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 586 ........................................................................................ اجںیئ زپ دؿ کیا دیع افر ہعمج بج

 583 ......................................................................... زپےھ وسرت یس وکؿ ںیم امنز یک حبص دؿ ےک ہعمج

 584 ..................................................................................................... ؿایب اک ڑپکفں ےک ہعمج

 586 ........................................................................................... انھٹیب رک انب ہقلح ےلہپ ےس ہعمج امنز

 586 ........................................................................................................... ؿایب اک انبےن ربنم

 588 ................................................................................................... ؿایب اک ہگج یک رےنھک ربنم

 644 ........................................................................................... زپانھ امنز یک ہعمج ےلہپ ےس زفاؽ

 644 ....................................................................................................... ؿایب اک فتق ےک ہعمج

 644 ........................................................................................................ ؿایب اک اذاؿ یک ہعمج

 643 ....................................................................................... ےہ رکاتکس وگتفگ دفراؿ ےک ہبطخ اامؾ

 643 .......................................................................................................... انھٹیب رپ ربنم اک اامؾ

 644 ........................................................................................... ؿایب اک زپےنھ ہبطخ رک وہ ڑھکے

 645 .............................................................................................. زپانھ ہبطخ رک اگل کیٹ رپ امکؿ

 644 ................................................................... ےہ رُبا ااھُٹان اہھت دفونں رک وہ ڑھکے رپ ربنم ہبطخ دفراؿ

 646 ..................................................................................................... ؿایب اک ےنید رصتخمہبطخ

 642 ........................................................................................ انھٹیب بیرق ےک اامؾ فتق ےک ہبطخ

 643 .................................................................. ےہ اتکس رک وموقػ ہبطخ اامؾ وت آاجےئ شیپ فاہعق وکیئ ارگ

 643 .......................................................................................... انھٹیب رک امر ھٹ وگ دفراؿ ےک ہبطخ

 645 ............................................................................................. ےہ ونممع وگتفگ فتق ےک ہبطخ



 

 646 ...................................................................... دے رطح سک وک اامؾ االطع یک وٹےنٹ فوض اانپ یدتقم

ة فہ وت آےئ ںیم دجسم دفراؿ ےک ہبطخ صخش وکیئ ارگ

 

 646 ...................................... ؟ںیہن ای زپےھ امنز یک ادجسمل حت

 648 ................................................................................... اھپدنے ہن رگدؿ یک ولوگں دؿ ےک ہعمج

 664 ............................................................................................ آان افھگن وک یسک دفراؿ ےک ہبطخ

 664 .............................................................................. ےہ اتکس رک وگتفگ دعب ےک ےن ارت ےس ربنم اامؾ

 664 ........................................................................................... ؿایب اک اپےنیل رتعک کیا یک ہعمج

 664 ................................................................................. اچںیئہ زپینھ وسرںیت یس وکؿ ںیم ہعمج امنز

 662 .......................................................... ےہ درتس ادتقاء وت وہ احلئ اروید ںیم چیب ےک اامؾ افر یدتقم ارگ

 663 ........................................................................................ ؿایب اک زپےنھ امنز لفن دعب ےک ہعمج

 667 .......................................................................................................ؿایب اک امنز یک نیدیع

 668 ......................................................................................................... فتق اک امنز یک دیع

 668 .......................................................................................... اجان ےیل ےک نیدیع امنز اک وعروتں

 626 ............................................................................................ ؿایب اک زپےنھ ہبطخ دؿ ےک دیع

 624 ................................................................................................ انید ہبطخ رک اگل کیٹ رپ امکؿ

 624 ........................................................................................ ےہ ںیہن اذاؿ ےیل ےک امنز یک دیع

 626 .................................................................................................. ؿایب اک اتریبکت یک نیدیع

 628 ............................................................................ اجںیئ زپیھ وسرںیت یس وکؿ ںیم امنز یک نیدیع

 634 ....................................................................................... رانہ ےھٹیب اک ولوگں ےیل ےک ےننس ہبطخ

 634 ................................................................... رکان راایتخ راےتس اگل اگل ےیل ےک آدمفرتف یک اگہ دیع

 634 ............................................ زپاھےئ دؿ دفرسے وت ےکس زپاھ ہن امنز دؿ ےک دیع رپ انبء ریک ذع یسک اامؾ ارگ

 636 ................................................................. ےہ ںیہن امنز لفن وکیئ دعب ےک اس ای ےلہپ ےس امنز یک دیع

 632 ........................................................................ ےہ اجیتکس زپیھ ںیم دجسم امنز یک دیع دؿ ےک ابرش

 633 ..................................................................................................... ااکحؾ ےک ااقستسء ولصة

 637 ........................................................................................... ؿایب اک نیدی رعف ںیم ااقستسء امنز

 643 .......................................................................................................... ؿایب اک وسکػ امنز

 644 ........................................................................................... ؿایب اک روکع اچر ںیم وسکػ امنز



 

 654 ............................................................................................. ؿایب اک رقاتئ ںیم وسکػ ٰولصة

 652 ............................................................................ انید دوعت یک رشتک وک ولوگں ںیم وسکػ ٰولصة

 652 ............................................................................................اجےئ اید دصہق وت وہ نہگ وسرج

 653 .................................................................................................. رکان آزاد الغؾ رپ ےنگل نہگ

 653 ................................................................................... ؿایب اک زپےنھ رتعک دف ںیم وسکػ احتل

 656 ........................................................................................ زپانھ امنز رپ ومعق ےک ہفریغ یکیاتر

 656 ...................................................................................... رکان دجسہ رپ وہےن امنرف احدہث ڑبا وکیئ

 657 ........................................................................................................ ؿایب اک امنز یک اسمرف

 658 .............................................................................................................. اسمتف رصقیک

 664 ................................................................................................. ؿایب اک ےنید اذاؿ ںیم رفس

 664 .......................................................ےہ درتس وت زپےھ امنز رھپ ںیہن ای وہا فتق اک امنز ہک کش وک اسمرف

 666 ...................................................................................... ؿایب اک زپےنھ اسھت کیا وک امنزفں دف

 674 .................................................................................. ؿایب اک ااصتخر ںیم رقاتئ یک امنز ںیم رفس

 674 ............................................................................................ ؿایب اک زپےنھ امنز لفن ںیم رفس

 672 ......................................................................................... ؿایب اک زپےنھ فرت افر لفن رپ افٹن

 674 ............................................................................... زپانھ امنز رفض رک ھٹیب رپ افٹن رپ انب یک ذعر

 674 .............................................................................................. زپےھ؟ وپرا بک وک امنز اسمرف

 678 ................................................................... رےہ رکات یہ رصق وت وہ وہا رہھٹا ںیم کلم ےک دنمش بج

 684 ......................................................................... (امنز فایل اجےن زپیھ ںیم گنج احتل) وخػ ولصہ

 رتعک کیا وک اسوھتفاولں اےنپ اامؾ سپ وہ ںیم اقمہلب ےک دنمش فص یدفرس افر وہ اقمئ اسھت ےک اامؾ فص کیا ہک ےہ ہی وصرت یدفرس

 اامؾ آرک امجتع یدفرس افر اجںیئ ےلچ ںیم اقمہلب ےک دنمش ہی رھپ ںیل زپھ رتعک یدفرس ولگ بس ہی ہک کت ںاہی رےہ ڑھکا اامؾ افر زپاھےئ

ےریھپ السؾ اسھت ےک بس اامؾ دعب ےک اس رکے یوپر رتعک یلہپ اثہین امجتع ہک کت ںاہی رےہ اھٹیب اامؾ افر زپےھ رتعک کیا اسھت ےک
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 رک زپھ رتعک کیا دیشم اہنت ولگ ابیق افر رےہ ڑھکا اامؾ وت ےل زپھ رتعک کیا اسھت ےک رگفہ کیا بج اامؾ ہک اہک ےن وضعبں وصرت یرسیت

 686 ....................................... ےہ االتخػ ںیم السؾ افر اجںیئ ےلچ اسےنم ےک دنمش رک وہ افرغ رھپ ںید ریھپ السؾ

 کیا اسھت ےک اامؾ رگفہ کیا ریھپ وہ رطػ یک ہلبق تشپ ارگہچ ںیل ہہک ہمی رحت ریبکت اسھت کیا ولگ بس ہک اہک ےن وضعبں وصرت یھت وچ

 اؿ ااممؾ ریھپ اجےئ وہ کیرش اسھت ےک اامؾ افر زپےھ رتعک کیا اہنت ےلہپ آرک رگفہ دفرسا سپ اجےئ الچ اسےنم ےک دنمش فہ افر زپےھ رتعک



 

 رےہ اھٹیب اامؾ رکے ادا رتعک کیا امدنہ ابیق افر اھت اکچ زپھ رتعک کیا ےلہپ وج آےئ رھفہ فہ دعب ےک اس افر رکے ادا رتعک کیا اسھت ےک

 683 ..................................................................................... ےریھپ السؾ ااھٹک اسھت ےک بس ریھپ

،،ںیل رک یوپر رتعک کیا اینپ ولگ فہ افر دے ریھپ السؾ رھپ زپےھ رتعک کیا ھتاس ےک رگفہ رہ اامؾ اہک ےن وضعبں وصرت ںیاپوچن
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 اجںیئ وہ ڑھکے فہ ںیہ ےھچیپ ےک اؿ وج دعب اےکس دے ریھپ السؾ رھپ زپےھ اسھت ےک اامؾ رتعک کیا رگفہ کیا رہ اہک ےن وضعبں وصرت یٹھچ

 687 ..................................... ،،ںیل زپھ امنز رتعک کیا افر آاجںیئ رپ ہگج یک اؿ ےلھچپ رھپ ںیل زپھ رتعک کیا افر

 744ںیہن فرترض یک زپےنھ رتعک یدفرس رھپ وت ےل زپھ اسھت ےک اامؾ رتعک کیا رگفہ کیا رہ ہک اہک ےن وضعبں وصرت ںیوت اس

 744 ..................................................... زپےھ رںیتعک دف اامؾ اسھت ےک رگفہ رہ اہک ےن وضعبں وصرت ںیآوھٹ

 746 ......................................................................................... امنز یک فاےل رکےن التش وک دنمش

 742 ............................................................................راعکت یک اؿ افر ااکحؾ ےک امنزفں لفن ف تنس

 745 ........................................................................................................ ؿایب اک وتنسں یک رجف

 745 .................................................................................. ؿایب اک زپےنھ رصتخم افر اکلہ وک ںوتنس یک رجف
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 746 ................................................................... زپےھ ہن ںیتنس فتق اس وت وہ ریہ وہ امجتع یک رجف ارگ

 742 ................................................................... اجےئ ایک ادا بک وک اؿ وت وہاجںیئ وفت ںیتنس یک رجف ارگ

 743 ......................................................... ؿایب اک زپےنھ لفن رتعک اچر دعب ےک اس افر ےلہپ ےس امنز یک رہظ
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 747 ................................................................................. ےہ درتس زپانھ رصع وت وہ دنلب وسرج بج

 766 ........................................................................................ ؿایب اک زپےنھ تنس ےلہپ ےس رغمب

 763 ...................................................................................................... ؿایب اک امنز یک اچتش

 724 .......................................................................................................... ؿایب اک امنز یک دؿ

 724 ........................................................................................................... ؿایب اک ٰولصةاحیبستل

 723 ................................................................................. اچےیہ زپانھ اہکں رتعک دف دعب ےک رغمب

 724 ...................................................................................................... ؿایب اک وتنسں یک اشعء

 725 ................................................................... ؿایب اک وہستل ںیم اس افر وہان وسنمخ اک رفتیض یک دجہت

 727 ................................................................................................................. ؿایب اک دجہت



 

 734 ................................................................................................... ؿایب اک آےن دنین ںیم امنز

 736 ............................................................................. رکے ایک فہ وت اجےئ وہ انہغ فہفیظ اک صخش سج

 732 ........................................................... اکس اھٹ ہن رھپ افر یک تین یک اےنھٹ ےیل ےک دجہت وک رات ےن سج

 732 ............................................................................ ےہ الضف ہصح اس وکؿ اک رات ےیل ےک ابعدت

 733 .............................................. ےھت اےتھٹ فتق سک ںیم رات ےیل ےک دجہت فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ
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 767 ..................................................... زپےھ رںیتعک دف اامؾ اسھت ےک رگفہ رہ اہک ےن وضعبں وصرت ںیآوھٹ
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 778 ......................................................................................... وہان ںیم بش ںیرتسوہ اک دقر بش

 778 ................................................................................... وہان ںیم راوتں است یک اریخ اک دقر بش

 784 ....................................................................................... ان وہ ںیم رات ںیوسیئاتس اک دقر بش

 784 ....................................................................................... ان وہ ںیم راضمؿ اسرے اک دقر بش

 784 ........................................................................ اچےئیہ رکان متخ ںیم دونں ےنتک مک ےس مک اپک رقآؿ

 783 ........................................................................................................ رکان ےصح ےک رقآؿ

 844 .............................................................................................................. یتنگ یک ںوتیآ

 844 ..................................................................................... ؿایب اک دعتاد ایکن افر التفت اہےئ دجسہ

 846 ........................................................................................... ؿایب اک وہےن ہن دجسہ ںیم لصفم

 842 ........................................................................................... ؿایب اک رکےن دجسہ ںیم مجن وسرہء

  اامسلء اذا

 

قت

 

ش

 

لئ
 843 .................................................................................................... ارقا افر ا

 844 ........................................................................................... ؿایب اک رکےن دجسہ ںیم صٓ  وسرہء



 

 845 ......................................................................... رکے؟ ایک وت ےنس دجسہ تیآ ںیم احتل یک یوسار

 847 ......................................................................................................... داع یک التفت دجسہ

 847 ............................................... رکے؟ بک دجسہ فہ وت رکے التفت دجسہ تیآ دعب ےک امنز یک حبص صخش وج
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 844 ............................................................................................. فدیع ںیم ابرے ےک فرت اترک
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 842 ..................................................................................... اجںیئ زپیھ وسرںیت وکیسن وکؿ ںیم فرت
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 866 ........................................................................................ ؿایب اک رپےنھ ونقت داع ںیم فرت امنز

  یک زپےنھ لفن ںیم رھگ
ل

 

ض
ف

 ی  

 

 865 .............................................................................................. ت

 866 .................................................................................................................... ےہ اخیل

  یک دجہت افر یاردیب بش
ل

 

ض
ف

 ی  

 

 867 ............................................................................................ ت

 868 ...................................................................................................... وثاب اک زپےنھ رقآؿ

  یک افہحت وسرة
ل

 

ض
ف

 ی  

 

 826 ................................................................................................ ؿایب اک ت

 822 ................................................................................... ان وہ ےس ںیم وسروتں یبمل اک افہحت وسرت

 823 ..................................................................................................... تلیضف یک رکلیس تیآ

  یک االخص وسرت
ل

 

ض
ف

 ی  

 

 823 ............................................................................................ؿایب اک ت

  یک اانلس اوعذرب لق افر اقلفل اوعذربب لق
ل

 

ض
ف

 ی  

 

 824 ................................................................. ؿایب اک ت

 825 ........................................................................... ےہ بحتسم رکان رتلیت ےس رطح سک ںیم رقاتئ

 834 ......................................................................... فدیع رپ ےنید الھب وک اس دعب ےک رکےن ظفح رقآؿ

 836 ............................................................................... ؿایب اک وہےن انزؽ رپ رطح است دیجم رقآؿ

 834 .................................................................................................................. ؿایب اک داع



 

 834 .................................................................................................. ؿایب اک داعؤں : ابب

 845 ................................................................................................رکان امشر وک حیبست ےس ںویرکنک

 854 ..................................................................................................... داعںیئ یک دعب ےک امنز

 854 ..................................................................................................ؿایب اک اافغتسر : ابب

 854 .............................................................................................................. ؿایب اک اافغتسر
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 867 ..................................................................................... رکے ایک وت وہ وخػ ےس وقؾ یسک بج

 868 .............................................................................................................. ؿایب اک ااختسرہ

 874 ........................................................................................ ںیزیچ فایل رکےن بلط انپہ ےس اہلل

 878 .................................................................................................... ةاسلٰوک اتکب : ابب

 878 ................................................................................................................ ؿایب اک زوکة

 884 .............................................................................................................. اصنب اک زوکة

 882 .................................................................................................. ےہ زوکة رپ اجترت اسامؿ

 882 .................................................................................. ؿایب اک زوکة رپ راتویز افر فیرعت یک زنک

 885 ....................................................................................... ؿایب اک زوکة یک اجونرفں فاےل رچےن

 4443 ............................................................................................ ؿایب اک رکےن رایض وک دصمؼ

 4445 ....................................................رکے ریخ داعےئ ںیم قح ےک فاےل ےنید زوکة فاال رکےن فوصؽ زوکة
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 اپیک اک ایبؿ : ابب

 اضقےئ احاجت ےک ےیل اہنتیئ یک ہگج اجان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احاجت ےک ےیل اہنتیئ یک ہگج اجان

     1    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابی سلنة، حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًبس اہلل بً مشلنة بً ٌٗيب، ٌٗييی، ًبسالٌزیز ابً محنس، ابً ًنز،  :  راوی

 ًيہ

 ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ َيٕب اِل ٌِ َٗ  ًٔ ًُ َمِشَلَنَة بِ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ ًَِنزٕو   ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٕس َي ًِ ُمَحنَّ

َبَة ََ  ٌِ ًٔ ُط ًِ اِلُنِٔیَرةٔ بِ ًَ َس َسَلَنَة  ٌَ ٌَ إَٔذا َذَصَب اِلَنِذَصَب ََبِ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ٌَّ الئَّيیَّ َػل

 نب بنعق، یبنعق، دبعازعلسی انب دمحم، انب رمع، ایب ہملس، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 

مس
سل
م

دبع اہلل نب 

  اجےت وت )ولوگں ےس( دفری اایتخر رفامےت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اضقےئ احتج ےک ےیل

، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مس
سل
 نب بنعق، یبنعق، دبعازعلسی انب دمحم، انب رمع، ایب 

 

مس
سل
م

 دبع اہلل نب 

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

  

 اک ایبؿ اپیک :   ابب

 اضقےئ احاجت ےک ےیل اہنتیئ یک ہگج اجان

     2    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز بً مرسٍس، ًيسٰی بً یو ىص، اسناًيل بً ًبسالنلک، ابی زبیر، حرضت جابز بً ًبيس اہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث صَٕس َحسَّ ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ ِبٔس َحسَّ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ِبٔس اِلَنلٔٔک  ًَ  ًُ ٌٔيُل بِ ًُ یُوىَُص ََِخبََرىَا إِٔسَن َيا ًٔيَسی بِ



 

َّی ََل یََزاُظ َََحْس  َٙ َحً ٌَ إَٔذا َََراَز اِلبََراَز اىَِلَل ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل  اہللٔ ََ

دھ، ٰیسیع نب ویسن، اامسلیع نب دبعاکلمل، ایب زریب، رضحت اجرب نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص دسمد نب رسم

اہلل ہیلع فآہل فملس بج اضقےئ احتج اک ارادہ رفامےت )وترحصاء ںیم( دفر لکن اجےت اہیں کت ہک وکیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 ہن دھکی اپات 

 د نب رسمدھ، ٰیسیع نب وی سن، اامسلیع نب دبعاکلمل، ایب زریب، رضحت اجرب نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنعدسم :  رافی

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

  

 اشیپب رکےن ےک ےیل رنؾ ہگج التش رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےیل رنؾ ہگج التش رکاناشیپب رکےن ےک 

     3    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ابوالتياح، ًبساہلل بً ًباض، حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ :  راوی

احٔ  َّيَّ اْز ََِخبََرىَا ََبُو الت ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َة  َحسَّ ًَبَّإض اِلَبِْصَ  ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ ٔسَو  َٗ ا  اَل َلنَّ َٗ ثَىٔی َطِيْذ  اَل َحسَّ َٗ

َََٜٓتَب إَٔلِيطٔ ََ  ًِ ََِطَياَئ  ًَ ٔلَی ََبٔی ُموَسی َيِشأَلُُط  ِبُس اہللٔ إ ًَ ََٜتَب  َٓ ًِ ََبٔی ُموَسی  ًَ ُث  ٌَ یَُحسِّ کَا ٍَ َرُسؤل َٓ ِيُت َم ُٛ ِّی  ٔن بُو ُموَسی إ

اَل  اہللٔ َٗ َباَل ثُهَّ  َٓ َتَی َزٔمّثا فٔی ََِػٔل ٔجَسإر  أ َٓ ٌِ یَبُوَل  أََراَز ََ َٓ  ٕ َه َذاَت یَِوو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َه إٔذَا َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ا ٌّ ِلیَرَِتِس لَٔبِولٔطٔ َمِؤؿ َٓ ٌِ یَبُوَل  ِه ََ ُٛ  َََراَز َََحُس

وباایتلح، دبعاہلل نب ابعس، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ںیم روسؽ ومیس نب اامسلیع، امحد، ا

اکی اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب رکےن اک ارادہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رشتفی ےل ےئگ افر فاہں اشیپب ایک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  دویار ےک ےچین رنؾ افر ڈاھؽ دار ہگج رپ

 مت ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب رکان اچےہ وت اس دصقم ےک ےیل انمبس ہگج التش رکے

 ومیس نب الیعمس، امحد، اوباایتلح، دبعاہلل نب ابعس، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تیب االخلء ںیم اجےن ےس ےلہپ یک داع



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء ںیم اجےن ےس ےلہپ یک داع

     4    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً زیس، ًبسالورث، ًبسالٌزیز، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ مشسز بً مرسہس، حناز :  راوی

ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبٔس اِل  ًِ ًَ ًَِبُس اِلَوارٔٔث  ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ صَٕس َحسَّ ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ اَل  َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ

 ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًَِبٔس اِلَوارٔکَا  ًِ ًَ اَل  َٗ ِّی ًََُوذُ بَٔک َو ٔن اَل اللَُّضهَّ إ َٗ  ٕ از ًِ َحنَّ ًَ اَل  َٗ َه إَٔذا َزَخَل اِلَدََلَئ  ٔث َلِيطٔ َوَسلَّ

ًِ اِلُدبُٔث َواِلَدَبائٔٔث  اَل ًََُوذُ بٔاہللٔ ٔم َٗ 

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دسمد نب رسمدہ، امحد نب زدی، دبعاولرث، دبعازعلسی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل
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ِ ہیلع فآہل فملس بج تیب االخلء ںیم اجےن اک ارادہ رفامےت وت امحد یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت اَ
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َ ِ
 اَُعوُذِب

 رث، دبعازعلسی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعدسمد نب رسمدہ، امحد نب زدی، دبعاول :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء ںیم اجےن ےس ےلہپ یک داع

     5    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًنز، سسیص، وٛيٍ، طٌبہ، ًبسالٌزیز، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ُػ  ٔ صَُو ابِ زٔیز ٌَ ًَِبٔس اِل  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ُسؤسیَّ َحسَّ ىٔی الشَّ ٌِ ًَِنزٕو َي  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ ََىَٕص بَٔضَذا َحسَّ ًَ َضِيٕب 

 ِّ ٔن اَل اللَُّضهَّ إ َٗ اَل َمزَّّة ًََُوذُ بٔاہللٔ اِلَحٔسیٔث  َٗ َبُة َو ٌِ اَل ُط َٗ  ی ًََُوذُ بَٔک َو

نسح نب رمع، دسسی، فعیک، ہبعش، دبعازعلسی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس یہی ذموکرہ ابال دحثی دنسب ہبعش وباہطس 

 ےہ افر ہبعش ےن اہک
َ ِ
ِ اَُعوُذِب

ّ

 

 اِِّ
َ
ّم
ُ
ھ

 
ّ لل

 ہللِ یھب رفاتی ایک ےہ افر دبعازعلسی یھب رمفی ےہ سج ںیم اَ
ِ
 ہک ع یھ دبعازعلسی ےن اَُعوُذ اِ

 ہللِ ےک اافلظ ںیہ 
ِ
َّذ اِ
َوو
َع

 

ی
َ 
فَلئ

 زفبیہ ےن دبعازعلسی ےک وحاہل ےس وج رفاتی ایبؿ یک ےہ اس ںیم 

 نسح نب رمع، دسسی، فعیک، ہبعش، دبعازعلسی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 تیب االخلء ںیم اجےن ےس ےلہپ یک داع

     6    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز بً مززوٚ، طٌبہ، ٗتازة، نْص بً اىص، حرضت زیس بً ارٗه :  راوی

ثَيَ  ًِ َرُسولٔ َحسَّ ًَ َه  َٗ ًٔ ََِر ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ًٔ ََىَٕص  ًِ اليَّرٔضٔ بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ٕٚ ََِخبََرىَا ُط ًُ َمزُِزو ًَِنزُو بِ َلِيطٔ ا  ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 ُ٘ ِلَي َٓ ِه اِلَدََلَئ  ُٛ إَٔذا ََتَی َََحُس َٓ ْة  ٔ اِلُحُظوَغ ُمِحَترَضَ ٌَّ َصٔذظ ٔ اَل إ َٗ َه  ًِ اِلُدبُٔث َواِلَدَبائٔٔث َوَسلَّ  ِل ًََُوذُ بٔاہللٔ ٔم

رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، اتقدة، رصن نب اسن، رضحت زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی 

 وت اوکس )فاہں اجےن ےس اضقےئ احتج ےک اقمامت ایشنیط ےک اڈے ںیہ سپ بج مت ںیم ےس وکیئ صخش تیب االخلء ںیم اجےن ےگل

ِ زپھ انیل اچےیہ 

 

ِ

 

ا ئ
َ
ِ ُب

 

خ
ل

ا
َ
ِ ف

 

ت
ُ
ُیِ

 

خ
ل

 ہلِل نِمَ ا
ِ
 ےلہپ( اَُعوُذ اِ

 رمع نب رمزفؼ، ہبعش، اتقدة، رصن نب اسن، رضحت زدی نب ارمق :  رافی

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

  

 فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک اممتعن اضقےئ احتج ےک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک اممتعن

     7    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  اٌالی ًيہمشسز بً مرسہس ابومٌاویہ، اًنع، ابزاہيه، ًبسالزحنً، ابً یزیس، حرضت سلناٌ ٓارسی رضی اہلل :  راوی

 ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم صَٕس َحسَّ ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ  ٌَ ًِ َسِلَنا ًَ ًٔ َیزٔیَس  بِ

اَل ََجَ  َٗ ائََة  َّی اِلِٔخَ ُِٜه کُلَّ َطِيٕئ َحً ًَلََّنُِٜه ىَبٔيُّ ِس  َ٘ ائٕٔم ٗٔيَل َلُط َل َِ بَٔل اِلِ٘ٔبَلَة بٔ ِ٘ ٌِ َنِشَت َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِس ىََضاىَا َػل َ٘ ِل َل

ًِ ثَََلثَٔة ََِحَحإر ََِو نَ  لَّ ٔم َٗ َ ٌِ ََل َيِشتَِيطَٔی َََحُسىَا بٔأ ٌِ ََل َنِشتَِيطَٔی بٔاِلَينٔیٔن َوََ ِوٕه ََِو بَِوٕل َوََ ًَ ٍٕ ََِو   ِشتَِيطَٔی بَٔزٔجي

نب رسمدہ ، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح، انب سیدی، رضحت املسؿ افریس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک قلعتم رفاتی ےہ  دسمد

ہک یسک )اکرف ےن وطبر ذماؼ( اؿ ےس اہک ہک اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت وک رہ زیچ اھکس دی ےہ اہیں کت ہک اشیپب افر 

یھب وت اوہنں ےن وجاب دای ہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک  اپاخہن رکےن اک رطہقی

رطػ رخ رکےن ےس عنم رفامای ےہ داےنہ اہھت ےس ااجنتسء رکےن ےس عنم رفامای ےہ افر اس ابت ےس عنم رفامای ےہ ہک مہ ںیم ےس وکیئ 

 یھب عنم رفامای ےہ ہک وگرب ای ڈہی ےس ااجنتسء ایک اجےئ  ء رکے افر اس ابت ےسصخش نیت ےس مک رھتپفں )ڈولیھں( ےس ااجنتس



 

 دسمد نب رسمدہ اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح، انب سیدی، رضحت املسؿ افریس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک اممتعن

     8    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً محنس الئيلی، ابً النبارک، محنس بً ًحَلٌ، ٌٗ٘اَ بً حٜيه، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ٌِ حَ  َ٘ ًِ اِل ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ ََبٔی َػالٕٔح سَّ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح َٔ بِ ا َ٘

ََّنا َه إٔى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ََل  ًَ َٓ ائَٔم  َِ ِه اِل ُٛ َٓإَٔذا ََتَی َََحُس ًَلُِّنُِٜه  ُ ََىَا َلُِٜه بَٔنِيزَٔلةٔ اِلَوالٔٔس َ

ٌَ َیأُِمزُ بَٔثََلثَٔة ََِحَحإر َویَِيَهی  بِٔل اِلِ٘ٔبَلَة َوََل َيِشَتِسبٔزَِصا َوََل َيِشَتٔلِب بَٔينٔيئطٔ َوکَا ِ٘ ةٔ َيِشَت ًِ الزَِّؤث َوالزِّمَّ ًَ 

ی، انب اابملرک، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل 

ب ل
ف

 

ن

نب دمحم 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم اہمترے قح ںیم ابپ یک رطح وہں ایس انبء رپ ںیم مت وک دنی فادب یک میلعت داتی 

ء ںیم اجؤ وت فاہں اج رک ہن وت ہلبق یک رطػ رخ رکف افر ہن تشپ، افر ہن داےنہ اہھت ےس ااجنتسء رکف  افر آپ وہں سپ بج مت تیب االخل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ نیت ڈولیھں ےس ااجنتسء اک مکح رفامےت ےھت افر وگرب ای ڈہی ےس ااجنتسء رکےن وک عنم رفامےت ےھت 

ی،  :  رافی

ب ل
ف

 

لی

 انب اابملرک، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب دمحم ا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک اممتعن

     9    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز بً مرسٍس، سٔياٌ، زہزی، ًلاء بً یزیس، حرضت ابوایوب انؼاری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی ًَ ًٔ َیزٔیَس اللَِّيثٔیِّ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس صَٕس َحسَّ ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ اَل إَٔذا َََتِيُتِه ََیُّ  َحسَّ َٗ وَب رَٔوایَّة 

وَ  َٓ اَو  ٔسِمَيا الظَّ َ٘ َٓ بُوا  ُٗوا ََِو ََغِّ ًِ ََشِّ ٜٔ ائٕٔم َوََل بَِوٕل َوَل َِ بٔلُوا اِلِ٘ٔبَلَة بٔ ِ٘ َََٓل َاِشَت ائَٔم  َِ ِس بُئَيِت َٗٔبَل اِل َٗ َجِسىَا َمَزاحٔيَف 

ٔفُ  ِِ ًَِيَضا َوَنِشَت  ُٖ َُٜٓيَّا ىَِيََحٔ  اہللَ  اِلِ٘ٔبَلٔة 

دسمد نب رسمدھ، ایفسؿ، زرہی، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

فملس ےن رفامای بج مت تیب االخلء ںیم اجؤ وت اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ رخ تم رکف ہکلب اانپ رخ رشمؼ ای رغمب یک 

رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج مہ کلم اشؾ ںیم فارد وہےئ وت مہ ےن اہیں ہلبق رخ ےنب  رطػ رک ایل رکف

وہےئ تیب االخلء دےھکی سپ مہ )اضقء احتج ےک فتق( اانپ رخ دبتلی رک ےتیل افر )ارگ ع یھ وھبؽ رک ہلبق رخ ھٹیب اجےت وت( اہلل ےس 

 رفغمت بلط رکےت 

 دھ، ایفسؿ، زرہی، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنعدسمد نب رسم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک اممتعن

     10    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسناًيل، وٍيب، ًنز وبً یحٌی، حرضت مٌ٘ل بً ابومٌ٘ل اسسی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ َ ًٔ ٘ٔٔل بِ ٌِ ًِ َم ًَ ًِ ََبٔی َزیِٕس  ًَ ًُ َیِحٌَی  ًَِنزُو بِ ثََيا  ثََيا ُوَصِيْب َحسَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َ َحسَّ ٕ٘ٔل اِْل ٌِ اَل بٔی َم َٗ َسٔسیِّ 

اَل ََبُو زَ  َٗ بَٔل اِلِ٘ٔبَلَتیِٔن بَٔبِوٕل ََِو َُائٕٔم  ِ٘ ٌِ َنِشَت ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ َّی اہللُ  َلَبةَ ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ ََ  اُوز َوََبُو َزیِٕس صَُو َمِولَی بَىٔی 

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ومیس نب اامسلیع، فھی ِت، رمع فنب ییحی، رضحت لقعم نب اوبلقعم ادسی ریض

فآہل فملس ےن مہ وک اشیپب اپاخہن رکےت فتق دفونں ولبقں )تیب ادقملس افر ہبعک رشفی( یک رطػ رخ رکےن ےس عنم رفامای اھت 

بِلہ ےک آزاد رکدہ الغؾ ںیہ 
ع

 

ن
 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک )اس دحثی ےک رافی( اوبزدی ینب 

 اامسلیع، فھی ِت، رمع فنب ییحی، رضحت لقعم نب اوبلقعم ادسی ریض اہلل ہنع ومیس نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک اممتعن

     11    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یهی بً ٓارض، ػٔواٌ بً ًيسی، حشيین، حرضت مزواٌ اػف رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌَ ًِ َمزَِوا ًَ  ٌَ َوا ِٛ ًٔ َذ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ًُ ًٔيَسی  ٌُ بِ َوا ِٔ ثََيا َػ ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َر َحسَّ َٗ ََیُِت اِْلَِػَفٔ 

 ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن ِلُت یَا ََبَا  ُ٘ َٓ بَٔل اِلِ٘ٔبَلٔة ثُهَّ َجَلَص یَبُوُل إَٔلِيَضا  ِ٘ ًَ ًَُنَز ََىَاَر َراحَٔلَتطُ ُمِشَت اَل بَلَی ابِ َٗ ًِ َصَذا  ًَ ِس ىُهَٔی  َٗ  َََلِيَص 

ٌَ بَِيَيَک َوبَیَِن الِ  إَٔذا کَا َٓ أئ  ـَ َٔ ًِ َذلَٔک فٔی اِل ًَ ََّنا ىُهَٔی  َََٓل بَأَِض إٔى  ِ٘ٔبَلٔة َطِيْئ َيِشتُرَُک 



 

دمحم نب ییحی نب افرس، وفصاؿ نب یسیع، نینسح، رضحت رمفاؿ ارفص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےک ےٹیب 

ےک ھٹیب رک اشیپب  )دبع اہلل( وک داھکی ہک اوہنں ےن اےنپ افٹن وک ہلبق یک رطػ رخ رک ےک اھٹبای افر رھپ وخد یھب ایکس رطػ رخ رک

رکےن ےگل )ہی دھکی رک( ںیم ےن اہک ہک اے اوبدبع ارلنمح ایک اس ےس )ہلبق رخ وہ رک اشیپب رکےن ےس( عنم ںیہن ایک ایگ؟ رفامای اہں 

ھا رے افر ہلبق ےک درایمؿ وکیئ زیچ احلئ وہ وت رھپ ااسی رکےن ںیم 

م

 

ت

وکیئ رگم اس ےس رصػ ےلھک دیماؿ ںیم عنم ایک ایگ ےہ نکیل بج 

 رحج ںیہن ےہ 

 دمحم نب یحی نب افرس، وفصاؿ نب یسیع، نینسح، رضحت رمفاؿ ارفص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک ااجزت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک ااجزتاضق

     12    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، یحٌی بً سٌيس، محنس بً یحٌی بً حباٌ، واسٍ بً حباٌ، حرضت ًبساہلل بً ًنز  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ًُ َمِش  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَ َحسَّ ًٔ َحبَّا ٍٔ بِ طٔ َوأس ًَنِّ  ًِ ًَ  ٌَ ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَی بِ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َلَنَة 

ًَلَ  َّی اہللُ  ََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اِلبَِئت ََفَ ًَلَی َهِضز ِيُت  َ٘ ِس اِرَا َ٘ اَل َل َٗ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ بَٔل ِيطٔ َو ًَ ِ٘ ًَلَی َلبَٔيَتیِٔن ُمِشَت َه  َسلَّ

ٔسٔض لَٔحاَجتٔطٔ  ِ٘  بَِئت اِلَن

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، یحی نب دیعس، دمحم نب یحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فملس دف اوٹنیں رپ )ےھٹیب وہےئ( تیب ادقملس یک رطػ رخ رک  اکی دؿ ںیم رھگ یک تھچ رپ ڑچاھ وت داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےک اضقےئ احتج رک رےہ ےھت 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ہلبق یک رطػ رخ رکےن یک ااجزت



 

     13    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل ًيہمحنس بً بظار، وٍيب بً جزیز، محنس بً اسحاٚ اباٌ بً ػالح، محاہس، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی ا :  راوی

َٙ یُحَ  ًَ إِٔسَح َس بِ ُت ُمَحنَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ثََيا ََبٔی  ٕ َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َػالٕٔح َحسَّ ٌَ بِ ًِ ََبَا ًَ ُث  سِّ

َّی اہللُ اَل ىََهی ىَٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ  ٌِ ِبَل ََ َٗ ََیُِتُط  بَٔل اِلِ٘ٔبَلَة بَٔبِوٕل ََفَ ِ٘ ٌِ َنِشَت َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

بٔلَُضا ِ٘ اوٕ َيِشَت ٌَ َبَف بٔ ِ٘  ُي

دمحم نب اشبر، فھی ِت نب رجری، دمحم نب ااحسؼ اابؿ نب اصحل، اجمدہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 فملس ےن مہ وک )ادتباء ںیم( ہلبق یک رطػ رخ رک ےک اشیپب رکےن ےس عنم رفامای اھت رگم رھپ مہ ےن آپ یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ہیلع فآہل فملس وک فافت ےس اکی اسؽ لبق داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اضقےئ احتج ےک فتق( ہلبق یک رطػ رخ رکےت 

 ےھت 

 ری، دمحم نب ااحسؼ اابؿ نب اصحل، اجمدہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، فھی ِت نب رج :  رافی

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

  

 اضقےئ احتج ےک ےیل رتس سک فتق وھکانل اچےیئ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انل اچےیئ؟اضقےئ احتج ےک ےیل رتس سک فتق وھک

     14    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زٍیر بً رحب، وٛيٍ، اًنع، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی ا ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ٌَ إَٔذا َََراَز َحسَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ہللُ 

 َ ًِ اِْل ًَ ٕب  ًُ رَحِ ََلؤ بِ ًَِبُس الشَّ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ  َٗ ًِ اِْلَِرٔق  َّی یَِسىَُو ٔم ٍُ ثَِوبَطُ َحً َٓ ًٔ َمالٕٔک َحاَجّة ََل َیزِ ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًَِنٔع 

اَل ََبُو ًٔيَسی الزَِّملٔیُّ َحسَّ  َٗ  ْٕ ي ٌٔ ََلؤ بٔطٔ َوصَُو َؿ ِبُس الشَّ ًَ ٌٕ ََِخبََرىَا  ِو ًَ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًُ اِلَولٔئس َحسَّ  ثََيا ََِحَنُس بِ

زریہ نب رحب، فعیک، اشمع، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اضقےئ احتج اک 

ا )ازار( اس فتق کت افرپ ہن ااھٹےت بج کت ہک زنیم ےک رقبی ہن وہ اجےت اوبداؤد ارادہ رفامےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑپک

ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک دبعاالسلؾ انب رحب ےن وباہطس اشمع رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ )رگم ہی 

 (رطقی دنس( فیعض ےہ )ویکہکن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس اشمع اک امسع اثتب ںیہن



 

 زریھ نب رحب، فعیک، اشمع، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضقےئ احتج ےک فتق ابںیت رکان رکمفہ ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق ابںیت رکان رکمفہ ےہ

     15    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبيساہلل بً ًنز، ميرسہ، ابً مہس ی، ًرکمہ بً ًنار، یحٌی بً ابی ٛثیر، ٍَلل بً ًياق، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضی اہلل ًيہ

ًُ َمِضٔسٓیٕ  ثََيا ابِ َة َحسَّ ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًٔ  َحسَّ ًِ صََٔلٔل بِ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًٔ ََبٔی  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ إر  ًَنَّ  ًُ َمُة بِ ثََيا ًرِٔکٔ َحسَّ

ِد  وُل ََل یَِِخُ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٌٔيٕس  ثَىٔی ََبُو َس اَل َحسَّ َٗ ائَٔم ًَٔيإق  َِ ٌٔ اِل بَا ٌٔ َيرِضٔ الزَُّجََل

 َٔ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا َلِه ُيِش کَأط َٗ ًَلَی َذلَٔک  ُت  ُ٘ زَّ َوَجلَّ یَِن ًَ ٌَّ اہللَ  ٔ إ َٓ  ٌٔ ثَا ًَِوَرتٔضَٔنا َیَتَحسَّ  ًِ ًَ ارٕ یِٔن  ًَنَّ  ًُ َمُة بِ  ئِسُظ إَٔلَّ ًرِٔکٔ

  یری ریض اہلل ہنع ےس دیبع اہلل نب رمع، رسیمہ، انب دہم ی، رکعہم نب امعر، یحی نب ایب ریثک، الھؽ نب ایعض، رضحت اوبدیعس

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک دف آدیم اضقےئ احتج ےک ےیل اس رطح ہن 

ںیلکن ہک اےکن رتس ےلھک وہےئ وہں افر فہ آسپ ںیم ابںیت یھب رک رےہ وہں ویکہکن اہلل اعتیل اس )وہیبدہ رحتک( رپ تخس انراض 

 ےت ںیہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک رکعہم نب امعر ےک العفہ یسک ےن  دنس رفاتی ںیہن ایک وہ

 دیبعاہلل نب رمع، رسیمہ، انب دہم ی، رکعہم نب امعر، ییحی نب ایب ریثک، الھؽ نب ایعض، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اشیپب رکےت فتق السؾ اک وجاب ںیہن دانی اچےیہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب رکےت فتق السؾ اک وجاب ںیہن دانی اچےیہ

     16    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سٌيس، سٔياٌ، ؿحاک بً ًثناٌ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہًثنا ٌ، ابوبرک، ابی طيبہ، ًنز بً  :  راوی



 

أک  حَّ َـّ ًِ ال ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا ًَُنزُ بِ اََل َحسَّ َٗ ٌُ َوََبُو برَِکٔ ابَِيا ََبٔی َطِيَبَة  ثََيا ًُِثَنا ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٌَ ًٔ ًُِثَنا  بِ

 َ ل ًَ اَل َمزَّ َرُجْل  َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو ًَُنَز  َٗ َلِيطٔ  ًَ َلِه َیزُزَّ  َٓ َلِيطٔ  ًَ َه  َشلَّ َٓ َه َوصَُو یَبُوُل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًٔ ی الئَّيیِّ َػل ًِ ابِ ًَ ُرؤَی 

ًَلَی الزَُّجٔل الشَّ  َه ثُهَّ َرزَّ  َه َتَينَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ ٔ َُیِرٔظ  ََلَو ًَُنَز َو

امثع ؿ، اوبرکب، ایب ہبیش، رمع نب دیعس، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش یبن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس ذگرا اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشیپب رک رےہ ےھت اس ےن السؾ ایک نکیل آپ یلص 

 فملس ےن اس ےک السؾ اک وجاب ںیہن دای  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب رمع ریض اہلل ہنع فریغہ ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ممیت ایک رھپ اےکس السؾ اک وجاب دای 

 یض اہلل ہنعامثع ؿ، اوبرکب، ایب ہبیش، رمع نب دیعس، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت انب رمع ر :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب رکےت فتق السؾ اک وجاب ںیہن دانی اچےیہ

     17    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سٌيس، ٗتازة، حشً، حـین بً ميذر، ابی ساساٌ، حرضت مہاجز بً ٗئذ محنس بً مثىی، ًبسًلی، :  راوی

ـَ  ًِ حُ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيْس  ثََيا َس ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًٔ اِلُنِئذرٔ ََبٔی َساَسا یِٔن بِ

ُٔذٕ  ُِٗي  ًٔ ٔ بِ ًِ اِلُنَضأجز َّی تَ  ًَ ًََلِيطٔ َحً َلِه َیزُزَّ  َٓ َلِيطٔ  ًَ َه  َشلَّ َٓ َه َوصَُو یَبُوُل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َّطُ ََتَی الئَّيیَّ َػل ًَِتَذَر إَٔلِيطٔ ََى أَ ثُهَّ ا َوؿَّ

ًَلَی اَل  َٗ ٕ ََِو  ًَلَی كُِضز زَّ َوَجلَّ إَٔلَّ  ًَ ٌِ ََذَُِکَ اہلَل  صُِت ََ ِّی ََکٔ ٔن اَل إ َ٘ َٓ  ٕ  كََضاَرة

  ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع 

 

فد

 

قی
دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، نسح، نیضح نب ذنمر، ایب اساسؿ، رضحت اہمرج نب 

فآہل فملس ےک اپس ےئگ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشیپب رک رےہ ےھت اوھنں ےن السؾ ایک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن السؾ اک وجاب ںیہن دای اہیں کت ہک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجنتس ےس رفاتغ ےک دعب( فوض ایک افر اؿ ےس فملس 

 ذعمرت یک افر رفامای ہک ےھجم ہی ابت ایھچ ںیہن یگل ہک ںیم اپیک ےک ریغب اہلل اک ذرک رکفں 

  دمحم نب ینثم، دبعیلع، دیعس، اتقدة، نسح، نیضح نب ذنمر :  رافی

 

فد

 

قی
 ، ایب اساسؿ، رضحت اہمرج نب 

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

  

 اپیک ےک ریغب اہلل اک ذرک رکان



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپیک ےک ریغب اہلل اک ذرک رکان

     18    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَل، ابً ابی زاہس ہ، خالس بً سلنہ، رعوة، حرضت ًائظة رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ِ أ َٔ ىٔی اِل ٌِ ًٔ َسَلَنَة َي ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًُ ََبٔی َزائَٔسَة  ثََيا ابِ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ اِلَبهٔیِّ  ًَ َٓاَئ 

ًَلَی کُلِّ ََِحَياىٔطٔ ًَ  زَّ َوَجلَّ  ًَ َه یَِذَُکُ اہللَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ  ائَٔظَة 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

 ریض اہلل 

 

س

 

س

 

دمحم نب العء، انب ایب زادہ ہ، اخدل نب ہملس، رعفة، رضحت اعن

 افاقت ںیم اہلل اک ذرک رکےت ےھت  امتؾ

 ریض اہلل اہنع :  رافی

 

س

 

س

 

 دمحم نب الع، انب ایب زادہ ہ، اخدل نب ہملس، رعفة، رضحت اعن

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

  

 ےسج اوگنیھٹ رپ اہلل اک انؾ دنکہ وہ اےس ےل رک تیب االخل
ی

 

ئ
 
ہ
 ء ںیم ںیہن اجان اچ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ے
ی

 

ئ
 
ہ
 سج اوگنیھٹ رپ اہلل اک انؾ دنکہ وہ اےس ےل رک تیب االخلء ںیم ںیہن اجان اچ

     19    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يہنْصبً ًلی، ابی ًلی حيفی، ٍناو، ابً جزیح، زہزی، حرضت اىص رضی اہلل ً :  راوی

ًِ ََىَٕص  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ اوٕ  ًِ َصنَّ ًَ ًَلٓٔیٕ اِلَحَيفٔیِّ  ًِ ََبٔی  ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا َٗ  

اَل ََبُو َزاُوز صََذا َحسٔ  َٗ ٍَ َخاَتَنطُ  َه إَٔذا َزَخَل اِلَدََلَئ َوَؿ ًِ َوَسلَّ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًِ زٔیَاز ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ  ُٖ َز ٌِ ََّنا يُ یْث ُمِيرَکْ َوإٔى

اُظ َوا َ٘ ٕٚ ثُهَّ ََِل ًِ َورٔ َه اتََّدَذ َخاَتّنا ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ ٔ الزُّصِزٔیِّ  ٔ إ ٕ َوَلِه َیزِؤظ او ًِ َصنَّ َلَّ ِلَوصُِه ٓٔيطٔ ٔم

اْو   َصنَّ

رصننب یلع، ایب یلع یفنح، امھؾ، انب رجحی، زرہی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج تیب 

 االخلء ںیم اجےن اک ارادہ رفامےت وت اوگنیھٹ وک اکنؽ رک رھک دےتی  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی رکنم ےہ افر دحثی رعمفػ انب رججی

ےس دنسب زاید نب دعس وباہطس زرہی رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچدنی یک اکی اوگنیھٹ 

 ونبایئ افر رھپ اوکس اکنؽ ڈاال افر اس دحثی ںیم فمہ امہؾ یک اجبن ےس ےہ افر امہؾ یہ ےن اوکس رفاتی ایک ےہ 



 

 ؾ، انب رجحی، زرہی، رضحت اسن ریض اہلل ہنعرصننب یلع، ایب یلع یفنح، امھ :  رافی

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

  

 اشیپب یک وٹنیھچں ےس ےنچب اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب یک وٹنیھچں ےس ےنچب اک ایبؿ

     20    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زٍیر بً رحب، ٍياز، وٛيٍ، اًنع، محا ہس، كاوض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُت مُ  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ًُ الرسَّ ٕب َوصَيَّازُ بِ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ًِ كَاُو َحسَّ ًَ ُث  ٕض َحاصّٔسا یَُحسِّ

ذَّ  ٌَ َُّضَنا يُ اَل إٔى َ٘ َٓ  ًٔ بَِریِ َٗ ًَلَی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اَل َمزَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ا صََذا ًَ ٕ ََمَّ بٔیر َٛ ٌٔ فٔی  بَا ذَّ ٌَ ٌٔ َوَما يُ بَا

ٌَ یَِنٔشی بٔاليَّ  کَا َٓ ا َصَذا  ًِ اِلَبِؤل َوََمَّ ٌَ ََل َيِشتَِيزُٔظ ٔم کَا ًَلَی صََذا َٓ َض  ُط بٔاثَِيیِٔن ثُهَّ ََغَ َّ٘ َظ َٓ ٔشيٕب َركِٕب  ٌَ ًَا بٔ نٔيَنٔة ثُهَّ َز

ٌَ يَ  رُ َمکَا
ٔ

اَل َصيَّاْز َيِشَتت َٗ ًَِيُضَنا َما َلِه یَِيَبَشا   ُٕ َّٔ لَّطُ یَُد ٌَ اَل َل َٗ ًَلَی َصَذا َواحّٔسا َو  ِشتَِيزٔظُ َواحّٔسا َو

، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف زریہ نب رحب، انھد، فعیک، اشمع، اجمدہ

ربقفں ےک اپس ےس ذگرے، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ دفونں وک ذعاب ربق وہ راہ ےہ افر ذعاب یھب یسک دوشار افر 

ہک وٹنیھچں ےس ںیہن اتچب اھت افر دفرسا لغچ وخری رکات اھت اس ےک  لکشم ابت رپ ںیہن ہکلب اس ابت رپ ہک اؿ ںیم ےس اکی وت اشیپب

 افر رھپ اکی ہصح 

 

دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجھکر یک اکی اتزہ اشخ وگنمایئ افر اوکس درایمؿ ےس ریچ رک دف ےصح رکدی 

ہی اشںیخ وسھک ہن اجںیئ یگ بت کت اؿ ےک ذعاب ںیم اکی ربق رپ افر دفرسا ہصح دفرسی ربق رپ اگلدای افر رفامای ادیم ےہ ہک بج کت 

زر رفاتی ایک ےہ )رپدہ ںیہن رکات اھت

 

ن

 

شب
ن 

رہ ےک 

 

ز

 

ن

 

شب
ن 

 (فیفخت رےہ یگ انہد ےن اجبےئ 

 زریھ نب رحب، انھد، فعیک، اشمع، اجم دہ، اطفس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب یک وٹنیھچں ےس ےنچب اک ایبؿ

     21    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، ميؼور، محاہس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ٔ ًُ ََب ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َحسَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  َه ی َطِيَبَة َحسَّ

اؤیََة َيِشتَِيزٔظُ  ٌَ اَل ََبُو ُم َٗ ًِ بَِولٔطٔ َو رُ ٔم
ٔ

ٌَ ََل َيِشَتت اَل کَا َٗ َياُظ  ٌِ  بَٔن

دہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ایس دحثی ےک مہ  ینع رفاتی ایبؿ یک ےہ رجری ےن اکؿ امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجم

ٗہ نِم وَبِِلِ رفاتی ایک ےہ 
ِ
ر

 

ز

 

ن َ

 

َشب
ن 

  
َ
 َؿ ل

َ
 افر اوباعمفہی ےن ک

ُ
ِزر

 

ن َ

 

َشب
ن 

 ال 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب یک وٹنیھچں ےس ےنچب اک ایبؿ

     22    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  ًيہمشسز، ًبسالواحس، اًنع، زیس بً وٍب، حرضت ًبسالزحنً بً حشيہ رضی اہلل :  راوی

ًَِبسٔ الزَّ   ًِ ًَ ًٔ َوصِٕب  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز ًَِبُس اِلَواحٔسٔ بِ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ َحَشَيَة  ًٔ بِ ِحَن

َِخَ  َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل أؾ إ ٌَ ًُ اِل ًَِنزُو بِ ُت ََىَا َو ِ٘ ِلَيا اىُِوزُوا إَٔلِيطٔ اىَِلَل ُ٘ َٓ ْة ثُهَّ اِسَتتََر بَٔضا ثُهَّ بَاَل  َٗ ُط َزَر ٌَ َد َوَم

ائٔيَل کَاىُوا إٔذَ  َلُنوا َما َلقَٔی َػاحُٔب بَىٔی إِْٔسَ ٌِ اَل َََلِه َا َ٘ َٓ ٍَ َذلَٔک  ََٓشنٔ َنا َتبُوُل اِلَنزََِةُ  َٛ وا َما َیبُوُل  ٌُ َل َٗ ا َََػابَُضِه اِلَبِوُل 

ًِ ََبٔی ُموَََػابَ  ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ اَل َمِيُؼوْر  َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ بِرٔظٔ  َٗ َب فٔی  ذِّ ٌُ َٓ َيَضاصُِه  َٓ اَل طُ اِلَبِوُل ٔمِيُضِه  َٗ َسی فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث 

َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی ُموَسی  ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ ًَأػْه  اَل  َٗ اَل َجَشسٔ َََحٔسصِٔه ٔجِلٔس َََحٔسصِٔه و  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

دسمد، دبعاولادح، اشمع، زدی نب فبھ، رضحت دبعارلنمح نب ہنسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رمع نب 

 فملس ےک اپس اکی ڈاھؽ ےہ ااعلص ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ )مہ ےن داھکی( ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوکس ےل رک ابرہ ےلکن افر ایکس آڑ ںیم ھٹیب رک اشیپب رکےن ےگل مہ ےن آسپ ںیم اہک ذرا دوھکی وت آپ یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےن اہلل ہیلع فآہل فملس ویں )پھچ رک افر ھٹیب رک( اشیپب رک رےہ ںیہ ےسیج وعرںیت ایک رکیت ںیہ ہی نس رک آپ یلص اہلل

رفامای ہک ایک ںیھمت ینب ارسالیئ ےک اکی صخش اک ااجنؾ ولعمؾ ںیہن؟ ینب ارسالیئ ےک ےیل اقونؿ اھت ہک بج اؿ ںیم ےس یسک ےک 

ڑپکے وک اشیپب گل اجات وت فہ اس اقمؾ وک اکٹ ڈاےتل ےھت اس صخش ےن اوکن )اس اقونؿ رپ لمع رکےن ےس( رفاک وت اس وک )اس رجؾ 

اپداش ںیم( ذعاب ربق ںیم التبم رک دای ایگ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک وصنمر ےن دنسب اوبفالئ، وباہطس اوبومیس اس دحثی ںیم رفاتی ایک یک 

ےہ ہک فہ اینپ اھکؽ اکٹ ڈاےتل ےھت افر اعمص ےن دنسب اوبفالئ وباہطس اوبومیس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک فہ 



 

 ٹ ڈاےتل ےھت اانپ مسج اک

 دسمد، دبعاولادح، اشمع، زدی نب فبھ، رضحت دبعارلنمح نب ہنسح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ڑھکے وہ رک اشیپب رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اشیپب رکان

     23    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 بً ًنز، مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، مشسز، ابوًواىہ، حٔؽ، سلامیٌ، ابی وائل، حرضت حذئہ رضی اہلل ًيہ حٔؽ :  راوی

ثَيَ  َبُة ح و َحسَّ ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ًُ ًَُنَز َوُمِشلُٔه بِ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًِ َحسَّ ًَ ٕؽ  ِٔ ُى َح ِٔ ًََواىََة َوَصَذا َل ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ا ُمَشسَّ

 ٕ ِوو َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُسَباكََة  َّی اہللُ  اَل ََتَی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ  ٌَ َنَشَح  ُسَلامِیَ َٓ ًَا بَٔنإئ  ائّٔنا ثُهَّ َز َٗ َباَل  َٓ

 َٗ ِيطٔ  َّٔ ًَ٘ٔبٔطٔ ًَلَی ُخ ِيُت ًِٔيَس  ُٛ َّی  ًَانٔی َحً َس َٓ ًَُس  ََٓذَصِبُت َََتَبا اَل  َٗ ْز  اَل ُمَشسَّ َٗ  اَل ََبُو َزاُوز 

صفح نب رمع، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دسمد، اوبوعاہن، صفح، امیلسؿ، ایب فالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ڑی )دنگیگ ےک ڈریھ( رپ ےئگ افر ڑھکے وہ رک اشیپب ایک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وک

فآہل فملس ےن اپین وگنماای افر ومزفں رپ حسم ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دسمد ےن )شمدی اافلظ رفاتی رکےت وہےئ( اہک ےہ ہک رضحت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم البای اہیں کت ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع ذحہفی ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےھچیپ ےنٹہ اگل وت آپ یلص

 فآہل فملس یک ازیویں ےک ابلکل رقبی آایگ 

 صفح نب رمع، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دسمد، اوبوعاہن، صفح، امیلسؿ، ایب فالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رات ےک فتق یسک ربنت ںیم اشیپب رک ےک رھک وھچڑان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک فتق یسک ربنت ںیم اشیپب رک ےک رھک وھچڑان

     24    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 جزیح، حرضت امينہ بيت رٗية رضی اہلل ًيہامحنس بً ًيسی، ححاد، ابً  :  راوی

َة  َ٘ ِي َٗ ًِ حَُِٜيَنَة بِٔئت ََُمِيَنَة بِٔئت ُر ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ثََيا َححَّاْد  ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ اَلِت کَا َٗ ََّضا  َضا ََى ًِ َُمِّ ًَ

َسْح مٔ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٔ یَبُوُل ٓٔيطٔ بٔاللَِّئل لٔلئَّيیِّ َػل یزٔظ ٌٕ َتِحَت َْسٔ  ًِ ًٔيَسا

 ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑکلی اک 

 

دمحم نب یسیع، اجحج، انب رجحی، رضحت اہمیم تنب رقب س

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم رات ےک فتق اکی ایپہل اھت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک تخت ےک ےچین راھک راتہ اھت افر آ

 )وبتق رضفرت( اشیپب رک ایل رکےت ےھت 

 ریض اہلل اہنع :  رافی

 

 دمحم نب یسیع، اجحج، انب رجحی، رضحت اہمیم تنب رقب س

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

  

 اقمامت اشیپب ےک ونممہع

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب ےک ونممہع اقمامت

     25    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، اسناًيل بً جٌف، ًَلء بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌٔيلُ  ثََيا إِٔسَن ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ  َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج بِ

اَل الَّٔذی َٗ ٌٔ یَا َرُسوَل اہللٔ  ًَٔيا الُوا َوَما الَلَّ َٗ ًَٔيیِٔن  وا الَلَّ ُ٘ اَل ااَّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َّی فٔی َطٔ  َػل ٙٔ اليَّأض ََِو یََتَدل ی

 هٔلِّضِٔه 

ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فملس ےن رفامای ےن رفامای دف تنعل فاےل اکومں ےس وچب احصہب ریض اہلل مہنع ےن وپاھچ فہ دف اکؾ وکؿ ےس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اپاخہن رکان یسک ذگراگہ ںیم ای اسہی دار ہگج ںیم 

 ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿاپیک اک  :   ابب

 اشیپب ےک ونممہع اقمامت



 

     26    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اسحاٚ بً سویس رملی، ًنزبً خلاب ابوحٔؽ، سٌيس بً حٜه، ىآٍ، یزیس، حيوہ بً َشیح، ابوسٌيس حنیری،  :  راوی

 حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ

ًُ ُسَویِٕس ال ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح اَل ََِخبَرَ َحسَّ َٗ ثَُضِه  َٜٔه َحسَّ ًَ اِلَح ٌٔيَس بِ ٌَّ َس ٕؽ َوَحٔسیُثُط َََتهُّ ََ ِٔ أب ََبُو َح ًُ اِلَدلَّ ىَا زَِّملٔیُّ َوًَُنزُ بِ

ًٔ َجَبٕل  اذٔ بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ثَطُ  ٌٔيٕس اِلحِٔنیَرٔیَّ َحسَّ ٌَّ ََبَا َس یِٕح ََ ًُ َُشَ ثَىٔی َحِيَوةُ بِ ًُ یَزٔیَس َحسَّ ٍُ بِ ٔ َّی اہللُ َٗ ىَآ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل 

لِّ  ٙٔ َوالوِّ ی ٔ ٔة الَّطَّ ًَ ارٔ َٗ ٔ َو ََلثََة اِلبََراَز فٔی اِلَنَوارٔز ًَ الثَّ ٔ وا اِلَنََلً ُ٘  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ااَّ

ذ نب ر ل ریض ااحسؼ نب وسدی ریلم، رمعنب اطخب اوبصفح، دیعس نب مکح، انعف، سیدی، ویحہ نب رشحی، اوبدیعس ریمحی، رضحت اعم

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت تنعل فاےل اکومں ےس وچب ینعی اپاخہن رکان اپین ےک اھگٹ 

 رپ، یسک ذگر اگہ رپ، افر اسہی دار ہگج ںیم 

ہ نب رشحی، اوبدیعس ریمحی، رضحت اعمذ نب ااحسؼ نب وسدی ریلم، رمعنب اطخب اوبصفح، دیعس نب مکح، انعف، سیدی، ویح :  رافی

 ر ل ریض اہلل ہنع

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

  

 لسغ اخہن ںیم اشیپب رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ اخہن ںیم اشیپب رکان

     27    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً محنس بً حيبل، حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، احنس، مٌنز، اطٌث، حشً، حرضت ًبساہلل بً مِٔل رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

اَل ََِحَنُس  َٗ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ًُ ًُ بِ ًٔ َحِيَبٕل َواِلَحَش ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ُث  َحسَّ ٌَ َنْز ََِخبََرنٔی ََِط ٌِ ثََيا َم َحسَّ

اَل َرُسوُل اہللٔ  َٗ اَل  َٗ ٕل  َّٔ َِ ًٔ ُم ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ َث بِ ٌَ ًِ ََِط ًَ  ًُ اَل اِلَحَش َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َو َّی اہللُ   َػل

طٔ ثُهَّ يَ  ِه فٔی ُمِشَتَحنِّ ُٛ ًَّ َََحُس َة اِلَوِسَوأض ٔمِيطُ ََل َیبُوَل ًَامَّ  ٌَّ ٔ إ َٓ ُ ٓٔيطٔ  أ اَل ََِحَنُس ثُهَّ یََتَوؿَّ َٗ َتٔشُل ٓٔيطٔ  ِِ 

ادمح نب دمحم نب لبنح، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، ادمح، رمعم، اثعش، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 



 

ںیم ےس وکیئ صخش رہسگ لسغ اخہن ںیم اشیپب ہن رکے ہک فہ رھپ ایس ہگج لسغ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت 

افدئہ ہی مکح رصػ اس  یھب رکے دمح یک رفاتی ںیم ےہ ہک فہ ایس ہگج فوض یھب رکے ویکہکن اس ےس فوسہس دیپا وہات ےہ 

وہ افر اشیپب ےنلکن یک ہگج وہ وت رھپ ااسی  وصرت ںیم ےہ ہکبج لسغ اخےن اک رفش اچک وہ افر اشیپب اںیمس ذجب وہات وہ ارگ رفش ہتخپ

 رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، ادمح، رمعم، اثعش، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ اخہن ںیم اشیپب رکان

     28    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یو ىص، زٍیر، زاؤز بً ًبساہلل، حنيس بً ًبسالزحنً حنيسی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ثََيا ُزَصیِْر  ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَل َل٘ٔيُت َرُجَّل َحسَّ َٗ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ًِ حَُنِيٕس اِلحِٔنیَرٔیِّ َوصَُو ابِ ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ َزاُوَز بِ

َّی اہللُ اَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َنا َػحَٔبُط ََبُو صَُزیَِزَة  َٛ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َلِيطٔ َوَسلََّه َػٔحَب الئَّيیَّ َػل ًَ ٌِ یَِنَتٔظَم َََحُسىَا    ََ

َتَشلٔطٔ  ِِ  کُلَّ َیِووٕ ََِو یَبُوَل فٔی ُم

ادمح نب ویسن، زریہ، داؤد نب دبع اہلل، دیمح نب دبعارلنمح دیمحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی اےسی صخش ےس الم وج 

ہ اکچ اھت ااکس ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم ر

افدئہ: اس رپ اافتؼ ےہ ہک رہ رفز یھگنک رکےن یک  فملس ےن رہ رفز یھگنک رکےن افر لسغ اخہن ںیم اشیپب رکےن ےس عنم رفامای ےہ 

 یہن یہن زنتیہی ےہ ایخؽ رےہ ہک یہن زنتیہی وجاز اک یہ اکی ہبعش ےہ 

 سن، زریھ، داؤد نب دبعاہلل، دیمح نب دبعارلنمح دیمحی ریض اہلل ہنع ادمح نب وی :  رافی

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

  

 اجونرفں ےک لب ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں ےک لب ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن

     29    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًبيس اہلل بً ًنز بً ميرسہ، مٌاذ بً ٍظاو، ابوٗتازہ، ًبساہلل بً ْسجص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم َة َحسَّ ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٌَّ َرُسوَل َحسَّ ٔجَص ََ ًٔ َْسِ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ

 ٔ ًِ اِلَبِؤل ف ُظ ٔم َتاَزَة َما یرُِکَ َ٘ ٔ الُوا ل َٗ ٌِ یَُباَل فٔی اِلُحَِحٔ  َه ىََهی ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََّضا اہللٔ َػل اُل إٔى َ٘ ٌَ يُ اَل کَا َٗ ی اِلحَُِحٔ 

 ًِّ ٔ ًُ اِلح ٔ  َمَشاٛ

رمع نب رسیمہ، اعمذ نب اشھؾ، اوباتقدہ، دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیبع اہلل نب 

ےن وسراخ )لب( ںیم اشیپب رکےن ےس عنم رفامای ےہ ولوگں ےن رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک وسراخ ںیم اشیپب رکےن 

 ےہ ہک ہی وسراخ  ںوں اک ہ نک ںیہ )اہیں س  ےس رماد رہ فہ زیچ ےہ وج ک ر ےک اسےنم ںیہن ںیم ایک رحج ےہ؟ رفامای ولوگں اک انہک

 وھچب فریغہ 

 دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، اعمذ نب اشھؾ، اوباتقدہ، دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تیب االخلء ےس ےنلکن یک داعئ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء ےس ےنلکن یک داعئ

     30    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز بً محنس ىا ٗس، ٍاطه بً ٗاسه، اْسائيل، یوسٕ بً ابوبززہ، حرضت ًائظة رضی اہلل ًيہا :  راوی

 َ ث ًٔ ََبٔی بُزِ َحسَّ َٕ بِ ًِ یُوُس ًَ ائٔيُل  ثََيا إِْٔسَ أسٔه َحسَّ َ٘ ًُ اِل ثََيا َصأطُه بِ ٕس اليَّاُٗٔس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَِنزُو بِ ثَِتىٔی َيا  ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ َزَة 

ٌَ إَٔذا َخَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَِيَضا ََ اىََک ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  اَل ُُِفَ َٗ ائٔٔم  َِ ًِ اِل  َد ٔم

 ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

س

 

س

 

رمع نب دمحم اندق، اھمش نب اقمس، ارسالیئ، ویفس نب اوبربدہ، رضحت اعن

 )اے اہلل ںیم ششخب اچاتہ وہں
َ َ

 

اب
َ
رر
ُف

 

ع
 (فملس بج تیب االخلء ےس ابرہ آےت وت زپےتھ 

 ریض اہلل اہنعرمع نب دمحم :  رافی

 

س

 

س

 

  ان دق، اھمش نب اقمس، ارسالیئ، ویفس نب اوبربدہ، رضحت اعن

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

  

 ااجنتسء ےک ےیل داےنہ اہھت اک اامعتسؽ رکمفہ ےہ



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اک اامعتسؽ رکمفہ ےہااجنتسء ےک ےیل داےنہ اہھت 

     31    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابز ہيه، موسٰی بً اسنا ًيل، یحٌی بً ًبساہلل، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبَا اََل َحسَّ َٗ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ًُ إٔبَِزاصٔيَه َوُموَسی بِ ثََيا ُمِشلُٔه بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َتاَزَة  َٗ ًٔ ََبٔی  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ثََيا یَِحٌَی  ٌُ َحسَّ

 َ ُظ بَٔينٔيئطٔ َوإَٔذا ََت ََل یََنصَّ َذََکَ َٓ ِه  ُٛ َه إَٔذا بَاَل َََحُس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِح بَٔينٔيئطٔ َوإٔذَ َٗ َََٓل یََتَنشَّ ا ی اِلَدََلَئ 

ّشا َواحّٔسا َٔ ِب َن َََٓل َيِْشَ َب   ََشٔ

 ملسم نب ارب میہ، ومٰیس نب اامس لیع، یحی نب دبع اہلل، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےئ افر بج اپاخہن ےک ےیل رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب رکے وت فہ اےنپ ذرک )وضعِ وصخمص( وک داےنہ اہھت ےس ہن وھچ

 اجےئ وت داےنہ اہھت ےس ااجنتسء )آب دتس ہن رکے( افر بج وکیئ زیچ ےئیپ وت اکی یہ اسسن ںیم ہن ےئیپ 

 ملسم نب ارب میہ، ومٰیس نب اامس لیع، ییحی نب دبعاہلل، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء ےک ےیل داےنہ اہھت اک اامعتسؽ رکمفہ ےہ

     32    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٍٓ، مٌيس، حارثہ بً محنس بً آزو بً سلامیٌ مؼيصی، ابً ابی زاہسہ، ابوایوب اَفیقی، ًاػه بً مؼيب بً را :  راوی

 وٍب خزاعی، حٔؼہ زوجہ رسول حرضت حٔؼہ رضی اہلل ًيہا

ثَىٔی ََبُو ََیُّ  اَل َحسَّ َٗ ًُ ََبٔی َزائَٔسَة  ثََيا ابِ ئصیُّ َحسَّ ٌَ اِلنٔؼِّ ًٔ ُسَلامِیَ ًُ آَزَو بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ یقٔیَّ  ىٔی اِْلَِٔفٔ ٌِ وَب َي

 ًٔ ٔب بِ ًَلَ  اِلُنَشيَّ َّی اہللُ  َؼُة َزِوُد الئَّيیِّ َػل ِٔ ثَِتىٔی َح اَل َحسَّ َٗ ًٔ َوصِٕب اِلُدزَاعٔیِّ  ًِ َحارٔثََة بِ ًَ َبٕس  ٌِ ٍٕ َوَم ٔ ٌَّ َرآ َه ََ ِيطٔ َوَسلَّ

ابٔطٔ َوثَٔيابٔطٔ َو  أمطٔ َوََشَ ٌَ ُل َینٔيَيُط لَٔل ٌَ ٌَ َیِح ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ُل ٔطَناَلُط لَٔنا ٔسَوی َذلَٔک الئَّيیَّ َػل ٌَ  َیِح

ب د ، احرہث نب فبھ زخایع، ہصفح زفہج 
مع
ی، انب ایب زادہہ، اوباویب ارفیقی، اعمص نب بیصم نب راعف، 

صی ص
م

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ 

 افر ڑپکا فریغہ )ےسیج روسؽ رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ داےنہ اہھت وک اھکےن ےنیپ

 اکومں ںیم( ےننہپ ںیم اامعتسؽ رفامےت ےھت افر ابںیئ اہھت وک درگی اکومں )الثم ااجنتسء فریغہ( ےک ےیل وصخمص رےتھک ےھت 

ب د ، احرہث نب فبھ زخایع،  :  رافی
مع
ی، انب ایب زادہہ، اوباویب ارفیقی، اعمص نب بیصم نب راعف، 

صی ص
م

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ 



 

  زفہج روسؽ رضحت ہصفح ریض اہلل اہنعہصفح

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء ےک ےیل داےنہ اہھت اک اامعتسؽ رکمفہ ےہ

     33    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوتوبہ بً الزبيٍ، ًيسٰی بً یو ىص، ابورع وبہ، ابو مٌْش، ابز ہيه، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  یراو

َْشٕ ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ وبََة  ًٔ ََبٔی رَعُ ًِ ابِ ًَ ًُ یُوىَُص  ثَىٔی ًٔيَسی بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا ََبُو َتِوبََة الزَّبٔي ٔ َحسَّ ًَائ  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ َظَة  

أمطٔ َوکَاىَِت یَُسُظ الِ  ٌَ َ ٔ َوك َه اِلُيِنىَی لُٔلُضورٔظ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَلِت کَاىَِت یَُس َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ ًِ ٌَ ٔم ی لَٔدََلئٔطٔ َوَما کَا ُيرِسَ

 ََّذی

ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبوتہب نب ارلعیب، ٰیسیع نب ویسن، اوبرع فہب، اوب رشعم، ارب میہ، اوسد، رضحت اعہشئ 

فر اہلل ہیلع فآہل فملس داےنہ اہھت وک فوض فریغہ افر اھکےن ےنیپ ےسیج اکومں ںیم اامعتسؽ رفامےت ےھت افر ابںیئ اہھت وک ااجنتسء رکےن ا

 دنگیگ ےک ازاہل ےک ےیل اامعتسؽ رفامےت ےھت 

 وبرع فہب، اوب رشعم، ارب میہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاوبوتہب نب ارلعیب، ٰیسیع نب وی سن، ا :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء ےک ےیل داےنہ اہھت اک اامعتسؽ رکمفہ ےہ

     34    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً حاته بً بزیٍ، ًبسالوٍاب بيٌلاء، سٌيس، ابو مٌْش، ابز ہيه، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًَ َْشٕ  ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًََلإئ   ًٔ ِبُس اِلَوصَّأب بِ ًَ ثََيا  ٍٕ َحسَّ ًٔ بُزَیِ ًُ َحاتٔٔه بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًِ ًِ إ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ بَِزاصٔيَه 

َياظُ  ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔن َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ًَائَٔظَة 

 دمحم نب احمت نب زبعی، دبعاولاھب نب اطعء، دیعس، اوب رشعم، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  افر یھب ااحدثی ایبؿ یک ںیہےس اسہقب دحثی ےک مہ  ینع

ععا ء، دیعس، اوب رشعم، ارب میہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 

بِی
 دمحم نب احمت نب زبعی، دبعاولاھب 

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

  



 

 ؿاضقےئ احتج ےک فتق رپدہ رکےن اک ایب

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک فتق رپدہ رکےن اک ایبؿ

     35    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابز اہيه بً موسی، رازی، ًيسٰی بً یو ىص، ثور، حؼین، حبرانی، ابوسٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ُموَس  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ ََبٔی صُزَ َحسَّ ًَ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ ًِ اِلُحَؼیِٔن اِلُحبَِرانٔیِّ  ًَ ًِ ثَِوٕر  ًَ ًُ یُوىَُص  ًِ ی الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ًٔيَسی بِ ًَ یَِزَة 

 َٓ ًِ ََل  ًَ َوَم َس ََِحَش ِ٘ َٓ َل  ٌَ َٓ  ًِ ِلُيوتٔزِ َم َٓ َتَحَل  ِٛ ًِ ا اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ِلُيوتٔزِ َم َٓ ًِ اِسَتِحَنَز  َد َوَم ََل رَحَ

 ٔ ِلَيبَِتل َٓ ِى َوَما ََلَک بٔلَٔشاىٔطٔ  ٔٔ ِلَيِل َٓ َنا َتَدلََّل  َٓ ًِ ََکََل  َد َوَم َََٓل رَحَ ًِ ََل  ًَ َوَم ِس ََِحَش َ٘ َٓ َل  ٌَ َٓ ًِ ًَ َوَم ِس ََِحَش َ٘ َٓ َل  ٌَ َٓ  ًِ ٍِ َم

لِ  َٓ ائَٔم  َِ ًِ ََتَی اِل َد َوَم َََٓل رَحَ ُب ََل  ٌَ ٌَ َیِل ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ إ َٓ ِلَيِشَتِسبٔزُِظ  َٓ ًِ َرِمٕل  ثٔيّبا ٔم َٛ  ٍَ ٌِ َیِحَن ٌِ َلِه َیحِٔس إَٔلَّ ََ ٔ إ َٓ رِ 
ٔ

َيِشَتت

ًِ ثَوِ  ًَ ًَأػٕه  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ََبُو  َٗ َد  َََٓل رَحَ ًِ ََل  ًَ َوَم ِس ََِحَش َ٘ َٓ َل  ٌَ َٓ  ًِ أًسٔ بَىٔی آَزَو َم َ٘ اَل بَٔن َٗ حَُؼیِْن اِلٔحِنیَرٔیُّ  ٕر 

ٌٔيٕس اِلَد  اَل ََبُو َزاُوز ََبُو َس َٗ ٌٔيٕس اِلَدیِرُ  اَل ََبُو َس َ٘ َٓ ًِ ثَِوٕر  ًَ بَّأح  ًُ الؼَّ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًِ ََِػَحأب الئَّيیِّ َوَرَواُظ  یِرُ صَُو ٔم

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   َػل

، وثر، ،نیص، ارباین، اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ارب امیہ نب ومیس رازی، ٰیسیع نب ویسن

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش رسہم اگلےئ وت اطؼ رمہبت اگلےئ وج ااسی رکے وت رتہب ےہ افر وج ااسی ہن رکے وت اںیمس یھب وکیئ رحج

ؼ ددد ےل وج ااسی رکے وت رتہب ےہ افر وج ااسی ہن رکے وت اںیمس یھب وکیئ رحج ںیہن افر ںیہن افر وج صخش ااجنتسء ےک ےیل ڈےلیھ ےل وت اط

وج صخش وکیئ زیچ اھکےئ افر رھپ الخؽ رکےن ےس ھچک ےلکن وت اوکس کنیھپ دے افر وج ھچک زابؿ یک رحتک رپ ےلکن وت اےس لگن اجےئ وج 

ج ںیہن افر وج صخش اضقےئ احتج ےک ےیل اجےئ وت رپدہ اایتخر رکے ارگ رپدہ ااسی رکے وت رتہب ےہ افر وج ااسی ہن رکے وت یھب وکیئ رح

 یک وکیئ زیچ ہن لم ےکس وت مک از مک یٹم اک اکی ڈریھ اگل رک یہ ایکس آڑ ںیم ھٹیب اجےئ اس ےیل ہک اطیشؿ )ربیگنہ یک احتل ںیم( آدیم یک

 رکے وت اںیمس یھب وکیئ رحج ںیہن ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اعمص ےن رشاگمہ ےس اتلیھک ےہ وج صخش ااسی رکے وت رتہب ےہ افر وج ااسی ہن

وباہطس وثر )،نیص ارباین یک اجبےئ( ،نیص دیمح یک رفاتی یک ےہ زین دبعااملکل نب ابصح ےن وبہطس وثر اسھت ظفل ریخ اک ااضہف ایک ےہ 

ات ےہ ہک ااجنتسء ںیم اطؼ ددد ڈولیھں اک اامعتسؽ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیعس ااحصب ریخ ںیم ےس ںیہ  اس دحثی ےس ولعمؾ وہ

بحتسم ےہ فابج ںیہن اانحػ ےک زندکی ااجنتسء ںیم الص زیچ ازاہل اجنتس ےہ نیت ددد ڈولیھں اک اامعتسؽ ونسمؿ افر اطؼ ددد 



 

 بحتسم ےہ 

 ریہ ریض اہلل ہنعارب امیہ نب ومیس، رازی، ٰیسیع نب وی سن، وثر، ،نیص، ارباین، اوبدیعس، رضحت اوبرہ :  رافی

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

  

 ااجنتسء ےک ےیل ونممہع زیچںی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء ےک ےیل ونممہع زیچںی

     36    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً خالس بً ًبساہلل بً مواٍب ٍنسانی، النــل ابً ٓـالہ، مْصی، ، ًياغ ابً ًباض ٗتبا نی، طنيه بً  یزیس :  راوی

 متياٌ، طيباٌ ٗتبانی، مشلنہ بً، حرضت رٓيٍ بً ثابت

ىٔی ٌِ ُل َي َـّ َٔ ثََيا اِلُن ًٔ َمِوَصٕب اِلَضِنَسانٔیُّ َحسَّ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًُ َخالٔسٔ بِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًٔ  َحسَّ أغ بِ ًَيَّ  ًِ ًَ یَّ  اَلَة اِلنِْٔصٔ ـَ َٓ  ًَ ابِ

 ًَ ٌَّ َمِشَلَنَة بِ ٔ اَل إ َٗ ٌَ اِل٘ٔتَِبانٔیِّ  ًِ َطِيَبا ًَ ٌَ ََِخبََرُظ  ًَ بَِيَتا ٌَّ ٔطَيِيَه بِ ًَ ثَابٕٔت ًَبَّإض اِل٘ٔتَِبانٔیِّ ََ ٍَ بِ ٔٔ َنَل ُرَوِي ٌِ ُمَدلَّٕس اِسَت

اَل َطِيبَ  َٗ ٔل اِْلَِرٔق  َٔ اَو ًَلَی ََِس َ٘ ِل ًَ یٕک یُزٔیُس  ٔ ََشٔ ِوو َٛ ٔلَی  َناَئ إ َ٘ ِل ًَ  ًِ َناَئ ََِو ٔم َ٘ ِل ًَ ٔلَی  یٕک إ ٔ ََشٔ ِوو َٛ  ًِ طُ ٔم ٌَ ىَا َم َٓرٔسِ  ٌُ ا

َو ََخٔيطٔ  ـِ ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلَيأُِخُذ ن َّی اہللُ  ًٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َََحُسىَا فٔی َزَم ٌِ کَا ٔ ٍْ إ ٔٔ اَل ُرَوِي َ٘ ًَلَی ََ َٓ َيُه   ِِ ا َي َٕ ٔمنَّ ٌَّ َلطُ اليِِّؼ

اَل لٔی َرُس  َٗ اَل  َٗ ٌَ َََحُسىَا َلَئلیرُ َلُط اليَِّؼُل َوالزِّیُع َولِْٔلَخٔ اِلِ٘ٔسُح ثُهَّ  ٌِ کَا ٔ ُٕ َوإ ِؼ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَلَيا اليِّ َّی اہللُ  وُل اہللٔ َػل

لَّ اِلَحَياَة َسَتُلوُل بَٔک بَ  ٌَ ٍُ َل ٔٔ ٍٔ َزابَّٕة ََِو َیا ُرَوِي لََّس َوَتّزا ََِو اِستَِيَطی بَٔزٔجي َ٘ َس لِٔحَيَتُط ََِو َا َ٘ ًَ  ًِ َُّط َم أَِخبٔرِ اليَّاَض ََى َٓ ٔسی  ٌِ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِيطُ بَزٔیْئ  َّی اہللُ  ّسا َػل ٌَّ ُمَحنَّ ٔ إ َٓ ِوٕه  ًَ 

مد این، الضفمل انب اضفہل، رصم
ھ

ی، ، ایعش انب ابعس ن اب ین، ب می نب ،نایؿ،  نابؿ ن ابین، سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومابھ 

ہملسم نب، رضحت رعیف نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم مہ ںیم ےس اکی صخش 

ضعب افاقت اکی ےک ہصح دفرسے صخش اک افٹن اس رشط رپ ےل اتیل اھت ہک امِؽ تمینغ ںیم دفونں ربارب ےک رشکی وہں ےگ رھپ 

ںیم ریت ےک اکیپؿ افر رَپ آےت افر دفرسے ےک ہصح ںیم ریت یک ڑکلی، رضحت رعیف اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رگہ اگلیئ ای  ےن ھجم ےس رفامای اھت اشدی مت زایدہ رمع اپؤ ذہلا ریمے دعب ولوگں کت ریما ہی اغیپؾ اچنہپ دانی ہک سج ےن اینپ داڑیھ ںیم

 اپاخہن ای ڈہی ےس ااجنتسء ایک وت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس زیبار ںیہ  وھگڑے افر افٹن ےک ےلگ ںیم ڈنگا ڈاال ای یسک اجونر ےک



 

ل انب اضفہل، رصمی، ، ایعش انب ابعس ن اب ین، ب می نب ،نایؿ، :  رافی

 

ض

 

مص
ل

مد این، ا
ھ

 نابؿ  سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومابھ 

 ن ابین، ہملسم نب، رضحت رعیف نب اثتب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااجنتسء ےک ےیل ونممہع زیچںی

     37    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً خالس، مٔـل بً ًيا غ، طنيه بً بتياٌیزیس ب :  راوی

ٌَ ََِخبََرُظ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ًَ بَِيَتا ٌَّ ٔطَيِيَه بِ َ ًَيَّإغ َ  ًِ ًَ ْل  َـّ َٔ ثََيا ُم ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا یَزٔیُس بِ ًِ ََبٔی َسالٕٔه َحسَّ ًَ ا  ـّ  ََِي

ِنزٕو یَِذَُکُ َذلَٔک  ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ِٔٔشَلأن اِلَحِيَظانٔیِّ  ٌَ بٔاِل ًُ ََِليُو اَل ََبُو َزاُوز حِٔؼ َٗ  ٌَ ًٔ بَأب ََِلُيو طُ ُمَزابْٔم بٔٔحِؼ ٌَ َوصَُو َم

ةَ  َٔ َة یُِٜىَی ََبَا حَُذِي ًُ ََُميَّ ٌُ بِ اَل ََبُو َزاُوز َوصَُو َطِيَبا َٗ  ًَلَی َجَبٕل 

 ین ےس یھب رفاتی ایک ےہ اوھنں ےن دبعاہلل نب سی دی نب اخدل، لضفم نب ایع ش، ب می نب ایتبؿ، ایس دحثی وک رافی ےن اوب

 

اس م یِ 

رمع ےس اس فتق انس سج فتق ہعلق رپ فاویلں اک احمرصہ ےیک وہےئ ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اویلؿ اک ہعلق اطسفط اہپڑ رپ ےہ افر ہی ہک 

  نابؿ ےک فادل اک انؾ اہّیم افر تینک اوبذحہفی ےہ 

 ایع ش، ب می نب ایتبؿسیدی نب اخدل، لضفم نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء ےک ےیل ونممہع زیچںی

     38    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبازہ، زَک یا بً اسحاٚ، ابوزبیر، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ احنس بً محنس بً حيبل، روح بً :  راوی

 َ ث َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح یَّا بِ ثََيا َزََکٔ ًُ ًَُباَزَة َحسَّ ثََيا َرِوُح بِ ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَ َحسَّ ٍَ َجابَٔز بِ َّطُ َسنٔ ٔ ََى َيا ََبُو الزُّبَیِر

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٕ ز ٌِ ِوٕه ََِو َب ٌَ َح بٔ ٌِ ىََتَنشَّ َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َ َّی اہللُ  وُل ىََضاىَا َرُسوُل اہللٔ َػل ُ٘  َي

ادمح نب دمحم نب لبنح، رفح نب ابعدہ، زرک ای نب ااحسؼ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ی افر  ینگنی ےس ااجنتسء رکےن وک عنم رفامای ےہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڈہ

 ادمح نب دمحم نب لبنح، رفح نب ابعدہ، زرک ای نب ااحسؼ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی



 

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

  

 ایبؿ اپیک اک :   ابب

 ااجنتسء ےک ےیل ونممہع زیچںی

     39    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حيوة بً َشیح حنصی، بً ًياغ، یحٌی بً ابوًنز طيبا نی، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ًُ ثََيا ابِ یِٕح اِلحِٔنٔصیُّ َحسَّ ًُ َُشَ ثََيا َحِيَوةُ بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ یَِلِٔمِّ  ًٔ السَّ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ِيَبانٔیِّ  ًَِنزٕو الشَّ ًٔ ََبٔی  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ يَّإغ 

الُوا یَا ُمحَ  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل  ًِّ ٔ ُِٓس اِلح ٔسَو َو َٗ اَل  َٗ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش َتَک ََ اہللٔ بِ ُس اىَِط َُمَّ ٌِ َيِشتَِيُحوا نَّ

 َّ َيَهی َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ اَل  َٗ ا  ّٗ َل َلَيا ٓٔيَضا رِٔز ٌَ الَی َج ٌَ ٌَّ اہلَل َا ٔ إ َٓ ِوٕه ََِو َرِوثَٕة ََِو حَُنَنٕة  ٌَ ًِ َذلَٔک بٔ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ی اہللُ 

ریض اہلل ہنع یک رفاتی ےہ ہک  ںوں یک اکی  ویحة نب رشحی یصمح، نب ایعش، ییحی نب اوبرمع  ناب ین، رضحت دبعاہلل نب وعسمد

امجتع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہیئ اوھنں ےن رعض ایک ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل 

یل ےن اس ںیم امہری رفزی ریھ ہیلع فآہل فملس اینپ اتم وک عنم رفام دےئیجی ڈہی، دیل افر وکےلئ ےس ااجنتس رکےن ےس، ویکہکن اہلل اعت

 ےہ  دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک ذموکرہ اایشء ےس ااجنتسء رکےن یک

 اممتعن رفام دی 

 یض اہلل ہنعویحة نب رشحی یصمح، نب ایعش، ییحی نب اوبرمع  ناب ین، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ر :  رافی

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

  

 ڈےلیھ ےس ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڈےلیھ ےس ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

     40    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً ميؼور، ٗتيبہ بً سٌيس، يٌ٘وب بً ًبسالز حنً، ابو حازو، مشله بً رقن، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی سٌيس  :  راوی

 اہلل ًيہا

ًِ ََبٔی حَ  ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ًُ َمِيُؼوٕر َو ٌٔيُس بِ ثََيا َس نٕ َحسَّ ًٔ رُقِ ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ ًِ  ازٔوٕ  ًَ

ائٔٔم  َِ ٔلَی اِل ِه إ ُٛ اَل إَٔذا َذَصَب َََحُس َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َوَة  طُ بَٔثََلثَٔة ََِحَحارٕ رُعِ ٌَ ِلَيِذَصِب َم َٓ  



 

ًَِيطُ  ََّضا تُِحزُٔئ  إٔى َٓ  ًَّ ٔ  َيِشَتٔليُب بٔض

ب نب دبعارل نمح، اوب احزؾ، ملسم نب رقط، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعی

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش اضقےئ احتج ےک ےیل اجےئ وت ااجنتسء ےک ےیل اےنپ 

  اکیف وہں ےگ اسھت نیت ڈےلیھ ےل اجےئ ہک اؿ ےس ااجنتسء رکے ہی اس ےک ےیل

 دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارل نمح، اوب احزؾ، ملسم نب رقط، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿڈےلیھ ےس ااجنتسء رک

     41    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس الئيلی، ابومٌاویہ، ٍظاو بً رعوہ، حرضت خزینہ بً ثابت رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ صَٔظ  ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًٔ ُخزَیَِنَة َحسَّ ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ًٔ ُخزَیَِنَة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ او

اَل بٔثَ  َ٘ َٓ ًِ أَلِستَٔلابَٔة  ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًٔ ثَابٕٔت  ًِ ُخزَیَِنَة بِ ََلثَٔة ََِحَحإر َلِيَص ٓٔيَضا ًَ

اَل ََبُو  َٗ  ٍْ َوةَ َرٔجي ًَ رُعِ ىٔی ابِ ٌِ ًِ صَٔظاوٕ َي ًَ  ٕ ًُ ىَُنیِر َذا َرَواُظ ََبُو ََُساَمَة َوابِ َٛ  َزاُوز 

ی، اوباعمفہی، اشھؾ نب رعفہ، رضحت زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ب ل
ف

 

لی

دبع اہلل نب دمحم ا

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فآہل فملس ےس ااجنتسء ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ

ااجنتسء ےک ےیل نیت ڈےلیھ اکیف ںیہ رگم اؿ نیت ںیم وگرب ںیہن وہان اچےیہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبااسہم انب ریمن ےن یھب اشہؾ نب 

 رعفہ ےک وحاہل ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ 

ی، اوباعمفہی، اشھؾ نب رعفہ، رضحت زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

لی

 دبعاہلل نب دمحم ا

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

  

 اپین ےس اپیک احلص رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس اپیک احلص رکےن اک ایبؿ

     42    حسیث                               جلس اول  :  سجل



 

ٗتيبة بً سٌيس، خلٕ بً ٍظاو مرقی، ًبساہلل بً یحٌی ، ًنز بً ًوٌ، ابويٌ٘وب توو، ًً ًبساہلل بً ابومليٜہ،  :  راوی

 حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ًُ صَٔظاوٕ اِلُنرِقٔ  ُٕ بِ ٌٔيٕس َوَخَل ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ  ٌٕ ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ِوََُو ح و َحسَّ ًُ َیِحٌَی التَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ُئ 

اَلِت بَاَل َر  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ طٔ  ًِ َُمِّ ًَ ََٜة  ًٔ ََبٔی ُمَلِي ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ِوََُو  وَب التَّ ُ٘ ٌِ َّی اہللََُِخبََرىَا ََبُو َي َلِيطٔ َوَسلََّه ُسوُل اہللٔ َػل ًَ  

اَل َما َُٔمزِ  َٗ ُ بٔطٔ  أ اَل َصَذا َماْئ َتَتَوؿَّ َ٘ َٓ اَل َما َصَذا یَا ًَُنزُ  َ٘ َٓ ًِ َمإئ  ُط بُٜٔوٕز ٔم َٔ اَو ًَُنزُ َخِل َ٘ َ َوَلِو َٓ أ ٌِ َََتَوؿَّ ُت کُلََّنا بُِلُت ََ

ِلُت َلکَاىَِت ُسيَّّة  ٌَ َٓ 

ب ،ہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل نب دیعس، فلخ نب اشھؾ رقمی، دبعاہلل ہبیتق
یل
 نب یحی، رمع نب وعؿ، اوبوقعیب وتؾ، ع  دبعاہلل نب اوب

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب ایک وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع اپین اک اکی ربنت ےل رک آپ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک اے رمع ہی ایک ےہ؟ رضحت رمع  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ )ہی دھکی رک(

ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وصحؽ اہطرت ےک ےیل ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اپین 

ےس اہطرت احلص رکفں ارگ ااسی رکفں اگ وت تنس ومدکہ وہ ےہ اراشد وہا ہک ےھجم ہی مکح ںیہن دای ایگ ہک بج یھب اشیپب رکفں وت اپین 

 اجاگیئ 

ب ،ہ، رضحت اعہشئ  :  رافی
یل
 نب دیعس، فلخ نب اشھؾ رقمی، دبعاہلل نب ییحی ، رمع نب وعؿ، اوبوقعیب وتؾ، ع  دبعاہلل نب اوب

 

 بِس
ئ

 

قب

 ریض اہلل اہنع

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

  

 اپین ےس ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

     43    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيہ وٍب بً ب٘يہ، خالس واسلی، خالس اٌيىی، ًلاء بً ابومينوىہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل :  راوی

ًٔ ََبٔی  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ اَئ  ىٔی اِلَحذَّ ٌِ ًِ َخالٕٔس َي ًَ ىٔی اِلَوأسٔلیَّ  ٌِ ًِ َخالٕٔس َي ًَ َة  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ًٔ َحسَّ ًِ ََىَٔص بِ ًَ َمِيُنوىََة 

طُ ََُُلْو  ٌَ َه َزَخَل َحائّٔلا َوَم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِسَرةٔ َمالٕٔک ََ َضا ًِٔيَس الشِّ ٌَ َوَؿ َٓ زُىَا  َِ أَْة َوصَُو ََِػ ـَ ُط ٔمي ٌَ َم



 

ِس اِستَِيَطی بٔاِلَنائٔ  َٗ َلِيَيا َو ًَ َد  َِخَ َٓ َضی َحاَجَتطُ  َ٘ َٓ 

فبھ نب ہیقب، اخدل فایطس، اخدل ذحاء، اطعء نب اوبومیمہن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت آپ 

 فآہل فملس ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی زلاک اھت وج مہ بس ےس مک رمع اھت فہ اپین اک یلص اہلل ہیلع

اکی ربنت ےیل وہےئ اھت اس زلےک ےن فہ ربنت اکی درتخ ےک اپس رھک دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقےئ احتج ےس 

 اس احؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین ےس ااجنتسء ایک اھت  رفاتغ ےک دعب امہرے اپس رشتفی الےئ

 فبھ نب ہیقب، اخدل فایطس، اخدل ینیعت، اطعء نب اوبومیمہن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتسء رکےن اک ایبؿ

     44    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ًَلء ، مٌاویہ بً ٍظاو، یوىص بً الحارث، ابز اہيه بً ابومينو ىہ، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ََلئٔ  ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی َمِيُنوىََة  ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ًِ یُوىَُص بِ ًَ ًُ صَٔظاوٕ  اؤیَُة بِ ٌَ  ََِخبََرىَا ُم

َُٗبإئ ٓٔي ٔ اِْلیَُة فٔی ََصِٔل  اَل ىَزََلِت َصٔذظ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  اَل طٔ رًَٔ َٗ زُوا  ٌِ َیَتَلضَّ ََ ٌَ و َجاْل یُحٔبُّ

ٔ اِْلیَةُ  َيزََلِت ٓٔيضِٔه َصٔذظ َٓ ٌَ بٔاِلَنأئ   کَاىُوا َيِشتَِيُحو

دمحم نب العء ، اعمفہی نب اشھؾ، ویسن نب ااحلرث، ارب امیہ نب اوبومیم ہن، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

نی )اہیں ےک ولگ اےسی ںیہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
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 فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی آتی ہیف رِِج

ھا رت احلص رکےن وک وبحمب رےتھک ںیہ افر اہلل اعتیل یھب وخب اپک اصػ رےنہ فاولں وک دنسپ رفامےت ںیہ الہ ابقء ےک 

ط

وخب 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ابقء ےک ولگ )ڈولیھں ےس اےجنتس ےک دعب( اپین ےس اہطرت  ابرے انزؽ وہیئ ےہ

 احلص ایک رکےت ےھت افر ایس انب رپ ہی آتی اؿ یک اشؿ ںیم انزؽ وہیئ 

 ریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب العء ، اعمفہی نب اشھؾ، ویسن نب ااحلرث، ارب امیہ نب اوبومیم ہن، اوباصحل، رضحت اوبرہ :  رافی

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

  

 اےجنتس ےک دعب زنیم رپ رزگ رک اہھت اصػ رکان



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اےجنتس ےک دعب زنیم رپ رزگ رک اہھت اصػ رکان

     45    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً خالس، اسوز بً ًامز، محنس بً ًبساہلل، الندزومی، وٛيٍ، َشیک، ابز اہيه بً جزیز، مِیرہ بً ابوزرًہ،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یْک َوَصَذا ثََيا ََشٔ ٕ َحسَّ ًَأمز  ًُ ثََيا ََِسَوزُ بِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ىٔی  َحسَّ ٌِ ًَِبٔس اہللٔ َي  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُوُط ح و َحسَّ ِٔ َل

اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة  ًَ ًِ ََبٔی ُزِر ًَ  ٕ ًٔ َجزٔیز ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ یٕک  ًِ ََشٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي مٔیَّ َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلُنَِخَّ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل  کَا

ًَ إَٔذا ََتَی الِ  ٍٕ ثُهَّ َمَشَح یََسُظ  اَل ََبُو َزاُوز فٔی َحٔسیٔث َوٛٔي َٗ َٓاِستَِيَطی  َوةٕ  ِٛ لَی اِْلَِرٔق ثُهَّ َََتِيُتطُ َدََلَئ َََتِيُتُط بَٔنإئ فٔی َتِوٕر ََِو َر

ٕ َََتهُّ  ًَأمز  ًٔ ٔ بِ اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث اِْلَِسَوز َٗ  َ أ َتَوؿَّ َٓ  بٔإٔىَإئ آَخَ 

نب اخدل، اوسد نب اعرم، دمحم نب دبع اہلل، ازخملفیم، فعیک، رشکی، ارب امیہ نب رجری، ریغمہ نب اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض ارب امیہ 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اضقےئ احتج ےک ےیل رشتفی اجےت وت ںیم یسک ایپہل ای اھچلگ ںیم اپین 

 فآہل فملس اس اپین ےس ااجنتسء رکےت افر رھپ اانپ اہھت زنیم رپ رزگےت رھپ ںیم دفرسے ربنت ںیم اپین الات افر الات آپ یلص اہلل ہیلع

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اپین ےس فوض رفامےت اوبداؤد ےن ایبؿ ایک ہک اوسد نب اعرم یک دحثی زایدہ لمکم ےہ

نب دبعاہلل، ازخملفیم، فعیک، رشکی، ارب امیہ نب رجری، ریغمہ نب اوبزرہع، رضحت اربامیہ نب اخدل، اوسد نب اعرم، دمحم  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 وسماک اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک اک ایبؿ

     46    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، سٔياٌ، ابی زىاز، اَلرعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ا َٗ ُط  ٌُ َٓ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة یَزِ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٌِ َحسَّ ًَلَی اِلُنِؤٔمئیَن َل َلِوََل ََ  َّٙ ََُط

 ٕ َوأک ًِٔيَس کُلِّ َػََلة ٌَٔظأئ َوبٔالشِّ ٔ اِل  َْلََمزِتُُضِه بَٔتأِخٔیر



 

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، ایب زاند، االرعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ںیم زپ اجےن اک وخػ ہن وہات وت ںیم امنز اشعء ںیم اتریخ رکےن افر رہ امنز ےک ےیل وسماک رکےن  رفامای ارگ ھجم وک ومنینم ےک دوشاری

 اک مکح داتی 

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، ایب زاند، االرعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک اک ایبؿ

     47    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً موسی، ًيسٰی بً یو ىص، محنس بً اسحٙ محنس بً ابزاہيه تيِم، حرضت ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، زیس  :  راوی

 بً خالس جہىی

 ًُ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ َحسَّ ًَ َِّئِمِّ  ًٔ إٔبَِزاصٔيَه الت ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ََبٔی َسَلَنَة ُموَسی ََِخبََرىَا ًٔيَسی بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ َخالٕٔس اِلحَُضىٔیِّ  ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًٔی  بِ ًَلَی َُمَّ  َّٙ ٌِ ََُط وُل َلِوََل ََ ُ٘ َه َي َوَسلَّ

ٌَّ الشِّ  ٔ ََیُِت َزیِّسا َیِحلُٔص فٔی اِلَنِشحٔٔس َوإ اَل ََبُو َسَلَنَة ََفَ َٗ  ٕ َوأک ًِٔيَس کُلِّ َػََلة َلٔه َْلََمزِتُُضِه بٔالشِّ َ٘ ٍَ اِل ًِ َُذُىٔطٔ َمِؤؿ َواَک ٔم

 َٗ َٓکُلََّنا  ٌٔ اِلکَاتٔٔب  ًِ َُذُ ََلةٔ اِسَتاَک ٔم ٔلَی الؼَّ  اَو إ

اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب ااحسؼ دمحم نب اربامیہ یمیت، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح، زدی نب اخدل ینہج ےک وحاہل ےس 

اتم ےک دوشاری ںیم زپھ  ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ارگ ھجم وک اینپ

 اجےن اک وخػ ہن وہات وت ںیم اوکن رہ امنز ےک ےیل وسماک رکےن اک مکح داتی اوبہملس ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبزدی وک داھکی ہک

راتہ ےہ فہ  فہ )امنز ےک ااظتنر( ےھٹیب رےتہ ےھت افر وسماک اؿ ےک اکؿ رپ اس ہگج ریھ ریتہ یھت اہجں اکبت ےک اکؿ رپ ملق راھک

 بج یھب امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت وسماک رکےت 

 اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب وی سن، دمحم نب اقحس دمحم نب اربامیہ یمیت، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح، زدی نب اخدل ینہج :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک اک ایبؿ

     48    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 محنس بً ًوٖ كائی، محنس بً یحٌی بً حباٌ :  راوی

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ائٔیُّ َحسَّ ٖٕ اللَّ ِو ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٌَ ا ًٔ َحبَّ ًٔ َیِحٌَی بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ إِٔسَح

 ِ َُی ٕ كَاصّٔزا َو ًٔ ًَُنَز لٔکُلِّ َػََلة َؤ ابِ ُِٗلُت َََرََیَِت َتَوؿُّ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ثَتِئيطٔ ًَ اَل َحسَّ َ٘ َٓ ًَهَّ َذاَک   ٕ َر كَاصٔز

 ًٔ َلِيطٔ ََِسَناُئ بِٔيُت َزیِٔس بِ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثََضا ََ ٕ َحسَّ ًَأمز ًٔ ََبٔی  ًَ َحِيَوَلَة بِ ًَِبَس اہللٔ بِ  ٌَّ أب ََ َه َُٔمَز اِلَدلَّ َوَسلَّ

َوأک لٔکُلِّ  َلِيطٔ َُٔمَز بٔالشِّ ًَ َّٙ َذلَٔک  ا َط َلنَّ َٓ  ٕ َُیَِر كَاصٔز ٕ كَاصّٔزا َو ّة بٔاِلُوُؿؤئ لٔکُلِّ َػََلة ُٗوَّ ٌَّ بٔطٔ  ًُ ًَُنَز یََزی ََ ٌَ ابِ کَا َٓ  ٕ َػََلة

 َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕس َرَواُظ  ٌِ ًُ َس اَل ََبُو َزاُوز إٔبِزَاصٔيُه بِ َٗ  ٕ َُ اِلُوُؿوَئ لٔکُلِّ َػََلة ٌَ ََل یََس کَا ِبٔس َٓ ًَ  ًُ اَل ًُبَِيُس اہللٔ بِ َٗ  

 اہللٔ 

 ةحؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک انب رمع ریض دمحم نب وعػ اطیئ، دمحم نب ییحی نب

ب ےن اہلل ہنع رہ امنز ےک ےیل فوض رکےت ںیہ وخاہ اؿ اک فوض وہ ای ہن وہ وت ایکس ایک فہج ےہ؟ رفامای ھجم ےس ایبؿ ایک اامسء تنب زدی نب اطخ

ےس ایبؿ ایک ہک )ادتباء ںیم( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رہ امنز ےک ےیل فوض اک مکح دای  ہک دبعاہلل نب ہلظنح نب اعرمےن اؿ

وت ایگ اھت وخاہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فوض وہ ای ہن وہ نکیل بج ہی لمع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ابثع تقشم وہ ایگ 

 رہ امنز ےک ےیل وسماک اک مکح دای ایگ سپ انب رمع اےنپ ابرے ںیم ہی ایخؽ رکےت ےھت ہک اؿ ںیم رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 اس اکؾ ےک ربداتش یک وقت ےہ اس ےیل فہ رہ امنز ےک ےیل فوض رکےت ےھت 

 دمحم نب وعػ اطیئ، دمحم نب ییحی نب ةحؿ :  رافی

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

  

 وسماک رکےن اک رطہقی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن اک رطہقی

     49    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ضی اہلل ًيہمشسز، سلامیٌ بً زاؤز ًتکی، حناز بً زیس ، ُيَلٌ بً جزیز، ابو بززہ اپيے والس ابوموسی اطٌزی ر :  راوی

ًٔ َجزٔی ٌَ بِ ًِ َُِيََل ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ َتکٔیُّ  ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ ْز َوُسَلامِیَ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ ََبٔی بُزَِزَة  ًَ  ٕ ز

َه نَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َََتِيَيا َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ْز  ٌُ ُمَشسَّ اَل ُسَلامِیَ َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ًَلَی لَٔشاىٔطٔ  ََیُِتطُ َيِشَتاُک  ِشَتِحنٔلُُط ََفَ



 

ٖٔ لَٔش  ًَلَی َطَ َواَک  ٍَ الشِّ ِس َوَؿ َٗ َه َوصَُو َيِشَتاُک َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَلَی الئَّيیِّ َػل اَل َزَخِلُت  ىٔی َٗ ٌِ وُل إِٔظ إِٔظ َي ُ٘ اىٔطٔ َوصَُو َي

تُطُ  ٜٔىِّی اِخَتَْصِ ٌَ َحٔسیّثا كَؤیَّل َوَل َٓکَا ْز  اَل ُمَشسَّ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ  َُ  َیَتَضوَّ

ی، امحد نب زدی ، الیغؿ نب رجری، اوب ربدہ اےنپ فادل اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ریہافی 

ک

 

عب

دسمد، امیلسؿ نب داؤد 

مہ ھچک ولگ وساری بلط رکےن یک رغض ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  دسمد ےک اافلظ ہی ںیہ ہک اؿ اک ایبؿ ےہ ہک

 یتم ںیم احرض وہےئ ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ زابؿ ابمرک رپ وسماک رک رےہ ںیہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہک امیلسؿ ےک اافلظ ہی ںیہ ہک اوبومیس ارعشی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن 

 فملس وسماک رک رےہ ےھت افر وسماک وک اینپ زابؿ ےک انکرے رپ رھک رک اہ اہ رک رےہ ےھت ےسیج وکیئ ےق رکےت فتق آفاز اکناتل ےہ

ی، امحد نب زدی ، الیغؿ نب رجری، اوب ربدہ اےنپ فادل :  رافی

ک

 

عب

  اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنعدسمد، امیلسؿ نب داؤد 

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

  

 اکی صخش دفرسے صخش یک وسماک اامعتسؽ رک اتکس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش دفرسے صخش یک وسماک اامعتسؽ رک اتکس ےہ

     50    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ًيبشہ، ًبسالواحس، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ِبٔس اِلَواحٔٔس  ًَ  ًُ ًَِيَبَشُة بِ ثََيا  ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَلِت َحسَّ َٗ ٌَ َرُسوُل ائَٔظَة  کَا

أَِوَوی اہللُ َٓ ًِ اِْلَخٔ  بَرُ ٔم ِٛ ٌٔ َََحُسصَُنا ََ َه َيِشتَنُّ َؤًِيَسُظ َرُجََل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِٔم  اہللٔ َػل ِّرِ ََ ب َٛ  ٌِ َ َوأک َ ٔل الشِّ ـِ َٓ إَٔلِيطٔ فٔی 

بََرصَُنا ِٛ َواَک ََ  الشِّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب یسیع، ہسبنع، دبعاولادح، اشہؾ نب 

 

عی

رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

فآہل فملس وسماک رک رےہ ےھت اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دف صخش وموجد ےھت اؿ ںیم ےس اکی ڑبی رمع اک اھت 

 ہیلع فآہل فملس رپ انزؽ وہیئ ہک وسماک ڑبی رمع فاےل صخش وک افر اکی وھچیٹ رمع اک یھبت وسماک یک تلیضف ںیم ہی فیح آپ یلص اہلل

 دںی  افدئہ دحثی ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک اکی صخش یک وسماک دفرسا صخش اامعتسؽ رک اتکس ےہ 

 دمحم نب یسیع، ہسبنع، دبعاولادح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 وسماک دوھےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک دوھےن اک ایبؿ

     51    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً ًبساہلل ًيبشہ بً سٌيس، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٌٔيٕس حَ  ًُ َس ًَِيَبَشُة بِ ثََيا  ًَِبسٔ اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىٔی سَّ اِلُٜوفٔیُّ اِلَحأسُب َحسَّ

َه يَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ ىَٔيیُّ اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة ََى  ًِ ًَ ثٔیْر  أَِسَتاُک َٛ َٓ ُ بٔطٔ  أَبَِسَ َٓ َواَک ْٔلَُِٔشَلُط  ٔليىٔی الشِّ ٌِ ُي َٓ ِشَتاُک 

طُ إَٔلِيطٔ  ٌُ َٓ  ثُهَّ ََُِٔشلُُط َوََِز

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل ہسبنع نب دیعس، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

رغض ےس ھجم وک وسماک دےتی رگم ےلہپ ںیم فہ وخد وسماک )وصحؽ ربتک یک اخرط( اامعتسؽ رکںیت وسماک رکےن افر دوھےن یک 

 افر اس ےک دعب دوھ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولاٹ دیتی 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل ہسبنع نب دیعس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 وسماک اک قلعت دنی رطفت ےس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک اک قلعت دنی رطفت ےس ےہ

     52    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بہ، كلٙ بً حبيب، ابً زبیر، حرضت ًائظہ رضی اہلل یحٌی بً مٌین، وٛيٍ، زَکیا بً ابی زائسہ، مؼٌب بً طي :  راوی

 ًيہا

ًِ كَلِ  ًَ ًٔ َطِيَبَة  ٔب بِ ٌَ ًِ ُمِؼ ًَ ًٔ ََبٔی َزائَٔسَة  یَّا بِ ًِ َزََکٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌٔیٕن َحسَّ ًُ َم ثََيا یَِحٌَی بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًٔ َحبٔيٕب  ٙٔ بِ

اَل َرُسوُل اہللٔ َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ اُئ اللِِّحَئة الزُّبَیِر َٔ ًِ ٔ ارٔٔب َوإ ؽُّ الظَّ َٗ  ٔ ة َِّٔٔطَ ًِ اِل ًَِْشْ ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ   َػل

اىَٔة َو  ٌَ ُٙ اِل ُٕ اِْلٔبٔٔم َوَحِل ارٔ َوَُِشُل اِلبََرأجٔه َوىَِت َٔ ؽُّ اِْلَِه َٗ ُٚ بٔاِلَنأئ َو َواُک َوأَلِستِٔيَظا ىٔ َوالشِّ ٌِ اُؾ اِلَنأئ َي َ٘ ٔ ی اىِت



 

ةَ  ـَ َن ـِ ٌَ اِلَن ٌِ َتُٜو َة إَٔلَّ ََ أَشَ ٌَ ْب َوَنٔشيُت اِل ٌَ اَل ُمِؼ َٗ یَّا  اَل َزََکٔ َٗ  أَلِستِٔيَحاَئ بٔاِلَنأئ 

ھا  ےس رفاتی ےہ 

 

عی

ییحی نب نیعم، فعیک، زرکای نب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، انب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

م االسلؾ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ھ
یلی

 فآہل فملس ےن رفامای دس زیچںی دنی رطفت ےس قلعت رہ یت ںیہ )ینعی ہی دس زیچںی امتؾ ا ءایء 

( 6( اننخ رتاانش )5( انک ںیم اپین ڈاانل )4( وسماک رکان )3( ڈاڑیھ ڑباھان )2( ومںیھچن مک رکان )1یک رتشمک تنس ریہ ںیہ )

( اشیپب ےک دعب اپین ےس ااجنتسء 9( زری انػ ےک ابؽ ومڈنان )8( لغب ےک ابؽ اڑیھکان )7اویلگنں ےک وپرفں افر وجڑفں وک دوھان )

 ( فہ یلک رکان وہ 11رکان  زرکای ےتہک ںیہ ہک ںیم دوسںی زیچ وھبؽ ایگ وہں وہ اتکس ےہ ہک )

 اعہشئ ریض اہلل اہنعییحی نب نیعم، فعیک، زرکای نب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، انب زریب، رضحت  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک اک قلعت دنی رطفت ےس ےہ

     53    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حناز، ًلی بً زیس، سلنہ بً محنس، حرضت ًناربً یاْس رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، زاؤز بً طبيب :  راوی

ًِ َسَلَنَة بِ  ًَ ًٔ َزیِٕس  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ َطبٔيٕب  ٌٔيَل َوَزاُوزُ بِ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًٔ َحسَّ ارٔ بِ ًَنَّ  ًٔ سٔ بِ ًٔ ُمَحنَّ

ًِ ََبٔيطٔ  ًَ اَل ُموَسی  َٗ َِّٔٔطَ َیأْسٕ  ًِ اِل ٌَّ ٔم ٔ اَل إ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ یَأْسٕ ََ ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ اَل َزاُوزُ  َٗ ٔ و  ة

 ٔ اَل َوأَلىِت َٗ  ٌَ اَئ اللِِّحَيةٔ َوَزاَز َواِلدَٔتا َٔ ًِ ٔ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َوَلِه یَِذَُکِ إ  َٚ َة َوأَلِستِٔيَظا ـَ َن ـِ ااِلَن اَؾ ـَ َ٘ ٔ َح َوَلِه یَِذَُکِ اىِت

 ِ َضا فٔی الزََّ اَل َخِنْص کُلُّ َٗ ًَبَّإض َو  ًٔ ًِ ابِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوُرؤَی ىَِحُوُظ  َٗ ىٔی أَلِستِٔيَحاَئ  ٌِ َٚ َوَلِه اِلَنأئ َي ٔض َوَذََکَ ٓٔيَضا اِلَفِ

اَل ََبُو َزاُوز َوُرؤَی ىَِحوُ  َٗ اَئ اللِِّحَيةٔ  َٔ ًِ ٔ ًَِبٔس اہللٔ اِلُنزَنٔیِّ  یَِذَُکِ إ  ًٔ ًِ برَِکٔ بِ ًَ ًٔ َحبٔيٕب َوُمَحاصٕٔس َو ٙٔ بِ ًِ كَِل ًَ ازٕ  َحٔسیٔث َحنَّ

ًِ ََبٔی ًَ ًٔ ََبٔی َمزَِیَه  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ اَئ اللِِّحَئة َوفٔی َحٔسیٔث ُمَحنَّ َٔ ًِ ٔ وا إ ِولُُضِه َوَلِه یَِذَُکُ ًِ ََبٔی صَُزیِزَ  َٗ ًَ ًِ الئَّيیِّ َسَلَنَة  ًَ َة 

اَئ  َٔ ًِ ٔ ًِ إٔبَِزاصٔيَه اليََّدعٔیِّ ىَِحُوُظ َوَذََکَ إ ًَ اُئ اللِِّحَئة َو َٔ ًِ ٔ َه ٓٔيطٔ َوإ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َػل  اللِِّحَئة َواِلدَٔتا

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ومیس نب اامسلیع، داؤد نب بیبش، امحد، یلع نب زدی، ہملس نب دمحم، رضحت امعرنب ایرس ریض اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانل دنی رطفت ےس قلعت راتھک ےہ ابیق دحثی رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ھا  ےک اطمقب ایبؿ یک رگم امعر نب ایرس ےن داڑیھ ڑباھےن اک ذرک ںیہن ایک ہکلب اس ےک اجبےئ ہنتخ رکاےن ا

 

عی

فر اےجنتس ےک دعب ازار رپ 

ےہ اپین ےک ےٹنیھچ دےنی اک ذرک ایک رگم اپین ےس اےجنتس اک ذرک ںیہن ایک  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ےک امدنن انب ابعس ےس یھب رمفی 



 

ڑیھ ڑباھےن اک اوھنں ےن اپچن ںیتنس ذرک یک ںیہ وج بس یک بس رس ےک قلعتم ںیہ اؿ ںیم ےس اکی امگن اکنانل ےہ افر اوھنں ےن دا

اک ذرک ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امحد یک ذموکرہ رفاتی ےک امدنن قلط نب بیبح، اجمدہ، افر رکب نب دبعاہلل شمین ےک وحاہل ےس ہی اؿ 

ہطس اوبرہریہ وقؽ لقن ایک ایگ ےہ رگم اس ںیم داڑیھ ڑباھان ذموکر ںیہن ےہ افر دمحم نب دبعاہلل نب ایب رممی یک دحثی دنسب اوبہملس، وبا

ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمفی رفاتی ںیم داڑیھ ڑباھان وموجد ےہ افر اربامیہ یعخن ےس یھب ااسی یہ رمفی ےہ اس 

 ںیم داڑیھ ڑباھےن افر ہنتخ رکاےن اک ذرک ےہ 

 نب ایرس ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، داؤد نب بیبش، امحد، یلع نب زدی، ہملس نب دمحم، رضحت امعر :  رافی

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

  

 رات وک دنین ےس دیبار وہ رک وسماک رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رات وک دنین ےس دیبار وہ رک وسماک رکےن اک ایبؿ

     54    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، ميؼور، حؼین، وائل، حذئہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ َرُس  َة ََ َٔ ًِ حَُذِي ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر َوحَُؼیِٕن  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلِيطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ   وَل اہللٔ َػل

َوأک  اُظ بٔالشِّ َٓ ًِ اللَِّئل َيُظوُؾ  اَو ٔم َٗ ٌَ إَٔذا  َه کَا  َوَسلَّ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، ،نیص، فالئ، ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات ںیم 

 دیبار وہےت وت اےنپ ہنم وک وسماک ےس اصػ رکےت

 ایفسؿ، وصنمر، ،نیص، فالئ، ذحہفی ریض اہلل ہنعدمحم نب ریثک،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رات وک دنین ےس دیبار وہ رک وسماک رکےن اک ایبؿ

     55    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، بہز بً حٜيه، زرارہ بً ابی اوفی، سٌس بً ہظاو، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

سٔ  ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ ََِوفَی  ًِ ُزَراَرَة بِ ًَ ٜٔيٕه  ًُ َح ُ بِ اْز ََِخبََرىَا بَِضز ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٔ َحسَّ ًَائ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ صَٔظاو ٌَّ  بِ َظَة ََ



 

 ُ َّی ث ًِ اللَِّئل َتَدل اَو ٔم َٗ إَٔذا  َٓ ُط  ُٛ ٍُ َلُط َوُؿوئُُط َؤسَوا ٌَ یُوَؿ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ   هَّ اِسَتاَک الئَّيیَّ َػل

ھا ےس رفاتی ےہ ہک

 

عی

)رات ںیم(  ومیس نب اامسلیع، امحد، زہب نب میکح، زرارہ نب ایب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل فوض اک اپین افر وسماک رھک دی اجیت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات ںیم دیبار وہےت وت 

 ےلہپ اےجنتس ےک ےیل رشتفی ےل اجےت افر اس ےک دعب فاسپ آرک وسماک رکےت 

 یب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعومیس نب الیعمس، امحد، زہب نب میکح، زرارہ نب ا :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رات وک دنین ےس دیبار وہ رک وسماک رکےن اک ایبؿ

     56    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، ہناو، ًلی بً زیس، او محنس، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٌَّ اليَّ  َ ًَائَٔظَة َ  ًِ ًَ ٕس  ًِ َُوِّ ُمَحنَّ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ ََل َحسَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   ٔيیَّ َػل

 َ أ ٌِ یََتَوؿَّ ِبَل ََ َٗ َک  ََٓيِشتَِيُ٘ٔى إَٔلَّ َاَشوَّ ًِ َلِيٕل َوََل ىََضإر  ُُٗس ٔم  َیزِ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یھب وس رک اےتھٹ

 

عی

 دمحم نب ریثک، امہؾ، یلع نب زدی، اؾ دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس فوض ےس ےلہپ وسماک رضفر رکےت وخاہ رات ںیم وخاہ دؿ ںیم وت آپ یلص 

 دمحم نب ریثک، امہؾ، یلع نب زدی، اؾ دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رک وسماک رکےن اک ایبؿ رات وک دنین ےس دیبار وہ

     57    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ہظيه، حؼین، حبيب بً ابی ثابت، محنس بً ًلی، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ حَ  ًَ ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا حَُؼیِْن  ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ََبٔی ثَابٕٔت  بٔئب بِ

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  اَل بٔتُّ َلِيَلّة ًِٔيَس الئَّيیِّ َػل َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ َمَيأمطٔ ًَبَّإض  َى ٔم َ٘ ا اِستَِي َلنَّ َٓ  َوَسلََّه 

 َ ٖٔ ََت َنَوأت َواِْلَِرٔق َواِختََٔل ٙٔ الشَّ ٌَّ فٔی َخِل ٔ َٓاِسَتاَک ثُهَّ َتََل َصٔذظٔ اِْلیَأت إ طُ  َٛ أََخَذ ٔسَوا َٓ اللَِّئل َواليََّضارٔ َْلیَإت  ی كَُضوَرُظ 

 َ َت أ َٓ أَ  وَرَة ََِو َخَتَنَضا ثُهَّ َتَوؿَّ ٌِ َیِدتَٔه الشُّ َ اَرَب َ َٗ َّی  َياَو َما ْٔلُولٔی اِْلَِلَبأب َحً َٓ أططٔ  ٔلَی َٔفَ ٍَ إ َتیِٔن ثُهَّ َرَج ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ُظ  ی ُمَؼَلَّ



 

َل ٔمِثَل  ٌَ َٔ َٓ َى  َ٘ َياَو ثُهَّ اِستَِي َٓ أططٔ  ٔلَی َٔفَ ٍَ إ َل ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ َرَج ٌَ َٔ َٓ َى  َ٘ َياَو  َطاَئ اہللُ ثُهَّ اِستَِي َٓ أططٔ  ٔلَی َٔفَ ٍَ إ َذلَٔک ثُهَّ َرَج

ًُ ثُهَّ اِس  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ابِ َٗ َتیِٔن ثُهَّ ََِوَتَز  ٌَ ِٛ ِّی َر َل ٔمِثل َذلَٔک کُلُّ َذلَٔک َيِشَتاُک َوُيَؼل ٌَ َٔ َٓ َى  َ٘ ًِ حَُؼیِٕن  تَِي ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ

و َّی َخَتَه الشُّ َنَوأت َواِْلَِرٔق َحً ٙٔ الشَّ ٌَّ فٔی َخِل ٔ وُل إ ُ٘ أَ َوصَُو َي َک َوَتَوؿَّ ََٓتَشوَّ اَل   َرةَ َٗ

دمحم نب یسیع، میشہ، ،نیص، بیبح نب ایب اثتب، دمحم نب یلع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رات 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس سگاری )ںیم ےن داھکی ہک( بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبار وہےئ وت آپ یلص اہلل 

  ہیلع فآہل فملس
ِ
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خ

  ِ

 

ےن فوض اک اپین ایل افر وسماک ےل رک داتن اصػ رکےن ےگل رھپ آپ ےن ہی آایت التفت رفامیئ )ِإّؿَ ف

( اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
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فملس وسرة ےک متخ ےک رقبی  ا

 ےئگ ای وسرة متخ رفامدی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض وپری یک افر پ یل رپ رشتفی ےل ےئگ افر دف رتعک امنز ادا رفامیئ اس چنہپ

ےک دعب آپ اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل ےئگ افر وس رےہ بج کت اہلل وک وظنمر وہا  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ دیبار وہےئ افر 

لمع درہاای ینعی وسماک یک فوض ایک دنمرہج ابال آایت التفت رفامںیئ افر دف رتعک امنز ادا یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  فیہ ےلہپ فاال

فملس اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل ےئگ افر وس رےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ دیبار وہےئ افر فیہ اسہقب لمع درہاای آپ یلص اہلل 

 رپ رشتفی ےل ےئگ افر وس رےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ دیبار وہےئ افر فیہ ےلہپ فاال لمع درہاای آپ ہیلع فآہل فملس رھپ رتسب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ رمہبت وسماک رکےت افر دف رتعک امنز ادا رفامےت اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فرت زپےھ 

لیضف ےن وباہطس ،نیص اس رطح رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسماک یک  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک

افر فوض ایک افر اس دفراؿ ہی آایت التفت رفامیئ اؿ یف قلخ اومسلات فاالرض اخل اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وسرة متخ رک دی 

 ایب اثتب، دمحم نب یلع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع دمحم نب یسیع، میشہ، ،نیص، بیبح نب :  رافی

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

  

 اخیل ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اخیل ےہ

     58    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً موسی، ًيسی، مشٌز، م٘ساو بً َشیح، حرضت َشیح بً ہانیابزاہيه، ب :  راوی



 

یِٕح  ًٔ َُشَ ٔ بِ َساو ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ًُ یُوىَُص  ًُ ُموَسی الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ًٔيَسی بِ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ُِٗلُت  َحسَّ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ

ٌَ َیِبَسَُ َرُسوُل ا ائَٔظَة بٔأَیِّ َطِيٕئ کَا ٌَ ٔ َوأک ل اَلِت بٔالشِّ َٗ َه إَٔذا َزَخَل بَِيَتطُ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ہللٔ َػل

اربامیہ، نب ومیس، یسیع، رعسم، دقماؾ نب رشحی، رضحت رشحی نب اہین ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ھا ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رھگ ںیم رشتفی 

 

عی

الےت وت بس ےس ےلہپ ایک اکؾ رکےت؟ رفامای وسماک رکےت 

 ےھت 

 اربامیہ، نب ومیس، یسیع، رعسم، دقماؾ نب رشحی، رضحت رشحی نب اہین :  رافی

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

  

 فوض یک رفتیض ف اتیمہ

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 فوض یک رفتیض ف اتیمہ

     59    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 (مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ابوالنليح اپيے والس )اسامہ بً ًنیر :  راوی

ًِ ََبٔی اِلَنلٔئح  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ اَل ََل  َحسَّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ

ٔ كُُضورٕ  یِر َِ ًِ ُُلُوٕل َوََل َػََلّة بٔ ّة ٔم َٗ ًَزَّ َوَجلَّ َػَس َبُل اہللُ  ِ٘  َي

ح اےنپ فادل )ااسہم نب ریمع( ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

ملی 
ل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اوبا

 رفامای اہلل اعتیل امؽ رحاؾ ےس دای وہا دصہق وبقؽ ںیہن رفامےت افر ہن یہ اپیک ےک ریغب امنز 

ح اےنپ فادل )ااسہم نب ریمع :  رافی

ملی 
ل

 (ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اوبا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض یک رفتیض ف اتیمہ

     60    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، ًبسالززاٚ، مٌنز، ہناو بً ميبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َحِيَبٕل َحسَّ  ثََيا ََِحَنُس بِ اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ طٕ  ًٔ ُمَيبِّ ٔ بِ او ًِ َصنَّ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ َّی ثََيا  َػل



 

 َ أ َّی یََتَوؿَّ ِه إَٔذا ََِحَسَث َحً ُٛ َبُل اہللُ َػََلَة َََحٔس ِ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َي  اہللُ 

دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب دمحم نب لبنح، 

 فملس ےن رفامای اہلل اعتیل یسک ےب فوض صخش یک امنز وبقؽ ںیہن رکےت اہیں کت ہک فہ فوض رکےل 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب دمحم نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض یک رفتیض ف اتیمہ

     61    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ً٘يل، محنس بً حئيہ، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ، اب :  راوی

يَّ  ٔٔ ًٔ اِلَحَي سٔ ابِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَِيطُ َحسَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ةٔ 

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  ِشلٔيُه َٗ ِٜبٔیرُ َوَتِحلٔيلَُضا التَّ یُنَضا التَّ ُضوُر َوَتَِحٔ ََلةٔ اللُّ َتاُح الؼَّ ِٔ َه ٔم  ِيطٔ َوَسلَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب لیقع، دمحم نب ہیفنح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  اس یک رحتمی ریبکت ےہ افر ایکس لیلحت السؾ ےہ رفامای ہک امنز یک یجنک اہطرت ےہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب لیقع، دمحم نب ہیفنح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 فوض رپ فوض رکان

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 فوض رپ فوض رکان

     62    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً یحٌی بً ٓارض، ًبساہلل بً یزیس، مشسز، ًيسٰی بً یوىص، ًبسالزحنً بً زیاز، ابوزاؤز، محنس  :  راوی

 ابوُليٕ ہذلی رضی اہلل ًيہ

ارٕٔض حَ  َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسی بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُئ ح و َحسَّ ًُ َیزٔیَس اِلُنرِقٔ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  سَّ

اَل  َٗ ٕٕ َو ًِ َُُلِي ًَ  ًُ َ٘ ًٔ یَِحٌَی ََِا اَل ََبُو َزاُوز َوََىَا لَٔحسٔیٔث ابِ َٗ  ٕ ًُ زٔیَاز ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ٔ َحسَّ ًِ ََب ًَ ْس  ٕٕ ُمَحنَّ ی َُُلِي



 

ا ىُوزَٔی  َلنَّ َٓ َّی  ََٓؼل  َ أ ٔ َتَوؿَّ ِضز ا ىُوزَٔی بٔالوُّ َلنَّ َٓ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ ِيُت ًِٔيَس  ُٛ اَل  َٗ ٌَ اِلُضَذلٔیِّ  اَل کَا َ٘ َٓ ِلُت َلُط  ُ٘ َٓ  َ أ ِْصٔ َتَوؿَّ ٌَ بٔاِل

ًِ َتَوؿَّ  وُل َم ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  اَل ََبُو َزاُوز َوصََذا َحسٔیُث َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًَِْشَ َحَشَيإت  َتَب اہللُ َلطُ  َٛ  ٕ ًَلَی كُِضز  َ أ

زٕ َوصَُو َََتهُّ   ُمَشسَّ

دمحم نب ییحی نب افرس، دبعاہلل نب سیدی، دسمد، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلنمح نب زاید، اوبداؤد، دمحم اوبفیطغ ذبیل ریض اہلل ہنع ےس 

ہلل نب رمع ےک اپس اھت بج رہظ یک اذاؿ وہیئ وت اوہنں ےن فوض ایک افر امنز زپاھیئ اس ےک دعب بج رصع یک رفاتی ےہ ہک ںیم دبعا

اذاؿ وہیئ وت اوہنں ےن دفابرہ فوض ایک ںیم ےن اؿ ےس )اس دفابرہ فوض ےک ابرے( ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل 

 ہک وج وکیئ فوض رپ فوض رکے اگ اس ےک ےیل دس  ںایکں د ھ دی اجںیئ یگ  اوبداؤد ےتہک ںیہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت ےھت

 ہک دسمد یک رفاتی ےہ افر ہی زایدہ لمکم ےہ 

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعاہلل نب سیدی، دسمد، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلنمح نب زاید، اوبداؤد، دمحم اوبفیطغ ذہیل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپین ےک ااکحؾ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک ااکحؾ

     63    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہمحنس بً ًَلء، ًثناٌ بً ابی طيبہ، حشً بً ًلی، حرضت  :  راوی

ثََيا الُوا َحسَّ َٗ َُیِرُصُِه  ًَلٓٔیٕ َو  ًُ ًُ بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َواِلَحَش ٌُ بِ ََلٔئ َوًُِثَنا ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ  َحسَّ ثٔیر َٛ  ًٔ ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ََبُو ََُساَمَة 

ًَِبسٔ   ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َفٔ بِ ٌِ ًٔ َج ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َه  ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ اہللٔ بِ

 ُٗ ٌَ اِلَناُئ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا کَا َّی اہللُ  اَل َػل َ٘ َٓ  َٔ َبا َوابِّ َوالشِّ ًِ السَّ ًِ اِلَنأئ َوَما یَيُوبُطُ ٔم اَل ََبُو  لََّتیِٔن َلِه ًَ َٗ َیِحنِٔل اِلَدَبَث 

َفٕ  ٌِ ًٔ َج ٔ بِ ًَبَّاز  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ًُ بِ ٌُ َواِلَحَش اَل ًُِثَنا َٗ ََلٔئ و  ٌَ ًُ اِل ُى ابِ ِٔ َواُب َزاُوز َوَصَذا َل اَل ََبُو َزاُوز َوصَُو الؼَّ َٗ 

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب العء، امثعؿ نب ایب ہبیش، نسح نب یلع، رضحت دبعاہلل نب رمع

فملس ےس اس اپین ےک قلعتم وپاھچ ایگ سج رپ ارثک ف رتشیب وچاپےئ افر دردنے آےت اجےت وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ےک اافلظ ںیہ افر امثعؿ ف نسح انب یلع ےن دمحم نب ابعد نب  ارگ اپین دف وکٹمں ےک ربارب وہ وت فہ اجنتس اک ارث وبقؽ ںیہن رکات ہی انب العء



 

 رفعج رفاتی ایک ےہ 

 دمحم نب العء، امثعؿ نب ایب ہبیش، نسح نب یلع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک ااکحؾ

     64    حسیث                               جلس اول  :  جلس

موسی بً اسنٌيل، حناز، ابوکامل، یزیس، ابً زریٍ، محنس بً اسحٙ، محنس بً جٌف، حرضت ًبساہلل بً ًنز  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ثََيا َحنَّ  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًِ َحسَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٍٕ ًَ ُزَریِ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َیزٔیُس َي ثََيا ََبُو کَأمٕل َحسَّ اْز ح و َحسَّ

 ٔ ًِ ََب ًَ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ بِ ًَ  ٔ ًُ الزُّبَیِر اَل ََبُو کَأمٕل ابِ َٗ َفٕ  ٌِ ًٔ َج ٔس بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ُمَحنَّ ًََلِيطٔ يطٔ ََ َّی اہللُ   َػل

َياظُ  ٌِ ََٓذََکَ َم ََلةٔ  َٔ ٌُ فٔی اِل ًِ اِلَنأئ یَُٜو ًَ َه ُسئَٔل   َوَسلَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اوباکلم، سیدی، انب زرعی، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 فملس ےس اس اپین ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وج اعؾ وطر رپ ںولگنں ںیم اپای اجات ےہ )اتالب فریغہ( وت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلہپ دحثی ےک مہ  ینع وجاب اراشد رفامای 

 اہلل نب رمع ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، اوباکلم، سیدی، انب زرعی، دمحم نب اقحس، دمحم نب رفعج، رضحت دبع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک ااکحؾ

     65    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًبساہلل، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز، ًاػه بً ميذر،  :  راوی

ًَِبسٔ   ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًُ اِلُنِئذرٔ  ًَأػُه بِ اْز ََِخبََرىَا  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ  َحسَّ ثَىٔی ََبٔی ََ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  اہللٔ بِ

َّی اہللُ ًُ َزیِٕس َو َرُسوَل اہللٔ َػل ازُ بِ اَل ََبُو َزاُوز َحنَّ َٗ َُّط ََل َیِيحُُص  إٔى َٓ ُٗلََّتیِٔن  ٌَ اِلَناُئ  اَل إَٔذا کَا َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ًَأػٕه    ًِ ًَ طُ  َٔ َٗ 

وسؽ اہلل یلص ومیس نب اامسلیع، امحد، اعمص نب ذنمر، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر

اس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپین بج دف وکٹمں ےک ربارب وہ وت فہ اناپک ںیہن وہاگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امحد انب زدی ےن اعمص ےس 



 

 رفاتی وک وموقػ ایبؿ ایک ےہ 

  اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، اعمص نب ذنمر، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض :  رافی

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

  

 رئیب اضبہع اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رئیب اضبہع اک ایبؿ

     66    حسیث                               جلس اول  :  جلس

نس بً سلامیٌ، ابواسامہ، وليس بً ٛثیر، محنس بً ٌٛب، ًبيساہلل، حرضت محنس بً ًَلء، حشً بً ًلی، مح :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ثََيا الُوا َحسَّ َٗ ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ  ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ًَلٓٔیٕ َوُمَحنَّ  ًُ ًُ بِ ََلٔئ َواِلَحَش ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٛ  َحسَّ  ًٔ ًِ اِلَولٔيسٔ بِ ًَ ٕ ََبُو ََُساَمَة  ثٔیر

ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ َخٔسیٕخ  ٍٔ بِ ٔ ًٔ َرآ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َّی ًَ َّطُ ٗٔيَل لَٔزُسؤل اہللٔ َػل  ََى

ًََة َوهَٔی بٔئِْز یَُِّطَ  ا ـَ ٔ بُ ًِ بٔئِز ُ ٔم أ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََىََتَوؿَّ َّی اہللُ اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُح ٓٔيَضا اِلٔحَيُف َوَلِحُه اِلکََٔلٔب َواليَّتُِن 

 ٔ ًُ َرآ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ُضِه  ـُ ٌِ اَل َب َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ُشطُ َطِيْئ   ٍٕ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَناُئ كَُضوْر ََل یَُيحِّ

ؿ، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب ع ،، دیبع اہلل، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس دمحم نب العء، نسح نب یلع، دمحم نب امیلس

م انیعمج ےن درایتف ایک ہک ایک مہ رئیب اضبہع ےک اپین ےس فوض رک ےتکس ںیہ؟ الحہکن فہ ااسی 

 ھ
یلی

رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل 

، افر دفرسی دبوب دار زیچںی ڈاؽ دی اجیت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونکاں ےہ سج ںیم ضیح آولد ڑپکے، وتکں اک وگتش

رفامای اپین اپک ےہ افر اوکس وکیئ زیچ اناپک ںیہن رکیت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ضعب رفاة ےن )اجبےئ دبعاہلل نب راعف ےک( دبعارلنمح نب 

 راعف رفاتی ایک ےہ 

نب امیلسؿ، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب ع ،، دیبعاہلل، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل دمحم نب العء، نسح نب یلع، دمحم  :  رافی

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رئیب اضبہع اک ایبؿ



 

     67    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ابی طٌيب، ًبسالٌزیز بً یحٌی ، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، سليم بً ایوب، ًبيساہلل بً  :  راوی

 ًبسالزحنً، حرضت ابوسٌيس خسری

 َ ث اََل َحسَّ َٗ  ٌٔ ا اىٔيَّ ًُ َیِحٌَی اِلََحَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ِيٕب َو ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ َيا ُمَحنَّ

 ٔ ًِ ََب ًَ َسؤیِّ  ٌَ ٍٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ ثُهَّ اِل ٔ ًٔ َرآ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًٔ ََیُّوَب  ُت َسلٔئم بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ی َس

َّی اہللُ ٔ  َرُسوَل اہللٔ َػل ًََة َوهَٔی بٔئِْز یُِلَقی ٓٔيَضا لُُحوُو اِلک ا ـَ ٔ بُ ًِ بٔئِز َّطُ يُِشَتَقی َلَک ٔم اُل َلطُ إٔى َ٘ َه َوصَُو ُي َلِيطٔ َوَسلَّ ََلٔب ًَ

ٌَّ اِلَناَئ كَُضوْر ََل یَُيحِّ  ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَٔذُر اليَّأض  اَل ََبُو َزاُوز و َواِلَنَحایُٔف َو َٗ ُشُط َطِيْئ 

ٌُ ٓٔيَضا اِلنَ  ثَرُ َما یَُٜو ِٛ اَل ََ َٗ ًِ ًُِنَ٘ٔضا  ًَ َة  ًَ ا ـَ ٔ بُ َه بٔئِز يِّ َٗ اَل َسأَِلُت  َٗ ٌٔيٕس  ًَ َس ُٗتَِيَبَة بِ ت  ٌِ إَٔذا َسنٔ َٓ ُِٗلُت  اىَٔة  ٌَ ٔلَی اِل اُئ إ

ِر  سَّ َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ِوَرةٔ  ٌَ ٌَ اِل اَل زُو َٗ َؽ  َ٘ َٕ َن ُة ََذُِر ُؿَضا ٔستَّ إَٔذا رَعِ َٓ ًُِتطُ  ًََلِيَضا ثُهَّ َذَر َة بٔزَٔزائٔی َمَسِزتُُط  ًَ ا ـَ ُت ََىَا بٔئِزَ بُ

اَل  َٗ ًََلِيطٔ  ا کَاىَِت  ًَنَّ َِّر بَٔياُؤَصا  أَِزَخَلىٔی إَٔلِيطٔ صَِل ُُی َٓ  ٌٔ َتَح لٔی بَاَب اِلبُِشَتا َٓ َِّر ََل َوَرََیُِت ٓٔيضَ  َوَسأَِلُت الَّٔذی  ی َِ ا َماّئ ُمَت

 ٌٔ ِو  اللَّ

ادمح نب ایب بیعش، دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، طیلس نب اویب، دیبع اہلل نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  یری 

ےس اہک ہک آپ یلص  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہکبج ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنیپ ےک ےیل اپین رئیب اضبہع ےس الای اجات ےہ احالہکن فہ ونکاں ااسی ےہ سج ںیم وتکں اک وگتش، ضیح آولد 

رکیت  ڑپکے، افر ولوگں اک ہلضف ڈاال اجات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشیب اپین اپک ےہ اوکس وکیئ زیچ اناپک ںیہن 

ر اضبہع ےک وتمیل ےس وپاھچ ہک اس ونکںی ںیم رہگایئ ینتک 

 

ِ
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہبیتق نب دعس ےس انس ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ب

ےہ؟ اس ےن وجاب دای ہک بج اس ںیم اپین زایدہ وہات ےہ وت زری انػ کت وہات ےہ ںیم وپاھچ ہک بج مک وہات ےہ وت اہکں کت وہات 

ےن وجاب دای ہک رتس ےس ھچک مک  )ونٹھگں کت ای اس ےس مک( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رئیب اضبہع رپ اینپ اچدر الیھپ رک اناپ  ےہ؟ وت اس

وت ااکس رعض ھچ اہھت الکن افر ںیم ےن ابغ فاےل ےس وپاھچ ہک ایک اس ونکںی اک احؽ ےلہپ یک ةسن اب ھچک دبؽ ایگ ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن 

  ہک اس ےک اپین اک رگن دبال وہا اھت افر ںیم داھکی

ادمح نب ایب بیعش، دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، طیلس نب اویب، دیبعاہلل نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  :  رافی

  یری

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

  



 

  ےک اامعتسؽ ےس اپین اناپک ںیہن وہاتیبنج

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک اامعتسؽ ےس اپین اناپک ںیہن وہات

     68    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابواحوؾ، سناک، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی َحسَّ ُف ََِزَوأد الئَّيیِّ َػل ٌِ اَل اَُِتَشَل َب َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ثََيا ٔسَناْک  ََبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ

تَ  ِِ أَ ٔمِيَضا ََِو َي َه لَٔيَتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ََٓحاَئ الئَّيیُّ َػل َيٕة  ِٔ َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َج ًَ َٓ اہللُ  ِيُت ٔشَل  ُٛ ِّی  ٔن اَلِت َلطُ یَا َرُسوَل اہللٔ إ َ٘

ٌَّ اِلَناَئ ََل یُِحئُب  ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ُجيُّبا 

 دسمد، اوباوحص، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج

رہطمہ ےن اپین ےک اکی ربنت ےس )اہھت ےس اپین رکیل( لسغ ایک اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر ابیق 

)افر  امدنہ اپین ےس فوض ای لسغ اک ارادہ رفامای وت فہ وبںیل ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ںیم اناپیک یک احتل ںیم یھت

  ےن اس ںیم اہھت ڈاال اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )اس رطح( اپین اناپک ںیہن وہات ںیم

 دسمد، اوباوحص، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپین ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن رہٹے وہےئ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن

     69    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوىص، زائسہ، ہظاو، محنس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ یُوىَُص حَ  ثََيا ََِحَنُس بِ َه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ ثََيا َزائَٔسةُ فٔی َحٔسیٔث صَٔظاوٕ  اَل ََل  سَّ َٗ

َتٔشُل ٔمِيطُ  ِِ ائٔٔه ثُهَّ َي ِه فٔی اِلَنأئ السَّ ُٛ ًَّ َََحُس  َیبُوَل

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم  ادمح نب ویسن، زادئہ، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض



 

 ےس وکیئ رہھٹے وہےئ اپین اشیپب ہن رکے ویکہکن فہ رھپ اس اپین ےس لسغ یھب رکے اگ 

 ادمح نب ویسن، زادئہ، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن یک اممتعن

     70    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی، محنس بً ًحَلٌ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمَشسَّ  اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ُث  ُت ََبٔی یَُحسِّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ثََيا َیِحٌَی  َّی اہللُ ْز َحسَّ اہللٔ َػل

ًِ اِلَحَيابَ  َتٔشُل ٓٔيطٔ ٔم ِِ ائٔٔه َوََل َي ِه فٔی اِلَنأئ السَّ ُٛ ًَّ َََحُس  ةٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل یَبُوَل

دسمد، ییحی، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس 

 وکیئ رہٹے وہےئ اپین اشیپب ہن رکے افر ہن یہ اس ںیم )ڑھکے وہ رک( لسغ انجتب رکے 

 اہلل ہنع دسمد، ییحی، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

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

  

 ےتک ےک وھجےٹ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وھجےٹ اک ایبؿ

     71    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، محنس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہاحنس بً یوىص، زائسہ، ہظاو :  راوی

ًِ الئَّيیِّ  ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ثََيا َزائَٔسةُ فٔی َحٔسیٔث صَٔظاو ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َّ ٓٔيطٔ اِلکَِلُب  ِه إَٔذا َوَل ُٛ اَل ََیُّوُب َوَحبٔيُب  كُُضوُر إٔىَأئ َََحٔس َٗ َذلَٔک  َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ًَّ بٔتَُرإب  ٍَ ٔمَزإر َُوََلصُ َشَل َسِب ِِ ٌِ ُي ََ

سٕ  ًِ ُمَحنَّ ًَ ضٔئس  ًُ الظَّ  بِ

ادمح نب ویسن، زادئہ، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

رے ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک زابؿ ےس ےئیپ وت اس ربنت یک اپیک اس رطح وہیگ ہک اوکس است رمہبت دوھ دای اجےئ افر یلہپ رمہبت اہمت



 

 یٹم ےس اماھجن اجےئ، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اویب افر بیبح نب دیہش ےن یھب دمحم نب ریسنی ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ

 اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب ویسن، زادئہ،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وھجےٹ اک ایبؿ

     72    حسیث                               جلس اول  :  جلس

سلامیٌ، محنس بً ًبيس، حناز بً زیس، مٌتنز بً سلامیٌ )زوْسی سيس( محنس بً ًبيس، مشسز، مٌتنز، ابً  :  راوی

 حناز بً زیس

ثََيا حَ  ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ ح و َحسَّ ًَ ُسَلامِیَ ىٔی ابِ ٌِ ُ َي َتنٔز ٌِ ثََيا اِلُن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ ََیُّوَب ح َحسَّ ًَ ا  ٌّ ًُ َزیِٕس َجنٔي ازُ بِ  نَّ

َّ اِلضٔزُّ ُُٔشَل َمزَّةّ  اُظ َوَزاَز َوإَٔذا َوَل ٌَ َٓ َياُظ َوَلِه َیزِ ٌِ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة بَٔن ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ 

دسمد، رمتعم، انب امیلسؿ، دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، رمتعم نب امیلسؿ )دفرسی دنس( دمحم نب دیبع، امحد نب زدی دفونں رفاتی رکےت 

 ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یلہپ دحثی ےک مہ  ینع رفاتی ےہ نکیل اؿ دفونں )رمتعم نب امیلسؿ ںیہ ع  اویب ع  دمحم

 افر امحد نب زدی( ےن اس وک رموفًاع لقن ںیہن ایک ےہ افر اویب ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک بج یلب ربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک ےئیپ وت اکی رمہبت

 دوھ دای اجےئ 

 ، انب امیلسؿ، دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، رمتعم نب امیلسؿ )دفرسی دنس( دمحم نب دیبع، امحد نب زدیدسمد، رمتعم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وھجےٹ اک ایبؿ

     73    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، اباٌ، ٗتازہ، محنس بً سیریً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی ًَ ثَُط  ًَ َحسَّ ًَ ٔسیرٔی َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ َتاَزةُ ََ َٗ ثََيا  ٌُ َحسَّ ثََيا ََبَا ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ ىَئ  َحسَّ َّی اہللُ صَُزیَِزَة ََ یَّ اہللٔ َػل

اَل ََ  َٗ َُّرأب  ُة بٔالت ٌَ ابٔ ٍَ َمزَّإت الشَّ أُِشلُوُظ َسِب َٓ َّ اِلکَِلُب فٔی اِْلٔىَأئ  اَل إَٔذا َوَل َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ا ََبُو َػالٕٔح َوََبُو ًَ بُو َزاُوز َوََمَّ

 ًُ اُو بِ ُٕ َوَصنَّ ُد َوثَابْٔت اِْلَِحَي ًٕ َواِْلرَِعَ َُّراَب َرٔزی وا الت ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َوَلِه یَِذَُکُ ًَ ًٔ َرَوِوُظ  ِبُس الزَِّحَن ًَ یِّ  سِّ طٕ َوََبُو الشُّ  ُمَيبِّ

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

ںیم ہنم ڈاؽ رک ےئیپ وت اس وک است رمہبت دوھؤ افر اسوتںی رمہبت ںیم یٹم اگل رک دوھؤ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ےن رفامای بج اتک یسک ربنت 

اوباصحل، اوبرزنی، ارعج، اثتب افنح، امہؾ انب ہبنم، اوبدسی دبعارلنٰمح اؿ بس رضحات ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

 ےس دوھےن اک ذرک ںیہن ایک ےس اس رفاتی وک ایبؿ ایک ےہ نکیل اوھنں ےن یٹم 

 ومیس نب الیعمس، اابؿ، اتقدہ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک وھجےٹ اک ایبؿ

     74    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، یحٌی بً سٌيس، طٌبہ، ابوتياح، مَّطٖ، حرضت ًبساہلل ابً مِٔل رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َّ ثََيا ََبُو الت َبَة َحسَّ ٌِ ًِ ُط ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا یَِحٌَی بِ ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَّ َحسَّ ٕل ََ َّٔ َِ ًٔ ُم ًِ ابِ ًَ  ٕٖ ًِ ُمََّطِّ ًَ احٔ  يَّ

َؽ فٔی کَلِ  خَّ اَل َما َلُضِه َوَلَضا ََفَ َٗ ِتٔل اِلکََٔلٔب ثُهَّ  َ٘ َه َََمَز بٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ َئه َو َِ ِئس َوفٔی کَِلٔب اِل ٔب الؼَّ

َّ اِلکَِلُب فٔی اِْلٔىَا ٕل إَٔذا َوَل َّٔ َِ ًُ ُم اَل ابِ َٗ ََٜذا  اَل ََبُو َزاُوز َوَص َٗ َُّرأب  وُظ بٔالت ُ ًَفِّ أمَيُة  ٍَ ٔمَزإر َوالثَّ َٓأُِشلُوُظ َسِب  ٔئ 

ادمح نب دمحم نب لبنح، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، رطمػ، رضحت دبعاہلل انب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

فملس ےن ادتباء ںیم وتکں ےک امر ڈاےنل اک مکح رفامای اھت نکیل دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ اک وصقر  یلص اہلل ہیلع فآہل

ایک ےہ؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکشری وتکں افر رکبویں ےک احمظف وتکں ےک اپےنل یک ااجزت رمتمح رفامیئ افر رفامای ہک 

ںیم ہنم ڈاؽ دے وت اس وک است رمہبت دوھؤ افر آوھٹںی رمہبت یٹم ےس اموھجن  اوبداؤ ےتہک ںیہ ہک انب لفغم ےن بج اتک یسک ربنت 

 ااسی یہ اہک ےہ 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، رطمػ، رضحت دبعاہلل انب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یلب ےک وھجےٹ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلب ےک وھجےٹ اک ایبؿ

     75    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

اًہ، حرضت ٛبظہ بيت ٌٛب ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، اسحٙ بً ًبساہلل بً ابی كلحہ، حنيسہ بيت ًبيس بً رٓ :  راوی

 بً مالک جو ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

 ًَ ًٔ ََبٔی كَِلَحَة  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ حَُنِيَسَة بِٔئت ًُبَِئس بِ

ٔب بِ  ٌِ َٛ ِبَظَة بِٔئت  َٛ  ًِ ًَ َة  ًَ ا َٓ ََٓحائَِت صٔزَّْة رٔ ََٜبِت َلُط َوُؿوئّا  َش َٓ َتاَزَة َزَخَل  َٗ ٌَّ ََبَا  َتاَزَة ََ َٗ ًٔ ََبٔی  ًٔ َمالٕٔک َوکَاىَِت َتِحَت ابِ

َحبٔیَن  ٌِ اَل َََا َ٘ َٓ آنٔی ََىُِوزُ إَٔلِيطٔ  ِبَظُة ََفَ َٛ اَلِت  َٗ بَِت  َّی ََشٔ أَِػغَی َلَضا اِْلٔىَاَئ َحً َٓ بَِت ٔمِيُط  َْشٔ اَل  یَا ابِ َٓ َ٘ َٓ ِه  ٌَ ِلُت َن ُ٘ َٓ َيَة ََخٔی 

ًََلِيُٜ  آٔیَن  وَّ ًِ اللَّ ََّضا ٔم ََّضا َلِيَشِت بَٔيَحٕص إٔى اَل إٔى َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ أت إ َٓ ا وَّ  ِه َواللَّ

افہع، رضحت ہشبک تنب ع ، نب امکل وج اوباتقدہ ریض دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، دیمحہ تنب دیبع نب ر

اہلل ہنع ےک ےٹیب )دبع اہلل( ےک اکنح ںیم ںیھت فہ رفامیت ںیہ ہک اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ریمے اپس آےئ وت ںیم ےن اکی ربنت ںیم اؿ 

اس ےک ےئل اکھج دای اہیں کت یک اس  ےک فوض ےک ےئل اپین راھک  اےنت ںیم اکی یلب آیئ افر اس ںیم ےس ےنیپ یگل وت اوھنں ےن ربنت

ےن اپین یپ ایل  ہشبک یتہک ںیہ اوھنں ےن داھکی ہک ںیم اؿ یک رطػ ریحت ےس دھکی ریہ وہں  فہ وبےل اے یجیتھب ایک مت وک اس ابت 

 اک اراشد ےہ یلب اک ےس ریحت وہ ریہ ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں اس رپ اوباتقدرہیض اہلل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ھا رے رھگفں ںیم آےن فایل ےہ 

م

 

ت

 وھجاٹ اپک ےہ ویکہکن فہ رہ فتق 

دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، دیمحہ تنب دیبع نب رافہع، رضحت ہشبک تنب ع ، نب امکل وج اوباتقدہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلب ےک وھجےٹ اک ایبؿ
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 ًبساہلل بً مشلنہ، ًبسالٌزیز، زاؤز بً ػالح بً زیيار التنار :  راوی

ًُ َمِشلَ  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَّ َمِوََلَتَضا ََِرَسلَ َحسَّ طٔ ََ ًِ َُمِّ ًَ ارٔ  نَّ ًٔ زٔیَيإر التَّ ًٔ َػالٔٔح بِ ًِ َزاُوَز بِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ِتَضا َنَة َحسَّ

َحائَِت صٔزَّ  َٓ ٌٔيَضا  ٌِ َؿ ٔلَیَّ ََ أََطاَرِت إ َٓ ِّی  َوَجَسِتَضا ُاَؼل َٓ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٔلَی  َِٓت بَٔضزٔيَشٕة إ ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ أَکََلِت ٔمِيَضا  َٓ ْة 

ََّضا َليِ  اَل إٔى َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اَلِت إ َ٘ َٓ ًِ َحِيُث ََکََلِت اِلضٔزَّةُ  آٔیَن ََکََلِت ٔم وَّ ًِ اللَّ ََّنا هَٔی ٔم َشِت بَٔيَحٕص إٔى

ِس َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َٗ َلِيُِٜه َو لَٔضاًَ ـِ َٔ ُ بٔ أ َه یََتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ    َػل



 

دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، داؤد نب اصحل نب دانیر اامتلر اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ یک فادلہ وک الغیم ےس آزاد رکےن 

ریض اہلل اہنع ےک اپس اجیھب )بج فہ اؿ ےک رھگ ںیچنہپ  فایل وعرت ےن اؿ یک فادلہ وک رہہسی )اکی مسق اک اھکان( دے رک رضحت اعہشئ

وت داھکی( ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع امنز ںیم رصمفػ ںیہ  رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ااشرہ ےس رفامای ہک اس وک رھک دف  

 ہگج ےس اھکان رشفع ایک اہجں اےنت ںیم اکی یلب آیئ افر اس ںیم ےس اھکےن یگل  سپ بج آپ امنز ےس افرغ وہںیئ وت آپ ےن ایس

ھا رے اپس رہ 

م

 

ت

فتق ےس یلب ےن اھکای اھت افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ےہ ہک یلب اناپک ںیہن ےہ ویکہکن فہ 

 فآہل فملس یلب ےک وھجےٹ آےن اجےن فاال اجونر ےہ  افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 اپین ےس فوض رک ایل رکےت ےھت

 دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، داؤد نب اصحل نب دانیر اامتلر :  رافی

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

  

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     77    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، ميؼور، ابزاہيه، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 َ ث ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ِيُت َََُِتٔشُل ََىَا َحسَّ ُٛ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ىٔی َمِيُؼوْر 

 ٌٔ ًُ ُجيَُبا ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس َوىَِح َه ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َوَرُسوُل اہللٔ َػل

رفاتی ےہ ہک ںیم افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دسمد، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس

 اکی یہ ربنت ےس )اپین ےل رک( لسغ رکےت ےھت اس احؽ ںیم ہک مہ یبنج ےھت 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     78    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًبساہلل بً محنس، وٛيٍ، اسامہ بً زیس، حرضت او ػبٓيہ جہيٓيہ :  راوی

ًُ ُمحَ  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٔة َحسَّ َة اِلحَُضئيَّ ًِ َُوِّ ُػبَيَّ ًَ بُوَذ  ًٔ َخَّ ًِ ابِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًِ ََُساَمَة بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ اَلِت نَّ َٗ

ًِ إٔىَإئ َواحٔسٕ  َه فٔی اِلُوُؿؤئ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِت یَٔسی َویَُس َرُسؤل اہللٔ َػل َٔ  اِخَتَل

ہ ےس رفاتی ےہ ہک فوض رکےت فتق ریما افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب 
ّ
ب 

 

ئ ِہ 
د
ہ 
ّ
ئِب 
ص
دمحم، فعیک، ااسہم نب زدی، رضحت اؾ 

 فملس اک اہھت اکی ربنت ںیم زپات اھت 

ہ :  رافی
ّ
ب 

 

ئ ِہ 
د
ہ 
ّ
ئِب 
ص
 دبعاہلل نب دمحم، فعیک، ااسہم نب زدی، رضحت اؾ 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     79    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ىآٍ، مشسز، حناز، ایوب، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َحسَّ  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٍٕ ح و َحسَّ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ اَل ثََيا ُمَشسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ  ىَآ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٌٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ فٔی َزَما ئُو ٌَ الزَِّجاُل َواليَِّشاُئ یََتَوؿَّ ا کَا ٌّ ًِ اِْلٔىَأئ اِلَواحٔٔس َجنٔي ْز ٔم اَل ُمَشسَّ َٗ َه   َوَسلَّ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، دسمد، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ہک اکی ربنت ےس اکی اسھت  فآہل فملس ےک زامہن ںیم رمد افر وعرت فوض رکےت ےھت دسمد ےن ہی ااضہف ایک ےہ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، دسمد، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿوعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکےن

     80    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ًبيساہلل، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٍْ ٔ ثَىٔی ىَآ ًِ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَِضسٔ َحسَّ ًَلَی  ًُ َواليَِّشاُئ  ُ ىَِح أ يَّا ىََتَوؿَّ ُٛ اَل 

ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس ىُِسلٔی ٓٔيطٔ ََیِٔسیََيا َه ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسؤل اہللٔ َػل

ہل فملس ےک زامہن ںیم مہ دسمد، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ



 

 رمد افر وعرت لم رک اکی ربنت ےس فوض رکےت ےھت افر بس اےنپ اہھت ایس اکی ربنت ںیم ڈاےتل ےھت 

 دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض افر لسغ یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض افر لسغ یک اممتعن

     81    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ز بً ًبساہلل، ابوًواىہ، زاؤز بً ًبساہلل، حرضت احنس بً یوىص، زہیر، زاؤز بً ًبساہلل، مشسز، ابوًواىہ، زاؤ :  راوی

 حنيس حنیری

 ُ ثََيا ََب ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَِبٔس اہللٔ ح و َحسَّ  ًٔ ًِ َزاُوَز بِ ًَ ثََيا ُزَصیِْر  ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ َزاُوَز بِ ًَ ًََواىََة  و 

ًِ حَُنِيٕس اِلحِٔنیَرٔیِّ  ًَ  َٗ َنا َػحَٔبُط ََبُو صَُزیَِزَة  َٛ ٍَ ٔسئیَن  َه ََِربَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َل٘ٔيُت َرُجَّل َػٔحَب الئَّيیَّ َػل اَل ىََهی َٗ

َتٔشَل الزَّجُ  ِِ ٔل الزَُّجٔل ََِو َي ـِ َٔ َتٔشَل اِلَنزََِةُ بٔ ِِ ٌِ َا َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ْز َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ َزاَز ُمَشسَّ ٔل اِلَنزََِة ـِ َٔ ُل بٔ

ا ٌّ ا َجنٔي َٓ ٔ تَر ِِ  َوِلَي

ادمح نب ویسن، زریہ، داؤد نب دبع اہلل، دسمد، اوبوعاہن، داؤد نب دبع اہلل، اوبوعاہن، داؤد نب دبع اہلل، رضحت دیمح ریمحی ےس رفاتی 

یک تبحص ںیم اچر اسؽ کت اس رطح رہ اکچ اھت اسیج ہک  ےہ ہک ںیم اکی اےسی صخش ےس الم وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رےتہ ےھت اؿ اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت ےس عنم رفامای ےہ ہک وکیئ 

د ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک افر وعرت رمد ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکے ای وکیئ رمد وعرت ےک ےچب وہےئ اپین اہنےئ  افر دسم

 فہ دفونں اکی اسھت ولچ ےس اپین ےتیل اجںیئ 

 ادمح نب ویسن، زریہ، داؤد نب دبعاہلل، دسمد، اوبوعاہن، داؤد نب دبعاہلل، اوبوعاہن، داؤد نب دبعاہلل، رضحت دیمح ریمحی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض افر لسغ یک اممتعن

     82    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ابً بظار، ابوزاؤز، طٌبہ، حٜه بً ًنزو ارقَ :  راوی

ثََيا ََبُو َزاُوَز يَ  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ثََيا ابِ ِنزٕو َوصَُو َحسَّ ًَ  ًٔ َٜٔه بِ ًِ اِلَح ًَ ًِ ََبٔی َحأجٕب  ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َيالٔٔسیَّ َحسَّ ىٔی اللَّ ٌِ

 ٔ ٔل كَُضورٔ اِلَنزََِة ـِ َٔ َ الزَُّجُل بٔ أ ٌِ یََتَوؿَّ َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىََهی َ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ َُ  اِْلرَِقَ

، مکح نب رمعف ارقع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت ےس عنم رفامای ےہ ہک انب اشبر، اوبداؤد، ہبعش

 وکیئ رمد وعرت ےک لسغ ای فوض ےک ابیق امدنہ اپین ےس فوض رکے 

 انب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، مکح نب رمعف ارقع :  رافی

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

  

 دنمسر ےک اپین ےس فوض رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ےک اپین ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     83    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابً ازرٚ، مِیرہ، بً ابی بززہ، حرضت  ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ػٔواٌ بً سليه، سٌيس، بً سلنہ، آل :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

 ًٔ ًِ آٔل ابِ ًٔ َسَلَنَة ٔم ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ ُسَلِيٕه  ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَ  َحسَّ ٌَّ اِلُنِٔیَرَة بِ ََ ٔٚ اِْلَِزَر

ًَبِ  ًِ بَىٔی  َ٘ ََبٔی بُزَِزَة َوصَُو ٔم َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وُل َسأََل َرُجْل الئَّيیَّ َػل ُ٘ ٍَ ََبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َسنٔ ارٔ ََِخبََرُظ ََى اَل َیا َرُسوَل ٔس السَّ

ًَٔلِظَيا  أِىَا بٔطٔ  ٌِ َتَوؿَّ ٔ إ َٓ ًِ اِلَنأئ  لٔيَل ٔم َ٘ َيا اِل ٌَ ُب اِلَبَِحَ َوىَِحنُٔل َم َٛ َّا ىَزِ اَل َرُسوُل اہللٔ اہللٔ إٔى َ٘ َٓ ُ بَٔنأئ اِلَبَِحٔ  أ َيَتَوؿَّ َٓ َ َ

ُضوُر َماُؤُظ اِلٔحلُّ َمِيتَُتطُ  َه صَُو اللَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، وفصاؿ نب میلس، دیعس، نب ہملس، آؽ انب ازفؼ، ریغمہ، نب ایب ربدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

اتی ےہ اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ دنمسر اک رفس رف

رکےت ںیہ افر امہرے اپس ےنیپ ےک ےیل اپین وفحمظ تہب مک وہات ےہ ارگ مہ اس ےس فوض رکںیل وت ایپےس رہ اجںیئ وت ایک مہ ایسی 

ین ےس فوض رک ےتکس ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنمسر اک اپین اپک ےہ افر ااکس رمدہ )(یلھچ( وصرت ںیم دنمسر ےک اپ

 الحؽ ےہ 

دبعاہلل نب ہملسم، امکل، وفصاؿ نب میلس، دیعس، نب ہملس، آؽ انب ازرؼ، ریغمہ، نب ایب ربدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی



 

 ہنع

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

  

 ذیبن ےس فوض رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     84    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہہياز، سلامیٌ بً زاؤز، َشیک، ابوٓزارہ، ابوزیس، حرض :  راوی

ًِ ََبٔی َزیِٕس  ًَ َٓزَاَرَة  ًِ ََبٔی  ًَ یْک  ثََيا ََشٔ اََل َحسَّ َٗ َتکٔیُّ  ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ ثََيا َصيَّاْز َوُسَلامِیَ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ وزٕ ََ ٌُ ًٔ َمِش ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ

اَل َلُط لَ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  اَل َػل َٗ اَل ََبُو َزاُوز و  َٗ َبْة َوَماْئ كَُضوْر  اَل َتِنَزْة كَيِّ َٗ اَل ىَبٔيْذ  َٗ ًِّ َما فٔی إَٔزاَوتَٔک  ٔ ِيَلَة اِلح

 ًِّ ٔ یْک َوَلِه یَِذَُکِ َصيَّاْز َلِيَلَة اِلح اَل ََشٔ َٗ َذا  َٛ ًِ ََبٔی َزیِٕس ََِو َزیِٕس  ًَ ًُ َزاُوَز  ٌُ بِ  ُسَلامِیَ

د، رشکی، اوبزفارہ، اوبزدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل انہد، امیلسؿ نب داؤ

ھا ری اھچلگ ںیم ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ذیبن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

م

 

ت

 انجل ںیم اؿ ےس درایتف رفامای ہک 

 

ب لس
فملس ےن ل

 رفامای وجھکر اپک ےہ افر اپین اپک رک

 

ب لس
ےن فاال ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رشکی ےن اس رطح اہک ےہ ع  ایب زدی افر زدی افر انہد ےن ل

 انجل ےس  انجل اک ذترکہ ںیہن ایک 

 

ب لس
افدئہ  اکی رفاتی ںیم ااضہف ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس فوض رفامای ل

 فملس  ںوں یک میلعت ےک ےیل رہش ےس ابرہ رشتفی ےل ےئگ ےھت  رماد فہ رات ےہ سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 انہد، امیلسؿ نب داؤد، رشکی، اوبزفارہ، اوبزدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     85    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، وہيب، زاؤز، ًامز، حرضت ًل٘نہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُٗ اَل  َٗ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًَأمز  ًِ ًَ ًِ َزاُوَز  ًَ ثََيا ُوَصِيْب  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَ ٔمِيُِٜه َحسَّ ًِ کَا وزٕ َم ٌُ ًٔ َمِش ِبسٔ اہللٔ بِ ٌَ ٔ ِلُت ل

طُ ٔميَّا َََحْس  ٌَ ٌَ َم اَل َما کَا َ٘ َٓ  ًِّ ٔ َه َلِيَلَة اِلح ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل  َم



 

 انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس ومیس نب اامسلیع، فبیہ، داؤد، اعرم، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل

 انجل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آپ ںیم ےس وکؿ اھت؟ رفامای مہ ںیم ےس وکیئ یھب آپ یلص اہلل 

 

ب لس
وپاھچ ہک ل

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہن اھت 

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، داؤد، اعرم، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     86    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ضی اہلل ًيہمحنس بً بظار، ًبسالزحنً، بْش بً ميؼور، ابً جزیخ، حرضت ًلاء ر :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  ثََيا بِْٔشُ بِ ًٔ َحسَّ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َظ اِلُوُؿوَئ َحسَّ َّطُ ََکٔ َلإئ ََى

ٔلَیَّ ٔمِيطُ  ًَِحُب إ َه ََ ََّينُّ ٌَّ الت ٔ اَل إ َٗ  بٔاللَّبَٔن َواليَّبٔئذ َو

ر، دبعارلنمح، رشب نب وصنمر، انب رججی، رضحت اطعء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ دفدھ افر ذیبن ےس فوض رکےن وک دمحم نب اشب

 رکمفہ ےتھجمس ےھت افر رفامےت ےھت ہک ریمے زندکی ممیت اس ےس رتہب ےہ 

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، رشب نب وصنمر، انب رججی، رضحت اطعء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     87    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، ًبسالزحنً، حرضت ابوخلسہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َحسَّ  ًَ الَٔئة  ٌَ اَل َسأَِلُت ََبَا اِل َٗ ثََيا ََبُو َخِلَسَة  ًٔ َحسَّ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ َرُجٕل َََػابَِتطُ َجَيابَْة ثََيا ُمَحنَّ

اَل ََل  َٗ َتٔشُل بٔطٔ  ِِ  َوَلِيَص ًِٔيَسُظ َماْئ َؤًِيَسُظ ىَبٔيْذ َََي

اوبدلخہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبااعلہیل ےس وپاھچ ہک اکی صخش وک لسغ یک  دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، رضحت

 رضفرت القح وہیئگ رگم اس ےک اپس اپین ںیہن ےہ اہتبل ذیبن ےہ وت ایک فہ اس ےس لسغ رک اتکس ےہ؟ رفامای ںیہن 

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، رضحت اوبدلخہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

  

 اضقےئ احتج اک اقتہض وہ وت امنز ںیہن زپینھ اچےئیھ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج اک اقتہض وہ وت امنز ںیہن زپینھ اچےئیھ

     88    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوىص، زہیر، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًبساہلل بً ارٗه رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ ا ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َتنّٔزا َحسَّ ٌِ ا ََِو ُم َد َحاجًّ َُّط َخَ ٔه ََى َٗ ِْلَِر

سَّ  َ٘ اَل لَٔيَت َٗ ِبٔح ثُهَّ  ََلَة َػََلَة الؼُّ اَو الؼَّ َٗ ٌَ َذاَت یَِووٕ ََ ا کَا َلنَّ َٓ ُضِه  ُط اليَّاُض َوصَُو َیُؤمُّ ٌَ ِّی َوَم إٔن َٓ ٔلَی اِلَدََلٔئ  ِه َوَذَصَب إ ُٛ ِو َََحُس

وُل إَٔذا َََراَز ََ  ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ِ بٔاِلَدََلٔئ َسنٔ ِلَيِبَسَ َٓ ََلةُ  اَمِت الؼَّ َٗ ٌِ یَِذَصَب اِلَدََلَئ َو ِه ََ ُٛ َحُس

ًٔ رُعِ  ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ َٙ َوََبُو َؿِنَزَة َصَذا اِلَحٔسیَث  ًُ إِٔسَح ِيُب بِ ٌَ ًُ َخالٕٔس َوُط اَل ََبُو َزاُوز َرَوی ُوَصِيُب بِ َٗ ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة 

 ًَ  ًِ ًَ ثَُط  اَل ُزَصیِرْ َرُجٕل َحسَّ َٗ َنا  َٛ الُوا  َٗ ًِ صَٔظاوٕ  ًَ ًَ َرَوِوُظ  ثَرُ الَّٔذی ِٛ َ َه َواِْل َٗ ًٔ ََِر  ِبٔس اہللٔ بِ

ادمح نب ویسن، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت دبعاہلل نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ جح ای رمعہ ےک ارادہ ےس ےلکن آپ 

یکن اامتم ایک رکےت ےھت اکی دؿ حبص یک امنز وہےن یگل وت آپ ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ ےک اسھت ھچک افر ولگ یھب ےھت افر آپ ا

صخش اامتم ےک ےیل آےگ آےئ ہی ہہک رک آپ اضقےئ احتج ےک ےیل اجےن ےگل افر رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیم ےس یسک وک اضقےئ احتج یک رضفرت شیپ آاجےئ افر امنز فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک بج مت 

ڑھکی وہ یکچ وہ وت اوکس اچےئیہ ہک ےلہپ اینپ رضفرت ےس افرغ وہ ےل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فبیہ نب اخدل، بیعش نب ااحسؼ افر اوبرمضہ 

سج ےن اوکن ہی دحثی رضحت  ےس رفاتی ایک ےہ ہک ےن اس دحثی وک اشہؾ نب رعفہ ےس دنسب رعفہ اکی اےسی صخش ےک فاہطس

دبعاہلل نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس انسیئ ےہ افر ارثک وہنجں ےن اس دحثی وک اشہؾ ےس رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن ایس رطح رفاتی 

 یک سج رطح ہک زریہ ےن رفاتی یک 

 ادمح نب ویسن، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت دبعاہلل نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج اک اقتہض وہ وت امنز ںیہن زپینھ اچےئیھ



 

     89    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سی، یحٌی بً سٌيس، ٗاسه بً محنس ٛے بَائی ًبساہلل بً محنساحنس بً محنس بً حيبل، مشسز، محنس بً ًي :  راوی

ثََيا َیِحٌَی بِ  الُوا َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ ًٔيَسی اِلَن ُس بِ ْز َوُمَحنَّ ًٔ َحِيَبٕل َوُمَشسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََبٔی َحزَِرَة َحسَّ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس

ا َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  يَّا ًِٔيَس َحسَّ ُٛ اَل  َٗ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ أسٔه بِ َ٘ وا ََُخو اِل ُ٘ َٔ ًُ ََبٔی برَِکٕ ثُهَّ ااَّ ًُ ًٔيَسی فٔی َحٔسیثٔطٔ ابِ َل ابِ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َ٘ َٓ ِّی  أسُه ُيَؼل َ٘ اَو اِل َ٘ َٓ أمَضا  ٌَ حٔيَئ بَٔل َٓ وُل ََل ًَائَٔظَة  ُ٘ ةٔ َه َي َّی بَٔحرِضَ  يَُؼل

 ٌٔ طُ اِْلَِخَبَثا ٌُ ٔ اؤ َوََل َوصَُو یَُسآ ٌَ  اللَّ

ادمح نب دمحم نب لبنح، دسمد، دمحم نب یسیع، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم ےک اھبیئ دبعاہلل نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اعہشئ 

اہنع( ےیل اھکان آای وت اقمس ڑھکے وہ رک امنز زپےنھ ےگل )ہی  ریض اہلل اہنع ےک اپس ےھت اےنت ںیم اؿ ےک )رضحت اعہشئ ریض اہلل

دھکی رک( رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ح اس فتق یھب امنز ہن زپیھ اجےئ بج اشیپب ای رفامےت ےھت ہک بج اھکان احرض وہ وت اھکان اھچڑ رک امنز ہن زپیھ اجےئ افر ایس رط

 اپاخہن یک رضفرت وہ 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، دسمد، دمحم نب یسیع، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم ےک اھبیئ دبعاہلل نب دمحم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   باب

 اضقےئ احتج اک اقتہض وہ وت امنز ںیہن زپینھ اچےئیھ

     90    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ابً ًياغ، حبيب بً ػالح، یزیس بً َشیح، ابووی، حرضت ثوباٌ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ًٔيَسی َحسَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٌٔ ًِ ََبٔی َوٓیٕ اِلُنَؤذِّ ًَ مٔیِّ  یِٕح اِلَحرِضَ ًٔ َُشَ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًٔ َػالٕٔح  ًِ َحبٔئب بِ ًَ ًَيَّإغ   ًُ ثََيا ابِ

ًَّ ََل یَ  َلُض ٌَ ِٔ ٌِ َي َه ثَََلْث ََل َیٔحلُّ ْٔلََحٕس ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٌَ َشطُ  ُؤوُّ ثَِوبَا ِٔ ََٓيُدؽُّ َن ِوّما  َٗ َرُجْل 

َل  ٌَ َٓ  ٌِ ٔ إ َٓ  ٌَ ٔ ٌِ َيِشَتأِذ ِبَل ََ َٗ ٔ بَِيٕت  ز ٌِ َٗ ِس َخاىَُضِه َوََل یَِيُوزُ فٔی  َ٘ َٓ َل  ٌَ َٓ  ٌِ ٔ إ َٓ ًَأئ زُوىَُضِه  ًْ  بٔالسُّ ٔ ِّی َوصَُو َح٘ ِس َزَخَل َوََل ُيَؼل َ٘ َٓ

 َٕ َّٔ َّی یََتَد  َحً

اصحل، سیدی نب رشحی، اوبیح، رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب یسیع، انب ایعش، بیبح نب 

ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک نیت ابںیت ایسی ںیہ س  اک رکان یسک صخش ےک ےیل درتس ںیہن اکی ہی ہک بج فہ اامؾ ےنب وت 



 

اس ےن ااسی ایک وت وگای اس ےن ولوگں ےک اسھت ایختن یک دفرسے رصػ اےنپ یہ ےیل داع رکے افر دفرسفں ےک ےیل ہن رکے ارگ 

ہی ہک ریغب ااجزت یسک ےک رھگ اھجانکن ارگ اس ےن ااسی ایک وت فہ وگای ریغب ااجزت ادنر سھگ ایگ رسیتے اشیپب اپاخہن ےک فتق امنز ہن 

 زپےھ اہیں کت ہک فہ افرغ ہن وہ اجےئ 

  اصحل، سیدی نب رشحی، اوبیح، رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنعدمحم نب یسیع، انب ایعش، بیبح نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج اک اقتہض وہ وت امنز ںیہن زپینھ اچےئیھ

     91    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، احنس بً ًلی، ثور، یزیس بً َشیح، ابووی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

یِٕح  ًٔ َُشَ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ثََيا ثَِوْر  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ َلِٔمُّ َحسَّ ًُ َخالٕٔس الشُّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ ََبٔیَحسَّ ًَ مٔیِّ  ًِ  اِلَحرِضَ ًَ  ٌٔ وَٓیٕ اِلُنَؤذِّ

ًُ بٔاہللٔ َواِلَيِوؤ  اَل ََل َیٔحلُّ لَٔزُجٕل یُِؤٔم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َٕ ََبٔی صَُزیَِزَة  َّٔ َّی یََتَد ًْ َحً ٔ َِّی َوصَُو َح٘ ٌِ ُيَؼل اِْلٔخٔ ََ

اَل  َٗ ٔى  ِٔ ًَلَی صََذا اللَّ َٚ ىَِحَوُظ  َش ثُهَّ َسا ِٔ ِوّما إَٔلَّ بٔإٔذِىٔضِٔه َوََل یَِدَتؽُّ َن َٗ ٌِ یَُؤوَّ  ًُ بٔاہللٔ َواِلَيِوؤ اِْلٔخٔ ََ ُط َوََل َیحٔلُّ لَٔزُجٕل یُِؤٔم

 ٔ ُضِه ٓ ِٛ اؤ َلِه يُِْشٔ ًِ ُسنَٔن ََصِٔل الظَّ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا ٔم َٗ ِس َخاىَُضِه  َ٘ َٓ َل  ٌَ َٓ  ٌِ ٔ إ َٓ ًَِوةٕ زُوىَُضِه   ا َََحْس يضَ بَٔس

ومحمد نب اخدل، ادمح نب یلع، وثر، سیدی نب رشحی، اوبیح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک فہ اشیپب اپاخہن رفےک وہےئ امنز 

ں کت ہک فہ اؿ ےس رفاتغ احلص رک ےل رھپ وثر ےن بیبح انب اصحل یک دحثی یک امدن ہی اافلظ رفاتی ےیک ںیہ ہک آپ زپےھ اہی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک فہ ولوگں یک رمیض 

ہی ہک فہ داع ںیم اینپ ذات وک اخص رکے سپ سج ےن ااسی ایک وگای اس ےن اؿ ےک اسھت ایختن یک ےک ریغب ایکن اامتم رکے افر 

 اوبداؤد ےتہک ہک ہی دحثی اشؾ فاولں یک ےہ افر اس ںیم ااکن وکیئ رشکی ںیہن 

 ومحمد نب اخدل، ادمح نب یلع، وثر، سیدی نب رشحی، اوبیح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 فوض ےک ےیل انتک اپین اکیف ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 فوض ےک ےیل انتک اپین اکیف ےہ

     92    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ػٔيہ بيت طيبہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہامحنس بً ٛثیر، ہناو، بً ٗتازہ :  راوی

ٌَّ اليَّ  ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َة بِٔئت َطِيَبَة  ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

ُ بٔاِلنُ  أ َٔ َویََتَوؿَّ ا َتٔشُل بٔالؼَّ ِِ ٔٔيَّةَ َي ُت َػ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌُ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ََبَا َٗ  سِّ 

دمحم نب ریثک، امہؾ، نب اتقدہ، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

اؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اابؿ ےن یھب اتقدہ ےس رفاتی ایک ےہ اس اصع اپین ےس لسغ رکےت ےھت افر اکی دم اپین ےس فوض  اوبد

 ںیم اتقدہ ےن اہک ےہ ہک ںیم ےن رضحت ہیفص ریض اہلل ہنع ےس انس ےہ 

 دمحم نب ریثک، امہؾ، نب اتقدہ، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک ےیل انتک اپین اکیف ےہ

     93    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، ہظيه، یزیس بً ابی زیاز، ساله بً ابی جٌس، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََ  ٌِ َحسَّ ًٔ ََبٔی اِلَح ًِ َسالٔٔه بِ ًَ  ٕ ًُ ََبٔی زٔیَاز ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا یَزٔیُس بِ ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ٌَ ِحَنُس بِ اَل کَا َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ٔس 

ُ بٔاِلُنسِّ  أ َٔ َویََتَوؿَّ ا َتٔشُل بٔالؼَّ ِِ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسوُل اہللٔ َػل

نب دمحم نب لبنح، میشہ، سیدی نب ایب زاید، اس م نب ایب دعج، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  ادمح

 فملس اکی اصع اپین ےس لسغ رکےت ےھت افر اکی دم اپین ےس فوض 

 رب ریض اہلل ہنعادمح نب دمحم نب لبنح، میشہ، سیدی نب ایب زاید، اس م نب ایب دعج، رضحت اج :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک ےیل انتک اپین اکیف ےہ

     94    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حبيب، ًبس ابً تنيه، حرضت او ًنارہ رضی اہلل ًيہامحنس بً بظار، محنس بً جٌف، طٌبہ :  راوی



 

اَل  َٗ ًِ َحبٔيٕب اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًَ َتنٔيٕه  ًَبَّاَز بِ ُت  ٌِ َسنٔ

ٌَّ اليَّئ  تٔطٔ َوهَٔی َُوُّ ًَُناَرَة ََ ِسُر ثُلُثَِی اِلُنسِّ َجسَّ َٗ ُتَٔی بٔإٔىَإئ ٓٔيطٔ َماْئ  أ َٓ أَ  َه َتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   یَّ َػل

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، بیبح، ابعد نب میمت، رضحت اؾ امعرہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ربنت ںیم اپین الای ایگ سج ںیم دف اہتیئ دم اپین اھت  ےن فوض اک ارادہ ایک وت اکی

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، بیبح، دبع انب میمت، رضحت اؾ امعرہ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےیل انتک اپین اکیف ےہ فوض

     95    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح، بزار، َشیک، ًبساہلل بً ًيسی، ًبساہلل بً جبیر، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ   ًِ ًَ یْک  ثََيا ََشٔ بَّاحٔ اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ الئَّيیُّ  َحسَّ اَل کَا َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ  ٕ ًٔ َجبِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ًٔيَسی  اہللٔ بِ

اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ  َٗ  َٔ ا َتٔشُل بٔالؼَّ ِِ ٍُ َركَِلیِٔن َوَي ُ بٔإٔىَإئ َيَش أ َه یََتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َػل َٗ یٕک  ًِ ََشٔ ًَ ًُ آَزَو  َیِحٌَی بِ

 ًِ ا ًَ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ًُ ثَىٔی َجبِرُ بِ ًٔ ًٔيَسی َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ اَل َوَرَواُظ ُس َٗ ًَتٔيٕک   ًٔ ٔ بِ ًٔ َجبِر َبُة ابِ ٌِ َل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ُط

َّطُ  ُت َََنّشا إَٔلَّ ََى ٌِ ٕ َسنٔ ًٔ َجبِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ ثَىٔی  اَل َحسَّ اَل ََبُو َزاُوز و  َٗ َٗ ُّٜوٕک َوَلِه یَِذَُکِ َركَِلیِٔن  ُ بَٔن أ اَل یََتَوؿَّ َٗ

َُ الئَّيیِّ َػ  ًُ ََبٔی ذٔئِٕب َوصَُو َػا َُ ابِ َُ َخِنَشُة ََِركَإل َوصَُو َػا ا وُل الؼَّ ُ٘ ًَ َحِيَبٕل َي ت ََِحَنَس بِ ٌِ َه َسنٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ل

کی، دبعاہلل نب یسیع، دبعاہلل نب ،ریب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ابصح، زبار، رش

فملس اےسی ربنت ےس فوض رفامےت ےھت سج ںیم دف رلط اپین آات اھت افر لسغ اکی اصع اپین ےس رکےت ےھت  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس 

 ھجم ےس دبعاہلل نب دبعاہلل نب ،ریب ےن ایبؿ ایک ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض دحثی وک ہبعش ےن رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک

 اک 

 

ن
 
طلئ

اہلل ہنع ےس انس ےہ رگم اوہنں ےن ہی اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی کم اپین ےس فوض رکےت ےھت افر اوہنں ےن ر

رشکی ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ع  انب ربج نب کیتع ےہ اوبداؤد ذرک ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایس دحثی وک ییحی نب آدؾ ےن 

ےتہک ںیہ ہک یہی دحثی ایفسؿ ےن دبعاہلل نب ٰیسیع ےس رفاتی یک ےہ سج ںیم دحینث ربج نب دبعاہلل ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن 

 ہک ہی انب ایب ذ ب اک اصع ےہ افر یہی اصع ادمح نب لبنح وک ہی ےتہک وہےئ انس ےہ ہک اصع اپچن رلط اک وہات ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اھت



 

 دمحم نب ابصح، زبار، رشکی، دبعاہلل نب یسیع، دبعاہلل نب ،ریب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 فوض ںیم ارساػ اجزئ ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم ارساػ اجزئ ںیہن

     96    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، سٌيس، حرضت ابونٌامہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اْز َحسَّ  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ وُل َحسَّ ُ٘ ٍَ ابَِيُط َي ٕل َسنٔ َّٔ َِ ًَ ُم ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٌَّ اَمَة ََ ٌَ ًِ ََبٔی َن ًَ ٌٔيْس اِلُحَزیِزٔیُّ  ثََيا َس

اَل ََِی بُىَیَّ َسِل اہلَل َ٘ َٓ ًِ یَنٔیٔن اِلَحيَّةٔ إَٔذا َزَخِلُتَضا  ًَ ِْصَ اِْلَبَِيَف  َ٘ ِّی ََِسأَلَُک اِل ٔن ُضهَّ إ وَّ اللَّ ٌَ ِّی  اِلَحيََّة َوَا إٔن َٓ ًِ اليَّارٔ  ذِ بٔطٔ ٔم

 ٌَ َتُسو ٌِ ِوْو َي َٗ ةٔ  ٔ اِْلُمَّ ٌُ فٔی صَٔذظ َّطُ َسَيُٜو وُل إٔى ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ًَائٔ  َسنٔ ُضورٔ َوالسُّ  فٔی اللَّ

دبعاہلل نب لفغم ےن اےنپ ےٹیب وک ہی داع امےتگن وہےئ ومیس نب اامسلیع، امحد، دیعس، رضحت اوباعنہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

انس اے اہلل ںیم ھجت ےس دیفس لحم اماتگن وہں تنج یک داینہ رطػ سج فتق ہک ںیم تنج ںیم دالخ وہں )ہی نس رک رضحت دبعاہلل 

م ےس انپہ اموگن ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص ا

 

ِھی
د

ہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت ےن( اہک ہک اے ےٹیب اہلل ےس تنج بلط رکف افر 

وہےئ انس ےہ ہک رقنعبی اس اتم ںیم اےسی ولگ دیپا وہں ےگ وج اپیک افر داع ںیم ابمہغل رکںی ےگ  االسؾ ےن رہ اعمہلم ںیم 

 ادتعاؽ وک دنسپ ایک ےہ افر ےب ادتعایل وک یسک یھب اعمہلم ںیم دنسپ ںیہن ایک یتح ہک اپیک افر داع ےک اعمہلم ںیم یھب 

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیعس، رضحت اوباعنہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایھچ رطح فوض رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایھچ رطح فوض رکےن اک ایبؿ

     97    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی، سٔياٌ، ميؼور، ہَلل بً يشاٖ، ابی یحٌی ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ًِ ًَ ًِ ََبٔی َیِحٌَی  ًَ  ٕٖ ًٔ َيَشا ًِ صََٔلٔل بِ ًَ ثََيا َمِيُؼوْر  ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ِبٔس  َحسَّ ًَ ٌَّ ِنزٕو ََ ًَ  ًٔ اہللٔ بِ

ًِ اليَّ  أب ٔم َ٘ ًِ اَل َویِْل لِْٔلَ َ٘ َٓ ابُُضِه َتلُوُح  َ٘ ًِ ِوّما َوََ َٗ َه َرََی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وا اِلُوُؿوَئ َرُسوَل اہللٔ َػل ُِ ٔ  ارٔ ََِسب

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، ایب ییحی، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل

ںیھت افر ہی دھکی رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  فملس ےن ھچک ولوگں وک داھکی س  یک )دفراؿ فوض( ازیایں کشخ رہ یئگ

م یک آگ ےس، فوض ایھچ رطح ایک رکف 

 

ِھی
د

 رخایب ےہ ازیویں ےک ےیل 

 ر، الہؽ نب اسیػ، ایب ییحی ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی، ایفسؿ، وصنم :  رافی

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

  

 اکیسن ای لتیپ ےک ربنت ےس فوض رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ؿاکیسن ای لتیپ ےک ربنت ےس فوض رکےن اک ایب

     98    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ہظاو، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ا َٗ ًَائَٔظَة   ٌَّ َوَة ََ ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ اْز ََِخبََرنٔی َػاحْٔب لٔی  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ُٛ َحسَّ ِيُت َََُِتٔشُل ََىَا َلِت 

ًِ َطَبطٕ  َه فٔی َتِوٕر ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َوَرُسوُل اہللٔ َػل

ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لتیپ ےک ربنت ےس 

 لسغ رکےت ےھت 

 د، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعومیس نب الیعمس، امح :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکیسن ای لتیپ ےک ربنت ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     99    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، اسحٙ بً ميؼور، حناز بً سلنہ، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٔ ًِ ص ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ ًٔ َسَلَنَة  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ ثَُضِه  ًَ َمِيُؼوٕر َحسَّ َٙ بِ ٌَّ إِٔسَح َ ََلٔئ َ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ َظاو



 

ًَائَٔظةَ   ًِ ًَ  ٔ َه بَٔيِحؤظ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَِيَضا   َرضَٔی اہللُ 

دمحم نب العء، ااحسؼ نب وصنمر، امحد نب ہملس، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس )اکی دفرسی دنس ےک اسھت( ایسی یہ 

 دحثی ایبؿ یک یئگ ےہ 

 ر، امحد نب ہملس، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم نب العء، اقحس نب وصنم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکیسن ای لتیپ ےک ربنت ےس فوض رکےن اک ایبؿ

     100    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حشً بً ًلی، ابووليس، سہل بً حناز، ًبسالٌزیز بً ًبساہلل بً ابوسلنہ، ًنزو بً یحٌی ، حرضت ًبساہلل بً زیس  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ٔ ز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ازٕ  ًُ َحنَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس َوَسِضُل بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ِنزٔو َحسَّ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َسَلَنَة  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ٔ بِ یز

 َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اَل َجائََيا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًٔ َزیِٕس  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َیِحٌَی  ًِ ُػِفٕ بِ ِجَيا َلُط َماّئ فٔی َتِوٕر ٔم أَِخَ

 َ أ َتَوؿَّ َٓ 

دیل، لہس نب امحد، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس، رمعف نب ییحی، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنع ےس نسح نب یلع، اوبف

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض ےک ےیل لتیپ ےک 

ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس فوض رفامای  افدئہ  لتیپ اک رگن وچہکن رہنسا وہات ےہ وج وسےن  اکی ربنت ںیم اپین اکنال افر آپ یلص اہلل

ےک رگن ےک اشمہب ےہ ایس انب رپ اابتشہ وہ اتکس اھت ہک سج رطح وسےن ےک ربنت اک اامعتسؽ ونممع ےہ ایس رطح لتیپ ےک ربنت اک وہاگ 

 اس ایخؽ یک رتددی وصقمد ےہ 

 دیل، لہس نب امحد، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس، رمعف نب ییحی ، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنعنسح نب یلع، اوبف :  رافی

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

  

 فوض ےک رشفع ںیم مسب اہلل زپےنھ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فع ںیم مسب اہلل زپےنھ اک ایبؿفوض ےک رش



 

     101    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتبيہ بً سٌيس، محنس بً موسی، يٌ٘وب بً سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

وَب بِ  ُ٘ ٌِ ًِ َي ًَ ًُ ُموَسی  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َسَلَنَة 

 َ ال ٌَ ًِ َلِه یَِذَُکِ اِسَه اہللٔ َا ًِ ََل ُوُؿوَئ َلطُ َوََل ُوُؿوَئ لَٔن َه ََل َػََلَة لَٔن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َلِيطٔ َػل ًَ  ی 

ِب ہ نب دیعس، دمحم نب ومیس، وقعیب نب ہملس،
ئ

 

قب
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  

 ہک اس صخش یک امنز ںیہن اکسج فوض ںیہن افر اس صخش اک فوض ںیہن سج ےن اےکس رشفع ںیم مسب اہلل ہن زپیھ وہ 

ِب ہ نب دیعس، دمحم نب ومیس، وقعیب نب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی
ئ

 

قب
 ہنع 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک رشفع ںیم مسب اہلل زپےنھ اک ایبؿ

     102    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ربيٌہ رضی اہلل ًيہاحنس بً ًنزو بً ْسح، ابً وہب، حرض :  راوی

 ٌَّ ُة ََ ٌَ اَل َوَذََکَ َربٔي َٗ َراَوِرزٔیِّ  ًِ السَّ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ٔح َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ًَِنزٔو بِ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ َّی  َحسَّ ٔشیَر َحسٔیٔث الئَّيیِّ َػل ِٔ َا

ًِ َلِه یَِذَُکِ اِسَه اہللٔ  َه ََل ُوُؿوَئ لَٔن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٔ َوََل ُُِشَّل  اہللُ  ََلة َتٔشُل َوََل یَِيؤی ُوُؿوئّا لٔلؼَّ ِِ ُ َوَي أ َّطُ الَّٔذی یََتَوؿَّ َلِيطٔ ََى ًَ

 لِٔلَحَيابَةٔ 

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رضحت رہعیب ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ذموکرہ ینعی اس صخش اک فوض 

 مسب اہلل ہن زپیھ یک ک ریس رکےت وہےئ رفامای ہک ااکس ی بل ہی ہک وج صخش فوض ای لسغ رکے افر اس ںیہن سج ےن اےکس رشفع ںیم

 (فوض ےس امنز یک افر لسغ ےس انجتب دفر رکےن یک تین ہن رکے )وت ااکس فوض افر لسغ درتس ہن وہاگ

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رضحت رہعیب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اہوھتں وک دوھےئ ریغب اپین ےک ربنت ںیم ڈاانل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہوھتں وک دوھےئ ریغب اپین ےک ربنت ںیم ڈاانل



 

     103    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابومٌاویہ، اًنع، ابورزیً، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٕ َوََبٔی َػالٕٔح  ًِ ََبٔی َرٔزی ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل 

َلِيطٔ َوَسلََّه  َّطُ ََل ًَ إٔى َٓ ٔشَلَضا ثَََلَث َمزَّإت  ِِ َّی َي نِٔص یََسُظ فٔی اِْلٔىَأئ َحً ِِ ََل َي َٓ ِئل  ًِ اللَّ ِه ٔم ُٛ اَو َََحُس َٗ ًَ بَاَتِت إَٔذا  یَِسرٔی ََیِ

 یَُسظُ 

ہیلع فآہل فملس  دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوبرزنی، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش رات وک وس رک اےھٹ وت فہ اانپ اہھت اپین ےک ربنت ںیم ہن ڈاےل اہیں کت ہک فہ رات ںیم سک ہگج 

 راہ 

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوبرزنی، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہوھتں وک دوھےئ ریغب اپین ےک ربنت ںیم ڈاانل

     104    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًيسٰی بً یوىص، اًنع، ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا  َّی اہللَُحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسی بِ ْز َحسَّ ىٔی ُمَشسَّ ٌِ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

 ًٕ اَل َمزََّتیِٔن ََِو ثَََلثّا َوَلِه یَِذَُکِ ََبَا َرٔزی َٗ  بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث 

، اشمع، اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی )اکی دفرسی دنس ےک اسھت( رمفی ےہ اس دسمد، ٰیسیع نب ویسن

   ےہ افر اس ںیم اوب رزنی اک ذرک ںیہن ےہ 

 

 

 

 ںیم رمنیت افث

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہوھتں وک دوھےئ ریغب اپین ےک ربنت ںیم ڈاانل

     105    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًنزو بً ْسح، محنس بً سلنہ، ابً وہب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ٌَ حَ  ًِ ُم ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ  ُس بِ ٔح َوُمَحنَّ ِ ًٔ الرسَّ ًَِنزٔو بِ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََبٔی َمزَِیَه سَّ ًَ ًٔ َػالٕٔح  اؤَیَة بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ُت ََبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ اَل َسنٔ ََل یُِسخِٔل َٗ َٓ ًِ ىَِؤمطٔ  ِه ٔم ُٛ َى َََحُس َ٘ وُل إَٔذا اِستَِي ُ٘ َه َي َوَسلَّ

 َ ًَ ک ًَ بَاَتِت یَُسُظ ََِو ََیِ ِه ََل یَِسرٔی ََیِ ُٛ ٌَّ َََحَس ٔ إ َٓ ٔشَلَضا ثَََلَث َمزَّإت  ِِ َّی َي ُٖ یَُسظُ یََسُظ فٔی اِْلٔىَأئ َحً  اىَِت َتُلو

انب فبہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ادمح نب رمعف نب رسح، دمحم نب ہملس،

رفامای رکےت ےھت ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش وس رک اےھٹ وت فہ اانپ اہھت ربنت ںیم ہن ڈاےل بج کت ہک اس وک نیت رمہبت ہن دوھےل 

 ای رفامای اہکں رھپات راہ  ویکہکن فہ ںیہن اجاتن ہک اس اک اہھت رات ںیم اہکں راہ

 ادمح نب رمعف نب رسح، دمحم نب ہملس، انب فبہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

 یک اک ایبؿاپ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     106    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حشً بً ولی، ًبسالززاٚ، مٌنز، ًلاء بً یزیس، حنزاٌ بً اباٌ، حرضت ًثناٌ ُىی رضی اہلل ًيہ ٛے آزاز َکزہ َُلو  :  راوی

 حنزاٌ بً اباٌ

ًََلائٔ َحسَّ   ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًَلٓٔیٕ اِلُحِلَوانٔیُّ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ٌَ ثََيا اِلَحَش ًِ حُِنَزا ًَ ًٔ َیزٔیَس اللَِّيثٔیِّ   بِ

ٌَ َتوَ  ا َّٔ ًَ  ًَ ٌَ بِ اَل َرََیُِت ًُِثَنا َٗ  ٌَ ا َّٔ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ٌَ َمِولَی ًُِثَنا ًٔ ََبَا َنَف بِ ـِ َشَلُضَنا ثُهَّ َتَن َِ َٓ ًَلَی یََسیِطٔ ثَََلثّا   َْ أََِفَ َٓ  َ أ ؿَّ

ی ٔمِثَل ذَ  ٙٔ ثَََلثّا ثُهَّ اِليُرِسَ َٓ ٔلَی اِلنٔزِ ََُشَل یََسُظ اِلُيِنىَی إ ََُشَل َوِجَضُط ثَََلثّا َو ََُشَل َواِستَِيثََر ثُهَّ  لَٔک ثُهَّ َمَشَح َرََِسطُ ثُهَّ 

 َ َسَمُط اِلُيِنى أَ مٔ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َتَوؿَّ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ی ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ  ِثَل ُوُؿوئٔی َصَذا ثُهَّ ی ثَََلثّا ثُهَّ اِليُرِسَ

َشطُ ََُفَ  ِٔ ُث ٓٔيضَٔنا َن َتیِٔن ََل یَُحسِّ ٌَ ِٛ َّی َر َ ٔمِثَل ُوُؿوئٔی صََذا ثُهَّ َػل أ ًِ َتَوؿَّ اَل َم ًِ ذَىِبٔطٔ َٗ َو ٔم سَّ َ٘   اہللُ َلُط َما َا

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اطعء نب سیدی، رمحاؿ نب اابؿ، رضحت امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ رمحاؿ نب اابؿ 

ں اہوھتں وک نیت رمہبت اپین ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع وک داھکی آپ ےن فوض ایک وت اےنپ دفون

ایں ڈاؽ رک دوھای رھپ یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال اس ےک دعب نیت رمہبت ہنم دوھای افر نیت رمہبت وینہکں تیمس داانہ اہھت دوھای رھپ اب



 

یس رطح دوھای اس ےک دعب اہھت یھب ایس رطہقی رپ دوھای رھپ رس رپ حسم ایک رھپ نیت رمہبت دااہایں اپؤں دوھای رھپ ابایں اپؤں یھب ا

رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح فوض رکےت وہےئ اھکیس ےہ سج 

س رطح ںیم ےن مت وک فوض رک ےک داھکای ےہ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ریمے رطہقی رپ فوض رکے اگ افر ا

ےک دعب دف رتعک امنز تیحت اولوض اس رطح زپےھ اگ ہک اس ےک دؽ ںیم داین اک وکیئ ایخؽ ہن آےئ وت اہلل اعتیل اس ےک امتؾ ےلھچپ 

 )ریغصہ( انگہ اعمػ رفام دے اگ 

الغؾ رمحاؿ  نسح نب فیل، دبعارلزاؼ، رمعم، اطعء نب سیدی، رمحاؿ نب اابؿ، رضحت امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ :  رافی

 نب اابؿ

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     107    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً مثىی، ؿحاک بً مدلس، ًبسالزحنً بً ورزاٌ، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، حرضت حنزاٌ رضی اہلل ًيہ محنس :  راوی

ٌَ َحسَّ  ًُ َوِرَزا ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًُ َمِدَلٕس َحسَّ اُک بِ حَّ َـّ ثََيا ال َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ًُ ثَىٔی ََبُو َسَلَنَة بِ

َة َوأَل الزَِّحنَ  ـَ َن ـِ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َوَلِه یَِذَُکِ اِلَن  َ أ ٌَ َتَوؿَّ ا َّٔ ًَ  ًَ ٌَ بِ اَل َرََیُِت ًُِثَنا َٗ  ٌُ ثَىٔی حُِنَزا اَل ٓٔيطٔ ًٔ َحسَّ َٗ َٚ َو ِستِٔيَظا

 َّ اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ َ َوَمَشَح َرََِسُط ثَََلثّا ثُهَّ ََُشَل رِٔجَلِيطٔ ثَََلثّا ثُهَّ  أ ًِ َتَوؿَّ اَل َم َٗ ََٜذا َو أَ َص َلِيطٔ َوَسلََّه َتَوؿَّ ًَ ی اہللُ 

 ٔ ََلة اُظ َوَلِه یَِذَُکِ ََِمَز الؼَّ َٔ َٛ ٌَ َصَذا   زُو

دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، دبعارلنمح نب فرداؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت رمحاؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ہلل ہنع وک فوض یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکےت وہےئ داھکی ےہ افر ذموکرہ دحثی ایبؿ یک رگم اس ںیم یلک رکےن افر رضحت امثعؿ ریض ا

 انک ںیم اپین ڈاےنل اک ذرک ںیہن ایک افر اس رفاتی ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس رپ نیت رمہبت حسم ایک افر رھپ نیت

دعب رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح فوض رمہبت اپؤں دوھےئ اس ےک 

ا ےئ فوض وک اجبےئ نیت 

 

ض
ع
رکےت داھکی ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اس ےس مک فوض رکے اگ وت یھب اکیف ےہ )ینعی ا

 وھےئ( افر اس رفاتی ںیم امنز )تیحت اولوض( اک ذرک ںیہن ےہ نیت رمہبت دوھےن ےک اکی ای دف رمہبت د

 دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، دبعارلنمح نب فرداؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت رمحاؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     108    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً زاؤز، زیاز بً یوىص، سٌيس بً موذٌ حرضت ًثناٌ بً ًبسالزحنً تيِم :  راوی

 ٔ َِٜيَسَران ًُ َزاُوَز اِْلِٔس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبٔس َحسَّ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ  ٌُ ٕ اِلُنَؤذِّ ًُ زٔیَاز ٌٔيُس بِ ثَىٔی َس ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ یُّ َحسَّ

ٌَ ُسئَٔل  ا َّٔ ًَ  ًَ ٌَ بِ اَل َرََیُِت ًُِثَنا َ٘ َٓ ًِ اِلُوُؿؤئ  ًَ ََٜة  ًُ ََبٔی ُمَلِي اَل ُسئَٔل ابِ َٗ َِّئِمِّ  ًٔ الت ًَ الزَِّحَن ََٓس ًِ اِلُوُؿؤئ  ا بَٔنإئ ًَ

َنَف ثَََلثّا َواِستَِيثََر  ـِ َتَن َٓ ٔ اِلُيِنىَی ثُهَّ ََِزَخَلَضا فٔی اِلَنأئ  ًَلَی یَٔسظ اَصا  َِ َٓأَِػ  ٕ أَة ـَ ُتَٔی بٔنٔي أ ََُشَل َوِجَضطُ ثَََلثّا ثُهَّ َٓ ثَََلثّا َو

ی ثَََلثّا ثُهَّ ََزِ  َشَل بُُلوىَُضَنا ََُشَل یََسُظ اِلُيِنىَی ثَََلثّا َوََُشَل یََسُظ اِلُيرِسَ َِ َٓ َنَشَح بَٔزَِٔسطٔ َوَُذُىَِيطٔ  َٓ أََخَذ َماّئ  َٓ َخَل یََسُظ 

ًِ اِلُوُؿؤئ صَََٜذا َرََیُِت َر  ًَ  ٌَ ائٔلُو ًَ الشَّ اَل ََیِ َٗ ََُشَل رِٔجَلِيطٔ ثُهَّ  َلِيطٔ َوُهُضوَرصَُنا َمزَّّة َواحَٔسّة ثُهَّ  ًَ َّی اہللُ  ُسوَل اہللٔ َػل

َه  ِٔض َوَسلَّ ًَلَی َمِشٔح الزََّ َضا َتُسلُّ  َحاُح کُلُّ ِيُط الؼِّ ًَ ٌَ َرضَٔی اہللُ  اَل ََبُو َزاُوز َََحازٔیُث ًُِثَنا َٗ  ُ أ وا یََتَوؿَّ َُّضِه َذََکُ إٔى َٓ َُّط َمزَّّة  ََى

و َنا َذََکُ َٛ ًََسّزا  وا  الُوا ٓٔيَضا َوَمَشَح َرََِسطُ َوَلِه یَِذَُکُ َٗ ٔ اِلُوُؿوَئ ثَََلثّا َو َُیِرٔظ  ا فٔی 

ب ،ہ ےس فوض ےک قلعتم 
یل
دمحم نب داؤد، زاید نب ویسن، دیعس نب ومذؿ رضحت امثعؿ نب دبعارلنمح یمیت ےس رفاتی ےہ ہک انب ایب 

درایتف ایک ایگ وت اوھنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع وک داھکی یسک ےن اؿ ےس رطہقی فوض ےک قلعتم درایتف ایک وت 

ےن اپین وگنماای بت اکی ولاٹ الای ایگ اوھنں ےن اس ولےٹ وک اےنپ داےنہ اہھت رپ اکھجای )ینعی داایں اہھت دوھای( رھپ داےنہ اہھت وک اوھنں 

 ربنت ںیم ڈاؽ رک اپین ایل نیت رمہبت یلک یک افر نیت رمہبت داانہایں اہھت دوھای رھپ ابایں اہھت نیت رمہبت دوھای رھپ )رضحت امثعؿ ریض

 ہنع ےن( ربنت ںیم اہھت ڈاؽ رک اپین ایل افر اےنپ رس افر اکونں اک ادنرفین ف ریبفین ہصح رپ اکی رمہبت حسم ایک رھپ دفونں اپؤں دوھےئ اہلل

اس ےک دعب درایتف رفامای ہک فوض ےک قلعتم وپےنھچ فاےل اہکں ںیہ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح فوض 

اھکی ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فوض ےک ہلسلس ںیم وج ااحدثی ہحیحص رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس رمفی ںیہ فہ بس رکےت وہےئ د

ا ء فوض اک نیت رمہبت دوھان ذرک ایک ےہ رگم رس 

 

ض
ع
یک بس اس رپ دالتل رکیت ںیہ ہک رس اک حسم اکی رمہبت ےہ ویکہکن امتؾ رافویں ےن ا

  ےہ ہک رس اک حسم ایک ینعی رس ےک حسم ںیم وکیئ ددد ذرک ںیہن ایک اسیج ہک درگی اراکؿ ںیم ایک ےہ ےک حسم ےک ابرے ںیم رصػ اانت اہک

 دمحم نب داؤد، زاید نب ویسن، دیعس نب ومذؿ رضحت امثعؿ نب دبعارلنمح یمیت :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ



 

     109    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ًيسی، ًبيساہلل ابً ابی زیاز، حرضت ابوًل٘نہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ُموَسی ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًَ  َحسَّ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًٔ ًُبَِئس بِ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًَ ََبٔی زٔیَاز ىٔی ابِ ٌِ ًِ ََبٔی ََِخبََرىَا ًٔيَسی ََِخبََرىَا ًُبَِيُس اہللٔ َي

 ٔ ی ثُهَّ ََُشَلُضَنا إ ًَلَی اِليُرِسَ ٔ اِليُِنىَی  َْ بَٔئسظ أََِفَ َٓ  َ أ ََٓتَوؿَّ ًَا بَٔنإئ  ٌَ َز ٌَّ ًُِثَنا َنَة ََ َ٘ ِل َنَف ًَ ـِ اَل ثُهَّ َم َٗ ًَیِٔن  لَی اِلُٜو

اَل َرََیُِت َرُسوَل  َٗ ََُشَل رِٔجَلِيطٔ َو ِٔسطٔ ثُهَّ  اَل َوَمَشَح بٔزََ َٗ َٙ ثَََلثّا َوَذََکَ اِلُوُؿوَئ ثَََلثّا  ًََلِيطٔ َواِستَِيَظ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

أُِت  أَ ٔمِثَل َما َرََیُِتُنونٔی َتَوؿَّ َه َتَوؿَّ َٚ ىَِحَو َحٔسیٔث الزُّصِزٔیِّ َوَََتهَّ َوَسلَّ  ثُهَّ َسا

اربامیہ نب ومیس، یسیع، دیبع اہلل انب ایب زاید، رضحت اوبہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن اپین 

وچنہپں کت دوھای رھپ یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال نیت  وگنماای افر فوض ایک وت ےلہپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاال افر دفونں اہوھتں وک

ا ےئ فوض وک نیت نیت رمہبت دوھےن اک ذرک ایک افر رس اک حسم ایک افر دفونں اپؤں دوھےئ افر رفامای ہک ںیم ےن روسؽ 

 

ض
ع
نیت رمہبت افر ا

وض ایک اھت اسیج ہک مت ےن ےھجم اس فتق فوض رکےت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح ف

 داھکی افر ابیق دحثی زرہی یک دحثی یک امدنن ایبؿ یک )ہی دحثی زرہی یک دحثی ےس زایدہ( لمکم ےہ 

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، دیبعاہلل انب ایب زاید، رضحت اوبہمقلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     110    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ط٘يٙ بً سلنہ، حرضت سلنہ بً طٔيٙ ہاروٌ بً ًبساہلل، یحٌی بً آزو، اْسائيل، ًامز بً ط٘يٙ بً جنزہ،  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ًٔ ٙٔ بِ ًٔ َط٘ٔي ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ ائٔيُل  ثََيا إِْٔسَ ًُ آَزَو َحسَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ َسَلَنَة َحسَّ ٙٔ بِ ًِ َط٘ٔي ًَ َجِنَزَة 

ََُشَل ذَٔر   ٌَ ا َّٔ ًَ  ًَ ٌَ بِ اَل َرََیُِت ًُِثَنا َلِيطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًَِيطٔ ثَََلثّا ثَََلثّا َوَمَشَح َرََِسُط ثَََلثّا ثُهَّ  ا

ِم  َ٘ َٓ أَ ثَََلثّا  اَل َتَوؿَّ َٗ ائٔيَل  ًِ إِْٔسَ ًَ  ٍْ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َوٛٔي َٗ َل صََذا  ٌَ َٓ َه   َوَسلَّ

الیئ، اعرم نب  قیق نب ہرمہ،  قیق نب ہملس، رضحت ہملس نب  قیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی اہرفؿ نب دبع اہلل، ییحی نب آدؾ، ارس

ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک اوہنں ےن دفونں اہھت نیت رمہبت دوھےئ افر نیت یہ رمہبت رس 



 

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی یہ رکےت داھکی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اک حسم ایک رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم

فعیک ےن ارسالیئ ےس اس رفاتی وک ایبؿ رکےت وہےئ اہک ےہ ہک اوہنں ےن نیت نیت رمہبت دوھےن اک ذرک ایک ےہ )اقلطم حسم ےک 

 ےیل لقتسم وطر رپ نیت رمہبت رکےن اک ذرک ںیہن ےہ( 

 دبعاہلل، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اعرم نب  قیق نب ہرمہ،  قیق نب ہملس، رضحت ہملس نب  قیف ریض اہلل ہنع اہرفؿ نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک 

     111    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، خالس بً ًل٘نہ، حرضت ًبس خیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَلٔیٌّ َرضٔیَ  اَل َََتاىَا  َٗ  ٕ ِبٔس َخیِر ًَ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًٔ ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَا بَٔلُضورٕ  َحسَّ ََٓس َّی  ِس َػل َٗ ِيُط َو ًَ اہللُ 

 َٓ ُتَٔی بٔإٔىَإئ ٓٔيطٔ َماْئ َوكَِشٕت  أ َٓ لَِّنَيا  ٌَ َّی َما یُزٔیُس إَٔلَّ لُٔي ِس َػل َٗ ُضورٔ َو ٍُ بٔاللَّ ِلَيا َما َيِؼَي ُ٘ ًَلَی یَنٔيئطٔ َٓ ًِ اِْلٔىَأئ  َْ ٔم أََِفَ

نَ  ـِ َشَل یََسیِطٔ ثَََلثّا ثُهَّ َتَن َِ ََُشَل َٓ ََُشَل َوِجَضُط ثَََلثّا ثُهَّ  ِّٕ الَّٔذی یَأُِخُذ ٓٔيطٔ ثُهَّ  َٜ ًِ اِل َنَف َوىَثََر ٔم ـِ َن َٓ  َف َواِستَِيثََر ثَََلثّا 

َنَشَح بَٔزَِٔسطٔ َمزَّةّ  َٓ َل یََسُظ فٔی اِْلٔىَأئ  ٌَ َناَل ثَََلثّا ثُهَّ َج ََُشَل یََسُظ الظِّ ََُشَل رِٔجَلُط اِلُيِنىَی َو  یََسُظ اِلُيِنىَی ثَََلثّا َو احَٔسّة ثُهَّ 

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  َلَه ُوُؿوَئ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌِ ٌِ َي ُظ ََ ًِ َْسَّ اَل َم َٗ َناَل ثَََلثّا ثُهَّ  ُضَو َصَذاثَََلثّا َورِٔجَلُط الظِّ َٓ َه    َوَسلَّ

ےہ ہک اکی دؿ رضحت یلع ریض اہلل ہنع امہرے اہں  دسمد، اوبوعاہن، اخدل نب ہمقلع، رضحت دبع ریخ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

رشتفی الےئ آپ ایس فتق امنز ےس افرغ وہےئ ےھت یھبت آپ ےن فوض ےک ےیل اپین بلط ایک ںیم ےن دؽ ںیم وساچ ہک ہتپ ںیہن 

وہ  اےنت ںیم اکی ربنت  آپ اپین وک ایک رکںی ےگ ویکہکن آپ ایھب ایھب امنز ےس افرغ وہےئ ںیہ وساچ ہک اشدی مہ وک ھچک اھکسان وصقمد

 ںیم اپین افر اکی تشط الای ایگ وت آپ ےن اس ربنت ےس داےنہ اہھت رپ اپین ڈاال افر دفونں اہوھتں وک وچنہپں کت نیت رمہبت دوھای رھپ یلک

نیت رمہبت داانہ اہھت افر یک افر انک ںیم اپین ڈاال نیت نیت رمہبت ایس داےنہ اہھت ےس سج ںیم اپین ےتیل ےھت رہ نیت رمہبت ہنم دوھای رھپ 

افر ابایں نیت یہ رمہبت ابایں اہھت دوھای رھپ ربنت ںیم اہھت ڈاؽ رک )اپین ایل( افر اکی رمہبت رس اک حسم ایک رھپ داانہ اپؤں نیت رمہبت دوھای 

ش وہان اچاتہ ےہ وت فہ رطہقی اپؤں نیت رمہبت دوھای افر رفامای وج صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض اک رطہقی ولعمؾ رک ےک وخ

 یہی ےہ

 دسمد، اوبوعاہن، اخدل نب ہمقلع، رضحت دبع ریخ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک

     112    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، حشین بً ًلی، زائسہ، خالس بً ًل٘نہ، حرضت ًبسخیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ َزائ ًَ فٔیُّ  ٌِ ًَلٓٔیٕ اِلُح  ًُ ثََيا اِلُحَشیُِن بِ ًَلٓٔیٕ اِلُحِلَوانٔیُّ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ َحسَّ ًَ َنَة اِلَضِنَسانٔیُّ  َ٘ ِل ًَ  ًُ ثََيا َخالُٔس بِ َسَة َحسَّ

ََل  ُِ أََتاُظ اِل َٓ ًَا بَٔنإئ  َس َٓ َساَة ثُهَّ َزَخَل الزَِّحَبَة  َِ ًَِيطُ اِل ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ  َّی  اَل َػل َٗ  ٕ ِبٔس َخیِر اَل ًَ َٗ ُو بٔإٔىَإئ ٓٔيطٔ َماْئ َوكَِشٕت 

 ٔ أََخَذ اِْلٔىَاَئ بَٔئسظ نَ  َٓ َٓ ِيطٔ ثَََلثّا ثُهَّ ََِزَخَل یََسُظ اِليُِنىَی فٔی اِْلٔىَأئ  َّٔ َٛ ی َوََُشَل  ًَلَی یَٔسظٔ اِلُيرِسَ  َْ أََِفَ َٓ َنَف ثَََلثّا اِلُيِنىَی  ـِ

َمطُ  سَّ َ٘ اَل ثُهَّ َمَشَح َرََِسُط ُم َٗ ًََواىََة  ًِ َحٔسیٔث ََبٔی  یّبا ٔم َٚ رَقٔ َٙ ثَََلثّا ثُهَّ َسا َٚ اِلَحٔسیَث  َواِستَِيَظ ُظ َمزَّّة ثُهَّ َسا َ َوُمَؤخِّ

 ىَِحَوظُ 

نسح نب یلع، نیسح نب یلع، زادئہ، اخدل نب ہمقلع، رضحت دبعریخ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع حبص یک 

اپین اک ربنت داےنہ اہھت ںیم ایل افر ابںیئ  امنز زپھ رک رہبح ےئگ آپ ےن اپین وگنماای اکی زلاک اپین اک ربنت افر تشط ےل رک آای آپ ےن

 رمہبت انک اہھت رپ اپین ڈاال افر دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت دوھای رھپ داانہ اہھت ربنت رک ادنر ڈاؽ رک اپین ایل افر نیت رمہبت یلک یک افر نیت

رقبی ایبؿ ایک )زادئہ ےن اہک( رھپ رضحت  ںیم اپین ڈاال اس ےک دعب )اس دحثی ےک رافی زادئہ ےن( اوبوعاہن یک رفاتی ےک رقبی

 یلع ریض اہلل ہنع ےن رس ےک اےلگ افر ےلھچپ ہصح رپ اکی ابر حسم ایک رھپ زادئہ ےن ابیق دحثی اوبوعاہن یک امدنن ایبؿ یک 

 نسح نب یلع، نیسح نب یلع، زادئہ، اخدل نب ہمقلع، رضحت دبعریخ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     113    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حرضت ًبسخیر رضی اہلل ًيہمحنس بً مثىی، محنس بً جٌف، طٌبہ، مالک بً رعٓلہ :  راوی

ًَ رُعِ  ُت َمالَٔک بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َبُة  ٌِ ثَىٔی ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ِبَس َخیِر ًَ ُت  ٌِ َُٓلَة َسنٔ

َليِ  ًَ َس  ٌَ َ٘ َٓ ٔسٓیٕ  ُتَٔی برُٔکِ ِيطُ َ ًَ ًَلٔيًّا َرضَٔی اہللُ  ٚٔ َرََیُِت  ٍَ أَلِستِٔيَظا َنَف َم ـِ َشَل یََسیِطٔ ثَََلثّا ثُهَّ َتَن َِ َٓ ًِ َمإئ  ُتَٔی بُٜٔوٕز ٔم طٔ ثُهَّ َ

 بَٔنإئ َواحٕٔس َوَذََکَ اِلَحٔسیَث 



 

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امکل نب رعہطف، رضحت دبعریخ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم داھکی ہک 

یلع ریض اہلل ہنع ےک ےیل رکیس الیئ یئگ آپ اس رپ ھٹیب ےئگ اس ےک دعب اپین اک اکی ایپہل الای ایگ سج ےس آپ ےن نیت رمہبت  رضحت

 اہھت دوھےئ رھپ اکی یہ ولچ ےس یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر )ہبعش ےن آےگ وپری( دحثی ایبؿ یک 

  نب رعہطف، رضحت دبعریخ ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امکل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     114    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابونٌيه، ربيٌہ، ميہال بً ًنزو، حرضت زر بً حبيع رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ اِلنِٔيَضأل بِ ًَ َٜٔيانٔیُّ  ُة اِل ٌَ ثََيا َربٔي ِيٕه َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو نُ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّطُ َحسَّ ًٔ حُبَِيٕع ََى ًِ زٔرِّ بِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ٍَ َسنٔ

ََٓذََکَ اِلَحٔسیَث َو  َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ ُوُؿؤئ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًَِيطُ َوُسئَٔل  ا َرضَٔی اہللُ  َّی ًَلٔيًّ ًَلَی َرَِٔسطٔ َحً اَل َوَمَشَح  َٗ

ٌَ ُوُؿو ََٜذا کَا اَل َص َٗ ََُشَل رِٔجَلِيطٔ ثَََلثّا ثَََلثّا ثُهَّ  َُّطِ َو ِ٘ ا َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلنَّ َّی اہللُ   ُئ َرُسؤل اہللٔ َػل

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبمیعن، رہعیب، اہنمؽ نب رمعف، رضحت زر نب شیبح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت یلع ریض 

 ایک ایگ وت )رضحت زر نب شیبح اہلل ہنع ےس انس بج ہک اؿ ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تیفیک فوض ےک ابرے ںیم درایتف

یہ ریض اہلل ہنع ےن( فوض فایل وپری دحثی ایبؿ یک )اہتبل اس ںیم ہی ااضہف ایک ہک( اوہنں ےن رس اک حسم ایک اہیں کت ہک اپین ےنکپٹ فاال 

 اھت افر نیت رمہبت دفونں اپؤں دوھےئ رھپ رفامای وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فوض ااسی یہ اھت 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبمیعن، رہعیب، اہنمؽ نب رمعف، رضحت زر نب شیبح ریض اہلل ہنع :  یراف

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     115    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 زیاز بً ایوب، ًبيساہلل بً موسی، َّٓط، ابوَفوہ، حرضت ابوًبسالزحنً بً ابی ليلی :  راوی

َو  ًِ ََبٔی ََفِ ًَ ثََيا َِّٓٔطْ  ًُ ُموَسی َحسَّ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ؤسیُّ َحسَّ ًُ ََیُّوَب اللُّ ثََيا زٔیَازُ بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ َة 

ًَِيطٔ ثَََلثّا َوَمَشَح بَٔزَِٔسطٔ  ََُشَل ذَٔرا َشَل َوِجَضُط ثَََلثّا َو َِ َٓ  َ أ ًَِيُط َتَوؿَّ ًَلٔيًّا َرضَٔی اہللُ  َ َرََیُِت  أ ََٜذا َتَوؿَّ اَل َص َٗ  َواحَٔسّة ثُهَّ 



 

َليِ  ًَ َّی اہللُ  َه َرُسوُل اہللٔ َػل  طٔ َوَسلَّ

زاید نب اویب، دیبع اہلل نب ومیس، رطف، اوبرففہ، رضحت اوبدبعارلنمح نب ایب یلیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل 

ہنع وک فوض رکےت وہےئ داھکی اوہنں ےن نیت رمہبت اانپ رہچہ دوھای افر نیت رمہبت وینہکں کت اہھت دوھےئ افر اکی رمہبت رس اک حسم ایک 

  رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح فوض ایک اھت رھپ

 زاید نب اویب، دیبعاہلل نب ومیس، رطف، اوبرففہ، رضحت اوبدبعارلنمح نب ایب یلیل :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اپیک :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     116    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوتوبہ، ابواحوؾ، ًنزو بً ًوٌ، ابواسحٙ، حرضت ابوحٓيہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  اََل َحسَّ َٗ ْز َوََبُو َتِوبََة  ثََيا ُمَشسَّ ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ٌٕ ََِخبَرَىَا ََبُو اِْلَِحَؤؾ  ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ا ََبُو اِْلَِحَؤؾ ح و َحسَّ

اَل ثُهَّ َمَش  َٗ ََٓذََکَ ُوُؿوئَُط کُلَّطُ ثَََلثّا ثَََلثّا   َ أ ًَِيطُ َتَوؿَّ ًَلٔيًّا َرضَٔی اہللُ  اَل َرََیُِت  َٗ َة  ُ َحيَّ ٔلَی َح َرََِسطُ ث ََُشَل رِٔجَلِيطٔ إ هَّ 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌِ َُرَٔیُِٜه كُُضوَر َرُسؤل اہللٔ َػل ََّنا ََِحبَِبُت ََ اَل إٔى َٗ َبیِٔن ثُهَّ  ٌِ َٜ  اِل

ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض
ّ
 اہلل دسمد، اوبوتہب، اوباوحص، رمعف نب وعؿ، اوب ااحسؼ ، رضحت اوبذب 

ا ےئ فوض نیت نیت رمہبت دوھےئ( رھپ رس اک 

 

ض
ع
ہنع وک فوض رکےت داھکی ےہ اؿ اک وپرا فوض نیت نیت رمہبت اھت )ینعی اوہنں ےن امتؾ ا

حسم ایک رھپ دفونں اپؤں ونخٹں کت دوھےئ اس ےک دعب )رضحت یلع ریض اہلل ہنع( رفامای ہک ریمی وخاشہ یھت ہک مت ولوگں وک روسؽ 

  ہیلع فآہل فملس اک رطہقی فوض داھکؤں اہلل یلص اہلل

ہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ّ
 دسمد، اوبوتہب، اوباوحص، رمعف نب وعؿ، اوباقحس، رضحت اوبذب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یک فوض یک تیفیک اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

     117    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبسالٌزیز بً یحٌی ، محنس، ابً سلنہ، محنس، بً اسحٙ، محنس بً كلحہ بً یزیس بً رکاىہ، حرضت ابً رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ



 

انٔیُّ حَ  ًُ َیِحٌَی اِلََحَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ًٔ َحسَّ ًٔ كَِلَحَة بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ َسَلَنَة  ىٔی ابِ ٌِ ْس َي ثََيا ُمَحنَّ سَّ

 ََ ًَ ىٔی ابِ ٌِ ًَلٔیٌّ َي ًَلَیَّ  اَل َزَخَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ اِلَدِوََلنٔیُّ  ًَ ًٔ ُرکَاىََة  ِس ََصِزَ َیزٔیَس بِ َٗ ا بٔی كَالٕٔب َو ًَ َس َٓ َٚ اِلَناَئ  ا

يِ  َٛ ًَبَّإض ََََل َُرٔیَک   ًَ اَل َیا ابِ َ٘ َٓ َياُظ بَیَِن یََسیِطٔ  ٌِ َّی َوَؿ أََتِيَياُظ بَٔتِوٕر ٓٔيطٔ َماْئ َحً َٓ ُ َرُسوُل اہللٔ بَٔوُؿوٕئ  أ ٌَ یََتَوؿَّ َٕ کَا

أَِػغَی اِْلٔىَاَئ  َٓ اَل  َٗ ُِٗلُت بَلَی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ی ثُهَّ  َػل ًَلَی اِْلُِخَ َْ بَٔضا  أََِفَ َٓ َشَلَضا ثُهَّ ََِزَخَل یََسُظ اِليُِنىَی  َِ َٓ ًَلَی یَسٔظٔ 

 ًِ َيّة ٔم ِٔ أََخَذ بٔضَٔنا َح َٓ ا  ٌّ َنَف َواِستَِيثََر ثُهَّ ََِزَخَل یََسیِطٔ فٔی اِْلٔىَأئ َجنٔي ـِ ِيطٔ ثُهَّ َتَن َّٔ َٛ ًَلَی َو ََُشَل  َب بَٔضا  رَضَ َٓ ِجضٔطٔ ثُهَّ  َمإئ 

طٔ  ِّٔ َٜ ٔ الَٔثَة ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ َََخَذ ب ًِ َُذُىَِيطٔ ثُهَّ الثَّاىَٔيَة ثُهَّ الثَّ َبَل ٔم ِٗ َه إٔبَِضاَمِيطٔ َما ََ َ٘ ًَلَی ََِل ََٓؼبََّضا  ًِ َمإئ  ّة ٔم ـَ ِب َٗ  اِلُيِنىَی 

 ًَ ََُشَل ذَٔرا ًَلَی َوِجضٔطٔ ثُهَّ  َضا َاِشتَنُّ  َٛ تََر َٓ یِٔن ثَََلثّا ثَََلثّا ثُهَّ َمَشَح َرََِسُط َوُهُضوَر َُذُىَِيطٔ ثُهَّ ََِزَخَل ىَأػَيتٔطٔ  َ٘ َٓ ٔلَی اِلنٔزِ ِيطٔ إ

 ُ َتَلَضا بَٔضا ثُهَّ اِْل َٔ َٓ ُل  ٌِ ًَلَی رِٔجلٔطٔ َوٓٔيَضا اليَّ َب بَٔضا  رَضَ َٓ ًِ َمإئ  َيّة ٔم ِٔ أََخَذ َح َٓ ا  ٌّ ُٗ یََسیِطٔ َجنٔي اَل  َٗ ی ٔمِثَل َذلَٔک  ِلُت ِخَ

ُِٗلُت َوفٔی ا اَل  َٗ َلیِٔن  ٌِ اَل َوفٔی اليَّ َٗ َلیِٔن  ٌِ ُِٗلُت َوفٔی اليَّ اَل  َٗ َلیِٔن  ٌِ اَل َوفٔی اليَّ َٗ َلیِٔن  ٌِ اَل َوفٔی اليَّ َٗ َلیِٔن  ٌِ اَل َوفٔی اليَّ َٗ َلیِٔن  ٌِ ليَّ

 َ ًَلٓٔیٕ ْٔل ًِ َطِيَبَة يُِظبٔطُ َحٔسیَث  ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًٔ ُجَزیِٕخ َوَمَشَح بَٔزَِٔسطٔ َمزَّّة ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث ابِ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ اَل ٓٔيطٔ َححَّاُد بِ َٗ َّطُ  ى

ًٔ ُجَزیِٕخ َوَمَشَح بَٔزَِٔسطٔ ثَََلثّا ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ٓٔيطٔ  اَل ابِ َٗ  َواحَٔسّة َو

ت انب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت دبعازعلسی نب ییحی، دمحم، انب ہملس، دمحم، نب ااحسؼ ، دمحم نب ہحلط نب سیدی نب راکہن، رضح

ںیہ ہک ریمے اپس رضحت یلع ریض اہلل ہنع رشتفی الےئ ہکبج آپ اشیپب ےس افرغ وہ رک رشتفی الےئ ےھت آپ ےن فوض ےک 

 ںیم مت وک ہن ےیل اپین اماگن انچہچن مہ اکی ربنت ںیم اپین الےئ افر اؿ ےک اسےنم رھک دای آپ ےن اہک اے انب ابعس ریض اہلل ہنع ایک

داھکؤں ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطح فوض رکےت ےھت؟ ںیم ےن اہک رضفر وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ربنت اکھج رک اےنپ 

وچنہپں کت دوھای )داےنہ( اہھت رپ اپین ڈاال افر اوکس دوھای رھپ داانہ اہھت ربنت ںیم ڈاؽ رک اپین ایل افر ابںیئ اہھت رپ ڈاؽ رک دفونں اہوھتں وک 

وھٹں وک رھپ یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال اس ےک دعب دفونں اہھت ربنت ںیم ڈاؽ رک ولچ رھب رک اپین ایل افر اےنپ ہنم رپ ڈاال رھپ دفونں اوگن

رپ ڈاال افر اوکس رہچہ  اکونں ےک ادنر اسےنم ےک رخ رپ ریھپا رھپ دفرسی رمہبت ااسی یہ ایک رھپ داےنہ اہھت ںیم اکی ولچ اپین ےل رک اشیپین

اؽ رپ اتہب وہا وھچڑ دای رھپ نیت رمہبت دفونں اہھت وینہکں کت دوھےئ رھپ رس رپ افر اکونں یک تشپ رپ حسم ایک رھپ دفونں اہھت ربنت ںیم ڈ

رزگ رک دوھےئ انب  رک ولچ رھب اپین اےنپ اپؤں رپ امرا اس احؽ ںیم ہک فہ اپؤں ںیم وجات ےنہپ وہےئ ےھت افر اس ولچ ےک اپین ےس اپؤں

ں ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک اپؤں دوھان آپ ےن وجات ےنہپ ےنہپ ایک اھت؟ رفامای اہ

ات ےنہپ ےنہپ؟ وجاب الم اہں وجات ےنہپ ےنہپ ںیم ےن رھپ وپاھچ ایک وجات ےنہپ ےنہپ؟ رفامای اہں وجات ےنہپ ےنہپ ںیم ےن شمدی ااسفتسر ایک ہک ایک وج

وجات ےنہپ ینہپ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہبیش ےس انب رججی یک رفاتی رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک ذموکرہ دحثی ےس اشمہب ےہ سج ںیم 



 

 اجحج انب دمحم ےن انب رججی ےس لقن ایک ےہ ہک آپ ےن رس اک حسم اکی رمہبت ایک افر انب فبہ ےن )رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک

 دحثی ںیم( انب رججی ےک فاہطس ےس نیت رمہبت حسم لقن ایک ےہ 

 دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم، انب ہملس، دمحم، نب اقحس، دمحم نب ہحلط نب سیدی نب راکہن، رضحت انب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     118    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ًنزو بً یحٌی ، ًبساہلل بً زیس بً ًاػه، ًنزو بً یحٌی مازنی :  راوی

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ثََيا  ًٔ َزیِٔس بِ َحسَّ ِبٔس اہللٔ بِ ٌَ ٔ اَل ل َٗ َُّط  ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ًٔ یَِحٌَی اِلَنازٔنٔیِّ  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًَأػٕه َوصَُو ًُ َمِشَلَنَة   ًٔ

َّی اہللُ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٕ کَا ِي َٛ ٌِ تُزَٔیىٔی  ََ ٍُ ًٔ َیِحٌَی اِلَنازٔنٔیِّ َصِل َاِشَتٔلي ِنزٔو بِ ًَ ِبُس اہللٔ َجسُّ  ًَ اَل  َ٘ َٓ  ُ أ َه یََتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

َنَف َواِستَِيثََر ثَََلثّا ثُهَّ  ـِ َشَل یََسیِطٔ ثُهَّ َتَن َِ َٓ ًَلَی یََسیِطٔ   َْ أََِفَ َٓ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َس َٓ ِه  ٌَ ًُ َزیِٕس َن ََُشَل بِ ََُشَل َوِجَضُط ثَََلثّا ثُهَّ   

ؤ َرَِٔسطٔ ثُهَّ َذَصَب  یََسیِطٔ َمزََّتیِٔن َمزََّتیِٔن  سَّ َ٘ َبَل بٔضَٔنا َوََِزبََز بََسََ بُٔن ِٗ َ أ َٓ یِٔن ثُهَّ َمَشَح َرََِسُط بَٔيَسیِطٔ  َ٘ َٓ ٔلَی اِلنٔزِ اُظ ثُهَّ  إ َٔ َٗ ٔلَی  بٔضَٔنا إ

ََُشَل رِٔجَلِيطٔ  ٌٔ الَّٔذی بََسََ ٔمِيُط ثُهَّ  ٔلَی اِلَنکَا ٍَ إ َّی َرَج  َرزَّصَُنا َحً

، امکل، رمعف نب ییحی، دبعاہلل نب زدی نب اعمص، رمعف نب ییحی امزین اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن دبع اہلل نب ہملسم

ح دبعاہلل نب زدی ےس وج ہک رمعف نب ییحی امزین ہک دادا ےھت اہک ہک ایک آپ ےھجم داھک ےتکس ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رط

اہلل نب زدی ےن اہک اہں اس ےک دعب اوہنں ےن فوض ےک ےیل اپین وگنماای افر اےنپ دفونں اہوھتں رپ اڈن ال رھپ فوض ایک رکےت ےھت؟ دبع

، رھپ اوکن دوھای رھپ یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال نیت نیت رمہبت، رھپ نیت رمہبت رہچہ دوھای رھپ دفونں اہھت دوھےئ دف دف رمہبت وینہکں کت

حسم ایک ینعی ےلہپ دفونں اہوھتں وک آےگ ےس ےھچیپ یک اجبن ےل ےئگ افر رھپ ےھچیپ ےس آےگ یک اجبن الےئ  دفونں اہوھتں ےس رس رپ

ینعی رس ےک اسےنم فاےل ہصح ےس حسم رشفع ایک افر اہوھتں وک دگی کت الےئ افر رھپ ایس ہگج ولاٹ الےئ اہجں ےس حسم رشفع ایک اھت 

 افر اس ےک دعب دفونں اپؤں دوھےئ 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، رمعف نب ییحی ، دبعاہلل نب زدی نب اعمص، رمعف نب ییحی امزین :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ



 

     119    حسیث                               اولجلس   :  جلس

 مشسز، خالس ًنزو بً یحٌی ، ًبساہلل بً زیس بً ًاػه، ًنزو بً یحٌی مازنی :  راوی

ًٔ َزیِٔس  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َیِحٌَی اِلَنازٔنٔیِّ  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ثََيا َخالْٔس  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ َحسَّ اَل  بِ َٗ ًَأػٕه بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث 

ُل َذلَٔک ثَََلثّا ثُهَّ َذََکَ ىَِحَوظُ  ٌَ ِٔ ٕٕٓ َواحَٔسةٕ َي َٛ  ًِ َٙ ٔم َنَف َواِستَِيَظ ـِ َن َٓ 

دسمد، اخدل رمعف نب ییحی، دبعاہلل نب زدی نب اعمص، رمعف نب ییحی امزین اےنپ فادل ےس افر فہ دبعاہلل نب زدی ےس نب اعمص ےس رفاتی 

 ہک اوہنں ےن اکی یہ ولچ ےس یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر نیت رمہبت ااسی یہ ایک رھپ ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح رکےت ںیہ

 ایبؿ یک 

 دسمد، اخدل رمعف نب ییحی ، دبعاہلل نب زدی نب اعمص، رمعف نب ییحی امزین :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     120    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ًاػه مازنیاحنس بً ًنزو بً ْسح، ابً وہب، ًنزو بً حارث، حباٌ بً واسٍ، حرضت ًبساہلل بً زیس ب :  راوی

ًَ َواسٔ  ٌَ بِ ٌَّ َحبَّا ًٔ اِلَحارٔٔث ََ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ حٔ َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ًَِنزٔو بِ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ َّطُ َحسَّ ثَُط ََى ٌَّ ََبَاُظ َحسَّ ثَطُ ََ ٍٕ َحسَّ

 َ ًَأػٕه اِلَنازٔنٔیَّ یَِذَُکُ َ  ًٔ ًَ َزیِسٔ بِ ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٍَ اَل َوَمَشَح َسنٔ َٗ ََٓذََکَ ُوُؿوئَطُ َو ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َّطُ َرََی َرُسوَل اہللٔ َػل ى

اصَُنا َ٘ َّی ََِن ََُشَل رِٔجَلِيطٔ َحً ٔل یََسیِطٔ َو ـِ َٓ  ٔ َُیِر  َرََِسُط بَٔنإئ 

نب اعمص امزین ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، ةحؿ نب فاعس، رضحت دبعاہلل نب زدی 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ اوہنں ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک ایبؿ رکےت وہےئ اہک ہک 

ںیم ےلہپ ےس اگل وہا اھت( افر دفونں  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس اک حسم این اپین ےل رک ایک )ینعی اس اپین ےس حسم ںیہن ایک وج اہھت

 اپؤں وک )رزگ رک( دوھای اہیں کت ہک اوکن ابلکل اصػ ف افشػ انب دای 

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، ةحؿ نب فاعس، رضحت دبعاہلل نب زدی نب اعمص امزین :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ



 

     121    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، ابومِیرہ، حرضت م٘ساو بً مٌسیرکب ٛيسی :  راوی

ثََيا ََِحَنُس  َة اَحسَّ ًُ َمِيرَسَ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔی  یزْ َحسَّ ثََيا رَحٔ ٔ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلُنِٔیَرة ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ُت بِ ٌِ مٔیُّ َسنٔ ِلَحرِضَ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َ َٗ ِٜٔئسیَّ  َب اِل سٔی ََکٔ ٌِ ًَ َم َساَو بِ ِ٘ ِيطٔ ثَََلثّا ثُهَّ  اِلنٔ َّٔ َٛ َشَل  َِ َٓ  َ أ ََٓتَوؿَّ بَٔوُؿوٕئ 

ًَِيطٔ ثَََلثّا ثَََلثّا ثُهَّ َمَشَح بَٔزَِسٔ  ََُشَل ذَٔرا ََُشَل َوِجَضطُ ثَََلثّا ثُهَّ  َٙ ثَََلثّا َو َنَف َواِستَِيَظ ـِ طٔ َوَُذُىَِيطٔ َهاصٔزٔصَٔنا َتَن

 َوبَاكٔئضَٔنا

، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب دنکی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ادمح نب دمحم نب لبنح، اوبریغمہ

نیت رمہبت فوض اک اپین الای ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک وت ےلہپ دفونں اہوھتں وک وچنہپں کت نیت رمہبت دوھای افر رھپ رہچہ وک 

وک دوھای رھپ نیت رمہبت یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال رھپ رس اک حسم ایک افر اکونں اک یھب ادنر افر ابرہ  دوھای رھپ نیت نیت رمہبت دفونں اہوھتں

 ےس 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، اوبریغمہ، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب دنکی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     122    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنوز بً خالس يٌ٘وب بً ٌٛب، وليس بً مشله، رحیز بً ًثناٌ، ًبسالزحنً بً ميرسہ، م٘ساو بً ًسی،  :  راوی

 سیرکب ٛيسیحرضت م٘ساو بً مٌ

ًُ ُمِشلٕٔه  ثََيا اِلَولٔيُس بِ اََل َحسَّ َٗ ُوُط  ِٔ ٕب اِْلَىَِلاكٔیُّ َل ٌِ َٛ  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ًُ َخالٕٔس َوَي ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًَِبسٔ  َحسَّ  ًِ ًَ  ٌَ ًٔ ًُِثَنا ٔ بِ یز ًِ رَحٔ ًَ

اَل َرََیُِت  َٗ َب  سٔی ََکٔ ٌِ ًٔ َم َساؤ بِ ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ َة  ًٔ َمِيرَسَ ًٔ بِ َّ َمِشَح  الزَِّحَن ا بََل َلنَّ َٓ أَ  َلِيطٔ َوَسلََّه َتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسوَل اہللٔ َػل

ٌٔ الَّ  ٔلَی اِلَنکَا ا ثُهَّ َرزَّصَُنا إ َٔ َ٘ َّ اِل َّی بََل أََمزَّصَُنا َحً َٓ ٔ َرَِٔسطٔ  و سَّ َ٘ ًَلَی ُم ِيطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ اَل َرَِٔسطٔ َوَؿ َٗ اَل َمِحُنوْز  َٗ ٔذی بََسََ ٔمِيطُ 

یزْ ََِخ   بََرنٔی رَحٔ

ومحمد نب اخدل وقعیب نب ع ،، فدیل نب ملسم، رحسی نب امثعؿ، دبعارلنمح نب رسیمہ، دقماؾ نب ددی، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب 

دنکی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت وہےئ داھکی ےہ وت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 وہےئ رس ےک حسم رپ  ےچنہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ دفونں ںویلیھتں وک رس ےک اےلگ ہصح رپ رھک رک اوکن ےھچیپ یک فوض رکےت

رطػ الےئ اہیں کت ہک دگی کت چنہپ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہوھتں وک فاسپ ایس ہگج الےئ اہجں ےس آپ 

حسم رشفع ایک اھت اس دحثی ےک اکی رافی ومحمد ےن ایبؿ ایک ےہ ہک )فدیل نب ملسم ےن( ظفل اربخین اک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ااضہف رک ےک اربخین رحسی لقن ایک ےہ 

ومحمد نب اخدل وقعیب نب ع ،، فدیل نب ملسم، رحسی نب امثعؿ، دبعارلنمح نب رسیمہ، دقماؾ نب ددی، رضحت دقماؾ نب  :  رافی

 دعمرکیب دنکی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     123    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 الس، وليس، محنوز بً خالس اور ہظاو بً خالسمحنوز بً خالس، ہظاو بً خ :  راوی

اَل َو  َٗ  ٔ ثََيا اِلَولٔيُس بَٔضَذا اِْلِٔسَياز اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ َخالٕٔس اِلَن ًُ َخالٕٔس َوصَٔظاُو بِ ثََيا َمِحُنوزُ بِ َمَشَح بٔأُذُىَِيطٔ َهاصٔزٔصَٔنا َحسَّ

ُط فٔی ٌَ  ٔػَنأر َُذُىَِيطٔ  َوبَاكٔئضَٔنا َزاَز صَٔظاْو َوََِزَخَل َََػابٔ

ومحمد نب اخدل، اشہؾ نب اخدل، فدیل، ومحمد نب اخدل افر اشہؾ نب اخدل اسہقب رفاتی ےک ومضمؿ ےک لقن رکےن ںیم اافتؼ رکےت 

 وہےئ ایبؿ ایک ہک فدیل ےن ذموکرہ ایس دنس ےک اسھت دحثی ایبؿ یک افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اکونں ےک اظرہ

 فابنط دفونں رطػ اک حسم ایک افر اشہؾ ےن ہی ااضہف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکؿ ےک وسراخ ںیم اویلگنں وک دالخ رفامای 

 ومحمد نب اخدل، اشہؾ نب اخدل، فدیل، ومحمد نب اخدل افر اشہؾ نب اخدل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     124    حسیث                               جلس اول  :  جلس

یرہ بً َفوہ رضی اہلل مومل بً ٓـل، وليس بً مشله، مِیرہ بً َفوہ، یزیس بً ابومالک، مٌاویہ، ابو اَلزہز النِ :  راوی

 ًيہ، یزیس بً ابی مالک رضی اہلل ًيہ

ََل  ٌَ ًُ اِل ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ انٔیُّ َحسَّ ٔل اِلََحَّ ـِ َٔ ًُ اِل ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ًُ َحسَّ ٔ اِلُنِٔیَرةُ بِ ثََيا ََبُو اِْلَِزَصز ٔئ َحسَّ



 

 ًُ َوَة َوَیزٔیُس بِ ُ ََفِ أ َه یََتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َنا َرََی َرُسوَل اہللٔ َػل َٛ َ لٔليَّأض  أ اؤَیَة َتَوؿَّ ٌَ ٌَّ ُم َ َّ َرََِسطُ  ََبٔی َمالٕٔک َ ا بََل ََٓلنَّ

ََّطَ  َٗ َّی  ًَلَی َوَسٔم َرَِٔسطٔ َحً َضا  ٌَ َّی َوَؿ اصَا بٔٔظَنالٔطٔ َحً َّ٘ َتَل َٓ ًِ َمإئ  ّة ٔم َٓ َٖ ََغِ ًِ  ََغَ َُّطُ ثُهَّ َمَشَح ٔم ِ٘ اِلَناُئ ََِو کَاَز َي

ٔمطٔ  سَّ َ٘ ٔلَی ُم ٔ إ ظ ٔ ًِ ُمَؤخَّ ٔ َؤم ظ ٔ ٔلَی ُمَؤخَّ ٔمطٔ إ سَّ َ٘  ُم

وملم نب لضف، فدیل نب ملسم، ریغمہ نب رففہ، سیدی نب اوبامکل، اعمفہی، اوب االزرہ اریغملہ نب رففہ ریض اہلل ہنع، سیدی نب ایب امکل 

رفاتی ےہ ہک ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع ےن ولوگں وک داھکےن ےک ےیل فوض ایک اسیج ہک اوہنں ےن یبن یلص ریض اہلل ہنع ےس 

ں اہلل ہیلع فآہل فملس وک رکےت داھکی اھت بج رس ےک حسم کت  ےچنہ وت ابںیئ اہھت ےس اکی ولچ اپین ےل رک رس ےک درایمین ہصح رپ ڈاال اہی

 رقبی وہ ایگ رھپ حسم ایک آےگ ےس ےھچیپ یک رطػ افر ےھچیپ ےس آےگ یک رطػ  کت ہک اپین ےنہب اگل ای ےنہب ےک

وملم نب لضف، فدیل نب ملسم، ریغمہ نب رففہ، سیدی نب اوبامکل، اعمفہی، اوب االزرہ اریغملہ نب رففہ ریض اہلل ہنع، سیدی نب ایب  :  رافی

 امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     125    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، حرضت وليس بً مشله رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا َمِحُنو ًَ َحسَّ  ٔ یِر َِ أَ ثَََلثّا ثَََلثّا َوََُشَل رِٔجَلِيطٔ بٔ ََٓتَوؿَّ اَل  َٗ  ٔ ثََيا اِلَولٔيُس بَٔضَذا اِْلِٔسَياز ًُ َخالٕٔس َحسَّ ٕ زُ بِ  َسز

ومحمد نب اخدل، رضحت فدیل نب ملسم ریض اہلل ہنع ےس ذموکرہ ابال دنس ےک اسھت رفاتی ےہ ہک )رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع ےن( 

ا ء نیت ابر( افر دفونں اپؤں دوھےئ افر رافی ےن ددد ذرک ںیہن ایکفوض ایک نیت

 

ض
ع
  نیت رمہبت )ینعی امتؾ ا

 ومحمد نب اخدل، رضحت فدیل نب ملسم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿیبن 

     126    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، بْشب مٔـل، ًبساہلل بً محنس بً ً٘يل، حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء :  راوی

 ًَ ثََيا  ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَلِت َحسَّ َٗ اَئ  ًَِفَ  ًٔ وِّذٕ ابِ ٌَ ٍٔ بِٔئت ُم ًِ الزُّبَيِّ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ



 

ََٓذََکَ  اَل اِسُٜٔيی لٔی َوُؿوئّا  َٗ َّطُ  ثَتَِيا ََى َحسَّ َٓ َه َیأِتٔيَيا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ِت ُوُؿوَئ َرُسؤل اہللٔ َػ کَا ل

َٙ َمزَّّة َوَو  َنَف َواِستَِيَظ ـِ أَ َوِجَضُط ثَََلثّا َوَم ِيطٔ ثَََلثّا َوَوؿَّ َّٔ َٛ َشَل  َِ َٓ اَلِت ٓٔيطٔ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  أَ یََسیِطٔ ثَََلثّا ثَََلثّا َوَمَشَح ًَ ؿَّ

ٔمطٔ َوبٔأُذُىَيِ  سَّ َ٘ ٔ َرَِٔسطٔ ثُهَّ بُٔن اَل ََبُو َزاُوز بَٔزَِٔسطٔ َمزََّتیِٔن بُٔنَؤخَّ َٗ أَ رِٔجَلِيطٔ ثَََلثّا ثَََلثّا  طٔ کِٔلتَِيضَٔنا ُهُضورٔصَٔنا َوبُُلوىٔضَٔنا َوَوؿَّ

 ٕ ز ىَی َحٔسیٔث ُمَشسَّ ٌِ  َوَصَذا َم

دسمد، رشبنب لضفم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

امہرے اپس رشتفی الےت ےھت رعیب ےن فاہعق ایبؿ ایک ہک اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فوض ےک ےیل اپین الؤ  فملس

رعیب ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض اک رطہقی ایبؿ رکےت وہےئ اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اہھت  ےچنہ 

ہبت ہنم دوھای افر اکی رمہبت یلک یک افر اکی رمہبت انک ںیم اپین ڈاال افر نیت رمہبت دفونں اہھت دوھےئ افر دف ابر رس اک کت افر نیت رم

حسم ایک اس رطح ہک ےلہپ ےھچیپ ےس رشفع ایک افر رھپ آےگ ےس رھپ دفونں اکونں اک حسم ایک ادنر افر ابرہ افر نیت رمہبت دفونں اپؤں 

 ںیہ ہک دسمد یک رفاتی ےک  ینع ینعی ومضمؿ ف ی بل یہی ےہ اغًابل دسمد ےک ایبؿ رکدہ اافلظ اید ںیہن رےہ دوھےئ اوبداؤد ےتہک 

 دسمد، رشبب لضفم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     127    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسحٙ بً اسنٌيل، سٔياٌ، حرضت ابً ً٘يل :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح َنَف  َحسَّ ـِ اَل ٓٔيطٔ َوَتَن َٗ انٔی بِْٔشٕ  ٌَ َف َم ٌِ ِّرُ َب ی َِ ًَ٘ٔيٕل بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث ُي

 َواِستَِيثََر ثَََلثّا

ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، رضحت انب لیقع ےس یھب ہی رفاتی ذموکر ےہ سج ںیم رشب یک دحثی ےس ضعب ہگج االتخػ ےہ اس 

  ےن نیت رمہبت یلک یک افر نیت رمہبت انک ںیم ڈاال دحثی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اقحس نب الیعمس، ایفسؿ، رضحت انب لیقع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ؿیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایب



 

     128    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٗتيبہ بً سٌيس، یزیس بً خالس، ليث ابً ًحَلٌ، ًبساہلل بً محنس بً ً٘يل، حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 َٗ ًُ َخالٕٔس اِلَضِنَسانٔیُّ  ٌٔيٕس َوَیزٔیُس بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ اََل َحسَّ

أَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َتَوؿَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل اَئ ََ ًَِفَ  ًٔ وِّذٕ ابِ ٌَ ٍٔ بِٔئت ُم ًِ الزُّبَيِّ ًَ ًِ رَقِ ًَ٘ٔيٕل  َِض کُلَُّط ٔم َنَشَح الزََّ َٓ ٌٔ ًِٔيَسَصا 

ًِ َصِيَئتٔطٔ  ًَ َز  ٌِ ُک الظَّ ٔ ََل یََُحِّ ز ٌِ ٔ کُلِّ ىَاحَٔيٕة لُٔنِيَؼبِّ الظَّ ز ٌِ  الظَّ

ہبیتق نب دیعس، سیدی نب اخدل، ثیل انب الجعؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ؿ ےک اسےنم فوض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپرے رس اک حسم ایک اس رطح ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس اک حسم افرپ ےس رشفع رکےت افر ابولں یک رفش رپ رس ےک رہ ہصح کت اہھت ےل اجےت نکیل ابولں وک 

 اینپ ہگج ےس رحتک ہن دےتی 

 ہنع اخدل، ثیل انب الجعؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ریض اہللہبیتق نب دیعس، سیدی نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     129    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٗتيبہ بً سٌيس، برک ابً مرض، ابً ًحَلٌ، ًبساہلل بً محنس بً ً٘يل، حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ًَِحََل   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَ ُمرَضَ  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا برَِکْ َي ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٍَ بِٔيَت َحسَّ ٌَّ ُربَيِّ ًَ٘ٔيٕل ََ  ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌَ

اَلِت  َٗ  ُ أ َه یََتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَلِت َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ اَئ ََِخبََرِتطُ  ًَِفَ  ًٔ ٕ ابِ وِّذ ٌَ َبَل  ُم ِٗ َنَشَح َرََِسُط َوَمَشَح َما ََ َٓ

 ِزبََز َوُػِسَُِيطٔ َوَُذُىَِيطٔ َمزَّّة َواحَٔسةّ ٔمِيُط َوَما ََ 

ہبیتق نب دیعس، رکب انب رضم، انب الجعؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حسم ایک رس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت وہےئ داھکی ےہ اؿ اک ایبؿ ےہ ہک آ

 رپ آےگ افر ےھچیپ افر ویٹپنکں رپ افر اکونں رپ اکی رمہبت 



 

 ہبیتق نب دیعس، رکب انب رضم، انب الجعؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     130    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبساہلل بً زاؤز، سٔياٌ بً سٌيس، ابً ً٘يل، حرضت ربيٍ :  راوی

ثََيا ُمَش  ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ََ ٍٔ ًِ الزُّبَيِّ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ ًِ ابِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ٌَ بِ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًُ َزاُوَز  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ْز َحسَّ ًََلِيطٔ سَّ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ٌَ فٔی یَسٔظ ٔل َمإئ کَا ـِ َٓ  ًِ ِٔسطٔ ٔم َه َمَشَح بٔزََ  َوَسلَّ

لیقع، رضحت رعیب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رس رپ اس رتی ےس حسم ایک  دسمد، دبعاہلل نب داؤد، ایفسؿ نب دیعس، انب

 وج اؿ ےک اہھت ںیم یچب رہ یئگ یھت 

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، ایفسؿ نب دیعس، انب لیقع، رضحت رعیب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     131    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً سٌيس، وٛيٍ، حشً بً ػالح، ًبساہلل بً محنس بً ً٘يل، حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ٔس  ًٔ ُمَحنَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ َػالٕٔح  ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٍٔ بِٔئت َحسَّ ًِ الزُّبَيِّ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ بِ

أَزِ  َٓ  َ أ َه َتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل اَئ ََ ًَِفَ  ًٔ وِّذٕ ابِ ٌَ ِيطٔ فٔی حُِحَزِی َُذُىَِيطٔ ُم ٌَ  َخَل إِٔػَب

اربامیہ نب دیعس، فعیک، نسح نب اصحل، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر اینپ اویلگنں وک اکؿ ےک وسراخ ںیم ڈاال 

 نب دیعس، فعیک، نسح نب اصحل، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ریض اہلل ہنعاربامیہ  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ

     132    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 محنس بً ًيسی، مشسز، ًبسالوارث، ليث كلحہ بً مْصٖ، حرضت كلحہ ٛے زازاٌٛب بً ًنزورضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ِبُس اِلَوارٔٔث  ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ْز  ًُ ًٔيَسی َوُمَشسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕٖ ًٔ ُمَْصِّ كَِلَحَة بِ

َذاَل َوصُوَ  َ٘ َّ اِل َّی بََل َه یَِنَشُح َرََِسُط َمزَّّة َواحَٔسّة َحً َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ْز َمَشَح َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل اَل ُمَشسَّ َٗ ا َو َٔ َ٘ ُل اِل  ََوَّ

 َ ٔل ٔمطٔ إ سَّ َ٘ ًِ ُم ُ َرََِسطُ ٔم اَل ََب َٗ ُظ  َٓأَىرَِکَ ثُِت بٔطٔ یَِحٌَی  ََٓحسَّ ْز  اَل ُمَشسَّ َٗ ًِ َتِحٔت َُذُىَِيطٔ  َد یََسیِطٔ ٔم َّی ََِخَ ٔ َحً ظ ٔ و َزاُوز و ی ُمَؤخَّ

 ََ ًِ ًَ وُل إٔیِع َصَذا كَِلَحُة  ُ٘ ُظ َوَي ٌَ یُِيرٔکُ َّطُ کَا ًَُنوا ََى ًَ ًَُيِيَيَة َز ٌَّ ابِ ٔ وُل إ ُ٘ ت ََِحَنَس َي ٌِ ٔ َسنٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ  بٔيطٔ 

دمحم نب یسیع، دسمد، دبعاولارث، ثیل ہحلط نب رصمػ، رضحت ہحلط ےک داداع ، نب رمعفریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت رس اک حسم رکےت ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس رگدؿ ےک رسے کت چنہپ اجےت ےھت  دسمد یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس اک حسم ایک 

آےگ ےس ےھچیپ کت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں وک اکونں ےک ےچین ےس اکنال  دسمد ےن اہک ےہ ہک ںیم 

ایبؿ یک اوہنں ےن اےس رکنم اہک اوبداؤد ےتہک ںیہ ںیم ےن اامؾ ادمح نب لبنح ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک املعء اک ےن ہی دحثی ییحی ےس 

ایخؽ ےہ ہک انب ہنییع اس دحثی ےس ااکنر رکےت ںیہ افر فہ ےتہک ےھت ہک ہی رطقی دنس ینعی ہحلط ع  اہیب ع  دجہ ایک زیچ وہیت ےہ؟ ینعی 

 ایکس وکیئ تیثیح ںیہن ےہ 

 دمحم نب یسیع، دسمد، دبعاولارث، ثیل ہحلط نب رصمػ، رضحت ہحلط ےک داداع ، نب رمعفریض اہلل ہنع :  افیر

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ؿیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایب
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 سً بً ًلی، یزیس بً ہاروٌ، ًباز بً ميؼور، ًرکمہ، بً خالس، سٌيس بً جبیرحرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَبَّازُ  ٌَ ََِخبََرىَا  ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ  َحسَّ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ َخالٕٔس  َمَة بِ ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  بِ

ُط ثَََلثّا ثَََل  ََٓذََکَ اِلَحٔسیَث کُلَّ  ُ أ َه یََتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض َرََی َرُسوَل اہللٔ َػل  ًٔ ِٔسطٔ َوَُذُىَِيطٔ ابِ اَل َوَمَشَح بٔزََ َٗ ثّا 

 احَٔسةّ َمِشَحّة َو 

نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، ابعد نب وصنمر، رکعہم، نب اخدل، دیعس نب ،ریبرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت وہےئ داھکی ےہ )اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن( 

ا ےئ فوض وک نیت نیت رمہبت دوھان ذرک ایک افر اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس افر اکونں اک اکی دحثی ذرک یک افر اںیمس

 

ض
ع
 امتؾ ا

 یہ حسم ایک اھت 

 نس نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، ابعد نب وصنمر، رکعہم، نب اخدل، دیعس نب ،ریبرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض یک تیفیک اک ایبؿ
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ربيٌہ، طہز بً حوطب، ابوامامہ، حرضت  سلامیٌ بً رحب، حناز، مشسز، ٗتيبہ حناز بً زیس، سياٌ بً :  راوی

 ابوامامہ رضی اہلل ًيہ

ًِ سٔ  ًَ ًٔ َزیِٕس  ازٔ بِ ًِ َحنَّ ًَ ُٗتَِيَبُة  ْز َو ثََيا ُمَشسَّ اْز ح و َحسَّ ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ َة  ٌَ ًٔ َربٔي ٌٔ بِ َيا

ًِ ََبٔی ََُماَمَة َوذَ  ًَ َه یَِنَش َحِوَطٕب  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ُح ََکَ ُوُؿوَئ الئَّيیِّ َػل

ُٗتَيِ  اَل  َٗ ولَُضا ََبُو ََُماَمَة  ُ٘ ٕب َي ًُ رَحِ ٌُ بِ اَل ُسَلامِیَ َٗ ًِ الزََِّٔض  ٌٔ ٔم اَل اِْلُذُىَا َٗ اَل َو َٗ یِٔن  َٗ ِ ًِ بَ اِلَنأ اْز ََل ََِزرٔی صَُو ٔم اَل َحنَّ َٗ ُة 

ُٗتَِيَبُة  اَل  َٗ َة اِْلُذُىَیِٔن  ىٔی ٗٔؼَّ ٌِ ًِ ََبٔی ََُماَمَة َي َه ََِو ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِؤل الئَّيیِّ َػل اَل ََبُو َزاُوز َٗ َٗ َة  ٌَ ٌٕ ََبٔی َربٔي ًِ ٔسَيا ًَ

 ٔ ِيَيُتُط ََبُو َرب ُٛ َة  ٌَ ًُ َربٔي ةَ َوصَُو ابِ ٌَ  ي

امیلسؿ نب رحب، امحد، دسمد، ہبیتق امحد نب زدی، انسؿ نب رہعیب، رہش نب وحبش، اوباامہم، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک فوض اک ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آوھکنں ےک وقلحں وک المای رکےت ےھت افر اہک ہک

ہک امای دفونں اکؿ رس اک ہصح ںیہ امیلسؿ انب رحب اک ایبؿ ےہ ہک ہی وقؽ )ہک اکؿ رس اک ہصح ںیہ( اوباامہم اک ےہ افر ہبیتق اک ایبؿ ےہ رف

ؿ انسرضحت امحد رفامےت ےھت ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک ہی وقؽ سک اک ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ای اوباامہم اک؟ افر ہبیتق ےن )اجبےئ 

نب رہعیب ےک( ع  انسؿ ایب رہعیب رفاتی ایک ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فہ انب رہعیب ںیہ افر ایکن تینک اوبرہعیب ےہ ینعی دفونں اوقاؽ 

 ا اوبرہعیب انہک یھب حیحص

 

ھد

ل

 ا انب رہعیب انہک حیحص ےہ افر تینک اوبرہعیب ےہ 

 

ھد

ل

 ںیم وکیئ اعترض ںیہن ےہ اؿ ےک فادل اک انؾ رہعیب ےہ 

  ےہ

 امیلسؿ نب رحب، امحد، دسمد، ہبیتق امحد نب زدی، انسؿ نب رہعیب، رہش نب وحبش، اوباامہم، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

ا ےئ فوض اک نیت نیت رمہبت دوھان

 

ض
ع
 ا

 اک ایبؿ اپیک :   ابب

ا ےئ فوض اک نیت نیت رمہبت دوھان

 

ض
ع
 ا
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 مشسز، ابوًواىہ، موسی، بً ابی ًائظہ، ًنزو بً طٌيب، ابيہ حرضت طٌيب :  راوی

ًَائَٔظ  ًٔ ََبٔی  ًِ ُموَسی بِ ًَ َواىََة  ًَ ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌَّ َرُجَّل ََتَی الئَّيیَّ َحسَّ ََ ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َة 

ِيطٔ  َّٔ َٛ َشَل  َِ َٓ ًَا بَٔنإئ فٔی إٔىَإئ  َس َٓ ُضوُر  َٕ اللُّ ِي َٛ اَل َیا َرُسوَل اہللٔ  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُ َػل ََُشَل َوِجَضُط ثَََلثّا ث هَّ  ثَََلثّا ثُهَّ 

بَّاَحَتیِٔن فٔی َُذُىَِيطٔ َوَمَشَح بٔإٔبِضَ  ِيطٔ الشَّ ٌَ َٓأَِزَخَل إِٔػَب ًَِيطٔ ثَََلثّا ثُهَّ َمَشَح بَٔزَِٔسطٔ  ٔ َُذُىَِيطٔ ََُشَل ذَٔرا ًَلَی َهاصٔز اَمِيطٔ 

اَل  َٗ ََُشَل رِٔجَلِيطٔ ثَََلثّا ثَََلثّا ثُهَّ  ًَ َُذُىَِيطٔ ثُهَّ  بَّاَحَتیِٔن بَاكٔ ِس َََساَئ  َوبٔالشَّ َ٘ َٓ َؽ  َ٘ ًَلَی صََذا ََِو َن ًِ َزاَز  َن َٓ ََٜذا اِلُوُؿوُئ  َص

 َوَهَلَه ََِو َهَلَه َوَََساَئ 

دسمد، اوبوعاہن، ومیس، نب ایب اعہشئ، رمعف نب بیعش، اہیب رضحت بیعش ےک ےٹیب رمع ریض اہلل ہنع اےنہ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا 

 ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ہک دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل

اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض اک رطہقی ایک ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ربنت ںیم اپین وگنماای ےلہپ 

ھت دوھےئ رھپ نیت رمہبت رہچہ دوھای رھپ نیت رمہبت وینہکں کت اہھت دوھےئ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اہ

ھا دت فایل اویلگنں وک اکونں ےک وسراخ ںیم ڈاال افر دفونں اہوھتں ےک اوگنوھٹں ےس اکونں ےک 

 

ش

رس اک حسم ایک افر دفونں اہوھتں یک 

ھا دت فایل اویلگنں ےس اکؿ ےک ادن

 

ش

رفین ہصح رپ حسم ایک رھپ نیت رمہبت دفونں اپؤں دوھےئ افر رفامای ہی لمکم افرپ ہصح رپ حسم ایک افر 

فر ربا فوضےہ سپ وج وکیئ اس رپ زایدیت رکے اگ وت انیقی اس ےن ربا ایک افر اےنپ افرپ ملظ ایک ای )ہی رفامای ہک( اس ےن اےنپ افرپ ملظ ایک ا

 ایک 

 نب بیعش، اہیب رضحت بیعشدسمد، اوبوعاہن، ومیس، نب ایب اعہشئ، رمعف  :  رافی

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

  

ا ےئ فوض اک دف دف رمہبت دوھان

 

ض
ع
 ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

ا ےئ فوض اک دف دف رمہبت دوھان

 

ض
ع
 ا
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 محنس بً ًَلء، زیس، ابً حبا ب، ًبسالزحنً بً ثوباٌ، ًبساہلل بً ٓـل، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌَ ًُ ثَِوبَا ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًَ اِلُحَبأب َحسَّ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َزیِْس َي ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ َحسَّ ثََيا  ٔل َحسَّ ـِ َٔ ًُ اِل  بِ

َ َمزََّتیِٔن  أ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َتَوؿَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  َمزََّتیِٔن  اِلَضأطِٔمُّ 

 اہلل ہنع ےس رفاتی دمحم نب العء، زدی، انب ةح ب، دبعارلنمح نب وثابؿ، دبعاہلل نب لضف، ارعج، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض

ا ےئ فوض وک دف دف رمہبت دوھای( 

 

ض
ع
 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک دف دف رمہبت )ینعی ا

 دمحم نب العء، زدی، انب ةح ب، دبعارلنمح نب وثابؿ، دبعاہلل نب لضف، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ےئ فوض اک دف دف رمہبت دوھان

 

ض
ع
 ا

     137    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اٌالی ًيہ سے روایت ےہ  ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، ہظاو بً سٌس، زیس، حرضت ًلاء بً يشار رضی اہلل :  راوی

 ٛہ حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

 ًَ ثََيا َزیِْس  ٕس َحسَّ ٌِ ًُ َس ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ

ٌِ َُرٔ ََ ٌَ ًَبَّإض ََتُٔحبُّو  ًُ َٖ َلَيا ابِ اُِتََر َٓ ًَا بٔإٔىَإئ ٓٔيطٔ َماْئ  َس َٓ  ُ أ َلِيطٔ َوَسلََّه یََتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٕ کَا ِي َٛ َیُِٜه 

 ُ ٍَ بَٔضا یََسیِطٔ ثُهَّ ََُشَل َوِجَضُط ث َحَن َٓ ی  َٙ ثُهَّ َََخَذ َُِخَ َنَف َواِستَِيَظ ـِ َتَن َٓ ٔ اِليُِنىَی  ّة بَٔئسظ َٓ َشَل بَٔضا هَّ ََ ََغِ َِ َٓ ی  َخَذ َُِخَ

َف یََس  َٔ ًِ اِلَنأئ ثُهَّ َن ّة ٔم ـَ ِب َٗ َبَف  َٗ ی ثُهَّ  َشَل بَٔضا یََسُظ اِليرُِسَ َِ َٓ ی  ُظ ثُهَّ َمَشَح بَٔضا َرََِسُط یََسُظ اِلُيِنىَی ثُهَّ َََخَذ َُِخَ

ًَلَی رٔ  غَّ  ًِ اِلَنأئ ََفَ ی ٔم ّة َُِخَ ـَ ِب َٗ َبَف  َٗ َسؤ َویَٕس َوَُذُىَِيطٔ ثُهَّ  َ٘ َٚ اِل ِو َٓ ُل ثُهَّ َمَشَحَضا بَٔيَسیِطٔ یَٕس  ٌِ ِجلٔطٔ اِليُِنىَی َوٓٔيَضا اليَّ

ی ٔمِثَل َذلَٔک  ٍَ بٔاِليُرِسَ ٔل ثُهَّ َػَي ٌِ  َتِحَت اليَّ

ت انب ابعس امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اشہؾ نب دعس، زدی، رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضح

فملس ریض اہلل ہنع ےن مہ ےس رفامای ہک ایک مت وک ہی ابت دنسپ ےہ ہک ںیم وکمت یلمع وطر رپ رک ےک داھکؤں،ہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیم  سک رطح فوض ایک رکےت ےھت؟ رھپ اوہنں ےن اکی ربنت ںیم اپین وگنماای افر داےنہ اہھت ےس اکی ولچ اپین ےل رک یلک یک افر انک



 

رک ابایں  اپین ڈاال رھپ دفونں اہوھتں ےس ولچ ںیم اپین رکیل ہنم دوھای رھپ اکی ولچ ںیم اپین ےل رک داانہ اہھت دوھای رھپ اکی ولچ ںیم اپین ےل

 داےنہ اپؤں اہھت دوھای رھپ اکی ولچ ںیم اپین ےل رک اوکس کنیھپ دای افر اس ےس رس افر اکونں اک حسم ایک رھپ اکی ولچ ںیم اپین ےل رک اےنپ

رپ ڑھچک ایل ہکبج اپؤں ںیم وجات اھت رھپ اکی اہھت ےس اپؤں ےک افرپ حسم ایک اس رطح ہک اکی اہھت دقؾ ےک افرپ افر دفرسا اہھت وجےت 

 ےک ےچین اھت 

ہک رضحت انب  امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اشہؾ نب دعس، زدی، رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ :  رافی

 ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

ا ےئ فوض وک اکی اکی رمہبت دوھان

 

ض
ع
 ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ےئ فوض وک اکی اکی رمہبت دوھان

 

ض
ع
 ا

     138    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، زیس بً اسله، حرضت ًلاء بً يشار رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًُ ََِسَلَه  ثَىٔی َزیُِس بِ ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ِه َحسَّ ُٛ اَل ََََل َُِخبٔرُ َٗ بَّإض 

أَ َمزَّّة َمزَّةّ بُٔوُؿؤئ َر  ََٓتَوؿَّ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ُسؤل اہللٔ َػل

دسمد، ییحی، ایفسؿ، زدی نب املس، رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک 

  فوض ےسیک وہات اھت؟ افر اس ےک دعب اوہنں ےن فوض ایک اکی اکی رمہبت ایک ںیم مت وک ہن اتبؤں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، زدی نب املس، رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےنل ےک ےیل اگل اگل اپین انیلیلک رکےن افر انک ںیم اپین ڈا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلک رکےن افر انک ںیم اپین ڈاےنل ےک ےیل اگل اگل اپین انیل

     139    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 حنيس بً مشٌسہ، مٌتنز، حرضت كلحہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َسةَ  ٌَ ًُ َمِش ثََيا حَُنِيُس بِ ًَلَی  َحسَّ ىٔی  ٌِ اَل َزَخِلُت َي َٗ ظٔ  ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ كَِلَحَة  ًَ ُت َلِيّثا یَِذَُکُ  ٌِ اَل َسنٔ َٗ َتنْٔز  ٌِ ثََيا ُم َحسَّ

 ٔ ًَلَی َػِسرٔظ ًِ َوِجضٔطٔ َولِٔحَيتٔطٔ  ُ َواِلَناُئ َئشيُل ٔم أ َلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو یََتَوؿَّ ًَ َّی اہللُ  َ الئَّيیِّ َػل َ ةٔ ََفَ ـَ َن ـِ ٔؼُل بَیَِن اِلَن ِٔ یُِتطُ َي

 ٔٚ  َوأَلِستِٔيَظا

دیمح نب دعسمہ، رمتعم، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےن رفاتی ایک وباہطس فادل اےنپ دادا ےس فہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم 

رک رےہ ےھت افر اپین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق فوض

ےک  فملس داڑیھ افر رہچہ ےس آرک ہنیس رپ ہہب راہ اھت افر ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلک رکےن افر انک ںیم اپین ڈاےنل

 (ےیل اگل اگل اپین ایل اھت  )اانحػ ےک زندکی یہی رطہقی الضف ےہ

 رمتعم، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنعدیمح نب دعسمہ،  :  رافی

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

  

 انک ںیم اپین ڈاؽ رک ڑھج

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاؽ رک ڑھج

     140    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابوزىاز، ارعد، احرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ َرُس  ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وَل اہللٔ َػل

ٔٔطٔ َماّئ ثُهَّ لَٔيِيثُرِ إَٔذا َتوَ  ِل فٔی ََِن ٌَ ِلَيِح َٓ ِه  ُٛ َ َََحُس أ  ؿَّ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، ارضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  اوکس ےکٹھ رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش فوض رکے وت ےلہپ انک ںیم اپین ڈاےل افر رھپ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، ارضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاؽ رک ڑھج



 

     141    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، وٛيٍ، ابً ابی ذئب، ٗاري ابی ُلٔاٌ، حرضت ابً ًباض :  راوی

ًِ ا ًَ  ٌَ ا َٔ ََُل ًِ ََبٔی  ًَ ارٕٔي  َٗ  ًِ ًَ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب  ثََيا ابِ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ ُموَسی َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ اَل َر َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ُسوُل بِ

َتیِٔن ََِو ثَََلثّا َِ ٔ َه اِستَِيثٔرُوا َمزََّتیِٔن بَال ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اربامیہ نب ومیس، فعیک، انب ایب ذ ب، اقرظ ایب افطغؿ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 نیت رمہبت وخب ایھچ رطح اصػ رکف  رفامای ہک انک ںیم اپین ڈاؽ رک اس وک دف ای

 اربامیہ نب ومیس، فعیک، انب ایب ذ ب، اقرظ ایب افطغؿ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاؽ رک ڑھج

     142    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، یحٌی بً سليه، اسنٌيل بً ٛثیر، ًاػه ل٘يم بً ػبرہ :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ  ًٔ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ثََيا َیِحٌَی بِ الُوا َحسَّ َٗ  ًَ ی ٌٔيٕس فٔی آَخٔ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًٔ لَ َحسَّ ًٔ َػبَِرَة أػٔه بِ ٘ٔئم بِ

ٔلَی َرُسولٔ  ٙٔ إ ٔٔ ِٓٔس بَىٔی اِلُنِيَت ٙٔ ََِو فٔی َو ٔٔ ِيُت َوآَٔس بَىٔی اِلُنِيَت ُٛ اَل  َٗ ًٔ َػبَِرَة  ًِ ََبٔيطٔ َل٘ٔئم بِ اَل  ًَ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ًََليِ  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٔسِمَيا  َٗ ا  َلنَّ أََمَزِت َٓ َٓ اَل  َٗ ًَائَٔظَة َُوَّ اِلُنِؤٔمئیَن  َيا  ِٓ ِٓطُ فٔی َمِيزٔلٔطٔ َوَػاَز ٔ َلِه نَُؼاز َٓ طٔ َوَسلََّه 

ُٙ ٓٔيطٔ  َب َُ اللَّ ََ َواِلَ٘ٔيا ُٗتَِيَبُة اِلَ٘ٔيا ِل  ُ٘ َٕ َوَلِه َي اَل َوَُتٔيَيا بَٔ٘ٔيا َٗ ِت َلَيا  ٌَ ٔ َُٓؼي َّی اہللُ  َتِنْز ثُهَّ َجاَئ َر َلَيا بَٔدزٔیَزةٕ  ُسوُل اہللٔ َػل

اَل  َٗ ِه یَا َرُسوَل اہللٔ  ٌَ ُِٗلَيا َن اَل  َٗ اَل َصِل َََػبُِتِه َطِيّئا ََِو َُٔمَز َلُِٜه بَٔظِيٕئ  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ٍَ َرُسؤل اہللٔ  ًَ ًُ َم بَِيَيا ىَِح َٓ

ٍَ الزَّاعٔ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُجلُوْض إٔذِ َز َّی اہللُ  اَل َػل َٗ اَل بَِضَنّة  َٗ  ٌُ ََُٓل اَل َما َولَِّسَت یَا  َ٘ َٓ زُ  ٌَ طُ َسِدَلْة َتِي ٌَ ٔلَی اِلُنَزأح َوَم ی ََُيَنُط إ

ًِ ََِجلَٔک ذَبَِحَياَصا  َّا ٔم ِل ََل َتِحَشبَنَّ ََى ُ٘ اَل ََل َتِحٔشبَنَّ َوَلِه َي َٗ اذِبَِح َلَيا َمکَاىََضا َطاّة ثُهَّ  ََُيْه ٔمائَْة َٓ ٌِ َتزٔیَس َلَيا  ََل ىُزٔیُس ََ

 ٔ ٌَّ ف ٔ ٌَّ لٔی اِمَزََّة َوإ ٔ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ اَل  َٗ إَٔذا َولََّس الزَّاعٔی بَِضَنّة َذبَِحَيا َمکَاىََضا َطاّة  اَل َٓ َٗ ىٔی اِلَبَذاَئ  ٌِ ی لَٔشاىَٔضا َطِيّئا َي

ٌَّ لَ  ٔ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ اَل  َٗ َضا إّٔذا  ِ٘ َللِّ ِل َوََل َٓ ٌَ ِٔ َشَت َٓ ٌِ یَُک ٓٔيَضا َخیِْر  ٔ إ َٓ وُل ًِٔوَضا  ُ٘ ُنزَِصا َي َٓ اَل  َٗ َضا ُػِحَبّة َولٔی ٔمِيَضا َوَلْس 

ِّ اِلُوُؿوَئ  ٔ اَل ََِسب َٗ ًِ اِلُوُؿؤئ  ًَ ِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ ََِخبٔرِنٔی  ُ٘ َٓ بَٔک ََُميََّتَک  رَضِ َٛ ٌٔيَيَتَک  ِب َه ٍٔ  َوَخلِِّل بَیَِن اَارِضٔ ٔ ِْلََػاب

ٌَ َػائّٔنا ٌِ َتُٜو ٚٔ إَٔلَّ ََ ِّ فٔی أَلِستِٔيَظا ٔ  َوبَال



 

ق اک امندنئہ اھت ای اہک ںیم اس فدف

ف

 

ی

 

یئ

ںیم  ہبیتق نب دیعس، ییحی نب میلس، اامسلیع نب ریثک، اعمص طیقل نب ربصہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ینب 

آپ اےنپ اقمؾ رپ وموجد ںیہن ےھت ہکلب رھگ رپ اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ اشلم اھت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےئ وت 

وموجد ںیھت  رضحت اعہشئ ےن امہرے ےئل زخریہ )اکی مسق اک اھکان( انبےن اک مکح دای وت فہ امہرے ےئل ایتر رک دای ایگ افر امہرے ےئل 

 ہک امہرے ےئل وجھکرفں اک اکی قابؼ )ڑبی ٹیلپ( الای ایگ اس ےک اکی ڑبی ٹیلپ ںیم الای ایگ ہبیتق ےن ٹیلپ اک ذرک ںیہن ایک ہکلب ہی اہک

ھا رے ےئل

م

 

ت

 دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ  آپ ےن درایتف رفامای ہک ایک مت ولوگں ےن ھچک اھکای؟ ای ہی رفامای ہک ایک 

 ربصہ ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس یسک زیچ ےک انبےن اک مکح دای ایگ  مہ ےن اہک  اہں  ای روسؽ اہلل! طیقل نب

ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ااچکن رچفااہ رکبایں ےل رک ابڑے یک رطػ الچ اےکس اپس اکی رکبی اک ہچب اھت وج الچ راہ اھت  آپ ےن رفامای اے 

ای اس ےک دبہل ںیم امہرے ےئل اکی رکبی ذحب رک رچفاےہ! ایک دیپا وہا ےہ؟ )ینعی اھٹپ ےہ ای ایھٹپ؟( اس ےن اہک ایھٹپ  آپ ےن رفام

ھا ری اخرط ذحب ایک ےہ ہکلب اس یک الص فہج ہی ےہ ہک 

م

 

ت

ےک ال  اس ےک دعب رفامای ہک مت ہی رہسگ ہن انھجمس ہک اس وک مہ ےن ضحم 

مہ اس ےک دبہل اکی  امہرے اپس وس رکبایں ںیہ افر ںیمہ اس ےس زایدہ یک رضفرت ںیہن ےہ  سپ بج وکی ایھٹپ دیپا وہیت ےہ وت

رکبی ذحب رک دےتی ںیہ ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ! ریمی ویبی ےہ افر فہ دب زابؿ ےہ )اتبےیئ ںیم اس ےک اسھت ایک 

اعمہلم رکفں؟ آپ ےن رفامای بت مت اس وک الطؼ ددیف  ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روس ؽ! اکی دمت کت ریما افر اس اک 

افر ریما اکی ہچب یھب ےہ  وت آپ ےن رفامای  اس وک تحیصن رکف افر اھجمسؤ اھجبؤ  ارگ اس ںیم الھبیئ ےہ وت ھجمس اجےئ یگ  اسھت راہ ےہ 

)افر رفامای ہک( اینپ ویبی وک اخدہم ای ولڈنی یک رطح ہن امرف  اس ےک دعب ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم لمکم فوض اک 

و افر رس افر دفونں رطہقی اتبےیئ آپ ےن رف

 

ا ء وک نیت رمہبت دؤ

 

ض
ع
ا ء کت اپین اچنہپؤ افر امتؾ ا

 

ض
ع
امایفوض ایھچ رطح رکف )ینعی امتؾ ا

اکونں اک حسم رکف( افر )اےنپ اپؤں افر اہوھتں یک( اویلگنں اک الخؽ رکف افر انک ںیم اپین ڈاؽ رک اس وک وخب ایھچ رطح اصػ رکف 

 رشبہکیط مت رفزہ دار ہن وہ 

 ہبیتق نب دیعس، ییحی نب میلس، الیعمس نب ریثک، اعمص طیقل نب ربصہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاؽ رک ڑھج

     143    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً٘بہ بً مرکو، یحٌی بً سٌيس، ابً جزیخ، اسنٌيل بً ٛثیر، ًاػه بً ل٘يم بً ػبرہ :  راوی

ثٔی َٛ  ًُ ٌٔيُل بِ ثَىٔی إِٔسَن ًُ ُجَزیِٕخ َحسَّ ثََيا ابِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا َیِحٌَی بِ ٕ َحسَّ و ًُ ُمرِکَ َبُة بِ ِ٘ ثََيا ًُ ًٔ َحسَّ ًٔ َل٘ٔئم بِ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  ٕ ر



 

 ًَ ٌِ َجاَئ َرُسوُل اہللٔ َػبَِرَة  َلِه َیِيَظِب ََ َٓ اَل  َٗ َياُظ  ٌِ ََٓذََکَ َم ًَائَٔظَة  َّطُ ََتَی  ٙٔ ََى ٔٔ ًََلِيطٔ ًِ ََبٔيطٔ َوآٔسٔ بَىٔی اِلُنِيَت َّی اہللُ   َػل

 ٕ ٌَ َخزٔیَزة ًَٔؼيَسْة َمکَا اَل  َٗ ُ َو أ َّٔ َٜ ٍُ یََت لَّ َ٘ َه یََت  َوَسلَّ

ق یک رطػ امندنئہ نب ہبقع نب رکمؾ، ییحی نب دیعس، انب

ف

 

ی

 

یئ

 رججی، اامسلیع نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ ینب 

ھا  ےک اپس )اس ےک دعب اسہقب دحثی ےک وہفمؾ یک رفاتی ایبؿ یک( افر زایدہ دری ںیہن 

 

عی

رک آےئ ےھت فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ب د ہ رفاتی ذگری یھت ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیت دقؾ آ
عص

ےگ وک ےکھج وہےئ رشتفی الےئ )انب رججی ےن( زخریہ یک ہگج 

 ایک ےہ

 ہبقع نب رکمؾ، ییحی نب دیعس، انب رججی، الیعمس نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصہ :  رافی

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

  

  اک ایبؿاپیک :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاؽ رک ڑھج

     144    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی ، بً ٓارض، ابوًاػه، ابً جزیخ :  راوی

ًُ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِلحَ  ثََيا ابِ ًَأػٕه َحسَّ ثََيا ََبُو  ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ یَِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ نِٔف َحسَّ ـِ َن َٓ أَِت  اَل ٓٔيطٔ إَٔذا َتَوؿَّ َٗ  سٔیٔث 

دمحم نب ییحی نب افرس، اوباعمص، انب رججی ےن یہی دحثی ایبؿ یک اںیمس ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ہک بج فوض رکف وت یلک رضفر ایک رکف 

 دمحم نب ییحی ، نب افرس، اوباعمص، انب رججی :  رافی

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

  

 ڈاڑیھ ںیم الخؽ رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڈاڑیھ ںیم الخؽ رکےن اک ایبؿ

     145    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ىآٍ، ابومليح، وليس بً زوراٌ، اىص حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہابو توبہ، ربيٍ بً  :  راوی

 َ ًِ ََى ًَ  ٌَ ًٔ َزِوَرا ًِ اِلَولٔيسٔ بِ ًَ ثََيا ََبُو اِلَنلٔئح  ٍٕ َحسَّ ٔ ًَ ىَآ ٍَ بِ ىٔی الزَّبٔي ٌِ ثََيا ََبُو َتِوبََة َي ٌَّ َرُسوَل َحسَّ ًَ َمالٕٔک ََ ىٔی ابِ ٌِ ٕص َي



 

لَ  ًَ َّی اہللُ  اَل اہللٔ َػل َٗ َدلََّل بٔطٔ لِٔحَيَتطُ َو َٓ ٜٔطٔ  أَِزَخَلطُ َتِحَت َحَي َٓ ًِ َمإئ  ا ٔم ًّٔ َٛ أَ َََخَذ  ٌَ إَٔذا َتَوؿَّ ِّی ِيطٔ َوَسلََّه کَا ََٜذا َََمَزنٔی َرب َص

ًُ َححَّإح َوََبُو ا اُد بِ ًَِيطُ َححَّ ٌَ َرَوی  ًُ َزِوَرا اَل ََبُو َزاُوز َواِلَولٔيُس بِ َٗ زَّ َوَجلَّ  ِّیُّ ًَ  ِلَنلٔئح الزَّق

اوب وتہب، رعیب نب انعف، اوبحیلم، فدیل نب زفراؿ، اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس بج فوض رکےت وت اکی ولچ اپین ےل رک اوکس وھٹڑی ےک ےچین ےل اجےت افر اس ےس ڈاڑیھ اک الخؽ رکےت افر رفامےت 

 ے رب ےن ےھجم ااسی یہ مکح ایک ےہریم

 اوب وتہب، رعیب نب انعف، اوبحیلم، فدیل نب زفراؿ، اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     146    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، یحٌی بً سٌيس، ثور، راطس بً سٌس حرضت ثوباٌ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌٔيسٕ  ًُ َس ثََيا یَِحٌَی بِ ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َث َرُسوُل  َحسَّ ٌَ اَل َب َٗ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ َرأطسٔ بِ ًَ ًِ ثَِوٕر  ًَ

ا َلنَّ َٓ أََػابَُضِه اِلبَرِزُ  َٓ یَّّة  َه َْسٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌِ َیِنَشُحوا  اہللٔ َػل َ َه َََمَزصُِه َ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٔسُموا  َٗ

َشاخٔیٔن  ًَلَی َؼائٔٔب َوالتَّ ٌَ  اِل

ادمح نب دمحم نب لبنح، ییحی نب دیعس، وثر، رادش نب دعس رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس ےک اپس ےن رفامای اکی رسہی )وھچاٹ رکشل( رفاہن رفامای فاہں ولوگں وک ڈنھٹ گل یئگ سپ بج ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فاسپ آےئ )وت اوہنں ےن ڈنھٹ ےنگل یک اکشتی یک( سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن امعہم افر ومزفں رپ حسم رکےن یک 

 ااجزت رمتمح رفامیئ 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، ییحی نب دیعس، وثر، رادش نب دعس رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ



 

     147    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہاحنس بً ػالح، ابً وہب، مٌاویہ بً ػالح، ًبسالٌزیز بً مشله، ابومٌ٘ل :  راوی

ًٔ ُمِش  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبٔس اِل  ًِ ًَ ًُ َػالٕٔح  اؤَیُة بِ ٌَ ثَىٔی ُم ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََىَٔص َحسَّ ًَ ٕ٘ٔل  ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ لٕٔه 

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًٔ َمالٕٔک  ٌَٔناَمٔة بِ ًِ َتِحٔت اِل أَِزَخَل یََسُظ ٔم َٓ یَّْة  َلِيطٔ ًَٔناَمْة َِّٗٔطٔ ًَ ُ َو أ ِيطٔ َوَسلََّه یََتَوؿَّ

ٌَٔناَمةَ  ِف اِل ُ٘ َو َرَِٔسطٔ َوَلِه یَِي سَّ َ٘ َنَشَح ُم َٓ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعازعلسی نب ملسم، اوبلقعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت وہےئ داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رپ رطقی امعہم اھت )بج آپ 

 ادتبایئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض رکےت وہےئ حسم رپ  ےچنہ وت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امعہم ےک ےچین اہھت ےل اج رک رس ےک

 ہصح رپ حسم ایک افر امعہم وک ںیہن وھکال 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعازعلسی نب ملسم، اوبلقعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ایبؿاپؤں دوھےن اک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپؤں دوھےن اک ایبؿ

     148    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ابً لہيٌہ، یزیس بً ًنزو، ابی ًبسالزحنً حرضت مشتورز بً طساز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا ابِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٕ َحسَّ از ًٔ َطسَّ ٔ بِ ًِ اِلُنِشَتِورٔز ًَ ًٔ اِلُحبُلٔیِّ  ًَِبسٔ الزَِّحَن ًِ ََبٔی  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َة  ٌَ َلضٔي

 ٔ ظ ٍَ رِٔجَلِيطٔ بٔدِٔيَْصٔ ٔ أَ یَِسلُُک َََػاب ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َتَوؿَّ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ 

ہعیہل، سیدی نب رمعف، ایب دبعارلنمح رضحت وتسمرد نب دشاد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل  ہبیتق نب دیعس، انب

ں وک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض رکےت وت اےنپ )ابںیئ اہھت یک( وھچیٹ ایلگن ےس اپؤں یک اویلگن

 ےتلم ےھت

 دیعس، انب ہعیہل، سیدی نب رمعف، ایب دبعارلنمح رضحت وتسمرد نب دشاد ریض اہلل ہنع ہبیتق نب :  رافی

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

  



 

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     149    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، یوىص بً یزیس، ابً طہاب، ًباز بً زیاز، رعوہ، بً مِیرہ بً طٌبہ :  راوی

ًِ ا ًَ ًُ یَزٔیَس  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص بِ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَّ َحسَّ ََ ٕ ًُ زٔیَاز ًَبَّازُ بِ ثَىٔی  ًٔ ٔطَضإب َحسَّ بِ

َّی ًََسَل َرُسوُل اہللٔ َػل وُل  ُ٘ ٍَ ََبَاُظ اِلُنِٔیَرَة َي َُّط َسنٔ َبَة ََِخبََرُظ ََى ٌِ ًٔ ُط ًَ اِلُنِٔیَرةٔ بِ َوَة بِ َُزَِوةٔ  رُعِ ُط فٔی  ٌَ َه َوََىَا َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ اہللُ 

 ٔ ِحز َٔ ِبَل اِل َٗ ًِ  َتبُوَک  ٔ ٔم ًَلَی یَٔسظ َِٜبُت  َش َٓ َتبَرََّز ثُهَّ َجاَئ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َٓأَىَاَر الئَّيیُّ َػل ُط  ٌَ َسِلُت َم ٌَ َشَل  َٓ َِ َٓ اِْلَٔزاَوةٔ 

أَِزَخَل یََسیِطٔ  َٓ َّتٔطٔ  ا ُجب نَّ ُٛ  َٚ ا ـَ َٓ ًَِيطٔ  ًِ ذَٔرا ًَ ََُشَل َوِجَضُط ثُهَّ َحرَسَ  ِيطٔ ثُهَّ  َّٔ ٔلَی  َٛ َشَلُضَنا إ َِ َٓ ٔة  ًِ َتِحٔت اِلحُبَّ َجُضَنا ٔم أَِخَ َٓ

َّی ىَحَٔس اليَّاَض فٔی َبِلَيا َنٔشیرُ َحً ِٗ َ أ َٓ ِيطٔ ثُهَّ َرَٛٔب  َّٔ ًَلَی ُخ أَ  ٙٔ َوَمَشَح بَٔزَِٔسطٔ ثُهَّ َتَوؿَّ َٓ ًٔ  اِلنٔزِ ًَِبَس الزَِّحَن ُموا  سَّ َٗ ِس  َٗ ََلةٔ  الؼَّ

 ٔ َّی بٔض ََٓؼل  ٕٖ ِو ًَ  ًَ اَو بِ َ٘ َٓ  ٔ ِحز َٔ ٔ اِل ًِ َػََلة ّة ٔم ٌَ ِٛ ٍَ بٔضِٔه َر َٛ ِس َر َٗ ًٔ َو ًَِبُس الزَِّحَن ٔ َوَوَجِسىَا  ََلة ُت الؼَّ ِٗ ٌَ َو َرُسوُل ِه حٔیَن کَا

ٖٕ الزَّ  ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ َّی َوَراَئ  ََٓؼل ٍَ اِلُنِشلٔنٔیَن  َّٕ َم َؼ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِبُس اہللٔ َػل ًَ َه  اىَٔيَة ثُهَّ َسلَّ َة الثَّ ٌَ ِٛ

ثَرُوا التَّ  ِٛ َ أ َٓ  ٌَ ََ اِلُنِشلُٔنو ٔ ز َٔ َٓ َه فٔی َػََلتٔطٔ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ًٔ َّی الزَِّحَن وا الئَّيیَّ َػل ُ٘ َُّضِه َسَب ِشبٔيَح ْٔلَى

 َٓ ََلةٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه بٔالؼَّ ِس ََِحَشِيُتِه اہللُ  َٗ ِس َََػبُِتِه ََِو  َٗ اَل َلُضِه  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َه َرُسوُل اہللٔ َػل ا َسلَّ  َلنَّ

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، ابعد نب زاید، رعفہ، نب ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ وبتک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ےس لبق رقمرہ راےتس ےک ومعق رپ ںیم روسؽ اہلل

ےس ٹہ رک ےلچ وت ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وہ ایل اکی ہگج چنہپ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ افٹن وک 

کی رطػ( رشتفی ےل ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )رفاتغ ےک دعب( فاسپ آےئ وت اھٹبای افر اضقےئ احتج ےک ےیل )ا

ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رپ اھچلگ ےس اپین ڈاال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہوھتں وک وچنہپں 

فملس ےن آنیتس ےس اےنپ اہھت اکنانل اچےہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل کت دوھای رھپ رہچہ ابمرک دوھای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےک ہبج یک آنیتس گنت یھت اس ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہھت ادنر یک اجبن ےل ےئگ افر ہبج ےک ےچین ےس اہوھتں وک اکنؽ 

 حسم ایک اےکس دعب مہ وسار وہ رک  ل زپے )بج مہ اےنپ اقمؾ رک اؿ وک وینہکں کت دوھای افر اےنپ رس رپ حسم ایک افر رھپ اےنپ ومزفں رپ



 

رپ  ےچنہ( وت مہ ےن ولوگں وک امنز ںیم وغشمؽ اپای )ینعی ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر ںیہن ایک( افر اوہنں ےن 

رقمرہ فتق رپ امنز زپاھیئ مہ ےن دبعارلنمح نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع وک اامتم ےک ےیل آےگ ڑباھای افر اوہنں ےن اوکن 

وعػ ریض اہلل ہنع وک اس احؽ ںیم اپای ہک فہ امنز رجف یک اکی رتعک زپاھ ےکچ ےھت سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درگی املسمونں ےک 

بج رضحت دبعارلنمح نب  اسھت فص ںیم اشلم وہےئگ افر دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع یک ادتقاء ںیم دفرسی رتعک ادا یک

وعػ ریض اہلل ہنع ےن السؾ ریھپا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اینپ ابیق امدنہ اکی رتعک زپےنھ ےک ےیل( ڑھکے وہ ےئگ املسمؿ 

انہک رشفع رک  ہی دھکی رک ربھگا ےئگ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےلہپ امنز زپھ یل ےہ اوہنں ےن اےنپ اس وصقر رپ حیبست

 دی بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت ایکن یلست ےک ےیل رفامای مت ےن کیھٹ ایک ےہ ای رفامای مت ےن ااھچ ایک ےہ

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، ابعد نب زاید، رعفہ، نب ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     150    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ابً سٌيس، مشسز، مٌتنز، برک، حشً، مِیرہ بً طٌبہ :  راوی

ثََيا مُ  ثَيَ َحسَّ َِّئِمِّ َحسَّ ًِ الت ًَ َتنٔزُ  ٌِ ثََيا اِلُن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌٔيٕس ح و َحسَّ ًَ َس ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َیِحٌَی َي ْز َحسَّ ًٔ َشسَّ ًِ اِلَحَش ًَ ا برَِکْ 

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َبَة ََ ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًٔ اِلُنِٔیَرة ًِ ابِ َ َوَمَشَح ىَأػَيَتُط َوَذََکَ  ًَ أ َه َتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

ًِ ابِ  ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ ًِ برَِکٔ بِ ًَ ُث  ُت ََبٔی یَُحسِّ ٌِ ٔ َسنٔ َتنٔز ٌِ ًِ اِلُن ًَ اَل  َٗ ٌَٔناَمٔة  َٚ اِل ِو َٓ ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًٔ اِلُنِٔیَرة

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػ  ََ ٔ ِس اِلُنِٔیَرة َٗ اَل برَِکْ َو َٗ ًَلَی ًَٔناَمتٔطٔ  ًَلَی ىَأػَيتٔطٔ َو یِٔن َو َّٔ ًَلَی اِلُد ٌَ یَِنَشُح  َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   ل

 ٔ ًٔ اِلُنِٔیرَة ًٔ ابِ ُتطُ ٔم ٌِ  َسنٔ

 فملس ےن فوض ایک افر اشیپین دسمد، ییحی، انب دیعس، دسمد، رمتعم، رکب، نسح، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رپ )ینعی رس ےک ااتبدایئ ہصح رپ( حسم ایک  رمتعم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےس انس اوہنں ےن انب ریغمہ نب ہبعش ےس افر 

ر امعہم رپ رکب ےن اہک اوہنں ےن ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ ومزفں رپ حسم رکےت ےھت افر اشیپین رپ اف

 ہک ںیم ےن ہی رفاتی انب ریغمہ ےس ینس ےہ 

 دسمد، ییحی ، انب دیعس، دسمد، رمتعم، رکب، نسح، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿومزفں رپ حسم رکےن

     151    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًيسٰی بً یوىص، طٌيی، حرضت رعوہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ الِ  َوَة بِ ُت رُعِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٔيیِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ َبَة یَِذَُکُ  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ُنِٔیَرة

 ٔ َد لَٔحاَجت َِخَ َٓ بٔطٔ َوَمعٔی إَٔزاَوْة  ِٛ َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َر ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ٔ ََبٔيطٔ  ِيُتُط بٔاِْلَٔزاَوة َّ٘ َتَل َٓ َبَل  ِٗ طٔ ثُهَّ ََ

ِيطٔ َو  َّٔ َٛ َشَل  َِ َٓ َلِيطٔ  ًَ ُُِت  أََِفَ یِٔن َٓ ُة اِلُٜنَّ َ٘ ًِ ٔجَبأب الزُّوؤ َؿيِّ ٖٕ ٔم ًِ ُػو َلِيطٔ ُجبَّْة ٔم ًَ ًَِيطٔ َو َد ذَٔرا ٌِ یُِِخٔ َوِجَضطُ ثُهَّ َََراَز ََ

 ِّ إٔن َٓ یِٔن  َّٔ َِ اِلُد اَل لٔی َز َ٘ َٓ ًَُضَنا  َ یِٔن ْٔلَىِز َّٔ ٔلَی اِلُد ًّا ثُهَّ ََصَِویُِت إ َرا ًَُضَنا ازِّ ازََّر َٓ ِت  َٗ ا ـَ یِٔن َوصَُنا ی ََزِ َٓ َّٔ َسَمیِٔن اِلُد َ٘ َخِلُت اِل

ًَلَی َرُس  ًَلَی ََبٔيطٔ َوَطضَٔس ََبُوُظ  َوةُ  ٔيیُّ َطضَٔس لٔی رُعِ ٌِ اَل الظَّ َٗ اَل ََبٔی  َٗ َلِيضَٔنا  ًَ َنَشَح  َٓ  ٌٔ ًََلِيطٔ كَاصَٔزَتا َّی اہللُ  ؤل اہللٔ َػل

َه   َوَسلَّ

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت د دسمد، ٰیسیع نب ویسن، یبعش، رضحت رعفہ نب ہبعش

وسارفں ںیم ےھت ریمے اپس اکی اھچلگ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقےئ احتج رک ےک آےئ وت ںیم اھچلگ ےل رک اچنہپ 

ووں ےس اکنانل اچےہ آپ یلص اہلل  ںیم ےن اپین ڈاال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں افر رہچہ وک

 

 ی
ئ

 

صب

دوھای رھپ اےنپ ابزف آ

ہیلع فآہل فملس رفؾ اک انب وہا اکی افین ہبج ےنہپ وہےئ ےھت یکسج آنیتس گنت ںیھت اس ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس اہھت ہن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ومزے ااترےن  اکنؽ ےکس سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبج ےک ےچین ےس اہھت اکنےل رھپ ںیم

ےک ےیل اکھج وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ومزفں وک رےنہ دف ویکہکن ںیم ےن اوکن اہطرت یک احتل ںیم انہپ ےہ اس ےک 

 ےن ایبؿ ایک ہک الب ہبش ریمے دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم ایک ٰیسیع ےتہک ںیہ ریمے فادل ویسن ےن اہک یبعش

 اسےنم رعفہ ےن اےنپ فادل ےس ہی رفاتی یک ےہ افر الب ہبش اےکن فادل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، یبعش، رضحت رعفہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     152    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہسبہ بً خالس، ہناو، ٗتازہ حشً زرازہ بً اوفی، حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ًُ َخا ثََيا صُِسبَُة بِ اَل تَ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ًَ ُط ٌَّ اِلُنِٔیَرَة بِ ًٔ ََِوفَی ََ ًِ ُزَراَرَة بِ ًَ ًٔ َو ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ َٕ لٕٔس َحسَّ َدلَّ

ًَِبُس الزَِّحنَ  أََتِيَيا اليَّاَض َو َٓ اَل  َٗ َة  ٔ اِل٘ٔؼَّ ََٓذََکَ َصٔذظ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ا َرُسوُل اہللٔ َػل ََٓلنَّ ِبَح  ٖٕ ُيَؼلِّ بٔضِٔه الؼُّ ِو ًَ  ًُ ًٔ بِ

َّی ََٓؼلَِّيُت ََىَا َوالئَّيیُّ َػ  َرََی الئَّيیَّ َػل اَل  َٗ ٌِ یَِنٔضَی  َ إَٔلِيطٔ ََ أَِوَمأ َٓ  َ
ٌِ َیَتأَخَّ َه َََراَز ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اہللُ  َّی اہللُ  ل

ا َلنَّ َٓ ّة  ٌَ ِٛ ُط َر َٔ َلِيَضا  َخِل ًَ َٙ بَٔضا َوَلِه یَزِٔز  ٔ َة الًَّٔی ُسب ٌَ ِٛ َّی الزَّ ََٓؼل ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اَو الئَّيیُّ َػل َٗ اَل ََبُو َزاُوز ََبُو َسلََّه  َٗ

 ٔ ََلة ًِ الؼَّ َز ٔم ًِ ََِزَرَک اِلَفِ ٌَ َم ولُو ُ٘ ًُ ًَُنَز َي ٔ َوابِ ًُ الزُّبَیِر ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیُّ َوابِ ٔ  َس ِضو  ًََلِيطٔ َسِحَسَتا الشَّ

دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ نسح زرادہ نب افیف، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

بج مہ ولوگں ےک فملس امجتع ےس ےھچیپ رہ ےئگ رھپ فہ ہصق ایبؿ ایک )وج یلھچپ دحثی ںیم ذگر اکچ ےہ( اس ےک دعب ریغمہ ےن اہک ہک 

اپس آےئ وت )مہ ےن داھکی ہک( دبعارلنمح نب وعػ اؿ وک )حبص یک( امنز زپاھ رےہ ںیہ بج اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم  وک آےت داھکی وت انٹہ اچاہ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشرہ ےس رفامای ہک )وٹہ ںیہن( زپاھےت روہ ریغمہ ےتہک ںیہ ہک رھپ

ےن افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ےھچیپ اکی رتعک ادا یک سپ بج اوہنں ےن السؾ ریھپا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ڑھکے وہےئ افر فہ رتعک ادا یک وج وھچٹ یئگ یھت افر اس رپ وکیئ زایدیت ںیہن یک )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ دجسہ 

 ایک( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع، انب زریب ریض اہلل ہنع افر انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ےھت ہک وج وہس ںیہن

 صخش اامؾ ےک اسھت اطؼ )اکی ای نیت( رتعک اپےئ وت اس رپ وہس ےک دف دجسے الزؾ ںیہ 

 ہ نب ہبعش ریض اہلل ہنعدہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ نسح زرادہ نب افیف، رضحت ریغم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     153    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بی برک، ابً حٔؽ، بً ًنز بً سٌس، حرضت ابوًبسالزحنً سلِم رضی اہلل ًيہًبيساہلل بً مٌاذ، طٌبہ، ا :  راوی

ًٔ ًُنَ  ِٔٔؽ بِ ًَ َح ىٔی ابِ ٌِ ًِ ََبٔی برَِکٕ َي ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٍَ ََبَا  ٕس َسنٔ ٌِ ًٔ َس َز بِ

ِبٔس ا ًَ ًِ ََبٔی  َّی اًَ ًِ ُوُؿؤئ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ٖٕ َيِشأَُل بََٔلَّل  ِو ًَ  ًَ ًٔ بِ ِبَس الزَِّحَن ًَ َُّط َطضَٔس  َلِٔمِّ ََى ًٔ الشُّ َلِيطٔ َوَسلََّه لزَِّحَن ًَ ہللُ 

ًَلَی ًَٔناَمتٔطٔ َو  ُ َوَیِنَشُح  أ َيَتَوؿَّ َٓ َٓآتٔيطٔ بٔاِلَنأئ  ٔضی َحاَجَتطُ  ِ٘ ُد َي ٌَ َیِِخُ اَل کَا َ٘ ًَِبٔس اہللٔ َمِولَی َٓ اَل ََبُو َزاُوز صَُو ََبُو  َٗ ِيطٔ  َٗ ُمو

ًٔ ُمزَّةَ   بَىٔی َتِئه بِ



 

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، ایب رکب، انب صفح، نب رمع نب دعس، رضحت اوبدبعارلنمح یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت 

یک فوض اک احؽ وپھچ رےہ ےھت وت رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن رفامای اھت ہک آپ  البؽ ریض اہلل ہنع ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ اضقےئ احتج ےک ےیل اجےت افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افرغ وہ رک آےت وت ںیم اپین الات افر رھپ

زفں رپ حسم رکےت  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدبع اہلل ینب میمت نب زمہ ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض رکےت افر اےنپ امعہم افر وم

 آزاد رکدہ الغؾ ےھت

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، ایب رکب، انب صفح، نب رمع نب دعس، رضحت اوبدبعارلنمح یملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     154    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًلی بً حشً، ابً زاؤز بٜیر بً ًامز، حرضت ابوذرًہ بً ًنز و بً جزیز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ اِلُحَشیِٔن ال ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌَّ َجزٔیّزاَحسَّ ََ ٕ ًٔ َجزٔیز ًَِنزٔو بِ  ًٔ َة بِ ًَ ًِ ََبٔی ُزِر ًَ  ٕ ًَأمز  ًٔ ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًُ َزاُوَز  ثََيا ابِ ِرَصِٔمُّ َحسَّ بَاَل ثُهَّ  سِّ

َّی اہللُ  ِس َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ٌِ ََِمَشَح َو ىٔی ََ ٌُ اَل َما یَِنَي َٗ یِٔن َو َّٔ ًَلَی اِلُد َنَشَح  َٓ أَ  ٌَ َتَوؿَّ ََّنا کَا الُوا إٔى َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِنَشُح   

 ٔ َس ىُزُؤل اِلَنائَٔسة ٌِ اَل َما ََِسَلِنُت إَٔلَّ َب َٗ ِبَل ىُزُؤل اِلَنائَٔسةٔ  َٗ  َذلَٔک 

 ےن  یلع نب نیسح، انب داؤد، ریکب نب اعرم، رضحت اوبذرہع نب رمعف نب رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رجری نب دبعاہلل

ِ

لحب

اشیپب ایک اس ےک دعب فوض ایک وت ومزفں رپ حسم ایک )یسک ےن ارتعاض ایک ہک آپ ااسی ویکں رکےت ںیہ؟( وت رفامای ہک ںیم حسم ویکں ہن 

رکفں ہکبج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں رپ حسم رکےت وہےئ داھکی ےہ وت )رتعمنیض ےن اہک ہک( ہی فاہعق وسرہ 

 دئہ ےک زنفؽ ےس لبق اک وہاگ وت وجاب ںیم رفامای ہک ںیم وت االسؾ یہ وسرہ امدئہ ےک زنفؽ ےک دعبالای وہں ام

 یلع نب نسح، انب داؤد ریکب نب اعرم، رضحت اوبذرہع نب رمع ف نب رجری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     155    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، احنس بً ابی طٌيب، وٛيٍ، زلَه بً ػالح، ححیر بً ًبساہلل، حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ْز َوََِحَنُس بِ  ثََيا ُمَشسَّ ِبٔس اہللَٔحسَّ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ حَُحیِر ًَ ًُ َػالٕٔح  ثََيا َزِلَضُه بِ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ انٔیُّ  ِيٕب اِلََحَّ ٌَ ًٔ  ًُ ََبٔی ُط ًِ ابِ ًَ

 َ یِٔن َ َّٔ َه ُخ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَّ اليََّحأشیَّ ََصَِسی إ ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ َ بَُزیَِسَة  أ َلبَٔشُضَنا ثُهَّ َتَوؿَّ َٓ ًٔ َساَذَجیِٔن  ِسَوَزیِ

َز بٔطٔ ََصُِل اِلَبِْصَ  ا َاَفَّ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا ٔمنَّ َٗ ًٔ َػالٕٔح  ًِ َزِلَضٔه بِ ًَ ْز  اَل ُمَشسَّ َٗ َلِيضَٔنا  ًَ ٔ َوَمَشَح   ة

م نب اصحل، ریجح نب دبع اہلل، رضحت ربدیہ

ھ
ل

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )اشہ ہشبح( اجنیش  دسمد، ادمح نب ایب بیعش، فعیک، د

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم دف اسدہ افر ایسہ ومزے دہہی ےک وطر رپ ےجیھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

م نب اصحل اہک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی

ھ
ل

 دحثی ایسی ےہ ہک اس ےک رافویں ںیم اوکن انہپ افر فوض ںیم اؿ رپ حسم ایک دسمد ےن ع  د

 الہ رصبہ ںیم ےس رصػ اکی صخش ںیہ

م نب اصحل، ریجح نب دبعاہلل، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

ھ
ل

 دسمد، ادمح نب ایب بیعش، فعیک، د

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     156    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوىص، ابً وی، حشً بً ػالح، بٜیر بً ًامز، حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َوٓیٕ صَُو اِلحَ  ثََيا ابِ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٕه َحسَّ ٌِ ًٔ ََبٔی نُ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ ٕ اِلَبَحلٔیِّ  ًَأمز  ًٔ ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًُ َػالٕٔح  ًُ بِ َش

ِلُت یَ  ُ٘ َٓ یِٔن  َّٔ ًَلَی اِلُد َه َمَشَح  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َبَة ََ ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ َٗ اَل بَِل ا َرُسوَل اہللٔ َََنٔشيَت 

زَّ َوَجلَّ  ًَ ِّی   ََىَِت َنٔشيَت بَٔضَذا َََمَزنٔی َرب

ادمح نب ویسن، انب یح، نسح نب اصحل، ریکب نب اعرم، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اشدی آپ یلص اہلل فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم ایک )ہی دھکی رک( ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک ر

وت ہیلع فآہل فملس اپؤں دوھان( وھبؽ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ںیم ںیہن وھبال ہکلب حسم اک مکح( مت وھبؽ ےئگ ھجم وک 

 ریمے رب ےن ااسی یہ مکح ایک ےہ 

 اعرم، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنعادمح نب ویسن، انب یح، نسح نب اصحل، ریکب نب  :  رافی

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

  

 حسم یک دمت اک ایبؿ



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم یک دمت اک ایبؿ

     157    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنزطٌبہ، حٜه، حناز، ابزاہيه، ابی ًبساہلل، حرضت خزینہ بً ثابت رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ اِلحَ  ًِ ََبٔی  ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ اْز  َٜٔه َوَحنَّ ًِ اِلَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ًِ ُخزَیَِنَة بِ ًَ َسلٔیِّ 

ٕ َولِٔلُن٘ٔئه َیِوْو َو  الئَّيیِّ  یِٔن لِٔلُنَشأَفٔ ثَََلثَُة ََیَّاو َّٔ ًَلَی اِلُد اَل اِلَنِشُح  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َػل َٗ َلِيَلْة 

اَل ٓٔيطٔ َوَلوِ  َٗ  ٔ َِّئِمِّ بٔإِٔسَيازٔظ ًِ إٔبَِزاصٔيَه الت ًَ  ٔ َتنٔز ٌِ ًُ اِلُن  اِسَتزَِزىَاُظ َلزَاَزىَا َمِيُؼوُر بِ

صفح نب رمعہبعش، مکح، امحد، اربامیہ، ایب دبع اہلل، رضحت زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

کی فملس ےن اراشد رفامای ہک اسمرف ےک ےیل ومزفں رپ حسم یک دمت نیت دؿ )افر نیت رات( ےہ افر میقم ےک ےیل اکی دؿ افر ا

رات اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک وصنمر نب رمتعم ےن اربامیہ یمیت ےس اس یک اانسد ےک اسھت رفاتی ایک ےہ اس ںیم ویں ےہ ہک 

ارگ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ دمت ےک بلط اگر وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ شمدی دمت کت یک 

  ااجزت رمتمح رفام دےتی

 صفح نب رمعہبعش، مکح، امحد، اربامیہ، ایب دبعاہلل، رضحت زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم یک دمت اک ایبؿ

     158    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً مٌین، ًنزو بً ربيٍ بً كارٚ، حرضت ابی بً ًنارہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ   ًِ ًَ ًُ ََیُّوَب  ٕٚ ََِخبََرىَا َیِحٌَی بِ ًٔ كَارٔ ٍٔ بِ ًُ الزَّبٔي ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ٌٔیٕن َحسَّ ًُ َم ثََيا َیِحٌَی بِ ًِ  َحسَّ ًَ  ًٕ ًٔ َرٔزی ًٔ بِ  الزَِّحَن

َّی  ِس َػل َٗ  ٌَ ًُ ََیُّوَب َوکَا اَل َیِحٌَی بِ َٗ ًٔ ًَٔناَرَة  ًِ َُبَیِّ بِ ًَ  ًٕ َل َٗ  ًٔ ًِ ََیُّوَب بِ ًَ ًٔ َیزٔیَس  ٔس بِ ًََلِيطٔ ُمَحنَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َم

 ِ ی َّٔ ًَلَی اِلُد اَل یَا َرُسوَل اہللٔ ََِمَشُح  َٗ َّطُ  َه لِٔلِ٘ٔبَلَتیِٔن ََى اَل َویَِوَمیِٔن َوَسلَّ َٗ اَل َویَِوَمیِٔن  َٗ اَل َیِوّما  َٗ اَل َیِوّما  َٗ ِه  ٌَ اَل َن َٗ ٔن 

 ََ ًٔ ًِ یَِحٌَی بِ ًَ یُّ  ًُ ََبٔی َمزِیََه اِلنِْٔصٔ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ابِ َٗ ِه َوَما ٔطئَِت  ٌَ اَل َن َٗ اَل َوثَََلثَّة  َٗ ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ یُّوَب 

 ًِ ًَ  ًٕ َّ َس  َرٔزی َّی بََل اَل ٓٔيطٔ َحً َٗ ًٔ ًَٔناَرَة  ًِ َُبَیِّ بِ ًَ ًٔ ىُٔسٓیٕ  ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ ًٔ ََبٔی زٔیَازٕ  ًٔ َیزٔیَس بِ ٔس بِ اَل َرُسوُل اہللٔ ُمَحنَّ َٗ ا  ٌّ ِب



 

َٕ فٔی إِٔس  ٔ ِس اِخُتل َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ِه َوَما بََسا َلَک  ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه َن ًَ َّی اہللُ  ًُ ََبٔی َمزِیََه َػل ؤیِّ َوَرَواُظ ابِ َ٘ ٔ َوَلِيَص صَُو بٔاِل َيازٔظ

 ٔ َٕ فٔی إِٔسَيازٔظ ٔ ِس اِخُتل َٗ ًٔ ََیَّوَب َو ًِ یَِحٌَی بِ ًَ ِيَلحٔيىٔیُّ  َٙ الشَّ ًُ إِٔسَح  َوَیِحٌَی بِ

 نب اویب اک ایبؿ ےہ ہک اوہنں ییحی نب نیعم، رمعف نب رعیب نب اطرؼ، رضحت ایب نب امعرہ ریض اہلل ہنع ےس س  ےک ابرے ںیم ییحی

ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دفونں ولبقں یک رط رػ امنز زپیھ ےہ رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہیلع فآہل فملس  فملس ےس درایتف ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم ومزفں رپ حسم رک اتکس وہں آپ یلص اہلل

ےن رفامای اہں اوہنں ےن اہک ایک اکی دؿ کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں اکی دؿ کت اوہنں ےن رھپ وپاھچ ہک ایک دف دؿ 

ملس کت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں دف دؿ کت اوہنں ےن رھپ رعض ایک ہک ایک نیت دؿ کت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن رفامای اہں نیت دؿ کت افر بج کت وت اچےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک انب رممی رصمی ےن رطبقی ییحی نب اویب دنسب 

دبعارلنمح نب رزنی وباہطس دمحم نب سیدی نب ایب زاید، ع  ابعدہ نب یبسن ، رضحت ایب نب امعرہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ ہک 

وہنں ےن است دؿ ےک ےئل وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں افر بج کت وت اچےہ اوبداؤد ےتہک سج ںیم ہی ےہ ہک ا

ی ےن ییحی نب اویب ےس 

 

حئ ی
ب ل
ص

ںیہ ہک اس دحثی یک اانسد ںیم االتخػ ےہ افر ہی وقی ںیہن ےہ اس وک انب ایب رممی افر ییحی نب ااحسؼ 

  یھب االتخػ ےہ رفاتی ایک ےہ نکیل اس یک اانسد ںیم

 ییحی نب نیعم، رمعف نب رعیب نب اطرؼ، رضحت ایب نب امعرہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رجاب رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رجاب رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     159    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ وٛيٍ سٔياٌ، حرضت مِیرہ بً طٌبہ :  راوی

ِبُس  ًَ ِيٕص اِْلَِوزٔیِّ صَُو  َٗ ًِ ََبٔی  ًَ ِورٔیِّ  ٌَ الثَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍٕ ًِ َوٛٔي ًَ ًُ ََبٔی َطِيَبَة  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًُ َحسَّ ًٔ بِ ًِ صُزَیِٔل  الزَِّحَن ًَ  ٌَ ثَزَِوا

 ًَ أَ َوَمَشَح  َه َتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َبَة ََ ٌِ ًٔ ُط ًِ اِلُنِٔیَرةٔ بِ ًَ ِحبٔيَل  ًٔ َُشَ اَل بِ َٗ َلیِٔن  ٌِ لَی اِلَحِوَربَیِٔن َواليَّ

ًُ َمِضٔسٓیٕ ََل یَُحسِّ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن  ٌَ َلِيطٔ ََبُو َزاُوز کَا ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ ٔ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ  َٖ زُو ٌِ ٌَّ اِلَن َ ُث بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث ْٔل

ًِ الئَّيیِّ  ًَ زٔیِّ  ٌَ ًِ ََبٔی ُموَسی اِْلَِط ًَ ا  ـّ اَل ََبُو َزاُوز َوُرؤَی َصَذا ََِي َٗ یِٔن  َّٔ ًَلَی اِلُد َه َمَشَح  ًََلِيطٔ َو َوَسلَّ َّی اہللُ  َّطُ  َػل َه ََى َسلَّ



 

 ٔ ًَل ًَلَی اِلَحِوَربَیِٔن  اَل ََبُو َزاُوز َوَمَشَح  َٗ ؤیِّ  َ٘ ٔؼٔل َوََل بٔاِل ًَلَی اِلَحِوَربَیِٔن َوَلِيَص بٔاِلُنتَّ ًُ َمَشَح  ًُ ََبٔی كَالٕٔب َوابِ یُّ بِ

ًُ َمالٕٔک َوََبُو ََُماَمَة َوَسِضلُ  ًَازٕٔب َوََىَُص بِ  ًُ ٕ َواِلبََراُئ بِ وز ٌُ ًٔ  َمِش ًِ ًَُنَز بِ ًَ یِٕث َوُرؤَی َذلَٔک  ًُ رُحَ ًَِنزُو بِ ٕس َو ٌِ ًُ َس بِ

ًَبَّإض   ًٔ أب َوابِ  اِلَدلَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش فعیک ایفسؿ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک اوس وجرنیب 

 ہک دبعارلنمح نب دہمی اس دحثی وک ایبؿ ںیہن رکےت ےھت ویکہکن رضحت ریغمہ ےس روہشر افر نیلعن رپ حسم ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ

ویں ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم ایک )ہن ہک رجاب رپ( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی اوب ومٰیس ارعشی 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وج رنیب رپ حسم ایک رگم دنس ہن لصتم ےہ افر ہن ریض اہلل ہنع ےس یھب رمفی ےہ سج ںیم ویں ےہ ہک آپ یلص 

وقی  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع، انب وعسمد، رباء نب اعزب، اسن نب امکل، اوباامہم، لہس نب دعس افر رمعف 

 ابعس ےس یھب رمفی ےہ  نب رحثی ےن وجرنیب رپ حسم ایک ےہ افر ہی دحثی رمعفنب ااطخلب افر انب

 امثعؿ نب ایب ہبیش فعیک ایفسؿ، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 الب رتہمج

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 الب رتہمج

     160    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًباز بً موسی، ہظيه، يٌلی بً ًلاء ًباز، حرضت اوض بً ابی اوض َ٘فی :  راوی

ًَبَّاْز  اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًََلإئ   ًٔ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ ثََيا صَُظِيْه  اََل َحسَّ َٗ ًُ ُموَسی  ًَبَّازُ بِ ْز َو ثََيا ُمَشسَّ ًُ ََبٔی َحسَّ اَل ََِخبََرنٔی ََِوُض بِ َٗ

َسَمِيطٔ َو ََ  َٗ َلِيطٔ َو ٌِ ًَلَی َن َ َوَمَشَح  أ َه َتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل فٔیُّ ََ َ٘ َّی ِوٕض الثَّ ًَبَّاْز َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل اَل  َٗ

أََة َوَلِه یَِذَُکِ  ـَ ىٔی اِلنٔي ٌِ ٕ َي ِوو َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه ََتَی َٛٔواَمَة  ًَ ًَلَی اہللُ  َ َوَمَشَح  أ ََٓتَوؿَّ ا  َ٘ َٔ َٜٔواَمَة ثُهَّ ااَّ أََة َواِل ـَ ْز اِلنٔي  ُمَشسَّ

َسَمِيطٔ  َٗ َلِيطٔ َو ٌِ  َن

دسمد، ابعد نب ومیس، میشہ، یلعی نب اطعء ابعد، رضحت افس نب ایب افس یفقث ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اپؤں رپ افر ایبؿ ایک ابعد ےن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ونکںی رپ رشتفی الےئ افر فوض ایک افر حسم ایک وجوتں رپ افر 



 

دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم ونکںی اک ذترکہ ںیہن ایک رھپ دفونں اس ایبؿ ںیم قفتم وہ ےئگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک 

  رفاتی ےس وجوتں رپ حسم رکان ولعمؾ وہات ےہ نکیل اہمئ ارہعب ںیم ےس وکیئ یھب اس اک افر حسم ایک وجوتں رپ افر اپؤں رپ  افدئہ 

اقلئ ںیہن ےہ ویکہکن رفاتی فیعض ےہ افر ہی یھب اہک اج اتکس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپؤں رپ حسم ایک ےہ وجات ےنہپ 

 ےنہپ رصػ وجات رپ حسم رکےن رپ اافتک ںیہن ایک 

 دسمد، ابعد نب ومیس، میشہ، یلعی نب اطعء ابعد، رضحت افس نب ایب افس یفقث :  رافی

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

  

 ومزفں رپ حسم اک رطہقی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم اک رطہقی

     161    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح، بزار، ًبسالزحنً بً ابی زىاز، حرضت مِیرہ بً طٌبہ :  راوی

 ًَ ُظ ََبٔی  اَل َذََکَ َٗ ًُ ََبٔی الزِّىَازٔ  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  بَّاحٔ اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًٔ ًِ رُعِ ًِ اِلُنِٔیَرةٔ بِ

 ًَ ٕس  َُیِرُ ُمَحنَّ اَل  َٗ یِٔن و  َّٔ ًَلَی اِلُد ٌَ یَِنَشُح  َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َبَة ََ ٌِ یِٔن ُط َّٔ ٔ اِلُد  لَی َهِضز

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومزفں رپ دمحم نب ابصح، زبار، دبعارلنمح نب ایب زاند، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

حسم رکےت ےھت افر دمحم نب ابصح ےک العفہ )دفرسفں ےن وج رفاتی ایبؿ یک ےہ( اس ےک اافلظ ہی ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن ومزفں یک افرپ فایل حطس رپ حسم ایک 

  ہبعشدمحم نب ابصح، زبار، دبعارلنمح نب ایب زاند، رضحت ریغمہ نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم اک رطہقی

     162    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 خیر، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہمحنس بً ًَلء، حٔؽ، ابً ُياث، اًنع، ابواسحٙ، ًبس :  راوی

ًَِبسٔ   ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًَ َُٔيإث  ىٔی ابِ ٌِ ْؽ َي ِٔ ثََيا َح ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ  َحسَّ  ًِ ًَ  ٕ َخیِر



 

 ِّٕ ُل اِلُد َٔ ٌَ ََِس ِٔی َلکَا ًُ بٔالزََّ ی ٌَ السِّ اَل َلِو کَا َٗ ِيُط  َه  ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِس َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًََِلُظ َو ََ ًِ ََِولَی بٔاِلَنِشٔح ٔم

ِيطٔ  َّٔ ٔ ُخ ًَلَی َهاصٔز  َیِنَشُح 

 دمحم نب العء، صفح، انب ایغث، اشمع، اوب ااحسؼ ، دبعریخ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ارگ دنی اک دمار ضحم ایقس رپ

وہات وت ومزہ ےک ےلچن ہصح رپ حسم رکان زایدہ رتہب وہات ہب ةسن اس ےک افرپ فاےل ہصح رپ حسم رکےن ےس احالہکن ںیم روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں ےک افرپ فاےل ہصح رپ حسم رکےت داھکی ےہ 

 یلع ریض اہلل ہنعدمحم نب العء، صفح، انب ایغث، اشمع، اوباقحس، دبعریخ، رضحت  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم اک رطہقی

     163    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سالٌزیز، حرضت اًنعمحنس بً رآٍ، یحٌی بً آزو، یزیس بً ًب :  راوی

ًِنَ  َ ًِ اِْل ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ ثََيا َیزٔیُس بِ اَل َحسَّ َٗ ًُ آَزَو  ثََيا َیِحٌَی بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث َحسَّ ٔع بٔإِٔسَيازٔظ

 َّ ِشٔل َحً َِ َّٙ بٔاِل َسَمیِٔن إَٔلَّ َََح َ٘ ًَ اِل ِيُت َََری بَاكٔ ُٛ اَل َما  ِيطٔ َٗ َّٔ ٔ ُخ ًَلَی َهِضز َه یَِنَشُح  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ی َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، سیدی نب دبعازعلسی، رضحت اشمع ےس ہی دحثی اسہقب دنس ےک اسھت رمفی ےہ رگم اس ںیم ہشیمہ ابنط 

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں ےک اظرہ رپ حسم رکےت دقؾ )ولتفں( وک دوھان الضف اتھجمس اھت اہیں کت ہک

 وہےئ داھکی افدئہ ومزفں اک اظرہ فہ ےہ وج اپؤں ےک افرپ ےہ افر ابنط فہ ےہ وج اپؤں ےک ےچین ےہ 

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، سیدی نب دبعازعلسی، رضحت اشمع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم اک رطہقی

     164    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، حٔؽ بً ُياث، حرضت اًنع :  راوی

ثَيَ  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ٌَ بَاكٔ ِٔی َلکَا ًُ بٔالزََّ ی ٌَ السِّ اَل َلِو کَا َٗ ًَِنٔع بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  َ ًِ اِْل ًَ ًُ َُٔيإث  ُؽ بِ ِٔ ا َح

ٔ خُ  ًَلَی َهِضز ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِس َمَشَح الئَّيیُّ َػل َٗ ًِ َهاصٔزٔصَٔنا َو َّٙ بٔاِلَنِشٔح ٔم َسَمیِٔن َََح َ٘ ِيطٔ َوَرَواُظ اِل ًَِنٔع َّٔ َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ َوٛٔي



 

َّی َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ ًِ َهاصٔزٔصَٔنا َحً ُّٙ بٔاِلَنِشٔح ٔم َسَمیِٔن َََح َ٘ ًَ اِل ٌَّ بَاكٔ َ ِيُت َََری َ ُٛ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بٔإِٔسَيازٔظٔ  َّی اہللُ   َػل

یِٔن َوَر  َّٔ ىٔی اِلُد ٌِ ٍْ َي اَل َوٛٔي َٗ ًَلَی َهاصٔزٔصَٔنا  ٍْ َوَرَواُظ ََبُو َیِنَشُح  َنا َرَواُظ َوٛٔي َٛ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ یُوىَُص  َواُظ ًٔيَسی بِ

اَل َلوِ  َٗ َسَمِيطٔ َو َٗ َشَل َهاصَٔز  َِ َٓ أَ  ا َتَوؿَّ ًَلٔيًّ اَل َرََیُِت  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕ ِبٔس َخیِر ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِوَزأئ  َّی الشَّ ِّی َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ََل ََن

َٚ اِلَحٔسیَث  اہللُ لُُط َوَسا ٌَ ِٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي

دمحم نب العء، صفح نب ایغث، رضحت اشمع ام لبق یک رطح اس دحثی وک ایبؿ رکےت ںیہ رگم اس ںیم رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک 

رکےن ےس الضف وہات احالہکن یبن یلص  وقؽ ویں لقن ایک ایگ ےہ ہک ارگ دنی اک دمار ایقس رپ وہات وت ولتفں اک حسم رکان اپوہں ےک افرپ حسم

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں ےک اظرہ رپ حسم ایک ےہ افر فعیک ےن اینپ ذموکرہ دنس ےک اسھت وباہطس اشمع )رضحت یلع ریض اہلل 

ہ کا  وقؽ( ویں لقن ایک ےہ ہک ںیم ولتفں اک حسم رکان زایدہ رتہب اتھجمس اھت ہب ةسن اپؤں ےک افرپ حسم رکےن 

 

ےک اہیں کت ہک ںیم ےن عی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ ےک افرپ حسم رکےت داھکی فعیک ےن اہک ہک ینعی ومزفں ےک افرپ افر فعیک یک رطح ٰیسیع نب 

ویسن ےن وباہطس اشمع اکی دحثی رفاتی یک ےہ افر اس دحثی وک اوباوسلداء ےن ع  انب دبعریخ ع  اہیب، ویں رفاتی ایک ےہ ہک 

وو داھکی اوہنں ےن فوض ایک وت دفونں اپؤں افرپ یک اجبن دوھےئ افر رفامای ارگ ںیم ےن روسؽ اہلل 
ہ ک

 

عی

ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی رکےت ہن داھکی وہات وت رھپ اوہنں ےن آےگ رپی دحثی ایبؿ یک 

 دمحم نب العء، صفح نب ایغث، رضحت اشمع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم اک رطہقی

     165    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيہ موسی بً مزواٌ، محنوز بً خالس، حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل :  راوی

اَل َمِحنُ  َٗ ثََيا اِلَولٔيُس  اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ َمِظقٔیُّ اِلَن ًُ َخالٕٔس السِّ ٌَ َوَمِحُنوزُ بِ ًُ َمزَِوا ثََيا ُموَسی بِ ًِ َحسَّ ًَ ًُ َیزٔیَس  وْز ََِخبََرىَا ثَِوُر بِ

 ًٔ ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ کَاتٔٔب اِلُنِٔیَرة ًَ ًٔ َحِيَوَة  ٔ َرَجأئ بِ َُزَِوة َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی  ًَ َّی اہللُ  أُِت الئَّيیَّ َػل اَل َوؿَّ َٗ َبَة  ٌِ ُط

ٍِ ثَِوُر صََذا اِلحَ  َُّط َلِه َيِشَن ىٔی ََى َِ اَل ََبُو َزاُوز َوبََل َٗ َلُضَنا  َٔ یِٔن َوََِس َّٔ ًِلَی اِلُد َنَشَح ََ َٓ ًِ َرَجائٕ َتبُوَک   ٔسیَث ٔم

رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن زغفہ وبتک ےک ومہعق رپ وضحر  ومیس نب رمفاؿ، ومحمد نب اخدل،

ہی ابت  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکاای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں ےک افرپ افر ےچین حسم ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ےھجم



 

 ہ ےس ںیہن انس ےہ )ینعی ہی دحثی عطقنم ےہ( یچنہپ ےہ ہک وثر ےن اس دحثی وک راجء نب ویح

 ومیس نب رمفاؿ، ومحمد نب اخدل، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ے دےنی اک ایبؿ

 

ی

 

 ھئ

ذ ی

 رشاگمہ رپ اپین ےک 

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

ے دےنی اک ایبؿ

 

ی

 

 ھئ

ذ ی

 رشاگمہ رپ اپین ےک 

     166    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، ميؼور، محاہس، حرضت سٔياٌ بً حٜه َ٘فی یا حٜه بً سٔياٌ َ٘فی :  راوی

ٌُ صَُو الثَّ  َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ َٜٔه بِ فٔیِّ ََِو اِلَح َ٘ َٜٔه الثَّ ًٔ اِلَح ٌَ بِ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ِورٔیُّ 

ا َٗ ُح  ـٔ ُ َویَِيَت أ َه إَٔذا بَاَل یََتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ فٔیِّ  َ٘ ٌَ الثَّ َيا ِٔ يَ ُس ِٔ َٙ ُس َٓ ْة َل ََبُو َزاُوز َوا ًَ ٌَ َجَنا ا

َٜٔه  ًُ اِلَح َُٜه ََِو ابِ ُضِه اِلَح ـُ ٌِ اَل َب َٗ ٔ و   ًَلَی صََذا اِْلِٔسَياز

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، رضحت ایفسؿ نب مکح یفقث ای مکح نب ایفسؿ یفقث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رشؾ اگہ یک ہگج ازار رپ( اپین ےک ےٹنیھچ دےتی اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس اانسد رپ فملس بج اشیپب رکےت وت فوض رکےت افر )فوض ےک دعب

 اکی امجتع ےن ایفسؿ یک وماتقف یک ےہ افر ضعب ےن مکح ای انب مکح اہک ےہ

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، رضحت ایفسؿ نب مکح یفقث ای مکح نب ایفسؿ یفقث :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ے دےنی اک ایبؿ

 

ی

 

 ھئ

ذ ی

 رشاگمہ رپ اپین ےک 

     167    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسحٙ بً اسنٌيل، سٔياٌ، ابً ابی ىحيح، حرضت محاہس :  راوی

 ٔ ثََيا إ ََ َحسَّ  ًِ ًِ َرُجٕل ٔم ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًٔ ََبٔی ىَحٔيٕح  ًِ ابِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ صَُو ابِ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ُٙ بِ ًِ ََبٔيطٔ ِسَح ًَ  ٕٕ ٘ٔي

َجطُ  َح ََفِ ـَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَاَل ثُهَّ َن َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ 

ایفسؿ، انب ایب حیجن، رضحت اجمدہ ےن اکی یفقث صخش ےس رفاتی یک ہک اس ےن اےنپ فادل ےس انس فہ اتہک اھت ہک ںیم  ااحسؼ نب اامسلیع،



 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب ایک افر اس ےک دعب اینپ رشاگمہ )یک ہگج 

 ازار( رپ اپین ڑھچاک 

 اقحس نب الیعمس، ایفسؿ، انب ایب حیجن، رضحت اجمدہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ے دےنی اک ایبؿ

 

ی

 

 ھئ

ذ ی

 رشاگمہ رپ اپین ےک 

     168    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً مہاجز، مٌاویہ، بً ًنزو، زائسہ، ميؼور، محاہس، حٜه بً سٔياٌ یا سٔياٌ بً حٜه :  راوی

 ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َزائَٔسةُ  ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ٔ َحسَّ ًُ اِلُنَضأجز ثََيا َنِْصُ بِ ًِ َحسَّ ًَ َٜٔه  ًٔ اِلَح َٜٔه ََِو ابِ  ًِ اِلَح

َجطُ  َح ََفِ ـَ أَ َوَن َه بَاَل ثُهَّ َتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  ََبٔيطٔ ََ

رصن نب اہمرج، اعمفہی، نب رمعف، زادئہ، وصنمر، اجمدہ، مکح نب ایفسؿ ای ایفسؿ نب مکح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 

 ہل فملس ےن اشیپب ایک افر اس ےک دعب فوض رک ےک رشاگمہ )یک ہگج ازار( رپ اپین ےک ےٹنیھچ دی 

 رصن نب اہمرج، اعمفہی، نب رمعف، زادئہ، وصنمر، اجمدہ، مکح نب ایفسؿ ای ایفسؿ نب مکح :  رافی

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

  

 فوض ےک دعب یک داع

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب یک داع

     169    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً سٌيس، ابً وہب، مٌاویہ، حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ٌٔيٕس اِلَضِنَسانٔیُّ َحسَّ ًُ َس ثََيا ََِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ ُجَبیِر ًَ  ٌَ ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ ُث  ًَ َػالٕٔح یَُحسِّ ىٔی ابِ ٌِ اؤیََة َي ٌَ ُت ُم ٌِ ًُ َوصِٕب َسنٔ َيا ابِ

ُٔٔش  اَو ََِن َلِيطٔ َوَسلََّه ُخسَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ  ٕ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ  ٕ یِر َٔ ًٔ نُ ًَابِ ًَاَیَة إٔبٔلَٔيا َيا ىَتََياَوُب الزِّ َیَة رٔ

ُتطُ  ٌِ َشنٔ َٓ ُت َرُسوَل اہللٔ َیِدُلُب اليَّاَض  ِٛ أَِزَر َٓ ٔشیِّ  ٌَ ِحُتَضا بٔاِل وَّ ًَایَُة اِْلٔبٔٔل ََفَ ًَلَیَّ رٔ کَاىَِت  ًِ َََحٕس  َٓ وُل َما ٔمِيُِٜه ٔم ُ٘ َي

َتیِٔن  ٌَ ِٛ ٍُ َر َٛ یَرِ َٓ وُو  ُ٘ ًُ اِلُوُؿوَئ ثُهَّ َي ُيِحٔش َٓ  ُ أ ِلُت بَٕذ بَٕذ َما ََِجَوَز َیَتَوؿَّ ُ٘ َٓ ِس ََِوَجَب  َٗ ِلبٔطٔ َوَوِجضٔطٔ إَٔلَّ  َ٘ َلِيضَٔنا بٔ ًَ بُٔل  ِ٘ ُي



 

 ًُ إَٔذا صَُو ًَُنزُ بِ َٓ َيَوزُِت  َٓ َبُة ََِجَوزُ ٔمِيَضا  ِ٘ ِبَلَضا یَا ًُ َٗ ًِ بَیِٔن یََسیَّ الًَّٔی  اَل َرُجْل ٔم َ٘ َٓ  ٔ ِلُت َما هَٔی یَا  َصٔذظ ُ٘ َٓ أب  ََبَا اِلَدلَّ

ولُ  ُ٘ ًُ اِلُوُؿوَئ ثُهَّ َي ُيِحٔش َٓ  ُ أ ًِ َََحٕس َیَتَوؿَّ ٌِ َتحٔيَئ َما ٔمِيُِٜه ٔم ِبَل ََ َٗ ا  ّٔ ٔ اَل آن َٗ َُّط  اَل إٔى َٗ ٕؽ  ِٔ ًِ ُوُؿوئٔطٔ َح ُ ٔم ْ  حٔیَن َيِفُ

ِبُسظُ  ًَ ّسا  ٌَّ ُمَحنَّ یَک َلطُ َوََ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ ًِ  ََِطَضُس ََ َناىَٔيُة یَِسُخُل ٔم َوَرُسولُطُ إَٔلَّ ُٓتَٔحِت َلُط ََبَِواُب اِلَحيَّةٔ الثَّ

 ٕ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ ًِ ََبٔی إِٔزرٔیَص  ًَ ًُ َیزٔیَس  ُة بِ ٌَ ثَىٔی َربٔي اؤَیُة َوَحسَّ ٌَ اَل ُم َٗ  ََیَِّضا َطاَئ 

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ادمح نب دیعس، انب فبہ، اعمفہی، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل

اسھت ےھت افر اےنپ اکؾ مہ وخد رکےت ےھت )ینعی وکیئ الغؾ اسھت ہن اھت( افر ابری ابری مہ اےنپ افوٹنں وک رچاےت ےھت اپ اکی دؿ 

بج اےنپ اکؾ ےس افرغ وہ رک وضحر یلص اہلل ہیلع  افوٹنں وک رچاےن یک ریمی ابری یھت رسیتے رہپ ںیم اوکن فاسپ ےل رک الچ )افر ںیم

فآہل فملس یک  یتم ںیم اچنہپ( وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسےنم رقتری رفام رےہ ںیہ ںیم ےن انس آپ 

ے، رھپ ڑھکے وہ رک عوشع ف عوضع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام رےہ ےھت مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ وج ےلہپ ایھچ رطح فوض رک

 اولوض( زپےھ رگم ہی ہک اس ےک ےیل تنج فابج وہ اجےئ ںیم ےن اہک تہب وخب، ہی ایک یہ ایھچ ابت 

 

خب س

 

ت
ےک اسھت دف رتعک امنز )

وغر ےہ اس فتق ریمے اسےنم اکی صخش ڑھکا اھت فہ وبال اے ہبقع اس ےس ےلہپ فایل ابت وت اس ےس یھب ڑبھ رک ایھچ یھت ںیم ےن 

ےس داھکی وت فہ رضحت رمع فنب ااطخلب ریض اہلل ہنع ےھت وت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک اے اوبصفح فہ ایک ابت یھت؟ وت اوہنں ےن اہک 

ہک ایھب اہمترے آےن ےس ذرا ےلہپ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ وج ایھچ رطح )ینعی 

د ُ اَّؿَ  ننس ف آداب
َھ

 

ش

اَ
َ
  رَشکِیَ َِلٗ ف

َ
دحَہٗ ل

َ
  اہللٗ ف

َ
  اہِٰلَ اِّل

َ
د ُ اَؿ ل

َھ

 

ش

ا ےک اسھت( فوض رکے رھپ بج فوض ےس افرغ وہ اجےئ وت ےہک اَ
 
 َ
ُ

 ح

وُسُِل )ینعی ںیم وگیہ داتی
َ
ر
َ
ہٗ ف
ُ
ایہ داتی وہں ہک وہں ہک اہلل رک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ےہ فہ اہنت ےہ وکیئ ااکس رشکی ںیہن افر ںیم وگ َعِ 

دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک دنبے افر اس ےک روسؽ ںیہ( رگم ہی ہک )ایقتم ےک دؿ( اس ےک ےیل تنج ےک آوھٹں 

 اجںیئ ےگ افر فہ سج درفازے ےس یھب اچےہ اگ دالخ وہ اجاگیئ  اعمفہی ےن اہک ہک دحثی ھجم ےس رہعیب نب 

 

درفازے وھکؽ دی 

 درسی دنسب ہبقع انب اعرم رفاتی ہک ےہ سیدی ےن وباہطس اوبا

 ادمح نب دیعس، انب فبہ، اعمفہی، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب یک داع

     170    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشین بً ًيسی، ًبساہلل بً یزیس، حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىی :  راوی



 

 ًِ ًَ یِٕح  ًُ َُشَ ًِ َحِيَوَة َوصَُو ابِ ًَ ُئ  ًُ َیزٔیَس اِلُنرِقٔ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ ًٔيَسی َحسَّ ثََيا اِلُحَشیُِن بِ ًَ َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَ٘ٔيٕل  ًِ  ََبٔی  ًَ طٔ  نِّ

ًَا ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَوُظ َوَلِه یَِذَُکِ ََِمَز الزِّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ٕ اِلُحَضىٔیِّ  ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًَ اِلُوُؿوَئ ثُهَّ ًُ أَِحَش َٓ ِولٔطٔ  َٗ اَل ًِٔيَس  َٗ یَٔة 

َٚ اِلَحٔسیَث بٔنَ  اَل َوَسا َ٘ َٓ َنأئ  ٔلَی الشَّ ُظ إ ٍَ َبَْصَ َٓ اؤیَةَ َر ٌَ ىَی َحٔسیٔث ُم ٌِ 

نیسح نب یسیع، دبعاہلل نب سیدی، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی ےلہپ فایل دحثی یک رطح 

 ایھچ رطح فوض ایبؿ یک ےہ رگم اںیمس افوٹنں ےک رچاےن اک ذرک ںیہن ایک ےہ اہتبل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی وقؽ لقن ایک ےہ اپ

ھد  اؿ ال اہل اخل( رافی ےن ابیق دحثی اعمفہی یک رطح ایبؿ یک ےہ 

 

ش

 رکے افر آامسؿ یک رطػ اگنہ ااھٹہ رک ےہک )ا

 نیسح نب یسیع، دبعاہلل نب سیدی، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج :  رافی

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

  

 اکی فوض ےس یئک امنزںی زپےنھ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی فوض ےس یئک امنزںی زپےنھ اک ایبؿ

     171    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيہ محنس بً ًيسی، َشیک، ًنزو بً ًامز، محنس اسس بً ًنزو ےن حرضت اىص بً مالک رضی اہلل :  راوی

ْس صَُو ََبُو َََسٔس  اَل ُمَحنَّ َٗ ٕ اِلَبَحلٔیِّ  ًَأمز  ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ یْک  ثََيا ََشٔ ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َسأَِلُت ََىََص َحسَّ َٗ ًَِنزٕو   ًُ بِ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَتَ  َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا َ٘ َٓ ًِ اِلُوُؿؤئ  ًَ ًَ َمالٕٔک  َلَوأت بُٔوُؿوٕئ َواحٔسٕ بِ ِّی الؼَّ يَّا نَُؼل ُٛ ُ لٔکُلِّ َػََلةٕ َو أ  َوؿَّ

دمحم نب یسیع، رشکی، رمعف نب اعرم، دمحم ادس نب رمعف ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس فوض اک مکح درایتف ایک وت اوہنں ےن 

 رکےت ےھت افر مہ ولگ یئک امنزفں وک اکی یہ فوض ےس زپھ ایل رکےت رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امنز ےک ےیل فوض

 ےھت 

 دمحم نب یسیع، رشکی، رمعف نب اعرم، دمحم ادس نب رمعف ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی فوض ےس یئک امنزںی زپےنھ اک ایبؿ

     172    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 (مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، ًل٘نہ بً مزثس، حرضت سلامیٌ بً بزیسہ )اپيے والس بزیسہ :  راوی

 َ ث ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ْز ََِخبََرىَا َیِحٌَی  ثََيا ُمَشسَّ َّی َرُسوُل اہللٔ َحسَّ اَل َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ًُ َمزِثَٕس  َنُة بِ َ٘ ِل ًَ ىٔی 

اَل َلُط ًُ  َ٘ َٓ ِيطٔ  َّٔ ًَلَی ُخ ِتٔح َخِنَص َػَلَوإت بُٔوُؿوٕئ َواحٕٔس َوَمَشَح  َٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِوَو اِل َّی اہللُ  ِّی َرََیُِتَک َػ َػل ٔن َت اِلَيِوَو َنزُ إ ٌِ َي

ُتطُ  ٌِ ِنّسا َػَي ًَ اَل  َٗ ُط  ٌُ ًِ َاِؼَي  َطِيّئا َلِه َتُٜ

دسمد، ییحی، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ )اےنپ فادل ربدیہ( ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

زفں رپ حسم ایک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک دؿ اکی فوض ےس اپچن امنزفں وک زپاھ، افر وم

فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن آج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فہ اکؾ رکےت داھکی ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ ع یھ 

 ایک ےہ ںیہن رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ہی اکؾ دصقا  

 (دسمد، ییحی ، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ )اےنپ فادل ربدیہ :  رافی

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

  

 فوض ںیم یسک وضع اک کشخ رہ اجان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اجان فوض ںیم یسک وضع اک کشخ رہ
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 ہاروٌ بً مٌزوٖ، ابً وہب، جزیز بً حازو، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

َتاَزَة بِ  َٗ  ٍَ َُّط َسنٔ ًٔ َحازٔوٕ ََى ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ًُ َم ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٌَّ َحسَّ ًُ َمالٕٔک ََ ثََيا ََىَُص بِ ًَاَمَة َحسَّ ٔ ًَ ز

ٍٔ الوُّ  َسٔمطٔ ٔمِثَل َمِؤؿ َٗ ًَلَی  َ َوَتَزَک  أ ِس َتَوؿَّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل َّی َرُجَّل َجاَئ إ اَل َلطُ َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِفٔ 

 َٓ  ٍِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِرٔج ٔ إَٔلَّ ابِ اہللُ  ًٔ َحازٔوٕ َوَلِه یَزِؤظ ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ  ٕٖ زُو ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا اِلَحٔسیُث َلِيَص بَٔن َٗ ًِ ُوُؿوئََک  ًُ أَِحٔش

ًِ ًَُنزَ  ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ اِلَحزَرٔیِّ  ٘ٔٔل بِ ٌِ ًِ َم ًَ ِس ُرؤَی  َٗ َلِيطٔ  َوصِٕب َوِحَسُظ َو ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ

ًِ ُوُؿوئََک  أَِحٔش َٓ  ٍِ اَل اِرٔج َٗ َه ىَِحَوُظ   َوَسلَّ

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وضحر یلص اہلل ہیلع 

اکی اننخ ےک دقبر ہگج کشخ وھچڑ دی یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فآہل فملس ےک اپس فوض رک ےک آای سج ےن اےنپ اپؤں ںیم 



 

ےن رفامای فاسپ اجؤ اانپ فوض ایھچ رطح رکف اوبداؤد ےتہک ہک ہی دحثی رعمفػ ںیہن ےہ اوکس رصػ انب فبہ ےن رفاتی ایک ےہ افر 

ےس افر اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  لقعم نب دیبع اہلل زجری ےن دنسب اوباسلریب، وباہطس اجرب رضحت رمع فریض اہلل ہنع

 ےس ایس رطح رفاتی ایک اس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولٹ اج افر ایھچ رطح فوض رک 

 اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم یسک وضع اک کشخ رہ اجان

     174    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، یوىص، حنيس، حرضت حشً رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا ُموَسی بِ َلِيطٔ َوَسلَّ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ اْز ََِخبََرىَا یُوىُُص َوحَُنِيْس  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ىَی إِٔسَن ٌِ َه بَٔن

َتاَزةَ  َٗ 

 ومیس نب اامسلیع، امحد، ویسن، دیمح، رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےس یھب اتقدہ یک دحثی یک امدنن اکی دحثی رمفی ےہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، ویسن، دیمح، رضحت نسح ریض اہلل ہنع :  فیرا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم یسک وضع اک کشخ رہ اجان

     175    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حيوہ بً َشیح، ب٘يہ، بحیر، ابً سٌس، حرضت خالس رضی اہلل ًيہ ایک ػحابی رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله :  راوی

ٔف ََِػَحأب اليَّ  ٌِ ًِ َب ًَ ًِ َخالٕٔس  ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ٕ صَُو ابِ ًِ بَُحیِر ًَ ُة  ثََيا َب٘ٔيَّ یِٕح َحسَّ ًُ َُشَ ثََيا َحِيَوةُ بِ َّی اہللُ َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔيیِّ َػل  

ِرَصٔه لَ  ِسُر السِّ َٗ ْة  ٌَ َسٔمطٔ لُِن َٗ  ٔ َه َرََی َرُجَّل ُيَؼلِّ َوفٔی َهِضز ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َّی ََ أََمَزُظ الئَّيیُّ َػل َٓ ِه ُئؼِبَضا اِلَناُئ 

ٌٔيَس اِلُوُؿوَئ َوال ٌِ يُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ ََلةَ اہللُ   ؼَّ

 زر، انب دعس، رضحت اخدل ریض اہلل ہنع اکی احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 
ِن ح
ِت

ویحہ نب رشحی، ہیقب، 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک امنز زپےتھ وہےئ داھکی اس ےک اپؤں ںیم اکی درمہ ےک ربارب ہگج وسیھ رہ یئگ یھت وت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس فوض افر امنز ےک ولاٹےن اک مکح دای آپ یلص 



 

 زر، انب دعس، رضحت اخدل ریض اہلل ہنع اکی احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی
ِن ح
ِت

 ویحہ نب رشحی، ہیقب، 

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

  

 بج فوض وٹےنٹ ںیم کش وہ وت ایک رکے؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 بج فوض وٹےنٹ ںیم کش وہ وت ایک رکے؟

     176    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، محنس بً احنس بً ابی بً خلٕ، سٔياٌ، حرضت سٌيس بً مشيب اور ًباز بً تنيه :  راوی

ثَيَ  ًَ َحسَّ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ  ٕٕ ًٔ َخَل ًٔ َُبَیِّ بِ ًُ ََِحَنَس بِ ُس بِ ٌٔيٕس َوُمَحنَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ًٔ اِلُنَشئَّب ا  ٌٔيسٔ بِ ًِ َس

َه ا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل اَل ُطکَٔی إ َٗ طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ًٔ َتنٔيٕه  ٔ بِ ًَبَّاز اَل ََل َو َ٘ َٓ َّی یَُديََّل إَٔلِيطٔ  ََلةٔ َحً ِيَئ فٔی الؼَّ لزَُّجُل َیحُٔس الظَّ

ٍَ َػِوّتا ََِو َیحَٔس رٔیّحا َّی َيِشَن تِٔل َحً َٔ  َیِي

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ادمح نب ایب نب فلخ، ایفسؿ، رضحت دیعس نب بیسم افر ابعد نب میمت رفاتی رکےت ںیہ ابعد نب میمت ےک اچچ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک یئگ اکی صخش امنز ےک دفراؿ اکی زیچ )رحی( وسحمس رکات ےہ اہیں کت ہک ےس 

اس وک امگؿ وہےن اتگل ےہ ہک فوض وٹٹ ایگ ےہ )وت اسی وصرت ںیم اوکس ایک رکان اچےیہ؟( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امنز 

  وتڑے بج کت ہک رحی یک آفاز ہن ےنس ای ایکس وب ہن وسھگن ےل ےس ہن رھپے ینعی امنز ہن

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ادمح نب ایب نب فلخ، ایفسؿ، رضحت دیعس نب بیسم افر ابعد نب میمت :  رافی

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

  

 ایبؿ اپیک اک :   ابب

 بج فوض وٹےنٹ ںیم کش وہ وت ایک رکے؟

     177    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، سہيل بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اْز ََِخبََرىَا ُسَضِيُل بِ  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًُ ََبٔی َػالٕٔح 

 َ أ َٓ ٔ ََِحَسَث ََِو َلِه یُِحٔسِث  ّة فٔی زُبُزٔظ َٛ َوَجَس رَحَ َٓ  ٔ ََلة ِه فٔی الؼَّ ُٛ ٌَ َََحُس اَل إَٔذا کَا َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  َّی ًَ ِٖ َحً َََٓل یَِيَْصٔ َلِيطٔ  ًَ ِطکََل 

ٍَ َػِوّتا ََِو َیحَٔس رٔیّحايَ   ِشَن



 

ومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےک ابرے ںیم نیقی رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ صخش وک امنز ےک دفراؿ دعقم ںیم وکیئ رحتک وسحمس وہ رگم فوض ےک وٹےنٹ ای ہن وٹےنٹ

 ہن وہ وت امنز ہن وتڑے بج کت ہک آفاز ہن ےنس ای وب ہن وسےھگن 

 ومیس نب الیعمس، امحد، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وبہس ےنیل ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟ایک وعرت اک 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعرت اک وبہس ےنیل ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

     178    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، یحٌی بً ًبسالزحنً، سٔياٌ، ابوروٚ، ابزاہيه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا  ًِ إٔبَِزاصٔيَحسَّ ًَ  ٕٚ ًِ ََبٔی َرِو ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ  ًٔ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا َیِحٌَی َو إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ٌَّ ُمَحنَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َِّئِمِّ  َه الت

اَل ََبُو َزاُوز  َٗ  ِ أ بََّلَضا َوَلِه یََتَوؿَّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َِّئِمُّ الئَّيیَّ َػل اَل ََبُو َزاُوز َوصَُو ُمزَِسْل إٔبَِزاصٔيُه الت َٗ یَابٔیُّ  َذا َرَواُظ اِلٔفِ َٛ

 ُ ٌَ ی ٌٔیَن َسَيّة َوکَا ِّ ََِرَب َِّئِمُّ َوَلِه یَِبلُ اَل ََبُو َزاُوز َماَت إٔبَِزاصٔيُه الت َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ٍِ ٔم  ِٜىَی ََبَا ََِسَناَئ َلِه َيِشَن

نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبرفؼ، اربامیہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب اشبر، ییحی

 ےن ااکن وبہس ایل رگم فوض ںیہن ایک  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی رملس ےہ ویکہکن اربامیہ یمیمت ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس الب

   اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس رفاییب فریغہ ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ فاہطس وکیئ دحثی ںیہن ینس

 دمحم نب اشبر، ییحی نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبرفؼ، اربامیہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعرت اک وبہس ےنیل ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

     179    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اًنع، حبيب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٍْ َحسَّ  ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ َحبٔيٕب  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل



 

ًِ هَٔی إَٔلَّ ََ  َوةُ َم اَل رُعِ َٗ  ِ أ ٔ َوَلِه یََتَوؿَّ ََلة ٔلَی الؼَّ َد إ ًِ نَٔشائٔطٔ ثُهَّ َخَ بََّل اِمَزََّة ٔم َٗ َه  اَل ََبُوَوَسلَّ َٗ َِٜت  ٔح ـَ َٓ ََٜذا  ىِٔت  َزاُوز َص

ًَِنٔع  َ ٌَ اِْل ًِ ُسَلامِیَ ًَ انٔیُّ  ِبُس اِلَحنٔئس اِلٔحنَّ ًَ  َرَواُظ َزائَٔسةُ َو

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، بیبح، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ 

فی ےل ےئگ افر این فوض ںیہن ایک )اس دحثی ےک رافی( رعفہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت ویبی اک وبہس ایل افر رھپ امنز ےک ےیل رشت

اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اہک ہک فہ ویبی آپ یہ وہ یتکس ںیہ اس رپ فہ رکسما دںی اوبداؤد ےتہک ںیہ زادئہ افر دبعادیمحل امحین ےن یھب 

ررات ےن اینپ یجن
ھ
ط

  افر ازدفاز  زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ رفامیئ ںیہامیلسؿ اشمع ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ  آ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، بیبح، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض وٹٹ اجات ےہ؟ایک وعرت اک وبہس ےنیل ےس 

     180    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً مدلس، ًبسالزحنً بً مِزا، حرضت اًنع رضی اہلل ًيہ :  راوی

َزاَئ حَ  ِِ ًَ َم ىٔی ابِ ٌِ ًٔ َي ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  انٔیُّ َحسَّ َ٘ اِل ًُ َمِدَلٕس اللَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ َحسَّ ًَ ًَِنُع ََِخبََرىَا ََِػَحاْب َلَيا  َ ثََيا اِْل سَّ

ٌُ لَٔزُجٕل احِ  ا لَّ َ٘ ٌٔيٕس اِل ًُ َس اَل َیِحٌَی بِ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ًَائَٔظَة بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث   ًِ ًَ َوَة اِلُنزَنٔیِّ  ىٔی رُعِ ٌِ ًٔ َي ٌَّ صََذیِ ًَىِّی ََ ٔک 

ًِ َحبٔيٕب َوحَ  ًَ ًَِنٔع َصَذا  َ ًَىِّی َحٔسیَث اِْل اَل َیِحٌَی اِحٔک  َٗ  ٕ ُ لٔکُلِّ َػََلة أ ََّضا َتَتَوؿَّ ٔ فٔی اِلُنِشَتَحاَؿةٔ ََى ٔسیَثطُ بَٔضَذا اِْلِٔسَياز

َوَة  ًِ رُعِ ًَ ثََيا َحبٔيْب إَٔلَّ  اَل َما َحسَّ َٗ ِورٔیِّ  ًِ الثَّ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوُرؤَی  َٗ َُّضَنا ٔطِبطُ ََل َطِيَئ  ٌِ ََى ًِ اِلُنزَنٔیِّ َي ًَ ثُِضِه  ىٔی َلِه یَُحسِّ

ًٔ الزُّ  َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًِ َحبٔيٕب  ًَ ِس َرَوی َحِنزَةُ الزَّیَّاُت  َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ٔ بَٔظِيٕئ  ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًَائَٔظَة َحٔسیّثا رُعِ  ًِ ًَ  ٔ بَیِر

 َػٔحيّحا

رفاتی ےہ ہک امہرے ااحصب ےن وباہطس رعفہ شمین ہی اربامیہ نب دلخم، دبعارلنمح نب رغما، رضحت اشمع ریض اہلل ہنع ےس 

دحثی رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ایبؿ یک ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ییحی نب دیعس اطقؿ ےن اکی صخش ےس اہک ہک ریمی رطػ 

ہ دحثی وج ایس ذموکرہ ےس ہی ابت ایبؿ رکدف ہک ہی دف دحںیثی ینعی اکی اشمع یک ہی دحثی وج بیبح ےس رمفی ےہ افر ایکس دفرسی ف

دنس ےک اسھت احتسمہض ےک قلعتم رمفی ےہ ہک فہ )ینعی احتسمہض( رہ امنز ےک ےیل فوض رکے اؿ دفونں ےک ابرے ںیم ایبؿ رکدف ہک 

ہی دفونں دحںیثی الیش ضحم ںیہ ینعی فیعض ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک وثری ےس اؿ اک ہی وقؽ رمفی ےہ ہک مہ ےس بیبح ےن رصػ 



 

ین یہ ےک فاہطس ےس دحثی ایبؿ یک ےہ ینعی اوہنں ےن رعفہ نب زریب ےک فاہطس ےس وکیئ دحثی ایبؿ ںیہن یک اوبداؤد ےتہک رعفہ شم

 ںیہ زمحہ زایت ےن رطبقی بیبح، دنسب رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس یھب اکی حیحص دحثی رفاتی یک ےہ 

 ا، رضحت اشمع ریض اہلل ہنعاربامیہ نب دلخم، دبعارلنمح نب رغم :  رافی

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

  

 رشاگمہ وک وھچےن ےس فوض ےک وٹٹ اجےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشاگمہ وک وھچےن ےس فوض ےک وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     181    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ًبساہلل بً ابی برک، حرضت رعوہ بً زبیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

وُل  ُ٘ َوَة َي ٍَ رُعِ َُّط َسنٔ ًٔ ََبٔی برَِکٕ ََى ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًَلَی َمزَِو َحسَّ َٜٔه َزَخِلُت  ًٔ اِلَح ٌَ بِ ا

ا َ٘ َٓ ًَلِٔنُت َذلَٔک  َوةُ َما  اَل رُعِ َ٘ َٓ ََکٔ  ًِ َمصِّ الذَّ ٌُ َؤم اَل َمزَِوا َ٘ َٓ ٌُ ٔمِيُط اِلُوُؿوُئ  ىَا َما یَُٜو ٌُ ََِخبََرِتىٔی ََٓذََکِ َل َمزَِوا

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  ِت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌَ ََّضا َسنٔ ٌَ ََى َوا ِٔ ةُ بِٔيُت َػ ِ برُِسَ أ ِلَيَتَوؿَّ َٓ ُظ  ًِ َمصَّ َذََکَ وُل َم ُ٘  َوَسلََّه َي

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رمفاؿ نب مکح ےک 

 فوض وٹٹ اجات ےہ رضحت اپس ایگ افر مہ ولگ وناضق فوض اک ذرک رک رےہ ےھت وت رضحت رمفاؿ وبےل ہک رشاگمہ وک وھچےن ےس

رعفہ ےن اہک ہک ےھجم اس ابرے ںیم ولعمؾ ںیہن اس رپ رضحت رمفاؿ ےن رفامای ہک ےھجم رسبہ تنب وفصاؿ ےن ربخ دی ہک ںیم ےن 

رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک سج صخش ےن اےنپ ذرک )ینعی رشاگمہ( وک وھچا وت اےس اچےیہ ہک فوض 

 ےل 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشاگمہ وک وھچےن ےس فوض ےک ہن وٹےنٹ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےس فوض ےک ہن وٹےنٹ اک ایبؿرشاگمہ وک وھچ



 

     182    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، مَلزو بً ًنزو، ًبساہلل بً بسر، حرضت ٗيص بً كلٙ ٛے والس، كلٙ بً ًلی :  راوی

بِ  ًَ ثََيا  ِنزٕو اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا ُمََلزُٔو بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَلَی َحسَّ ٔسِمَيا  َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕٙ ًٔ كَِل ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ بَِسٕر  ُس اہللٔ بِ

 ٔ اَل یَا ىَٔيیَّ اہللٔ َما َتَزی ف َ٘ َٓ َّطُ بََسؤیٌّ  أَى َٛ َحاَئ َرُجْل  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُ ىَٔيیِّ اہللٔ َػل أ َس َما یََتَوؿَّ ٌِ ُظ َب  ی َمصِّ الزَُّجٔل َذََکَ

يَ  ِٔ ٌَ َوُس ا ًُ َحشَّ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ صَٔظاُو بِ َٗ ْة ٔمِيطُ  ٌَ ـِ اَل َب َٗ ْة ٔمِيُط ََِو  َِ ـِ اَل صَِل صَُو إَٔلَّ ُم َ٘ َٓ ًُ َبُة َوابِ ٌِ ِورٔیُّ َوُط ٌُ الثَّ ا

 ٕٙ ًٔ كَِل ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ َجابٔز ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ًَُيِيَيَة َوَجزٔیْز الزَّازٔیُّ 

زؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، رضحت سیق نب قلط ےک فادل، قلط نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، الم

یک  یتم ںیم احرض وہےئ اےنت ںیم اکی صخش آای وج دےنھکی ںیم دبف اتگل اھت اس ےن اہک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ملس اس صخش ےک قلعتم ایک رفامےت ںیہ وج فوض ےک دعب اینپ رشاگمہ وک وھچ ےل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےن رفامای فہ یھب وت مسج اک اکی ڑکٹا یہ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اشہؾ نب شحؿ، ایفسؿ وثری، ہبعش، انب ہنییع افر رجری رازی ےن وباہطس

 فاتی ایک ےہ دمحم نب اجرب، سیق نب قلط ےس ر

 دسمد، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، رضحت سیق نب قلط ےک فادل، قلط نب یلع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشاگمہ وک وھچےن ےس فوض ےک ہن وٹےنٹ اک ایبؿ

     183    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 مشسز، محنس بً جابز، حرضت ٗيص بً كلٙ :  راوی

اَل  َٗ َياُظ َو ٌِ ٔ َوَم ًِ ََبٔيطٔ بٔإِٔسَيازٔظ ًَ  ٕٙ ًٔ كَِل ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ  ٕ ًُ َجابٔز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٔ  َحسَّ ََلة  فٔی الؼَّ

، رضحت سیق نب قلط ےن ایس دنس افر ٰینعم ےک اسھت اکی دحثی رفاتی یک ےہ اس ںیم ظفل یف اٰولصلة اک ااضہف دسمد، دمحم نب اجرب

 ےہ 

 دسمد، دمحم نب اجرب، رضحت سیق نب قلط :  رافی

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

  

  فوض الزؾ وہےن اک ایبؿافٹن اک وگتش اھکےن ےس



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اک وگتش اھکےن ےس فوض الزؾ وہےن اک ایبؿ

     184    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، ًبساہلل بً ًبساہلل، ًبسالزحنً بً ابی ليلی، حرضت بزاء بً ًازب :  راوی

ِبٔس  ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ اہللٔ الزَّازٔیِّ 

َّی اہللُ اَل ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًَازٕٔب   ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ ًَ ئُوا ََبٔی َلِيلَی  اَل َتَوؿَّ َ٘ َٓ ًِ لُُحوؤ اِْلٔبٔٔل  ًِ اِلُوُؿؤئ ٔم ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

 َ٘ َٓ ٔ فٔی َمَبارٔٔک اِْلٔبٔٔل  ََلة ًِ الؼَّ ًَ ئُوا ٔمِيَضا َوُسئَٔل  اَل ََل َتَوؿَّ َ٘ َٓ َئه  َِ ٔ اِل ًِ لُُحوو ًَ اَل ََل ُاَؼلُّوا فٔی َمَبارٔٔک ٔمِيَضا َوُسئَٔل 

 َّ إٔى َٓ ْة اِْلٔبٔٔل  َٛ ََّضا بََز إٔى َٓ اَل َػلُّوا ٓٔيَضا  َ٘ َٓ َئه  َِ ََلةٔ فٔی َمَزابٔٔف اِل ًِ الؼَّ ًَ َياكٔیٔن َوُسئَٔل  ًِ الظَّ  َضا ٔم

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب دبع اہلل، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ےس افٹن اک وگتش اھک رک فوض رکےن ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت آپ ےن رفامای اس ےس فوض رکف افر اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

رکبی اک وگتش اھک رک فوض رکےن ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت رفامای اس ےس فوض تم رکف افر وساؽ ایک ایگ افوٹنں ےک ےنھٹیب یک ہگج 

ں ےک ےنھٹیب یک ہگج رپ امنز تم زپوھ  ویکہکن فہ اطیشونں یک ہگج ےہ افر درایتف ایک ایگ رپ امنز زپےنھ ےک ابرے ںیم وت رفامای افوٹن

 رکبویں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز زپےنھ ےک ابرے ںیم وت رفامای فاہں امنز زپھ ول ویکہکن فہ ربتک یک ہگج ےہ 

 نمح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزبامثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب دبعاہلل، دبعارل :  رافی

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

  

 اچک وگتش وھچےن ےس فوض رکےن ای اہھت دوھےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اچک وگتش وھچےن ےس فوض رکےن ای اہھت دوھےن اک ایبؿ

     185    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ایوب بً محنس، ًنزو بً ًثناٌ، مزواٌ بً مٌاویہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَ اِلٔحِنٔص  ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ِّیُّ َو ٕس الزَّق ًُ ُمَحنَّ ََلٔئ َوََیُّوُب بِ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اؤَیَة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا الُوا َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ یُّ اِلَن

 ًَ ًَِلُنطُ إَٔلَّ  اَل صََٔلْل ََل ََ َٗ ًٔ َیزٔیَس اللَِّيثٔیِّ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ٌٕ اِلُحَضىٔیُّ  ًُ َمِيُنو ِنْزو ََِخبََرىَا صََٔلُل بِ ًَ اَل ََیُّوُب َو َٗ ٌٔيٕس َو ًِ ََبٔی َس



 

ٌٔيسٕ  ًِ ََبٔی َس ًَ َّی  ََُراُظ  اَل َلطُ َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََلوٕ َوصَُو َيِشلُُذ َطاّة  ُِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َمزَّ بٔ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ اہللُ 

َّی َتَواَرِت  ََٓسَحَص بَٔضا َحً َٓأَِزَخَل یََسُظ بَیَِن اِلحِٔلٔس َواللَِّحٔه  َّی َُرٔیََک  ِ  َتَيحَّ َحً أ َّی لٔليَّأض َوَلِه یََتَوؿَّ ََٓؼل ٔلَی اِْلٔبٔٔم ثُهَّ َمَضی  إ

 َٗ ٌٕ الزَِّملٔیِّ  ًٔ َمِيُنو ًِ صََٔلٔل بِ ًَ اَل  َٗ ىٔی َلِه یََنصَّ َماّئ َو ٌِ ِنْزو فٔی َحٔسیثٔطٔ َي ًَ اَل ََبُو َزاُوز َزاَز  ِبُس َٗ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ 

 ُ ٕ َوََب ًُ زٔیَاز ٌٔياِلَواحٔٔس بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُمزَِسَّل َلِه یَِذَُکِ ََبَا َس َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًِ صََٔلٕل  ًَ اؤیََة  ٌَ  سٕ و ُم

دمحم نب العء، اویب نب دمحم، رمعف نب امثعؿ، رمفاؿ نب اعمفہی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 فآہل فملس اکی زلےک ےک اپس ےس ذگرے وج اکی رکبی یک اھکؽ ااتر راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ٹہ اج اہلل ہیلع

ںیم اس اک رطہقی اتبات وہں سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت اھکؽ افر وگتش ےک ادنر ڈاال اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 کت )وگتش ےک ادنر( الچ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر امنز زپاھیئ رگم آپ یلص فآہل فملس اک اہھت لغب

الہؽ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رمعف ےن اینپ دحثی ںیم اانت ااضہف افر ایک ےہ ہک اپین ےس ںیہن دوھای افر

 ع  ےہ افر اس ےن اؿ یک ةسن ریلم ذرک یک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک دبعارلنمح نب ومیمؿ ےس اس یک رفاتی ہغیصب

 نب زاید افر اوباعمفہی ےن ع  الہؽ، ع  اطعء ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمالس  رفاتی ایک ےہ افر اوبدیعس اک ذرک ںیہن ایک 

 ؿ، رمفاؿ نب اعمفہی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنعدمحم نب العء، اویب نب دمحم، رمعف نب امثع :  رافی

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

  

 رمدہ وک وھچےن ےس فوض الزؾ ںیہن وہات

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ وک وھچےن ےس فوض الزؾ ںیہن وہات

     186    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، سلامیٌ بً ابً بَلل، جٌف، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٕ ًِ َجابٔز ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َفٕ  ٌِ ًِ َج ًَ ًَ بََٔلٕل  ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَّ َرُسوَل َحسَّ َلِيطٔ   ََ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َٓتََيا َنزَّ بَٔحِسٕی َََسکَّ َميِّٕت  َٓ تَِيطٔ  َٔ َي َٛ الَٔئة َواليَّاُض  ٌَ ٔف اِل ٌِ ًِ َب ٚٔ َزاخَّٔل ٔم و َه َمزَّ بٔالشُّ اَل َوَسلَّ َٗ أََخَذ بٔأُذُىٔطٔ ثُهَّ  َٓ َوَلُط 

َٚ اِلَحٔسیَث  ٌَّ َصَذا َلطُ َوَسا  ََیُُِّٜه یُحٔبُّ ََ

اہلل نب ہملسم، امیلسؿ نب انب البؽ، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اعہیل یک دبع 



 

اجبن ےس دالخ وہےت وہےئ اکی ابزار ےس ذگرے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں اجبن ولگ ےھت راہتس ںیم آپ 

 اکی رمدہ ہچب الم سج ےک دفونں اکؿ وھچےٹ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اکؿ ےس ڑک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رکبی اک

رک ااھٹای افر رفامای ہک مت ںیم ےس وکؿ صخش دنسپ رکے اگ اس ابت وک ہک ہی رکبی اک ہچب اس وک لم اجےئ رافی ےن ہی دحثی آرخ کت 

 ایبؿ یک

 البؽ، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع دبعاہلل نب ہملسم، امیلسؿ نب انب :  رافی

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

  

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ

     187    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ َيَشارٕ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ثََيا َمالْٔک  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َّی  َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ

 ِ أ َّی َوَلِه یََتَوؿَّ َٕ َطاةٕ ثُهَّ َػل ٔ ت َٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََکََل   اہللُ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےن رکبی اک دتس )انھب وہا وگتش( اھکای اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر این فوض ںیہن ایک فآہل فملس

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ

     188    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً ًثناٌ، وٛيٍ، مشٌز، ابی ػِخہ، حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل  :  راوی

 ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ اِلَن ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٍٔ َحسَّ َة َجأم ًِ ََبٔی َػِِخَ ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش

ا َٗ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ  ٕ از ًٔ َطسَّ أََمَز بِ َٓ َه َذاَت َلِيَلٕة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُت الئَّيیَّ َػل ِٔ َل ٔؿ



 

 َٓ اَل  َٗ  ٔ ََلة َٓآَذىَُط بٔالؼَّ َحاَئ بََٔلْل  َٓ اَل  َٗ َل َیُحزُّ لٔی بَٔضا ٔمِيُط  ٌَ َح َٓ َة  ِفَ
ُظؤَی َوَََخَذ الظَّ َٓ اَل َما َلطُ بَٔحِيٕب  َٗ َة َو ِفَ

أَِلَقی الظَّ

ًَلَی ٔس َتزٔبَِت یََسا ُط َلَک  ُٗؼُّ َ اَل َ َٗ ًَلَی ٔسَوإک ََِو  ُط لٔی  ؼَّ َ٘ َٓ ٌَ َطارٔبٔی َوفَی  اَو ُيَؼلِّ َزاَز اِْلَىَِبارٔیُّ َوکَا َٗ  َوإک ُظ َو

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب امثعؿ، فعیک، رعسم، ایب رخصہ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم یبن 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس امہمؿ نب رک راہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )رکبی( ےک اچپ )وھبےنن( اک مکح دای سپ فہ وھبین یلص ا

یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےیل رھچی ےل رک اس اچپ ےک ڑکٹے رکےن ےگل )اھکےن ےک دفراؿ( رضحت البؽ 

ےک ےیل اذاؿ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھچی رھک دی افر رفامای ہتپ ںیہن اس البؽ  ریض اہلل ہنع رشتفی الےئ افر امنز

ریض اہلل ہنع اک ایک وہا؟ اس ےک اہھت اخک آولد وہں )افر ہی ہک رک( ڑھکے وہ رک امنز زپےنھ ےگل )اس دحثی ےک رافی( اابنری ےن 

 ڑبیھ وہیئ ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسماک رپ رھک رک اوکن ہی ااضہف ایک ہک )رضحت ریغمہ اک ایبؿ ےہ ہک( ریمی ومںیھچن

 رتک دای ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رفامای ہک وسماک رپ رھک رک ںیم اہمتری ومںیھچن رتکفں اگ

 ہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب امثعؿ، فعیک، رعسم، ایب رخصہ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض ا :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ

     189    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سناک، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہمشسز، ابواحوؾ،  :  راوی

اَل ََکََل َرُسولُ  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ثََيا ٔسَناْک  ثََيا ََبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ٌَ َتِحتَ  ا ثُهَّ َمَشَح یََسُظ بٔنِٔشٕح کَا ّٔ ٔ ت َٛ َه  َّیَوَسلَّ ََٓؼل اَو  َٗ  طُ ثُهَّ 

دسمد، اوباوحص، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشہن )اک 

 وگتش( اھکای افر )اھکےن ےک دعب( اےنپ ےچین ےھچب وہےئ رفش ےس اہھت اصػ ےئک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر

 )این فوض ےئک ریغب( امنز زپیھ 

 دسمد، اوباوحص، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ



 

     190    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، ہناو، ٗتازہ، یحٌی بً يٌنز، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

بَّ  ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َنَز  ٌِ ًٔ َي ًِ َیِحٌَی بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ ًُ ًَُنَز اليََّنزٔیُّ َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل إض ََ

 ِ أ َّی َوَلِه یََتَوؿَّ ٕٕ ثُهَّ َػل ٔ ت َٛ  ًِ َه اىَِتَضَع ٔم  َوَسلَّ

صفح نب رمع، امہؾ، اتقدہ، ییحی نب رمعی، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 داوتنں ےس ونچ رک ھچک اھکای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر این فوض ںیہن ایک اکی دتس ےک وگتش ںیم ےس

 صفح نب رمع، امہؾ، اتقدہ، ییحی نب رمعی، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ

     191    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً حشً، ححاد، ابً جزیخ، محنس بً ميٜسر، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ الِ  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ُت َجابٔزَ َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َٜٔسرٔ  ًُ اِلُنِي ُس بِ ًُ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ُمَحنَّ اَل ابِ َٗ ثََيا َححَّاْد  ِٔمُّ َحسَّ ٌَ ًٔ اِلَدِث ًَ َحَش  بِ

ًَا بَٔوُؿ  أَکََل ثُهَّ َز َٓ َه ُخِبزّا َوَلِحّنا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  بُِت لٔلئَّيیِّ َػل وُل رَقَّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَا ًَ ِضَز ثُهَّ َز َّی الوُّ َ بٔطٔ ثُهَّ َػل أ ََٓتَوؿَّ وٕئ 

 ِ أ ََلةٔ َوَلِه یََتَوؿَّ ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ أَکََل ثُهَّ  َٓ أمطٔ  ٌَ َ ٔل ك ـِ َٔ  بٔ

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 فآہل فملس ےک اسےنم رفیٹ افر وگتش شیپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انتفؽ رفامای اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع

فملس ےن فوض ےک ےیل اپین بلط ایک افر فوض ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز زپیھ )امنز ےک دعب( آپ یلص اہلل 

ےن ابیق امدنہ اھکان بلط ایک افر )دفابرہ اھکان( انتفؽ رفامای رھپ )اھکےن ےک وفرا دعب( امنز ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ افر اس ہیلع فآہل فملس 

 )رمہبت( فوض ںیہن ایک

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ



 

     192    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ميٜسر، حرضت جابز رضی اہلل ًيہموسی بً سہل، ابوًنزاٌ، ًلی بً ًياغ، طٌيب بً ابی حنزہ،  :  راوی

ًُ ََبٔی حَ  ِيُب بِ ٌَ ثََيا ُط إغ َحسَّ ًَيَّ  ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌَ الزَِّملٔیُّ َحسَّ ًُ َسِضٕل ََبُو ًِٔنَزا ثََيا ُموَسی بِ َٜٔسرٔ َحسَّ ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ِنزََة 

ًِ َر  ًٔ ٔم ٌَ آٔخَ اِْلَِمَزیِ اَل کَا َٗ  ٕ ًِ َجابٔز اَل ََبُو َزاُوز صََذا ًَ َٗ ََّرِت اليَّاُر  َُی ا  َه َتزُِک اِلُوُؿؤئ ٔمنَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُسؤل اہللٔ َػل

لٔ  ًِ اِلَحٔسیٔث اِْلَوَّ  اِختَٔؼاْر ٔم

ےہ روسؽ اہلل یلص ومیس نب لہس، اوبرمعاؿ، یلع نب ایعش، بیعش نب ایب زمحہ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک آرخی لعف آگ یک یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رکان اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک )رضحت اجرب ریض اہلل ہنع اک وقؽ(

 دحثی افؽ اک ااصتخر ےہ 

 اہلل ہنع ومیس نب لہس، اوبرمعاؿ، یلع نب ایعش، بیعش نب ایب زمحہ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ ہن وہےن اک ایبؿ

     193    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ْسح، ًبسالنلک، بً ابی َکینہ، ابً ْسح، ًبيس بً ابی ثنامہ مارزی احنس بً ًنز و :  راوی

 َ َ ًُ ٔح بِ ِ ًُ الرسَّ اَل ابِ َٗ یَنَة  ًُ ََبٔی ََکٔ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  حٔ َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ خَٔيارٔ اِلُنِشلٔنٔیَن َحسَّ یَنَة ٔم بٔی ََکٔ

ثَىٔی ًُبَيِ  اَل َحسَّ ًِ ََِػَحأب اليَّ َٗ ًٔ َجزِٕئ ٔم ًُ اِلَحارٔٔث بِ ِبُس اہللٔ بِ ًَ َلِيَيا ٔمِْصَ  ًَ ٔسَو  َٗ اَل  َٗ ًُ ثَُناَمَة اِلُنَزازٔیُّ  َّی ُس بِ ٔيیِّ َػل

ٕة ََِو  ٌَ ٍَ َسِب ٔ ِس َرََیُِتىٔی َساب َ٘ اَل َل َٗ ُث فٔی َمِشحٔٔس ٔمِْصَ  ُتطُ یَُحسِّ ٌِ َشنٔ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ٕة َم َسازَٔض ٔستَّ

َنَزِرىَا بَٔزُجٕل َوبُزَِم  َٓ ِجَيا  َِخَ َٓ ََلةٔ  َياَزاُظ بٔالؼَّ َٓ َنزَّ بََٔلْل  َٓ َه فٔی َزارٔ َرُجٕل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اَل َلطُ َرُسوُل اہللٔ اہللُ  َ٘ َٓ ًَلَی اليَّارٔ  ُتُط 

 َ َلِيطٔ َوَسلََّه ََك ًَ َّی اہللُ  َو َػل َّی َرَِحَ لَُُٜضا َحً ٌِ َلِه یَزَِل َي َٓ ّة  ٌَ ـِ َٓتََياَوَل ٔمِيَضا َب ِّی  َبٔی ََىَِت َوَُم ِه بٔأ ٌَ اَل َن َٗ ابَِت بُزَِمُتَک 

ََلةٔ َوََىَا ََىُِوزُ إَٔلِيطٔ   بٔالؼَّ

احصیب روسؽ دبعاہلل نب  ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاکلمل، نب ایب رکہمی، انب رسح، دیبع نب ایب امثہم امردی ےس رفاتی ےہ ہک

احرث نب زجء رصم ںیم امہرے اپس رشتفی الےئ ںیم ےن اوکن رصم یک اکی دجسم ںیم دحثی ایبؿ رکےت وہےئ انس فہ ہہک رےہ ےھت 

ہک اکی رمہبت اکی صخش ےک رھگ ںیم ھجم تیمس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھچ ای است آدیم ےھت اےنت ںیم )ومذؿ 



 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رضحت البؽ ریض اہلل ہنع آےئ افر امنز ےک ےیل البای )ینعی اذاؿ دی( مہ )رھگ ےس امنز ےک ےیل( ےلچ  روسؽ

وت اکی صخش ےک اپس ےس ذگرے سج یک اہڈنی وچےہل رپ ڑچیھ وہیئ یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس 

یئگ ےہ؟ اس ےن اہک اہں ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا وہں  وت آپ یلص اہلل  درایتف ایک ایک اہمتری اہڈنی کپ

ہیلع فآہل فملس ےن اکی وبیٹ اہڈنی ےس ےل رک )ہنم ںیم رھک یل( افر امنز یک ریبکت ےہک اجےن کت اوکس ابچےت رےہ افر ںیم آپ یلص 

 ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس لمع وک  رور دھکی راہ اھتاہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ دھکی راہ اھت )ینعی ںیم

 ادمح نب رمع ف نب رسح، دبعاکلمل، نب ایب رکہمی، انب رسح، دیبع نب ایب امثہم امردی :  رافی

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

  

 اھکےن ےس فوض الزؾ وہےن اک ایبؿ آگ رپ یکپ وہیئ زیچ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ وہےن اک ایبؿ

     194    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، طٌبہ، ابوبرک بً حٔؽ، اَغ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمَشسَّ  اَل َرُس َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ اِْلَََغِّ  ًَ ٕؽ  ِٔ ًُ َح ثَىٔی ََبُو برَِکٔ بِ َبَة َحسَّ ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا یَِحٌَی  َّی اہللُ ْز َحسَّ وُل اہللٔ َػل

َحِت اليَّاُر  ـَ ا ََِن  ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلُوُؿوُئ ٔمنَّ

رہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دسمد، ییحی، ہبعش، اوبرکب نب صفح، ارغ، رضحت اوب

 رفامای اس زیچ ےک اھکےن ےس فوض الزؾ وہ اجات ےہ وج آگ رپ اکپیئ یئگ وہ 

 دسمد، ییحی ، ہبعش، اوبرکب نب صفح، ارغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض الزؾ وہےن اک ایبؿ

     195    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً مِیرہ، او حبيبہ، حرضت ابوسلنہ مشله بً ابزاہيه، اباٌ، یحٌی ، ابً ٛثیر، ابوسلنہ، ابا سٔياٌ بً سٌيس  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ



 

 ََ ٌَّ َ ًِ ََبٔی َسَلَنَة َ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًَ ََبٔی  ىٔی ابِ ٌِ ًِ َیِحٌَی َي ًَ  ٌُ ثََيا ََبَا ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٔ َحسَّ ًٔ اِلُنِٔیَرة ٌٔئس بِ ًَ َس ٌَ بِ َيا ِٔ بَا ُس

ًَلَی َُوِّ حَ  َّطُ َزَخَل  ثَُط ََى ٌَّ اليَّئ َحسَّ ٔ ُ إ أ ًَ َُِخًٔی ََََل َتَوؿَّ اَلِت یَا ابِ َ٘ َٓ َنَف  ـِ َتَن َٓ ًَا بَٔنإئ  َس َٓ  ٕٙ ًِ َسؤی َسّحا ٔم َٗ ِتطُ  َ٘ ََٓش یَّ بٔيَبَة 

اَل ََبُو  َٗ ِت اليَّاُر  ا َمشَّ اَل ٔمنَّ َٗ ََّرِت اليَّاُر ََِو  ا َُی ئُوا ٔمنَّ اَل َتَوؿَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَ ََخٔیزَ َػل  اُوز فٔی َحٔسیٔث الزُّصِزٔیِّ یَا ابِ

ملسم نب اربامیہ، اابؿ، ییحی، انب ریثک، اوبہملس، ااب ایفسؿ نب دیعس نب ریغمہ، اؾ ہبیبح، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک 

 ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ وت رضحت اوبایفسؿ نب دیعس نب ریغمہ اک ایبؿ ےہ ہک فہ )ینعی اوبایفسؿ( اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہبیبح

 اوہنں ےن( ینعی اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنعےن( اوکن وتس اک اکی ایپہل الپای  )وتس یپ رک( اوہنں ےن اپین اماگن افر یلک یک رضحت اؾ ہبیبح

 ہیلع فآہل فملس اک اراشد ریض اہلل اہنع ےن رفامای اے اھبےجن )وت ےن رصػ یلک ویکں یک؟( فوض ویکں ںیہن رکات؟ ویکہکن یبن یلص اہلل

 ےہ ہک آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ایک رکف اوبداؤد ےتہک ںیہ زرہی یک دحثی ںیم )اجبےئ ای انب ایتخ ےک( ای انب ایخ ےہ 

 ہلل ہنعملسم نب اربامیہ، اابؿ، ییحی ، انب ریثک، اوبہملس، ااب ایفسؿ نب دیعس نب ریغمہ، اؾ ہبیبح، رضحت اوبہملس ریض ا :  رافی

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

  

 دفدھ یپ یلک رکےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ یپ یلک رکےن اک ایبؿ

     196    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًبساہلل، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہٗتيبہ، ليث، ً٘يل،  :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ِيٕل  َ٘ ًُ ًِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  َّی َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  

َب  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََشٔ ٌَّ َلطُ َزَسّنااہللُ  ٔ اَل إ َٗ َنَف ثُهَّ  ـِ َتَن َٓ ًَا بَٔنإئ  َس َٓ  َلبَّيا 

ہبیتق، ثیل، لیقع، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 امای ہک اںیمس ئانکیئ وہیت ےہ دفدھ ایپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین وگنما رک یلک یک افر رف

 ہبیتق، ثیل، لیقع، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دفدھ یپ رک یلک ہن رکےن اک ایبؿ



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلک ہن رکےن اک ایبؿ دفدھ یپ رک

     197    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، زیس بً حباب، مليٍ بً راطس، توبہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٍٔ بِ  ًِ ُمٔلي ًَ ًٔ اِلُحَبأب  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًُ ََبٔی َطِيَبَة  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَ َمالٕٔک َحسَّ ٍَ ََىََص بِ َُّط َسنٔ ِيبَرٔیِّ ََى ٌَ ًِ َتِوبََة اِل ًَ ًٔ َرأطٕس 

َّی  ِ َوَػل أ نِٔف َوَلِه یََتَوؿَّ ـِ َلِه یَُن َٓ َب َلبَّيا  َلِيطٔ َوَسلََّه ََشٔ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ وُل إ ُ٘ ًَلَی َصَذا َي َبُة  ٌِ اَل َزیِْس َزلَّىٔی ُط َٗ

ِئذ   الظَّ

ؿ نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ب عی نب رادش، وتہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع امثع

خیش فآہل فملس ےن دفدھ ایپ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت یلک یک افر ہن یہ فوض ایک افر امنز زپیھ، زدی ےن اہک ہک ےھجم اس 

 رادش( یک رطػ ےس رضحت ہبعش ےن راامنہیئ یک یھت )ب عی نب

 امثعؿ نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ب عی نب رادش، وتہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وخؿ ےنلکن ےس فوض وٹےنٹ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ ےنلکن ےس فوض وٹےنٹ اک ایبؿ

     198    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو توبہ، ربيٍ بً ىآٍ، ابً مبارک، محنس بً اسحٙ، ػسٗہ بً يشار، ً٘يل بً جابز، حرضت جابز رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ثََيا ََبُو َتِوبََة الزَّبٔي ًٔ َحسَّ ًَ٘ٔئل بِ  ًِ ًَ ًُ َيَشإر  ُة بِ َٗ ثَىٔی َػَس َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ  ٍُ بِ

 َٗ ىٔی فٔی َُزَِوةٔ َذأت الزِّ ٌِ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِجَيا َم اَل َخَ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٕ َٔ َجابٔز أََػاَب َرُجْل اِمَزَََة َرُجٕل ا َٓ

ٍُ ََثََز اليَّ  َد یَتَِب َِخَ َٓ ٕس  َٙ َزّما فٔی ََِػَحأب ُمَحنَّ َّی ََُصزٔی ٌِ ََل ََىَِتهَٔی َحً ََ َٕ َحَل َٓ ٛٔیَن  ًِ اِلُنِْشٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔم َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

َه َم  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َيزََل الئَّيیُّ َػل ًِ اِْلَِنَؼارٔ َٓ ًَ َوَرُجْل ٔم ًِ اِلُنَضأجزٔی َٓاىَِتَسَب َرُجْل ٔم ًِ َرُجْل َیکَِلُؤىَا  اَل َم َ٘ َٓ ِيزَّٔل 



 

 َ اَو اِْل َٗ ٍَ اِلُنَضأجزٔیُّ َو ٔب اِؿَلَح ٌِ ٔه الظِّ َٓ ٔلَی  ٌٔ إ َد الزَُّجََل ا َخَ َلنَّ َٓ اَل  َٗ ٔب  ٌِ ٔه الظِّ َٔ وىَا بٔ ُٛ اَل  َ٘ تَی الزَُّجُل ِنَؼارٔیُّ ُيَؼلِّ َوََ َٓ

َّی َرَماُظ بٔثَ  ًَطُ َحً َيزَ َٓ طُ ٓٔيطٔ  ٌَ َوَؿ َٓ َماُظ بَٔشِضٕه  ِوؤ ََفَ َ٘ َُّط َربٔيَئْة لِٔل َٖ ََى ا َرََی َطِدَؼطُ رَعٔ َلنَّ ٍَ َوَسَحَس ثُهَّ َٓ َٛ ََلثَٔة ََِسُضٕه ثُهَّ َر

ِس ىَٔذُروا بٔطٔ َصَزَب  َٗ َُّضِه  َٖ ََى ا رَعٔ َلنَّ َٓ ٌَ اہللٔ ََََل  اىِتََبَط َػاحٔبُُط  اَل ُسِبَحا َٗ ؤ  ًِ السَّ ا َرََی اِلُنَضأجزٔیُّ َما بٔاِْلَِنَؼارٔیِّ ٔم َوَلنَّ

َضا ٌَ َل ِٗ ََ ٌِ َلِه َُحٔبَّ ََ َٓ ُؤَصا  ِيَت فٔی ُسوَرةٕ َرَِقَ ُٛ اَل  َٗ َل َما َرمَی   ََىَِبِضَتىٔی ََوَّ

 اسیر، لیقع نب اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ اوب وتہب، رعیب نب انعف، انب ابمرک، دمحم نب ااحسؼ ، دصہق نب

ذات ارلاقع ںیم مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن اکی صخش ےن یسک رشمک وعرت وک لتق رک ڈاال وت اس 

 ںیہن ولں اگ بت کت س ن ےس ںیہن  ںوھٹں اگ ےن مسق اھکیئ ہک بج کت ااحصب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس یسک اک وخؿ اہب

ای وکؿ سپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اشنؿ دقؾ رپ ایکن التش ںیم  ل زپا، اکی ہگج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایقؾ ایک وت رفام

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجؤ امہری افحتظ رکے اگ؟ اس رپ اہمرج فااصنر ںیم ےس اکی اکی صخش ےن آامدیگ اظرہ یک آپ یلص

اھگیٹ ےک رسے رپ اج رک افحتظ رکف بج ہی دفونں رضحات اھگیٹ ےک رسے رپ چنہپ ےئگ وت اہمرجی آراؾ یک رغض ےس ٹیل ےئگ افر 

ظف ےہ اس ےن ااصنری ڑھکے وہ رک امنز زپےنھ ےگل اےنت ںیم فہ رشمک صخش آاچنہپ بج اس ےن اوکن داھکی وت اجؿ ایگ ہک ہی وقؾ اک احم

اوکس اکنؽ ڈاال اہیں کت ہک اس ےن نیت ریت امرے رھپ اوہنں ےن روکع فوجسد رک ےک )امنز  اکی ریت امرا وج اؿ ےک آرک اگل، اوہنں ےن

 وپری یک( افر اےنپ اسیھت وک دیبار ایک بج اس اکرف صخش ےن ہی دھکی ایل ہک ہی ولگ دیبار وہےئگ ںیہ وت فہ اھبگ ڑھکا وہا بج اہمرجی

اکی  ےن ااصنری اھبیئ اک اتہب وہا وخؿ داھکی وت اہک ارے مت ےن ےھجم ےلہپ یہ ریت رپ ویکں ہن اگجای؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم )امنز ںیم(

 وسرة زپھ راہ اھت ےھجم ااکس درایمؿ ںیم وھچڑان ااھچ ںیہن اگل 

 اسیر، لیقع نب اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنعاوب وتہب، رعیب نب انعف، انب ابمرک، دمحم نب اقحس، دصہق نب  :  رافی

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

  

 ایک وسےن ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک وسےن ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

     199    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٍْ ٔ ًُ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ىَآ ثََيا ابِ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِبُس اہللَٔحسَّ ثَىٔی  ٌَّ  َحسَّ ًُ ًَُنَز ََ بِ



 

ِسىَا فٔی اِلَنِشحٔٔس ثُهَّ  َٗ َّی َر َصا َحً َ
أَخَّ َٓ ًَِيَضا َلِيَلّة  َلِيطٔ َوَسلََّه ُطَِٔل  ًَ َّی اہللُ  ِسىَا ثُهَّ  َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ِوَيا ثُهَّ َر َ٘ اِستَِي

اَل َلِيَص ََحَ  َ٘ َٓ َلِيَيا  ًَ َد  ِسىَا ثُهَّ َخَ َٗ ِوَيا ثُهَّ َر َ٘ ِه اِستَِي ُٛ َُیِرُ ََلَة   ْس یَِيَتٔوزُ الؼَّ

ادمح نب دمحم نب لبنح، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات یبن یلص اہلل 

 یہ ںیم وس ےئگ مہ ہیلع فآہل فملس ےن وغشمتیل یک انب رپ امنز اشعء ںیم اتریخ رفامیئ اہیں کت ہک مہ ولگ )ااظتنر رکےت رکےت( دجسم

رھپ اجےگ افر رھپ وس ےئگ رھپ اجےگ رھپ وس ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفامای اہمترے العفہ افر 

 وکیئ امنز اک ااظتنر ںیہن رکات 

 اہلل ہنعادمح نب دمحم نب لبنح، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک وسےن ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

     200    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہ طاذ بً ٓياق، ہظاو، ٗتازہ، حرضت اىص رضی :  راوی

ٌَ ََِػَحاُب َرُسولٔ  اَل کَا َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ِسُتَوائٔیُّ  ثََيا صَٔظاْو السَّ َٓيَّإق َحسَّ  ًُ ثََيا َطاذُّ بِ َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

و َٙ ُرُؤُسُضِه ثُهَّ ُيَؼلُّ ٔٔ َّی َتِد َة َحً ٌَٔظاَئ اِْلٔخَ ٌَ اِل َه یَِيَتٔوزُو َتاَزَة َوَسلَّ َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َزاَز ٓٔيطٔ ُط َٗ  ٌَ ئُو ٌَ َوََل یََتَوؿَّ

تَ  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًُ ََبٔی رَعُ َه َوَرَواُظ ابِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی   ُٙ ٔٔ يَّا ىَِد ُٛ اَل  ٕى آَخَ َٗ ِٔ  اَزَة بَٔل

اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء اک ااظتنر  اشذ نب ایفض، اشہؾ، اتقدہ، رضحت

رکےت ےھت اہیں کت ہک اؿ ےک رس )ونیسں کت( کھج اجےت ےھت رھپ امنز زپےتھ ےھت افر فوض ںیہن رکےت ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

لقن ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم مہ کھج ہبعش ےن وباہطس اتقدہ )رضحت اسن ریض اہلل ہنع( ہی ااضہف 

 اجےت ےھت 

 اشذ نب ایفض، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض وٹٹ اجات ےہ؟ایک وسےن ےس 

     201    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 موسی بً اسنٌيل، زاؤز، بً طبيب، حناز بً سلنہ، ثابت بيانی، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ا ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ َطبٔيٕب  ٌٔيَل َوَزاُوزُ بِ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ اَل َحسَّ َٗ ًَ َمالٕٔک  ٌَّ ََىََص بِ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ ََ ًَ ًُ َسَلَنَة  زُ بِ

َص الِ  ٌَ َّی َن اَو یَُيأجيطٔ َحً َ٘ َٓ ٌَّ لٔی َحاَجّة  ٔ اَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َ٘ َٓ اَو َرُجْل  َ٘ َٓ ٌَٔظأئ  ٔ ثُهَّ َُٗٔيَنِت َػََلةُ اِل ِوو َ٘ ُف اِل ٌِ ِوُو ََِو َب َ٘

َّی بٔضِٔه َوَلِه   یَِذَُکِ ُوُؿوئّا َػل

ومیس نب اامسلیع، داؤد، نب بیبش، امحد نب ہملس، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اشعء یک امنز 

ےہ  ڑھکی وہیئ وت اکی صخش ااھٹ افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی رضفری اکؾ

سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک اس ےس آہتسہ آہتسہ ابںیت رکےن ےگل اہیں کت ہک امتؾ ولوگں ےن ہی اہک ہک ھچک ولگ 

ےھٹیب ےھٹیب وس ےئگ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھیئ )رگم اس رفاتی ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن فوض اک ذرک 

 ںیہن ایک

 ومیس نب الیعمس، داؤد، نب بیبش، امحد نب ہملس، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  یراف

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک وسےن ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

     202    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً مٌین، ہياز بً ْسی، ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًبسالشَلو بً رحب، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ رَحِ  ٔ بِ ََلو ِبٔس الشَّ ًَ  ًِ ًَ ًُ ََبٔی َطِيَبَة  ٌُ بِ یِّ َوًُِثَنا ٔ ًُ الرسَّ ٌٔیٕن َوَصيَّازُ بِ ًُ َم ثََيا یَِحٌَی بِ ُى َحٔسیٔث َیِحٌَی َحسَّ ِٔ ٕب َوَصَذا َل

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ الَٔئة  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اََلنٔیِّ  ًِ ََبٔی َخالٕٔس السَّ ٌَ َيِشُحُس َوَیَياُو ًَ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

ِّی َوََل َیتَ  ُيَؼل َٓ وُو  ُ٘ ُُٔذ ثُهَّ َي ًِ ىَاَو َوَیِي ًَلَی َم ََّنا اِلُوُؿوُئ  اَل إٔى َ٘ َٓ ِس ىِٔنَت  َٗ ِ َو أ ِلُت َلُط َػلَِّيَت َوَلِه َتَتَوؿَّ ُ٘ َٓ اَل  َٗ  ُ أ َوؿَّ

ِولُُط اِلُوُؿو َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ أػلُُط  َٔ ٍَ اِستَرَِخِت َم َُّط إَٔذا اِؿَلَح إٔى َٓ ٌُ َوَصيَّاْز  ا َزاَز ًُِثَنا ٌّ ٔ َلح ـِ ًِ ُم ًَلَی َم ا صَُو ُئ  ٌّ ٔ َلح ـِ ىَاَو ُم

ًِ ابِ  ًَ ْة  ًَ َلُط َجَنا َتاَزَة َوَرَوی ََوَّ َٗ  ًِ ًَ اََلنٔیُّ  ٔ إَٔلَّ یَزٔیُس ََبُو َخالٕٔس السَّ ًِ َحٔسیْث ُمِيرَکْ َلِه َیزِؤظ وا َطِيّئا ٔم ًَبَّإض َوَلِه یَِذَُکُ  ًٔ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َصَذا َو َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َٗ ًَِيَضا  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  اَلِت  َٗ ُٔوّها َو َمِح

 ٔ َة َََحاز ٌَ الَٔيةٔ ََِرَب ٌَ ًِ ََبٔی اِل َتاَزةُ ٔم َٗ  ٍَ ََّنا َسنٔ َبُة إٔى ٌِ اَل ُط َٗ ِلٔيی و  َٗ ًَِيَياَی َوََل یََياُو  ًٔ َتَياُو  َّی یَث َحٔسیَث یُوىَُص بِ َمً

 ٌَ و ثَىٔی رَٔجاْل َمزِٔؿيُّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ اةُ ثَََلثَْة َوَحٔسیَث ابِ ـَ ُ٘ ٔ َوَحٔسیَث اِل ََلة ًٔ ًَُنَز فٔی الؼَّ ٔمِيُضِه ًَُنزُ َوََِرَؿاصُِه  َوَحٔسیَث ابِ



 

ًٔ حَ  اََلنٔیِّ ْٔلَِحَنَس بِ ُت َحٔسیَث َیزٔیَس السَّ اَل ََبُو َزاُوز َوَذََکِ َٗ اَل َما لَٔيزٔیَس ًِٔئسی ًَُنزُ  َٗ َواّما َلطُ َو ٌِ ٔ َٓاىَِتَضَزنٔی اِست ِيَبٕل 

ِ بٔاِلَحسٔیٔث  َبأ ٌِ َتاَزَة َوَلِه َي َٗ ًَلَی ََِػَحأب  اََلنٔیِّ یُِسخُٔل   السَّ

اہلل  ییحی نب نیعم، انہد نب رسی، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاالسلؾ نب رحب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص

ہیلع فآہل فملس دجسہ رکےت افر ایس احتل ںیم وس اجےت اہیں کت ہک رخاوٹں یک آفاز آےن یتگل رھپ اھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ابیق امنز وپری رفامےت افر فوض ںیہن رکےت ےھت اکی رمہبت ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر فوض 

 احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فوض اس رپ الزؾ وہات ےہ وج ھدیاھ ٹیل ںیہن ایک

رک وسےئ امثعؿ افر انحؿ ےن اانت ااضہف افر ایک ےہ ہک بج ھدیاھ وسےئ اگ اس ےک وجڑ ڈےلیھ وہ اجںیئ ےگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اولوض 

 

 

مص

خِعا   )ینعی فوض ارپس الزؾ ےہ وج ھدیاھ ٹیل رک وسےئ( دحثی رکنم ےہ ویکہکن اس رفاتی وک اتقدہ ےس رصػ سیدی یلع نم انؾ 
غ

فاالین ےن رفاتی ایک ےہ افر اس دحثی اک الہپ ہصح انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اکی امجتع ےن رفاتی ایک ےہ رگم اس ںیم ہی 

ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت وفحمظ ےھت رضحت اعہشئ ریض  ومضمؿ یسک ےن ذرک ںیہن ایک انب ابعس ریض اہلل

 اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی آںیھکن وسیت ںیہ دؽ ںیہن وسات

 ریض اہلل ہنع ییحی نب نیعم، انہد نب رسی، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاالسلؾ نب رحب، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک وسےن ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

     203    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محٔوي بً ًل٘نہ، ًبسالزحنً بً ًائذ، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہحيوہ بً َشیح، ب٘يہ وؿین بً ًلاء،  :  راوی

ًِ َم  ًَ ًََلإئ   ًٔ ًِ اِلَؤؿیٔن بِ ًَ ُة  ثََيا َب٘ٔيَّ الُوا َحسَّ َٗ  ًَ ی یِٕح اِلحِٔنٔصیُّ فٔی آَخٔ ًُ َُشَ ثََيا َحِيَوةُ بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًٔ ُٔوئ بِ ِح

ًَلٔیِّ   ًِ ًَ ًَائٕٔذ   ًٔ ًٔ بِ يِ الزَِّحَن ٌَ طٔ اِل َلِيطٔ َوَسلََّه ؤکَاُئ الشَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِيطُ  ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ٌٔ بِ َيا

 ِ أ ِلَيَتَوؿَّ َٓ ًِ ىَاَو  َن َٓ 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ویحہ نب رشحی، ہیقب ، فنیض نب اطعء، وفحمظ نب ہمقلع، دبعارلنمح نب اعذئ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آںیھکن دعقم اک دنب ںیہ سپ وج صخش وس اجےئ وت فوض رکے

 ویحہ نب رشحی، ہیقب فنیض نب اطعء، وفحمظ نب ہمقلع، دبعارلنمح نب اعذئ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 ایک اجنتس رپ ےنلچ ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک اجنتس رپ ےنلچ ےس فوض وٹٹ اجات ےہ؟

     204    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ثناٌ بً ابی طيبہ، َشیک، جزیز، حرضت ط٘يٙ رضی اہلل ًيہہياز بً ْسی، ابزاہيه، بً ابی مٌاویہ، ابی مٌاویہ، ً :  راوی

 ًُ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ًِ ََبٔی ُم ًَ اؤیََة  ٌَ ًُ ََبٔی ُم یِّ َوإٔبَِزاصٔيُه بِ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ یْک َوَجزٔیْز َحسَّ ثَىٔی ََشٔ  ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ

ًِنَ  َ ًِ اِْل ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ُ َوابِ اَل ََب َٗ ّزا َوََل ثَِوبّا  ٌِ ُّٕ َط ًِ َمِوكٕٔئ َوََل ىَُٜ ُ ٔم أ يَّا ََل ىََتَوؿَّ ُٛ ًَِبُس اہللٔ  اَل  َٗ اَل  َٗ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ و َزاُوز ٔع 

اَل  َٗ ًَِيطُ  ثَطُ  ٕٚ ََِو َحسَّ و ًِ َمرِسُ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة ٓٔيطٔ  ٌَ ًُ ََبٔی ُم اَل إٔبَِزاصٔيُه بِ َٗ ًِ ًَ اَل َصيَّاْز  َٗ ِبُس اہللٔ َو ًَ اَل  َٗ

ًَِيطُ  ثَُط  ٕٙ ََِو َحسَّ  َط٘ٔي

انہد نب رسی، اربامیہ، نب ایب اعمفہی، ایب اعمفہی، امثعؿ نب ایب ہبیش، رشکی، رجری، رضحت  قیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ےک دعب اپؤں ںیہن دوھےت ےھت افر ہن یہ )امنز ےک دفراؿ( رضحت دبعاہلل انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک مہ راہتس ںیم ےنلچ

ابولں افر ڑپکفں وک ےتٹیمس ےھت اربامیہ نب ایب اعمفہی دنسب اشمع وباہطس  قیق ربفاتی رسمفؼ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع 

رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ )ینعی  ےس رفاتی رکےت ںیہ )ینعی درایمؿ ںیم رسمفؼ اک فاہطس ےہ( افر انہد دنسب وباہطس  قیق

 (اس دحثی ںیم رسمفؼ اک فاہطس ںیہن ےہ

 انہد نب رسی، اربامیہ، نب ایب اعمفہی، ایب اعمفہی، امثعؿ نب ایب ہبیش، رشکی، رجری، رضحت  قیق ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک درایمؿ فوض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک درایمؿ فوض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     205    حسیث                               جلس اول  :  جلس

و، حرضت ًلی بً كلٙ ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز بً ًبسالحنيس، ًاػه، احول، ًيسٰی بً حلاٌ، مشله بً سَل :  راوی

 رضی اہلل ًيہ



 

 ًٔ ًِ ًٔيَسی بِ ًَ ًَأػٕه اِْلَِحَؤل   ًِ ًَ ِبٔس اِلَحنٔئس  ًَ  ًُ ثََيا َجزٔیزُ بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا وٕ َحسَّ ًٔ َسَلَّ ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ  ٌَ ا حٔلَّ

َّی ا اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕٙ ًٔ كَِل ًَلٔیِّ بِ  ًِ ٌِٔس ًَ ِ َوِلُي أ ِلَيَتَوؿَّ َٓ  ِٖ ِلَيِيَْصٔ َٓ  ٔ ََلة ِه فٔی الؼَّ ُٛ َشا َََحُس َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إٔذَا  ہللُ 

ََلةَ   الؼَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری نب دبعادیمحل، اعمص، اوحؽ، ٰیسیع نب اطحؿ، ملسم نب السؾ، رضحت یلع نب قلط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 ے ہک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ی

 

ئ
 
ہ
 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت ںیم ےس یسک صخش یک احتلِ امنز ںیم رحی اخرج وہ اجےئ وت اوکس اچ

 ولٹ اجےئ افر دفابرہ فوض رک ےک امنز اک ااعدہ رکے 

 یض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، رجری نب دبعادیمحل، اعمص، اوحؽ، ٰیسیع نب اطحؿ، ملسم نب السؾ، رضحت یلع نب قلط ر :  رافی

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

  

 ذمی اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اک ایبؿ
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 حؼین، بً ٗبيؼہ، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہٗتيبہ بً سٌيس، ًبيسہ بً حنيس، ابً ربيٍ،  :  راوی

 ِ ًِ حَُؼی ًَ  ٍٔ ًٔ الزَّبٔي ًِ الزَّٛٔیٔن بِ ًَ اُئ  ًُ حَُنِيٕس اِلَحذَّ ًَبٔيَسةُ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َرضَٔی َحسَّ  ًِ ًَ بٔيَؼَة  َٗ  ًٔ ٔن بِ

ِلُت  ٌَ َح َٓ اّئ  ِيُت َرُجَّل َمذَّ ُٛ اَل  َٗ ِيُط  ًَ َه ََِو  اہللُ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُت َذلَٔک لٔلئَّيیِّ َػل ََٓذََکِ َٙ َهِضزٔی  َّ٘ َّی َاَظ َََُِتٔشُل َحً

َک  أُِشِل َذََکَ َٓ ِل إَٔذا َرََیَِت اِلَنِذَی  ٌَ ِٔ َلِيطٔ َوَسلََّه ََل َا ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔ ذَُٔکَ َلطُ  أِ ُوُؿوئََک ل إٔذَا  َوَتَوؿَّ َٓ ََلةٔ  لؼَّ

اَُِتٔشلِ  َٓ ِدَت اِلَناَئ  ـَ َٓ 

ہبیتق نب دیعس، دیبعہ نب دیمح، انب رعیب، ،نیص، نب ہصیبق، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رثکت 

یک رثکت یک انب رپ( ریمی  ذمی یک اکشتی یھت افر ںیم )اپیک یک رغض ےس( لسغ ایک رکات اھت اہیں کت ہک )رسدی یک دشت افر لسغ

آپ  تشپ یک اھکؽ ٹھپ یئگ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااکس ذرک ایک ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ااکس ذرک ایک وت

ول  افر فوض رکول اسیج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ذمی ےنلکن ےس لسغ تم رکف ہکلب مت بج ذمی دوھکی وت ذرک )وضع وصخمص( دوھ 

 ہک امنز ےک ےیل رکےت وہ اہتبل بج ینم اخرج وہ وت لسغ ایک رکف 



 

 ہبیتق نب دیعس، دیبعہ نب دیمح، انب رعیب، ،نیص، نب ہصیبق، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اک ایبؿ
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 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابونرض، سلامیٌ بً يشار، حرضت م٘سازبً اسوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی اليَّرِضٔ  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَ ََبٔی َحسَّ ًَلٔیَّ بِ  ٌَّ ََ ٔ ًٔ اِْلَِسَوز ٔ بِ َساز ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  

 ٔ ًِ الزَُّجٔل إ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌِ َيِشأََل َلُط َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِيطُ َََمَزُظ ََ َد ٔمِيطُ كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ََِٓخَ ًِ ََصِلٔطٔ   َذا َزىَا ٔم

ََٓشأَِلُت َرُسوَل  َسازُ  ِ٘ اَل اِلنٔ َٗ ٌِ ََِسأََلُط  َ ٌَّ ًِٔئسی ابَِيَتُط َوََىَا ََِسَتِحٌٔی َ ٔ إ َٓ َلِيطٔ  ًَ َه  اِلَنِذُی َماَذا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َجطُ َوِلَيَتَوؿَّ  ِح ََفِ ـَ ِلَيِي َٓ ِه َذلَٔک  ُٛ اَل إَٔذا َوَجَس َََحُس َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ ٔ ََلة ِ ُوُؿوئَطُ لٔلؼَّ  أ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبرضن، امیلسؿ نب اسیر، رضحت دقمادنب اوسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع 

ےئ افر ایکس ےن اوکن مکح دای ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہلئسم درایتف رکںی ہک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اپس اج

ذمی اخرج وہ وت فہ ایک رکے؟ وچہکن ریمے اکنح ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی )رضحت افہمط ریض اہلل اہنع( ںیہ 

اس ےیل ےھجم ذبات وخد ہی ہلئسم وپےنھچ ںیم رشؾ وسحمس وہیت ےہ )ذہلا مت وپوھچ( رضحت دقماد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک یک ذمی لکن روسؽ ا

 آےئ وت اوکس اچےئیہ ہک فہ اینپ رشاگمہ دوھےل افر فوض رکے اسیج ہک امنز ےک ےیل وہات ےہ 

 ر، رضحت دقمادنب اوسد ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبرضن، امیلسؿ نب اسی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اک ایبؿ
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 وہ، ًلی بً ابی كالب، حرضت رعوہ رضی اہلل ًيہاحنس بً یوىص، زہیر، ہظاو بً رع :  راوی

ًَ ََبٔی كَالٕٔب  ًَلٔیَّ بِ  ٌَّ َوَة ََ ًِ رُعِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ثََيا ُزَصیِْر  ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َسازٔ َوذَََکَ ىَِحَو َصَذا َحسَّ ِ٘ اَل لِٔلنٔ َٗ  

اَل َرُسو َ٘ َٓ َسازُ  ِ٘ َشأََلُط اِلنٔ َٓ اَل  ِورٔیُّ َٗ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ الثَّ َٗ ُظ َوَُىَِثَيِيطٔ  ٔشِل َذََکَ ِِ َه لَٔي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُل اہللٔ َػل



 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ  ٔ َساز ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ صَٔظاوٕ  ًَ ْة  ًَ  َوَجَنا

ریہ، اشہؾ نب رعفہ، یلع نب ایب اطبل، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع انب ایب اطبل ادمح نب ویسن، ز

ریض اہلل ہنع ےن رضحت دقماد ےس اہک )اس ےک دعب رعفہ ےن امیلسؿ نب اسیر یک دحثی ےک لثم ذرک ایک( رضحت یلع ریض اہلل ہنع 

فآہل فملس ےس اس ےک ابرے ںیم درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  رفامےت ںیہ ہک دقماد ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہک وضع انتلس افر ویصخں وک دوھ انیل اچےیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس وظری افر اکی امجتع ےن رطبقی اشہؾ دنسب رعفہ وبہطس دقماد 

 ربفاتی یلع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ 

 ادمح نب ویسن، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، یلع نب ایب اطبل، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع :  فیرا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اک ایبؿ
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 ًبساہلل بً مشلنہ، ابی ہظاو بً رعوہ، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ثََيا ََبٔی  اَل َحسَّ َٗ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًٔ ََبٔی َحسَّ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ثَُط  َحٔسیٕث َحسَّ

 ُٗ اَل  َٗ ِورٔیُّ َواكَالٕٔب  ًَْة َوالثَّ اَلَة َوَجَنا ـَ َٓ  ًُ ُل بِ َـّ َٔ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ اِلُن َٗ َياُظ  ٌِ ََٓذََکَ َم  ٔ َساز ِ٘ ًِ ِلُت لِٔلنٔ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  بِ

 ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َوَرَواُظ ابِ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َّی اہللُ  صَٔظاوٕ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٔ َساز ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ ََبٔيطٔ 

 ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِه یَِذَُکِ َُىَِثَيِيطٔ 

دبع اہلل نب ہملسم، ایب اشہؾ نب رعفہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دقماد ےس اہک رھپ )رافی ےن( یلہپ 

 ہک اس رفاتی وک لضفم نب اضفہل، وثری افر انب ہنییع ےن وباہطس اشہؾ ع  اہیب رضحت دحثی یک امدنن رفاتی ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ

 یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ رگم اوہنں ےن نیتیصخ دوھ ےن اک ذرک ںیہن ایک 

 دبعاہلل نب ہملسم، ایب اشہؾ نب رعفہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اک ایبؿ
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 مشسز، اسنٌيل، ابً ابزاہيه، محنس بً اسحٙ، سٌيس بً ًبيس بً سباٚ، حرضت سہل بً حييٕ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َحسَّ  ٌٔيُس بِ ثَىٔی َس َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ًَ إٔبَِزاصٔيَه ََِخبََرىَا ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٌٔيُل َي ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ًِ  ثََيا ُمَشسَّ ًَ  ٔٚ ا بَّ ًٔ الشَّ ًُبَِيسٔ بِ

 ًِ ثٔرُ ٔم ِٛ ُ ِيُت َ ُٛ ّة َو ًِ اِلَنِذٔی ٔطسَّ ِيُت ََِلَقی ٔم ُٛ اَل  َٗ  ٕٕ ًٔ حَُيِي ًِ َسِضٔل بِ ًَ َّی اہللُ  ََبٔيطٔ  َشأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ أَلُِتَٔشأل 

َٕ بَٔنا يُ  َِٜي َٓ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ  ًِ َذلَٔک اِلُوُؿوُئ  ََّنا یُِحزٔیَک ٔم اَل إٔى َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ٔٔيَک ًَ اَل َیِٜ َٗ ٔؼيُب ثَِوبٔی ٔمِيُط 

 َٓ ًِ َمإئ  ا ٔم ًّٔ َٛ ٌِ َتأُِخَذ  َ َُّط َََػابَطُ بٔأ ًِ ثَِوبَٔک َحِيُث َتَزی ََى َح بَٔضا ٔم ـَ  تَِي

دسمد، اامسلیع انب اربامیہ، دمحم نب ااحسؼ ، دیعس نب دیبع نب ابسؼ، رضحت لہس نب فینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

رکات اھت آرخ اکر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل  رثکت ذمی یک اکشتی رپ فیلکت ںیم التبمء راتہ اھت ویکہکن ںیم ارثک ایکس فہج ےس لسغ ایک

ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک ابرے ںیم رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ذمی ےنلکن رپ( رصػ فوض رکان اکیف ےہ ںیم 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ےن رعض اک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ذمی ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل

 ولچ اپین ےل رک اس اقمؾ رپ ڑھچک دف اہجں ںیہمت وسحمس وہ ذمی یگل ےہ 

 دسمد، الیعمس، انب اربامیہ، دمحم نب اقحس، دیعس نب دیبع نب ابسؼ، رضحت لہس نب فینح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذمی اک ایبؿ
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 ابزاہيه بً موسی، ًبساہلل بً وہب، مٌاویہ ابً ػالح، ًَلء بً حارث، رحاو بً حٜيه :  راوی

 َ ًُ ُموَسی ََِخبََرى ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ ًَ َػالٕٔح  ىٔی ابِ ٌِ اؤیَُة َي ٌَ ثََيا ُم ًُ َوصِٕب َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ا 

 ًَ َّی اہللُ  اَل َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ٕس اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٌِ ًٔ َس ًَِبٔس اہللٔ بِ طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح اؤ بِ ًَ رَحَ ِشَل َلِيطٔ َوَسلََّه  ُِ ا یُؤجُب اِل نَّ

 ِ َجَک َوَُى ًِ َذلَٔک ََفِ ٔشُل ٔم ِِ َت َٓ َِٓحٕل َیِنٔذی  اَل َذاَک اِلَنِذُی َوکُلُّ  َ٘ َٓ َس اِلَنأئ  ٌِ ٌَ َب ًِ اِلَنأئ یَُٜو ًَ ِ ُوُؿوئََک َو أ َثَيِيَک َوَتَوؿَّ

 ٔ ََلة  لٔلؼَّ

اؾ نب میکح ےک اچچ دبعاہلل نب دعس ااصنری ےس رفاتی اربامیہ نب ومیس، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی انب اصحل، العء نب احرث، رح

ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک لسغ سک زیچ ےس فابج وہات ےہ؟ افر اشیپب ےک دعب وج اپین )ذرک 

 ےس اخرج وہیت ےہ سپ بج ذمی ےس اخرج( وہ وت ایک رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ذمی وہیت ےہ افر ذمی رہ ذرک



 

 ےلکن وت رشاگمہ افر ویصخں وک دوھول افر فوض رکول اسیج ہک امنز ےک ےیل رکےت وہ

 اربامیہ نب ومیس، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی انب اصحل، العء نب احرث، رحاؾ نب میکح :  رافی

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

  

 احہضئ وعرت ےک اسھت اھکےن ےنیپ افر ابمرشت اک مکح

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت اھکےن ےنیپ افر ابمرشت اک مکح
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 نيس، ًَلء بً حارث، رحاو بً حٜيهہاروٌ بً محنس بً بکار، مزواٌ ابً محنس، ہيثه بً ح :  راوی

ًُ حُنَ  ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ٕس َحسَّ ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا َمزَِوا َّإر َحسَّ ًٔ بَک ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًُ َحسَّ ََلُئ بِ ٌَ ثََيا اِل ِيٕس َحسَّ

َُّط َسأََل َر  طٔ ََى ًَنِّ  ًِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح ٔ بِ او ًِ رَحَ ًَ ًِ اِمَزََتٔی َوهَٔی َحائْٔف اِلَحارٔٔث  َلِيطٔ َوَسلََّه َما َیٔحلُّ لٔی ٔم ًَ َّی اہللُ  ُسوَل اہللٔ َػل

َٚ اِلَحٔسیَث  ا َوَسا ـّ َٚ اِْلَٔزارٔ َوَذََکَ ُمَؤاکََلَة اِلَحائٔٔف ََِي ِو َٓ اَل َلَک َما  َٗ 

اؾ نب میکح ےن اےنپ اچچ ےس رفاتی ایک ےہ ہک اوہنں ےن اہرفؿ نب دمحم نب اکبر، رمفاؿ انب دمحم، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث، رح

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک بج ریمی ویبی احہضئ وہ وت ےھجم اس ےس سک دح کت افدئہ ااھٹان درتس ےہ آپ یلص 

ھت اھکےن ےنیپ اک یھب افر دحثی آرخ کت اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ازار ےس افرپ افرپ، افر رافی ےن ایبؿ ایک احہضئ وعرت ےک اس

 ایبؿ یک 

 اہرفؿ نب دمحم نب اکبر، رمفاؿ انب دمحم، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث، رحاؾ نب میکح :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےک اسھت اھکےن ےنیپ افر ابمرشت اک مکحاحہضئ وعرت 
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ہظاو بً وليس، سٌس اًنع، ب٘يہ بً وليس سٌس اًلع، ابً ًبساہلل، ًبسالزحنً بً ًائذ، حرضت مٌاذبً  :  راوی

 جبل رضی اہلل ًيہ

ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک   ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ   ًُ ٕس اِْلََُِلٔع َوصَُو ابِ ٌِ ًِ َس ًَ ًُ اِلَولٔئس  ُة بِ ثََيا َب٘ٔيَّ ًٔ  اِلَيزَنٔیُّ َحسَّ بِ



 

اَل َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َٗ ًٔ َجَبٕل  ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ ٕن ََٔمیرُ حِٔنَؽ  ًُ رُقِ اَل صَٔظاْو َوصَُو ابِ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ًَائٕٔذ اِْلَِززٔیِّ  َّی اہللُ  َػل

 ِٓ ًِ َذلَٔک ََ ًَ  ُٕ ُّٔ ٌَ َٚ اِْلَٔزارٔ َوالتَّ ِو َٓ اَل َما  َ٘ َٓ اَل  َٗ ًِ اِمَزََتٔطٔ َوهَٔی َحائْٔف  ُجٔل ٔم ا َیحٔلُّ لرٔلَّ اَل ََبُو َزاُوز َوَلِيَص صَُو ًَنَّ َٗ ُل  ـَ

ؤیِّ  َ٘ ىٔی اِلَحٔسیَث بٔاِل ٌِ  َي

 نب فدیل دعس ا ،ش، انب دبع اہلل، دبعارلنمح نب اعذئ، رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع ےس اشہؾ نب فدیل، دعس اشمع، ہیقب

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک رمد وک وعرت ےس سک دح کت افدئہ ااھٹان درتس ےہ ہکبج فہ 

ےس افرپ افرپ، نکیل رتہب ہی ےہ ہک اس ےس یھب رپزیہ ایک اجےئ اوبداؤد ےتہک ںیہ احہضئ وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ازار 

افدئہ   دفر اجتیلہ ںیم ولگ احہضئ وعرت وک اوھچت ےتھجمس ےھت اس ےک اسھت اھکان انیپ افر رنہ نہس  ہک ہی دحثی وقی ںیہن ےہ

اس وصتر یک خیب ینک یک افر ایسی احتل ںیم وعرت ےک ربا وصتر رکےت ےھت )دنہف امسج ںیم آج یھب یہی وصرت احؽ ےہ( االسؾ ےن 

اسھت وخردف ونش افر اعمرشت وک اجزئ رقار دای افر وشرہ ےک ےیل العفہ امجع ےک ابیق امتؾ اومر وک ابمح رقار دای اہتبل اےسی ااعفؽ ےس 

 دصفر نکمم وہاجات ےہ  رپزیہ وک الضف رقار دای وج امجع یک رحتکی دیپا رکےت ںیہ ویکہکن اس ےس امجع اک فوقع افر

 اشہؾ نب فدیل، دعس اشمع، ہیقب نب فدیل دعس ا ،ش، انب دبعاہلل، دبعارلنمح نب اعذئ، رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زناؽ ےسلسغ دوخؽ ےس فابج وہات ےہ ای ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ دوخؽ ےس فابج وہات ےہ ای ازناؽ ےس
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 احنس بً ػالح، ابً وہب، ًنزو، ابً حارث، ابً طہاب، حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَّ َحسَّ ًِ ََِرَضی ََ ُف َم ٌِ ثَىٔی َب ًٔ ٔطَضإب َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًَ اِلَحارٔٔث  ىٔی ابِ ٌِ ًَِنْزو َي ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ا ابِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕب ََِخبََرُظ ََ ٌِ َٛ  ًَ ٌَّ َُبَیَّ بِ أًٔسیَّ ََِخبََرُظ ََ ٕس الشَّ ٌِ ًَ َس اَسِضَل بِ َٗ ٌَٔل َذلَٔک  َوَسلََّه  ََّنا ُج َل إٔى

اَل ََبُو َزا َٗ ًِ َذلَٔک  ًَ ِشٔل َوىََهی  ُِ َيأب ثُهَّ َََمَز بٔاِل ٔل اِْلِٔسََلؤ لٔ٘ٔلَّةٔ الثِّ ًِ اِلَنائٔ ُرِخَؼّة لٔليَّأض فٔی ََوَّ ىٔی اِلَناَئ ٔم ٌِ  ُوز َي

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، انب اہشب، رضحت ایب نب ع ، ریض ا

ہیلع فآہل فملس ےن ادتباےئ االسؾ ںیم ولوگں وک ڑپکفں یک تلق یک انب رپ ااجزت دی یھت )لسغ ازناؽ ےک دعب فابج وہات ےہ دوخؽ 

رتصخ رپ لمع یک  ےس ںیہن( نکیل دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )رصػ دوخؽ ےس یھب( لسغ اک مکح رفامای افر اسہقب



 

 نِمَ امَل ِء ےہ
ُ
 اممتعن رفامدی اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ظفل ذکل ےس رماد دحثی اَمَل ء

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، انب اہشب، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ دوخؽ ےس فابج وہات ےہ ای ازناؽ ےس

     215    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مہزاٌ، بزار، مبْش، محنس بً ابی ُشاٌ، ابوحازو، حرضت سہل بً سٌس :  راوی

ٌَ اِلَبزَّ  ًُ ٔمِضَزا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕس َحسَّ ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ  ٕ ًِ ََبٔی َحازٔو ًَ  ٌَ ا ٕس ََبٔی َُشَّ ًِ ُمَحنَّ ًَ ْ اِلَحَلٔيیُّ  ثََيا ُمَبْشِّ اُز الزَّازٔیُّ َحسَّ

ًِ اِلَنأئ کَاىَِت ُرِخَؼّة َرخَّ  ٌَّ اِلَناَئ ٔم َ َ ٌَ ُتو ِٔ ُٔتَِيا الًَّٔی کَاىُوا َي ٌَّ اِل ٕب ََ ٌِ َٛ  ًُ ثَىٔی َُبَیُّ بِ ُسوُل اہللٔ فٔی بَِسٔئ َؼَضا َر َحسَّ

ُس  ٌِ  اِْلِٔسََلؤ ثُهَّ َََمَز بٔأَلُِتَٔشأل َب

دمحم نب رہماؿ، زبار، رشبم، دمحم نب ایب اسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ایب نب ع ، رفامےت ےھت ہک 

السؾ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دی وہیئ اکی ےلہپ وج وتفی دای اجات اھت ہک لسغ ازناؽ ےس فابج وہات ےہ فہ ادتباء ا

رتصخ )راعتی( یھت نکیل دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )دوخؽ( ےک دعب لسغ رکےن اک مکح رفامای اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 اوباسغؿ ےس رماد دمحم نب رطمػ ںیہ 

 اسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعسدمحم نب رہماؿ، زبار، رشبم، دمحم نب ایب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ دوخؽ ےس فابج وہات ےہ ای ازناؽ ےس

     216    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه، ہظاو، طٌبہ، ٗتازہ، حشً، ابی رآٍ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہمشله بً  :  راوی

ًِ ََبٔی ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا صَٔظاْو َوُط اصٔئسیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَفَ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٌَّ  َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ  ٍٕ ٔ َرآ

َّی اہللُ  ِشلُ  الئَّيیَّ َػل ُِ ِس َوَجَب اِل َ٘ َٓ  ٌٔ ٌَ بٔاِلدَٔتا َٚ اِلدَٔتا ٍٔ َوََِلزَ بَٔضا اِْلَِربَ ٌَ َس بَیَِن ُط ٌَ َٗ اَل إَٔذا  َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ہبعش، اتقدہ، نسح، ایب راعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ا ء )دف راونں افر رفج ےک ںوبں( ےک درایمؿ ھٹیب اجےئ افر رمد اک اقمؾ ہنتخ وعرت فملس ےن

 

ض
ع
 رفامای ہک بج رمد وعرت ےک اچر ا



 

 ےک اقمؾ ہنتخ ےس لم اجےئ وت لسغ فابج وہ اجاگیئ 

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ہبعش، اتقدہ، نسح، ایب راعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ دوخؽ ےس فابج وہات ےہ ای ازناؽ ےس

     217    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 الزحنً، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہاحنس بً ػالح، ابً وہب، ًنزو بً طہاب، ابی سلنہ بً ًبس :  راوی

بِ  ًَ  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ِنْزو  ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ  ًٔ ٔس الزَِّحَن

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َ ُل َذلَٔک  اِلُدِسرٔیِّ َ ٌَ ِٔ ٌَ ََبُو َسَلَنَة َي ًِ اِلَنأئ َوکَا اَل اِلَناُئ ٔم َٗ  َوَسلََّه 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف نب اہشب، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ےس فابج وہات ےہ( )اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک( اوبہملس اک لمع اس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپین اپین ےس ےہ )لسغ ینم ےنلکن

 رپ اھت

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف نب اہشب، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایک یبنج لسغ ےس ےلہپ دفرسا امجع رک اتکس ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایک یبنج لسغ ےس ےلہپ دفرسا امجع رک اتکس ےہ؟

     218    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، اسنٌيل، حنيس، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

صَسٕ  ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ َلِيطٔ َوَسلََّه كَا َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ ؤیُل  ثََيا حَُنِيْس اللَّ ٌٔيُل َحسَّ ثََيا إِٔسَن َٖ َحسَّ

نَ  ٌِ ًِ ََىَٕص َوَم ًَ ًُ َزیِٕس  ََٜذا َرَواُظ صَٔظاُو بِ اَل ََبُو َزاُوز َوَص َٗ ًَلَی نَٔشائٔطٔ فٔی ُُِشٕل َواحٕٔس   ٕ ًِ ََىَٕص  زْ َذاَت یَِوو ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََىَٕص  ًَ ُضِه  ًِ الزُّصِزٔیِّ کُلُّ ًَ ًُ ََبٔی اِْلَِخرَضٔ   َوَػالُٔح بِ

 اینپ ازفاج دسمدنب رسمدہ، اامسلیع، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

ےک اپس وہ رک آےئ اکی یہ لسغ ےس  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اشہؾ نب زدی ےن رضحت اسن ےس افر ایس رطح اصحل نب ایب االرضخ 

 ےن وباہطس زرہی ربفاتی اسن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ 

 دسمد، الیعمس، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبنج دفابرہ امجع رکان اچےہ وت فوض رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج دفابرہ امجع رکان اچےہ وت فوض رکے

     219    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يل، حناز، ًبسالزحنً، بً ابورآٍ، سلِم، حرضت ابورآٍ رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌ :  راوی

 ًِ ًَ تٔطٔ َسِلَِم  ًَنَّ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ََبٔی َرآ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َّی اہللُ  َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ ٍٕ ٔ ََبٔی َرآ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ ٌَ ُِٗلُت َلطُ یَا َرُسوَل اہللٔ ََََل َتِح اَل  َٗ  ٔ ٔ َؤًِيَس َصٔذظ َتٔشُل ًِٔيَس َصٔذظ ِِ ًَلَی نَٔشائٔطٔ َي  ٕ َٖ َذاَت یَِوو لُطُ ُُِشَّل كَا

ًِ صََذا اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث ََىَٕص َََػحُّ ٔم َٗ اَل َصَذا ََِزكَی َوََكَِيُب َوََكَِضزُ  َٗ  َواحّٔسا 

لیع، امحد، دبعارلنمح، نب اوبراعف، یملس، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص ومیس نب اامس

اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ امتؾ ازفاج ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی ےک اپس لسغ رکےت ےھت ںیم 

 فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس ےس افرغ وہ رک اکی یہ ابر لسغ ویکں ںیہن رک ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےتیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی لمع رتہب افر دنسپدیہ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اسن یک دحثی اس دحثی ےس زایدہ حیحص 

 ےہ 

 اوبراعف، یملس، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع ومیس نب الیعمس، امحد، دبعارلنمح، نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج دفابرہ امجع رکان اچےہ وت فوض رکے

     220    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز بً ًوٌ، حٔؽ بً ُياث، ًاػه، ابومتوکل، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ًِ ََبٔی َس  ًَ ِّٔل  ًِ ََبٔی اِلُنَتَوک ًَ ًَأػٕه اِْلَِحَؤل   ًِ ًَ ًُ َُٔيإث  ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٌٕ َحسَّ ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًِ الئَّيیِّ َحسَّ ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ 

ًَلَ  َّی اہللُ  ِ بَِيَيُضَنا ُوُؿوئّاَػل أ ِلَيَتَوؿَّ َٓ اؤَز  ٌَ ٌِ يُ ِه ََصَِلُط ثُهَّ بََسا َلُط ََ ُٛ اَل إَٔذا ََتَی َََحُس َٗ َه   ِيطٔ َوَسلَّ

رمعف نب وعؿ، صفح نب ایغث، اعمص، اوبوتملک، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 مت ںیم ےس وکیئ صخش اینپ ویبی ےس امجع رکے افر اس ےک دعب رھپ امجع رکان اچےہ وت فوض رکےل  فآہل فملس ےن رفامای بج

 رمع نب وعؿ، صفح نب ایغث، اعمص، اوبوتملک، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انجتب ےک دعب لسغ ےس ےلہپ وسان اجزئ ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انجتب ےک دعب لسغ ےس ےلہپ وسان اجزئ ےہ

     221    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ًبساہلل بً زیيار، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ثََيا  اَل َذََکَ َحسَّ َٗ َّطُ  ًٔ ًَُنَز ََى ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  أب ِبُس اہللٔ بِ ًُ اِلَدلَّ  ًَُنزُ بِ

ا َ٘ َٓ ِئل  ًِ اللَّ َّطُ ُأؼيبُطُ اِلَحَيابَُة ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه ََى ًَ َّی اہللُ  ِ لَٔزُسؤل اہللٔ َػل أ َه َتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َل َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل

َک ثُهَّ ىَِه   َوأُِشِل َذََکَ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب ااطخلب ریض اہلل 

ض ایک ہک ےھجم رات ںیم لسغ یک رضفرت وہ اجیت ےہ )وت ایک ںیم وفرا  لسغ رکفں؟( آپ ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فوض رک ایل رکف افر رشؾ اگہ وک دوھ رک وسای راہ رکف 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انجتب یک احتل ںیم اھکان انیپ اجزئ ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انجتب یک احتل ںیم اھکان انیپ اجزئ ےہ



 

     222    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً سٌيس، سٔياٌ زہزی، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا مشسز، ٗتيبہ :  راوی

ًَائَٔظ   ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ْز َو ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َة ََ

ٌِ یََيا ٌَ إَٔذا َََراَز ََ َه کَا ٔ َوَسلَّ ََلة َ ُوُؿوئَطُ لٔلؼَّ أ  َو َوصَُو ُجيُْب َتَوؿَّ

دسمد، ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ زرہی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج انجتب 

 یک احتل ںیم وسےن اک ارادہ رفامےت وت فوض رک ےتیل اسیج ہک امنز ےک ےیل رکےت ںیہ 

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ زرہی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دسمد، :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 انجتب یک احتل ںیم اھکان انیپ اجزئ ےہ

     223    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح، بزار، ابً مبارک، یوىص، زہزی :  راوی

ًِ الزُّصِزٔیِّ بٔإِٔسَيازٔظٔ  ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ بَّاحٔ اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِ َیأِکَُل َحسَّ َياُظ َزاَز َوإَٔذا َََراَز ََ ٌِ َوَم

ََُشَل یََسیِ  ُؼوّرا َوَرَواُظ َػ َوصَُو ُجيُْب  ِ٘ ًَائَٔظَة َم ِوَل  َٗ َة اِْلَکِٔل  َل ٗٔؼَّ ٌَ َح َٓ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ َوصِٕب  اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ابِ َٗ الُٔح طٔ 

َوَة ََِو ََبٔی َسَلَنةَ  ًِ رُعِ ًَ اَل  َٗ َُّط  ًُ اِلُنَباَرٔک إَٔلَّ ََى اَل ابِ َٗ َنا  َٛ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ََبٔی اِْلَِخرَضٔ  ًِ بِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ  َوَرَواُظ اِْلَِوَزاعٔیُّ 

ًُ اِلُنَباَرٔک  اَل ابِ َٗ َنا  َٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  الزُّصِزٔیِّ 

 دمحم نب ابصح، زبار، انب ابمرک، ویسن، زرہی ےن اسہقب دنس ےک اسھت ایس ےک مہ  ینع رفاتی یک ےہ اس ںیم اانت ااضہف افر ےہ ہک

 بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجتب یک احتل ںیم اھکان اھکےن اک ارادہ رفامےت وت اےنپ دفونں اہھت دوھ ےتیل اوبداؤد ےتہک ںیہ

ہک اےس انب فبہ ےن ویسن ےس رفاتی ایک ےہ افر ہصق الک وک رضحت اعہشئ رپ وموقػ ایک ےہ افر اصحل نب ایب االرضخ ےن اس وک 

رک ےک لثم رفاتی ایک ےہ رگم اس ےن ع  رعفہ ع  ایب ہملس اہک ےہ افر افزایع ےن وباہطس ویسن دنسب زرہی یبن زرہی ےس انب ابم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ اسیج ہک انب ابمرک ےن 

 دمحم نب ابصح، زبار، انب ابمرک، ویسن، زرہی :  رافی

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

  



 

 یبنج اھکان اھکےئ ای وسےئ وت ےلہپ فوض رکےل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اھکان اھکےئ ای وسےئ وت ےلہپ فوض رکےل

     224    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہيه، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہامشسز، یحٌی ، طٌبہ، حٜه، اب :  راوی

ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا َیِحٌَی َحسَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ

ٌِ َیأِکَُل ََِو یَيَ  ٌَ إَٔذا َََراَز ََ َه کَا ىٔی َوصَُو ُجيُْب َوَسلَّ ٌِ َ َا أ  اَو َتَوؿَّ

دسمد، ییحی، ہبعش، مکح، اربمیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اھکان 

 اھکےن ای وسےن اک ارادہ رفامےت وت فوض رکےتیل ینعی انجتب یک احتل ںیم 

 اربمیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدسمد، ییحی ، ہبعش، مکح،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اھکان اھکےئ ای وسےئ وت ےلہپ فوض رکےل

     225    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی، ابً اسنٌيل، یحٌی بً يٌنز، حرضت ًنار بً یاْس رضی اہلل ًيہ :  یراو

 ًَ اَسانٔیُّ  ًََلاْئ اِلُِخَ ًَ َسَلَنَة ََِخبََرىَا  ىٔی ابِ ٌِ اْز َي ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًَ إِٔسَن ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ُموَسی َي ارٔ َحسَّ ًَنَّ  ًِ ًَ َنَز  ٌِ ًٔ َي ًِ یَِحٌَی بِ

ٌَّ اليَّ  ًٔ َیأْسٕ ََ اَل ََبُو زَ بِ َٗ أَ  ٌِ یََتَوؿَّ َب ََِو ىَاَو ََ َؽ لِٔلحُئُب إَٔذا ََکََل ََِو ََشٔ َه َرخَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًٔ ٔيیَّ َػل اُوز بَیَِن َیِحٌَی بِ

 ًُ ًُ ََبٔی كَالٕٔب َوابِ ًَلٔیُّ بِ اَل  َٗ ًٔ یَأْسٕ فٔی صََذا اِلَحسٔیٔث َرُجْل و  ارٔ بِ ًَنَّ َنَز َو ٌِ ٌِ َي ِنزٕو اِلحُيُُب إَٔذا َََراَز ََ ًَ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ًَُنَز َو

 َ أ  َیأِکَُل َتَوؿَّ

ومیس انب اامسلیع، ییحی نب رمعی، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یبنج وک 

تی ای ااجزت( دی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ییحی نب رمع نب ایرس ےک اھکےن ےنیپ ای وسےن ےک فتق فوض رکےنیل یک رتصخ )راع

درایمؿ اس دحثی ںیم اکی صخش افر ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع انب رمع افر دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک بج یبنج اھکان 

 اھکےن اک ارادہ رکے وت فوض رکےل 



 

 ت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنعومیس، انب الیعمس، ییحی نب رمعی، رضح :  رافی

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

  

 یبنج لسغ رکےن ںیم اتریخ رک اتکس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج لسغ رکےن ںیم اتریخ رک اتکس ےہ

     226    یثحس                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، مٌتنز، احنس بً حيبل، اسنٌيل بً ابزاہيه، بزز بً سياٌ، ًبازہ بً ىسی، حرضت ُـيٕ بً حارث :  راوی

ا َٗ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َتنْٔز ح و َحسَّ ٌِ ثََيا ُم ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ثََيا بُزِ َحسَّ ًِ ََل َحسَّ ًَ  ٌٕ ًُ ٔسَيا زُ بِ

ًََليِ  َّی اہللُ  ائَٔظَة َََرََیِٔت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌَ ٔ ُِٗلُت ل اَل  َٗ ًٔ اِلَحارٔٔث  ٕٔ بِ ِي ـَ ُُ ًِ ًَ ًٔ ىَُسٓیٕ  ًِ ًَُباَزَة بِ َتٔشُل ٔم ِِ ٌَ َي َه کَا طٔ َوَسلَّ

اَلِت ُربََّنا اُِتَ  َٗ  ٔ ٔل اللَِّئل ََِو فٔی آٔخٔظ بَرُ اِلَحِنُس ِهَّلِل اِلَحَيابَةٔ فٔی ََوَّ ِٛ ُِٗلُت اہللُ ََ  ٔ ٔل اللَِّئل َوُربََّنا اَُِتَشَل فٔی آٔخٔظ َشَل فٔی ََوَّ

َل  ٌَ یُوتٔزُ ََوَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُِٗلُت َََرََیِٔت َرُسوَل اہللٔ َػل ّة  ٌَ ٔ َس َل فٔی اِْلَِمز ٌَ ٔ  الَّٔذی َج ظ اَلِت ُربََّنا اللَِّئل ََِو فٔی آٔخٔ َٗ

َل فٔی ا ٌَ بَرُ اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی َج ِٛ ُِٗلُت اہللُ ََ  ٔ ظ ٔل اللَِّئل َوُربََّنا ََِوَتَز فٔی آٔخٔ َّی ََِوَتَز فٔی ََوَّ ُِٗلُت َََرََیِٔت َرُسوَل اہللٔ َػل ّة  ٌَ ٔ َس ِْلَِمز

 ََ ٌٔ آ ٌَ َیِحَضزُ بٔاِلرُقِ َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َل اہللُ  ٌَ بَرُ اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی َج ِٛ ُِٗلُت اہللُ ََ َت  َٔ اَلِت ُربََّنا َجَضَز بٔطٔ َوُربََّنا َخ َٗ ُُٔت بٔطٔ  ِو َیِد

ّة  ٌَ ٔ َس  فٔی اِْلَِمز

ی ف نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 

ص

 

ع
دسمد، رمتعم، ادمح نب لبنح، اامسلیع نب اربامیہ، ربد نب انسؿ، ابعدہ نب یسن، رضحت 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک ایک آپ اتب یتکس ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجتب اک لسغ افؽ بش ںیم 

رکےت ےھت ای آرخ بش ںیم؟ آپ ےن وجاب دای ہک ع یھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افؽ بش ںیم لسغ رکےت ےھت افر ع یھ آرخ 

ربک رکش ےہ اس  یا اک سج ےن اکؾ ںیم آاسین دیپا رفامیئ ںیم ےن رھپ وساؽ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل بش ںیم ںیم ےن اہک اہلل ا

فملس افؽ بش ںیم فرت زپےتھ ےھت ای آرخ بش ںیم؟ رفامای ع یھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افؽ بش ںیم فرت زپےتھ ےھت افر ع یھ 

 ےہ اس  یا اک سج ےن اکؾ ںیم آاسین دیپا رفامیئ، ںیم ےن رھپ رعض ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل آرخ بش ںیم ںیم ےن اہک اہلل اربک رکش

 ہیلع فآہل فملس )رات یک امنز ںیم( رقآؿ دنلب آفاز ےس زپےتھ ےھت ای آہتسہ آفاز ےس؟ رفامای ع یھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنلب

 اہک اہلل اربک رکش ےہ اس  یا اک سج ےن اکؾ ںیم آاسین دیپا رفامیئ آفاز ےس زپےتھ ےھت افر ع یھ آہتسہ ںیم ےن 



 

ی ف نب احرث :  رافی

 

ص

 

ع
 دسمد، رمتعم، ادمح نب لبنح، الیعمس نب اربامیہ، ربد نب انسؿ، ابعدہ نب یسن، رضحت 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج لسغ رکےن ںیم اتریخ رک اتکس ےہ

     227    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًلی بً مسرک، ابی زرًہ، بً ًنزوو بً جزیز، ًبساہلل بً ىطی، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ًَُنَز اليَّنَ  ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ُ َحسَّ ًٔ ى ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ َجزٔیز ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ َة بِ ًَ ًِ ََبٔی ُزِر ًَ ًٔ ُمِسرٕٔک  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َطٓیٕ زٔیُّ َحسَّ

اَل ََل  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَِيطُ  ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  َُٜة بَِيّتا ٓٔيطٔ ُػوَرْة ًَ ٔ  َتِسُخُل اِلَنََلئ

 َوََل کَِلْب َوََل ُجيُْب 

صفح نب رمع، ہبعش، یلع نب دمرک، ایب زرہع، نب رمعفؾ نب رجری، دبعاہلل نب یجن، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

  سج رھگ ںیم وکیئ وصتری وہ، اتک وہ، ای یبنج وہروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رھگ ںیم رفےتش ںیہن اجےت

 یجن، رضحت یلع ریض اہلل ہنع صفح نب رمع، ہبعش، یلع نب دمرک، ایب زرہع، نب رمعفؾ نب رجری، دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 ایبؿ اپیک اک :   ابب

 یبنج لسغ رکےن ںیم اتریخ رک اتکس ےہ

     228    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ ابی اسحٙ، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 َ ًِ اِْل ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ ِسَوز

ًَلٓٔیٕ اِلَوأسلٔ   ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش اَل ََبُو َزاُوز َحسَّ َٗ ٌِ یََنصَّ َماّئ  ََ ٔ َُیِر  ًِ َه یََياُو َوصَُو ُجيُْب ٔم ًَ َوَسلَّ ُت َیزٔیَس بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ یُّ 

وُل َصَذ  ُ٘ ٌَ َي َٙ َصاُرو ىٔی َحٔسیَث ََبٔی إِٔسَح ٌِ  ا اِلَحٔسیُث َوصِْه َي

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ ایب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ع یھ انجتب یہ

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس نسح نب یلع فایطس  یک احتل ںیم وسےئ رےتہ افر اپین وک اہھت یھب ہن اگلےت )ینعی یف اوفلر لسغ رفامےت(

 ےن سیدی نب اہرفؿ اک وقؽ لقن ایک ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی ینعی دحثی اوب ااحسؼ فمہ ےہ

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ ایب اقحس، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

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

  

 یبنج ےک ےیل التفت الکؾ اپک اجزئ ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک ےیل التفت الکؾ اپک اجزئ ںیہن

     229    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل ًيہحٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًنزو بً مزہ، حرضت ًبساہلل بً سلنہ رضی ا :  راوی

اَل َزَخِلُت  َٗ ًٔ َسَلَنَة  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ًَِيطُ ََىَا َحسَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ  ًَلَی 

ًَلٔیٌّ  َثُضَنا  ٌَ َب َٓ ًِ بَىٔی َََسٕس ََِحَشُب  ٌٔ َرُجْل ٔميَّا َوَرُجْل ٔم ًِ  َوَرُجََل ًَ الَٔحا  ٌَ َٓ  ٌٔ َُنا ًِٔلَحا َّٜ اَل إٔى َٗ ًَِيطُ َوِجّضا َو َرضَٔی اہللُ 

 ٌَ َح بَٔضا ثُهَّ َج ََٓتَنشَّ َيّة  ِٔ أََخَذ ٔمِيُط َح َٓ ًَا بَٔنإئ  َس َٓ َد  َد ثُهَّ َخَ ََٓسَخَل اِلَنِِخَ اَو  َٗ أَىرَِکُوا َذلَٔک زٔیئَُٜنا ثُهَّ  َٓ  ٌَ آ َُ اِلرُقِ َل َيرِقَ

 ٔ اَل إ َ٘ َٓ ٌَ ٌَ َوَیأِکُُل َم آ ئَُيا اِلرُقِ ُيرِقٔ َٓ ًِ اِلَدََلٔئ  ُد ٔم ٌَ یَِِخُ َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اہللُ  ًِ َیِححُبُطُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َيا اللَِّحَه َوَلِه یَُٜ

ٌٔ َطِيْئ َلِيَص اِلَحَيابَةَ  آ ًِ اِلرُقِ ًَ اَل َیِححٔزُُظ  َٗ  ََِو 

رمہ، رضحت دبعاہلل نب ہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت یلع ےک اپس ایگ افر ریمے صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب 

اسھت دف آدیم افر ےھت اؿ ےس اکی اغابل ینب ادس ےس قلعت راتھک اھت افر دفرسا امہرے ےلیبق )ینب رماد ےس( رضحت یلع ریض اہلل ہنع 

 مت دفونں اطروتر وہ سپ اےنپ دنی وک یوقتی اچنہپؤ اس ےک دعب رضحت یلع ےن اؿ دفونں آدویمں وک اکی رطػ جیھب دای افر اہک ہک

ریض اہلل ہنع اضقےئ احتج ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ فاہں ےس آرک آپ ےن اپین وگنماای افر اکی ولچ اپین ےس ہنم اصػ ایک افر 

ہی اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب رقآؿ زپےنھ ےگل ولوگں وک آپ اک ہی لمع ااھچ ہن اگل وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن 

االخلء ےس لکن رک مہ ولوگں وک رقآؿ زپاھےت افر امہرے اسھت وگتش فریغہ اھکےت افر آپ وک التفت رقآؿ ےس وکیئ ارم امعن ہن 

 وہات اھت وساےئ انجتب ےک

 صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبنج اصمہحف رک اتکس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 یبنج اصمہحف رک اتکس ےہ

     230    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ووائل، حرضت حذئہ رضی اہلل ًيہمشسز، یحٌی ، مشٌز، واػل، اب :  راوی

َّی ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ َة َ َٔ ًِ حَُذِي ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ ًِ َوأػٕل  ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َه َلَ٘ٔيطُ  َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

 ٔ ٌَّ اِلُنِشل ٔ اَل إ َ٘ َٓ ِّی ُجيُْب  ٔن اَل إ َ٘ َٓ أَصَِوی إَٔلِيطٔ   َه ََل َیِيحُُص َٓ

دسمد، ییحی، رعسم، فالص، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس ےلم وت 

)اصمہحف رکےن یک رغض ےس( ایکن رطػ وتمہج وہےئ اوہنں ےن )ذعمرت رکےت وہےئ( اہک ہک ںیم یبنج وہں آپ یلص اہلل ہیلع 

 رفامای املسمؿ سجن ںیہن وہات فآہل فملس ےن

 دسمد، ییحی ، رعسم، فالص، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اصمہحف رک اتکس ےہ

     231    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، بْش، حنيس، برک، ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ اَل َل٘ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ََبٔی َرآ ًَ ًِ برَِکٕ  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ ثََيا یَِحٌَی َوبِْٔشْ  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللَُحسَّ َلِيطٔ  َيىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ

اَل ََیِ  َ٘ َٓ اَُِتَشِلُت ثُهَّ ٔجئُِت  َٓ ََٓذَصِبُت  َٓاِختََيِشُت  ٚٔ اِلَنٔسیَيةٔ َوََىَا ُجيُْب  ًِ ُطُ ٕٙ ٔم ی َه فٔی َطٔ اَل َوَسلَّ َٗ ِيَت یَا ََبَا صَُزیَِزَة  ُٛ  ًَ

 َ٘ َٓ ٔ كََضاَرةٕ  َُیِر ًَلَی  ٌِ ََُجالَٔشَک  صُِت ََ َٓرَکٔ ِيُت ُجيُّبا  ُٛ ِّی  ٔن اَل فٔی َحٔسیٔث بِْٔشٕ ُِٗلُت إ َٗ ٌَّ اِلُنِشلَٔه ََل یَِيُحُص و  ٔ ٌَ اہللٔ إ اَل ُسِبَحا

ثَىٔی برَِکْ  ثََيا حَُنِيْس َحسَّ  َحسَّ

دسمد، ییحی، رشب، دیمح، رکب، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس دمہنی یک اکی ذگراگہ ںیم 

  ںیم انجتب یک احتل ںیم اھت اس ےئل ےھچیپ ٹہ ایگ افر )رھگ( الچ ایگ افر لسغ رک ےک ولاٹ  آپ ےن درایتف رفامای ریمی الماقت وہیئ

اے اوبرہریہ! اہکں ےلچ ےئگ ےھت؟ ںیم ےن رعض ایک  ای روسؽ اہلل! ںیم یبنج اھت  سپ ےھجم ربا ولعمؾ وہا ہک ںیم اناپیک یک احتل ںیم 

امای احبسؿ اہلل! املسمؿ سجن ںیہن وہات  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رشب یک دحثی ںیم دنسویں ےہ دحانث آپ ےک اپس  ںوھٹں  آپ ےن رف

 دیمح اقؽ دحینث رکب 

 دسمد، ییحی ، رشب، دیمح، رکب، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ :  رافی



 

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

  

 یبنج ےک ےیل دجسم ںیم دالخ وہان اجزئ ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک ےیل دجسم ںیم دالخ وہان اجزئ ںیہن
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 امشسز، ًبسالواحس بً زیاز، آلت بً خلئہ، جرسہ بيت زجاجہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَِتىٔی َجرِسَ  اَل َحسَّ َٗ َة  َٔ ًُ َخلٔي َِٓلُت بِ َ ثََيا اِْل ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ِبُس اِلَواحٔٔس بِ ًَ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُت َحسَّ ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ةُ بِٔيُت َزَجاَجَة 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  وُل َجاَئ َرُسوُل اہللٔ َػل ُ٘ ًَِيَضا َا اَل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ًَْة فٔی اِلَنِشحٔٔس  َه َوُوُجوُظ بُُيؤت ََِػَحابٔطٔ َطارٔ لَّ

وِ  َ٘ ٍِ اِل َه َوَلِه َيِؼَي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ اِلَنِشحٔٔس ثُهَّ َزَخَل الئَّيیُّ َػل ًَ ٔ اِلبُُيوَت  ُضوا َصٔذظ ٌِ َتِيزَٔل ٓٔيضِٔه َوجِّ ُو َطِيّئا َرَجاَئ ََ

 ٔ َد إ َِخَ َٓ ِّی ََل َُحٔلُّ اِلَنِشحَٔس لَٔحائٕٔف َوََل ُجيُٕب ُرِخَؼْة  إٔن َٓ ًِ اِلَنِشحٔٔس  ًَ ُضوا َصٔذظٔ اِلبُيُوَت  اَل َوجِّ َ٘ َٓ ُس  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َلِيضِٔه َب َٗ

أمزٔیُّ  ٌَ َُٓلِيْت اِل  صَُو 

 نب ہفیلخ، رسجہ تنب داجہج، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس

 

 

رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل  دسمد، دبعاولادح نب زاید، اف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ داھکی ہک احصہب ےک رمکفں اک رخ دجسم یک رطػ ےہ )ینعی اےکن رمکفں ےک درفازے دجسم ںیم ای 

ای رھگفں اک دجسم یک رطػ ےتلھک ےھت اتہک اکی دفرسے ےک رھگ ںیم آےن اجےن یک وہستل وہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

رخ دجسم ےس ریھپ دف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دعب رھپ رشتفی الےئ افر ولوگں ےن اس ادیم رپ ہک اشدی اےکن ابرے ںیم 

وکیئ رتصخ انزؽ وہ اس فتق کت وکیئ ردف دبؽ ںیہن ایک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ رشتفی الےئ وت رفامای ہک رھگفں اک رخ 

 اعرمی دجسم ےس

 

 رافی ےس رماد فلی ت

 

 

 ریھپ دف ویکہکن ںیم دجسم وک یبنج افر احہضئ ےک ےیل الحؽ ںیہن رکات اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اف

 ےہ 

 نب ہفیلخ، رسجہ تنب داجہج، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 

 

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، اف
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 یبنج وہ افر امنز ےک ےیل ڑھکا وہ اجےئ وت ایک رکے؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 از، حشً، حرضت ابوبرکہ رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز بً زی :  راوی

ٌَّ َرُس  َة ََ ًِ ََبٔی برَِکَ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًَِلٔه  َ ًِ زٔیَازٕ اِْل ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  وَل اہللٔ َػل

 ََ ٔ َ بَٔئسظ أَِوَمأ َٓ  ٔ ِحز َٔ َّی بٔضِٔه َزَخَل فٔی َػََلةٔ اِل ََٓؼل َُّطُ  ِ٘  ٌِ َمکَاىَُِٜه ثُهَّ َجاَئ َوَرَُِسُط َي

ومیس نب اامسلیع، امحد نب زاید، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ے روہ )اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فملس ےن امنز رجف زپاھین رشفع یک رھپ اہھت ےس ااشرہ رک ےک رفامای مت اینپ ہگج ڑھک

اےنپ رجحہ ںیم رشتفی ےل ےئگ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 (ابولں ےس اپین کپٹ راہ اھت )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رک ےک آےئ ےھت

 ، امحد نب زاید، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج وہ افر امنز ےک ےیل ڑھکا وہ اجےئ وت ایک رکے؟
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 ًثناٌ بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، حناز بً سلنہ :  راوی

ًُ َسَلَنَة بٔإِٔسَيازٔظٔ َو  ازُ بِ ٌَ ََِخبََرىَا َحنَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ ََّر َو َٜب َٓ لٔطٔ  اَل فٔی ََوَّ َٗ َياُظ َو ٌِ َم

 ٔ ظ ًِ ََ  فٔی آٔخٔ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ الزُّصِزٔیُّ  َٗ ِيُت ُجيُّبا  ُٛ ِّی  ٔن ََّنا ََىَا َبَْشْ َوإ اَل إٔى َٗ ََلَة  َضی الؼَّ َٗ ا  َلنَّ َٓ ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ بٔی َسَلَنَة بِ

َِّر اِنَْصَ  َٜب ٌِ یُ ُظ َواىَِتَوزِىَا ََ اَو فٔی ُمَؼَلَّ َٗ ا  َلنَّ َٓ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٌٕ ِو ًَ  ًُ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ََیُّوُب َوابِ َٗ َنا َق ْمَُت  َٛ اَل  َٗ َٖ ثُهَّ 

 ٔ َ بَٔئسظ ََّر ثُهَّ ََِوَمأ َٜب َٓ اَل  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ٕس ُمزَِسَّل  ًِ ُمَحنَّ ًَ ََٓذَصَب َوصَٔظاْو  ٌِ اِجلُٔشوا  ََ ٔ ِوو َ٘ ٔلَی اِل إ

اُِ  َّی َٓ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َ ًٔ َيَشإر َ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ ََبٔی َح ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ َذلَٔک َرَواُظ َمالْٔک  َٛ َّرَ َتَشَل َو ب َٛ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ اہللُ 

ثََيا ََبَ  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََياظ ُمِشلُٔه بِ َذلَٔک َحسَّ َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ َّی فٔی َػََلةٕ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ ٍٔ بِ ًِ الزَّبٔي ًَ ًِ َیِحٌَی  ًَ  ٌُ ا

َّرَ  ب َٛ َُّط  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََى  اہللُ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس ےس اسہقب دنس افر وہفمؾ ےک اسھت رفاتی ےہ )رفؼ ہی ےہ( ہک اس دحثی ےک 



 

ہیلع فآہل فملس ریبکت رحتہمی ہہک ےکچ ےھت افر اےکس آرخ ںیم ہی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  رشفع ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل

فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ںیم یھب ااسنؿ وہں افر ںیم یبنج اھت  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس زرہی ےن وباہطس اوبہملس نب 

ایک ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلصم رپ ڑھکے وہ ےئگ افر مہ آپ  دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

اوبداؤد  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریبکت اک ااظتنر رکےن ےگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس ےلچ افر رفامای مت اینپ ہگج ےمج روہ 

 ریسنی آپ ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک آپ ےن ریبکت ہہک یل یھت ےتہک ںیہ ہک اویب، انب وعاؿ افر اشہؾ ےن وبہطس دمحم نب

رھپ آپ ولوگں وک ےنھٹیب اک ااشرہ رک ےک ےلچ ےئگ اس ےک دعب لسغ رک ےک رشتفی الےئ اامؾ امکل ےن یھب وباہطس اامسلیع نب ایب میکح 

ملس ےن امنز ںیم اکی ریبکت یہک  اوبداؤد ےتہک ںیہ اطع نب اسیر ےس ایس رطح رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ہک ملسم نب اربامیہ ےن رطبقی اابؿ، دنسب ییحی وباہطس رعیب نب دمحم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ ہک آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت ہہک یل یھت 

 امحد نب ہملسامثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج وہ افر امنز ےک ےیل ڑھکا وہ اجےئ وت ایک رکے؟
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محنس بً رحب، زبيسی، ًياغ بً اورٚ، ابً وہب، یوىص، مدلس بً خالس، ابزاہيه بً خالس، ًنز بً ًثناٌ،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

 َ ًُ اِْل اُغ بِ ًَيَّ ثََيا  ثََيا الزُّبَِئسیُّ ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ٚٔ ََِخبََرىَا ابِ َحسَّ ًِ ِزَر ًَ ًُ َوصِٕب 

ثََيا َربَا اَئ َحسَّ ٌَ ًُ َخالٕٔس إَٔماُو َمِشحٔٔس َػِي ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِدَلُس بِ ثََيا یُوىَُص ح و َحسَّ ٕ ح و َحسَّ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ْح 

ًِ ا ًَ ُضِه  ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ کُلُّ ًَ ثََيا اِلَولٔيُس  ٔل َحسَّ ـِ َٔ ًُ اِل ُل بِ َّٕ ُمَؤمَّ ََلةُ َوَػ اَل َُٗٔيَنِت الؼَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ لزُّصِزٔیِّ 

 َّ أمطٔ َذََکَ ََى َ٘ اَو فٔی َم َٗ َّی إَٔذا  َه َحً ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل َِخَ َٓ ُضِه  َٓ ُٔو اَل لٔليَّأض اليَّاُض ُػ َ٘ َٓ َتٔشِل  ِِ ُط َلِه َي

ًُ َمکَا ُى ابِ ِٔ ْٖ َوَصَذا َل ُٔو ًُ ُػ ِس اَُِتَشَل َوىَِح َٗ ُٕ َرَُِسطُ َو َلِيَيا یَِيُل ًَ َد  ََِٓخَ ٔلَی بَِيتٔطٔ  ٍَ إ ًَيَّاْغ فٔی ىَُِٜه ثُهَّ َرَج اَل  َٗ ٕب َو  رَحِ

ِس اَُِتَشَل  َٗ َلِيَيا َو ًَ َد  َّی َخَ َلِه ىَزَِل َٗٔياّما ىَِيَتٔوزُُظ َحً َٓ  َحٔسیثٔطٔ 

دمحم نب رحب، زدیبی، ایعش نب ازرؼ، انب فبہ، ویسن، دلخم نب اخدل، اربامیہ نب اخدل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  رمعف نب امثعؿ،

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امنز ڑھکی وہیئ ولوگں ےن ںیفص ابدنھ ںیل اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن بج آپ یلص 



 

رپ ڑھکے وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اید آای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ )ےلصم( اقمؾ

لسغ ںیہن ایک ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس رفامای ہک اینپ ہگج ےمج روہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ںیم 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک ےس اپین کپٹ راہ اھت  ویکہکن آپ رشتفی ےل ےئگ افر اس احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رک ےک آےئ ےھت افر مہ ںیفص ابدنےھ وہےئ ڑھکے ےھت ہی انب رحب یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہک مہ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن وت لسغ رک  ایس رطح ڑھکے ڑھکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر رکےت رےہ اہیں کت ہک

 ےک ےلکن

رمع نب امثعؿ، دمحم نب رحب، زدیبی، ایعش نب افرؼ، انب فبہ، ویسن، دلخم نب اخدل، اربامیہ نب اخدل، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 وس رک اےنھٹ ےک دعب ڑپکے رپ رتی دےھکی وت ایک رکے؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وس رک اےنھٹ ےک دعب ڑپکے رپ رتی دےھکی وت ایک رکے؟

     236    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضی اہلل ًيہاٗتيبہ بً سٌيس، حناز بً خالس خيان، ًبساہلل، حرضت ًائظہ  :  راوی

 ًُ ًِ ًَ َنزٔیُّ  ٌُ ًَِبُس اہللٔ اِل ثََيا  ًُ َخالٕٔس اِلَديَّاُن َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ بَِئس اہللٔ 

 ًِ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَلِت ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ الزَُّجٔل یَزَی َٗ ًَ َتٔشُل َو ِِ اَل َي َٗ الزَُّجٔل َیحُٔس اِلَبَلَل َوََل یَِذَُکُ اِحتََٔلّما 

 ًَ اَلِت َُوُّ ُسَلِيٕه اِلَنزََِةُ َتَزی َذلَٔک ََ َ٘ َٓ َلِيطٔ  ًَ اَل ََل ُُِشَل  َٗ ِس اِحَتَلَه َوََل َیحُٔس اِلَبَلَل  َٗ َُّط  ََّناََى ِه إٔى ٌَ اَل َن َٗ اليَِّشاُئ  َلِيَضا ُُِشْل 

ُٙ الزَِّجالٔ  ٔ ائ َ٘  َط

ہبیتق نب دیعس، امحد نب اخدل ایخط، دبع اہلل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وساؽ وہا ہک ارگ وکیئ صخش دیبار وہ رک )ڑپکے ای دبؿ( رپ رتی دےھکی رگم وخاب اید ہن وہ )وت ایک رکے؟( آپ یلص

ےن رفامای لسغ رکے رھپ اےسی صخش ےک ابرے ںیم وساؽ وہا سج وک وخاب وت اید وہ رگم رتی ںیہن اپیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای اس رپ لسغ ںیہن اؾ میلس ےن درایتف ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ وعرت یھب رمد ےک لثم دےھکی

 وت ایک اس رپ یھب لسغ فابج ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں وعرںیت رمدفں ےک یہ لثم ںیہ 



 

 ہبیتق نب دیعس، امحد نب اخدل ایخط، دبعاہلل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 وعرت رمد یک رطح وخاب ای رتی دےھکی وت ایک رکے؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت رمد یک رطح وخاب ای رتی دےھکی وت ایک رکے؟

     237    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  ًيہااحنس بً ػالح، ًيبشہ، یوىص، ابً طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل :  راوی

ًَائَٔظ   ًِ ًَ َوةُ  اَل رُعِ َٗ اَل  َٗ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ثََيا یُوىُُص  ًَِيَبَشُة َحسَّ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَّ َُوَّ ُسَلِيٕه َحسَّ َ َة َ

زَّ َو  ًَ ٌَّ اہلَل  ٔ اَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ إ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ِّٙ َََرََیَِت اِلَنزَََِة إَٔذا َرََِت فٔی اِْلَِنَؼارٔیََّة هَٔی َُوُّ ََىَٔص بِ ًِ اِلَح َجلَّ ََل َيِشَتِحٌٔی ٔم

ًََلِيطٔ َوَسلََّه نَ  َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ًَائَٔظُة  اَلِت  َٗ َتٔشُل ََِو ََل  ِِ َتٔشِل إَٔذا َوَجَسِت اِلَناَئ اليَِّوؤ َما َیَزی الزَُّجُل َََا ِِ ِلَت َٓ ِه  ٌَ

ا ًَ اَلِت  َّی اَٗ ًَلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َبَل  ِٗ َ أ َٓ ٕ َلٔک َوصَِل َتَزی َذلَٔک اِلَنزََِةُ  ٖٓ ُ ِلُت َ ُ٘ َٓ َلِيَضا  ًَ َبِلُت  ِٗ َ أ َٓ اَل ئَٔظُة  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ہللُ 

َذلَٔک َر  َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ َبطُ  ٌُ الظَّ ًَ یَُٜو ًِ ََیِ ًَائَٔظُة َؤم ًُ ََخٔی الزُّصِزٔیِّ َتزٔبَِت یَنٔيئُک یَا  َوی ًُِ٘يْل َوالزُّبَِئسیُّ َویُوىُُص َوابِ

ا اِلحَ  ٌّ ٔ َٙ الزُّصِزٔیُّ ُمَشآ َٓ ًِ الزُّصِزٔیِّ َوَوا ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ  ٔ ًُ ََبٔی اِلَوزٔیز ًِ الزُّصِزٔیِّ َوإٔبَِزاصٔيُه بِ ًَائَٔظَة ًَ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ اَل  َٗ َحٔيیَّ 

 ًُ ا صَٔظاُو بِ ٔلَی َرُس َوََمَّ ٌَّ َُوَّ ُسَلِيٕه َجائَِت إ ًِ َُوِّ َسَلَنَة ََ ًَ ًِ َزیَِيَب بِٔئت ََبٔی َسَلَنَة  ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ اَل  َ٘ َٓ َوَة  َّی رُعِ ؤل اہللٔ َػل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اہللُ 

ؾ میلس ااصنرہی ےن وج اسن نب امکل ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا

یک فادلہ ںیہ رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل اعتیل قح ابت درایتف رکےن ںیم رشؾ وک دنسپ ںیہن رفامےت ارگ وعرت 

 ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل یھب وخاب ںیم ااسی یہ دےھکی اسیج ہک رمد داتھکی ےہ وت فہ لسغ رکے ای ںیہن؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں رضفر لسغ رکے بج فہ ینم دےھکی رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اؾ میلس یک رطػ 

رکےت وہےئ  وتمہج وہ رک اہک اوسفس ےہ مت رپ ایک وعرت یھب ااسی دیتھکی ےہ؟ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اطخب

رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اہنع ریتے اہھت اخک آولد وہں رھپ )ےچب ںیم( اشمتہب اہکں ےس وہیت ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک زدیبی، 

ی ےن زرہی یک  ِ

خِی
د

ح 

شف
م

لیقع، ویسن، انب ایخ اسلرہی افر انب ایب اولزری ےن وباہطس امکل زرہی ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر 



 

وہےئ اہک ےہ ع  رعفہ ع  اعہشئ نکیل اشہؾ نب رعفہ ےن وباہطس رعفہ ع  زبنی تنب ایب ہملس رضحت اؾ ہملس ےس وماتقف رکےت 

 رفاتی ایک ےہ ہک اؾ میلس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ےئلیک اپین یک دقمار لسغ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےئلیک اپین یک دقمار
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 حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاًبساہلل بً مشله، مالک، ابً طہاب، رعوہ،  :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ ًَِيَضا ََ اہللُ 

 ٔ ًِ إٔىَإئ َواح َتٔشُل ٔم ِِ ٌَ َي َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًُ ًَُيِيَيَة ىَِحَو َحٔسیٔث َػل اَل ََبُو َزاُوز َوَرَوی ابِ َٗ ًِ اِلَحَيابَٔة  ُٚ ٔم ٕس صَُو اِلَفَ

ِيُت َََُِتٔشُل ََىَا َوَرُسوُل اہللٔ ُٛ اَلِت  َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث  ًَ َنْز  ٌِ اَل َم َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َمالٕٔک  َّی اہللُ  َه  َػل

ًََْشَ  ُة  ُٚ ٔستَّ وُل اِلَفَ ُ٘ ًَ َحِيَبٕل َي ت ََِحَنَس بِ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ  ٔٚ ِسُر اِلَفَ َٗ ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس ٓٔيطٔ  وُل ٔم ُ٘ ُتُط َي ٌِ  رٔكَِّل َوَسنٔ

 َٗ اَل ثََناىَٔيُة ََِركَإل  َٗ  ًِ َن َٓ اَل  َٗ ًٔ ََبٔی ذٔئِٕب َخِنَشُة ََِركَإل َوثُلُْث  َُ ابِ ت ََِحَنَس َػا ٌِ اَل و َسنٔ َٗ ُٔوٕي  اَل َلِيَص َذلَٔک بَٔنِح

ِيَحانٔیُّ  ِس ََِوفَی ٗٔيَل الؼَّ َ٘ َٓ َِّٔٔطٔ بٔزٔكِلَٔيا َصَذا َخِنَشَة ََِركَإل َوثُلُّثا  ٔة اِل َٗ ًَِلی فٔی َػَس ََ ًِ وُل َم ُ٘ ِيَحانٔیُّ ََكَِيُب َي اَل الؼَّ َٗ ٘ٔيْل  ََ  

اَل ََل ََِزرٔی َٗ 

، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفؼ انیم دبع اہلل نب ہملسم

اکی ربنت ےس لسغ انجتب رکےت ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رمعم ےن زرہی ےس اس دحثی ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک وقؽ 

ہیلع فآہل فملس دفونں لم رک اکی ربنت ےس لسغ رکےت ےھت وج رفؼ ےک ربارب اھت  ویں رفاتی ایک ےہ ہک ںیم افر روسؽ یلص اہلل

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ہنییع ےن یھب اامامکل ےک لثم رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح نب لبنح ےس انس فہ رفامےت

 ےہ ہک انب ایب ذ ب اک اصع اپچن رلط افر اہتیئ رلط اھت ںیم ےن اہک ےھت ہک رفؼ وسہل رلط اک وہات ےہ افر ںیم ےن اؿ ےس ہی یھب انس

ہک وج ولگ ہی ےتہک ںیہ ہک اصع آھٹ رلط اک وہات ےہ )ااکس ایک ی بل وہات ےہ( اامؾ ادمح ےن اہک ہک ہی ریغ وفحمظ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ 



 

 احلظ ےس دسہق رطف اپچن رلط افر اہتیئ رلط دای رف اس ہک ںیم ےن اامؾ ادمح ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک سج صخش ےن امہرے رلط ےک

حا ین وت افر یھب رتہب ےہ رھپ اہک ےھجم ولعمؾ ںیہن
طی 
حا ین وجھکر اھبری وہیت ےہ آپ ےن اہک ہک 

طی 
 ےن وپرا دای ولوگں ےن اہک ہک 

 دبعاہلل نب ملسم، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 لسغ انجتب اک رطہقی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی

     239    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبیر بً ملٌهًبساہلل بً محنس، زہیر، ابواسحٙ، سلامیٌ بً رصز، حرضت  :  راوی

 ٌُ َٙ ََِخبََرنٔی ُسَلامِیَ ثََيا ََبُو إِٔسَح ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  َُّضِه  َحسَّ ٌٕٔه ََى ًٔ ُمِل ٔ بِ ًِ ُجَبیِر ًَ  ٕ ز ًُ رُصَ بِ

َه ا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  وا ًِٔيَس َرُسؤل اہللٔ َػل ا ََىَا َذََکُ َه ََمَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًِ اِلَحَيابَٔة  ِشَل ٔم ُِ ِل

ًَلَی َرَِٔسی ثَََلثّا َوَََطاَر بَٔيَسیِطٔ کِٔلتَِيضَٔنا أُٓٔيُف  َٓ 

رکاؾ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوب ااحسؼ ، امیلسؿ نب رصد، رضحت ،ریب نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک احصہب 

ہلل فملس ےک اسےنم لسغ انجتب اک ذرک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت اےنپ رس رپ نیت ولچ اپین ڈااتل وہں افر آپ یلص ا

 (ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت ےس ولچ انب رک داھکای )ہک ویں

 اوباقحس، امیلسؿ نب رصد، رضحت ،ریب نب معطمدبعاہلل نب دمحم، زریہ،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی

     240    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بوًاػه، حيولہ، ٗاسه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہامحنس بً مثىی، ا :  راوی

ٌَ َر  اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ ًِ َحِيَوَلَة  ًَ ًَأػٕه  ثََيا ََبُو  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُسوُل اہللٔ َػل

ًِ اِلَحَيابَٔة زَ  َه إَٔذا اَُِتَشَل ٔم ًٔ ثُهَّ اِْلَِيرَسٔ ثُهَّ َََخَذ َوَسلَّ ِّٙ َرَِٔسطٔ اِْلَیَِن َبَسََ بٔٔظ َٓ ِيطٔ  َّٔ َٜ ٔ أََخَذ ب َٓ ٔ اِلٔحََلٔب  ًِ ىَِحو  ًَا بَٔظِيٕئ ٔم



 

ًَلَی َرَِٔسطٔ  اَل بٔضَٔنا  َ٘ َٓ ِيطٔ  َّٔ َٜ ٔ  ب

 اہلل ہیلع فآہل فملس بج لسغ دمحم نب ینثم، اوباعمص، ہلظنح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

انجتب رفامےت وت اکی ربنت اگنمےت اسیج ہک دفدھ دفےنہ اک ربنت وہات ےہ رھپ اہھت ںیم اپین ےل رک رس ےک داینہ اجبن ڈاےتل، رھپ ابںیئ 

 اجبن افر رھپ آرخ ںیم دفونں اہوھتں ےس اپین ےل رک رس ےک درایمین ہصح رپ ڈاےتل 

 مص، ہلظنح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم نب ینثم، اوباع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی

     241    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يه، ًبسالزحنً، ابً مہسی، زئساہ بً ٗسامہ، ػسٗہ، حرضت جنيٍ بً ًنیر رضی اہلل ًيہيٌ٘وب بً ابزاہ :  راوی

 ًَ َُٗساَمَة   ًٔ ًِ َزائَٔسَة بِ ًَ ًَ َمِضٔسٓیٕ  ىٔی ابِ ٌِ ًٔ َي ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًُ َحسَّ ٍُ بِ ثََيا ُجَنِي َة َحسَّ َٗ ًِ َػَس

ٕ َََحُس  َٕ ًَُنیِر ِي َٛ َشأََلِتَضا إِٔحَساصَُنا  َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  ِّی َوَخاَلًٔی  ٍَ َُم اَل َزَخِلُت َم َٗ َلَبَة  ٌِ ََ  ًٔ ٌَ بَىٔی َتِئه اہللٔ بِ و ٌُ ِيُتِه َاِؼَي ُٛ

ُ ُوُؿو أ َه یََتَوؿَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًَائَٔظُة کَا اَلِت  َ٘ َٓ ِشٔل  ُِ ًَلَی َرَِٔسطٔ ثَََلَث ًِٔيَس اِل ٔٔيُف  ٔ ثُهَّ ُي ََلة ئَطُ لٔلؼَّ

ُفٔ  ُـّ ًِ ََِجٔل ال ًَلَی ُرُؤٔسَيا َخِنّشا ٔم ٔٔيُف  ًُ نُ  َمزَّإت َوىَِح

وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، انب دہمی، زدئاہ نب دقاہم، دصہق، رضحت عیمج نب ریمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 ےک اسھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس ایگ اؿ ںیم ےس اکی ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک اینپ فادلہ افر اخہل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لسغ اک ایک رطہقی اھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وجاب ںیم رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ز ےک ےیل ایک رکےت ںیہ رھپ اےنپ رس رپ نیت ابر اپین ڈاےتل افر مہ )وعرںیت( اینپ وچںویں ےک فآہل فملس ےلہپ فوض رکےت اسیج ہک امن

 ببس رس رپ اپچن رمہبت اپین ڈاںیتل ںیھت

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، انب دہمی، زدئاہ نب دقاہم، دصہق، رضحت عیمج نب ریمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی

     242    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 سلامیٌ بً رحب، مشسز، حناز، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٌُ ثََيا ُسَلامِیَ الَ  َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب اِلَوأطهٔیُّ َوُمَشسَّ ًُ رَحِ ٌَ بِ ِت کَا

 ُ ْ ُيِفٔ َٓ  ُ ٌُ َیِبَسَ اَل ُسَلامِیَ َٗ ًِ اِلَحَيابَةٔ  َه إَٔذا اَُِتَشَل ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ْز  َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ُمَشسَّ َٗ ًَلَی ٔطَنالٔطٔ َو بَٔينٔيئطٔ 

 َ ًَل  ُ ْ ْز ُيِفٔ اَل ُمَشسَّ َٗ َجُط َو ٔشُل ََفِ ِِ َي َٓ ا  َ٘ َٔ ٔ اِليُِنىَی ثُهَّ ااَّ ًَلَی یَسٔظ ًِ ََُشَل یََسیِطٔ َيُؼبُّ اِْلٔىَاَئ  ًَ َيِت  َٛ ی ٔطَنالٔطٔ َوُربََّنا 

ََل  ُ ُوُؿوئَُط لٔلؼَّ أ ٔد ثُهَّ یََتَوؿَّ َة ََِو ََىِقَ اِلَفِ ِس َََػاَب اِلَبِْشَ َٗ َُّط  َّی إٔذَا َرََی ََى َزُظ َحً ٌِ ُيَدلُِّل َط َٓ ٔ ثُهَّ یُِسخُٔل یََسیِطٔ فٔی اِْلٔىَأئ  ی ة

ًََلِيطٔ  َلْة َػبََّضا  ـِ َٓ َل  ـَ َٓ إَٔذا  َٓ ًَلَی َرَِٔسطٔ ثَََلثّا   َْ َة َََِفَ  اِلَبِْشَ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد، اشہؾ نب رعفہ، 

ر انجتب اک لسغ رفامےت وت امیلسؿ یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ داےنہ اہھت ےس ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاےتل اف

 دفونں اہھت دوھےت اس رطح رپ ہک ربنت وک داےنہ اہھت رپ اڈنےتل دسمد یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ

)افر رھپ ابںیئ اہھت رپ اس ےک دعب دفونں رافی قفتم اایبلؿ ںیہ( رھپ رشاگمہ وک دوھےت، اس ےک دعب دسمد ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک 

رپ ایبؿ ایک ےہ رھپ فوض رکےت اسیج ہک امنز ےک ےیل  ابںیئ اہھت رپ ڈاےتل ع یھ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رشاگمہ وک انکہی ےک وطر

رکےت ںیہ رھپ دفونں اہھت ربنت ںیم ڈاؽ رک ابولں اک الخؽ رکےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولعمؾ وہ اجات ہک اپین 

 دقر اپین چب راتہ اوکس اےنپ افرپ اہب ےتیل ابولں یک ڑجفں کت چنہپ ایگ ےہ ای رس اصػ وہ ایگ ےہ اےنپ رس رپ نیت ابر اپین ڈاےتل رھپ سج

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی

     243    حسیث                               اول جلس  :  جلس

 ًنزو بً ًلی، محنس بً ابی ًسی، سٌيس بً ابی مٌْش، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًِ ََبٔی َم  ًَ ٌٔيْس  ثَىٔی َس ًَٔسٓیٕ َحسَّ ًُ ََبٔی  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَلٓٔیٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحسَّ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًِ اليََّدعٔیِّ  ًَ َْشٕ  ٌِ

ًِ اِلَحَيابَةٔ بََس  َتٔشَل ٔم ِِ ٌِ َي َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َََراَز ََ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ََُشَل ًَائَٔظَة  َشَلُضَنا ثُهَّ  َِ َٓ ِيطٔ  َّٔ َٜ ٔ َ ب َ

 َٓ ًََلِيطٔ اِلَناَئ  اَق  َٓ ُط َوََ َِ ٔ ًَلَی َرَِٔسطٔ َمَزآ ٔٔيُف اِلَناَئ  بُٔل اِلُوُؿوَئ َوُي ِ٘ ٔلَی َحائٕٔم ثُهَّ َيِشَت اصَُنا ََصَِوی بٔضَٔنا إ َ٘  إَٔذا ََِن

رمعف نب یلع، دمحم نب ایب ددی، دیعس نب ایب رشعم، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

ہ رفامےت وت ےلہپ دفونں وچنہپں وک دوھےت رھپ لغب فریغہ وک دوھےت افر اؿ رپ اپین ڈاےتل بج فہ اصػ وہ اجںیئ فملس بج لسغ اک اراد

وت دفونں اہھت دویار رپ ےتلم رھپ فوض رشفع رکےت افر اےنپ رس رپ اپین ڈاےتل  رماعف ےس رماد دبؿ ےک فہ ےصح رماد ںیہ س  ںیم لیم 

  فریغہ عمج وہاجات ےہ  ےسیج لغب، انػ، ےنٹھگ

 رمعف نب یلع، دمحم نب ایب ددی، دیعس نب ایب رشعم، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی
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 حشً بً طوَک، ہظيه، رعوہ، حرضت طٌيی رضی اہلل ًيہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًَ اَلِت  َٗ اَل  َٗ ٔيیُّ  ٌِ ثََيا الظَّ َوَة اِلَضِنَسانٔیِّ َحسَّ ًِ رُعِ ًَ ثََيا صَُظِيْه  ًُ َطِوََکٕ َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٔ َحسَّ ًِ ائ ٔ ِيَضا َلئ ًَ َظُة َرضَٔی اہللُ 

َتٔشلُ  ِِ ٌَ َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی اِلَحائٔٔم َحِيُث کَا َّی اہللُ  ًِ اِلَحَيابَةٔ  ٔطئُِتِه َْلُرٔیَيَُِّٜه ََثََز یَٔس َرُسؤل اہللٔ َػل  ٔم

اہلل اہنع ےن رفامای ہک ارگ مت اچوہ وت ںیم  نسح نب وشرک، میشہ، رعفہ، رضحت یبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض

مت وک دویار رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت اک اشنؿ داھک یتکس وہں اہجں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ انجتب ایک رکےت 

 ےھت 

 اہلل اہنع نسح نب وشرک، میشہ، رعفہ، رضحت یبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی
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یب، ابً ًباض، او النوميین حرضت مينوىہ رضی اہلل مشسز، بً مرسہس، ًبساہلل بً زاؤز، اًنع، ساله، َک :  راوی

 ًيہا

یِٕب َحسَّ  ًِ َُکَ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ َزاُوَز  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  صَٕس َحسَّ ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َخاَلتٔطٔ َحسَّ ًَ ًَبَّإض   ًُ ثََيا ابِ

َّی اہللُ ُت َػل ٌِ اَلِت َوَؿ َٗ َشَلَضا َمِيُنوىََة  َِ َٓ ٔ اِلُيِنىَی  ًَلَی یَٔسظ أَ اِْلٔىَاَئ  َٔ ِٛ َ أ َٓ ًِ اِلَحَيابَٔة  َتٔشُل ٔم ِِ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه لٔلئَّيیِّ ُُِشَّل َي

َشَلضَ  َِ َٓ ٔ اِْلَِرَق  َب بَٔئسظ َجطُ بٔٔظَنالٔطٔ ثُهَّ ََضَ َشَل ََفِ َِ َٓ ٔجطٔ  ًَلَی ََفِ ُ َمزََّتیِٔن ََِو ثَََلثّا ثُهَّ َػبَّ  َٙ ا ث َنَف َواِستَِيَظ ـِ هَّ َتَن



 

َياَوِلُتطُ  َٓ َشَل رِٔجَلِيطٔ  َِ َٓ ی ىَاحَٔيّة  ًَلَی َرَِٔسطٔ َوَجَشسٔظٔ ثُهَّ َتَيهَّ ََُشَل َوِجَضُط َویََسیِطٔ ثُهَّ َػبَّ  َل  َو ٌَ َلِه َیأُِخِذُظ َوَج َٓ اِلنِٔئسیَل 

 ٔ ُت َذلَٔک ْٔلٔبَِزاص ََٓذََکِ ًِ َجَشٔسظٔ  ًَ ُُٔف اِلَناَئ  اَل َیِي َٗ اَزَة  ٌَ ٌَ اِل صُو ًِ کَاىُوا یرَِکَ ٜٔ ٌَ بٔاِلنِٔئسیٔل بَأِّسا َوَل اَل کَاىُوا ََل َیَزِو َ٘ َٓ يَه 

اَل َصََٜذا صَُو َولَ  َ٘ َٓ اَزةٔ  ٌَ صُوىَطُ لِٔل ًٔ َزاُوَز کَاىُوا یرَِکَ ِبٔس اہللٔ بِ ٌَ ٔ ُِٗلُت ل ْز  اَل ُمَشسَّ َٗ ًِ َوَجِستُُط فٔی َٛٔتابٔیََبُو َزاُوز  ََٜذا ٜٔ  َص

دسمد نب رسمدہ، دبعاہلل نب داؤد، اشمع، اس م، رکبی، انب ابعس، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہنےن افر انجتب ےس اپک وہےن ےک ےیل اپین راھک سپ آپ ےن ربنت اکھج رک داےنہ 

افر اوکس دف ای نیت رمہبت دوھای رھپ رشاگمہ رپ اپین ڈاؽ رک اوکس ابںیئ اہھت ےس دوھای رھپ ابایں اہھت زنیم رپ لم رک دوھای رھپ  اہھت رپ اپین ڈاال

یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر اہھت ہنم دوھای اس ےک دعباےنپ رس افر وپرے دبؿ رپ اپین اہبای رھپ اس ہگج ےس ٹہ رک اےنپ اپؤں 

رفامؽ شیپ ایک وت ےنیل ےس ااکنر رفام دای افر اےنپ دبؿ ےس اپین اھجڑےن ےگل  اشمع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ابرہ ںیم  دوھےئ ںیم ےن

ےتھجمس  اربامیہ یعخن ےس درایتف ایک وت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک احصہب رفامؽ ےس دبؿ وپےنھچن وک ربا ںیہن ےتھجمس ےھت نکیل ایکس اعدت ڈاانل ربا

ےتہک ںیہ ہک دسمد ےن دبعاہلل دنب اؤد ےس وپاھچ ہک ایک احصہب رکاؾ اعدت انب ےنیل وک ربا ےتھجمس ےھت؟ وت اوہنں ےن اہک اہں ےھت  اوبداؤد 

 یہی ابت ےہ رگم ںیم ےن اس وک اینپ اتکب ںیم ایس رطح اپای ےہ 

 رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنعدسمد، نب رسمدہ، دبعاہلل نب داؤد، اشمع، اس م، رکبی، انب ابعس، اؾ اوملنینم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ابی ذئب، حرضت طٌبہ رضی اہلل ًيہ حشین بً ًيسی، ابً ابی ٓسیک، ابً :  راوی

اَل  َٗ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ًٔ ََبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ًَ َُٓسیِٕک  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ اَسانٔیُّ َحسَّ ًُ ًٔيَسی اِلُِخَ ثََيا حَُشیُِن بِ ٌَ إٔذَا َحسَّ ًَبَّإض کَا  ًَ ٌَّ ابِ ٔ إ

ًَلَی یَ  ٔ اِلُيِنىَی  ُْ بَٔئسظ ًِ اِلَحَيابَةٔ ُيِفٔ ِه اَُِتَشَل ٔم َٛ َشأََلىٔی  َٓ  َْ ِه َََِفَ َٛ َئسَی َمزَّّة  َٓ َجطُ  ٔشُل ََفِ ِِ ٍَ ٔمَزإر ثُهَّ َي ی َسِب ٔ اِليُرِسَ سٔظ

 ٔ ََلة ُ ُوُؿوئَطُ لٔلؼَّ أ ٌِ َتِسرَٔی ثُهَّ یََتَوؿَّ َک ََ ٌُ اَل ََل َُوَّ َلَک َوَما یَِنَي َ٘ َٓ ِلُت ََل ََِزرٔی  ُ٘ َٓ ُُِت  ٔ  َََِفَ ًَلَی ٔجِلسٔظ ٔٔيُف  اِلَناَئ ثُهَّ  ثُهَّ ُي

زُ  َه َیَتَلضَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ََٜذا کَا وُل َص ُ٘  َي

نیسح نب یسیع، انب ایب دفکی، انب ایب ذ ب، رضحت ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع بج 

 است رمہبت اپین ڈاےتل رھپ رشاگمہ وک دوھ ےت اکی رمہبت فہ وھبؽ ےئگ ہک ینتک رمہبت لسغ انجتب رکےت وت داےنہ اہھت ےس ابںیئ اہھت رہ



 

ےن ویکں اپین ڈاال ےہ وت ھجم ےس وپاھچ ہک ینتک رمہبت ںیم ےن اپین ڈاال ےہ ںیم ےن اہک ےھجم اید ںیہن وت اوہنں ےن اہک ہک ریتی امں ہن وہ وت 

 رکےت ںیہ رھپ اےنپ امتؾ دبؿ رپ اپین اہبےت رھپ رفامےت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اید راھک؟ رھپ فہ فوض رکےت اسیج ہک امنز ےک ےیل

 ایس رطح اپیک احلص ایک رکےت ےھت

 نیسح نب یسیع، انب ایب دفکی، انب ایب ذ ب، رضحت ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٗتيبہ بً سٌيس، ایوب، بً جابز، ًبساہلل بً ًؼه، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََ  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ََلةُ َخِنٔشیَن َحسَّ اَل کَاىَِت الؼَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ًُِؼٕه  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ ًُ َجابٔز یُّوُب بِ

َلِه یَزَِل َرُسوُل اہللٔ َػ  َٓ ٍَ ٔمَزإر  ِؤب َسِب ًِ الثَّ َُِشُل اِلَبِؤل ٔم ٍَ ٔمَزإر َو ًِ اِلَحَيابَةٔ َسِب ِشُل ٔم ُِ َّی اہللُ َواِل ًََلِيطٔ َوَسلََّه ل  

ِؤب َمزَّةّ  ًِ الثَّ َُِشُل اِلَبِؤل ٔم ًِ اِلَحَيابَٔة َمزَّّة َو ِشُل ٔم ُِ ََلةُ َخِنّشا َواِل ٌَٔلِت الؼَّ َّی ُج  َيِشأَُل َحً

م، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ادتباء ںیم اچپس 

عص

امنزںی ہبیتق نب دیعس، اویب، نب اجرب، دبعاہلل نب 

رفض وہںیئ ںیھت افر انجتب ےس است رمہبت لسغ رکےن اک مکح وہا اھت ایس رطح ڑپکے رپ اشیپب گل اجےن رپ است رمہبت 

دوھےن اک مکح اھت نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل اعتیل ےس )اتم ےک ےیل( فیفخت اچےتہ رےہ اہیں کت ہک امنزںی اپچن 

  اکی ابر وہ ایگ افر اشیپب ےس ڑپکا دوھان یھب اکی ابر وہ ایگرہ ںیئگ افر انجتب ےس لسغ

م، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

عص

 ہبیتق نب دیعس، اویب، نب اجرب، دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 نْص بً ًلی، حارث، بً وجيہ، مالک بً زیيار، محنس بً سیریً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ثََيا َمال ًُ َؤجيطٕ َحسَّ ثَىٔی اِلَحارُٔث بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ زٔیَيإر  ُک بِ

وا اِلبَ  ُ٘ َز َوََِن ٌِ أُِشلُوا الظَّ َٓ ٕ َجَيابَّة  َزة ٌِ ٌَّ َتِحَت کُلِّ َط ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًُ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ََبُو َزاُوز اِلَحارُٔث بِ َٗ َْشَ 



 

ْٕ َؤجيطٕ حَ  ٌٔي  ٔسیُثطُ ُمِيرَکْ َوصَُو َؿ

رصن نب یلع، احرث، نب فہیج، امکل نب دانیر، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ںیہ ہک احرث نب ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ ذہلا ابولں وک دوھف افر دبؿ وک وخب اصػ رکف اوبداؤد ےتہک

 فہیج یک دحثی رکنم ےہ افر فہ )احرث نب فہیج( فیعض ںیہ

 رصن نب یلع، احرث، نب فہیج، امکل نب دانیر، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب اک رطہقی
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 موسی بً اسنٌيل، حناز، ًلاء بً سائب، ذاذاٌ، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ائ ًُ الشَّ ًََلاُئ بِ اْز ََِخبََرىَا  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ ًَِيطُ ََ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ  ٌَ ًِ َزاَذا ًَ ٔب 

 َٛ َذا َو َٛ ٌَٔل بَٔضا  ُٓ ٔشِلَضا  ِِ ًِ َجَيابَٕة َلِه َي َزةٕ ٔم ٌِ ٍَ َط ًِ َتَزَک َمِؤؿ اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ َػل نٔ َٓ ًَلٔیٌّ  اَل  َٗ ًِ اليَّارٔ  َذا ٔم

ًَاَزیُِت َر  زَظُ ثَهَّ  ٌِ ٌَ َیُحزُّ َط  َِٔسی ثَََلثّا َوکَا

ومیس نب اامسلیع، امحد، اطعء نب اس ب، ذاذاؿ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

م اک ااسی افر ااسی ذعا

 

ِھی
د

ب وہاگ رضحت یلع ریض رفامای ہک سج ےن لسغ انجتب ںیم اکی ابؽ ےک ربارب یھب ہگج کشخ وھچڑ دی اوکس 

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ایس فہج ےس ںیم اےنپ رس اک دنمش وہا ایس فہج ےس ںیم اےنپ رس اک دنمش وہا ایس فہج ےس ںیم اےنپ رس اک دنمش 

 وہا افر فہ اےنپ ابؽ رتکفاای رکےت ےھت اہلل اؿ ےس رایض وہ

 یلع ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، اطعء نب اس ب، ذاذاؿ، رضحت  :  رافی

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

  

 لسغ ےک دعب فوض یک رضفرت ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک دعب فوض یک رضفرت ںیہن
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 بساہلل بً محنس، زہیر، ابواسحٙ، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاً :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ  َٙ ثََيا ََبُو إِٔسَح ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َّی َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ائَٔظَة 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ِشٔل اہللُ  ُِ َس اِل ٌِ َساةٔ َوََل َََراُظ یُِحٔسُث ُوُؿوئّا َب َِ َتیِٔن َوَػََلَة اِل ٌَ ِٛ ِّی الزَّ َتٔشُل َوُيَؼل ِِ  َه َي

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ 

ےتھ ےھت افر حبص یک )ینعی رجف یک( امنز زپےتھ ےھت رگم ںیم ےن اوکن لسغ ےک دعب اتزہ فوض رکےت ہن دیتھکی رکےت ےھت افر دف رںیتعک زپ

 یھت

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اوباقحس، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 لسغ انجتب ےک فتق وعرت ےک ےیل ایٹچ وھکانل رضفری ںیہن ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک فتق وعرت ےک ےیل ایٹچ وھکانل رضفری ںیہن ےہ
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وسی، سٌيس بً ابی سٌيس، ًبساہلل بً رآٍ، حرضت او زہیر بً رحب، ابً ْسح، سٔياٌ بً ًيييہ، ایوب بً م :  راوی

 سلنہ رضی اہلل ًيہا

 ًِ ًَ ًٔ ُموَسی  ًِ ََیُّوَب بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ ٔح  ِ ًُ الرسَّ ٕب َوابِ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ًِ َحسَّ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ َس

ٍٕ َموِ  ٔ ًٔ َرآ ِبٔس اہللٔ بِ اَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ ًَ َٗ ََّضا  اَل ُزَصیِْر ََى َٗ ًِ اِلُنِشلٔنٔیَن َو َّة ٔم ٌَّ اِمزََ ًِ َُوِّ َسَلَنَة ََ ًَ ِّی اِمَزََْة لَی َُوِّ َسَلَنَة  ٔن  إ

َلِيطٔ ثَََلثّا  ًَ ٔٔىٔی  ٌِ َتِح َ ٔٔئک َ ََّنا یَِٜ اَل إٔى َٗ ُط لِٔلَحَيابَٔة  ـُ ُ٘ أَِن َٓ ًِ ََُطسُّ ُؿُفَ َرَِٔسی ََ َلِيطٔ ثَََلَث َحَثَيإت ٔم ًَ اَل ُزَصیِْر تُِحثٔی  َٗ َو

ِس كَُضزِٔت  َٗ إَٔذا ََىِٔت  َٓ ٔ َجَشٔسٔک  ًَلَی َسائٔز ٔٔئضی   َمإئ ثُهَّ ُا

زریہ نب رحب، انب رسح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، دیعس نب ایب دیعس، دبعاہلل نب راعف، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےک 

الغؾ دبعاہلل نب راعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس اہک ہک یسک املسمؿ وعرت ےن روسؽ اہلل  آزاد رکدہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ افر زریہ اک ایبؿ ےہ ہک وخد اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن وپاھچ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

وبضمیط ےس ابدنیتھ وہں ایک لسغ انجتب ےک ےیل اوکس وتڑ دفں )ینعی وھکؽ دفں( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فملس ںیم اینپ ایٹچ 

ےن رفامای ریتے ےیل رس رپ نیت ولچ اپین ڈاؽ انیل اکیف ےہ افر زریہ یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای( 



 

 رس رپ ڈاؽ ےل رھپ اسرے دبؿ رپ اپین اہبےل بج وت ااسی رک ےکچ وت ھجمس ےل وت اپک وہ یئگ  نیت رمہبت دفونں اہھت رھب رک اپین

زریہ نب رحب، انب رسح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، دیعس نب ایب دیعس، دبعاہلل نب راعف، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک فتق وعرت ےک ےیل ایٹچ وھکانل رضفری ںیہن ےہ
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 و سلنہ رضی اہلل ًيہاحنس بً ًنزو، بً ْسح، ابً ىآٍ، اسامہ، حرضت م٘بری رضی اہلل ًيہ، حرضت ا :  راوی

بُرٔیِّ  ِ٘ ًِ اِلَن ًَ ًِ ََُساَمَة  ًَ  َّ ٔ ائ ىٔی الؼَّ ٌِ ٍٕ َي ٔ ًُ ىَآ ثََيا ابِ ٔح َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ َّة َجائَِت َحسَّ ٌَّ اِمزََ ًِ َُوِّ َسَلَنَة ََ ًَ  

َشأَِلُت َلَضا  َٓ اَلِت  َٗ ٔلَی َُوِّ َسَلَنَة بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  اَل ٓٔيطٔ َواُِنٔزٔی رُقُوىَٔک ًِٔيَس کُلِّ إ َٗ َياُظ  ٌِ َه بَٔن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  الئَّيیَّ َػل

َيةٕ  ِٔ  َح

ادمح نب رمعف، نب رسح، انب انعف، ااسہم، رضحت ربقمی ریض اہلل ہنع، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع وحاہل ےس ایبؿ رکےت ںیہ ہک 

 ےک اپس آیئ )اسیج ہک یلہپ دحثی ںیم ذموکر وہا( فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اس وعرت یک اخرط یبن اکی وعرت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک )ایکس لیصفت اسہقب دحثی ںیم ذگر یکچ ےہ( رگم اس ںیم اانت ااضہف افر ےہ ہک )آپ یلص 

 ےک دعب اینپ وٹلں وک وچنڑ ےل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای( رہ ولچ ڈاےنل 

 ادمح نب رمعف، نب رسح، انب انعف، ااسہم، رضحت ربقمی ریض اہلل ہنع، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رت ےک ےیل ایٹچ وھکانل رضفری ںیہن ےہلسغ انجتب ےک فتق وع
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ًثناٌ بً ابی طيبہ، یحٌی بً ابی بٜیر، ابزاہيه بً ىآٍ، حشً بً مشله، ػٔيہ، بيت طيبہ، حرضت ًائظہ رضی  :  راوی

 اہلل ًيہا

ًُ ََبٔی َطِيَبَة حَ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َة بِٔئت َحسَّ ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٕ َحسَّ َٜیِر ُ ًُ ََبٔی ب ثََيا َیِحٌَی بِ سَّ

 ٔ ىٔی ب ٌِ ََٜذا َا َيإت َص َٔ اَلِت کَاىَِت إِٔحَساىَا إَٔذا َََػابَِتَضا َجَيابَْة َََخَذِت ثَََلَث َح َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َّٔ َطِيَبَة  ًَلَی َٜ َتُؼبُّ  َٓ ا  ٌّ ِيَضا َجنٔي



 

ِّٙ اِْلَخٔ  ًَلَی الظِّ ی  ِّٙ َواِْلُِخَ ًَلَی َصَذا الظِّ َِّتَضا  ََٓؼب  َرَِٔسَضا َوَََخَذِت بَٔيٕس َواحَٔسةٕ 

ےہ فہ  امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب ریکب، اربامیہ نب انعف، نسح نب ملسم، ہیفص، تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی

رفامیت ںیہ ہک مہ ںیم ےس بج یسک وک لسغ یک رضفرت وہیت وت نیت رمہبت دفونں اہوھتں ےس ےل رک اےنپ رس رپ ڈاؽ ایل رکںیت افر 

 اکی اہھت ےس ولچ ےل رک رس ےک اکی اجبن افر دفرسا ولچ ےل رک رس ےک دفرسی اجبن ڈاال رکیت ںیھت

 اربامیہ نب انعف، نسح نب ملسم، ہیفص، تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب ریکب، :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک فتق وعرت ےک ےیل ایٹچ وھکانل رضفری ںیہن ےہ

     254    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، ًبساہلل بً زاؤز، ًنزو بً سویس، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًَائَٔظَة بِٔئت كَِلحَ   ًِ ًَ ًٔ ُسَویِٕس  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ َزاُوَز  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ٔ َحسَّ ًَائ  ًِ ًَ ًَِيَضا َة  َظَة َرضَٔی اہللُ 

ْت َو  َه ُمٔحَلَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ًُ َم َنازُ َوىَِح ِـّ َلِيَيا ال ًَ َتٔشُل َو ِِ يَّا َن ُٛ اَلِت  َماْت َٗ  ُمَِحٔ

فاج( پیل اگلےئ وہےئ لسغ رصن نب یلع، دبعاہلل نب داؤد، رمعف نب وسدی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ )از

 رکےت ےھت افر مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وہےت ےھت ارحاؾ افر ریغ ارحاؾ دفونں احوتلں ںیم 

 رصن نب یلع، دبعاہلل نب داؤد، رمعف نب وسدی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک فتق وعرت ےک ےیل ایٹچ وھکانل رضفری ںیہن ےہ

     255    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل رضی اہلل ًيہ محنس بً ًوٖ، اسنٌيل، بً ًياغ، ابً ًوٖ، محنس بً اسنٌيل، حرضت َشیح بً ًبيس :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ٖٕ و َحسَّ ًَِو  ًُ اَل ابِ َٗ إغ  ًَيَّ  ًٔ ٌٔيَل بِ َُِت فٔی ََِػٔل إِٔسَن اَل رَقَ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن  بِ

َِٓتانٔی جُ  اَل ََ َٗ ًٔ ًُبَِيٕس  یِٔح بِ ًِ َُشَ ًَ َة  ًَ ًُ ُزِر ُه بِ ـَ ثَىٔی َؿِن ثَُضِه َحسَّ ٌَ َحسَّ ٌَّ ثَِوبَا ًِ اِلَحَيابَٔة ََ ِشٔل ٔم ُِ ًِ اِل ًَ  ٕ یِر َٔ ًُ نُ َبیِرُ بِ

ِلَيِيُْشِ َرََِسطُ  َٓ ا الزَُّجُل  اَل ََمَّ َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َتِوا الئَّيیَّ َػل ِٔ َُّضِه اِسَت ٌِ ََى َّ َُُػوَل الظَّ َّی یَِبلُ ٔشِلُط َحً ِِ ِلَي َٓ   ٔ ز

ِيَضا َّٔ َٜ ٔ إت ب َٓ ًَلَی َرَِٔسَضا ثَََلَث ََغَ  ِٖ ٔ ز ِِ طُ لَٔت ـَ ُ٘ ٌِ ََل َتِي َلِيَضا ََ ًَ ََل  َٓ ا اِلَنزََِةُ   َوََمَّ



 

دمحم نب وعػ، اامسلیع نب ایعش، انب وعػ، دمحم نب اامسلیع، رضحت رشحی نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ،ریب نب 

 انجتب ےس لسغ اک وتفی  دای ہک رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس دحثی ایبؿ رکےت وہےئ اہک ہک ریفن ےن ےھجم اس وحاہل ےس

اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لسغ انجتب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمد 

دوھےئ اہیں کت ہک اپین ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رگم وعرت ےک ےیل  ولں وکےک ےیل وت ہی رضفری ےہ ہک فہ اانپ رس وھکؽ رک اب

 رس ےک ابولں اک وھکانل رضفری ںیہن ےہ ہکلب اوکس اچےئیہ ہک فہ دفونں اہوھتں ےس نیت رمہبت اپین رس رپ ڈاؽ ےل 

  اہلل ریض اہلل ہنعدمحم نب وعػ، الیعمس، نب ایعش، انب وعػ، دمحم نب الیعمس، رضحت رشحی نب دیبع :  رافی

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

  

 یبنج اانپ رس یمطخ اپین ےس دوہ اتکس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اانپ رس یمطخ اپین ےس دوہ اتکس ےہ

     256    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً جٌف، بً زیاز، َشیک، ٗيص، بً وہب، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًِ بَىٔی ُسَوائََة بِ  ًِ َرُجٕل ٔم ًَ ًٔ َوصِٕب  ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ یْک  ثََيا ََشٔ ًٔ زَٔیازٕ َحسَّ َفٔ بِ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٕ ًَأمز  ًٔ

ٔشُل َرََِسطُ بٔاِلدِٔلِٔمِّ َوصَُو ُجيُْب َیِحَتزُٔئ بَٔذلَٔک َوََل َيُؼبُّ الئَّيیِّ َػ  ِِ ٌَ َي َّطُ کَا ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََى َّی اہللُ  ًََلِيطٔ اِلَناَئ ل   

فملس  دمحم نب رفعج، نب زاید، رشکی، سیق، نب فبہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

اانپ رس یمطخ ےک اپین ےس دوھےت ےھت ابفوجد ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یبنج وہےت ےھت افر رس رپ شمدی اپین ںیہن ڈاےتل ےھت 

 ہکلب اس رپ اافتکء رکےت ےھت 

 دمحم نب رفعج، نب زاید، رشکی، سیق، نب فبہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 (وعرت افر رمد ےک درایمؿ ےنہب فاےل اپین )شمی ینم اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 (وعرت افر رمد ےک درایمؿ ےنہب فاےل اپین )شمی ینم اک ایبؿ



 

     257    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رآٍ، یحٌی بً آزو، َشیک، ٗيص، بً وہب، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًِ بَ  ًِ َرُجٕل ٔم ًَ ًٔ َوصِٕب  ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ یْک  ثََيا ََشٔ ًُ آَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًَأمز  ًٔ ىٔی ُسَوائََة بِ

ًَائَٔظَة ٓامَٔی   ًِ َه َیأِخُ ًَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًِ اِلَنأئ  ٔٔيُف بَیَِن الزَُّجٔل َواِلَنزََِةٔ ٔم ًِ َمإئ  َي ا ٔم ًّٔ َٛ ُذ 

ًََلِيطٔ  ُط  ًِ َمإئ ثُهَّ َيُؼبُّ ا ٔم ًّٔ َٛ ًَلَیَّ اِلَناَئ ثُهَّ َیأُِخُذ   َيُؼبُّ 

رشکی، سیق، نب فبہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اس اپین )ذمی ای ینم( ےک قلعتم رفاتی ےہ وج دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، 

رمد افر وعرت ےک درایمؿ ےک اتہب ےہ ہک روسؽ اہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ولچ اپین ےل رک )ڑپکے ای دبؿ رپ یگل وہیئ( ذمی ای 

 ( دےتی )ات ہک ایھچ رطح اصػ وہ اجےئینم رپ ڈاےتل افر رھپ دفرسا ولچ ےل رک اس رپ اہب

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، رشکی، سیق، نب فبہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 احہضئ وعرت ےک اسھت اھکےن ےنیپ افر امجع اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت اھکےن ےنیپ افر امجع اک ایبؿ

     258    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ثابت بيانی، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

اْز َحسَّ  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ اِلَيُضوَز کَاىَِت إَٔذا َحاَؿِت ٔمِيُضِه َحسَّ ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ ثََيا ثَابْٔت اِلبَُيانٔیُّ 

ُشئَٔل  َٓ وَصا فٔی اِلبَِئت  ٌُ ًِ اِلبَِئت َوَلِه یَُؤاکٔلُوَصا َوَلِه يَُظارٔبُوَصا َوَلِه یَُحأم ُجوَصا ٔم َّی اہللُ اِلَنزََِةُ ََِخَ ًََلِيطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل  

ًَِتزٔلُوا اليَِّشاَئ  ا َٓ ُِٗل صَُو ََّذی  ًِ اِلَنٔحئف  ًَ أَىِزََل اہللُ ُسِبَحاىَطُ َوَيِشأَلُوىََک  َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َه  ٔلَی آٔخٔ اِْلیَةٔ  َوَسلَّ فٔی اِلَنٔحئف إ

ًَّ فٔی اِلبُيُ  وصُ ٌُ َه َجأم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ اَلِت اِلَيُضوزُ َما یُزٔیُس َصَذا َٓ َ٘ َٓ وا کُلَّ َطِيٕئ َُیَِر اليِّکَأح  ٌُ ؤت َواِػَي

 ٔ ًُ بِْٔشٕ إ ًَبَّازُ بِ ٕ َو یِر ـَ ًُ حُ َحاَئ ََُسِيُس بِ َٓ َيا ٓٔيطٔ  َٔ ًِ ََِمزٔىَا إَٔلَّ َخاَل ََ َطِيّئا ٔم ٌِ یََس ًََلِيطٔ َوَسلَّ الزَُّجُل ََ َّی اہللُ  َه لَی الئَّيیِّ َػل

َز َوِجُط َر  ٌَّ َتَن َٓ ًَّ فٔی اِلَنٔحئف  ُٜٔحُض ََل ىَِي َٓ َذا ََ َٛ َذا َو َٛ وُل  ُ٘ ٌَّ اِلَيُضوَز َا ٔ اََل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َٓ َّی اہللُ  ُسؤل اہللٔ َػل

َبَلِتُضَنا صَ  ِ٘ اِسَت َٓ َجا  َِخَ َٓ ًََلِيضَٔنا  ِس َوَجَس  َٗ  ٌِ َّی َهَييَّا ََ َث فٔی َحً ٌَ َب َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َلبَٕن إ ٔسیَّْة ٔم



 

ًََلِيضَٔنا َُّط َلِه َیحِٔس  َوَييَّا ََى َٓ اصَُنا  َ٘ َش َٓ  آثَارٔصَٔنا 

ںیم ےس بج یسک وک ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں یک وعروتں 

ضیح آات وت فہ اوکس رھگ ےس اکنؽ دےتی ہن اوکس اےنپ اسھت الھکےت الپےت افر ہن اےکس اسھت رھگ ںیم رےتہ ےتہس، احصہب رکاؾ ےن اس 

)رتہمج(  ابرے ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت اہلل اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ہی آںیتی انزؽ رفامیئ

ہی ولگ آپ ےس ضیح ےک قلعتم درایتف رکےت ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوکن اتب دےئجی ہک ضیح اکی رطح یک دنگیگ ےہ ذہلا 

زامہن ضیح ںیم وعروتں ےس دفر روہ افر اؿ ےس رقتب )امجع( تم رکف اتفہکیتق ہک فہ اپک اصػ ہن وہاجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای اؿ ےک اسھت روہ وہس افر امجع ےک العفہ اؿ ےک اسھت امتؾ اعمالمت رفا رھک ےتکس وہ )ہی نس رک( وہیدویں ےن اہک ہک ہی فملس ےن رفام

( صخش )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وت وکیئ ایسی زیچ ںیہن وھچڑان اچاتہ سج ںیم امہری اخمتفل ہن رک ےل )وہیدویں یک ہی ابںیت نس رک

ابعد نب رشب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص  اھدی نب ریضح افر

اہلل ہیلع فآہل فملس وہیدی ایسی ایسی ابںیت ہہک رےہ ںیہ وت ایک مہ )یھب ایکن رھب وپر اخمتفل یک رغض ےس( زامہن ضیح ںیم وعروتں ےک 

نس رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک ریغتم وہایگ اہیں کت ہک مہ ےنھجمس ےگل ہک آپ یلص  اسھت امجع ہن رک ایل رکںی )ہی

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ اؿ دفونں رضحات رپ آراہ ےہ سپ فہ دفونں )ڈر رک( فاہں ےس ےلچ ےئگ اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں رضحات وک الب اجیھب افر دفدھ الپای بت مہ ےن اجان ہک آپ یلص  فملس ےک اپس دفدھ اک دہہی آای آپ یلص اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصغ اؿ رپ ہن اھت

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت اھکےن ےنیپ افر امجع اک ایبؿ

     259    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبساہلل بً زاؤز، م٘ساو بً َشیح، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ْز َحسَّ  ثََيا ُمَشسَّ ِيُت ََ َحسَّ ُٛ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ یِٕح  ًٔ َُشَ ٔ بِ َساو ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ًُ َزاُوَز  ًَِبُس اہللٔ بِ ُٚ ثََيا  زَّ ٌَ َا

ٍٔ الَّ  َنُط فٔی اِلَنِؤؿ َٓ  ٍُ ـَ َي َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِٔليطٔ الئَّيیَّ َػل
ُ أ َٓ ِوَه َوََىَا َحائْٔف  ٌَ اَب اِل َ

ُب الْشَّ ُتُط َوَََِشَ ٌِ ٔذی ٓٔيطٔ َوَؿ

ُب ٔمِيطُ  ِيُت َََِشَ ُٛ ٍٔ الَّٔذی  َنُط فٔی اِلَنِؤؿ َٓ  ٍُ ـَ َي َٓ أُىَاؤلُُط  َٓ 

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دقماؾ نب رشحی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ڈہی وچیتس یھت اس احؽ ںیم ہک ںیم 



 

)فہ ڈہی( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اانپ ہنم ایس ہگج رےتھک اہجں  احہضئ وہیت یھت رھپ ںیم

 اہجں ںیم ےن راھک اھت افر ںیم اپین یپ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اانپ ہنم ایس ہگج اگلےت

  ںیم ےن اگلای اھت

 نب رشحی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دقماؾ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت اھکےن ےنیپ افر امجع اک ایبؿ

     260    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، ميؼور، بً ًبسالزحنً، ػٔيہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َة  ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ َمِيُؼورٔ بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َر َحسَّ َّی اَلِت کَا ُسوُل اہللٔ َػل

َُ َوََىَا َحائْٔف  َيرِقَ َٓ ٍُ َرََِسُط فٔی حِٔحزٔی  ـَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي  اہللُ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، نب دبعارلنمح، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فر رقآؿ زپےتھ افر ںیم احہضئ وہیت اانپ رس ریمی وگد ںیم رھک دےتی ا

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، نب دبعارلنمح، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 احہضئ اک دجسم ےس وکیئ زیچ ااھٹےن اک ایبؿ

  اک ایبؿاپیک :   ابب

 احہضئ اک دجسم ےس وکیئ زیچ ااھٹےن اک ایبؿ

     261    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز بً مرسہس، ابومٌاویہ، اًنع، ثابت بً ًبيس ٗاسه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ا ٌَ ثََيا ََبُو ُم صَٕس َحسَّ ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ اَل لٔی َحسَّ َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ًِ ثَابٔٔت بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ؤیََة 

اَل َر  َ٘ َٓ ِّی َحائْٔف  ٔن ِلُت إ ُ٘ َٓ ًِ اِلَنِشحٔسٔ  َه ىَاؤلٔيىٔی اِلُدِنَزَة ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَ َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ  َلِيطٔ َوَسلََّه ُسوُل اہللٔ َػل

َتٔک َلِيَشِت فٔی یَٔسٔک  ـَ ٌَّ َحِي ٔ  إ



 

دسمد نب رسمدہ، اوباعمفہی، اشمع، اثتب نب دیبع اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ضیح امترے فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک دجسم ےس اجامنز ااھٹ دف ںیم ےن اہک ہک ںیم احہضئ وہں وت آپ 

اہھت ںیم وت ںیہن اگل ےہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رجحے اک درفازہ دجسم ںیم اتلھک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت 

دجسم ےک ادنر داہلخ اک وجاز ںیہن  اعہشئ ریض اہلل اہنعےس اہک ہک اہھت ڑباھ رک دجسم ےس اجامنز ااھٹ دف اس دحثی ےس احہضئ ےک ےیل

 اتلم 

 دسمد نب رسمدہ، اوباعمفہی، اشمع، اثتب نب دیبع اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رکے یگ احہضئ وعرںیت اپیک ےک دعب امنزفں یک اضقء ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرںیت اپیک ےک دعب امنزفں یک اضقء ںیہن رکے یگ

     262    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، وہيب، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٔضی َحسَّ ِ٘ ًَائَٔظَة َََا ٌَّ اِمَزََّة َسأََلِت  اَذَة ََ ٌَ ًِ ُم ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ثََيا ََیُّوُب  ا ُوَصِيْب َحسَّ

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  يَّا ىَحٔيُف ًِٔيَس َرُسؤل اہللٔ َػل ُٛ ِس  َ٘ اَلِت َرََحُورٔیَّْة ََىِٔت َل َ٘ َٓ ََلَة  ٔض اِلَحائُٔف الؼَّ ِ٘ ََل َن َٓ َه  ی َوََل ىُِؤَمزُ َسلَّ

ائٔ  ـَ َ٘  بٔاِل

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل 

اہنع ےس وپاھچ ہک ایک احہضئ )احتل ضیح ںیم وفت دشہ( امنزفں یک اضقء رکے یگ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اس ےس وپاھچ 

وت رحفرہی رفہق ےس قلعت رہ یت ےہ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجد یگ ںیم ہک 

 )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایحت ںیم( ضیح آات اھت نکیل مہ امنزفں یک اضقء ںیہن رکیت ںیھت افر ہن ںیمہ اؿ یک اضقء اک مکح

 وہات اھت

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب



 

 احہضئ وعرںیت اپیک ےک دعب امنزفں یک اضقء ںیہن رکے یگ

     263    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًنزو سٔياٌ، ابً ًبسالنلک، اٌ مبارک، مٌنز، ایوب، مٌاذًسویہ :  راوی

 ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًٔ اِلُنَباَرٔک  ًِ ابِ ًَ ًَِبٔس اِلَنلٔٔک   ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي َيا ِٔ ِنزٕو ََِخبََرىَا ُس ًَ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ مُ َحسَّ ًَ ًِ ََیُّوَب  اَذَة ًَ ٌَ

ِوؤ َوََل ىُِؤَم  أئ الؼَّ ـَ َ٘ يُِؤَمزُ بٔ َٓ اَل ََبُو َزاُوز َوَزاَز ٓٔيطٔ  َٗ ًَائَٔظَة بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث   ًِ ًَ َسؤیَّةٔ  ٌَ ٔ اِل ََلة أئ الؼَّ ـَ َ٘  زُ بٔ

الدحثی( نسح نب رمعف ایفسؿ، انب دبعاکلمل، اؿ ابمرک، رمعم، اویب، اعمذددفہی ےن )اکی دفرسی دنس ےک اسھت ذموکرہ اب

رضحت اعہشئ ےس رفاتی یک ےہ اوبدادےتہک ںیہ ہک رمعم ےن اس دحثی ںیم ہی رفاتی ایک ےہ ہک )رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک( ںیمہ 

 رفزہ یک اضقء اک وت مکح وہات اھت نکیل امنز یک اضقء اک مکح ںیہن وہات اھت

 ، اعمذددفہینسح نب رمعف ایفسؿ، انب دبعاکلمل، اؿ ابمرک، رمعم، اویب :  رافی

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

  

 احتل ضیح ںیم امجع رکےن رپ افکرہ الزؾ آات ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم امجع رکےن رپ افکرہ الزؾ آات ےہ

     264    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، طٌبہ، حٜه، ًبسالحنيس بً ًبسالزحنً، م٘شه، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ِبٔس اِلَحنٔئس بِ ًَ  ًِ ًَ َُٜه  ثَىٔی اِلَح َبَة َحسَّ ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ َشٕه  ِ٘ بَّ   ٔم ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ إض 

ُٚ بٔٔسیَيإر ََِو  اَل یََتَؼسَّ َٗ ِتٔی اِمَزَََتُط َوهَٔی َحائْٔف  َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی الَّٔذی َیأ ًَ َّی اہللُ  اَل ََبُو َزاُوز َصََٜذا  الئَّيیِّ َػل َٗ ٕٔ زٔیَيإر  نِٔؼ

ُٕ زٔیَيإر َوُربََّنا َلِه  اَل زٔیَياْر ََِو نِٔؼ َٗ ٔحيَحُة  َبةُ  الزَِّوایَُة الؼَّ ٌِ ُط ُط ٌِ َٓ  َیزِ

دسمد، ییحی، ہبعش، مکح، دبعادیمحل نب دبعارلنمح، مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ںیہ ہک فآہل فملس ےن رفامای ہک وج وکیئ احتل ضیح ںیم اینپ ویبی ےس امجع رک ےھٹیب وت اکی دانیر ای آداھ دانیر دصہق رکے اوبداؤد ےتہک

رفاایت ہحیحص ںیم ایس رطح ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )فہ دصہق رکے( اکی دانیر ای آداھ دانیر ) اوبداؤد ےتہک ںیہ 

 ہک( ہبعش ےن اس دحثی وک )ع یھ رموفًاع ذرک ایک افر( ع یھ رموفًاع ذرک ںیہن ایک 

 ارلنمح، مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی ، ہبعش، مکح، دبعادیمحل نب دبع :  رافی



 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم امجع رکےن رپ افکرہ الزؾ آات ےہ

     265    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالشَلو بً ملہز، جٌف، ابً سلامیٌ، ًلی بً حٜه بيانی ابوحشً م٘شه، حرضت ابً ًباض :  راوی

َٜٔه اِلبُيَ  ًٔ اِلَح ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٌَ ًَ ُسَلامِیَ ىٔی ابِ ٌِ َفْ َي ٌِ ثََيا َج ٕ َحسَّ ز ًُ ُمَلضَّ ََلؤ بِ ِبُس الشَّ ًَ ثََيا  ًٔ اِلَحزَرٔیِّ َحسَّ ًِ ََبٔی اِلَحَش ًَ ًِ  انٔیِّ  ًَ

ؤ  َٔ السَّ َٓٔسیَياْر َوإَٔذا َََػابََضا فٔی اِنَ٘ٔلا ؤ  ٔل السَّ اَل إَٔذا َََػابََضا فٔی ََوَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َشٕه  ِ٘ اَل ََبُو َزاُوز ٔم َٗ ُٕ زٔیَيإر  َٓئِؼ

َشٕه  ِ٘ ًِ ٔم ًَ یٔه  ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ًِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  اَل ابِ َٗ َذلَٔک  َٛ  َو

رفعج، انب امیلسؿ، یلع نب مکح انبین اوبنسح مسقم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ارگ امجع ضیح ےک  دبعاالسلؾ نب رہطم،

آاغز ںیم ےھٹیب وت اکی دانیر دصہق رکے افر ارگ ضیح ےک دنب وہےن ےک فتق امجع رکے وت آداھ دانیر دصہق رکے  اوبداؤد ےتہک 

 رطح رفاتی ایک ےہ ںیہ ہک انب رججی ےن وباہطس دبعارکلمی مسقم ےس ایس 

 دبعاالسلؾ نب رہطم، رفعج، انب امیلسؿ، یلع نب مکح انبین اوبنسح مسقم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  ےہاحتل ضیح ںیم امجع رکےن رپ افکرہ الزؾ آات

     266    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح، بزار، َشیک، خؼيٕ، م٘شه، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َشٕه  ِ٘ ًِ ٔم ًَ  ٕٕ ًِ ُخَؼِي ًَ یْک  ثََيا ََشٔ بَّاحٔ اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلِيطٔ َوَسلََّه  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ

 ٔ ل ًَ اَل  َٗ َذا  َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ٕٔ زٔیَيإر  ِٚ بٔئِؼ ِلَيَتَؼسَّ َٓ ٍَ الزَُّجُل بٔأَصِلٔطٔ َوهَٔی َحائْٔف  َٗ اَل إَٔذا َو َشٕه َٗ ِ٘ ًِ ٔم ًَ ًُ بَُذیَِنَة  یُّ بِ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ِبٔس اِلَحنٔئس بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َمالٕٔک  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َه ُمزَِسَّل َوَرَوی اِْلَِوَزاعٔیُّ 

ْل  ـَ ٌِ َٚ بُٔدِنَسِی زٔیَيإر َوَصَذا ُم ٌِ یََتَؼسَّ اَل آُمزُُظ ََ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   الئَّيیِّ َػل

صی ف، مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ابصح، زبار، 

 

ذ
رشکی، 

ےن رفامای بج وکیئ صخش احتل ضیح ںیم اینپ ویبی ےس امجع رک ےھٹیب وت اوکس فصن دانیر دصہق رکان اچےئیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یلع نب 

 فآہل فملس ےس رمالس رفاتی ایک ےہ )ینعی اس ںیم انب ابعس اک فاہطس ںیہن ےہ( افر افزایع ذبہمی اوکس وباہطس مسقم یبن یلص اہلل ہیلع



 

ےن دنسب سیدی نب ایب امکل وباہطس دبعادیمحل نب دبعارلنٰمح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 امای رگم ہی رفاتی لصفم ےہفملس ےن اوکس دف سمخ دانیر دصہق رکےن اک مکح رف

صی ف، مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ذ
 دمحم نب ابصح، زبار، رشکی، 

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

  

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ

     267    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یزیس بً خالس بً ًبساہلل بً موہب، ليث بً سٌس، ابً طہاب، حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًٔ َم  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًُ َخالٔسٔ بِ ثََيا َیزٔیُس بِ َوَة َحسَّ ًِ َحبٔيٕب َمِولَی رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا اللَِّيُث بِ ِوَصٕب الزَِّملٔیُّ َحسَّ

ٌَ یَُبأَشُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َمِيُنوىََة ََ ًَ ًِ ىُِسبََة َمِوََلةٔ َمِيُنوىََة  ًِ نَٔشائٔطٔ َو ًَ هَٔی َحائْٔف إٔذَا اِلَنزَََِة ٔم

بََتیِٔن َتِحَتحٔزُ بٔطٔ  ِٛ ًٔ ََِو الزُّ دَٔذیِ َٔ ٖٔ اِل ٔلَی ََِنَؼا َلِيَضا إَٔزاْر إ ًَ  ٌَ  کَا

سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

رشت رکےت ےھت افر فہ احہضئ وہیت ںیھت ہکبج فہ اکی ب ہ دنب ابدنھ رک فصن راونں ای فصن ہیلع فآہل فملس ازفاج ےک اسھت ابم

 ونٹھگں کت ایکس آڑ رک یتیل ںیھت

 سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ

     268    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، ميؼور، ابزاہيه، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا  ٌَ َحسَّ اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ َّی اہللُ  ُمِشلُٔه بِ َرُسوُل اہللٔ َػل

َضا َزِو  ٌُ أج ـَ زَٔر ثُهَّ ُي ٌِ َتتَّ ا ََ ـّ ٔ صَاًََلِيطٔ َوَسلََّه َیأُِمزُ إِٔحَساىَا إَٔذا کَاىَِت َحائ اَل َمزَّّة یَُبأَشُ َٗ  ُجَضا َو



 

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ ںیم ےس یسک وک ضیح آات وت 

ھت وسےن افر ےنٹیل یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ب ہ دنب ابدنےنھ اک مکح رفامےت افر اےکس دعب اےکس وشرہ وک اس ےک اس

 ااجزت دےتی افر ع یھ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ابمرشت اک ظفل اامعتسؽ ایک ےہ

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ

     269    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، جابز بً ػبح، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ِيُت ََىَا َوَرُسوُل  َحسَّ ُٛ وُل  ُ٘ ًَائَٔظَة َا ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ُت خََٔلّسا اِلَضَحزٔیَّ  ٌِ ُػِبٕح َسنٔ

ٌِ َََػابَُط ٔمىِّی َط  ٔ إ َٓ ارٔ اِلَواحٔٔس َوََىَا َحائْٔف كَأمْث  ٌَ َه ىَبٔيُت فٔی الظِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُس اہللٔ َػل ٌِ ََُشَل َمکَاىَطُ َوَلِه َي ُظ ِيْئ 

َّی ٓٔيطٔ  ُسُظ ثُهَّ َػل ٌِ ََُشَل َمکَاىَُط َوَلِه َي ىٔی ثَِوبَطُ ٔمِيطُ َطِيْئ  ٌِ ٌِ َََػاَب َا ٔ َّی ٓٔيطٔ َوإ  ثُهَّ َػل

دسمد، ییحی، اجرب نب حبص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

رات رسب رکےت ےھت افر ںیم احہضئ وہیت یھت ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دبؿ رپ وخؿ ضیح گل اجات وت آپ یلص  یہ اچدر ںیم

 اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ ایس ہگج وک دوھ ےتیل )اہجں وخؿ اگل وہات( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس اچدر ںیم امنز زپھ ےتیل 

 نب حبص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دسمد، ییحی ، اجرب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ

     270    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً مشلنہ، ًبساہلل، ابً ًنز بً ُاىه، ًبسالزحنً، ابً زیاز، حرضت ًنارہ بً َغاب كی پَوپَی ےن  :  یراو

 حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

 ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ َُاىٕٔه   ًٔ ًَ ًَُنَز بِ ىٔی ابِ ٌِ ًَِبُس اہللٔ َي ثََيا  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌِ  َحسَّ ًٔ َي ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ  ٕ ًَ زٔیَاز ىٔی ابِ

اَلِت إِٔحَساىَا َتٔحيُف َوَلِيَص َلَضا َولٔزَِوجٔ  َٗ ًَائَٔظَة  ََّضا َسأََلِت  ثَِتطُ ََى ّة َلطُ َحسَّ نَّ ًَ  ٌَّ ٔ اَل إ َٗ إب  اَلِت َُغَ َٗ اْغ َواحْٔس  َضا إَٔلَّ َٔفَ



 

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل َلِه َُِخبٔرُٔک بَٔنا َػَي َٓ ىٔی َمِشحَٔس بَِيتٔطٔ  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َا َٗ  ٔ ٔلَی َمِشحٔٔسظ َنَضی إ َٓ َه َزَخَل  َلِيطٔ َوَسلَّ

 ِٛ ٌِ ا ٔ اَل َوإ َ٘ َٓ ِّی َحائْٔف  ٔن ِلُت إ ُ٘ َٓ اَل اِزنٔی ٔمىِّی  َ٘ َٓ ُط اِلبَرِزُ  ٌَ ًَِيىٔی َوََِوَج ََُلبَِتىٔی  َّی  ِٖ َحً ِٔ َیِيَْصٔ ََٜظ َٓ دَٔذیِٔک  َٓ  ًِ ًَ ُت ٔظفٔی 

َّی َزَٓٔئ َوىَاَو  ًََلِيطٔ َحً دٔٔذی َوَحَيِيُت  َٓ ًَلَی  ُظ َوَػِسَرُظ  ٍَ َخسَّ َوَؿ َٓ دَٔذیَّ  َٓ 

دبع اہلل نب ہملسم، دبع اہلل، انب رمع نب اغمن، دبعارلنمح، انب زاید، رضحت امعرہ نب رغاب یک وھپیھپ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 ےہ افر اےکس افر اس ےک وشرہ ےک ےیل اکی رتسب وہات ےہ )ایسی وصرت ںیم یک رکان اہنع ےس وپاھچ ہک مہ ںیم ےس یسک وک ضیح آات

اچےئیہ؟( رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ںیم اس ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک لمع اتبیت وہں اکی رات آپ یلص 

 یک دجسم ںیم )ینعی ےلصم رپ ج  بج کت آپ یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے رھگ رشتفی ےل ےئگ ریمی رماد ےہ اےنپ رھگ

فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ بت کت ںیم وس یکچ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رسدی ےن اتسای وت رفامای ریمے رقبی آاجؤ ںیم 

وھکؽ دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی  احہضئ یھت )بج ںیم آیئگ وت( رفامای اینپ راونں وک وھکؽ ول وت ںیم ےن اینپ راونں وک

متخ  راونں رپ اانپ رہچہ افر رس رھک دای افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ کھج یئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رسدی

 وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ 

، انب رمع نب اغمن، دبعارلنمح، انب زاید، رضحت امعرہ نب رغاب یک وھپیھپ ےن رضحت اعہشئ دبعاہلل نب ہملسم، دبعاہلل :  رافی

 ریض اہلل اہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ

     271    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 سٌيس بً ًبسالحبار، ًبسالٌزیز، ابً محنس، ابویناٌ، او ذرہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ِبٔس اِلَحبَّارٔ َحسَّ ًَ  ًُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس اَلِت َحسَّ َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة ََى  ًِ ًَ َة  ًِ َُوِّ َذرَّ ًَ  ٌٔ ی اِلامَیَ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ِب َرُسوَل اہللٔ َػل َلِه َنرِقُ َٓ  ٔ ًَلَی اِلَحٔؼیر ًِ اِلنَٔثأل  ًَ ُت ىَزَِلُت  ـِ ٔ ِيُت إَٔذا ح َّی ىَِلُضزَ ُٛ ٌُ ٔمِيُط َحً  َه َوَلِه ىَِس

، انب دمحم، اوبامیؿ، اؾ ذرہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک بج ےھجم دیعس نب دبعاابجلر، دبعازعلسی

ضیح آات وت ںیم رتسب ےس ارت رک وبرےی رپ آاجیت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوستق کت رقتب اایتخر ہن رکیت بج کت ہک 

 ںیم اپک اصػ ہن وہ یتیل 

 اابجلر، دبعازعلسی، انب دمحم، اوبامیؿ، اؾ ذرہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدیعس نب دبع :  رافی



 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ
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 موسی بً اسنٌيل، حناز، ایوب، حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی  ٔف ََِزَوأد الئَّيیِّ َػل ٌِ ًِ َب ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ اليَّ َحسَّ َ َه َ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٔيیَّ اہللُ 

ٔجَضا ثَِوبّا ًَلَی ََفِ ًِ اِلَحائٔٔف َطِيّئا ََِلَقی  ٌَ إَٔذا َََراَز ٔم َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع رافی ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ضعب ازفاج ےس رفاتی ےہ 

ہیلع فآہل فملس بج احہضئ ویبی ےس ھچک )االتخط افر اسمس فریغہ( رکان اچےتہ وت ایکس رشاگمہ رپ اکی ڑپکا ڈاؽ  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ےتیل 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اویب، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت امجع ےک العفہ ابیق اومر ابمح ںیہ
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 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، طيبانی، ًبسالزحنً بً اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًُ ََبٔی َطِيَبةَ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَ  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٔ ًٔ اِْلَِسَوز ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ ِيَبانٔیِّ  ًِ الظَّ ًَ ثََيا َجزٔیْز  ِيَضا َحسَّ

 ُ زَٔر ثُهَّ ی ٌِ ىَتَّ تَٔيا ََ ـَ ِؤح َحِي َٓ َه َیأُِمزُىَا فٔی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا ٌَ َرُسوُل َٗ َنا کَا َٛ ىَا َوََیُُِّٜه یَِنلُٔک إِٔربَطُ  َبأَشُ

َه یَِنلُٔک إِٔربَطُ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری،  نابین، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اےئ ضیح ںیم )بج اس ںیم دشت وہیت( ب ہ دنب ابدنےنھ اک مکح رفامےت ےھت افر اےکس دعب مہ ےس ابمرشت رکےت فآہل فملس ادتب

 ےھت افر مت ںیم ےس وکؿ اےنپ سفن افر وخاشہ رپ اس دقر دقرت ایہتف ےہ انتج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت 

 رلنمح نب اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، رجری،  نابین، دبعا :  رافی

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

  



 

 احتسمہض وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے احتسمہض وعرت اک

     274    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ىآٍ، سلامیٌ بً يشار، زوجہ رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت او سلنہ  :  راوی

 ارضی اہلل ًيہ

ًِ َُوِّ َسَلَنَة َزِؤد  ًَ ًٔ َيَشإر  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  الئَّيیِّ َػل

َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  َماَئ  ُٚ السِّ َّة کَاىَِت تَُضَزا ٌَّ اِمزََ َّی ََ َتِت َلَضا َُوُّ َسَلَنَة َرُسوَل اہللٔ َػل ِٔ َٓاِسَت َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ  

 َٗ  ٔ ِضز ًِ الظَّ ًَّ ٔم ُض ـُ ٔ الًَّٔی کَاىَِت َتٔحي َة اللََّيالٔی َواِْلَیَّاو اَل لٔتَِيُوزِ ًٔسَّ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ٌِ ُئؼيَبَضا الَّٔذی َََػابََضا اہللُ  ِبَل ََ

 ِ ِلَتت َتٔشِل ثُهَّ لَٔتِشَتِثٔفِ بَٔثِوٕب ثُهَّ لٔتُ َٓ ِِ ِلَت َٓ ِت َذلَٔک  َٔ إَٔذا َخلَّ َٓ  ٔ ِضز ًِ الظَّ ِسَر َذلَٔک ٔم َٗ ََلَة   َؼلِّ ٓٔيطٔ رُِک الؼَّ

تی دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، امیلسؿ نب اسیر، زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفا

ےہ ہک زامہن وبنت ںیم اکی وعرت ےک تہب وخؿ اتہب اھت )اوکس ااحتسہض وہ ایگ اھت( وت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن اس وعرت 

ےک قلعتم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوکس اچےیہ ہک اس امیبری ےس 

ںیم ےنتج دؿ افر رات ضیح آات اھت اوکن امشر رکےل افر رھپ اےنت دونں کت ہنیہم ںیم امنز وھچڑ دای رکے سپ بج فہ دؿ  لبق اوکس ہنیہم

 ذگر اجںیئ وت لسغ رکے افر اکی ڑپکے اک وگنلٹ ابدنھ ےل افر رھپ امنز زپےھ

 ہیلع فآہل فملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، امیلسؿ نب اسیر، زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے
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 ٗتيبہ بً سٌيس، یزیس، بً خالس بً ًبساہلل بً موہب، ليث ىآٍ، سلامیٌ، حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًٔ َمِوَصٕب  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًٔ َیزٔیَس بِ ًُ َخالٔٔس بِ ٌٔيٕس َویَزٔیُس بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًٔ  َحسَّ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا اللَِّيُث  اََل َحسَّ َٗ

إٔذَ  َٓ اَل  َٗ َياُظ  ٌِ ََٓذََکَ َم َو  ُٚ السَّ ٌَّ اِمَزََّة کَاىَِت تَُضَزا ًِ َُوِّ َسَلَنَة ََ ًَ ٌَّ َرُجَّل ََِخبََرُظ  ََلةُ َيَشإر ََ ِت الؼَّ ِت َذلَٔک َوَحرَضَ َٔ ا َخلَّ



 

َياظُ  ٌِ َتٔشِل بَٔن ِِ ِلَت َٓ 

ہبیتق نب دیعس، سیدی، نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ، ثیل انعف، امیلسؿ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

وعرت ےک وخؿ اتہب اھت افر رافی ےن یلہپ دحثی اک ومضمؿ ذرک رکےت وہےئ اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ضیح 

 ےک دؿ آاجںیئ وت اچےیہ ہک لسغ رک ےل  ےک دؿ ذگر اجںیئ افر امنز

 ہبیتق نب دیعس، سیدی، نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ، ثیل انعف، امیلسؿ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے احتسمہض
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 ًبساہلل بً مشلنہ، اىص ابً ًياق، ًبيساہلل بً ىآٍ، سلامیٌ بً يشار :  راوی

ًُ َمِشلَ  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ َرُجٕل َحسَّ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ ًَ ًَٔيإق  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ََىَْص َي َنَة َحسَّ

 ًَّ ِتُض َٔ إَٔذا َخلَّ َٓ اَل  َٗ ىَی َحٔسیٔث اللَِّئث  ٌِ ََٓذََکَ َم َماَئ  ُٚ السِّ ٌَّ اِمَزََّة کَاىَِت تَُضَزا ًِ اِْلَِنَؼارٔ ََ ََلةُ  َوَحرَضَ ٔم ِت الؼَّ

َياظُ  ٌِ َٚ اِلَحٔسیَث بَٔن َتٔشِل َوَسا ِِ ِلَت َٓ 

دبع اہلل نب ہملسم، اسن انب ایعض، دیبع اہلل نب انعف، امیلسؿ نب اسیر، اکی ااصنری صخش ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےک وخؿ 

وک سگارے افر امنز اک فتق آاجےئ وت اتہب اھت رھپ رافی ےن دحثی ثیل یک رطح ومضمؿ رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک بج اؿ اایؾ ضیح 

 لسغ رکے افر ہیقب ومضمؿ صح اسقب ایبؿ ایک 

 دبعاہلل نب ہملسم، اسن انب ایعض، دیبعاہلل نب انعف، امیلسؿ نب اسیر :  رافی

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

  

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 احتسمہض وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے
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 يٌ٘وب بً ابزاہيه، ًبسالزحنً بً مہسی، ػِخبً جویزیہ، حرضت ىآٍ :  راوی

ًُ إٔبِزَ  وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٍٕ بٔإِٔسَيازٔ اللَِّئث َو َحسَّ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًُ ُجَویِزٔیََة  ثََيا َػِِخُ بِ ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  َياُظ اصٔيَه َحسَّ ٌِ بَٔن

 ُ َتٔشِل َوِلَتِشَتِثٔفِ بَٔثِوٕب ث ِِ ِلَت َٓ ََلةُ  ِت الؼَّ ِسَر َذلَٔک ثُهَّ إَٔذا َحرَضَ َٗ ََلَة  ِلَتتِرُِک الؼَّ َٓ اَل  ِّیَٗ  هَّ ُاَؼل



 

وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، رخصنب وجریہی، رضحت انعف ےن دنسا  ف  ینع دحثی ثیل یک رطح ذرک رکےت وہے اہک ےہ 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے رھپ بج امنز ےک دؿ آاجںیئ وت لسغ رکے افر 

 ٹ ابدن رک امنز زپےھ اکی ڑپکے اک وگنل

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، رخصنب وجریہی، رضحت انعف :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دےاحتسمہض وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وع
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 موسی بً اسنٌيل، وہيب، ایوب، سلامیٌ بً يشار، حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ثََيا ََیُّوُب  ثََيا ُوَصِيْب َحسَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َُ  َحسَّ اَل ٓٔيطٔ َتَس َٗ ةٔ  ًِ َُوِّ َسَلَنَة بَٔضٔذظٔ اِل٘ٔؼَّ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌَ بِ ُسَلامِیَ

اَل ََبُو َزاُوز َسِمَّ اِلَنزَََِة الًَّٔی  َٗ ِّی  َتٔشُل ٓامَٔی ٔسَوی َذلَٔک َوَاِشَتِثٔفُ بَٔثِوٕب َوُاَؼل ِِ ََلَة َوَا ًُ الؼَّ ازُ بِ ِت َحنَّ ـَ کَاىَِت اِسُتٔحي

 ًِ ًَ اكَٔنُة بِٔيُت ََبٔی حُبَِيٕع  َزیِٕس  َٓ اَل  َٗ  ََیُّوَب فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث 

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس یہی فاہعق رمفی ےہ اںیمس ہی ےہ ہک آپ یلص 

رر ںیم( لسغ رکے افر ڑپکے اک وگنلٹ ابدنھ رک امنز اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ امنز وھچڑ دے افر اےکس اموسا ںیم )اای
ھ
ط

ؾ 

زپےھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امحد نب زدی ےن اویب ےک فاہطس ےس اس دحثی ںیم اس احتسمہض وعرت اک انؾ افہمط تنب ایب شیبح اتبای 

 ےہ

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اویب، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے
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 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث یزیس، ابً ابی حبيب، جٌف، رعاک، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َو  ًِ رُعِ ًَ إک  ًِ رٔعَ ًَ َفٕ  ٌِ ًِ َج ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٌَّ َحسَّ ٔ اَلِت إ َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة ََى  ًِ ًَ َة 

َيَضا َٛ ََیُِت ٔمزِ ًَائَٔظُة ََفَ اَلِت  َ٘ َٓ ؤ  ًِ السَّ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َلَضا َرُسوُل اہللٔ  َُوَّ َحبٔيَبَة َسأََلِت الئَّيیَّ َػل َ٘ َٓ ٌَ َزّما  َمِْل



 

 ُ ُتٔک ث ـَ ِسَر َما کَاىَِت َتِحبُٔشٔک َحِي َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه اِمُٜثٔی  ًَ َّی اہللُ  ٖٔ َػل ا ٌَ ُٗتَِيَبُة بَیَِن ََِؿ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ  َٗ هَّ اَُِتٔشلٔی 

اََل  َ٘ َٓ ًِ اللَِّئث  ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَيَّإغ َویُوىُُص بِ  ًُ ًَلٔیُّ بِ َصا َوَرَواُظ  َة فٔی آٔخٔ ٌَ ًٔ َربٔي َفٔ بِ ٌِ ةَ  َحٔسیٔث َج ٌَ ًُ َربٔي َفُ بِ ٌِ  َج

، رفعج، رعاک، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل سیدی، انب ایب بیبح

ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااحتسہض ےک قلعتم درایتف رفامای رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ااکن )ینعی اؾ ہیبح 

ےس رھبا وہا داھکی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےنتج دونں کت  ریض اہلل اہنع اک( ڑپکے دوھےن اک ربنت ںیم ےن وخؿ

ضیح ںیہمت امنزفں ےس رفاتک اھت اےنت دونں کت ریک رہ افر اےکس دعب لسغ رک ےل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہبیتق ےن اس رفاتی وک رفعج 

وک یلع نب ایعش افر ویسن نب دمحم ےن ثیل، رفعج نب رہعیب ےس نب رہعیب یک دحثی ےک اانثء افر آرخ ںیم ذرک ایک ےہ افر اس رفاتی 

 رفاتی ایک ےہ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل سیدی، انب ایب بیبح، رفعج، رعاک، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے

     280    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بیر رضی اہلل ًيہًيسی بً حناز، ليث یزیس بً ابی حبيب، برکی بً ًبساہلل، ميذر بً مِیرہ، حرضت رعوہ بً ز :  راوی

 ًِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ   ًٔ ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ِيُث  ٕ ََِخبََرىَا اللَّ از ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسی بِ َوَة َحسَّ ًِ رُعِ ًَ  ٔ ًٔ اِلُنِٔیَرة اِلُنِئذرٔ بِ

 َّ ثَِتطُ ََى اكَٔنَة بِٔيَت ََبٔی حُبَِيٕع َحسَّ َٓ  ٌَّ ََ ٔ ًٔ الزُّبَیِر اَل َلَضا بِ َ٘ َٓ َو  َظَِٜت إَٔلِيطٔ السَّ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َضا َسأََلِت َرُسوَل اہللٔ َػل

إٔذَ  َٓ ِّی  َََٓل ُاَؼل ُؤٔک  اىُِوزٔی إَٔذا ََتَی رَقِ َٓ  ْٚ ََّنا َذلَٔک رٔعِ َه إٔى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َتَلضَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ُؤٔک  ِّی َما ا َمزَّ رَقِ زٔی ثُهَّ َػل

ئٔ  ٔلَی اِلرَقِ ٔئ إ  بَیَِن اِلرَقِ

یسیع نب امحد، ثیل سیدی نب ایب بیبح، رکبی نب دبع اہلل، ذنمر نب ریغمہ، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افہمط تنب ایب شیبح ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )لسلسم( وخؿ آےن یک اکشتی یک آپ یلص

ہی )ضیح ںیہن ےہ ہکلب( اکی رگ اک وخؿ ےہ سپ وت ایخؽ رھک ہک بج ریتے ضیح ےک دؿ آںیئ وت امنز تم زپھ رھپ بج ضیح ےک 

 دؿ ذگر اجںیئ وت اپیک احلص رک )ینعی لسغ رک ےل( افر رھپ دفرسے ضیح کت امنز زپیتھ رہ 

  ایب بیبح، رکبی نب دبعاہلل، ذنمر نب ریغمہ، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنعیسیع نب امحد، ثیل سیدی نب :  رافی

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

  



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  دقبر امنز وھچڑ دےاحتسمہض وعرت اک ایبؿ افر اس ابت اک ایبؿ ہک احتسمہض وعرت اےنپ اایؾ ضیح ےک
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 یوسٕ بً موسی، جزیز سہيل، ابً ابوػالح، زہزی، حرضت رعوہ بً زبیر :  راوی

ًِ الزُّصِ  ًَ ًَ ََبٔی َػالٕٔح  ىٔی ابِ ٌِ ًِ ُسَضِيٕل َي ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ُموَسی َحسَّ ُٕ بِ ثََيا یُوُس اكَٔنُة َحسَّ َٓ ثَِتىٔی  ٔ َحسَّ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ زٔیِّ 

 َ اكَٔنُة بِٔيُت ََبٔی حُب َٓ ََّضا َََمَزِتَضا  ثَِتىٔی ََى ََّضا َََمَزِت ََِسَناَئ ََِو ََِسَناُئ َحسَّ َّی بِٔيُت ََبٔی حُبَِيٕع ََى ٌِ َاِشأََل َرُسوَل اہللٔ َػل ِيٕع ََ

 َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ ًِ رُعِ اہللُ  ًَ َتاَزةُ  َٗ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ  َٗ َتٔشُل  ِِ ُس ثُهَّ َا ٌُ ِ٘ َس اِْلَیَّاَو الًَّٔی کَاىَِت َا ٌُ ِ٘ ٌِ َا ٔ أََمَزَصا ََ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ

أََمَزَصا الئَّيیُّ  َٓ ِت  ـَ ٌَّ َُوَّ َحبٔيَبَة بِٔيَت َجِحٕع اِسُتٔحي َ ًِ َزیَِيَب بِٔئت َُوِّ َسَلَنَة َ ََلَة  ًَ ََ الؼَّ ٌِ َتَس َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  َػل

َوَة َطِيّئا َوَزاَز ا ًِ رُعِ َتاَزةُ ٔم َٗ  ٍِ اَل ََبُو َزاُوز َلِه َيِشَن َٗ َِّی  َتٔشَل َوُاَؼل ِِ ائَٔضا ثُهَّ َا ًِ ََیَّاَو َرَِقَ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة فٔی َحسٔیٔث الزُّصِزٔیِّ  بِ

 ٌَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ ِنَزَة  ََلةَ  ًَ ََ الؼَّ ٌِ َتَس أََمَزَصا ََ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َشأََلِت الئَّيیَّ َػل َٓ  ََیَّاَو َُوَّ َحبٔيَبَة کَاىَِت ُاِشَتَحاُق 

ًِ الزُّصِ  ًَ ائ  َٔ ًٔ ًَُيِيَيَة َلِيَص صََذا فٔی َحٔسیٔث اِلٔح ًِ ابِ اَل ََبُو َزاُوز َوصََذا َوصِْه ٔم َٗ ائَٔضا  ًُ ََبٔی َرَِقَ زٔیِّ إَٔلَّ َما َذََکَ ُسَضِيُل بِ

ََلَة ََیَّاَو َرَِقَ  َُ الؼَّ ًٔ ًَُيِيَيَة َلِه یَِذَُکِ ٓٔيطٔ َتَس ًِ ابِ ًَ ِس َرَوی اِلُحَنِيسٔیُّ َصَذا اِلَحٔسیَث  َٗ نٔیرُ بِٔيُت َػالٕٔح َو َٗ ائَٔضا َوَرَوِت 

ًَائَٔظَة اِلُنِشَتَحاَؿ   ًِ ًَ  ٕٚ و ِنزٕو َزِوُد َمرِسُ ًَ ًِ ًَ أسٔه  َ٘ ًُ اِل ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن اَل  َٗ َتٔشُل و  ِِ ائَٔضا ثُهَّ َا ََلَة ََیَّاَو َرَِقَ ُة َتتِرُُک الؼَّ

 ُ ائَٔضا َوَرَوی ََب ِسَر َرَِقَ َٗ ََلَة  ٌِ َتتِرَُک الؼَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َََمَزصَا ََ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔ َفُ بِ ََبٔيطٔ إ ٌِ ًِ و بِْٔشٕ َج ًَ َة  ًُ ََبٔی َوِحٔظيَّ

ََٓذََکَ ٔمِثلَ  ِت  ـَ ٌَّ َُوَّ َحبٔيَبَة بِٔيَت َجِحٕع اِسُتٔحي َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َمَة  ًِ ََبٔی ًرِٔکٔ ًَ یْک  ُط َوَرَوی ََشٔ

ًِ اليَّ  ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ًَسٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٌٔ َوا ِ٘ ََلَة ََیَّاَو اِلَي َُ الؼَّ َه اِلُنِشَتَحاَؿُة َتَس َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ٌَّ َسِوزَ  َفٕ ََ ٌِ ًِ ََبٔی َج ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ ًُ اِلُنَشئِّب  ََلُئ بِ ٌَ ِّی َوَرَوی اِل َتٔشُل َوُاَؼل ِِ ائَٔضا ثُهَّ َا أََمَزَصا الئَّيیُّ َرَِقَ َٓ ِت  ـَ َة اِسُتٔحي

َّی  ًٔ َػل ًَلٓٔیٕ َوابِ  ًِ ًَ  ٕ ًُ ُجَبیِر ٌٔيُس بِ ِت ََیَّاُمَضا اَُِتَشَلِت َوَػلَِّت َوَرَوی َس ـَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َم ًَبَّإض اِلُنِشَتَحاَؿُة اہللُ 

 ًِ ًَ ًُ َحبٔيٕب  ُٙ بِ اْر َمِولَی بَىٔی َصأطٕه َوكَِل ًَنَّ َذلَٔک َرَواُظ  َٛ ئَٔضا َو ْ٘ٔل َتِحلُٔص ََیَّاَو رُقِ ٌِ َذلَٔک َرَواُظ َم َٛ ًَبَّإض َو  ًٔ ابِ

ًَائَٔظ   ًِ ًَ  ٕٚ و ٔ َمرِسُ نٔیَر اِمَزََة َٗ  ًِ ًَ ٔيیُّ  ٌِ َذلَٔک َرَوی الظَّ َٛ ِيُط َو ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ِٔمُّ  ٌَ اَل ََبُو اِلَدِث َٗ ًَِيَضا  َة َرضَٔی اہللُ 

ًٔ اِلنُ  ٌٔئس بِ ًٔ َوَس ِوُل اِلَحَش َٗ ََلَة َزاُوز َوصَُو  َُ الؼَّ ٌَّ اِلُنِشَتَحاَؿَة َتَس أسٔه ََ َ٘ ًََلإئ َوَمُِٜحوٕل َوإٔبَِزاصٔيَه َوَسالٕٔه َواِل َشئِّب َو

َوَة َطِيّئا ًِ رُعِ َتاَزةُ ٔم َٗ  ٍِ اَل ََبُو َزاُوز َلِه َيِشَن َٗ ائَٔضا   ََیَّاَو َرَِقَ



 

 ےس رفاتی ےہ ہک افہمط تنب ایب شیبح ےن ھجم ےس ویفس نب ومیس، رجری لیہس، انب اوباصحل، زرہی، رضحت رعفہ نب زریب

 دحثی ایبؿ یک اوہنں ےن اامسء وک مکح ایک ای اامسء ےن ھجم ےس دحثی ایبؿ یک ہک افہمط تنب ایب شیبح ےن اؿ وک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ضیح ےک ےیل ت یتھٹ یھت اب یھب ھٹیب افر اےکس فملس ےس وساؽ رکےن اک مکح دای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےنتج دؿ وت ےلہپ

دعب لسغ رک ےل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اتقدہ ےن اس دحثی وک دنسب رعفہ نب زریب وباہطس اؾ ہملس رفاتی ایک ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج وک 

اےکس دعب لسغ رک ےک امنز زپےنھ اک مکح رفامای ااحتسہض وہ ایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اایؾ ضیح ںیم امنز وھچڑ دےنی افر 

اھت  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ہنییع ےن زرہی یک رفاتی ںیم دنسب رعفہ وباہطس اعہشئ ریض اہلل اہنعہی ااضہف ایک ےہ ہک اؾ ہبیبح وک ااحتسہض

فآہل فملس ےن اؿ وک اایؾ ضیح یک امنز  اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع

وھچڑےن اک مکح رفامای  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی انب ہینیع اک فمہ ےہ افر ہی ابعرت افحظ یک رفاوتیں ںیم زرہی ےس وقنمؽ ںیہن ےہ 

رفاتی ایک  رصػ لیہس نب ایب اصحل یک رفاتی ںیم )ہی ابعرت ذموکر( ےہ افر دیمحی ےن اس دحثی وک انب ہینیع ےک وحاےل ےس

ےہ رگم اس ںیم ہی ذموکر ںیہن ےہ ہک فہ اایؾ ضیح یک امنز وھچڑ دے افر رضحت رسمفؼ یک زفہج ریمق تنب رمعف ےن رضحت اعہشئ 

ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک احتسمہض اایؾ ضیح یک امنز وھچڑ دے افر رھپ لسغ رکے  افر دبعارلنمح نب 

 وحاےل ےس ایبؿ ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دےنی اک اقمس ےن اےنپ فادل ےک

ب ہ ےن دنسب رکعہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شجح وک ااحتسہض

 

ش
ذ
 مکح دای افر اوبریشب رفعج نب ایب ف

ا ؿ ےس دنسب ددی نب اثتب ع  اہیب ع  دجہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ہک احتسمہض وہا  اخل افر رشکی ےن اوبا

 

ی قع
ل

اایؾ ضیح ںیم امنز وھچڑ دے افر اس ےک دعب لسغ رکے افر امنز زپےھ افر االع انب بیسم ےن دنسب مکح وباہطس اوبرفعج رفاتی ایک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اایؾ ضیح سگرےن ےک دعب لسغ رک ےک امنز ہک رضحت وسدہ ریض اہلل اہنع وک ااحتسہض وہا وت 

زپےنھ اک مکح دای افر دیعس نب ،ریب ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع افر انب ابعس ےس رفاتی ایک ہک احتسمہض اےنپ اایؾ ضیح ںیم یھٹیب 

اہمش افر قلط نب بیبح ےن وباہطس انب ابعس افر ااسی یہ رفاتی ایک رےہ )ینعی امنز ہن زپےھ( افر رھپ ااسی یہ رفاتی ایک امعر ومیل نب 

ی ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس افر ااسی یہ رفاتی ایک یبعش ےن وباہطس زفہج رسمفؼ ریمق ےس افر اوھنں ےن رضحت 

ع

 

ی

 

ذ

لقعم 

اربامیہ افر اس م فاقمس اک ہک احتسمہض  ؽ،اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یہی وقؽ نسح، دیعس نب ابیسمل، اطعء، وحکم

 اےنپ اایؾ ضیح یک امنز وھچڑ دے، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اتقدہ ےن رعفہ ےس ھچک ںیہن انس 

 ویفس نب ومیس، رجری لیہس، انب اوباصحل، زرہی، رضحت رعفہ نب زریب :  رافی

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

  



 

 احتسمہض اایؾ ضیح ںیم امنز ہن زپےھ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اایؾ ضیح ںیم امنز ہن زپےھ
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 ًيہااحنس بً یوىص، ًبساہلل بً محنس، زہیر، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

ثََيا صَٔظاُو  ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ِيلٔیُّ  َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ًُ یُوىَُص َو ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَّ  َحسَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ َوَة  ًُ رُعِ بِ

َليِ  ًَ َّی اہللُ  اكَٔنَة بِٔيَت ََبٔی حُبَِيٕع َجائَِت َرُسوَل اہللٔ َػل اَل َٓ َٗ ََلَة  َُ الؼَّ أََز َٓ َََٓل ََكُِضزُ ََ ِّی اِمَزََْة َُِسَتَحاُق  ٔن اَلِت إ َ٘ َٓ َه  طٔ َوَسلَّ

 ٔ أُِشل َٓ ََلَة َوإَٔذا ََِزبَزَِت  ََٓسعٔی الؼَّ ُة  ـَ َبَلِت اِلَحِي ِٗ إَٔذا ََ َٓ ٔة  ـَ ْٚ َوَلِيَشِت بٔاِلَحِي ََّنا َذلَٔک رٔعِ ِّیإٔى َو ثُهَّ َػل ًَِئک السَّ  ی 

نب ویسن، دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط تنب ایب شیبح روسؽ اہلل  ادمح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ںیم امنز وھچڑ دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ضیح 

گ اک وخؿ ےہ سپ بج ضیح ےک دمت آےئ وت امنز وھچڑ دے افر بج ضیح ےک دؿ لکن اجںیئ وت وخؿ دوھ رک ںیہن ےہ ہکلب اکی ر

 امنز زپھ 

 ادمح نب ویسن، دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اایؾ ضیح ںیم امنز ہن زپےھ

     283    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  :  راوی

َيا ٌِ ٕ َوَم ٔ ُزَصیِر ٕ بٔإِٔسَياز ًِ صَٔظاو ًَ  ٕٝ ٔ ًِ َمال ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اِتزُكٔی َحسَّ َٓ ُة  ـَ َبَلِت اِلَحِي ِٗ َٓإَٔذا ََ اَل  َٗ ُظ َو

ِّی ٝٔ َوَػل ِي ًَ َو  َٓأُِشلٔی السَّ ِسُرَصا  َٗ َٓإَٔذا َذَصَب  ََلَة   الؼَّ

دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل ، اشہؾ، زریہ  اشہؾ ےن دنسا ف ینع زریہ یک دحثی ےک وماقف رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک آپ یلص اہلل 

  بج ضیح ےک دؿ آںیئ وت امنز وھچڑ دے افر بج فہ دؿ سگر اجںیئ وت وخؿ دوھ ڈاؽ افر امنز زپھ ہیلع ےن رفامای

  :  رافی



 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اایؾ ضیح ںیم امنز ہن زپےھ

     284    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبس اہلل بً مشلنہ مالک، ہظاو، زہیر، ہظاو :  راوی

 َٓ اَل  َٗ َياُظ َو ٌِ ٕ َوَم ٔ ُزَصیِر ٕ بٔإِٔسَياز ًِ صَٔظاو ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اتِ َحسَّ َٓ ُة  ـَ َبَلِت اِلَحِي ِٗ زُكٔی إَٔذا ََ

ِّی ِئک َوَػل ًَ َو  َٓأُِشلٔی السَّ ِسُرَصا  َٗ َٓإَٔذا َذَصَب  ََلَة   الؼَّ

دبع اہلل نب ہملسم امکل، اشہؾ، زریہ، اشہؾ ےن دنس ا ف ینع  زریہ یک دحثی ےک وماقف رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک آپ ےن رفامای، بج 

 دوھ ڈاؽ افر امنز زپھ  ضیح ےک دؿ آںیئ وت امنز وھچڑ دے افر بج فہ دؿ سگر اجںیئ وت وخؿ

 دبع اہلل نب ہملسم امکل، اشہؾ، زریہ، اشہؾ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اایؾ ضیح ںیم امنز ہن زپےھ

     285    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، ابوً٘يل، حرضت یحٌی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًَائَٔظَة  ُت اِمَزََّة َاِشأَُل  ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ َة  ًِ بَُضيَّ ًَ ًَ٘ٔيٕل  ثََيا ََبُو  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َضا  َحسَّ ـُ ََٓشَس َحِي  ٕ َة اِمزََ

أََم  َٓ ِت َزّما  َ٘ ٕ َوَُصِزٔي ِسَر َما کَاىَِت َتٔحيُف فٔی کُلِّ َطِضز َٗ ِلتَِيُوزِ  َٓ ٌِ آُمَزَصا  َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  َضا َزنٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ـُ  َوَحِي

ًَّ ثُهَّ  ٔ ِسرٔص َ٘ ًَّ ََِو بٔ ٔ ََلَة ٓٔيض َِ الؼَّ ٔ ثُهَّ لَٔتَس ًِ اِْلَیَّاو ِسرٔ َذلَٔک ٔم َ٘ َتسَّ بٔ ٌِ ِلَت َٓ َتٔشِل ثُهَّ لَٔتِشَتِثٔفِ بَٔثِوٕب ثُهَّ  ُمِشَت٘ٔيْه  ِِ لَٔت

 لُٔتَؼلِّ 

ومیس نب اامسلیع، اوبلیقع، رضحت ییحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک ذرہعی 

اک وخؿ لسلسم اجری رےہ )وت اس وک ایک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکاای ہک سج وعرت اک اظنؾ ضیح ڑگب اجےئ افر اس 

دؿ رکان اچےیہ( اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اس وک مکح رکف ہک فہ اےنت دونں اک ایخؽ رکے ہنیہم ںیم ےنتج 

رکے افر اکی وگنلٹ اس وک تحص یک احتل ںیم وخؿ آات اھت رھپ اےنت یہ دؿ امشر رکے افر امنز وھچڑے رےھک اس ےک دعب لسغ 

ابدنھ رک امنز زپےھ  احتسمہض اک مکح ہی ےہ ہک ارگ اس وک ضیح یک دقمار افر فتق ولعمؾ وہ ہک رہ امہ یک ادتبایئ ای درایمین ای آرخی 



 

یگ رھپ  اتروخیں ںیم اےنت دؿ ضیح راتہ اھت وت فہ ااحتسہض ےک درایمؿ اےنت یہ دؿ مک امنزںی وھچڑے یگ افر ابیق اایؾ ںیم امنز زپےھ

اانحػ ےک زندکی ضیح یک آدم افر ابز تشگ اک دمار اعدت رپ ےہ ہن ہک وخؿ یک رتگن رپ سپ ضیح ےک اایؾ ںیم رہ مسق یک رنیگن 

روطتب ضیح یہ الہکےئ یگ وشاعف ےک زندکی رگن ےک اابتعر ےہ ارگ وخؿ رسخ ای ایسہ رگن اک وہ وت فہ ضیح یہ ےہ افر دفرسے یسک 

 ںیہن ےہ رگن اک وہ وت فہ ضیح 

 ومیس نب الیعمس، اوبلیقع، رضحت ییحی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اایؾ ضیح ںیم امنز ہن زپےھ

     286    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 ابً ابی ً٘يل، محنس بً سلنہ، ابً وہب، ًنزو بً حارث، ابً طہاب، رعوہ بً زبیر، حرضت ًائظہ :  راوی

ُس  ًَ٘ٔيٕل َوُمَحنَّ ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًٔ ٔطضَ  َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ  ٌٔ یَّا ًُ َسَلَنَة اِلنِْٔصٔ ًِ بِ ًَ إب 

َّی اہللُ  ٌَّ َُوَّ َحبٔيَبَة بِٔيَت َجِحٕع َختََيَة َرُسؤل اہللٔ َػل ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًَِبسٔ رُعِ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَتِحَت  ًَ  

َِٔتِت َرُسوَل اہللٔ َػ  َٓاِسَت ٍَ ٔسئیَن  ِت َسِب ـَ ٖٕ اِسُتحٔي ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ َّی اہللُ الزَِّحَن اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ل

اَل ََبُو َزاُوز َزاَز ا َٗ ِّی  اَُِتٔشلٔی َوَػل َٓ  ْٚ ًِ َصَذا رٔعِ ٜٔ ٔة َوَل ـَ ٔ َلِيَشِت بٔاِلَحِي ٌَّ صَٔذظ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ِْلَِوَزاعٔیُّ فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث ًَ

 ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن ِت َُوُّ َحبٔيَبَة بِٔيُت َجِحٕع َوهَٔی َتِحَت  ـَ اَلِت اِسُتحٔي َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ َوَة َو ٖٕ رُعِ ِو

ََلةَ  ََٓسعٔی الؼَّ ُة  ـَ َبَلِت اِلَحِي ِٗ اَل إَٔذا ََ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  أََمَزَصا الئَّيیُّ َػل َٓ ٍَ ٔسئیَن  ِّی  َسِب اَُِتٔشلٔی َوَػل َٓ َوإَٔذا ََِزبََزِت 

 ًِ ًَ َُیِرُ اِْلَِوَزاعٔیِّ َوَرَواُظ  ًِ ََِػَحأب الزُّصِزٔیِّ  اَل ََبُو َزاُوز َوَلِه یَِذَُکِ صََذا اِلکَََلَو َََحْس ٔم ًُ اِلَحارٔٔث َٗ ِنزُو بِ ًَ الزُّصِزٔیِّ 

َنزْ  ٌِ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب َوَم ًُ ًَُيِيَيَة َوَلِه  َواللَِّيُث َویُوىُُص َوابِ ٌُ بِ َيا ِٔ َٙ َوُس ًُ إِٔسَح ٕ َوابِ ثٔیر َٛ  ًُ ٌُ بِ ٕس َوُسَلامِیَ ٌِ ًُ َس َوإٔبَِزاصٔيُه بِ

ًَائَٔظ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ُى َحٔسیٔث صَٔظاؤ بِ ِٔ ََّنا َصَذا َل اَل ََبُو َزاُوز َوإٔى َٗ وا َصَذا اِلکَََلَو  اَل ََبُو َزاُوز یَِذَُکُ َٗ ًُ َة  َوَزاَز ابِ

ًٔ ًَُيِيَيَة َوَحٔسیُث  ًِ ابِ ائَٔضا َوصَُو َوصِْه ٔم ََلَة ََیَّاَو َرَِقَ ََ الؼَّ ٌِ َتَس ا َََمَزَصا ََ ـّ ًِ الزُّصِزٔیِّ ٓٔيطٔ  ًَُيِيَيَة ٓٔيطٔ ََِي ًَ ًَِنزٕو   ًٔ سٔ بِ ُمَحنَّ

ًِ الَّٔذی َزاَز اِْلَِوَزاعٔیُّ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ُب ٔم  َطِيْئ َيرِقُ

ایب لیقع، دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص انب 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک اسیل افر دبعارلنمح نب وعػ یک ویب ی، اؾ ہبیبح وک است اسؽ کت وخؿ آای اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

آپ ےن رفامای ہی ضیح ںیہن ےہ ہکلب ہی رگ )اک وخؿ ےہ( ذہلا لسغ رک ےک امنز زپھ ول اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک  فآہل فملس ےس ہلئسم وپاھچ،

افزایع ےن اس دحثی ںیم زرہی ےس وب اہطس رعفہ فرمعہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اانت زایدہ ایک ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج وک 

زرت یلص اہلل ہیلع

 

خض
فآہل فملس ےن اوکن مکح دای ہک بج ضیح ےک اایؾ رشفع وہں وت امنز وھچڑ دف افر بج فہ  است اسؽ وخؿ آای وت آں

اایؾ متخ وہ اجںیئ وت لسغ رک ےک امنز زپھ ول اوبداؤد ےتہک ںیہ افزایع ےک العفہ زرہی ےک یسک اشرگد ےن ہی ذرک ںیہن ایک اس دحثی وک 

ربامیہ نب دعس، امیلسؿ نب ریثک، انب ااحسؼ افر ایفسؿ انب ہنییع ےن یھب زرہی ےس رمع فنب احرث، ثیل، ویسن، انب ایب ذ ب رمعم، ا

رفاتی ایک ےہ رگم اؿ رضحات ےن یھب ہی ذرک ںیہن ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی اافلظ وت دحثی اشہؾ نب رعفہ ع  اہیب اعہشئ ریض 

زایدیت یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اایؾ ضیح ںیم  اہلل اہنع ےک ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ہنییع ےن اس دحثی ںیم ہی یھب

دیت امنز وھچڑےن اک مکح دای احالہکن ہی زایدیت انب ہنییع اک فمہ ےہ اہتبل زرہی ےس دمحم نب رمعف یک دحثی ںیم فہ ھچک ےہ وج افزایع یک زای

 ےک رقبی رقبی ےہ 

 احرث، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ انب ایب لیقع، دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اایؾ ضیح ںیم امنز ہن زپےھ

     287    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، محنس بً ًسی، محنس، ابً طہاب، رعوہ بً زبیر، حرضت ٓاكنہ بيت ابی حبيع رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل َحسَّ  َٗ ًَِنزٕو   ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٕس َي ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَسٔٓیٕ  ًُ ََبٔی  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َوَة َحسَّ ًِ رُعِ ًَ ًُ ٔطَضإب  ثَىٔی ابِ

ًَلَ بِ  َّی اہللُ  اَل َلَضا الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ََّضا کَاىَِت ُاِشَتَحاُق  َٓاكَٔنَة بِٔئت ََبٔی حُبَِيٕع ََى  ًِ ًَ  ٔ ٔة ًٔ الزُّبَیِر ـَ ٌَ َزُو اِلَحِي ِيطٔ َوَسلََّه إٔذَا کَا

 َ إَٔذا ک َٓ  ٔ ََلة ًِ الؼَّ ًَ أَِمٔشکٔی  َٓ ٌَ َذلَٔک  إَٔذا کَا َٓ  ُٖ َز ٌِ َُّط ََِسَوزُ يُ إٔى اَل ََبُو َزاُوز و َٓ َٗ  ْٚ ََّنا صَُو رٔعِ إٔى َٓ ِّی  ئٔی َوَػل ََٓتَوؿَّ ٌَ اِْلَخُ  ا

اَل  َٗ ّوا  ِٔ ٔ ُس ح ٌِ ثََيا بٔطٔ َب ًِ َٛٔتابٔطٔ َصََٜذا ثُهَّ َحسَّ ًَٔسٓیٕ ٔم ًُ ََبٔی  ثََيا بٔطٔ ابِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى اَل ابِ َٗ  ًِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َحسَّ

ِس َرَوی ََىَُص بِ  الزُّصِزٔیِّ  َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ َياُظ  ٌِ ََٓذََکَ َم اكَٔنَة کَاىَِت ُاِشَتَحاُق  َٓ  ٌَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ ًَ  ًَ ًُ ٔسیرٔی

ِّی َوإَٔذا َرََِت اللُّ  َََٓل ُاَؼل انٔیَّ  َو اِلَبَِحَ اَل إَٔذا َرََِت السَّ َٗ ًَبَّإض فٔی اِلُنِشَتَحاَؿٔة   ًٔ ِّی و ابِ َتٔشِل َوُاَؼل ِِ ِلَت َٓ ّة  ًَ ِضَز َوَلِو َسا

إَٔذا َذَصَب َذلَٔک َوَػ  َٓ َُلٔيْى  ٌَّ َزَمَضا ََِسَوزُ  ٔ ُة إ ـَ ًَّ اِلَحِي ٔ َلِيض ًَ ٌَّ اليَِّشاَئ ََل َتِدفَی  ٔ اَل َمُِٜحوْل إ ََّضا َٗ إٔى َٓ ّة  َ٘ ّة َرٗٔي اَرِت ُػِفَ

اَل  َٗ َتٔشِل َوِلُتَؼلِّ  ِِ ِلَت َٓ ًِ  ُمِشَتَحاَؿْة  ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح َٔ بِ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًِ اِل ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ََبُو َزاُوز َوَرَوی َحنَّ



 

ََلَة َوإَٔذا ََِزبَزَِت اَُِتَشَلِت  ِت الؼَّ َٛ ُة َتَز ـَ َبَلِت اِلَحِي ِٗ ًٔ اِلُنَشئِّب فٔی اِلُنِشَتَحاَؿٔة إَٔذا ََ ٌٔئس بِ َُیِرُُظ   َوَػلَِّت َوَرَوی ُسَِمٌّ َس َو

 ٌٔ ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ َذلَٔک َرَواُظ َحنَّ َٛ ائَٔضا َو ًٔ اِلُنَشئِّب َتِحلُٔص ََیَّاَو َرَِقَ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ يٕس 

ًٔ اِلَحائُٔف إَٔذا َمسَّ بَٔضا ال ًِ اِلَحَش ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَوی یُوىُُص  َٗ هَٔی اِلُنَشئِّب  َٓ تَٔضا یَِوّما ََِو یَِوَمیِٔن  ـَ َس َحِي ٌِ ُو تُِنٔشُک َب سَّ

اَل  َٗ َِٓلُتَؼلِّ و  َضا َخِنَشُة ََیَّاوٕ  ـٔ ًَلَی ََیَّاؤ َحِي َتاَزَة إٔذَا َزاَز  َٗ  ًِ ًَ َِّئِمُّ  اَل الت َٗ َّی ُمِشَتَحاَؿْة و  ُؽ َحً ُ٘ ِلُت ََِن ٌَ َح َٓ َِّئِمُّ  الت

اَل  َ٘ َٓ ِت َیِوَمیِٔن  َِ ًَِلُه بَٔذلَٔک  بََل اَل اليَِّشاُئ ََ َ٘ َٓ ِيُط  ًَ  ًَ ًُ ٔسیرٔی َضا و ُسئَٔل ابِ ـٔ ًِ َحِي ُضَو ٔم َٓ ٌَ َیِوَمیِٔن   إَٔذا کَا

دمحم نب ینثم، دمحم نب ددی، دمحم، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت افہمط تنب ایب شیبح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوکن ااحتسہض اک 

ؿ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ضیح اک وخؿ وہ وت ایسہ وہات ےہ افر اچہپؿ ایل اجات ےہ سپ بج ہی وخؿ وہ وخؿ آات اھت وت ا

وت امنز ہن زپوھ افر بج اےکس العفہ وہ وت فوض رک ےک امنز زپھ ول ویکہکن فہ )ضیح ںیہن ےہ ہکلب( رگ اک وخؿ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 ہک مہ ےس انب ددی ےن ہی دحثی اینپ اتکب ےس ہی دحثی ایس رطح ایبؿ یک ےہ اےکس دعب اوہنں ےن اح ہظ ےس اوباینثمل ےن اہک ےہ

ربفاتی دمحم نب رمعف رطبقی زرہی وباہطس رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ایک ہک افہمط وک ااحتسہض اک وخؿ آات اھت رھپ یلہپ 

 ںیہ ہک انب ریسنی ےن ابعس ےس احتسمہض ےک ابرے ںیم رفاتی ایک ےہ ہک بج فہ وخب دحثی ےک مہ  ینع ذرک ایک اوبداؤد ےتہک

اگڑاھ رسخ وخؿ دےھکی وت امنز ہن زپےھ افر بج اپیک دےھکی وخاہ وھتڑی دری ےک ےیل یہ ویکں ہن وہ وت لسغ رک ےک امنز زپےھ وحکمؽ ےتہک 

ایسہ فہ اگڑاھ وہات ےہ سپ بج ہی متخ وہ رک یلتپ زردی آےن ےگل وت فہ ںیہ ہک وعروتں ےس ضیح اک وخؿ وپدیشہ ںیہن وہات ویکہکن فہ 

ااحتسہض ےہ افر اس ےس لسغ رک ےک امنز زپھ ینیل اچےئیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امحد نب زدی ےن ربفاتی ییحی نب دیعس رطبقی اقعقع نب 

وت امنز وھچڑ دف افر بج متخ وہ اجےئ وت لسغ رک دیعس نب ابیسمل ےس احتسمہض ےک ابرے ںیم رفاتی ایک ےہ ہک بج ضیح رشفع وہ 

ےک امنز زپھ ےل افر یمس نب ابیسمل ےس رفاتی ایک ےہ ہک فہ اایؾ ضیح ںیم امنز ےس یھٹیب رےہ اس رطح امحد نب ہملس ےن وباہطس ییحی 

احہضئ وعرت اک وخؿ  نب دیعس نب بیسم ےس رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ویسن ےن رضحت نسح ےس رفاتی ایک ےہ ہک بج

زایدہ دونں کت اجری رےہ وت فہ ضیح ےک دعب یھب اکی ای دف دونں کت امنز ےس ریک رےہ اب فہ احتسمہض وہیئگ یمیت ےن اتقدہ ےس 

رفاتی ایک ےہ ہک بج اےکس ضیح ےک دونں ےس اپچن دؿ زایدہ ذگر اجںیئ وت اب فہ امنز زپھ ےل یمیت ےتہک ںیہ ہک ںیم اس ںیم ےس مک 

رکےت دف دؿ کت آایگ اوہنں ےن اہک بج دف دؿ زایدہ وہں وت فہ ضیح یہ ےک دؿ ےھجمس اجںیئ ےگ انب ریسنی ےس بج اےکس  رکےت

 ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت اوہنں ےن اہک ہک وعرںیت اس ےس زایدہ فافق ںیہ 

  ایب شیبح ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب ددی، دمحم، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت افہمط تنب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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لنلک بً ًنزو، زہیر بً محنس، ًبساہلل بً محنس بً ً٘يل، ابزاہيه بً محنس بً كلحہ، زہیر بً رحب، ًبسا :  راوی

 حرضت حنيہ بيت جحع رضی اہلل ًيہا

سٕ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ٕب َوَُیِرُُظ  ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ًَِبسٔ اہللٔ  َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ بِ

طٔ َحِنَيَة بِٔئت َجحِ  ًِ َُمِّ ًَ ًٔ كَِلَحَة  ٌَ بِ طٔ ًِٔنَزا ًَنِّ  ًِ ًَ ًٔ كَِلَحَة  ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ِيُت َُِسَتَحاُق ًَ٘ٔيٕل  ُٛ اَلِت  َٗ ٕع 

ًََلِيطٔ َو  َّی اہللُ  أََتِيُت َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ ثٔیَرّة َطٔسیَسّة  َٛ ّة  ـَ َوَجِستُُط فٔی بَِئت َُِخًٔی َزیَِيَب بِٔئت َحِي َٓ تٔيطٔ َوَُِخبٔرُُظ  ِٔ َه ََِسَت َسلَّ

تِ  ٌَ ِس َمَي َٗ َنا َتزَی ٓٔيَضا  َٓ ثٔیَرّة َطٔسیَسّة  َٛ ّة  ـَ ِّی اِمَزََْة َُِسَتَحاُق َحِي ٔن ِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ُ٘ َٓ اَل َجِحٕع  َ٘ َٓ ِوَو  ََلَة َوالؼَّ ىٔی الؼَّ

ُت لَ  ٌَ ثَرُ ََِن ِٛ اَلِت صَُو ََ َ٘ َٓ اتَّدٔٔذی ثَِوبّا  َٓ اَل  َٗ ًِ َذلَٔک  ثَرُ ٔم ِٛ اَلِت صَُو ََ َٗ َو  َُّط یُِذصُٔب السَّ إٔى َٓ  َٕ ُس ََّنا ََثُخُّ  ٔک اِلرُکِ ًِ َذلَٔک إٔى ٔم

 ٌَ َٓ ًٔ ََیَُّضَنا  َه َسآُمزُٔک بٔأَِمَزیِ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ا  َٓأَىِٔت ثَحًّ ًََلِيضَٔنا  ؤیٔت  َٗ  ٌِ ٔ ًِ اِْلَخٔ َوإ ًَِئک ٔم ِلٔت ََِجزَََ 

 ٕ َة ََیَّاو ٌَ َة ََیَّاوٕ ََِو َسِب َتَحئَّضی ٔستَّ َٓ  ٌٔ ِيَلا أت الظَّ ـَ َٛ ًِ َر ْة ٔم ـَ ِٛ ٔ َر ََّنا َصٔذظ اَل َلَضا إٔى َٗ ًَِلُه  َّی إَٔذا ََ  فٔی ًِٔلٔه اہللٔ ثُهَّ اَُِتٔشلٔی َحً

ًَ َلِيَلّة َوََیَّاَمضَ َرََیِٔت  ی ا َؤًِْشٔ ٌّ ًَ َلِيَلّة ََِو ََِرَب ی ِّی ثَََلثّا َؤًِْشٔ ََٓؼل أِٔت  َ٘ ِس كَُضزِٔت َواِستَِي َٗ َّٔک  ٌَّ َذلَٔک َیِحزٔیٔک ََى ٔ إ َٓ ا َوُػومٔی 

اُت َحيِ  َ٘ ٌَ ٔمي َنا یَِلُضزِ َٛ َنا َتٔحيُف اليَِّشاُئ َو َٛ  ٕ لٔی فٔی کُلِّ َطِضز ٌَ ِٓ ا َٓ َذلَٔک  َٛ ی َو ٔ ٌِ تَُؤخِّ َ ًَلَی َ ؤیٔت  َٗ  ٌِ ٔ ًَّ َوإ ٔ ًَّ َوكُِضزٔص ٔ ض ـٔ

ًَ الِ  ی ٔ ِْصٔ َوتَُؤخِّ ٌَ ٔ َواِل ِضز ََلَتیِٔن الوُّ ٌٔیَن بَیَِن الؼَّ َتٔشلٔیَن َوَتِحَن ِِ َت َٓ ِْصَ  ٌَ لٔی اِل حِّ ٌَ ِضَز َوُا ٌَٔظاَئ ثُهَّ الوُّ لٔیَن اِل حِّ ٌَ زَٔب َوُا ِِ َن

ٌٔیَن بَ  َتٔشلٔیَن َوَتِحَن ِِ اَل َرُسوُل َا َٗ ًَلَی َذلَٔک  ٔسِرٔت  َٗ  ٌِ ٔ لٔی َوُػومٔی إ ٌَ ِٓ ا َٓ  ٔ ِحز َٔ ٍَ اِل َتٔشلٔیَن َم ِِ لٔی َوَا ٌَ ِٓ ا َٓ ََلَتیِٔن  یَِن الؼَّ

 َ ًُ ث ِنزُو بِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ  َٗ ٔلَیَّ  ًٔ إ ًَِحُب اِْلَِمَزیِ َه َوَصَذا ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَ اہللٔ َػل اَلِت ابٕٔت  َ٘ َٓ اَل  َٗ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ ًِ ابِ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ِؤل الئَّيیِّ َػل َٗ  ًِ ِلُط ٔم ٌَ ٔلَیَّ َلِه َیِح ًٔ إ ًَِحُب اِْلَِمَزیِ ِلُت َصَذا ََ ُ٘ َٓ اَل ََبُو َزاُوز َحِنَيُة  َٗ َو َحِنَيَة  َلُط لََکَ ٌَ َه َج

ًُ ثَابٕٔت َرآٔٔضیٌّ َرُجُل ُسوٕئ َولَ  ِنزُو بِ ًَ ًِ َیِحٌَی َو ًَ ُظ  ْة َوَذََکَ َ٘ َٔ َساؤ َرُجْل  ِ٘ ًُ اِلنٔ ا فٔی اِلَحٔسیٔث َوثَابُٔت بِ ّٗ ٌَ َػُسو ٜٔيَُّط کَا

ٔسی ٔمِيُط َطِيْئ  ِٔ ًَ٘ٔيٕل فٔی َن  ًٔ وُل َحٔسیُث ابِ ُ٘ ت ََِحَنَس َي ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ ٌٔیٕن  ًٔ َم  بِ

اہلل نب دمحم نب لیقع، اربامیہ نب دمحم نب ہحلط، رضحت ب ہن تنب شحج ریض اہلل زریہ نب رحب، دبعاکلمل نب رمعف، زریہ نب دمحم، دبع

اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ےھجم تہب زایدہ وخؿ آات اھت وت ںیم ہلئسم وپےنھچ افر احالت اتبےن یک رغض ےس یبن یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فآہل فملس وک اینپ نہب ابنی تنب شحج ےک رھگ اپای افر رعض ایک ای فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل 



 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم تہب زایدہ وخؿ آات ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے قلعتم ایک رفامےت ںیہ؟ ویکہکن 

ےن رفامای ںیم ےھجت رفیئ رےنھک اک وشمرہ داتی وہں اس ےس وخؿ متخ وہ ںیم وت امنز رفزہ اقلب یھب ںیہن رہ یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اجاگیئ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ وت اس ےس زایدہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بت وگنلٹ یک لکش ںیم ابدنھ ےل ںیم ےن 

ا اامعتسؽ رکے ںیم ےن رعض ایک فہ اس ےس یھب رعض ایک فہ اس ےس یھب زایدہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ڑپک

ںیہک زایدہ ےہ ریمے وت وخؿ ہک داھر دنبیھ ریتہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف ابںیت اتبات وہں ہک اؿ ںیم ےس اکی 

 ہک ہی وت اطیشؿ اک وچہک ےہ ذہلا وت اےنپ یھب اکیف ےہ افر ارگ وت دفونں رپ لمع رک یتکس ےہ وت وت اجؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 آوکپ ھچ ای است دؿ احہضئ ھجمس رک رھپ لسغ رک افر بج وت اےنپ آوکپ اپک اصػ ھجمس ےل وت ای رفز امنز ادا رک افر رفزے رھک ہی ےھجت اکیف

ارگ وت ہی رک یتکس ےہ وت ہی رکےل ہک  ےہ افر سج رطح وعرںیت ضیح ف رہط ےک افاقت ںیم رکیت ںیہ ایس رطح وت یھب رہ امہ رک ایل رک افر

 رہظ یک امنز وک ومرخ افر رصع یک امنز وک دقمؾ رک افر لسغ رک ےک رہظ افر رصع یک امنزفں وک عمج رک ےل )ینعی دفونں امنزفں وک اکی اسھت

 لسغ یک رجف یک امنز ےک ےیل زپھ( افر رھپ ایس رطح رغمب وک ومرخ افر اشعء وک دقمؾ وک رک افر لسغ رک ےک دفونں وک عمج رک افر اکی

ہ دنسپ ےہ رک ارگ وت ااسی رک یتکس وہ وت رھپ ااسی یہ ےئک اج افر رفزے رہ یت رہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دفرسی ابت ےھجم زاید

دفرسی ابت ےھجم زایدہ دنسپ ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رمع فنب اثتب ےن وباہطس انب لیقع ب ہن اک وقؽ لقن ایک ےہ اوہنں ےن اہک ہک ہی

 وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ںیہن ہکلب ب ہن اک وقؽ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم اامؾ ادمح وک ےتہک وہےئ انس ےہ ہک دحثی انب

افر اس ابت وک ییحی نب  اثتب وباہطس انب لیقع ےک ابرہ ںیم ریمے دؽ ںیم کٹھک یھت اوبداؤد ےن ایبؿ ایک ہک رمعف نب اثتب رایضف اھت

 نیعم ےک وحاہل ےس لقن ایک ےہ

زریہ نب رحب، دبعاکلمل نب رمعف، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، اربامیہ نب دمحم نب ہحلط، رضحت ب ہن تنب شحج  :  رافی

 ریض اہلل اہنع

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

  

 احتسمہض وک رہ امنز ےک ےیل لسغ رک ےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وک رہ امنز ےک ےیل لسغ رک ےن اک ایبؿ
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 ب، رعوہ بً زبیر، حرضت ًائظہابً ابی ً٘يل، محنس بً سلنہ، ابً وہب، ًنزو بً حارث، ابً طہا :  راوی



 

ًٔ اِلحَ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ  ُس بِ ًَ٘ٔيٕل َوُمَحنَّ ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ارٔٔث 

 ٔ ًَائ  ًِ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن ِنَزَة بِٔئت  ًَ ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ٌَّ َُوَّ َحبٔيَبَة بِٔيَت َجِحٕع َختََيَة رُعِ َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل

اِستَ  َٓ ٍَ ٔسئیَن  ِت َسِب ـَ ٖٕ اِسُتٔحي ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن َه َوَتِحَت  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّیَرُسؤل اہللٔ َػل َتِت َرُسوَل اہللٔ َػل ِٔ 

ٔ َلِيَشِت بٔاِلحَ  ٌَّ َصٔذظ ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َه فٔی َذلَٔک  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َٓاَُِتٔشلٔی اہللُ   ْٚ ًِ َصَذا رٔعِ ٜٔ ٔة َوَل ـَ ِي

ًٕ فٔی حُِحَزةٔ َُِختَٔضا َزیِ  َٛ َتٔشُل فٔی ٔمزِ ِِ َٓکَاىَِت َا ًَائَٔظُة  اَلِت  َٗ ِّی  ؤ اِلَناَئ َوَػل لَُو حُِنَزةُ السَّ ٌِ َّی َا  َيَب بِٔئت َجِحٕع َحً

انب ایب لیقع، دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

ااحتسہض یک اکشتی ریہ  اوھنں ےن روسؽ ہیلع فآہل فملس یک اسیل افر دبعارلنمح نب وعػ یک ویبی اؾ ہبیبح تنب شجح وک است اسؽ 

سلہ درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ضیح ںیہن ےہ ہکلب اکی رگ )اک وخؿ
م
( اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک 

ںیم اکی ڑبے نگل )پٹ( ےہ ذہلا لسغ رک ےک امنز زپھ ایل رکف رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک فہ اینپ نہب زبنی تنب شحج ےک رمکہ 

 ںیم لسغ رکیت ںیھت وت اؿ ےک وخؿ یک رسیخ اپین رپ اغبل آاجیت یھت 

 انب ایب لیقع، دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وک رہ امنز ےک ےیل لسغ رک ےن اک ایبؿ
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 احنس بً ػالح، ًيبشہ، یوىص، ابً طہاب، ًنزہ بيت ًبسالزحنً، حرضت او حبيبہ :  راوی

 َ ث ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َُوِّ َحبٔيَبَة َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن ِنَزةُ بِٔيُت  ًَ ًٔ ٔطَضإب ََِخبََرِتىٔی  ًِ ابِ ًَ ثََيا یُوىُُص  ًَِيَبَشُة َحسَّ َيا 

 ٕ َتٔشُل لٔکُلِّ َػََلة ِِ َٓکَاىَِت َا ًَِيَضا  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  اَلِت  َٗ  بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث 

، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اؾ ہبیبح ےس یلہپ دحثی یک رطح رفاتی ےہ ہک رضحت ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب

 اعہشئ ےن رفامای ہک فہ )اؾ ہبیبح( رہ امنز ےک ےیل لسغ رکیت ںیھت 

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اؾ ہبیبح :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وک رہ امنز ےک ےیل لسغ رک ےن اک ایبؿ
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بيت ًبسالزحنً، حرضت یزیس بً خالس ًبساہلل بً موٍب احنس بً ػالح، ًيبشہ، ، یوىص، ابً طہاب، ًنزہ  :  راوی

 ًائظہ

 ًٔ ًِ ابِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثَىٔی اللَِّيُث بِ ًٔ َمِوَصٕب اِلَضِنَسانٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًُ َخالٔٔس بِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًَائَٔظَة  َحسَّ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ٔطَضإب 

 ٕ َتٔشُل لٔکُلِّ َػََلة ِِ َٓکَاىَِت َا اَل ٓٔيطٔ  َٗ ًٔ ٔطَضإب  بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ًِ ابِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ َمبِرُوٕر  أسُه بِ َ٘ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ اِل َٗ

 ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ َذلَٔک َرَواُظ َم َٛ ًِ َُوِّ َحبٔيَبَة بِٔئت َجِحٕع َو ًَ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ َنْز ًَ ٌِ اَل َم َٗ ًَائَٔظَة َوُربََّنا   ًِ

 ًِ ًَ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٕس َوابِ ٌِ ًُ َس َذلَٔک َرَواُظ إٔبَِزاصٔيُه بِ َٛ َياُظ َو ٌِ ًِ َُوِّ َحبٔيَبَة بَٔن ًَ ِنَزَة  اَل ًَ َٗ ًَائَٔظَة َو  ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔ ِل إ ُ٘ ًُ ًَُيِيَيَة فٔی َحٔسیثٔطٔ َوَلِه َي َتٔشَل ابِ ِِ ٌِ َا  َََمَزَصا ََ

سیدی نب اخدل دبعاہلل نب ومبھ ادمح نب اصحل، ہسبنع، ، ویسن، انب اہشب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس یلہپ دحثی یک 

ویں  رطح رفاتی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک اؾ ہبیبح رہ امنز ےک ےیل لسغ رکیت یھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اقمس نب ربمفر ےن ایکس دنس ںیم

اہک ےہ ع  ویسن ع  انب اہشب، ع  رمعہ، ع  اعہشئ، ع  اؾ ہبیبح تنب شحج ایس رطح رمعم ےن زرہی ےس ویں رفاتی ایک ےہ ع  

رمعہ، ع  اعہشئ افر ع یھ رمعم ےن ع  رمعہ، ع  اؾ ہبیبح رفاتی ایک ےہ  ایس رطح اس دحثی وک اربا میہ نب دعس افر انب ہنییع ےن 

ہشئ، رفاتی ایک ےہ افر انب ہنییع ےن اینپ ایبؿ رکدہ دحثی ںیم اہک ےہ ہک زرہی ےن ہی ںیہن اہک زرہی ےس ع  رمعہ، ع  اع

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک لسغ اک مکح رفامای اھت

 سیدی نب اخدل دبعاہلل نب ومبھ ادمح نب اصحل، ہسبنع، ، ویسن، انب اہشب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وک رہ امنز ےک ےیل لسغ رک ےن اک ایبؿ
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 ً طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہمحنس بً اسحٙ، ابً ابی ذئب، اب :  راوی

َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًٔ ََبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ٔيیُّ َحسَّ َٙ اِلُنَشيَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن ِنَزَة بِٔئت  ًَ َو

 َ أ َٓ ٍَ ٔسئیَن  ِت َسِب ـَ ٌَّ َُوَّ َحبٔيَبَة اِسُتحٔي َتٔشُل ًَائَٔظَة ََ ِِ کَاىَِت َا َٓ َتٔشَل  ِِ ٌِ َا َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َمَزَصا َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٕ َتٔشُل لٔکُلِّ َػََلة ِِ َٓکَاىَِت َا ًَائَٔظُة  اَلِت  َٗ اَل ٓٔيطٔ  َٗ ا  ـّ َذلَٔک َرَواُظ اِْلَِوَزاعٔیُّ ََِي َٛ  لٔکُلِّ َػََلةٕ َو



 

ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح وک است اسؽ کت ااحتسہض یک اکشتی دمحم نب ااحسؼ ، انب ایب ذ ب، انب اہش

ریہ  آپ ےن اؿ وک لسغ اک مکح رفامای  سپ فہ امنز ےک ےیل لسغ رکیت ںیھت ایس رطح افزایع ےن یھب رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ 

 ےک ےیل لسغ رکیت ںیھت  ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای فہ )ینعی اؾ ہبیبح( رہ امنز

 دمحم نب اقحس، انب ایب ذ ب، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہياز، بً ْسی، ًبسہ، ابً اسحٙ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ُ َ ٌَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ِبَسَة  ًَ  ًِ ًَ یِّ  ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ َت َجِحٕع وَّ َحبٔيَبَة بٔيِ َحسَّ

َٚ الِ  ِشٔل لٔکُلِّ َػََلةٕ َوَسا ُِ أََمَزَصا بٔاِل َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ِت فٔی  ـَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ اِسُتٔحي َٗ َحٔسیَث 

 ٔ ث َٛ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ُط ٔمِيُط  ٌِ َيالٔٔسیُّ َوَلِه ََِسَن ِت َزیَِيُب ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ـَ اَلِت اِسُتحٔي َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٕ یر

اَل  َٗ َٚ اِلَحٔسیَث  ٕ َوَسا َه اَُِتٔشلٔی لٔکُلِّ َػََلة َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َلَضا الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ًَِبُس بِٔيُت َجِحٕع  ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ 

ًِ ُسلَ  ًَ َنٔس  ِوُل ٓٔيالؼَّ َ٘ َنٔس َواِل ِبٔس الؼَّ ًَ  ًِ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا َوصِْه ٔم َٗ  ٕ ئٔی لٔکُلِّ َػََلة اَل َتَوؿَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ  ًٔ ٌَ بِ ِوُل ََبٔی امِیَ َٗ طٔ 

 اِلَولٔيسٔ 

شحج وک وخؿ انہد، نب رسی، دبعہ، انب ااحسؼ ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دہع وبنی ںیم اؾ ہبیبح تنب 

ؿ آےن اگل )ینعی ااحتسہض وہ ایگ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن رہ امنز ےک ےیل لسغ رکےن اک مکح رفامای افر رھپ وپری دحثی ایب

تی امیلسؿ یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوباولدیل ایطیسیل ےن یھب رفاتی ایک ےہ رگم ںیم ےن اؿ ےس )رباہ راتس( ںیہن انس ہکلب ولباہطس ربفا

نب ریثک دنسب زرہی وباہطس رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک زبنی تنب شحج وک وخؿ آےن اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اوکن رہ امنز ےک ےیل لسغ رکےن اک مکح رفامای افر وپری دحثی ایبؿ یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس دبعادمصل ےن امیلسؿ نب 

 ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ امنز ےک ےیل فوض رک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دبعادمصل ریثک

 اک فمہ ےہ افر اس ہلسلس ںیم حیحص وقؽ اوباولدیل ایطیسیل اک ےہ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ امنز ےک ےیل لسغ رکےن اک مکح

 (رفامای

 انہد، نب رسی، دبعہ، انب اقحس، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
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 ًبساہلل بً ًنزو بً ابی ححاد، ابومٌنز، ًبسالوارث حشین بً ًلی، حرضت ابوسلنہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ًِ اِلُحَشیِٔن  ًَ ِبُس اِلَوارٔٔث  ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ َنز ٌِ ًٔ ََبٔی اِلَححَّأد ََبُو َم ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًِ ََبٔی ًِ َیحِ َحسَّ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًٔ ََبٔی  ٌَی بِ

ًَِبسٔ  َو َوکَاىَِت َتِحَت  ُٚ السَّ ٌَّ اِمَزََّة کَاىَِت تَُضَزا اَل ََِخبََرِتىٔی َزیَِيُب بِٔيُت ََبٔی َسَلَنَة ََ َٗ ٌَّ َرُسوَل  َسَلَنَة  َ َ ٕٖ ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ الزَِّحَن

 ٌِ َ َلِيطٔ َوَسلََّه َََمَزَصا َ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ اہللٔ َػل ٔ اَلِت إ َٗ ًَائَٔظَة   ٌَّ ٌَّ َُوَّ برَِکٕ ََِخبََرِتطُ ََ ِّی و ََِخبََرنٔی ََ ٕ َوُاَؼل َتٔشَل ًِٔيَس کُلِّ َػََلة ِِ َا

ََّنا هَٔی رٔعِ  ٔ إٔى ِضز َس اللُّ ٌِ اَل فٔی اِلَنزََِةٔ َتَزی َما یُزٔیبَُضا َب َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٗ َرُسوَل اہللٔ َػل اَل ََبُو َزاُوز َوفٔی ْٚ ََِو  َٗ  ْٚ و اَل رُعُ

اَل  َٗ َنا  َٛ اِجَنعٔی  َٓ ٕ َوإَٔلَّ  اَُِتٔشلٔی لٔکُلِّ َػََلة َٓ ؤیٔت  َٗ  ٌِ ٔ اَل إ َٗ ا َو ٌّ ٌٔ َجنٔي ًَ٘ٔيٕل اِْلَِمَزا  ًٔ ِس  َحٔسیٔث ابِ َٗ أسُه فٔی َحٔسیثٔطٔ َو َ٘ اِل

ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ِوُل  َ٘ ًَِيُضَنا ُرؤَی صََذا اِل ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ   ًٔ  َوابِ

دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم، دبعاولارث نیسح نب یلع، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ایبؿ رفامےت ںیہ 

 نب وعػ ےک اکنح ںیم یھت وت ہک ھجم ےس زبنی تنب ایب ہملس ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت اک وخؿ اہب رکات اھت افر فہ وعرت دبعارلنمح

 ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن رہ امنز ےک ےیل لسغ رکےن افر امنز زپےنھ اک مکح دای ییحی نب ایب ریثک ےتہک ںیہ ہک ھجم وک اوبہملس

آہل فملس ےن اس وعرت ےک ربخ دی ہک اوکن اؾ رکب ےن ربخ دی ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع ف

قلعتم رفامای وج رہط ےک دعب وخؿ دےھکی افر فہ اوکس کش ںیم ڈاؽ دے، ہک ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ ای ہی رفامای ہک ہی روگں اک وخؿ ےہ 

ن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اایتخر دای اھت( ہی ےھت ہک ا
 
مئ

 

ذِی

رگ نکمم وہ وت رہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب لیقع یک دحثی ںیم دف ارم )

امنز ےک ےیل لسغ رک فرہن )اکی لسغ ےس دف امنزفں وک( عمج رکف اسیج ہک اقمس ےن اینپ دحثی ںیم ذرک ایک ےہ افر ہی وقؽ وباہطس 

 دیعسنب ،ریب افر رضحت یلع فانب ابعس ےس رمفی ےہ 

 وبہملس ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم، دبعاولارث نیسح نب یلع، رضحت ا :  رافی

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

  

 احتسمہض دف امنزفں ےک ےیل اکی لسغ رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 ًبيساہلل بً مٌاذ، طٌبہ، ًبسالزحنً بً ٗاسه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ََ ًِ ًَ أسٔه  َ٘ ًٔ اِل ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ اَلِت َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ بٔيطٔ 

ِت اِم  ـَ ضِ اِسُتٔحي َ الوُّ ِْصَ َوتَُؤخِّ ٌَ َل اِل حِّ ٌَ ٌِ ُا أُٔمَزِت ََ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  َتٔشَل َلُضَنا َزََْة  ِِ َز َوَا

َتٔشَل لَٔؼََل  ِِ َتٔشَل َلُضَنا ُُِشَّل َوَا ِِ ٌَٔظاَئ َوَا َل اِل حِّ ٌَ زَٔب َوُا ِِ َ اِلَن ٌِ تُُؤخِّ ًٔ ُُِشَّل َوََ ِبسٔ الزَِّحَن ٌَ ٔ ِلُت ل ُ٘ َٓ ِبٔح ُُِشَّل  ٔ الؼُّ ة

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ثَُک إَٔلَّ  اَل ََل ََُحسِّ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل  لََّه بَٔظِيٕئ ًَ

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل

ں زامہن ںیم اکی وعرت وک ااحتسہض وہا وت اوکس ہی مکح دای ایگ ہک رصع یک امنز دلجی زپےھ افر رہظ یک امنز دری ےس زپےھ افر دفونں امنزف

ز ںیم دلجی رکے افر دفونں امنزفں ےک ےیل ےک ےیل اکی لسغ رکے افر ایس رطح رغمب یک امنز ںیم دری رکے افر اشعء یک امن

اکی لسغ رکے افر حبص یک امنز ےک ےیل اکی لسغ رکے ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )اس دحثی ےک رافی( دبعارلنمح نب اقمس 

ملس ےس یہ لقن رک ےس وپاھچ ہک ایک آپ ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس لقن رک رےہ ںیہ رفامای ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 راہ وہں 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض دف امنزفں ےک ےیل اکی لسغ رکے

     296    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالٌزیز بً یحٌی ، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، ًبسالزحنً بً ٗاسه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًٔ إِٔس  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَی َحسَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ أسٔه  َ٘ ًٔ اِل ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ  َٙ َح

 ٌِ أََمَزَصا ََ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  أََتِت الئَّيیَّ َػل َٓ ِت  ـَ ٌَّ َسِضَلَة بِٔيَت ُسَضِيٕل اِسُتٔحي ا ًَائَٔظَة ََ َلنَّ َٓ َتٔشَل ًِٔيَس کُلِّ َػََلةٕ  ِِ َا

اَل ََبُو زَ َجَضَسَصا َذلَٔک َََمَزَصا  َٗ ِبٔح  َتٔشَل لٔلؼُّ ِِ ِشٕل َوَا ُِ ٌَٔظأئ بٔ زٔٔب َواِل ِِ ِشٕل َواِلَن ُِ ِْصٔ بٔ ٌَ ٔ َواِل ِضز ٍَ بَیَِن الوُّ ٌِ َتِحَن اُوز ََ

َشأََلِت َرُسو َٓ ِت  ـَ ٌَّ اِمَزََّة اِسُتٔحي ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ أسٔه  َ٘ ًٔ اِل ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  َلِيطٔ َوَرَواُظ ابِ ًَ َّی اہللُ  َل اہللٔ َػل



 

َياظُ  ٌِ أََمَزَصا بَٔن َٓ َه   َوَسلَّ

دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلہس تنب 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل لیہس وک ااحتسہض اک وخؿ آای وت )ہلئسم درایتف رکےن ےیل( آرضحنت یلص اہلل 

فملس ےن اوکن رہ امنز ےک ےیل لسغ رکےن اک مکح رفامای بج اؿ رپ ہی لمع دوشار وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی لسغ 

رجف زپےنھ اک مکح رفامای اوبداؤد ےتہک  ےس رہظ ف رصع افر دفرسے لسغ ےس رغمب ف اشعء عمج رکےن اک مکح دای افر رسیتے لسغ ےس امنز

ںیہ ہک انب ہنییع ےن اس دحثی وک وباہطس دبعا رلنمح نب ااقلمس، اےکن فادل اقمس ےس اس رطح رفاتی ایک ےہ ہک اکی وعرت وک 

اےس فیہ مکح ااحتسہض یک اکشتی وہیئگ اس ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای وج یلہپ دحثی ںیم ذگرا 

 دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہض دف امنزفں ےک ےیل اکی لسغ رکےاحتسم

     297    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وہب بً ب٘يہ، خالس، سہيل، ابً ابوػالح، زہزی، رعوہ بً زبیر، حرضت اسامہ بيت ًنيص :  راوی

ىٔی  ٌِ ًِ ُسَضِيٕل َي ًَ َة ََِخبََرىَا َخالْٔس  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ًِ ََِسَناَئ بِٔئت َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًَ ََبٔی َػالٕٔح  ابِ

َلِه اُ  َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ِت ُمِيُذ  ـَ اكَٔنَة بِٔيَت ََبٔی حُبَِيٕع اِسُتٔحي َٓ  ٌَّ ٔ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ اَلِت  َٗ اَل َرُسوُل اہللٔ ًَُنِيٕص  َ٘ َٓ َؼلِّ 

َّی اہللُ  َٚ َػل ِو َٓ ّة  إٔذَا َرََِت ُػِفَ َٓ  ًٕ َٛ ٌٔ لَٔتِحلِٔص فٔی ٔمزِ ِيَلا ًِ الظَّ ٌَّ َصَذا ٔم ٔ ٌَ اہللٔ إ َلِيطٔ َوَسلََّه ُسِبَحا ًَ َتٔشِل   ِِ ِلَت َٓ اِلَنأئ 

َتٔش  ِِ ٌَٔظأئ ُُِشَّل َواحّٔسا َوَا زٔٔب َواِل ِِ َتٔشِل لِٔلَن ِِ ِْصٔ ُُِشَّل َواحّٔسا َوَا ٌَ ٔ َواِل ِضز أِ ٓامَٔی بَیَِن لٔلوُّ ٔ ُُِشَّل َواحّٔسا َوَتَتَوؿَّ ِحز َٔ ِل لِٔل

ٍَ بَ  ٌِ َتِحَن ِشُل َََمَزَصا ََ ُِ َلِيَضا اِل ًَ ا اِطَتسَّ  ًَبَّإض َلنَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ُمَحاصْٔس  َٗ اَل ََبُو َزاُوز َذلَٔک  َٗ ََلَتیِٔن  یَِن الؼَّ

ًِ ابِ  ًَ ٕ َوَرَواُظ إٔبَِزاصٔيُه  از ًٔ َطسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ ِوُل إٔبَِزاصٔيَه اليََّدعٔیِّ َو َٗ ًَبَّإض َوصَُو   ًٔ 

فبہ نب ہیقب، اخدل، لیہس، انب اوباصحل، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت ااسہم تنب سیمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای 

ااحتسہض اک وخؿ آراہ ےہ افر فہ امنز ںیہن زپھ ریہ ےہ آپ یلص  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افہمط تنب ایب شیبح وک اینت دمت ےس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای احبسؿ اہلل ہی وت اطیشؿ یک رشارت ےہ اےس اچےئیہ ہک اکی نگل )پٹ( ںیم ھٹیب اجےئ افر بج اپین رپ 



 

ے افر اکی لسغ رجف ےک ےیل رکے زردی دےھکی وت اکی لسغ رہظ ف رصع ےک ےیل رکے افر اکی لسغ رغمب ف اشعء ےک ےیل رک

افر اےکس درایمؿ فوض رکیت رےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس اجمدہ ےن انب ابعس ےس رفاتی ایک ےہ ہک بج اؿ رپ )افہمط تنب ایب شیبح 

زپےنھ اک مکح رپ رہ امنز ےک ےیل لسغ رکان( دوشار وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی لسغ ےس دف امنزفں وک اکی اسھت 

 رفامای اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس اربامیہ ےن انب ابعس ےس رفاتی ایک ےہ افر اربامیہ یعخن، دبعاہلل نب دشاد اک یہی وقؽ ےہ

 فبہ نب ہیقب، اخدل، لیہس، انب اوباصحل، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت ااسہم تنب سیمع :  رافی

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

  

 احتسمہض بج ضیح ےس افرغ وہ اجےئ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض بج ضیح ےس افرغ وہ اجےئ

     298    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بتمحنس بً جٌف بً زیاز، ًثناٌ بً طيبہ، َشیک، حرضت ًسی بً ثا :  راوی

ًِ ََبٔی اِليَ  ًَ یْک  ثََيا ََشٔ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ زَٔیازٕ و َحسَّ َفٔ بِ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ًَٔسیِّ بِ  ًِ ًَ  ٌٔ َوا ِ٘

َه فٔی اِلُنِشَتَحاَؿ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ِّی َواِلُوُؿوُئ ََبٔيطٔ  َتٔشُل َوُاَؼل ِِ ائَٔضا ثُهَّ َا ََلَة ََیَّاَو َرَِقَ َُ الؼَّ ٔة َتَس

ِّی ٌُ َوَاُؼوُو َوُاَؼل اَل ََبُو َزاُوز َزاَز ًُِثَنا َٗ  ًِٔيَس کُلِّ َػََلةٕ 

 فادل اےنپ دادا ےس دمحم نب رفعج نب زاید، امثعؿ نب ہبیش، رشکی، رضحت ددی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وباہطس اےنپ

 ےک قح ںیم رفامای ہک فہ اایؾ ضیح ںیم امنز وھچڑ دے رھپ لسغ رک ےک امنز زپےھ افر رہ

 

س

 

 انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احتسمص

 امنز زپےھ  امنز ےک فتق فوض ایک رکے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امثعؿ نب ایب ہبیش ےن شمدی ہی اافلظ ذرک ےئک ںیہ ہک فہ رفزہ رےھک افر

 دمحم نب رفعج نب زاید، امثعؿ نب ہبیش، رشکی، رضحت ددی نب اثتب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض بج ضیح ےس افرغ وہ اجےئ

     299    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اًنع، حبيب بً ابی ثابت، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی



 

 ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ ََبٔی ثَابٕٔت  ًِ َحبٔئب بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَحسَّ َٗ ًَائَٔظَة  َلِت َجائَِت ًِ 

 ٔ اَل ثُهَّ اَُِتٔشل َٗ ََٓذََکَ َخبََرَصا َو ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل اكَٔنُة بِٔيُت ََبٔی حُبَِيٕع إ ِّیَٓ ئٔی لٔکُلِّ َػََلةٕ َوَػل  ی ثُهَّ َتَوؿَّ

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط تنب ایب شیج یبن  امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل

رھپ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہںیئ افر رافی ےن ااکن فاہعق ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 لسغ رک رھپ فوض رک رہ امنز ےک ےیل افر امنز زپھ 

 ، بیبح نب ایب اثتب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض بج ضیح ےس افرغ وہ اجےئ

     300    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً سياٌ، یزیس، ایوب بً ابی مشٜین ححاد، او کلثوو، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  اویر

ًِ اِلَححَّ  ًَ ٜٔیٕن  ًٔ ََبٔی ٔمِش ًِ ََیُّوَب بِ ًَ ثََيا َیزٔیُس  ٌُ اِلَوأسٔلیُّ َحسَّ ا لَّ َ٘ ٌٕ اِل ًُ ٔسَيا ثََيا ََِحَنُس بِ ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ ًِ َُوِّ کُِلُثووٕ  ًَ أد 

ائَٔضافٔی  ٔلَی ََیَّاؤ َرَِقَ ُ إ أ ىٔی َمزَّّة َواحَٔسّة ثُهَّ َتَوؿَّ ٌِ َتٔشُل َا ِِ  اِلُنِشَتَحاَؿٔة َا

ادمح نب انسؿ، سیدی، اویب نب ایب نیکسم اجحج، اؾ وثلکؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس احتسمہض ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک فہ 

 فوض رکیت رےہ  اکی رمہبت لسغ رکے رھپ اےنپ ضیح ےک اایؾ کت

 ادمح نب انسؿ، سیدی، اویب نب ایب نیکسم اجحج، اؾ وثلکؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض بج ضیح ےس افرغ وہ اجےئ

     301    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

 احنس بً سياٌ، یزیس بً ایوب، ابوًَلء ، ابً طبرمہ، مرسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًِ ََیُّوَب ََبٔی اِل ًَ ثََيا َیزٔیُس  ٌُ اِلَوأسٔلیُّ َحسَّ ا لَّ َ٘ ٌٕ اِل ًُ ٔسَيا ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًِ  ُطبِرَُمَة  ًَ  ٕٚ و ٔ َمرِسُ اِمَزََة

 َ ًٔ ثَابٕٔت َواِْل ًَٔسیِّ بِ اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث  َٗ َه ٔمِثَلُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ َحبٔيٕب َوََیُّوَب ََبٔی ًَائَٔظَة  ًَ ًَِنٔع 

ْة ََل َأؼحُّ َوَزلَّ  َٔ ٌٔي َضا َؿ ََلٔئ کُلُّ ٌَ ًِ اِل ًَ ًُ َُٔيإث  ُؽ بِ ِٔ طُ َح َٔ َٗ ًِ َحبٔيٕب َصَذا اِلَحٔسیُث ََِو ًَ ًَِنٔع  َ ٕٔ َحٔسیٔث اِْل ٌِ ًَلَی ُؿ



 

 ًِ َ ًِ اِْل ًَ ا ََِسَباْن  ـّ طُ ََِي َٔ َٗ ا َوََِو ًّ ُٓو ٌَ َحٔسیُث َحبٔيٕب َمزِ ٌِ یَُٜو ًُ َُٔيإث ََ ُِٔؽ بِ ًَِنٔع َوََىرَِکَ َح َ ًَائَٔظَة اِْل  ًِ ًَ  ْٖ ُٗو َنٔع َمِو

ٌَ ٓٔيطٔ اِلُوُؿوُئ ًِٔيَس َٗ  ٌِ یَُٜو لُُط َوََىرَِکَ ََ ا ََوَّ ًّ ُٓو ًَِنٔع َمزِ َ ًِ اِْل ًَ ًُ َزاُوَز  ٕٔ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ابِ ٌِ ًَلَی ُؿ  کُلِّ َػََلةٕ َوَزلَّ 

کَا َٓ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ٌَّ رَٔوایََة الزُّصِزٔیِّ  ٕ فٔی َحٔسیٔث اِلُنِشَتَحاَؿةٔ َحٔسیٔث َحبٔيٕب َصَذا ََ َتٔشُل لٔکُلِّ َػََلة ِِ ىَِت َا

إر َمِولَی بَىٔی ًَنَّ ِيُط َو ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ًَسٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٌٔ َوا ِ٘ ًَبَّإض َوَرَوی  َوَرَوی ََبُو اِلَي  ًٔ ًِ ابِ ًَ َصأطٕه 

َة  ًُ َمِيرَسَ ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ئٔی لٔکُلِّ َػََل ًَ ًَائَٔظَة َتَوؿَّ  ًِ ًَ نٔیَر  َٗ ًِ َحٔسیٔث  ًَ ٔيیِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ اْض َوُمَحالْٔس  ٌْ َواِلُنِٔیَرةُ َؤَفَ ةٕ َوبََيا

ٕ َمزَّّة َوَرَوی صَٔظاُو بِ  َتٔشُل کُلَّ یَِوو ِِ ًَائَٔظَة َا  ًِ ًَ نٔیَر  َٗ  ًِ ًَ ٔيیِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًَأػٕه  ًِ ََبٔيطٔ  ًُ َورَٔواَیَة َزاُوَز َو ًَ َوَة  رُعِ

ًَنَّ  نٔیَر َوَحٔسیَث  َٗ ْة إَٔلَّ َحٔسیَث  َٔ ٌٔي َضا َؿ ٕ َوصَٔذظٔ اِْلََحازٔیُث کُلُّ ُ لٔکُلِّ َػََلة أ إر َمِولَی بَىٔی َصأطٕه َوَحٔسیَث اِلُنِشَتَحاَؿُة َتَتَوؿَّ

ًَبَّإض الِ   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ُٖ زُو ٌِ ًِ ََبٔيطٔ َواِلَن ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ِشلُ صَٔظاؤ بِ ُِ 

ادمح نب انسؿ، سیدی نب اویب، اوبالعء ، انب ربشہم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ایس ےیک لثم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ددی نب اثتب یک ہی دحثی افر اشمع یک رفاتی وباہطس بیبح افر اوبااملعلء دحثی بس فیعض 

 ںیہ افر دحثی اشمع وباہطس بیبح ےک فیعض وہےن یک دلیل ہی ےہ ہک صفح نب ایغث ےن اوکس اشمع ےس وموق  ںیہ حیحص ںیہن

ایبؿ ایک ےہ افر اےکس رموفع وہےن اک ااکنر ایک ےہ زین اابسط ےن یھب اوکس اشمع ےس رضحت اعہشئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رپ 

ؤد ےن اشمع ےس اس ےک افؽ ہصح وک رموفًاع رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم رہ امنز ےک فتق وموقػ ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب دا

فوض وہےن اک ااکنر ےہ افر دحثی بیبح ےک فعض رپ دفرسی دلیل ہی ےہ ہک زرہی یک رفاتی وبایطس رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ا ؿ ےن رطبقی ددی نب اثتب وباہطس اہنع ےس وباہطس ےس احتسمہض تیک ویں ےہ ہک فہ رہ امنز ےک ےیل لسغ ایک رک

 

ی قع
یت ںیھت اوبال

اثتب رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس افر امعر ومیل ینب اہمش ےن رضحت انب ابعس ےس افر دبعاکلمل نب رسیمہ ایبؿ ریغمہ رفاس افر 

رکے افر داؤد اعمص یک  اجمدہ ےن رطبقی یبعش دحبثی اریم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ایک ےہ ہک رہ امنز ےک ےیل فوض

رفاتی رطبقی یبعش ع  ریمقہ ع  اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ہی ےہ ہک فہ رہ دؿ اکی لسغ رکے افر اشہؾ نب رعفہ ےن اےنپ فادل ےس 

رفاتی ایک ےہ ہک احتسمہض رہ امنز ےک ےیل فوض رکے افر ہی امتؾ ااحدثی فیعض ںیہ رگم نیت رفاںیتی اکی ریمقہ یک رضحت اعہشئ 

اہلل اہنع ےس دفرسی امعر ومیل ینب اہمش یک انب ابعس ےس افر رسیتی اشہؾ نب رعفہ یک اےنپ فادل ےس افر انب ابعس ےس لسغ یہ ریض 

 رعمفػ ےہ

 ادمح نب انسؿ، سیدی نب اویب، اوبالعء ، انب ربشہم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 احتسمہض اکی رہظ ےس دفرسے رہظ کت ےک ےیل لسغ رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اکی رہظ ےس دفرسے رہظ کت ےک ےیل لسغ رکے
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 اَ، زیس بً اسله، حرضت سِم مولی ابوبرکٌٗييی، مالک، ابو برک، ٌٗ٘ :  راوی

ًَ ََِسَلَه ََِرَسََلظُ  ََ َوَزیَِس بِ ا َ٘ ٌِ َ٘ ٌَّ اِل ًِ ُسَِمٕٓ َمِولَی ََبٔی برَِکٕ ََ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًٔ اِلُنَشئِّب َيِشأَلُُط َحسَّ ٌٔئس بِ ٔلَی َس  إ

تَ  ِِ اَل َا َ٘ َٓ َتٔشُل اِلُنِشَتَحاَؿُة  ِِ َٕ َا ِي ِت بَٔثِوٕب َٛ ُو اِسَتِثَفَ ََُلَبَضا السَّ  ٌِ ٔ إ َٓ  ٕ ُ لٔکُلِّ َػََلة أ ٕ َوَتَتَوؿَّ ٔلَی ُهِضز ٕ إ ًِ ُهِضز ٔشُل ٔم

َذلَٔک َرَوی َزاُو  َٛ ٕ َو ٔلَی ُهِضز ٕ إ ًِ ُهِضز َتٔشُل ٔم ِِ ًٔ َمالٕٔک َا ًٔ ًَُنَز َوََىَٔص بِ ًِ ابِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوُرؤَی  ًِ الظَّ َٗ ًَ ًَأػْه  ٔيیِّ زُ َو ٌِ

ٔ َو  ِضز ًَأػٕه ًِٔيَس الوُّ ٕ َوفٔی َحٔسیٔث  اَل کُلَّ َیِوو َٗ ٌَّ َزاُوَز  ًَائَٔظَة إَٔلَّ ََ  ًِ ًَ نٔیَر  َٗ  ًِ ًَ ًِ اِمَزََتٔطٔ  ِبٔس اہللٔ ًَ ًَ  ًٔ ِوُل َسالٔٔه بِ َٗ صَُو 

ًُّ َحٔسیَث  ِّی َْلَُه ٔن اَل َمالْٔک إ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ًََلإئ  ًٔ َو ٕ َواِلَحَش ٔلَی كُِضز ٕ إ ًِ كُِضز ََّنا صَُو ٔم ٕ إٔى ٔلَی ُهِضز ٕ إ ًِ ُهِضز ًٔ اِلُنَشئَّب ٔم ابِ

ًَِبٔس اِلنَ   ًُ ٕ َوَرَواُظ ٔمِشَوُر بِ ٔلَی ُهِضز ٕ إ ًِ ُهِضز الُوا ٔم َ٘ َٓ َلَبَضا اليَّاُض  َ٘ َٓ ًَّ اِلَوصَِه َزَخَل ٓٔيطٔ  ٜٔ ًٔ َوَل ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ٌٔئس بِ ًٔ َس لٔٔک بِ

ًٔ یَ  ٕ بِ ٔلَی ُهِضز ٕ إ ًِ ُهِضز َلَبَضا اليَّاُض ٔم َ٘ َٓ  ٕ ٔلَی كُِضز ٕ إ ًِ كُِضز اَل ٓٔيطٔ ٔم َٗ  َٕ  زِبُو

یبنعق، امکل، اوبرکب، اقعقع، زدی نب املس، رضحت یمس ومیل اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اقعقع افر زدی نب املس ےن اوکن دیعس نب 

احتسمہض وعرت لسغ ےسیک رکے دیعس ےن وجاب دای ہک اکی رہظ ےس دفرسے  ابیسمل ےک اپس ہی درایتف رکےن ےک ےیل اجیھب ہک

رہظ کت ےک ےیل لسغ رکے افر )درایمؿ یک ابیق( رہ امنز ےک ےیل فوض رکے افر ارگ وخؿ تہب آےئ وت ڑپکے اک وگنلٹ ابدنھ ےل 

 کت ےک ےیل لسغ رکے افر داؤد ف اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب رمع افر اسن نب امکل ےس یھب رمفی ےہ ہک اکی رہظ ےس دفرسے رہظ

اعمص ےن یھب رطبقی یبعش وباہطس اکی وعرت ع  ریمق ع  اعہشئ ایس رطح رفاتی ایک ےہ رگم داؤد یک رفاتی ںیم لک ویؾ اک ظفل اہک 

امکل ےن اہک ےہ  ےہ افر اعمص ےن رہرہظ ےک فتق افر یہی وقؽ ےہ اس م نب دبع اہلل، نسح رصبی، افر اطعء اک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اامؾ

ہک ںیم اتھجمس وہں ہک دیعس نب ابیسمل یک رفاتی ویں وہیگ لسغ رکے اکی رہط ےس دفرسے رہط اںیمس رافی وک فمہ وہ ایگ انچہچن 

 وسمر نب دبعااملکل نب دیعس نب دبعارلنمح نب ریوبع ےن نم رہط اٰیل رہط رفاتی ایک ےہ ولوگں ےن اوکس نم رہظ اٰیل رہظ رک ڈاال 

 یبنعق، امکل، اوب رکب، اقعقع، زدی نب املس، رضحت یمس ومیل اوبرکب :  رافی

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

  



 

 احتسمہض رہ رفز لسغ ایک رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض رہ رفز لسغ ایک رکے
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 احنس بً حيبل، ًبساہلل بً ىنیر، محنس بً ابی اسناًيل، محنس بً راطس، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌٔيَل َوصَُو ُمَحنَّ  ًٔ ََبٔی إِٔسَن ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًُ ىَُنیِر ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِٔمِّ َحسَّ ٌَ ٕ٘ٔل اِلَدِث ٌِ ًِ َم ًَ ًُ َرأطٕس  ُس بِ

 َٓ َضا اَُِتَشَلِت کُلَّ یَِووٕ َواتََّدَذِت ُػو ـُ َضی َحِي َ٘ اَل اِلُنِشَتَحاَؿُة إَٔذا اِن َٗ ِيُط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًْ ََِو َزیِْت ًَ  ّة ٓٔيَضا َسِن

 نب رادش، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک بج احتسمہض اک زامہن ضیح ادمح نب لبنح، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ایب اامسلیع، دمحم

 ذگر اجےئ وت فہ رہ رفز لسغ رکے افر اکی ڑپکا یھگ ای لیت ںیم رت رک ےک رشاگمہ رپ رھک ےل 

 ادمح نب لبنح، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ایب اامسلیع، دمحم نب رادش، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احتسمہض اایؾ رہط ںیم لسغ ایک رکے

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اایؾ رہط ںیم لسغ ایک رکے

     304    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، محنس بً ًثناٌ ےن ٗاسه بً محنسٌٗييی، ًبسالٌزیز :  راوی

َّطُ َسأََل ا ٌَ ََى ًٔ ًُِثَنا سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًِ َحسَّ ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ أسَه بِ َ٘ ِل

ائَٔضا ثُهَّ  ََلَة ََیَّاَو َرَِقَ َُ الؼَّ اَل َتَس َ٘ َٓ ٔ  اِلُنِشَتَحاَؿٔة  َتٔشُل فٔی اِْلَیَّاو ِِ ِّی ثُهَّ َا ُتَؼل َٓ َتٔشُل  ِِ  َا

ڑ یبنعق، دبعازعلسی، دمحم نب امثعؿ ےن اقمس نب دمحم ےس احتسمہض ےک قلعتم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک فہ اایؾ ضیح ںیم امنز وھچ

ںیم لسغ رکیت رےہ )اایؾ رہط ںیم لسغ یک اتدیک  دے رھپ )بج اایؾ ضیح ذگر اجںیئ وت( لسغ رک ےک امنز زپےھ افر رھپ اایؾ )رہط(

 (العًاج ےہ رشتاعی  ںیہن

 یبنعق، دبعازعلسی، دمحم نب امثعؿ ےن اقمس نب دمحم :  رافی



 

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

  

 احتسمہض رہ امنز ےک ےیل فوض رکے

  اک ایبؿاپیک :   ابب

 احتسمہض رہ امنز ےک ےیل فوض رکے

     305    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، ابً ابی زعی، محنس، بً ًنزو، ابً طہاب، رعوہ بً زبیر، حرضت ٓاكنہ بيت حبيع :  راوی

 ٔ ًُ ََب ثََيا ابِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًُ ٔطَضإب  ثَىٔی ابِ ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًَ ىٔی بِ ٌِ ٕس َي ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَٔسٓیٕ  ی 

َه إَٔذا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َلَضا الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ََّضا کَاىَِت ُاِشَتَحاُق  اكَٔنَة بِٔئت ََبٔی حُبَِيٕع ََى َٓ  َٓ ٌَ َزُو اِلَحِئف  َُّط َزْو ََِسَوزُ کَا إٔى

ا َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ِّی  ئٔی َوَػل َتَوؿَّ َٓ ٌَ اِْلَخُ  إَٔذا کَا َٓ ََلةٔ  ًِ الؼَّ ًَ أَِمٔشکٔی  َٓ ٌَ َذلَٔک  إَٔذا کَا َٓ  ُٖ َز ٌِ ثََيا بٔطٔ ُي َّی َوَحسَّ ًُ اِلُنَثى َل ابِ

 ٌَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ اَل  َ٘ َٓ ّوا  ِٔ ٔ ًَسٔٓیٕ ح ًُ ََبٔی  ًِ  ابِ ًَ َبَة  ٌِ ٔب َوُط ًٔ اِلُنَشيَّ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوُرؤَی  َٗ َٓاكَٔنَة 

ًَلَی  َبُة  ٌِ ُط ُط َٔ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوََِو َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ََلُئ  ٌَ اَل اِل َٗ َفٕ  ٌِ ًِ ََبٔی َج ًَ َٜٔه  ٕ اِلَح ُ لٔکُلِّ َػََلة أ َفٕ َتَوؿَّ ٌِ  ََبٔی َج

 نب ینثم، انب ایب ددی، دمحم، نب رمعف، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت افہمط تنب شیبح ےس رفاتی ےہ ہک اوکن ااحتسہض اک وخؿ دمحم

 آات اھت وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک بج ضیح اک وخؿ آات ےہ وت فہ ایسہ وہات ےہ افر اچہپؿ ایل اجات ےہ سپ

وت امنز وھچڑ دف افر دفرسی رطح اک وخؿ آےن ےگل وت فوض رک ےک امنز زپےھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ٰینثم ےن ایبؿ ایک ہک  بج ااسی وہ

بج انب ددی ےن مہ ےس ہی دحثی ظفح ایبؿ یک وت اںیمس ع  رعفہ ع  اعہشئ ریض اہلل اہنع اہک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی العء نب 

ہطس مکح ع  ایب رفعج یھب رمفی ےہ العء نب ابیسمل ےن وت اس دحثی وک رموفًاع ایبؿ ایک ےہ افر ہبعش ےن ابیسمل افر ہبعش ےس وبا

 وموق  اںیمس ہی ےہ ہک فہ رہامنز ےک ےیل فوض رکے 

 دمحم نب ینثم، انب ایب دیع، دمحم، نب رمعف، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت افہمط تنب شیبح :  رافی

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

  

 احتسمہض وک رہ امنز ےک فتق فوض رکان رضفری ںیہن رگم ہی ہک بج وکیئ دحث القح وہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وک رہ امنز ےک فتق فوض رکان رضفری ںیہن رگم ہی ہک بج وکیئ دحث القح وہ
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 زیاز بً ایوب، ہظيه، ، ابوبْش، حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ َُوَّ َحبٔيَبَة بِٔيَت جَ  َمةٔ ََ ًِ ًرِٔکٔ ًَ ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا ََبُو بِْٔشٕ  ًُ ََیُّوَب َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ِت َحسَّ ـَ أََمَزَصا الئَّيیُّ ِحٕع اِسُتٔحي َٓ

 ًِ ٌِ َرََِت َطِيّئا ٔم ٔ إ َٓ ِّی  َتٔشُل َوُاَؼل ِِ ائَٔضا ثُهَّ َا ٌِ َتِيَتٔوَز ََیَّاَو َرَِقَ َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أَِت َوَػلَِّت َػل   َذلَٔک َتَوؿَّ

تنب شیبح وک ااحتسہض اک وخؿ آای وت اںیہن یبن  زاید نب اویب، میشہ، ، اوبرشب، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک فہ اےنپ اایؾ ضیح ںیم ااظتنر رکے رھپ لسغ رک ےک امنز زپھ ےل افر ارگ اےس دحث ںیم ےس 

 ھچک وسحمس وہ وت فوض رک ےک امنز زپےھ 

  ہنعزاید نب اویب، میشہ، ، اوبرشب، رضحت رکعہم ریض اہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض وک رہ امنز ےک فتق فوض رکان رضفری ںیہن رگم ہی ہک بج وکیئ دحث القح وہ

     307    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالنلک، بً طٌيب، ًبساہلل بً وہب، ليث، حرضت ربيٌہ رضی اہلل ًيہ :  اویر

َّطُ  َة ََى ٌَ ًِ َربٔي ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرىَا اللَِّيُث  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ِيٕب َحسَّ ٌَ ًُ ُط ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ثََيا  ًَلَی اِلُنِشَتَحاَؿٔة َحسَّ ٌَ ََل یََزی  کَا

ًَ ََىَٕص  ُوُؿوئّا ًِٔيَس کُلِّ  ىٔی ابِ ٌِ ِوُل َمالٕٔک َي َٗ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا  َٗ  ُ أ ََٓتَوؿَّ ؤ  َُیِرُ السَّ ٌِ ُئؼيَبَضا َحَسْث   َػََلةٕ إَٔلَّ ََ

دبعاکلمل، نب بیعش، دبعاہلل نب فبہ، ثیل، رضحت رہعیب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ احتسمہض رپ رہ امنز ےک ےیل فوض 

ےھت اال ہی ہک اوکس ااحتسہض ےک وسا وکیئ دحث القح وہ اجےئ وت فوض رکے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یہی امکل نب اسن اک  رضفری ںیہن ےتھجمس

 وقؽ ےہ 

 دبعاکلمل، نب بیعش، دبعاہلل نب فبہ، ثیل، رضحت رہعیب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح ےس اپک وہےن ےک دعب زردی ای ریتیگ اک اابتعر ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ےس اپک وہےن ےک دعب زردی ای ریتیگ اک اابتعر ںیہن
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 ت او ًليہموسی بً اسنٌيل، حناز، ٗتازہ، او ہذیل، حرض :  راوی

َة َوکَاىَِت  ٔليَّ ًَ ًِ َُوِّ  ًَ ًِ َُوِّ اِلُضَذیِٔل  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْز  ٌٔيَل ََِخبََرىَا َحنَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ِت الئَّيیَّ َػل ٌَ بَاَي

ضِ  َس اللُّ ٌِ َة َب ِفَ سُّ اِلُِٜسَرَة َوالؼُّ ٌُ يَّا ََل َن ُٛ اَلِت  َٗ َه  ٔ َطِيّئاَوَسلَّ  ز

ومیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، اؾ ذہلی، رضحت اؾ ہیطع وہنجں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رپ تعیب یک یھت ااکن ایبؿ ےہ 

 ہک مہ ضیح ےس رفاتغ ےک دعب زرد ای ایٹمےل رگن یک روطتب ھچک ہن ےتھجمس ےھت )ینعی اوکس ضیح ںیم امشر ںیہن رکےت ےھت 

 یس نب الیعمس، امحد، اتقدہ، اؾ ذہلی، رضحت اؾ ہیطعوم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ےس اپک وہےن ےک دعب زردی ای ریتیگ اک اابتعر ںیہن

     309    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، اسنٌيل، ایوب، محنس بً سیریً، حرضت او ًليہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

َة بٔنِٔثلٔطٔ  ٔليَّ ًَ ًِ َُوِّ  ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٌٔيُل ََِخبََرىَا ََیُّوُب  ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل ََبُو َزاُوز َُوُّ اِلُضَذیِٔل هَٔی  َحسَّ َٗ

 ًٔ ًَِبُس الزَِّحَن ٌَ ابِيَُضا اِسُنُط صَُذیِْل َواِسُه َزِؤجَضا  ًَ کَا َؼُة بِٔيُت ٔسیرٔی ِٔ  َح

دسمد، اامسلیع، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع ےس ایس رطح رمفی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اؾ ذہلی ہصفح 

 انؾ دبعارلنمح اھت  تنب ریسنی ںیہ اےکن زلےک اک انؾ ذہلی افر وشرہ اک

 دسمد، الیعمس، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 احتسمہض ےس ااکس وشرہ امجع رکاتکس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امجع رکاتکس ےہ احتسمہض ےس ااکس وشرہ

     310    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً خالس، مٌلی بً ميؼور، ًلی بً مشہز، طيبانی، حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ًٔ ُمِش  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  َّی بِ ل ٌَ ثََيا ُم ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ اَل کَاىَِت َُوُّ َحبٔيَبَة َحسَّ َٗ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ِيَبانٔیِّ  ًِ الظَّ ًَ  ٕ ضٔز

 ًُ ٌَ ََِحَنُس بِ ْة َوکَا َ٘ َٔ َّی  ل ٌَ ٌٔیٕن ُم ًُ َم اَل َیِحٌَی بِ َٗ اَل ََبُو َزاُوز و  َٗ َظاَصا  ِِ ٌَ َزِوُجَضا َي َٓکَا ًَِيُط ُاِشَتَحاُق   َحِيَبٕل ََل َیزِؤی 

ٌَ یَِيُوزُ فٔی َّطُ کَا  الزََِّیٔ  ْٔلَى

ی نب وصنمر، یلع نب رہسم،  نابین، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح احتسمہض ںیھت افر 

معل

اربامیہ نب اخدل، 

ی وک ہقث رقار دای ےہ رگم اامؾ ادمح انب لبنح اؿ 

معل

اےکن وشرہ اؿ ےس تبحص )امجع( رکےت ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ییحی نب نیعم ےن 

 فاتی ںیہن رکےت ےھت ویکہکن فہ ایقس ںیم دلخ رےتھک ےھت ےس ر

ی نب وصنمر، یلع نب رہسم،  نابین، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

معل

 اربامیہ نب اخدل، 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےس ااکس وشرہ امجع رکاتکس ےہاحتسمہض 
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 احنس بً ابی ْسیخ، ًبساہلل بً جہه، حنيہ بيت جحع :  راوی

ِنزُ  ًَ ثََيا  ًُ اِلَحِضٔه َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ یِٕخ الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا  ًُ ََبٔی ُْسَ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ِيٕص  َٗ ًُ ََبٔی  و بِ

َضا ٌُ ٌَ َزِوُجَضا یَُحأم ََّضا کَاىَِت ُمِشَتَحاَؿّة َوکَا  َحِنَيَة بِٔئت َجِحٕع ََى

ادمح نب ایب رسجی، دبعاہلل نب مہج، ب ہن تنب شحج ےس رفاتی ےہ ہک فہ احتسمہض ںیھت افر یس احتل ںیم اؿ ےک وشرہ اؿ ےس امجع 

 ےت ےھت رک

 ادمح نب ایب رسجی، دبعاہلل نب مہج، ب ہن تنب شحج :  رافی

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

  

 افنس یک دمت اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افنس یک دمت اک ایبؿ
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 احنس بً یوىص، زہیر، ًلی بً ًبساَلًلی، ابوسہل، حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہا :  راوی



 

ةَ  ًِ ُمشَّ ًَ ًِ ََبٔی َسِضٕل  ًَ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ  ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ یُوىَُص ََِخبََرىَا ُزَصیِْر َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَلِت َحسَّ َٗ ًِ َُوِّ َسَلَنَة  ًَ کَاىَِت  

ٌٔیَن َیِوّما ََ  أسَضا ََِرَب َٔ ٔ َس ن ٌِ ُس َب ٌُ ِ٘ َه َا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  َشاُئ  َٔ يَّا ىَِللٔی اليُّ ُٛ ٌٔیَن َلِيَلّة َو ِو ََِرَب

 ٕٔ ًِ اِلکََل ىٔی ٔم ٌِ  ًَلَی ُوُجوصَٔيا اِلَوِرَض َا

یلع، اوبلہس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنعےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ادمح نب ویسن، زریہ، یلع نب دبعاال

ںیم افنس فایل وعرںیت زیگچ ےک دعب اچسیل راںیت ت یتھٹ ںیھت )ینعی اؿ دونں ںیم امنز ںیہن زپیتھ ںیھت( )اؾ ہملس ریض اہلل اہنع 

 اےنپ ہنم رپ فرس )اکی وخوبشدار اھگس( الم رکیت ںیھت  رفامیت ںیہ ہک( مہ وعرںیت اھجںیئ دفر رکےن ےک ےیل

 ادمح نب ویسن، زریہ، یلع نب دبعاالیلع، اوبلہس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿافنس یک دمت اک
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ہ :  راوی  حشً بً یحٌی ، محنس بً حاته، حيی، ًبساہلل بً مبارک، یوىص بً ىآٍ، ٛثیر بً زیاز، حرضت اززیہ ُمشَّ

ىٔی حُيِّ  ٌِ ًُ َحاتٕٔه َي ُس بِ ًُ َیِحٌَی ََِخبََرىَا ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٔ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ىَآ ًِ یُوىَُص بِ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ی َحسَّ

ِلُت یَا  ُ٘ َٓ ًَلَی َُوِّ َسَلَنَة  ََٓسَخِلُت  اَلِت َحَحِحُت  َٗ َة  ىٔی ُمشَّ ٌِ ثَِتىٔی اِْلَِززٔیَُّة َي اَل َحسَّ َٗ ًٔ زَٔیازٕ  ًَ بِ ٌَّ َسُنَزَة بِ ٔ َُوَّ اِلُنِؤٔمئیَن إ

َّ ُجِيُس  ًِ نَٔشأئ الئَّيیِّ َػل یَن کَاىَِت اِلَنزََِةُ ٔم ـٔ ِ٘ اَلِت ََل َي َ٘ َٓ یَن َػََلَة اِلَنٔحئف  ـٔ ِ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه ٕب َیأُِمزُ اليَِّشاَئ َي ًَ ی اہللُ 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ٌٔیَن َلِيَلّة ََل َیأُِمزَُصا الئَّيیُّ َػل أض ََِرَب َٔ ُس فٔی اليِّ ٌُ ِ٘ ًَ َا ىٔی ابِ ٌِ ْس َي اَل ُمَحنَّ َٗ أض  َٔ ٔ اليِّ أئ َػََلة ـَ َ٘ َه بٔ

ِيَيُتُط ََبُو َسِضٕل  ُٛ ًُ زٔیَازٕ  ثٔیرُ بِ َٛ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ َة  ُة تُِٜىَی َُوَّ بُشَّ  َحاتٕٔه َواِسُنَضا ُمشَّ

ہ ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک نسح نب ییحی، دمحم نب احمت، یبح، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب انعف، ریثک نب زاید، رضح َ
ّ
ُس
م
ت ازدہی 

ںیم جح وک یئگ وت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع یک  یتم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ہک اے اؾ اوملنینم! رمسہ نب دنجب ریض اہلل 

 ہک ہن زپ۔ںی  ویکہکن وضحر ہنع وعروتں ےک زامہن ضیح یک امنزںی وپری رکےن اک مکح دےتی ںیہ )آیکپ ایک راےئ ےہ؟( اوھنں ےن رفامای

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج ںیم ےس وکیئ احتلِ افنس ںیم اچسیل راںیت یھٹیب ریتہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوکس احتلِ 

 ےتہک ںیہ ہک ریثک نب زاید یک تینک اوبلہس ےہ 

 

 افنس یک امنزںی وپری رکےن اک مکح ںیہن دےتی ےھت دمحم نب تح

ہ :  فیرا َ
ّ
ُس
م
 نسح نب ییحی ، دمحم نب احمت، یبح، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب انعف، ریثک نب زاید، رضحت ازدہی 

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



 

  

 وخؿ ضیح وک دوھ ےن ای لسغ ضیح اک رطہقی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  وک دوھ ےن ای لسغ ضیح اک رطہقیوخؿ ضیح
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 محنس بً ًنزو، سلنہ، ابً ٓـل، محنس، ابً اسحٙ، سلامیٌ بً سحيه، حرضت اميہ بيت ابی ػلت رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا ًَِنزٕو الزَّازٔیُّ َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُسَحِيٕه  َحسَّ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  َٙ ًَ إِٔسَح ىٔی ابِ ٌِ ْس َي ٔل ََِخبََرىَا ُمَحنَّ ـِ َٔ ًَ اِل ىٔی ابِ ٌِ َسَلَنُة َي

ىٔی َرُسوُل اہللٔ َٓ اَلِت ََِرَز َٗ اَصا لٔی  ِس َسنَّ َٗ إر  َٔ ًِ بَىٔی ُٔ ٕ ٔم ًِ اِمَزََة ًَ ِلٔت  َة بِٔئت ََبٔی الؼَّ ًِ ََُميَّ لَ ًَ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی  َػل َه  ِيطٔ َوَسلَّ

أَىَاَر  َٓ ِبٔح  ٔلَی الؼُّ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََٓواہللٔ َلِه َیزَِل َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت  َٗ إَٔذا بَٔضا َح٘ٔيَبٔة َرِحلٔطٔ  َٓ ًِ َح٘ٔيَبٔة َرِحلٔطٔ  ًَ  َوىَزَِلُت 

 َٓ اَلِت  َٗ ُتَضا  ـِ ٔ ٕة ح ـَ ُل َحِي َٓکَاىَِت ََوَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َزْو ٔمىِّی  َّی اہللُ  ا َرََی َرُسوُل اہللٔ َػل َلنَّ َٓ ٔة َواِسَتِحَيِيُت  َٗ ٔلَی اليَّا ُت إ ـِ بَّ َ٘ َت

ٔشٔک ثُهَّ ُخٔذی إٔىَاّئ مٔ  ِٔ ًِ َن أَِػلٔهٔی ٔم َٓ اَل  َٗ ِه  ٌَ ُِٗلُت َن ِٔٔشٔت  لَّٔک َن ٌَ اَل َما َلٔک َل َٗ َو  ؤی َما بٔی َوَرََی السَّ َٓاِطَ ًِ َمإئ 

َتَح َرُسوُل  َٓ ا  َلنَّ َٓ اَلِت  َٗ بٔٔک  َٛ ٔ ثُهَّ ًُوزٔی لَٔنزِ و ًِ السَّ ًََلِيطٔ ٓٔيطٔ ٔمِلّحا ثُهَّ أُِشلٔی َما َََػاَب اِلَح٘ٔيَبَة ٔم َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ٕة إَٔلَّ  ـَ ًِ َحِي زُ ٔم ضَّ اَلِت َوکَاىَِت ََل َتلَّ َٗ ِئئ  َٔ ًِ اِل َه َخِيبََر َرَؿَذ َلَيا ٔم َل فٔی َوَسلَّ ٌَ ٌِ یُِح َلِت فٔی كَُضورَٔصا ٔمِلّحا َوََِوَػِت بٔطٔ ََ ٌَ  َج

 ُُِشلَٔضا حٔیَن َماَتِت 

دمحم نب رمعف، ہملس، انب لضف، دمحم، انب ااحسؼ ، امیلسؿ نب میحس، رضحت اہیم تنب ایب تلص ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوکن ینب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم افٹن رپ واجفہ ےک ےلھچپ ہصح رپ اےنپ ےھچیپ اھٹب ایل سپ افغر یک اکی وعرت ےن اتبای ہک روسؽ اہلل یلص

 بِہ رپ ریما 
 یایک مسق آپ حبص ےک فتق اکی اقمؾ رپ ارتے افر افٹن وک اھٹبای وت ںیم یھب ےچین ارتی  سپ ااچکن ںیم ےن داھکی ہک ذقئ

ؾ ےک امرے افٹن ےس ٹمچ یئگ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخِؿ ضیح اگل وہا ےہ افر ہی ریما الہپ ضیح اھت  ںیم رش

 ریما ہی احؽ داھکی افر وخؿ رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ک ر زپی وت رفامای اشدی ےھجت ضیح آایگ ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں! آپ یلص اہلل

 بِہ ںیم وج وخؿ گل ایگ ےہ  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ آوکپ درتس رکےل  رھپ اکی ربنت ںیم
اپین ےل رک اس ںیم کمن الم افر ذقئ

 بِہ رپ وسار وہ اج  اس وعرت اک ایبؿ ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ وک حتف ایک وت امِؽ 
اوکس دوھ ڈاؽ افر رھپ اس ذقئ

لص رکیت وت اپین ںیم کمن المای رکیت افر بج تمینغ ںیم ےس ھچک ہصح ںیمہ یھب اطع رفامای رھپ فہ وعرت بج یھب ضیح ےس اپیک اح

 رمےن یگل وت فتیص یک ہک ےھجم الہنےن ےک ےئل اپین ںیم کمن رضفر المان 



 

 دمحم نب رمعف، ہملس، انب لضف، دمحم، انب اقحس، امیلسؿ نب میحس، رضحت اہیم تنب ایب تلص ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ ضیح وک دوھ ےن ای لسغ ضیح اک رطہقی
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اہلل ًيہا سے روایت  ًثناٌ بً ابی طيبہ، سَلو بً سليه، ابزاہيه بً مہاجز، ػٔيہ بيت طيبہ، حرضت ًائظہ رضی :  راوی

 ےہ ٛہ اسناء بئت ابوبرک

 ٔ َة ب ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ  ٕ ًٔ ُمَضأجز ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ُو بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة ََِخبََرىَا َسَلَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَلِت َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِئت َطِيَبَة 

َّی ا ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َزَخَلِت ََِسَناُئ  َتٔشُل إِٔحَساىَا إَٔذا كَُضَزِت ٔم ِِ َٕ َا ِي َٛ اَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ہللُ 

َّ اِلَناُئ َُُػ  َّی َیِبلُ ٔشُل َرََِسَضا َوَتِسُلُٜطُ َحً ِِ ُ ثُهَّ َا أ ََٓتَوؿَّ اَل َتأُِخُذ ٔسِسَرَصا َوَمائََضا  َٗ ٔٔياِلَنٔحئف  زٔصَا ثُهَّ ُا ٌِ ًَلَی وَل َط ُف 

ًَائَٔظةُ  اَلِت  َٗ زُ بَٔضا  َٕ َََتَلضَّ ِي َٛ اَلِت َیا َرُسوَل اہللٔ  َٗ زُ بَٔضا  ضَّ َتلَّ َٓ َػَتَضا  ًَِيُط َجَشٔسَصا ثُهَّ َتأُِخُذ َٔفِ ُِٓت الَّٔذی یَِٜىٔی  َز ٌَ َٓ  

 َ ٌٔیَن بَٔضا آث ِلُت َلَضا َتتَبَّ ُ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔ َرُسوُل اہللٔ َػل و  اَر السَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، السؾ نب میلس، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اامسء تنبِ اوبرکب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر وپاھچ ای روسؽ اہلل! بج مہ ںیم ےس وکیئ ضیح ےس اپک وہ اجےئ وت لسغ سک 

ح رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریبی ےک وتپں اک اپین رکیل ےلہپ فوض رک رھپ وخب لم رک رس وک دوھ، اہیں کت ہک رط

اپین ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رھپ اسرے دبؿ رپ اپین اہب  رھپ اانپ رِفہص رکیل اس ےس اپیک احلص رک  اہک ای روسؽ اہلل! رِفہص ےس 

 رکفں؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم فہ ابت ھجمس یئگ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشرات ےسیک اپیک احلص

 رفامیئ یھت وت ںیم اامسء ےس دہکای ہک اہجں وخؿ اگلوہ اےس اصػ رک ڈاؽ 

ت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اامسء امثعؿ نب ایب ہبیش، السؾ نب میلس، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص تنب ہبیش، رضح :  رافی

 تنبِ اوبرکب
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 مشسز، بً مرسہس، ابوًواىہ، ابزاہيه بً مہاجز، ػٔيہ بيت طيبہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

َة بِٔئت َطِيبَ  ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ  ٕ ًٔ ُمَضأجز ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًََواىََة  صَٕس ََِخبََرىَا ََبُو  ًُ ُمرَسِ زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ ََّضا ذَ َحسَّ ًَائَٔظَة ََى  ًِ ًَ ِت َة  ََکَ

ًَلَی َرُسولٔ   ًَّ اَلِت َزَخَلِت اِمَزََْة ٔمِيُض َٗ ا َو ّٓ زُو ٌِ ًَّ َم اَلِت َلُض َٗ ًَّ َو ٔ ًََلِيض أَثَِيِت  َٓ َه  نَٔشاَئ اِْلَِنَؼارٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٌَ ْز کَا اَل ُمَشسَّ َٗ َّٜة  َػّة ُمَنشَّ اَل َٔفِ َٗ َُّط  َياُظ إَٔلَّ ََى ٌِ َػّة  ََٓذََکَ َم وُل رَقِ ُ٘ ٌَ ََبُو اِْلَِحَؤؾ َي َػّة َوکَا وُل َٔفِ ُ٘ ًََواىََة َي  ََبُو 

دسمد نب رسمدہ، اوبوعاہن، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ااصنری وعروتں اک ذرک ایک وت ایکن 

 وعرت روسؽ اہلل ےک اپس آیئ افر رھپ دنمرہج ابال دحثی ایبؿ رعتفی یک افر رفامای ہک مہ بس رپ ااکن اشحؿ ےہ  اؿ ںیم ےس اکی

 یک رگم اںیمس اانت ااضہف ےہ ہک رِفہص کشم اگل وہا وہ  دسمد ےتہک ںیہ ہک اوبوعاہن ےن رِفہص افر اوباالوحص ےن رقہص رفاتی ایک ےہ 

  ریض اہلل اہنعدسمد، نب رسمدہ، اوبوعاہن، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ :  رافی
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 ہ، ابزاہيه، ابً مہاجز، ػٔيہ، بيت طيبہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاًبيساہلل بً مٌاذ، طٌب :  راوی

ًَ ُمَضا ىٔی ابِ ٌِ ًِ إٔبَِزاصٔيَه َي ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ِيبَرٔیُّ ََِخبََرنٔی ََبٔی  ٌَ ٕ اِل اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ َة بِٔئت َطِيَبَة  ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ  ٕ ٔجز

ٌَّ ََِسَناَئ  زُ بَٔضاًَائَٔظَة ََ َٕ َََتَلضَّ ِي َٛ اَلِت  َٗ َّٜة  َػّة ُمَنشَّ اَل َٔفِ َٗ َياُظ  ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔن ًَ َّی اہللُ  ٌَ  َسأََلِت الئَّيیَّ َػل اَل ُسِبَحا َٗ

اَل َتأِخُ  َ٘ َٓ ًِ اِلَحَيابَٔة  ِشٔل ٔم ُِ ًِ اِل ًَ رٔی بَٔثِوٕب َوَزاَز َوَسأََلِتُط 
ٔ

زٔی بَٔضا َواِسَتت ًَ اہللٔ َتَلضَّ ًَ ََِحَش زٔی ضَّ َتلَّ َٓ ًَ َمائَٔک  ٔذی

ٌَ َرَِٔسٔک ثُهَّ اُ  َّ ُطُؤو َّی یَِبلُ ٜٔيَيُط َحً ًَلَی َرَِٔسٔک اِلَناَئ ثُهَّ َتِسُل یَن  ُط ثُهَّ َاُؼبِّ َِ ُضورٔ َوََبَِل اَل اللُّ َٗ َلِئک اِلَناَئ  ًَ یَن  ـٔ ٔٔي

َه اليَِّشاُئ نَٔشاُئ اِْلَِنَؼارٔ ٌِ ٔ ًَائَٔظُة ن اَلِت  َٗ ًَ ٓٔيطٔ  َو ِض َّ٘ َٔ ٌِ یََت ًٔ َوََ ی ًِ السِّ ًَ  ًَ ٌِ َيِشأَِل ًَّ اِلَحَياُئ ََ ُض ٌُ ًِ یَِنَي  َلِه َیُٜ

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اربامیہ، انب اہمرج، ہیفص، تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اامسء ےن یبن یلص اہلل 

 یلہپ دحثی یک رطح ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشم اگل وہا رفہص وت ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک اس ےک دعب

اامسء ےن اہک ہک ںیم اس ےس ےسیک افصیئ احلص رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای احبسؿ اہلل اس ےس افصیئ احلص رک )افر 

اضہف افر ےہ ہک اوہنں ےن لسغ انجتب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ ہی ہک رک( رہچے وک ڑپکے ےس اپھچایل اس دحثی ںیم ہی ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اپین ےل رک وخب ایھچ رطح اپیک احلص رکف رھپ اےنپ رس رپ اپین ڈاؽ رک ولم اہیں کت ہک اپین 



 

 اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ااصنری وعرںیت ڑبی ایھچ ںیھت ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رھپ اےنپ دبؿ رپ اپین اھب ول رضحت اعہشئ ریض

 اںیہن دنی اک ہلئسم درایتف رکےن ای ایکس تقیقح وک ےنھجمس ںیم )وھجیٹ( رشؾ ف ایح امعن ہن وہیت یھت 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اربامیہ، انب اہمرج، ہیفص، تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
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 رضی اہلل ًيہاًبساہلل بً محنس، ابومٌاویہ، ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًبسہ، حرضت ًائظہ  :  راوی

ًُ ََبٔی َطيِ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ِيلٔیُّ ََِخبََرىَا ََبُو ُم َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ىَی َواحْٔس  ٌِ ًَِبَسةُ اِلَن َبَة ََِخبََرىَا 

َث َر  ٌَ اَلِت َب َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ طُ فٔی صَٔظاو ٌَ ٕ َوَُىَاّسا َم یِر ـَ ًَ حُ َه ََُسِيَس بِ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُسوُل اہللٔ َػل

َّی اہللُ أََتِوا الئَّيیَّ َػل َٓ ٔ ُوُؿوٕئ  یِر َِ ََٓؼلَِّوا بٔ ََلةُ  ِت الؼَّ َحرَضَ َٓ ًَائَٔظُة  ٕ َََؿلَِّتَضا  وا َذلَٔک  كََلٔب ََٗٔلَزة ََٓذََکُ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ َلطُ  ًَ

ٕ َیزَِحُنٔک اہللُ َما ىَزََل بٔٔک  یِر ـَ ًُ حُ اَل َلَضا ََُسِيُس بِ َ٘ َٓ ِيٕل  َٔ ًُ نُ ٔه َزاَز ابِ ََّينُّ أُىِزَٔلِت آیَُة الت َل اہللُ َٓ ٌَ صٔيَيُط إَٔلَّ َج ََِمْز َترِکَ

ّجا  لِٔلُنِشلٔنٔیَن َوَلٔک ٓٔيطٔ ََفَ

، دبعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل نب دمحم، اوباعمفہی، امثعؿ نب ایب ہبیش

ےن اھدی نب ریضح افر اؿ ےک اسھت د افر ولوگں وک اس اہر یک التش ںیم رفاہن رفامای وج )دفراؿ رفس( رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس 

 ںیہن اھت اس ےیل( اؿ ولوگں ےن فوض ےک ریغب یہ امنز زپھ یل بج ہی ولگ یبن مگ وہ ایگ اھت )اس دفراؿ( امنز اک فتق آ ایگ )افر اپین

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ولٹ رک آےئ وت اس فاہعق اک ذرک ایک اس رپ ممیت یک آتی انزؽ وہیئ رضحت اھدی نب ریضح ےن رضحت 

وکیئ ایسی ابت شیپ آیت ےہ وج آپ ےک ےیل انوگاری اک ببس وہ اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اہک ہک اہلل اعتیل آپ رپ رمح رفامےئ بج یھب 

 وت اہلل اعتیل آپ ےک ےیل افر )آپ ےک لیفط ںیم( امتؾ املسمونں ےک ےیل اںیمس رتہبی افر آاسین دیپا رفامداتی ےہ

 دبعاہلل نب دمحم، اوباعمفہی، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
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     319    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہ، حرضت ًنار بً یاْس رضی احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، ًبيساہلل بً ًبساہلل بً ًتب :  راوی

 اہلل ًيہ

ًِ ًُبَِئس ا ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ ًُتَِبَة َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ہللٔ بِ

ٌَ یَُحسِّ  َّطُ کَا ًٔ یَأْسٕ ََى ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ ثَُط  ٔ َحسَّ ٌٔئس لَٔؼََلة َلِيطٔ َوَسلََّه بٔالؼَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ُحوا َوصُِه َم َُّضِه َتَنشَّ ُث ََى

 ِّٔ ُٛ َ بُوا بٔأ رَضَ َٓ ًَازُوا  ٌٔيَس ثُهَّ َمَشُحوا ُوُجوَصُضِه َمِشَحّة َواحَٔسّة ثُهَّ  ضِٔه الؼَّ ِّٔ ُٛ َ بُوا بٔأ رَضَ َٓ  ٔ ِحز َٔ ٌٔيَس َم اِل ی ضِٔه الؼَّ زَّّة َُِخَ

ٌٔ ََیِٔسیضِٔه  ًِ بُُلو ٔلَی اِلَنَياٛٔٔب َواِْلبَأن ٔم َنَشُحوا بٔأَیِٔسیضِٔه کُلَِّضا إ َٓ 

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 فآہل فملس یک وموجدیگ افر م تی ںیم امنز رجف ےک ےیل اپک یٹم ےس ممیت ایک اس رطہقی رپ ہک ہک احصہب رکاؾ ےن وضحر یلص اہلل ہیلع

وھں اوہنں ےن یٹم رپ اہھت امر رک اکی رمہبت ہنم رپ ریھپا رھپ دفرسی رمہبت یٹم رپ اہھت امر رک اےنپ دفونں اہوھتں رپ ریھپ ایل، ینعی دنک

 کت افر ےچین ےس ولغبں کت 

  اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنعادمح نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     320    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، ًبسالنلک، بً طٌيب، حرضت ابً وہب :  راوی

 َٗ ًٔ َوصِٕب ىَِحَو َصَذا اِلَحٔسیٔث  ًِ ابِ ًَ ِيٕب  ٌَ ًُ ُط ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًُ َزاُوَز اِلَنِضزٔیُّ َو ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ بُوا َحسَّ رَضَ َٓ  ٌَ اَو اِلُنِشلُٔنو َٗ اَل 

 ِّٔ ُٛ َ اَل ابِ بٔأ َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َوَلِه یَِذَُکِ اِلَنَياَٛٔب َواِْلبَاَن  َُّرأب َطِيّئا  ًِ الت وا ٔم ـُ ٔ ب ِ٘ َُّراَب َوَلِه َي َٚ ضِٔه الت ِو َٓ ٔلَی َما  ًُ اللَِّئث إ

یِٔن  َ٘ َٓ  اِلنٔزِ

رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک امیلسؿ نب داؤد، دبعاکلمل، نب بیعش، رضحت انب فبہ ےس یہی دحثی )اکی دفرسی دنس ےک اسھت( 

املسمونں ےن ڑھکے وہ رک اےنپ اہھت یٹم رپ امرے اس رطح رپ ہک اوہنں ےن یٹم ذرا یھب ںیہن یل رھپ ام لبق یک دحثی یک رطح ذرک ایک 

 رگم دنکوھں افر ولغبں کت حسم رکےن اک ذرک ںیہن ایک انب ثیل ےن اہک ہک اوہنں ےن وینہکں ےک افرپ کت حسم ایک 



 

 ؿ نب داؤد، دبعاکلمل، نب بیعش، رضحت انب فبہامیلس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     321    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وخلٕ، محنس بً یحٌی ، يٌ٘وب ابوػالح، حرضت ًنار بً یاْس رضی اہلل ًيہمحنس بً احنس بً اب :  راوی

 َ ث الُوا َحسَّ َٗ  ًَ ی ًُ یَِحٌَی اليَِّيَشابُورٔیُّ فٔی آَخٔ ُس بِ ٕٕ َوُمَحنَّ ًٔ ََبٔی َخَل ًُ ََِحَنَس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ وُب ََِخبََرىَا ََبٔی  ُ٘ ٌِ َيا َي

ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ َّی اَػالٕٔح  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َیأْسٕ ََ ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًُ ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ ہللُ 

َُٓحبَٔص ا ارٔ  َٔ َٔ َه ِ ًِ َجز ْس َلَضا ٔم ِ٘ ٔ ً ٍَ َل َ٘ اِن َٓ ًَائَٔظُة  طُ  ٌَ ََلٔت اِلَحِئع َوَم َض بٔأَوَّ َّی َوَسلََّه رَعَّ ٔسَصا َذلَٔک َحً ِ٘ ٔ اَئ ً َِ ٔ ليَّاُض ابِت

ُضِه  ٌَ اَل َحَبِشٔت اليَّاَض َوَلِيَص َم َٗ َلِيَضا ََبُو برَِکٕ َو ًَ َى  يَّ َِ َت َٓ ٍَ اليَّأض َماْئ  ِحزُ َوَلِيَص َم َٔ الَی  َََؿاَئ اِل ٌَ أَىِزََل اہللُ َا َٓ َماْئ 

َلِيطٔ َوَسلََّه ُرِخ  ًَ َّی اہللُ  َلِيطٔ ًَلَی َرُسولٔطٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َم اَو اِلُنِشلُٔنو َ٘ َٓ ئِّب  ٌٔئس اللَّ ٔ بٔالؼَّ ز َلضُّ َؼَة التَّ

نَ  َٓ َُّرأب َطِيّئا  ًِ الت وا ٔم ـُ ٔ ب ِ٘ وا ََیِٔسیَُضِه َوَلِه َي ٌُ َٓ ٔلَی اِْلَِرٔق ثُهَّ َر بُوا بٔأَیِسٔیضِٔه إ رَضَ َٓ َه  ٔلَی َشُحوا بَٔضا ُوُجوصَ َوَسلَّ ُضِه َوََیِٔسَیُضِه إ

ًُ ٔطَضإب فٔی َحٔسیثٔطٔ َو  اَل ابِ َٗ ًُ َیِحٌَی فٔی َحٔسیثٔطٔ  ٔلَی اِْلبَأن َزاَز ابِ ٌٔ ََیِٔسیضِٔه إ ًِ بُٔلو اَل اِلَنَياٛٔٔب َؤم َٗ َتبٔرُ بَٔضَذا اليَّاُض  ٌِ ََل َي

ًِ ابِ  ًَ اَل ٓٔيطٔ  َٗ  َٙ ًُ إِٔسَح َذلَٔک َرَواُظ ابِ َٛ ًِ الزُّصِزٔیِّ ََبُو َزاُوز َو ًَ َنْز  ٌِ َنا َذََکَ یُوىُُص َوَرَواُظ َم َٛ بََتیِٔن  ًَبَّإض َوَذََکَ ََضِ  ًٔ

َذلَٔک  َٛ إر َو ًَنَّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ اَل َمالْٔک  َٗ بََتیِٔن و  ًِ الزُّصِزٔیِّ ََضِ ًَ اَل ََبُو ََُویِٕص  َٗ   

ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ  ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََِو  ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ اَل َمزَّّة  َٗ ًُ ًَُيِيَيَة  اَل َوَطکَّ ٓٔيطٔ ابِ َٗ ًِ ََبٔيطٔ َوَمزَّّة  ًَ اَل  َٗ  َوَمزَّّة 

ًِ الزُّصِ  ًُ ًَُيِيَيَة ٓٔيطٔ َوفٔی َسَنأًطٔ ٔم َب ابِ ًَبَّإض اِؿََّطَ  ًٔ ًِ ابِ بََتیِٔن إَٔلَّ ًَ ِ زٔیِّ َوَلِه یَِذَُکِ َََحْس ٔمِيُضِه فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث الرضَّ

ِيُت  ًِ َسنَّ  َم

دمحم نب ادمح نب اوبفلخ، دمحم نب ییحی، وقعیب اوباصحل، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

کی اقمؾ رپ ارتے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رضحت اعہشئ ریض اہلل فآہل فملس آرخ بش ںیم افالت اشیجل انیم ا

فا ری قیقع اک انب وہا اکی اہر وٹٹ رک ںیہک رگ زپا اس یک التش ںیم ولگ رےک رےہ اہیں کت ہک حبص رفنش وہیئگ 

 

اہنعیھب ںیھت ااکن ظ

 ہن اھت سپ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع رضحت اعہشئ افر وصرت احؽ ہی یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اپین یھب

ریض اہلل اہنع رپ افخ وہےئ ہک وت ےن ولوگں وک رفک راھک ےہ افر اےکن اسھت اپین یھب ںیہن ےہ )سج ےس فوض رک ںیکس( اس رپ اہلل 



 

فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے  اعتیل ےن اپک یٹم ےس وصحؽ اہطرت یک آتی انزؽ رفامیئ انچہچن بس املسمؿ وضحر یلص اہلل ہیلع

افر  وہےئ افر اوہنں ےن دفونں اہوھتں وک زنیم رپ امر رک ااھٹ ایل افر یٹم ںیہن ااھٹیئ افر اوکن ہنم رپ افر اہوھتں رپ، ومڈنوھں کت ریھپا

 ووں ےس ولغبں کت حسم ایک انب ییحی یک رفاتی ںیم اانت ااضہف ےہ ہک انب اہشب ےن اینپ دحثی ںیم اہک ےہ ہک
ب لی

 

ہ ئ

اؿ ولوگں ےک اس  

لعف اک اابتعر املعء ےن ںیہن ایک ےہ )ویکہکن ومڈنوھں افر ولغبں کت حسم رکےن یک دہاتی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہن رفامیئ 

یھت ہکلب اؿ ولوگں ےن ااسی اینپ ذایت راےئ ےس ایک اھت( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس انب ااحسؼ ےن رضحت انب ابعس ےس ایس رطح 

 )دف رضب( وک ذرک ایک ےہ افر امکل ےن 

 

 

 

ِ

 وک ذرک ایک ےہ اسیج ہک ویسن افر رمعم ےن یھب زرہی ےس رضب

 

 

 

ِ

رفاتی رکےت وہےئ رضب

ایکس دنس اس رطح ذرک یک ےہ ع  اسلرہی، ع  دیبع اہلل، نب دبعاہلل ع  اہیب، ع  امعر افر اوبافسی ےن یھب زرہی ےس ایس رطح 

 وک اںیمس کش وہا انچہچن اوہنں ےن ع یھ وت ع  دیبع اہلل ع  اہیب افع  دیبع اہلل ع  انب ابعس اہک ےہ رفاتی ایک ےہ نکیل انب ہنییع

افر ع یھ ع  اہیب افر ع یھ رباہ راتس ع  انب ابعس رفاتی ایک ےہ زین زرہی ےس اےکن امسع ںیم کش ےہ افر اےکن العفہ س  اک ںیم 

 )دف رضب( 

 

 

 

ِ

 وک ذرک ںیہن ایک ےن ذرک ایک ےہ یسک ےن یھب رضب

 دمحم نب ادمح نب اوبفلخ، دمحم نب ییحی ، وقعیب اوباصحل، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ
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محنس بً سلامیٌ، ابومٌاویہ، اًنع، حرضت ط٘يٙ رضی اہلل ًيہ سے ورایت ےہ ٛہ ایک مزتبہ ميں حرضت ًبساہلل  :  راوی

 بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ اور ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ

ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ  ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ِيُت َجالّٔشا بَیَِن  ُٛ اَل  َٗ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ یزُ  ٔ اؤیََة الرضَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم

َلِه َیحِٔس اِلَناَئ  َٓ ٌَّ َرُجَّل ََِجَيَب  ًٔ َََرََیَِت َلِو ََ ًَِبٔس الزَِّحَن اَل ََبُو ُموَسی یَا ََبَا  َ٘ َٓ ٌَ َوََبٔی ُموَسی  اَل ََل   َطِضّزا َََما کَا َ٘ َٓ ُه  یَتََينَّ

ٌَ بَٔضٔذظٔ اِْلَیٔة الًَّٔی فٔی ُسوَرةٔ اِلَنائَٔس  و ٌُ َٕ َاِؼَي َِٜي َٓ اَل ََبُو ُموَسی  َ٘ َٓ ٌِ َلِه َیحِٔس اِلَناَئ َطِضّزا  ٔ ُنوا َوإ َٓتََينَّ َلِه َتحُٔسوا َماّئ  َٓ ةٔ 

َؽ َلُضِه فٔی صَ  ِبُس اہللٔ َلِو ُرخِّ ًَ اَل  َ٘ َٓ ّبا  ٌٔيّسا كَيِّ اَل َلطُ ََبُو َػ َ٘ َٓ ٌٔئس  ُنوا بٔالؼَّ ٌِ یَتََينَّ ًََلِيضِٔه اِلَناُئ ََ َذا َْلَِوَطُٜوا إَٔذا بََزَز 

َنَز بَ  ٌُ ٔ إر ل ًَنَّ ِوَل  َٗ  ٍِ اَل َلُط ََبُو ُموَسی َََلِه َاِشَن َ٘ َٓ ِه  ٌَ اَل َن َٗ صُِتِه صََذا لَٔضَذا  ََّنا ََکٔ َّ ُموَسی َوإٔى َثىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َلِيطٔ ٌَ ًَ ی اہللُ 

ابَُّة ثُهَّ ََ  َنا َتَتَنزَُّْ السَّ َٛ ٌٔئس  َتَنزَُُِّت فٔی الؼَّ َٓ َلِه ََٔجَس اِلَناَئ  َٓ أَِجَيِبُت  َٓ َه فٔی َحاَجٕة  َه َوَسلَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َتِيُت الئَّيیَّ َػل



 

 ٌِ ٔٔيَک ََ ٌَ َیِٜ ََّنا کَا اَل إٔى َ٘ َٓ ُت َذلَٔک َلطُ  ًَلَی  ََٓذََکِ َب بٔٔظَنالٔطٔ  َضا ثُهَّ ََضَ ـَ َٔ َي َٓ ًَلَی اِْلَِرٔق   ٔ َب بَٔئسظ رَضَ َٓ ََٜذا  ٍَ َص َاِؼَي

َلِه َتزَ ًُ  َٓ ًَِبُس اہللٔ ََ اَل َلُط  َ٘ َٓ یِٔن ثُهَّ َمَشَح َوِجَضُط  َّٔ َٜ ًَلَی اِل ًَلَی ٔطَنالٔطٔ  ارٕ َینٔيئطٔ َوبَٔينٔيئطٔ  ًَنَّ ِؤل  َ٘ ٍِ بٔ َي ِ٘  َنَز َلِه َي

دمحم نب امیلسؿ، اوباعمفہی، اشمع، رضحت  قیق ریض اہلل ہنع ےس فراتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض 

اہلل ہنع افر اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےک درایمؿ اھٹیب وہا اھت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک اے اوبدبع ارلنمح )ہی 

ارگ یسک وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ افر اکی امہ کت اوکس اپین ہن ےلم وت ایک فہ ممیت رک اتکس ےہ؟ دبعاہلل نب انب وعسمد یک تینک ےہ( 

وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیہن ارگہچ اوکس اکی امہ کت اپین ہن ےلم بت یھب فہ ممیت ہن رکے اس رپ اوبومیس ارعشی ےن اہک وت رھپ 

ا ( وسرہ امدئہ )سپ ارگ مت اپین ہن اپؤ وت اپک یٹم  آپ اک وسرہ امدئہ یک اکی آتی ےک
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قلعتم ایک ایخؽ ےہ؟) 

ےس ممیت رکف( دبعاہلل نب وعسمد ےن اہک ہک ارگ ولوگں وک ممیت یک رتصخ دے دی اجےئ وت ومعمیل ڈنھٹ وہےن رپ یھب فہ ممیت رکےن 

اھچ ہک ایک آپ ےن ضحم ایس ےیل ممیت ےس عنم ایک ےہ؟ رفامای اہں اوبومیس ےن اہک ہک ایک مت ےن امعر نب ایرس ریض ںیگل  اوبومیس ےن وپ

اہلل ہنع اک وقؽ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اسےنم ںیہن انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اکی اکؾ یک رغض ےس رفاہن 

القح وہیئگ افر بج ےھجم اپین ہن الم وت ںیم ےن اجونر یک رطح یٹم رپ ولٹ اگلیئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک راہتس ںیم ےھجم انجتب 

یف ےک اپس فاسپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجت اس رطح رکان اک

 فآہل فملس ےن اانپ اہھت زنیم رپ امرا افر یٹم وھپکن امر رک اھجڑ دی رھپ ابںیئ اہھت وک داںیئ اہھت رپ ریھپا افر داںیئ اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

ںیہن  اہھت وک ابںیئ اہھت رپ ریھپا وچنہپ کت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہچہ رپ حسم ایک دبعاہلل نب وعسمد ےن وجاب دای ہک ایک مت

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اس ںیم امعر ےک وقؽ رپ انقتع ںیہن یک اجےتن ہک 

دمحم نب امیلسؿ، اوباعمفہی، اشمع، رضحت  قیق ریض اہلل ہنع ےس فراتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد  :  رافی

 ریض اہلل ہنع افر اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     323    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، سلہ بً ٛہيل، ابومالک، ًبسالزحنً بً ابزی :  راوی

ٕ الِ  ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ ََبٔی َمالٕٔک  ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ

 َ ا ََى اَل ًَُنزُ ََمَّ َ٘ َٓ  ًٔ ِضَزیِ ِضَز َوالظَّ ٌٔ الظَّ ٌُ بٔاِلَنکَا َّا ىَُٜو اَل إٔى َ٘ َٓ َحائَُط َرُجْل  َٓ ِيُت ًِٔيَس ًَُنَز  َلِه ُٛ َٓ َّی ََٔجَس اِلَناَئ ا  ِّی َحً ًِ ََُػل ُٛ ََ



 

أََػابَتَِيا َجيَ  َٓ ِيُت ََىَا َوََىَِت فٔی اِْلٔبٔٔل  ُٛ اْر َیا ََٔمیَر اِلُنِؤٔمئیَن َََما َتِذَُکُ إٔذِ  ًَنَّ اَل  َ٘ َٓ اَل  أََتِيَيا َٗ َٓ ُِٜت  ٌَّ َتَن َٓ ا ََىَا  أَمَّ َٓ ابَْة 

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی اِْلَِرٔق ثُهَّ الئَّيیَّ َػل َب بَٔيَسیِطٔ إ ََٜذا َوََضَ وَل َص ُ٘ ٌِ َا ٔٔيَک ََ ٌَ َیِٜ ََّنا کَا اَل إٔى َ٘ َٓ ُت َذلَٔک َلُط  ََٓذََکِ

ا َ٘ َٓ ٙٔ اہلَل  اُر اتَّ ًَنَّ اَل ًَُنزُ یَا  َ٘ َٓ  َٔ َرا ٕٔ الذِّ ٔلَی نِٔؼ َدُضَنا ثُهَّ َمَشَح بٔضَٔنا َوِجَضطُ َویََسیِطٔ إ َٔ ٌِ ٔطئَِت َل یَا ََٔمیَن ٔ َر اِلُنِؤٔمئیَن إ

ًِ َذلَٔک َما َتَولَِّيَت  اَل ًَُنزُ لََکَّ َواہللٔ َليَُولَِّييََّک ٔم َ٘ َٓ ُظ ََبَّسا   َواہللٔ َلِه ََذَُِکِ

ل، اوبامکل، دبعارلنمح نب ازبی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رمع ےک اپس اھت ہک اکی صخش اؿ 
 ب 
کہ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ہملس نب 

 رک ےک اپس آای افر اہک ہک مہ امہ دف امہ اکی ہگج ایقؾ رکےت ںیہ )افر فاہں اپین ںیہن وہات افر مہ یبنج وہےت ںیہ وت ایسی وصرت ںیم مہ ایک

ںی( اس رپ رضحت رمع ےن رفامای ہک ںیم وت اس فتق کت امنز ہن زپوھں اگ بج کت ہک اپین ہن ےلم اگ ہی نس رک رضحت امعر ےن اہک ہک 

 اوملنینم ایک آپ وک اید ںیہن ہک ںیم افر آپ افوٹنں ںیم ےھت افر مہ یبنج وہ ےئگ ےھت وت ںیم یٹم ںیم ولٹ ایگ اھت رھپ مہ ےن اے اریم

ایک اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک ایسی وصرت ںیم ںیھمت  فاسپ آرک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فاہعق رعض

ان اکیف اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اہھت زنیم رپ امر رک وھپکن امری افر اےنپ رہچے رپ افر اہوھتں رپ فصن رصػ ااسی رک

ذراع کت ریھپ ایل رضحت رمع ےن رفامای  اے امعر اہلل ےس ڈرف  اوھنں ےن اہک ہک ارگ آپ اچںیہ وت ہی ابت ںیم ع یھ ذرک ہن رکفں  

 ںیہن دخبا ریما ہی ی بل ںیہن ےہ ہکلب ںیھمت اینپ ابت ےنہک اک اایتخر ےہ رضحت رمع ےن رفامای  

ل، اوبامکل، دبعارلنمح نب ازبی :  رافی
 ب 
کہ

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ہلس نب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ممیت اک

     324    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، حٔؽ، اًنع، سلنہ بً ٛہيل، ابً ابزی، حرضت ًنار بً یا ْس :  راوی

ًِ ا ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ِْٔؽ َحسَّ ثََيا َح ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ یَأْسٕ فٔی َصَذا َحسَّ ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ ًٔ ََبِزَی  بِ

َب إِٔحَساصَُنا  َب بَٔيَسیِطٔ اِْلَِرَق ثُهَّ ََضَ ََٜذا ثُهَّ ََضَ ٔٔيَک َص ٌَ یَِٜ ََّنا کَا اُر إٔى ًَنَّ اَل یَا  َ٘ َٓ ی ثُهَّ َمَشَح َوِجَضطُ اِلَحٔسیٔث  ًَلَی اِْلُِخَ

أًَسیِ  ٕٔ الشَّ ٔلَی نِٔؼ ًَیِٔن إ َرا ًِ َسَلَنَة َوالذِّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َوٛٔي َٗ بَّة َواحَٔسّة  یِٔن ََضِ َ٘ َٓ ِّ اِلنٔزِ ًٔ َوَلِه یَِبلُ

ٌٔيسٔ  ًِ َس ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًٔ ََبِزَی َوَرَواُظ َجزٔیْز  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ ًَ بِ  ًٔ ًٔ  بِ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن

ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ىٔی  ٌِ  ََبِزَی َي



 

ل، انب ازبی، رضحت امعر نب ای رس ےس اس دحثی ںیم رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 
 ب 
کہ

دمحم نب العئ، صفح، اشمع، ہملس نب 

 وک دفرسے رپ امرا رھپ اےنپ رہچے فآہل فملس ےن رفامای  اے امعر ںیہمت ہی رک انیل اکیف اھت رھپ آپ ےن دفونں اہھت زنیم رپ امر رک اکی

 ے افر ہی دفونں اکؾ اکی رضب ںیم ےیک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک ف عیک 
ی

 

ئ
 
 ہ
ت

افر آدیھ الکیئ کت ریھپ ایل افر وینہکں کت ںیہن 

ل دبعارلنمح نب ازبی  ےس رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک افر اوکس رجری
 ب 
کہ

 ےن دنسب اشمع وباہطس ےن دنسب اشمع وبا ہطس ہملس نب 

ل ع  دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی  اےکن فادل دبعارلنمح نب ازبی  ےس رفاتی ایک ےہ 
 ب 
کہ

 ہملس نب 

ل، انب ازبی، رضحت امعر نب ای رس :  رافی
 ب 
کہ

 دمحم نب العء، صفح، اشمع، ہملس نب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     325    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، سلنہ ذر، ابً جٌف، طٌبہ، النہ، ًبسالزحنً بً ابزی، حرضت ًنار رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ َذٓرٕ  ًَ ًِ َسَلَنَة  ًَ َبُة  ٌِ َفٕ ََِخبََرىَا ُط ٌِ ًَ َج ىٔی ابِ ٌِ ْس َي ُمَحنَّ

 ًَ َّی اہللُ  َب الئَّيیُّ َػل ٔٔيَک َوََضَ ٌَ َیِٜ ََّنا کَا اَل إٔى َ٘ َٓ ٔة  ٔ اِل٘ٔؼَّ إر بَٔضٔذظ ًَنَّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َه ََبِزَی  ٔلَی اِْلَِرٔق ثُهَّ  َلِيطٔ َوَسلَّ ٔ إ بَٔئسظ

ىٔی ََِو  ٌِ یِٔن َي َ٘ َٓ ٔلَی اِلنٔزِ اَل ََل ََِزرٔی ٓٔيطٔ إ َٗ ِيطٔ َطکَّ َسَلَنُة َو َّٔ َٛ َذ ٓٔيَضا َوَمَشَح بَٔضا َوِجَضُط َو َٔ یِٔن  َن َّٔ َٜ ٔلَی اِل  إ

ہلل ہنع ےس ہی فاہعق اس رطح یھب رمفی ےہ دمحم نب اشبر، ہملس ذر، انب رفعج، ہبعش، اہمل، دبعارلنمح نب ازبی، رضحت امعر ریض ا

نیم رپ امرا اؿ اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہمت ااسی رکان اکیف اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت ز

امےت ںیہ ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک آپ یلص اہلل رھپ اس رپ وھپکن امر رک اےنپ رہچہ افر اہوھتں رپ ریھپ ایل رضحت ہملس وک کش ےہ فہ رف

 ہیلع فآہل فملس ےن وینہکں کت اہھت ریھپا ای وچنہپں کت 

 دمحم نب اشبر، ہملس ذر، انب رفعج، ہبعش، اہمل، دبعارلنمح نب ازبی، رضحت امعر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     326    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًلی بً سہل، ححاد، حرضت طٌبہ :  راوی



 

بَ  ٌِ ثَىٔی ُط ًَِوَر َحسَّ َ ىٔی اِْل ٌِ ثََيا َححَّاْد َي ًُ َسِضٕل الزَِّملٔیُّ َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َذ ٓٔيَضا َحسَّ َٔ اَل ثُهَّ َن َٗ ٔ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ُة بٔإِٔسَيازٔظ

وُل الِ  ُ٘ ٌَ َسَلَنُة َي َبُة کَا ٌِ اَل ُط َٗ ًَیِٔن  َرا ٔلَی الذِّ یِٔن ََِو إ َ٘ َٓ ٔلَی اِلنٔزِ ِيطٔ إ َّٔ َٛ اَل َوَمَشَح بَٔضا َوِجَضُط َو َ٘ َٓ یِٔن  ًَ َرا یِٔن َواِلَوِجَط َوالذِّ َّٔ َٜ

َُیِرَُک َلُط َمِيُؼوْر َذاَت  ًَیِٔن  َرا َّطُ ََل یَِذَُکُ الذِّ إٔى َٓ وَل  ُ٘  َیِووٕ اىُِوزِ َما َا

یلع نب لہس، اجحج، رضحت ہبعش اس دحثی وک اس دنس ےک اسھت ویں رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت امعر ےن اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

ذرانیع کت ریھپ ایل ہبعش ےن اہک ہک ہملس اہک رکیت ںیھت ہک  فآہل فملس ےن اس رپ وھپکن امری افر رہچہ رپ افر اہوھتں رپ رمنیقف کت ای

 نیفک رہچہ افر ذرانیع رپ اہھت ریھپا وت اکی دؿ وصنمر ےن اؿ ےس اہک ہک وسچ ھجمس رک وبول ویکہکن ذرانیع وک اہمترے العفہ وکیئ ذرک یہن

 رکات 

 یلع نب لہس، اجحج، رضحت ہبعش :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     327    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، طٌبہ، حٜه، ذر، ابً ًبسالزحنً بً ابزی :  راوی

 ًِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ إر فٔی  َحسَّ ًَنَّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ َذٓرٕ  ًَ َُٜه  ثَىٔی اِلَح اَل َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ُط

 ٔ َب ب ٌِ َارِضٔ ٔٔيَک ََ ٌَ یَِٜ ََّنا کَا َه إٔى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ىٔی الئَّيیَّ َػل ٌِ اَل َي َ٘ َٓ اَل  َٗ َتِنَشَح بٔضَٔنا  َيَسیَِک َصَذا اِلَحٔسیٔث  َٓ ٔلَی اِْلَِرٔق  إ

ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ََبٔی َمالٕٔک  ًَ ًِ حَُؼیِٕن  ًَ َبُة  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ُط َٗ َٚ اِلَحٔسیَث  ِيَک َوَسا َّٔ َٛ اّرا یَِدُلُب بٔنِٔثلٔطٔ  َوِجَضَک َو ًَنَّ

ًُ ُمَحنَّ  ُِٔذ َوَذََکَ حَُشیُِن بِ اَل َلِه َیِي َٗ َُّط  َذ إَٔلَّ ََى َٔ ٔلَی اِْلَِرٔق َوَن ِيطٔ إ َّٔ َٜ ٔ َب ب اَل ََضَ َٗ َٜٔه فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث  ًِ اِلَح ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٕس 

دسمد، ییحی، ہبعش، مکح، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی اس دحثی ںیم رضحت امعر ےس ویں یھب رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

انت رک انیل اکیف اھت ہک زنیم رپ اہھت امر رک اےنپ رہچہ افر اہوھتں رپ ریھپول رھپ وپری دحثی ایبؿ یک فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیہمت رصػ ا

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس ہبعش ےن وباہطس ،نیص اوبامکل ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک ںیم ےن رضحت امعر ےس ہبطخ ںیم ایس 

ںیہن امری افر نیسح نب دمحم ےن وباہطس ہبعش، مکح ےس اس دحثی ےک ابرے  رطح ایبؿ رکےت وہےئ انس ےہ رگم اوہنں ےن وھپکن

 ںیم اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم رپ اہھت امر رک وھپکن امر دی 

 دسمد، ییحی ، ہبعش، مکح، ذر، انب دبعارلنمح نب ازبی :  رافی

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

  



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     328    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ميہال، یزیس بً زریٍ، سٌيس، ٗتازہ، ًزرہ، سٌيس بً ًبسالزحنً بً ابزی، حرضت ًنار بً یاْس رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ثََيا ًَبِ  َحسَّ  ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًَزَِرَة   ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ  ٍٕ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ اِلنِٔيَضأل َحسَّ ُس بِ ًٔ ََبِزَی ُمَحنَّ ًٔ بِ ٔس الزَِّحَن

 ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اَل َسأَِلُت الئَّيیَّ َػل َٗ ًٔ یَأْسٕ  ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  یِٔن ًَ َّٔ َٜ بَّة َواحَٔسّة لِٔلَوِجطٔ َواِل أََمَزنٔی ََضِ َٓ ٔه  ََّينُّ  ًِ الت

دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رہچہ افر اہوھتں ےک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ممیت ےک ابرے ںیم درایتف 

 ےیل اکی رضب اک مکح دای 

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     329    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، اباٌ، ٗتازہ، تينه، حرضت ًنار بً یاْس رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌُ ثََيا ََبَا ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًِ َحسَّ ًَ ٔيیِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ْث  ثَىٔی ُمَحسِّ اَل َحسَّ َ٘ َٓ َفٔ  ٔه فٔی الشَّ ََّينُّ ًِ الت ًَ َتاَزةُ  َٗ اَل ُسئَٔل  َٗ

 َ ٔل اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ یَأْسٕ ََ ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن یِٔن ًَ َ٘ َٓ  ی اِلنٔزِ

 اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، ممیت، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومیس نب

 وینہکں کت حسم رکے 

 ومیس نب الیعمس، اابؿ، اتقدہ، ممیت، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رضح ںیم ممیت رکےن اک ایبؿ



 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رضح ںیم ممیت رکےن اک ایبؿ

     330    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہًبسالنلک، بً طٌيب بً ليث، جٌف بً ربيٌہ، ًبسالزحنً بً ہزمز، ًنیرہ،  :  راوی

بِ  ًَ  ًِ ًَ َة  ٌَ ًٔ َربٔي َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ی  ًِ َجسِّ ًَ ًٔ اللَِّئث ََِخبََرىَا ََبٔی  ِئب بِ ٌَ ًُ ُط ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًٔ صُزُِمزَ  ًٔ بِ سٔ الزَِّحَن

 َ َبِلُت َ ِٗ وُل ََ ُ٘ ُط َي ٌَ َّطُ َسنٔ ًَبَّإض ََى  ًٔ ٕ َمِولَی ابِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ًَُنیِر َّی اہللُ  ًُ َيَشإر َمِولَی َمِيُنوىََة َزِؤد الئَّيیِّ َػل ًَِبُس اہللٔ بِ ىَا َو

َبَل َرُسوُل اہللٔ َػ  ِٗ اَل ََبُو اِلُحَضِئه ََ َ٘ َٓ ٔة اِْلَِنَؼارٔیِّ  نَّ ًٔ الؼِّ ًٔ اِلَحارٔٔث بِ َلِيطٔ َوَس ًَلَی ََبٔی اِلُحَضِئه بِ ًَ َّی اہللُ  ٔ ل لََّه ىَِحَو بٔئِز

ََل  َلِيطٔ الشَّ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َلِه َیزُزَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ َلِيطٔ  ًَ َه  َشلَّ َٓ َلَ٘ٔيُط َرُجْل  َٓ َنَشَح َجَنٕل  َٓ ًَلَی ٔجَسإر  َّی ََتَی  َو َحً

ََلَو  ًََلِيطٔ الشَّ  بَٔوِجضٔطٔ َویََسیِطٔ ثُهَّ َرزَّ 

نب ثیل، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہشم، ریمعہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ ریمع  دبعاکلمل نب بیعش

م نب 
 

ِھی
ج
ل

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ دبعاہلل نب اسیر اوبا

 

ل

ر لمج یک رطػ ےس آےئ راےتس ںیم احرث نب ہمص ااصنری ےک اپس ےئگ اوبا

 

ِ
م ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ب

 

جِہ ی

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی صخش الم اس ےن السؾ ایک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک السؾ اک وجاب ہن دای اہیں 

  افر اےنپ رہچہ افر دفونں اہوھتں اک حسم ایک رھپ السؾ اک وجاب دای کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دویار ےک اپس آےئ

 دبعاکلمل، نب بیعش نب ثیل، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہشم، ریمعہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رضح ںیم ممیت رکےن اک ایبؿ

     331    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابزاہيه، ابوًلی، محنس بً ثابت، حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ًَلٓٔیٕ ََِخبََرى ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَنِؤػلٔیُّ ََبُو  ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ ًَُنَز فٔی َحسَّ ٍَ ابِ ُت َم ِ٘ اَل اىَِلَل َٗ  ٍْ ٔ ِبسٔیُّ ََِخبََرىَا ىَآ ٌَ ًُ ثَابٕٔت اِل ُس بِ ا ُمَحنَّ

ًَلَی َر  اَل َمزَّ َرُجْل  َٗ  ٌِ ًِ َحٔسیثٔطٔ َیِوَمئٕٔذ ََ ٌَ ٔم َٓکَا ًُ ًَُنَز َحاَجَتطُ  َضی ابِ َ٘ َٓ ًَبَّإض   ًٔ ٔلَی ابِ ًَ َحاَجٕة إ َّی اہللُ  َلِيطٔ ُسؤل اہللٔ َػل

َّی ًََلِيطٔ َحً َلِه یَزُزَّ  َٓ َلِيطٔ  ًَ َشلََّه  َٓ َُائٕٔم ََِو بَِوٕل   ًِ َد ٔم ِس َخَ َٗ َٜٔک َو ًِ الشِّ َّٜٕة ٔم َه فٔی ٔس ٌِ یََتَواَری فٔی  َوَسلَّ إَٔذا کَاَز الزَُّجُل ََ



 

ًَلَی اِلَحائٔٔم َوَمَشَح بٔضَٔنا َوِجَضُط ثُهَّ ََضَ  َب بَٔيَسیِطٔ  َّٜةٔ ََضَ ََلَو الشِّ ًَلَی الزَُّجٔل الشَّ ًَِيطٔ ثُهَّ َرزَّ  َنَشَح ذَٔرا َٓ ی  بَّة َُِخَ َب ََضِ

اَل ََبُو َزاُوز َس  َٗ  ٕ ًَلَی كُِضز  ًِ ُٛ َ ِّی َلِه َ ََلَو إَٔلَّ ََن َلِيَک الشَّ ًَ ٌِ ََُرزَّ  ىٔی ََ ٌِ َُّط َلِه یَِنَي اَل إٔى َٗ وُل َرَوی َو ُ٘ ًَ َحِيَبٕل َي ت ََِحَنَس بِ ٌِ نٔ

ٔ ُمَحنَّ  ًُ ثَاب ُس بِ ٍِ ُمَحنَّ اَل ََبُو َزاُوز َلِه یَُتابَ َٗ ًُ َزاَسَة  اَل ابِ َٗ ٔه  ََّينُّ ا فٔی الت ًُ ثَابٕٔت َحٔسیّثا ُمِيرَکّ ًَلَی ُس بِ ٔة  ٕت فٔی َصٔذظٔ اِل٘ٔؼَّ

ًٔ ًَُنزَ  َل ابِ ٌِ ٔ َه َوَرَوِوُظ ٓ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ بََتیِٔن   ََضِ

نب اربامیہ، اوبیلع، دمحم نب اثتب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےک اسھت اکی رضفرت ےس رضحت  ادمح

انب ابعس ےک ایگ افر انب رمع ےن اینپ رضفرت وپری یک افر اس دؿ رضحت رمع ہی دحثی ایبؿ رک رےہ ےھت ہک اکی صخش آپ یلص 

 ذگرا ہکبج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپاخہن ای اشیپب ےس افرغ وہ رک ےلکن ےھت اس ےن اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی یسک یلگ ےس

السؾ ایک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکس السؾ اک وجاب ہن دای اہیں کت ہک بج فہ اگنوہں ےس افلھج وہےن اگل وت آپ یلص 

د دفرسی ابر اہھت امر رک دفونں اہوھتں اک حسم ایک اس ےک دعب آپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہھت دویار رپ امر رک رہچ

 ھ
ت

ہ رپ حسم ایک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب دای افر رفامای ہک ںیم ےن وجاب اس ےیل ںیہن دای اھت ہک ںیم اہطرت یک احتل ںیم ہن اھت 

وہےئ انس ہک دمحم نب اثتب ےن ممیت ےک ہلسلس ںیم رکنم دحثی ایبؿ یک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح وک رفامےت 

انب فاہس ےن اہک ےہ ہک اوبداؤد ےتہک ںیہ اس ہصق ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وقنمؽ رضاتبؿ )دف رضب( رپ دمحم نب 

 اثتب یک یسک ےن اتمتعب ںیہن یک ہکلب ںیم ےن اوکس انب رمع اک لمع ایبؿ ایک ےہ

 ادمح نب اربامیہ، اوبیلع، دمحم نب اثتب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رضح ںیم ممیت رکےن اک ایبؿ

     332    یثحس                               جلس اول  :  جلس

 جٌف بً مشاَف، ًبساہلل بً یحٌی ، حيوہ بً َشیح، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ یِٕح  ًُ َُشَ ثََيا َحِيَوةُ بِ ٔسیُّ َحسَّ ًُ َیِحٌَی اِلبُرُلُّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ ُمَشأَفٕ َحسَّ َفُ بِ ٌِ ثََيا َج ًٔ َحسَّ ا حَ  ًِ ابِ ٌّ ٔ ٌَّ ىَآ ًِ اِلَضازٔ ََ ًَ ثَُط  سَّ

 ٔ َلَ٘ٔيطُ َرُجْل ًِٔيَس بٔئِز َٓ ائٔٔم  َِ ًِ اِل َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اہللُ  َبَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِٗ اَل ََ َٗ ًٔ ًَُنَز  َلِيطٔ  ابِ ًَ َلِه َیزُزَّ  َٓ َلِيطٔ  ًَ َه  َشلَّ َٓ َجَنٕل 

 ًَ َبَل  ِٗ َّی ََ َه َحً َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی اِلَحائٔٔم ثُهَّ َمَشَح َوِجَضطُ َویََسیِطٔ ثُهَّ َرزَّ َرُسوُل َرُسوُل اہللٔ َػل ٍَ یََسُظ  َوَؿ َٓ لَی اِلَحائٔٔم 

ََلَو  ًَلَی الزَُّجٔل الشَّ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل



 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفعج نب اسمرف، دبعاہلل نب ییحی، ویحہ نب رشحی، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ر لمج ےک اپس اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الم اس ےن السؾ ایک نکیل آپ یلص اہلل 

 

ِ
اضقےئ احتج ےس افرغ وہ رک ےلکن ب

ےئ افر اےنپ رہچہ افر ہیلع فآہل فملس ےن اےکس السؾ اک وجاب ںیہن دای اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دویار ےک اپس آ

 اہوھتں رپ حسم ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےک السؾ اک وجاب دای 

 رفعج نب اسمرف، دبعاہلل نب ییحی ، ویحہ نب رشحی، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبنج ممیت رک اتکس ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ممیت رک اتکس ےہ

     333    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًوٌ، خالس واسلی، خذا، ابوَٗلبہ، مشسز، خالس، حرضت ابوذرُٔاری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَوِ   ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ْز ََِخبََرىَا َخالْٔس َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة ح َحسَّ ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ًَ  ٌٕ ََِخبََرىَا َخالْٔس اِلَوأسٔلیُّ  ىٔی ابِ ٌِ َي

ًِ ََبٔی ذَ  ًَ  ٌَ ًٔ بُِحَسا ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ِبٔس اہللٔ اِلَوأسٔلیَّ  ِت َُُيِيَنْة ًِٔيَس َرُسؤل ًَ ٌَ اَل اِجَتَن َٗ ٓرٕ 

َٓکَاىَِت ُأؼيبُ   ٔ ٔلَی الزَّبََذة َبَسِوُت إ َٓ اَل یَا ََبَا َذٓرٕ ابُِس ٓٔيَضا  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أَِمُُٜث اِلَدِنَص اہللٔ َػل َٓ ىٔی اِلَحَيابَُة 

َّی اہللُ  أََتِيُت الئَّيیَّ َػل َٓ تَّ  ا لٔی َوالشِّ ًَ َس َٓ َک اِلَویُِل  َک ََبَا َذٓرٕ ْٔلُمِّ اَل ثَکَٔلِتَک َُمُّ َ٘ َٓ َٜتُّ  َش َٓ اَل ََبُو َذٓرٕ  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

 ِّ َن َٜأ َٓ َشتََرِتىٔی بَٔثِوٕب َواِسَتتَرُِت بٔالزَّاحَٔلةٔ َواَُِتَشِلُت  َٓ ٓصٕ ٓٔيطٔ َماْئ  ٌُ َحائَِت بٔ َٓ ًَىِّی َجَبَّل ی ََلِ بَٔحارَٔیٕة َسِوَزاَئ  ِيُت  َ٘

ُط ٔجِلَسَک  أَٔمشَّ َٓ إَٔذا َوَجِسَت اِلَناَئ  َٓ ًَِْشٔ ٔسئیَن  ٔلَی  يُِّب َوُؿوُئ اِلُنِشلٔٔه َوَلِو إ ٌٔيُس اللَّ اَل الؼَّ َ٘ اَل َٓ َٗ ٌَّ َذلَٔک َخیِْر َو ٔ إ َٓ

ًَِنزٕو ََتَ  اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث  َٗ ٔة  َٗ َس ًِ الؼَّ ْز َُُيِيَنْة ٔم  هُّ ُمَشسَّ

رمعف نب وعؿ، اخدل فایطس، ذخا، اوبالقہب، دسمد، اخدل، رضحت اوبذرافغری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےک اپس د رکبایں عمج وہ ںیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اوبذر اوکن لگنج ںیم ےل اجؤ وت ںیم اوکن لگنج ےل

ذبہ )انیم اگؤں( یک رطػ فاہں ےھجم لسغ یک رضفرت شیپ آیت افر ںیم اپچن اپچن افر ھچ ھچ دؿ ویں یہ راہ رکات )ینعی اپین اکیف ہن ایگ 

 وہےن یک انب رپ ںیم لسغ ہن رکات افر ویں یہ امنز زپھ ایل رکات( بج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فاسپ آای )افر اانپ فاہعق



 

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ےھجم اخمبط رک ےک( رفامای اوبذر ںیم اخومش راہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ایبؿ ایک(

 اھت ریتے امں رفےئ افر ریتی امں ےک ےیل رخایب وہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اکیل رگن فایل ابدنی وک البای وج اکی ربنت

 رک آیئ اکی رطػ ےس ڑپکا ڑک رک اس ےن آڑھ یک افر دفرسی رطػ ےس ںیم ےن افٹن یک آڑھ یل افر ںیم ےن لسغ ایک ںیم اپین ےل

)ںیم ےن وسحمس ایک( وگای ریمے رس ےس اہپڑ اک وبھج ارت ایگ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ ےک ےیل 

اسؽ کت یھب اپین ہن ےلم افر بج اپین ےلم وت اوکس اےنپ دبؿ رپ اگلےل )لسغ رک ےل( ہی رتہب ےہ اپک یٹم فوض اک ذرہعی ےہ ارگہچ دس 

 دسمد یک رفاتی ںیم ےہ ہک فہ رکبایں دصہق یک ںیھت افر رمعف یک ذموکرہ دحثی )دسمد یک دحثی ےس زایدہ( لمکم ےہ 

 اوبذرافغری ریض اہلل ہنع رمعف نب وعؿ، اخدل فایطس، ذخا، اوبالقہب، دسمد، اخدل، رضحت :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ممیت رک اتکس ےہ

     334    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ابوَٗلبہ رضی اہلل ًيہ بىی ًامزموسی بً اسنٌيل، حناز، ایوب، حرض :  راوی

ا َٗ  ٕ ًَأمز ًِ بَىٔی  ًِ َرُجٕل ٔم ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اْز  ٌٔيَل ََِخبََرىَا َحنَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َل َزَخِلُت فٔی اِْلِٔسََلؤ َحسَّ

 ِّ ٔن اَل ََبُو َذٓرٕ إ َ٘ َٓ أََتِيُت ََبَا َذٓرٕ  َٓ ىٔی زٔیىٔی  أََصنَّ َيٕه َٓ َِ ٕ َوبٔ َه بَٔذِوز َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  أََمَز لٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ی اِجَتَویُِت اِلَنٔسیَيَة 

 ُٜ َٓ اَل ََبُو ذَٓرٕ  َ٘ َٓ ازٕ  ِوُل َحنَّ َٗ اْز َوََُطکُّ فٔی ََبَِوالَٔضا َصَذا  اَل َحنَّ َٗ ًِ ََِلَباىَٔضا  ِب ٔم اَل لٔی اَِشَ َ٘ ًِ آَ ًَ ًِزُُب  ِلَنأئ َوَمعٔی ََصِلٔی ِيُت ََ

ٕٔ ا َه بٔئِؼ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  أََتِيُت َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ ٔ كَُضوٕر  یِر َِ ِّی بٔ أَُػل َٓ ُتٔؼيبُىٔی اِلَحَيابَُة  َٓ ًِ ليََّضارٔ َوصَُو فٔی َرصِٕم ٔم

 ٌَ ِلُت َن ُ٘ َٓ اَل ََبُو َذٓرٕ  َ٘ َٓ ًِ ََِػَحابٔطٔ َوصَُو فٔی هٔلِّ اِلَنِشحٔٔس  ًَ ًِزُُب  َ ِيُت َ ُٛ ِّی  ٔن ُِٗلُت إ ََٜک  اَل َوَما ََصَِل َٗ ِه َصَلُِٜت یَا َرُسوَل اہللٔ 

 ًَ َّی اہللُ  أََمَز لٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ٔ كُُضوٕر  یِر َِ ِّی بٔ أَُػل َٓ ُتٔؼيبُىٔی اِلَحَيابَُة  َٓ ََٓحائَِت بٔطٔ اِلَنأئ َوَمعٔی ََصِلٔی  َه بَٔنإئ  َلِيطٔ َوَسلَّ

اَل َرُس جَ  َ٘ َٓ اَُِتَشِلُت ثُهَّ ٔجئُِت  َٓ ٌٔیرٔی  ٔلَی َب َّرُِت إ َتَشت َٓ  ٌَ َدُف َما صَُو بَٔنِْل ـِ ٓصٕ یََتَد ٌُ َّی اہللُ ارٔیَْة َسِوَزاُئ بٔ وُل اہللٔ َػل

 َ ٔل ٌِ َلِه َتحِٔس اِلَناَئ إ ٔ يَِّب كَُضوْر َوإ ٌٔيَس اللَّ ٌَّ الؼَّ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه یَا ََبَا َذٓرٕ إ ُط ٔجِلَسَک ًَ أَٔمشَّ َٓ إَٔذا َوَجِسَت اِلَناَئ  َٓ ًَِْشٔ ٔسئیَن  ی 

اَل ََبُو َزاُوز صََذا َلِيَص بَٔؼ  َٗ ًِ ََیُّوَب َلِه یَِذَُکِ ََبَِواَلَضا  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َحنَّ ٔحيٕح َوَلِيَص فٔی ََبَِوالَٔضا إَٔلَّ َٗ

 ٔ َز ب ٔ َحٔسیُث ََىَٕص َاَفَّ ة  طٔ ََصُِل اِلَبِْصَ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع ینب اعرم ےک اکی صخش ےک وحاہل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اس اک ایبؿ 



 

ےت وہےئ( ےہ ہک ںیم املسمؿ وہا وت ےھجم دینی اومر ےنھکیس اک وشؼ وہا انچہچن ںیم اوبذر ےک اپس آای اوہنں ےن )اانپ اکی فاہعق ایبؿ رک

اہک ہک ےھجم دمہنی یک آب ف وہا وماقف ںیہن آیئ وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم افوٹنں افر رکبویں ےک دفدھ ےنیپ اک مکح 

ای دای امحد ےتہک ںیہ ہک ےھجم کش ےہ ہک اوبذر ےن اشدی ہی یھب اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اےکن اشیپب ےنیپ اک مکح د

رضحت اوبذر اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اپین )فاےل العہق( ےس دفر راتہ اھت افر ریمے اسھت ریمے الہ اخہن یھب ےھت انچہچن بج ےھجم لسغ 

یک رضفرت وہیت وت ںیم اپیک ےک ریغب یہ امنز زپھ اتیل اھت سپ بج ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فاسپ آای وت آپ یلص اہلل 

فملس دفرہپ ےک فتق د ااحصب ےک اسھت دجسم ےک اسہی ںیم رشتفی رفام ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوبذر ہیلع فآہل 

ایک  ںیم ےن اہک اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم ےن اہک ںیم وت ابتہ وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویکں،

ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اپین فاےل العہق ےس دفر اھت افر ریمے اسھت ریمی ویبی یھب یھت بج وہا؟ںیم ےن رعض 

 ےھجم لسغ یک رضفرت وہیت وت ںیم اپیک ےک ریغب یہ امنز زپھ اتیل اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ےیل اپین الےن اک مکح دای

دنی اکی ڑبے ایپہل ںیم اپین ےل رک آیئ وج لہ راہ اھت ویکہکن فہ رھبا وہا ہن اھت ںیم ےن اکی افٹن یک آڑ ںیم )ھٹیب انچہچن اکی ایسہ افؾ اب

رک( لسغ ایک افر لسغ ےس افرغ وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ےہ ارگہچ وت دس اسؽ کت اپین ہن اپےئ افر بج اپین ےلم وت دبؿ رپ اپین اہبےل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک  اے اوبذر اپک یٹم ذرہعی اہطرت

اس دحثی وک امحد ےن اویب ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ظفل، اوب ااہل، ذرک ںیہن ایک افر ظفل، اوب ااہل، اس دحثی ںیم حیحص ںیہن ایکس 

 افر ایکس رفاتی ںیم امتؾ رافی رصبی ںیہ ابتب رصػ رضحت اسن ریض اہلل ہنع یک دحثی ےہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اویب، رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع ینب اعرم :  رافی

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

  

 ایک رسدی ےک وخػ ےس یبنج ممیت رک اتکس ےہ؟

 ایبؿ اپیک اک :   ابب

 ایک رسدی ےک وخػ ےس یبنج ممیت رک اتکس ےہ؟

     335    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، وہب بً جزیز، یحٌی بً ایوب، یزیس بً ابی حبيب، ًنزاٌ، حرضت ًنزو بً الٌاؾ :  راوی

ًُ َجزٔی َّی ََِخبََرىَا َوصُِب بِ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ُث  ًَ ََیُّوَب یَُحسِّ ُت َیِحٌَی بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٕ ََِخبََرىَا ََبٔی  ز

 ٔ اَل اِحَتَلِنُت ف َٗ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ یِّ  ٕ اِلنِْٔصٔ ًٔ ُجَبیِر ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی ََىَٕص  ٌَ بِ َُزَِوةٔ َذأت ی َلِيَلٕة بَارَٔزةٕ فٔی ًِٔنَزا



 

 ٔ وا َذل ََٓذََکُ ِبَح  ِنُت ثُهَّ َػلَِّيُت بٔأَِػَحابٔی الؼُّ َٓتََينَّ ٌِ ََصِلَٔک  ٌِ اَُِتَشِلُت ََ ٔ ُت إ ِ٘ َٔ أَِط َٓ ََلٔسٔل  ًََلِيطٔ الشُّ َّی اہللُ  َک لٔلئَّيیِّ َػل

 َ أَِخب َٓ ًَِنزُو َػلَِّيَت بٔأَِػَحابَٔک َوََىَِت ُجيُْب  اَل َیا  َ٘ َٓ َه  ُت اہللَ َوَسلَّ ٌِ ِّی َسنٔ ٔن ُِٗلُت إ ًِ أَلُِتَٔشأل َو ىٔی ٔم ٌَ رِتُُط بٔالَّٔذی َمَي

ًََلِيطٔ َو  َّی اہللُ  حَٔک َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ َٓ ٌَ بُِٜٔه َرحامّٔی  ٌَّ اہلَل کَا ٔ َُٔشُِٜه إ ُتلُوا ََِن ِ٘ وُل َوََل َا ُ٘ اَل ََبُو َزاُوز َي َٗ ِل َطِيّئا  ُ٘ َه َوَلِه َي َسلَّ

 ًَ ٕ یِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًُ ُجَبیِر َة َوَلِيَص صَُو ابِ َٓ ًٔ حَُذا یٌّ َمِولَی َخارَٔجَة بِ ٕ ٔمِْصٔ ًُ ُجَبیِر ًٔ بِ  ِبُس الزَِّحَن

انب ینثم، فبہ نب رجری، ییحی نب اویب، سیدی نب ایب بیبح، رمعاؿ، رضحت رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رسدی ےک زامہن 

 ے ںیم ےن ممیت رک ےک ںیم اکی رات، زغفہ ذات االسل
سلی
لس، ںیم اہ ماؾ وہ ایگ ےھجم ادنوہ  وہا ہک ارگ ںیم ےن لسغ ایک وت رم اجؤںاا  ا

ملس اسویھتں وک حبص یک امنز زپاھ دی دعب ںیم ریمے اسویھتں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااکس ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن انجتب یک احتل ںیم امنز زپاھ دی ںیم ےن لسغ ہن رکےن اک ببس ایبؿ ایک افر اہک ہک اہلل اعتیل اک رفامؿ  ےن ھجم ےس رفامای ہک رمعف وت

 افر ھچک ہن اہک  ےہ ہک مت اےنپ آوکپ لتق تم رکف افر اہلل مت رپ رمح رکےن فاال ےہ، ہی

 

نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسما دی 

 نب ،ریب رصمی اخرہج ذحاہف ےک آزاد رکدہ الغؾ ںیہ ہی انب ،ریب نب ریفن ںیہن ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح 

 انب ینثم، فبہ نب رجری، ییحی نب اویب، سیدی نب ایب بیبح، رمعاؿ، رضحت رمعف نب ااعلص :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   باب

 ایک رسدی ےک وخػ ےس یبنج ممیت رک اتکس ےہ؟

     336    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلنہ، ابً وہب، ابً لہيٌہ، ًنز و بً حارث، یزیس بً ابوحبيب، حرضت ًنزو بً الٌاؾ :  راوی

ًُ َسَلَنَة اِلنُ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ًَِنزٔو بِ َة َو ٌَ ًٔ َلضٔي ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب  َزازٔیُّ ََِخبََرىَا ابِ

ًَِنزَ   ٌَّ أؾ ََ ٌَ ًٔ اِل ًَِنزٔو بِ ِيٕص َمِولَی  َٗ ًِ ََبٔی  ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی ََىَٕص  ٌَ بِ ٌَ ًِٔنَزا ًَ اِل یَّٕة و بِ ًَلَی َْسٔ  ٌَ أؾ کَا

ََٓذََکَ ىَِحوَ  َّی بٔضِٔه  ٔ ثُهَّ َػل ََلة َ ُوُؿوئَُط لٔلؼَّ أ ابَٔيُط َوَتَوؿَّ َِ َشَل َم َِ َٓ اَل  َٗ اَل ََبُو َوَذََکَ اِلَحٔسیَث ىَِحَوُظ  َٗ َه  ََّينُّ ُظ َوَلِه یَِذَُکِ الت

ًِ حَ  ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ َة  ٔ اِل٘ٔؼَّ َه َزاُوز َوَرَوی َصٔذظ َٓتََينَّ اَل ٓٔيطٔ  َٗ َة  ٔليَّ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ا  شَّ

دمحم نب ہملس، انب فبہ، انب ہعیہل، رمعف نب احرث، سیدی نب اوببیبح، رضحت رمعف نب ااعلص ےک آزاد رکدہ الغؾ اوبسیق ےس 

اوہنں ےن اےنپ  رفاتی ےہ ہک رضحت رمعف نب ااعلص اکی دہتس ےک رسدار ےھت رھپ یلہپ دحثی یک رطح رفاتی ایک افر اہک ہک رھپ

ڈچےھ دوھےئ افر امنز اسیج فوض رک ےک امنز زپاھیئ افر ممیت اک ذرک ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی ہصق افزایع ےس وباہطس شحؿ نب 



 

 ہیطع یھب رمفی ےہ افر اںیمس ممیت اک ذرک ےہ 

 رضحت رمعف نب ااعلصدمحم نب ہملس، انب فبہ، انب ہعیہل، رمع ف نب احرث، سیدی نب اوببیبح،  :  رافی

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

  

 زیمخ ای ذعمفر ممیت رکاتکس ےہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 زیمخ ای ذعمفر ممیت رکاتکس ےہ؟
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 موسی بً ًبسالزحنً، محنس بً سلنہ، زبیر، بً خیٙ، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ٕٙ یِ ًٔ ُخَ ٔ بِ ًِ الزُّبَیِر ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِْلَىَِلاكٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ثََيا ُموَسی بِ ِجَيا َحسَّ اَل َخَ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ًََلإئ   ًِ

ٌَ لٔی ُرِخَؼ  فٔی َسَفٕ  اَل صَِل َتحُٔسو َ٘ َٓ َشأََل ََِػَحابَطُ  َٓ َظحَّطُ فٔی َرَِٔسطٔ ثُهَّ اِحَتَلَه  َٓ أََػاَب َرُجَّل ٔميَّا َحَحْز  الُوا َٓ َ٘ َٓ ٔه  ََّينُّ ّة فٔی الت

 َ ًَل ٔسِمَيا  َٗ ا  َلنَّ َٓ َناَت  َٓ اَُِتَشَل  َٓ ًَلَی اِلَنأئ  ٔسُر  ِ٘ َه َُِخبَٔر بَٔذلَٔک َما ىَحُٔس َلَک ُرِخَؼّة َوََىَِت َا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ی الئَّيیِّ َػل

 ٌَ ََّنا کَا َؤاُل إٔى اُئ اِلعٔیِّ الشُّ َٔ ََّنا ٔط إٔى َٓ َلُنوا  ٌِ َتَلُضِه اہللُ ََََل َسأَلُوا إٔذِ َلِه َي َٗ َتلُوُظ  َٗ اَل  َ٘ ٔؼَب َٓ ٌِ ْٔصَ ََِو َي ٌِ َه َوَي ٌِ یَتََينَّ ٔٔيطٔ ََ  َیِٜ

ٔ َطکَّ ُموَس  ٔشَل َسائَٔز َجَشٔسظ ِِ َلِيَضا َوَي ًَ ّة ثُهَّ یَِنَشَح  َٗ ًَلَی ُجزِحٔطٔ ٔخِ  ی 

ومیس نب دبعارلنمح، دمحم نب ہملس، زریب، نب رخقی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رفس ےیک ےیل رفاہن وہےئ 

ؾ وہا اس ےن اسویھتں ےس وپاھچ ہک ایک مت ےھجم ممیت یک ااجزت دےتی راہتس ںیم اکی صخش وک رھتپ اگل سج ےس ااکس رس ٹھپ ایگ اوکس اہ ما

وہ؟ اوہنں ےن اہک ںیہن مہ ریتے ےیل ممیت یک وکیئ اجنگشئ ںیہن اپےت ویکہکن ےھجت اپین ےک وصحؽ رپ دقرت احلص ےہ ذہلا اس ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک آپ یلص  لسغ ایک افر رم ایگ بج مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت آپ یلص

 اھت ویکہکن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ےن اوکس انقح امر ڈاال اہلل اوکن الہک رکے بج اوکن ہلئسم ولعمؾ ہن اھت وت اوکن وپھچ انیل اچےئیہ

رک اتیل افر اےنپ زمخ رپ ڑپکا ابدنھ رک اس رپ حسم رک اتیل افر ابیق اسرا  ہن اجےنن اک العج ولعمؾ رک انیل ےہ اس صخش ےک ےیل اکیف اھت ہک فہ ممیت

 دبؿ دوھ ڈااتل 

 ومیس نب دبعارلنمح، دمحم نب ہملس، زریب، نب رخقی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 نْص بً ًاػه، محنس بً طٌيب، اوزاعی، حرضت ًبساہلل ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًَأػٕه اِْلَىَِلاكٔیُّ َحسَّ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ٍَ َحسَّ َّطُ َسنٔ ًٔ ََبٔی َربَإح ََى ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ُط  َِ َّطُ بََل ِيٕب ََِخبََرنٔی اِْلَِوَزاعٔیُّ ََى ٌَ ًُ ُط ُس بِ نَّ

َه ثُهَّ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ اَل َََػاَب َرُجَّل ُجزِْح فٔی  َٗ ًَبَّإض   ًَ ِبَس اہللٔ بِ أُٔمزَ ًَ َٓ بٔأَلُِتَٔشأل  اِحَتَلَه 

َتَلُضِه اہللُ ََ  َٗ َتلُوُظ  َٗ اَل  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َّ َذلَٔک َرُسوَل اہللٔ َػل َبَل َٓ َناَت  َٓ اَُِتَشَل  َؤاَل َٓ اُئ اِلعٔیِّ الشُّ َٔ ًِ ٔط  َلِه یَُٜ

فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصن نب اعمص، دمحم نب بیعش، افزایع، رضحت دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ر

ےک زامہن ںیم اکی صخش زیمخ وہ ایگ رھپ ےس اہ ماؾ وہا ولوگں ےن اےس لسغ رکےن ےک ےیل اہک بج اس ےن لسغ ایک وت رم ایگ بج 

 الہک رکے اؿ ولوگں ےن اس ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولعمؾ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اںیہن

 اچیبرے وک امر ڈاال  ایک انفاتیفق اک العج ولعمؾ رک انیل ںیہن ےہ؟

 رصن نب اعمص، دمحم نب بیعش، افزایع، رضحت دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت رک ےک امنز زپھ ےنیل ےک دعب اپین احلص وہ اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت رک ےک امنز زپھ ےنیل ےک دعب اپین احلص وہ اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟
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ً ىآٍ، ليث، بً سٌس، برک بً سوازہ، ًلاء، بً يشار، حرضت ابوسٌيس خسری رضی محنس بً اسحٙ، ًبساہلل ب :  راوی

 اہلل ًيہ

ًِ بَ  ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ اللَِّئث بِ ًَ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ ًَِبُس اہللٔ بِ ٔيیُّ ََِخبََرىَا  َٙ اِلَنَشيَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ َسَواَزَة  رِکٔ بِ

 ًِ ًَ ٌٔ  َيَشإر  َنا َػ َٓتََينَّ ُضَنا َماْئ  ٌَ ََلةُ َوَلِيَص َم ِت الؼَّ َحرَضَ َٓ ٌٔ فٔی َسَفٕ  َد َرُجََل اَل َخَ َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ّبا ََبٔی َس يّسا كَيِّ

ٌِٔس اِْلَخُ  ََلَة َواِلُوُؿوَئ َوَلِه ُي ًَاَز َََحُسصَُنا الؼَّ َ أ َٓ ٔت  ِٗ َلِيطٔ  ََٓؼلََّيا ثُهَّ َوَجَسا اِلَناَئ فٔی اِلَو ًَ َّی اہللُ  ثُهَّ َََتَيا َرُسوَل اہللٔ َػل

اَل لٔلَّٔذی تَ  َٗ يََّة َوََِجزَََِتَک َػََلتَُک َو ٌِٔس َََػِبَت الشُّ اَل لٔلَّٔذی َلِه ُي َ٘ َٓ ا َذلَٔک َلُط  ََٓذََکَ َه  ًَاَز َلَک اِْلَِجزُ َمزََّتیِٔن َوَسلَّ أَ َوََ َوؿَّ



 

َُیِرُ ابِ  اَل ََبُو َزاُوز َو ًٔ َيَشارٕ َٗ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ َسَواَزَة  ًِ برَِکٔ بِ ًَ ًٔ ََبٔی ىَأجَيَة  ًِ ًَُنیَِرَة بِ ًَ ًِ اللَِّئث  ًَ ٍٕ َیزِؤیطٔ  ٔ ًِ  ًٔ ىَآ ًَ

ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث َليِ  اَل ََبُو َزاُوز َوذَِٔکُ ََبٔی َس َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ُٔوٕي َوصَُو ُمزَِسْل الئَّيیِّ َػل  َص بَٔنِح

دمحم نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب انعف، ثیل، نب دعس، رکب نب وسادہ، اطعء، نب اسیر، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ادنر ادنر اوکن اپین لم ایگ وت  دف آدیم رفس ںیم ےلکن امنز اک فتق آایگ افر اپین اسھت ہن اھت وت دفونں ےن ممیت رک ےک امنز زپھ یل رھپ فتق ےک

اؿ ںیم ےس اکی ےن دفابرہ فوض رک ےک امنز زپھ یل افر دفرسے صخش ےن دفابرہ امنز ہن زپیھ رھپ بج ہی دفونں صخش یبن یلص اہلل 

 ےن ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ وت اوہنں ےن اانپ فاہعق ذرک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس سج

دفابرہ امنز ںیہن زپیھ یھت رفامای وت ےن تنس رپ لمع ایک افر ریتی امنز اکیف وہیئگ افر سج صخش ےن دفابرہ فوض رک ےک امنز زپیھ یھت 

اس ےس رفامای ہک ریتے ےیل دفرہا وثاب ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انعف ےک العفہ اس دحثی وک ییحی ےن رفاتی ایک ےہ ثیل ےن وباہطس 

ایب انہیج وباہطس رکب نب وسادہ وباہطس اطعء نب اسیر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوبداؤد ےتہک ںیہ افر اوبدیعس اک ذرک اس  ریمعہ نب

 دحثی ںیم وفحمظ ںیہن ےہ افر رملس ےہ 

 ریض اہلل ہنعدمحم نب اقحس، دبعاہلل نب انعف، ثیل، نب دعس، رکب نب وسادہ، اطعء، نب اسیر، رضحت اوبدیعس  یری  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ممیت رک ےک امنز زپھ ےنیل ےک دعب اپین احلص وہ اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟
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ًبساہلل بً مشلنہ، ابً لہيٌہ، برک بً سوازہ، ابوًبساہلل، اسنٌيل، بً ًبيس، ًلاء، بً يشار، حرضت ًلاء بً  :  اویر

 يشار رضی اہلل ًيہ

ًَِبٔس اہللٔ َموِ  ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ َسَواَزَة  ًِ برَِکٔ بِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٔ َحسَّ ًََلأئ لَی إ  ًِ ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ِسَنأًيَل بِ

َياظُ  ٌِ َه بَٔن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ ََِػَحأب َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَّ َرُجَلیِٔن ٔم ًٔ َيَشإر ََ  بِ

 اہلل ہنع ےس دبع اہلل نب ہملسم، انب ہعیہل، رکب نب وسادہ، اوبدبع اہلل، اامسلیع، نب دیبع، اطعء، نب اسیر، رضحت اطعء نب اسیر ریض

 رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ ںیم ےس دف صخش رھپ یلہپ دحثی یک رطح ذرک ایک 

 دبعاہلل نب ہملسم، انب ہعیہل، رکب نب وسادہ، اوبدبعاہلل، الیعمس، نب دیبع، اطعء، نب اسیر، رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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 ًيہ ابو توبہ، ربيٍ، بً ىآٍ، مٌاویہ، یحٌی ، ابوسلنہ، بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

ًَِبسٔ   ًُ ًِ یَِحٌَی ََِخبََرىَا ََبُو َسَلَنَة بِ ًَ اؤیَُة  ٌَ ٍٕ ََِخبََرىَا ُم ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا ََبُو َتِوبََة الزَّبٔي ٌَّ ًَُنزَ  َحسَّ ٌَّ ََبَا صَُزیَِزَة ََِخبََرُظ ََ ََ ًٔ الزَِّحَن

ةٔ إٔذِ َزَخ  ٌَ أب بَِيَيا صَُو َیِدُلُب یَِوَو اِلحُُن ًَ اِلَدلَّ ٌِ بِ اَل الزَُّجُل َما صَُو إَٔلَّ ََ َ٘ َٓ  ٔ ََلة ًِ الؼَّ ًَ  ٌَ اَل ًَُنزُ َََتِحتَبُٔشو َ٘ َٓ َل َرُجْل 

ًَلَ  َّی اہللُ  وا َرُسوَل اہللٔ َػل ٌُ ا َََو َلِه َاِشَن ـّ اَل ًَُنزُ َواِلُوُؿوُئ ََِي َ٘ َٓ أُِت  َتَوؿَّ َٓ ُت اليَِّساَئ  ٌِ َ َسنٔ وُل إَٔذا ََت ُ٘ َه َي ی ِيطٔ َوَسلَّ

َتٔشِل  ِِ ِلَي َٓ َة  ٌَ ِه اِلُحُن ُٛ  َََحُس

اوب وتہب رعیب نب انعف، اعمفہی، ییحی، اوبہملس، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ہعمج ےک 

اجےت وہ؟ اس صخش  رفز رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اکی آدیم آای آپ ےن رفامای ایک مت امنز ےس رفک ےیل

ےن اہک ہک ںیم ےن اذاؿ ینس افر رھپ فوض ایک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ےہ ایک رصػ فوض یہ ایک ےہ؟ ایک مت ےن روسؽ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ ںیہن انس ہک وج صخش امنز ہعمج ےک ےیل آےئ وت لسغ رک ےک آےئ 

 نب انعف، اعمفہی، ییحی ، اوبہملس، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوب وتہب، رعیب،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ

     342    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، بً ٌٗيب، مالک، ػٔواٌ بً سليه، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُسَلِيٕه  ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َيٕب  ٌِ َٗ  ًٔ ًُ َمِشَلَنَة بِ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َحسَّ ًِ ََبٔی َس

 ٌَّ ًَلَی کُلِّ ُمِحَتلٕٔه  ََ ةٔ َوأجْب  ٌَ اَل ُُِشُل یَِوؤ اِلحُُن َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   َرُسوَل اہللٔ َػل

دبع اہلل نب ہملسم، نب بنعق، امکل، وفصاؿ نب میلس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

  دؿ لسغ رکان رہ ابغل رمد رپ فابج ےہ فآہل فملس ےن رفامای ہعمج ےک



 

 دبعاہلل نب ہملسم، نب بنعق، امکل، وفصاؿ نب میلس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ

     343    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 یزیس بً خالس، مٔـل، بٜیر، ىآٍ، ابً ًنز، حٔؼہ، او النوميین حرضت حٔؼہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

يَّ  ًَ  ًِ ًَ اَلَة  ـَ َٓ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ُل َي َـّ َٔ ًُ َخالٕٔس الزَِّملٔیُّ ََِخبََرىَا اِلُن ثََيا َیزٔیُس بِ ًٔ ًَُنَز َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٕ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًَبَّإض   ًٔ أغ بِ

 َ ًَل ةٔ َو ٌَ ٔلَی اِلُحُن ًَلَی کُلِّ ُمِحَتلٕٔه َرَواْح إ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َؼَة  ِٔ ًِ َح ِشُل ًَ ُِ ةٔ اِل ٌَ ٔلَی اِلحُُن ًِ َراَح إ ی کُلِّ َم

 ٔ اَل ََبُو َزاُوز إ ٌِ ََِجَيَب َٗ ٔ ٔة َوإ ٌَ ًِ ُُِشٔل اِلُحُن ٔ ََِجزَََُظ ٔم ِحز َٔ َٔ اِل َس كُلُو ٌِ  َذا اَُِتَشَل الزَُّجُل َب

سیدی نب اخدل، لضفم، ریکب، انعف، انب رمع، ہصفح، اؾ اوملنینم رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےک ےیل اجان رضفری ےہ افر رہ اجےن فاےل رپ لسغ رکان رضفری ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک بج فملس ےن رفامای رہ ابغل املسمؿ رپ ہعمج

 وکیئ صخش ہعمج ےک دؿ ولطع رجف ےک دعب لسغ رکے اگ وت ااکس فہ لسغ ہعمج ےک ےیل اکیف وہاگ ارگہچ فہ لسغ انجتب وہ 

  رضحت ہصفح ریض اہلل اہنعسیدی نب اخدل، لضفم، ریکب، انعف، انب رمع، ہصفح، اؾ اوملنینم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ

     344    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہلل بً موہب، ًبسالٌزیز بً یحٌی ، محنسبً سلنہ، موسٰی بً اسنٌيل، حناز، یزیس بً خالس بً یزیس بً ًبسا :  راوی

محنسبً سلنہ، محنس بً اسحٙ، محنسبً ابزاہيه، ابوسلنہ، بً ًبسالزحنً، ابوزاؤز، حرضت ابوسٌيس خسری رضی 

 اہلل ًيہ اور حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

 ًٔ ًٔ یَزٔیَس بِ ًُ َخالٔٔس بِ ثََيا یَزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٗ انٔیُّ  ًُ َیِحٌَی اِلََحَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ًٔ َمِوَصٕب الزَِّملٔیُّ اِلَضِنَسانٔیُّ ح َحسَّ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ

ًٔ َس  ٔس بِ اْز َوَصَذا َحٔسیُث ُمَحنَّ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًُ َسَلَنَة ح َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َلَنَة َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ

بِ  ًَ اَل یَزٔیُس َو َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ََبٔی إِٔسَح  ًِ ًَ ٔ فٔی َحٔسیثٔضَٔنا  زٔیز ٌَ ُس اِل

 ََ ًِ ًَ ًٔ َسِضٕل  ًٔ َوََبٔی ََُماَمَة بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًََلِيطٔ َسَلَنَة بِ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اََل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َوََبٔی صَُزیَِزَة  بٔی َس



 

 َ ٌَ ًِٔيَسُظ ثُهَّ ََت ٌِ کَا ٔ ًِ كٔيٕب إ ًٔ ثَٔيابٔطٔ َوَمصَّ ٔم ًِ ََِحَش ٔة َوَلبَٔص ٔم ٌَ ًِ اَُِتَشَل یَِوَو اِلُحُن َه َم َلِه َیَتَدمَّ َوَسلَّ َٓ َة  ٌَ ی اِلُحُن

 ََ َ ًِ َػََلتٔطٔ ک َْ ٔم َّی َيِفُ َد إَٔماُمُط َحً َتَب اہللُ َلُط ثُهَّ ََِنَؼَت إَٔذا َخَ َٛ َّی َما  َٚ اليَّأض ثُهَّ َػل اَرّة لَٔنا بَِيَيَضا َوبَیَِن ًَِيا َّٔ َٛ اىَِت 

وُل ََبُو صَُزیَِزةٔ َوزٔیَاَزْة ثَََلثَُة ََیَّ  ُ٘ اَل َوَي َٗ ِبَلَضا  َٗ تٔطٔ الًَّٔی  ٌَ اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث ُجُن َٗ ِْشٔ ََِمَثالَٔضا  ٌَ ٌَّ اِلَحَشَيَة بٔ ٔ وُل إ ُ٘ اوٕ َوَي

َو ََبٔی صَُزیِزَةَ  اْز لََکَ ًٔ َسَلَنَة َََتهُّ َوَلِه یَِذَُکِ َحنَّ ٔس بِ  ُمَحنَّ

امحد، دمحمنب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ،  سیدی نب اخدل نب سیدی نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعازعلسی نب ییحی، دمحمنب ہملس، ومٰیس نب اامسلیع،

دمحمدنب اربامیہ، اوبہملس، نب دبعارلنمح، اوبداؤد، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

ےس ااھچ  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ہعمج ےک دؿ لسغ رکے افر اےنپ ڑپکفں ںیم ےس بس

ڑپکا ےنہپ افر ارگ اےکس اپس وخوبش وہ وت اوکس یھب اگلےئ رھپ ہمج ےک ےیل )دجسم ںیم آےئ( افر ولوگں یک رگدونں وک ہن اھپدنے رھپ سج 

دقر اہلل ےن ایکس تمسق ںیم اھکل وہ اس دقر امنز زپےھ افر بج اامؾ ہبطخ ےک ےیل ےلکن وت اخومیش اایتخر رکے اہیں کت ہک فہ اینپ 

ز ےس افرغ وہ اجےئ وت ہی امنز افکرہ وہ اجےئ یگ ےلہپ ہعمج ےس ےل رک اس وموجدہ ہعمج کت ےک انگوہں ےک ےیل رضحت اوبرہریہ امن

ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک شمدی نیت دؿ ےک انگہ یھب اعمػ وہ اجںیئ ےگ شمدی رفامای ہک اکی یکین اک انگہ دس انگ وہات ےہ  اوبداؤد 

  ہملس یک دحثی لمکم ےہ افر امحد ےن اینپ دحثی ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ لقن ایک ےہ ےتہک ںیہ ہک دمحم نب

سیدی نب اخدل نب سیدی نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعازعلسی نب ییحی ، دمحمنب ہملس، ومٰیس نب الیعمس، امحد، دمحمنب ہملس، دمحم نب  :  رافی

 نمح، اوبداؤد، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاقحس، دمحمنب اربامیہ، اوبہملس، نب دبعارل

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ

     345    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

محنس بً سلنہ، ابً وہب، ًنزو بً حارث، سٌيس بً وہب، ًنزو بً حار، سٌيس بً ابی ہَلل، بٜیر بً ًبساہلل بً  :  راوی

 اطخ، ابوبرکبً ميٜسر، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

 ٔ ِنز ًَ  ًِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًَ َٜیَِر بِ ُ ًَ ََبٔی صََٔلٕل َوب ٌٔيَس بِ ٌَّ َس ًٔ اِلَحارٔٔث ََ و بِ

ًَِبٔس الزَِّحنَ   ًِ ًَ ًٔ ُسَلِيٕه الزَُّرقٔیِّ  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ َٜٔسرٔ  ًٔ اِلُنِي ًِ ََبٔی برَِکٔ بِ ًَ ثَاُظ  ًٔ اِْلََطخِّ َحسَّ ًِ بِ ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًٔ ََبٔی َس ًٔ بِ

َواُک ََبٔيطٔ  ًَلَی کُلِّ ُمِحَتلٕٔه َوالشِّ ةٔ  ٌَ ِشُل یَِوَو اِلُحُن ُِ اَل اِل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ئب َما ََ ًِ اللِّ  َویََنصُّ ٔم



 

 ًِ ئب َوَلِو ٔم اَل فٔی اللِّ َٗ ًٔ َو ِبَس الزَِّحَن ًَ َٜیِّرا َلِه یَِذَُکِ  ُ ٌَّ ب َر َلُط إَٔلَّ ََ ٔ  ُٗسِّ  كٔئب اِلَنزََِة

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب فبہ، رمعف نب احر، دیعس نب ایب الہؽ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، اوبرکبنب دکنمر، 

دؿ رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ ابغل املسمؿ رپ ہعمج ےک 

 لسغ رکان، وسماک رکان افر رسیم وہ وت وخوبش یھب اگلان الزؾ ےہ رگم ریکب ےن دبعارلنمح وک ذرک ںیہن ایک افر وخوبش ےک ابرے ںیم اہک ہک

 ارگہچ وعرت یک )اگلےن فایل( وخوبش یہ ویکں ہن وہ 

ایب الہؽ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، اوبرکبنب  دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب فبہ، رمعف نب احر، دیعس نب :  رافی

 دکنمر، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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 محنس بً حاته، ابً مبارک، اوزاعی، حشاٌ بً ًليہ، ابواطٌث، حرضت اوض بً اوض َ٘فی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَىٔی َحشَّ  ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ َحسَّ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ ی َحسَّ ًُ َحاتٕٔه اِلَحزَِجَزائٔیُّ حُيِّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَٔليَّ َحسَّ  ًُ ٌُ بِ ثَىٔی ََبُو ا َة َحسَّ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ فٔیُّ َسنٔ َ٘ ًُ ََِوٕض الثَّ ثَىٔی ََِوُض بِ انٔیُّ َحسَّ ٌَ ِي ٔث الؼَّ ٌَ َل یَِوَو اِْلَِط َُشَّ  ًِ وُل َم ُ٘ َه َي

ِب َو  َٛ َ َوابَِترَکَ َوَمَشی َوَلِه یَزِ
ٔة َواَُِتَشَل ثُهَّ برَکَّ ٌَ ًََنُل َسَيٕة ََِجزُ اِلُحُن ٌَ َلطُ بٔکُلِّ ُخِلَوةٕ  ُّ کَا ٍَ َوَلِه یَِل اِسَتَن َٓ ًِ اِْلَٔماؤ  َزىَا ٔم

 ٔػَيأمَضا َوَٗٔيأمَضا

دمحم نب احمت، انب ابمرک، افزایع، شحؿ نب ہیطع، اوباثعش، رضحت افس نب افس یفقث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ وج صخش ہعمج ےک دؿ )اینپ ویبی( وک الہنےئ )ینعی اےکس اسھت تبحص  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رکے( افر وخد یھب اہنےئ رھپ امنز ےک ےیل دلجی اجےئ، دیپؽ اجےئ وسار وہ رک ہن اجےئ افر اامؾ ےس زندکی وہ رک ہبطخ ےنس افر 

 اکی اسؽ ےک رفزفں افر اکی اسؽ یک بش دیباری اک وثاب ےلم اگ وہیبدہ ابت ہن رکے وت اس ےک رہ دقؾ رپ اس وک 

 دمحم نب احمت، انب ابمرک، افزایع، شحؿ نب ہیطع، اوباثعش، رضحت افس نب افس یفقث ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  اک ایبؿاپیک :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، خالس، بً یزیس، سٌيس بً ابی ہَلل، ًبازہ بً ىسی، حرضت اوض بً َ٘فی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  فٔیِّ  َحسَّ َ٘ ًِ ََِوٕض الثَّ ًَ ًٔ ىَُسٓیٕ  ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ ًٔ ََبٔی صََٔلٕل  ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًٔ یَزٔیَس  َخالٔسٔ بِ

ٔة َواَُِتَشَل ثُهَّ  ٌَ ًِ ََُشَل َرََِسطُ یَِوَو اِلُحُن اَل َم َٗ َّطُ  َه ََى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َٚ ىَِحَوظُ ًَ   َسا

نب دیعس، ثیل، اخدل، نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، ابعدہ نب یسن، رضحت افس نب یفقث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ہبیتق 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ہعمج ےک دؿ اانپ رس دوھای افر لسغ ایک وت رھپ یلہپ دحثی یک رطح ایبؿ ایک 

 دل، نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، ابعدہ نب یسن، رضحت افس نب یفقث ریض اہلل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، اخ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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ابً ابی ً٘يل، محنس بً سلنہ، ابً وہب، ابً ابی ً٘يل، اسامہ، ابً زیس، ًنزو بً طٌيب، حرضت ًنزو بً  :  راوی

 ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ

 ََ ًُ اَل ابِ َٗ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ  ٌٔ یَّا ًُ َسَلَنَة اِلنِْٔصٔ ُس بِ ًَ٘ٔيٕل َوُمَحنَّ ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًَ َحسَّ ىٔی ابِ ٌِ ًَ٘ٔيٕل ََِخبََرنٔی ََُساَمُة َي بٔی 

َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًِ َزیِٕس  اَل َم َٗ َُّط  َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

ًِ كٔ  ٔة َوَمصَّ ٔم ٌَ ُّ اَُِتَشَل یَِوَو اِلحُُن اَب اليَّأض َوَلِه َیِل َٗ ًِ َػالٔٔح ثَٔيابٔطٔ ثُهَّ َلِه َیَتَدمَّ رٔ ٌَ َلَضا َوَلبَٔص ٔم ٌِ کَا ٔ ئب اِمَزََتٔطٔ إ

اَب اليَّأض کَاىَِت َلطُ ُهِضّزا َٗ ی رٔ ا َوَتَدلَّ َِ ًِ َل اَرّة لَٔنا بَِيَيُضَنا َوَم َّٔ َٛ  ًِٔيَس اِلَنِؤًَؤة کَاىَِت 

نب ہملس، انب فبہ، انب ایب لیقع، ااسہم، انب زدی، رمعف نب بیعش، رضحت رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص انب ایب لیقع، دمحم 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ہعمج ےک دؿ لسغ رکے افر اینپ ویبی ےک اپس وموجد 

ر ولوگں یک رگدںین ہن اھپدنے افر ہبطخ ےک فتق وہیبدہ ابںیت ہن رکے وت فہ ہعمج افکرہ وخوبش یھب اگلےئ افر اےھچ ڑپکے یھب ےنہپ اف

ااسی وہ اجاگیئ ےلھچپ ہعمج کت ےک انگوہں اک افر وج وہیبدہ افر اکیبر ابںیت رکے اگ افر ولوگں یک رگدںین اھپدنے اگ وت فہ ہعمج اس ےک ےیل 

 وہاگ ےسیج رہظ یک امنز 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، انب ایب لیقع، ااسہم، انب زدی، رمعف نب بیعش، رضحت رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب انب ایب لیقع،  :  رافی

 ااعلص



 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، زَکیا، مؼٌب بً طيبہ، كلٙ بً حبيب، ًبساہلل بً زبیر، حرضت ًائظہ  :  راوی

 رضی اہلل ًيہا

یَّا َحسَّ  ثََيا َزََکٔ ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ َحبٔيٕب َحسَّ ٙٔ بِ ًِ كَِل ًَ ًُ َطِيَبَة  ُب بِ ٌَ ثََيا ُمِؼ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ثَِتُط ََ ََّضا َحسَّ ًَائَٔظَة ََى  ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ َيزٔیِّ  ٌَ ًِ اِل ٍٕ ٔم ًِ ََِربَ َتٔشُل ٔم ِِ ٌَ َي َه کَا  َوَسلَّ

ًِ ُُِشٔل اِلَنئِّت اِلَحَيابَةٔ َویَِوَو اِلحُ  ًِ اِلٔحَحاَمةٔ َؤم ٔة َؤم ٌَ  ُن

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، زرکای، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، دبعاہلل نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ 

 دفرسے ہعمج ےک ےیل رسیتے  ےنھچ اوگا رک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر زیچفں یک انب لسغ ایک رکےت ےھت اکی انجتب یک انب رپ

 وچےھت تیم وک الہن رک 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، زرکای، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، دبعاہلل نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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 حنوز بً خالس، مزواٌ، ًلی بً حوطب، مٜحول، ًلی بً حوطب :  راوی

ثََيا ٌُ َحسَّ َمِظقٔیُّ ََِخبََرىَا َمزَِوا ًُ َخالٕٔس السِّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ َل  َحسَّ َُشَّ ِؤل  َ٘ ًِ صََذا اِل ًَ اَل َسأَِلُت َمُِٜحوَّل  َٗ ًُ َحِوَطٕب  ًَلٔیُّ بِ

ََُشَل َجَشَسظُ  َل َرََِسُط َو َُشَّ اَل  َ٘ َٓ  َواَُِتَشَل 

ل ےک  ّ
َس

 

ئ

 

ی

ِ ل افر ا ّ
س
َ

 

ع

ومحمد نب اخدل، رمفاؿ، یلع نب وحبش، وحکمؽ، یلع نب وحبش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت وحکمؽ ےس وپاھچ ہک 

 ( ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک اےنپ رس افر دبؿ وک دوھےئ  )ہی اافلظ افس من افس یک دحثی ںیم آےئ ںیہایک  ینع

 ومحد نب اخدل، رمفاؿ، یلع نب وحبش، وحکمؽ، یلع نب وحبش :  رافی

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

  



 

 اک ایبؿاپیک  :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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 محنوز بً خالس مزاوٌ، ًلی بً حوطب، حرضت سٌيس بً ًبسالٌزیز :  راوی

ًَِبسٔ   ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  ٕ ثََيا ََبُو ُمِشضٔز َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَولٔئس السِّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيْس  َحسَّ اَل َس َٗ اَل  َٗ َل َواَُِتَشَل  َُشَّ ٔ فٔی  زٔیز ٌَ اِل

ََُشَل َجَشَسظُ  َل َرََِسطُ َو  َُشَّ

ل ےک ہی  ینع ایبؿ ےئک ںیہ ہک فہ اےنپ رس افر دبؿ  ّ
َس

 

ئ

 

ی

ِ ل افر ا ّ
س
َ

 

ع

دمحم نب فدیل دیقشم، یلع نب وحبش، رضحت دیعس نب دبعازعلسی ےن 

 وک وخب ایھچ رطح دوھےئ 

 اخدل رمافؿ، یلع نب وحبش، رضحت دیعس نب دبعازعلسیومحمد نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک لسغ اک ایبؿ
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 بً مشلنہ، مالک، ابوػالح، سناٌ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہًبساہلل  :  راوی

 ٌَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ  ٌٔ ا نَّ ًِ ََبٔی َػالٕٔح الشَّ ًَ ًِ ُسَِمٕٓ  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ   َرُسوَل اہللٔ َػل

ًِ اَُِتَشَل  اَل َم َٗ َه  َٜ َوَسلَّ َٓ اىَٔئة  ًَٔة الثَّ ا ًِ َراَح فٔی الشَّ َب بََسىَّة َوَم ََّنا رَقَّ َٜأَى َٓ ٔة ُُِشَل اِلَحَيابَٔة ثُهَّ َراَح  ٌَ ََّنا یَِوَو اِلُحُن أَى

 ًَ ا ًِ َراَح فٔی الشَّ ٌَ َوَم ِبّظا َرَِقَ َٛ َب  ََّنا رَقَّ َٜأَى َٓ الَٔثٔة  ًَةٔ الثَّ ا ًِ َراَح فٔی الشَّ ّة َوَم َب َبرَقَ َب َزَجاَجّة رَقَّ ََّنا رَقَّ َٜأَى َٓ ٔة  ٌَ ةٔ الزَّابٔ

َُٜة َيِش  ٔ ِت اِلَنََلئ َد اِْلَٔماُو َحرَضَ إَٔذا َخَ َٓ ّة  ـَ َب بَِي ََّنا رَقَّ َٜأَى َٓ ًَٔة اِلَدأمَشٔة  ا ًِ َراَح فٔی الشَّ َِکَ َوَم ٌَ الذِّ و ٌُ  َتنٔ

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

رفامای ہک وج صخش ہعمج ےک دؿ لسغ انجتب رکے افر افؽ فتق امنز ہعمج وک الچ اجےئ وت وگای ہک اس ےن اکی افٹن یک رقابین یک افر وج 

ےئ وت وگای اس ےن اکی ھڈنیےھ یک دفرسی استع ںیم اجےئ وت وگای اس ےن اکی اگےئ یک رقابین یک افر وج رسیتی استع ںیم اج

رقابین یک افر وج وچیھت استع ںیم اجےئ وت وگای اس ےن اکی رمیغ یک رقابین یک افر وج اپوچنںی استع ںیم اجےئ وت وگای اےنس اکی اڈنا 

 راہ  یا ںیم رقابؿ ایک  بج اامؾ ہبطخ ےک ےیل لکن آات ےہ وت رفےتش یھب ہبطخ ےننس ےک ےیل آاجےت ںیہ 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

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

  

 ہعمج ےک دؿ لسغ ہن رکےن یک ااجزت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ ہن رکےن یک ااجزت

     353    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

 مشسز، حناز بً زیس، یحٌی بً سٌيس، ًنزو، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٌَ اليَّ  اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُٔٔشضِٔه اُض ُمضَّ َحسَّ ٌَ ََِن ا

٘ٔيَل َلُضِه َلِو اَُِتَشِلُتِه  َٓ ٔة بَٔضِيَئتٔضِٔه  ٌَ ٔلَی اِلُحُن ٌَ إ یَرُوحُو َٓ 

دسمد، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، رمعف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ اےنپ اہوھتں ےس شمدفری رکےت ےھت 

  اؿ ےس ہی اہک ایگ ہک اکش مت لسغ رک ےتیل رھپ امنز ہعمج وک ایس احتل ںیم ےلچ اجےت ےھت وت

 دسمد، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، رمعف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ ہن رکےن یک ااجزت

     354    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، ًبسالٌزیز، ابً محنس، ًنزو بً ابی ًنزو، ًرکمہ، حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًِ ََصِٔل  َحسَّ ٌَّ َُىَاّسا ٔم َمَة ََ ًِ ًرِٔکٔ ًَ ِنزٕو  ًَ ًٔ ََبٔی  ِنزٔو بِ ًَ

ٜٔيَُّط ََكَِضزُ  اَل ََل َوَل َٗ ةٔ َوأجّبا  ٌَ ِشَل یَِوَو اِلُحُن ُِ ًَبَّإض َََتَزی اِل  ًَ الُوا یَا ابِ َ٘ َٓ ٚٔ َجاُؤا  َزا ٌٔ ًِ َلِه اِل ًِ اَُِتَشَل َوَم َوَخیِْر لَٔن

 ًَ َلِيَص  َٓ َتٔشِل  ِِ َ َي ًَل  ٌَ َنلُو ٌِ َٖ َوَي و ٌَ الؼُّ ًَ یَِلَبُشو ٌَ اليَّاُض َمِحُضوزٔی ِشٔل کَا ُِ َٕ بَِسُئ اِل ِي َٛ ِه  ُٛ ی َلِيطٔ بَٔوأجٕب َوَسأُِخبٔرُ

 ًَ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل ََِٓخَ یْع  ََّنا صَُو رَعٔ ٕٔ إٔى ِ٘ ارَٔب الشَّ َ٘ ا ُم ّ٘ ٌَ َمِشحُٔسصُِه َؿيِّ ٕ َحآرٕ لَ ُهُضورٔصِٔه َوکَا َه فٔی یَِوو ِيطٔ َوَسلَّ

ا َوَجَس َرُسولُ  َلنَّ َٓ ا  ـّ ٌِ ُضِه َب ـُ ٌِ َّی ثَاَرِت ٔمِيُضِه رٔیَاْح آَذی بَٔذلَٔک َب ٖٔ َحً و َٚ اليَّاُض فٔی َذلَٔک الؼُّ ًََلِيطٔ َورَعٔ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ٌَ صَ  اَل ََیَُّضا اليَّاُض إَٔذا کَا َٗ َه تِٔلَک الزِّیَح  اَل َوَسلَّ َٗ ًِ زُصِئطٔ َوكٔيبٔطٔ  َل َما َیحُٔس ٔم ـَ ِٓ َ ِه َ ُٛ َٓاَُِتٔشلُوا َوِلَيَنصَّ َََحُس َذا اِلَيِوَو 



 

ٍَ َمِشحُٔسصُِه َوَذَصَب  َنَل َوُوسِّ ٌَ ُٔوا اِل ُٛ ٖٔ َو و َُیَِر الؼُّ ٔ َوَلبُٔشوا  ًَبَّإض ثُهَّ َجاَئ اہللُ بٔاِلَدیِر  ًُ ٌَ یُِؤذٔی ابِ ُف الَّٔذی کَا ٌِ َب

ٚٔ بَ  َز ٌَ ًِ اِل ا ٔم ـّ ٌِ ُضِه َب ـُ ٌِ 

دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم، رمعف نب ایب رمعف، رکعہم، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھچک رعاؼ ےک رےنہ 

اہک ںیہن نکیل  فاےل ولگ آےئ افر وپاھچ ہک اے انب ابعس ریض اہلل ہنع ایک آپ ہعمج ےک دؿ لسغ رکان فابج ےتھجمس ںیہ اوہنں ےن

ہی رتہب ےہ ہک وج صخش لسغ رکے وت ہی اس ےک ےیل رتہب ےہ افر وج لسغ ہن رکے وت ہی اےکس ےیل فابج ںیہن ےہ افر ںیم مت وک اتبات 

وہں ہک لسغ اک مکح سک فہج ےس وہا اھت ولگ رغبی ےھت افر افین ڑپکے ےتنہپ ےھت اینپ وھٹیپں رپ وبھج الدےت ےھت دجسم یھب گنت 

ر ایکس تھچ یھب یچین یھت فہ وت ضحم وجھکر یک اشوخں اک اکی رپھچ اھت اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رگیم ےک دؿ یھت اف

دجسم ںیم رشتفی الےئ افر ولوگں وک اےکن افین ابلس ںیم ہنیسپ آراہ اھت افر دبوب لیھپ ریہ یھت افر اکی دفرسے وک دبوب یک فہج ےس 

 بج ہی دبوب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسحمس یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ہی دؿ وہا فیلکت وہ ریہ یھت

ےک  رکے )ینعی ہعمج اک دؿ وہ( وت اہن ایل رکف افر وج ایھچ ےس ایھچ وخوبش افر لیت رسیم وہ فہ اگلای رکف انب ابعس ےتہک ںیہ ہک رھپ ولوگں

افین ڑپکفں ےک العفہ دفرسے ڑپکے ےننہپ ےگل افر تنحم ف تقشم ٹہ یئگ )ینعی الغومں افر المزومں ےس اکؾ احالت رتہب وہ ےئگ افر 

 ےنیل ےگل( افر دجسم یھب اشکدہ وہیئگ افر فہ وج ہنیسپ یک فہج ےس اکی دفرسے وک فیلکت وہیت یھت فہ یھب اجیت ریہ 

 ایب رمعف، رکعہم، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم، رمعف نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ ہن رکےن یک ااجزت

     355    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 و وليس، ہناو، ٗتازہ، حشً، حرضت سنزہ رضی اہلل ًيہاب :  راوی

اَل َرُسو َٗ اَل  َٗ ًِ َسُنَزَة  ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  ُل اہللٔ َػل

 ٔ ب َٓ ٔة  ٌَ َ َیِوَو اِلحُُن أ ًِ َتَوؿَّ لُ َم ـَ ِٓ َ ُضَو َ َٓ ًِ اَُِتَشَل  َنِت َوَم ٌِ ٔ  َضا َون

اوب فدیل، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن فوض ایک 

 وت ریخ ہی یھب ایھچ ابت ےہ افر سج ےن لسغ ایک وت ہی زایدہ رتہب رطہقی ےہ 

 فدیل، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنعاوب  :  رافی

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

  



 

 وبقؽ االسؾ ےک فتق لسغ رکان بحتسم ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبقؽ االسؾ ےک فتق لسغ رکان بحتسم ےہ

     356    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، اَغ، خلئہ بً حؼین، حرضت ٗيص بً ًاػه رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ حَُؼیِٕن  َة بِ َٔ ًِ َخلٔي ًَ ثََيا اِْلَََغُّ  ٌُ َحسَّ َيا ِٔ ِبٔسیُّ ََِخبََرىَا ُس ٌَ ٕ اِل ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِئص بِ َحسَّ َٗ  ٔ ظ اَل َجسِّ َٗ ًَأػٕه   ًٔ

ٌِ َََُِتٔشَل بَٔنإئ َؤسِسرٕ  أََمَزنٔی ََ َٓ َه َُرٔیُس اِْلِٔسََلَو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َََتِيُت الئَّيیَّ َػل

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ارغ، ہفیلخ نب ،نیص، رضحت سیق نب اعمص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وبقؽ االسؾ یک رغض ےس یبن 

 وہےئ اپین یلص 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ریبی ےک وتپں ںیم وجش دی 

 ےس لسغ رکےن اک مکح رفامای 

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ارغ، ہفیلخ نب ،نیص، رضحت سیق نب اعمص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبقؽ االسؾ ےک فتق لسغ رکان بحتسم ےہ

     357    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً خالس، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، ًثيه بً کليب :  راوی

 ًُ ثََيا َمِدَلُس بِ ًَ َحسَّ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًِ ًَُثِئه بِ ًَ اَل َُِخبٔرُِت  َٗ ًُ ُجَزیِٕخ  ٚٔ ََِخبََرىَا ابِ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  َّطُ َخالٕٔس َحسَّ ٔ ََى ظ ًِ َجسِّ

َّی  اَل َلُط الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ِس ََِسَلِنُت  َٗ اَل  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل وُل َجاَئ إ ُ٘ َز اِلُِٜفٔ َي ٌِ ًَِيَک َط  ٔٙ َه ََِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ اہللُ 

زَ  ٌِ ًَِيَک َط  ٔٙ طُ ََِل ٌَ اَل ْٔلَخَ َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ اَل و ََِخبََرنٔی آَخُ َ َٗ  ِٙ ٔ ِن اِحل
ٔ

  اِلُِٜفٔ َواِخَتت

  بیل اےنپ فادل ےک وحاہل ےس دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اخدل، دبعارلزاؼ، انب رججی، میثع نب

فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک ںیم االسؾ ےل آای وہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےنپ رفک ےک ابؽ 

ی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکس اسیھت ےس رفامای ہک رفک ےک اکنؽ ڈاؽ ینعی ابؽ ڈنما دے افر اکی دفرسے آدیم ےن ربخ د

 ابؽ اکنؽ ڈاؽ افر ہنتخ رک 



 

 دمحم نب اخدل، دبعارلزاؼ، انب رججی، میثع نب  بیل :  رافی

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

  

 ےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسماحتل ضیح ںیم ےنہپ وہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     358    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابزاہيه، ًبسالؼنس بً ًبسالوارث، او حشً، حرضت مٌاذہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا ََِحَنُس  ىٔی جَ  َحسَّ ٌِ ًٔ َي ثَِتىٔی َُوُّ اِلَحَش ثَىٔی ََبٔی َحسَّ ًَِبٔس اِلَوارٔٔث َحسَّ  ًُ َنسٔ بِ ِبُس الؼَّ ًَ ثََيا  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ َة ََبٔی برَِکٕ بِ سَّ

ًِ اِلَحائٔٔف ئُؼيُب ثَِوبََضا ًَ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  اَلِت َسأَِلُت  َٗ اَذَة  ٌَ ًِ ُم ًَ َسؤیِّ  ٌَ ٌِ َلِه  اِل ٔ إ َٓ ٔشلُُط  ِِ اَلِت َا َٗ ُو  السَّ

َّی اہللُ ِيُت ََحٔيُف ًِٔيَس َرُسؤل اہللٔ َػل ُٛ ِس  َ٘ اَلِت َوَل َٗ  ٕ ة ًِ ُػِفَ ِّرُِظ بَٔظِيٕئ ٔم ی َِ ِلُت َٓ َه ثَََلَث حَٔيٕف یَِذَصِب ََثَزُُظ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ا ََل ََُِٔشُل لٔی ثَِوبّا ٌّ  َجنٔي

دمصل نب دبعاولارث، اؾ نسح، رضحت اعمذہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ادمح نب اربامیہ، دبعا

ےس اس احہضئ ےک قلعتم درایتف ایک ایگ سج ےک ڑپکفں رپ ضیح اک وخؿ گل ایگ وہ )ہک اوکس دوھےئ ای ںیہن( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ابفوجد وخؿ اک ارث )رگن( زالئ ہن وت اوکس یسک زرد رگن یک زیچ ےس دبؽ دے شمدی فملس ےن رفامای اوکس دوھ ڈاؽ افر ارگ دوھےن ےک

رفامای ہک ےھجم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےکی دعب درگیے نیت نیت ضیح آےت ےھت افر ںیم اانپ ڑپکا ابلکل ہن دوھیت یھت 

 )ویکہکن اؿ رپ وخؿ ہن اگل وہات اھت( 

 ، دبعادمصل نب دبعاولارث، اؾ نسح، رضحت اعمذہ ریض اہلل اہنعادمح نب اربامیہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     359    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، ابزاہيه بً ىآٍ، حشً ابً مشله، حرضت محاہسرضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ مُ  ىٔی ابِ ٌِ ًَ َي ُت اِلَحَش ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ ِبٔسیُّ ََِخبََرىَا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٌَ ٕ اِل ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ُمَحاصٕٔس َحسَّ ًَ ِشلٕٔه یَِذَُکُ 



 

ِتطُ َٗ  ًِ َزوٕ بَلَّ ٌِ َََػابَُط َطِيْئ ٔم ٔ إ َٓ ٌَ ْٔلِٔحَساىَا إَٔلَّ ثَِوْب َواحْٔس َتٔحيُف ٓٔيطٔ  ًَائَٔظُة َما کَا اَلِت  َٗ ِتُط بٔزٔيَ٘ٔضااَل  ٌَ َؼ َٗ  بٔزٔيَ٘ٔضا ثُهَّ 

 ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک دمحم نب ریثک، اربامیہ نب انعف، نسح انب ملسم، رضحت اجمدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ

مہ ازفاج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی یہ ڑپکا وہا رکات اھت سج وک ےنہپ ےنہپ ںیمہ ضیح آاجات اھت ارگ اس ڑپکے 

 ںیم وخؿ )اک ومعمیل دہبھ( گل اجات وت مہ اےنپ اعلب دنہ ےس رت رک ےک اس وک )اننخ( ےس رھکچ دیتی ںیھت 

 دمحم نب ریثک، اربامیہ نب انعف، نسح انب ملسم، رضحت اجمدہریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     360    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يٌ٘وب بً ابزاہيه، ًبسالزحنً، ابً مہسی، بکاربً یحٌی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َیِحٌَی َّاُر بِ ثََيا بَک ًَ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ىٔی ابِ ٌِ ًٔ َي ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي الَ  َحسَّ َٗ تٔی  ثَِتىٔی َجسَّ ِت َزَخِلُت َحسَّ

ِس  َٗ اَلِت َُوُّ َسَلَنَة  َ٘ َٓ ٔ فٔی ثَِؤب اِلَحائٔٔف  ََلة ًِ الؼَّ ًَ یِٕع  ًِ رُقَ َشأََلِتَضا اِمَزََْة ٔم َٓ ًَلَی ًَلَی َُوِّ َسَلَنَة  ٌَ ُئؼيبَُيا اِلَحِيُف   کَا

َتِلَبُث إِٔحَساىَا ََیَّ  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ٌِ ٔ إ َٓ لُٔب ٓٔيطٔ  ِ٘ ِوَب الَّٔذی کَاىَِت َا َٓتَِيُوزُ الثَّ زُ  ضَّ َضا ثُهَّ َتلَّ ـٔ اَو َحِي

 ًِ َيا َذلَٔک ٔم ٌِ َياُظ َوَلِه یَِنَي ِٛ ًِ َََػابَطُ َطِيْئ َتَز ٌِ َلِه َیُٜ ٔ ََُشِلَياُظ َوَػلَِّيَيا ٓٔيطٔ َوإ ا اِلُنِنَتٔظ َََػابَطُ َزْو  َِّی ٓٔيطٔ َوََمَّ ٌِ نَُؼل َلُة ََ

ًَلَی َرَِٔسَضا ثَََل   ًُ ٔٔ ٜٔيََّضا َتِح ِف َذلَٔک َوَل ُ٘ َٓإَٔذا اَُِتَشَلِت َلِه َتِي ٌُ ُمِنَتٔظَلّة  کَاىَِت إِٔحَساىَا َتُٜو إَٔذا َرََِت َٓ َٓ َيإت  َٔ َث َح

ٔ َجَشٔسَصا ًَلَی َسائٔز اَؿِت  َٓ َِٜتُط ثُهَّ ََ ٔ َزَل ز ٌِ  اِلَبَلَل فٔی َُُػؤل الظَّ

، دبعارلنمح، انب دہمی، اکبرنب ییحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ریمی دادی ےن ایبؿ ایک وقعیب نب اربامیہ

ونینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےک اپس یئگ اؿ ےس اکی رقیشی وعرت ےن احہضئ ےک ڑپکفں ںیم امنز زپےنھ ےک 

 

و
م
ل

ہک ںیم اؾ ا

اہنع ےن رفامای ہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ضیح آات اھت مہ ںیم  قلعتم وساؽ ایک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل

ےس وکیئ اایؾ ضیح ںیم یھٹیب ریتہ افر رھپ اپیک احلص رکیت افر دیتھکی ہک وج ڑپکے فہ احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ یھت اؿ ںیم وخؿ وت 

 افر رھپ اںیہن ڑپکفں ںیم امنز زپیتھ افر ارگ اس ںیم وخؿ ہن اگل وہات وت اس وک ویں یہ ںیہن گل ایگ ےہ ارگ اگل وہات وت اس وک دوھ ڈایتل

رےنہ دیتی افر اؿ ڑپکفں ںیم ںیمہ امنز زپےنھ ےس وکیئ زیچ امعن ںیہن وہیت افر سج وعرت ےک ابؽ دنگےہ وہےئ وہےت وت فہ لسغ 

 نیت رمہبت رس رپ ڈایتل بج اپین یک رتی ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجیت بت رس انجتب ےک فتق اؿ وک ہن ولھکا یتیل ہکلب فہ اہھت اپین رھب رک



 

 وک وخب یتلم رھپ اسرے دبؿ رپ اپین اہبیت 

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، انب دہمی، اکبرنب ییحی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     361    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، ٓاكنہ بيت ميذر، حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہا :  راوی

اكٔ َحسَّ  َٓ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ًِ ََِسَناَئ ثََيا  ًَ َنَة بِٔئت اِلُنِئذرٔ 

ًَلَ  َّی اہللُ  ُت اِمَزََّة َاِشأَُل َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ِضزَ بِٔئت ََبٔی برَِکٕ  ٍُ إِٔحَساىَا بَٔثِوبَٔضا إَٔذا َرََِت اللُّ َٕ َاِؼَي ِي َٛ َه  ِيطٔ َوَسلَّ

ِح َما َلِه َتَز َوِلتُ  ـَ ًِ َمإئ َوِلتَِي ِػطُ بَٔظِيٕئ ٔم ِلَترِقُ َٓ ٌِ َرََِت ٓٔيطٔ َزّما  ٔ إ َٓ اَل َتِيُوزُ  َٗ ِّی ٓٔيطٔ   َؼلِّ ٓٔيطٔ ََُاَؼل

احسؼ ، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی وعرت وک ہی ہلئسم وپےتھچ وہےئ انس ہک بج مہ اپک وہاجںیئ وت احتل ضیح ںیم ےنہپ وہے 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی دھکی ہک اس ںیم وخؿ ضیح وت ںیہن ڑپکفں اک ایک رکںی ایک مہ اںیہن ڑپکفں ںیم امنز زپھ ںیل 

ے ددیے اہیں کت ہک فہ ک ر آان دنب وہاجےئ 

 

ی

 

 ھئ

ذ ی

اگل ےہ ارگ اگل وہ وت اس رپ وھتڑا اس اپین ڈاؽ رک اس وک رھکچ دے افر اس رپ اپین ےک 

 افر رھپ ایس ںیم امنز زپھ ےل 

  نب ہملس، دمحم نب اقحس، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنعدبعاہلل نب دمحم، دمحم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     362    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ہظاو بً رعوہ، ٓاكنہ، بيت ميذر، حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہا :  راوی

اكَٔنَة بِٔئت اِلُنِئذرٔ  َٓ  ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ََّضا َحسَّ ًِ ََِسَناَئ بِٔئت ََبٔی برَِکٕ ََى ًَ

اَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ َََرََیَِت إِٔحَسا َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َْة َرُسوَل اہللٔ َػل اَلِت َسأََلِت اِمزََ َٗ ًِ ُو ٔم ىَا إَٔذا َََػاَب ثَِوبََضا السَّ

اَل إَٔذا َََػاَب  َٗ  ٍُ َٕ َاِؼَي ِي َٛ ٔة  ـَ ِحُط بٔاِلَنأئ ثُهَّ لُٔتَؼلِّ  اِلَحِي ـَ ِػُط ثُهَّ لٔتَِي ِلَترِقُ َٓ ًِ اِلَحِئف  ُو ٔم ًَّ السَّ ُٛ  إِٔحَسا



 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ نب رعفہ، افہمط، تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت 

ہک ارگ ڑپکے ںیم وخؿ ضیح گل اجےئ وت ایک رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ 

بج مت ںیم ےس یسک ےک ڑپکفں ںیم ضیح اک وخؿ گل اجےئ وت اس وک اویلگنں ےس لسم دے رھپ اپین ےس دوھےئ افر رھپ ایس ڑپکے 

 ںیم امنز زپھ ےل 

 ہمط، تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنعدبعاہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ نب رعفہ، اف :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     363    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، حناز، ًيسٰی بً یوىص، موسٰی بً اسنٌيل، حناز، ابً سلنہ، حرضت ہظاو رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًُ إ ثََيا ُموَسی بِ ًُ یُوىَُص ح و َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اْز ح و َحسَّ ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ثََيا َحنَّ َحسَّ ٌٔيَل َحسَّ اْز ِسَن

ٔحيطٔ  ـَ اَل حُتِّيطٔ ثُهَّ ارِقُٔػيطٔ بٔاِلَنأئ ثُهَّ اِن َٗ ىَی  ٌِ ًِ صَٔظاوٕ بَٔضَذا اِلَن ًَ ًَ َسَلَنَة  ىٔی ابِ ٌِ  َي

دسمد، امحد، ٰیسیع نب ویسن، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، انب ہملس، رضحت اشہؾ ریض اہلل ہنع ایس رطح رفاتی رکےت وہےئ ےتہک ںیہ 

  فآہل فملس ےن رفامای( رھکچ ڈاؽ رھپ اس رپ اپین ڈاؽ رک لم افر رھپ دوھ ڈاؽ ہک )آپ یلص اہلل ہیلع

 دسمد، امحد، ٰیسیع نب ویسن، ومٰیس نب الیعمس، امحد، انب ہملس، رضحت اشہؾ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   باب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     364    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ابً سٌيس، ٗلاٌ، سٔياٌ، ثابت، ًسی بً زیيار، حرضت او ٗيص بيت محؼً رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َٗ َحسَّ ًُ زٔیَيإر  ًَٔسیُّ بِ ثَىٔی  ازُ َحسَّ ثَىٔی ثَابْٔت اِلَحسَّ ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٌَ ا لَّ َ٘ ٌٔيٕس اِل ًَ َس ىٔی ابِ ٌِ اَل ا َیِحٌَی َي

ٔ اِلَحِئف یَُٜو ًِ َزو ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  وُل َسأَِلُت الئَّيیَّ َػل ُ٘ ًٕ َا ِيٕص بِٔيَت ٔمِحَؼ َٗ ُت َُوَّ  ٌِ ِّٜيطٔ  ٌُ َسنٔ اَل حُ َٗ ِؤب  فٔی الثَّ

ٍٕ َوأُِشلٔيطٔ بَٔنإئ َؤسِسرٕ  ِل ـٔ  بٔ

دسمد، ییحی، انب دیعس، اطقؿ، ایفسؿ، اثتب، ددی نب دانیر، رضحت اؾ سیق تنب نصحم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 



 

ایک رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ضیح اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ وت

 وہےئ اپین ےس دوھ دے 

 

 اکی ڑکلی ےس اس وک رھکچ ڈاؽ افر ریبی ےک وتپں ںیم وجش دی 

 دسمد، ییحی ، انب دیعس، اطقؿ، ایفسؿ، اثتب، ددی نب دانیر، رضحت اؾ سیق تنب نصحم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 احتل ضیح ںیم ےنہپ وہےئ ابلس وک دوھےن اک ہلئسم

     365    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نٔيلی، سٔياٌ، ابً ابی ىحيح، ًلاء، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٌَ حَ  ٌَ یَُٜو ِس کَا َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًٔ ََبٔی ىَحٔيٕح  ًِ ابِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ َُ ٓٔيطٔ َتٔحيُف سَّ ِر ْٔلِٔحَساىَا السِّ

ُط بَزٔيَ٘ٔضا ٌُ َؼ ِ٘ َت َٓ ًِ َزوٕ  ّة ٔم َِّطَ َٗ ِس ُأؼيبَُضا اِلَحَيابَُة ثُهَّ َتَزی ٓٔيطٔ  َٗ 

 
ب 
ف

 

ن

ی، ایفسؿ، انب ایب حیجن، اطعء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ںیم ےس یسک ےک اپس اکی یہ رکات وہات ایس وک 

ل

 احتل ضیح ںیم یتنہپ ایس ںیم انجتب وہیت ارگ ںیہک اس ںیم اکی آدھ رطقہ وخؿ اک اگل وہات وت اس وک اعلب دنہ اگل رک لم ڈایتل 

ی، ایفسؿ،  :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 انب ایب حیجن، اطعء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

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

  

 امجع یک احتل ںیم ےنہپ وہےئ ڑپکفں ںیم امنز زپانھ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امجع یک احتل ںیم ےنہپ وہےئ ڑپکفں ںیم امنز زپانھ

     366    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيسی بً حناز، ليث، یزیس، بً ابی حبيب، سویس بً ٗيص، حرضت مٌاویہ بً ابوسٔياٌ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ یُّ ََِخبََرىَا اللَِّيُث  ازٕ اِلنِْٔصٔ ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ حَُسیِٕخ  اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ُسَویِسٔ بِ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َُّط َسأََل َُِخَتُط َُوَّ َحبٔيَبَة َزِوَد الئَّيیِّ َػل ٌَ ََى َيا ِٔ ًٔ ََبٔی ُس اؤَیَة بِ ٌَ َلِيطٔ ُم ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َصِل کَا

َه ُيَؼلِّ فٔی  ِه إَٔذا َلِه یََز ٓٔيطٔ ََّذیَوَسلَّ ٌَ اَلِت َن َ٘ َٓ َضا ٓٔيطٔ  ٌُ ِؤب الَّٔذی یَُحأم  الثَّ

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی، نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، رضحت اعمفہی نب اوبایفسؿ ریض اہلل ہنع ےن اینپ نہب افر زفہج روسؽ یلص 



 

ہک ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایہن ڑپکفں ںیم امنز زپھ ےتیل ںیہ  اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ

 س  وک ےنہپ وہےئ تبحص )امجع( رکےت ےھت؟ رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےن وجاب دای اہں ارگ اس ںیم اجنتس ہن یگل وہیت 

 اوبایفسؿ ریض اہلل ہنعیسیع نب امحد، ثیل، سیدی، نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، رضحت اعمفہی نب  :  رافی

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

  

 وعروتں ےک ڑپکفں رپ امنز ہن زپےنھ اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ڑپکفں رپ امنز ہن زپےنھ اک ایبؿ

     367    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، اطٌث بً سیریً، ًبساہلل بً ط٘يٙ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًِ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ُث  ٌَ ثََيا اِْلَِط ثََيا ََبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٔ َحسَّ ًَائ  ًِ ًَ  ٕٙ ًٔ َط٘ٔي اَلِت  بِ َٗ َظَة 

اَل ًُبَِيُس اہللٔ َط  َٗ َٔٔيا  زٔىَا ََِو فٔی لُُح ٌُ َه ََل ُيَؼلِّ فٔی ُط ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل  کَّ ََبٔیکَا

 فآہل دیبع اہلل نب اعمذ، اثعش نب ریسنی، دبعاہلل نب  قیق، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

فملس امہرے اعشر ای احلػ ںیم امنز ہن زپےتھ ےھت )اس دحثی ےک رافی( دیبع اہلل نب اعمذ اک انہک ےہ ہک ظفل )اعشر ای احلػ ںیم( 

 ریمے فادل )اعمذ( وک کش وہا 

 دیبعاہلل نب اعمذ، اثعش نب ریسنی، دبعاہلل نب  قیق، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ڑپکفں رپ امنز ہن زپےنھ اک ایبؿ

     368    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ًائظہ رضی اہلل ًيہاحشً بً ًلی، سلامیٌ، بً رحب، حناز، ہظاو، ابً سیریً، حرض :  راوی

 ًِ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ًِ ابِ ًَ  ٕ ًِ صَٔظاو ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّی َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَائَٔظَة ََ  

اَل َحنَّ  َٗ َٔٔيا  ٔ ٌَ ََل يَُؼلِّ فٔی َمََلح َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َلِه اہللُ  َٓ ِيُط  ًَ ّسا  اَل َسأَِلُت ُمَحنَّ َٗ َة  َٗ ًَ ََبٔی َػَس ٌٔيَس بِ ُت َس ٌِ اْز َوَسنٔ

ًِ ثَِبٕت ََِو ََل  ُتطُ ٔم ٌِ ُتُط َوََل ََِزرٔی َََسنٔ ٌِ ًِ َسنٔ ٌٕ َوََل ََِزرٔی ٔمنَّ ُتطُ ُمِيُذ َزَما ٌِ اَل َسنٔ َٗ ثِىٔی َو ًَِيطُ یَُحسِّ َشلُوا  َٓ   



 

امحد، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع نسح نب یلع، امیلسؿ، نب رحب، 

فآہل فملس امہری اچدرفں رپ امنز ںیہن زپےتھ ےھت امحد ےتہک ںیہ ہک ںیم دیعس نب دصہق ےس انس ااکن ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس دحثی ےک 

 اس دحثی وک ایبؿ ںیہن ایک افر اہک ہک اکی دمت وہیئ ںیم ےن ہی دحثی ینس قلعتم دمحم )نب ریسنی( ےس وپاھچ وت اوہنں ےن ھجم ےس

 یھت افر اب ہی یھب اید ںیہن راہ ہک سک ےس ینس یھت افر سج ےس ینس یھت فہ ہقث اھت ای ریغ ہقث ذہلا ایکس قیقحت رک ول 

 ہلل اہنعنسح نب یلع، امیلسؿ، نب رحب، امحد، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اعہشئ ریض ا :  رافی

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

  

 وعروتں ےک ڑپکفں رپ امنز زپےنھ یک ااجزت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ڑپکفں رپ امنز زپےنھ یک ااجزت

     369    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح بً سٔياٌ، ابواسحٙ، ًبساہلل بً طساز، مينوىہ، او النوميین حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًٔ ُس بَّاحٔ بِ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ا َحسَّ ًٔ َطسَّ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ طُ ٔم ٌَ ِيَبانٔیِّ َسنٔ َٙ الظَّ ًِ ََبٔی إِٔسَح ثُطُ ًَ ٕ یَُحسِّ ز

ٔف ََِزَوأجطٔ ٔمِيطُ  ٌِ ًَلَی َب ًََلِيطٔ ٔمزِْن َو َّی َو َه َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ َمِيُنوىََة ََ َلِيطٔ ًَ ًَ   َوهَٔی َحائْٔف َوصَُو ُيَؼلِّ َوصَُو 

 رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب دشاد، ومیمہن، اؾ اوملنینم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ایسی اچدر ںیم امنز زپیھ ےہ سج ےک اکی ہصح وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج افڑےھ 

 وہےئ یھت افر فہ احہضئ ںیھت 

 اد، ومیمہن، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنعدمحم نب ابصح نب ایفسؿ، اوباقحس، دبعاہلل نب دش :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ڑپکفں رپ امنز زپےنھ یک ااجزت

     370    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ بً جزاح، كلحہ بً یحٌی ، ًبيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًِ ًُبَِئس ا ًَ ًُ َیِحٌَی  ثََيا كَِلَحُة بِ ًُ اِلَحزَّأح َحسَّ ٍُ بِ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَبِ َحسَّ  ًٔ ًِ ہللٔ بِ ًَ ًٔ ًُتَِبَة  ٔس اہللٔ بِ



 

ٔلَی َجِيبٔطٔ َوََىَا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه يَُؼلِّ بٔاللَِّئل َوََىَا إ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ طُ ًَائَٔظٔة  ـُ ٌِ ًََلِيطٔ َب ًَلَیَّ ٔمزِْن لٔی َو  َحائْٔف َو

اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ہحلط نب ییحی، دیبع 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم امنز زپےتھ ےھت افر ںیم رقبی یہ یٹیل وہیت یھت افر ںیم احہضئ وہیت یھت افر ریمے افرپ ایسی 

 ات اھت اچدر وہیت یھت سج اک ہصح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افرپ وہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ہحلط نب ییحی ، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ینم ڑپکے ںیم گل اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینم ڑپکے ںیم گل اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟

     371    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، حٜه ابزاہيه، ہناو بً حارث، حرضت ابزاہيه بً ىدعی :  راوی

 ٔ ًِ إ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ًُ ًَُنَز  ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًَِيَضا َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٌَ ًِٔيَس  َّطُ کَا ًٔ اِلَحارٔٔث ََى ٔ بِ او ًِ َصنَّ ًَ بَِزاصٔيَه 

 َ أ َٓ ٔشُل ثَِوبَُط  ِِ ًِ ثَِوبٔطٔ ََِو َي ٔشُل ََثََز اِلَحَيابَٔة ٔم ِِ ائَٔظَة َوصَُو َي ٌَ ٔ ِتُط َجارٔیَْة ل أَبَِْصَ َٓ اِحَتَلَه  ِس َٓ َ٘ اَلِت َل َ٘ َٓ ًَائَٔظَة   ِخبََرِت 

 َ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ اِْل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ ثَِؤب َرُسؤل اہللٔ َػل طُ ٔم ُٛ
َٜهُ َرََیُِتىٔی َوََىَا َََِفُ َنا َرَواُظ اِلَح َٛ  ًَِنُع 

ہک اکی رمہبت  صفح نب رمع، ہبعش، مکح اربامیہ، امہؾ نب احرث، رضحت اربامیہ نب یعخن ےس امہؾ نب احرث ےک قلعتم رفاتی ےہ

فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس )امہمؿ( ےھت اوکن اہ ماؾ وہ ایگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یک ابدنی ےن اوکن اس احتل ںیم 

 داھکی ہک فہ ڑپکے رپ یگل وہیئ ینم وک دوھ رےہ ںیہ اس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک اتبای رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای

 ےھجم اید ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکفں ےس ینم وک رھکچ رک اصػ رک دای رکیت ںیھت 

 صفح نب رمع، ہبعش، مکح اربامیہ، امہؾ نب احرث، رضحت اربامیہ نب یعخن :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینم ڑپکے ںیم گل اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟

     372    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 موسی بً اسنٌيل، حناز بً سلنہ، حناز، ابی سلامیٌ، ابزاہيه، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًُ إِٔس  ثََيا ُموَسی بِ ًَائَٔظ َحسَّ  ًِ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ  ٌَ ًٔ ََبٔی ُسَلامِیَ ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ اَلِت َن َٗ َة 

اَل ََبُو  َٗ ِّی ٓٔيطٔ  ُيَؼل َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ ثَِؤب َرُسؤل اہللٔ َػل ِيُت َََِفُُک اِلَنىٔیَّ ٔم َْشٕ ُٛ ٌِ طُ ُمِٔیَرةُ َوََبُو َم َ٘ َٓ َزاُوز َوا

 َوَوأػْل 

ومیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس، امحد، ایب امیلسؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل 

ملس ایس ڑپکے ںیم امنز زپھ ےتیل ےھت اوبداؤد ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکفں ےس ینم وک رھکچ ڈایتل یھت افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےتہک ںیہ ہک ریغمہ اوبرعشم افر فالص ےن امحد نب ایب املسؿ یک وماتقف یک ےہ افر اشمع ےن اس دحثی وک مکح یک رطح رفاتی ایک 

 ےہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد نب ہملس، امحد، ایب امیلسؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینم ڑپکے ںیم گل اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟

     373    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بيس بً حشاب، سليه ابً اخرض، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاًبساہلل بً محنس، زہیر، محنس بً ً :  راوی

ًٔ حَٔشا ًُ ًُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ُزَصیِْر ح و َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ىٔی َحسَّ ٌِ ثََيا ُسَلِيْه َي یُّ َحسَّ ٕب اِلَبِْصٔ

ىَی َواِْلِٔخ  ٌِ ًَ ََِخرَضَ اِلَن وُل ابِ ُ٘ ًَ َيَشإر َي ٌَ بِ ُت ُسَلامِیَ ٌِ ٌَ َسنٔ ًٔ ٔمِضَزا ٌٔ بِ ًُ َمِيُنو ِنزُو بِ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ َباُر فٔی َحٔسیٔث ُسَلِيٕه 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ ثَِؤب َرُسؤل اہللٔ َػل ٔشُل اِلَنىٔیَّ ٔم ِِ ََّضا کَاىَِت َا وُل إٔى ُ٘ ًَائَٔظَة َا ُت  ٌِ الَ  َسنٔ ّة ََِو َٗ ٌَ ِ٘ ِت ثُهَّ َََری ٓٔيطٔ بُ

ا ٌّ َ٘  بُ

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، دمحم نب دیبع نب شحب، میلس انب ارضخ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  فآہل فملس ےک ڑپکے ےس ینم دوھیت یھت افر دوھےن ےک دعب یھب ںیم اس ںیم ینم اک اشنؿ دیتھکی یھت

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، دمحم نب دیبع نب شحب، میلس انب ارضخ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ہ
 زلےک اک اشیپب ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکان اچ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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ہ
 زلےک اک اشیپب ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکان اچ

     374    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابً طہاب، ًبيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ، بً مشٌوز، حرضت او ٗيص بيت محؼً :  راوی

ًُ َمِشَلَنةَ  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ وزٕ  ٌُ ًٔ َمِش ًٔ ًُتَِبَة بِ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ اِل

َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل اَو إ ٌَ ٕ َلِه َیأِکُِل اللَّ ًٕ َلَضا َػِٔیر ََّضا َََتِت بٔابِ ًٕ ََى ِيٕص بِٔئت ٔمِحَؼ َٗ ًَلَ َُوِّ  أَِجَلَشُط َرُسوُل   َٓ ِيطٔ َوَسلََّه 

ٔشِلطُ  ِِ َحُط َوَلِه َي ـَ َي َٓ ًَا بَٔنإئ  َس َٓ ًَلَی ثَِوبٔطٔ  َباَل  َٓ  ٔ َه فٔی حِٔحزٔظ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، نب وعسمد، رضحت اؾ سیق تنب نصحم 

اکی وھچےٹ ےچب وک وج ہک رفیٹ ںیہن اھکات اھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم ےل رک احرض وہںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

آہل فملس ےن اپین فملس ےن اوکس اینپ وگد ںیم اھٹب ایل اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکفں رپ اشیپب رک دای آپ یلص اہلل ہیلع ف

 اگنم رک اٹنیھچ دے ایل افر دوھای ںیہن 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، نب وعسمد، رضحت اؾ سیق تنب نصحم :  رافی

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

  

 یک اک ایبؿاپ :   ابب

 ے؟
ی

 

ئ
 
ہ
 زلےک اک اشیپب ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکان اچ

     375    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز بً مرسہس، ربيٍ بً ىآٍ، ابوتوبہ، ابواحوؾ، سناک، ٗابوض، حرضت لبابہ بيت حارث رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًُ ُمرَسِ  زُ بِ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ابُوَض  َٗ  ًِ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ثََيا ََبُو اِْلَِحَؤؾ  اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ٍٕ ََبُو َتِوبََة اِلَن ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ صَٕس َوالزَّبٔي

َّی اہللُ  ٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ِيُط فٔی حِٔحز ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًُ ٌَ اِلُحَشیُِن بِ اَلِت کَا َٗ َلِيطٔ  لَُبابََة بِٔئت اِلَحارٔٔث  ًَ َباَل  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

ُح مٔ  ـَ ًِ بَِؤل اِْلُىِثَی َویُِي َشُل ٔم ِِ ََّنا ُي اَل إٔى َٗ َّی ََُِٔشَلطُ  ًِٔلىٔی إَٔزاَرَک َحً ِلُت اِلَبِص ثَِوبّا َوََ ُ٘ ََکٔ َٓ  ًِ بَِؤل الذَّ

احرث ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ فہ رفامیت  دسمد نب رسمدہ، رعیب نب انعف، اوبوتہب، اوباوحص، امسک، اقوبس، رضحت ابلہب تنب

ںیہ ہک نیسح انب یلع ریض اہلل ہنع روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وگد ںیم ےھت اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اشیپب 



 

وک دوھےن ےک ےیل دے دےئجی آپ یلص رکدای وت ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرسا ڑپکا نہپ ےئجیل افر اانپ ازار ھجم 

ا  امر انیل اکیف ےہ 

 

 ب
ئ

 

ھب
 
د

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زلیک اک اشیپب دوھای اجات ےہ افر زلےک ےک اشیپب رپ 

 دسمد نب رسمدہ، رعیب نب انعف، اوبوتہب، اوباوحص، امسک، اقوبس، رضحت ابلہب تنب احرث ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ے؟
ی

 

ئ
 
ہ
 زلےک اک اشیپب ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکان اچ

     376    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً مہسی، یحٌی بً وليس، محل بً خلئہ، ابوسنح رضی محاہس بً موسی، ًباض بً ًبسالٌويه، ًبسالزحنً  :  راوی

 اہلل ًيہ

ًَِبُس الزَّحِ  ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ِيبَرٔیُّ اِلَن ٌَ ٔوئه اِل ٌَ ًَِبٔس اِل  ًُ ًَبَّاُض بِ ًُ ُموَسی َو ثََيا ُمَحاصُٔس بِ ثَىٔی َیِحٌَی َحسَّ ًُ َمِضسٔٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ َن

ثَىٔی ُمٔحلُّ  ًُ اِلَولٔيسٔ َحسَّ ٌَ إَٔذا ََ بِ َٓکَا ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِيُت ََِخٔسُو الئَّيیَّ َػل ُٛ اَل  َٗ ِنٔح  ثَىٔی ََبُو الشَّ َة َحسَّ َٔ ًُ َخلٔي ٌِ بِ َراَز ََ

ًٕ ََِو حَُشیِٕن َرضَٔی اہللُ  ُتَٔی بَٔحَش أ َٓ أَِستُرُُظ بٔطٔ  َٓ اَی  َٔ َٗ أَُولِّيطٔ  َٓ اَک  َٔ َٗ اَل َولِّىٔی  َٗ َتٔشَل  ِِ حٔئُِت َي َٓ  ٔ ًَلَی َػِسرٔظ َباَل  َٓ ًَِيُضَنا 

 ًُ ثََيا َیِحٌَی بِ ًَبَّاْض َحسَّ اَل  َٗ  ٔ ََلو ُِ ًِ بَِؤل اِل ًِ بَِؤل اِلَحارٔیَةٔ َویَُزغُّ ٔم َشُل ٔم ِِ اَل ُي َ٘ َٓ اَل ََبُو َزاُوز َوصَُو ََُِٔشلُُط  َٗ اِلَولٔئس 

 ًِ ًَ ًُ َتنٔيٕه  ٌُ بِ اَل َصاُرو َٗ أئ  َّرِعَ اَل اِْلَبَِواُل کُلَُّضا َسَواْئ ََبُو الز َٗ  ًٔ  اِلَحَش

ح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

م
ش

اجمدہ نب ومیس، ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلنمح نب دہمی، ییحی نب فدیل، لحم نب ہفیلخ، اوب

ہ رفامےت وت ھجم ےس رفامےت ہک ھٹیپ ومڑ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ایک رکات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج لسغ اک اراد

فملس  رک ڑھکا وہ اج وت ںیم ھٹیپ ومڑ رک ڑھکا وہ اجات افر آڑ ےیک راتہ اکی دہعف اک ذرک ےہ ہک نسح ای نیسح آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رفامای ہک زلیک اک اشیپب دوھای اجات ےہ ےک ہنیس ابمرک رپ اشیپب رک دای وت ںیم دوھےن ےک ےیل آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

افر زلےک ےک اشیپب رپ اپین ڑھچک دای اجات ےہ ابعس ےن اہک ہک مہ ےن ییحی نب فدیل ےس دحثی ایبؿ یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی 

 اوباسلرعا ںیہ اہرفؿ نب میمت ےن نسح ےس لقن ایک ےہ ہک اشیپب بس ربارب ںیہ 

ح ریض اہلل ہنع اجمدہ نب ومیس، ابعس نب :  رافی

م
ش

 دبعامیظعل، دبعارلنمح نب دہمی، ییحی نب فدیل، لحم نب ہفیلخ، اوب

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ے؟
ی
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 زلےک اک اشیپب ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکان اچ



 

     377    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ابً ابی رعوبہ، ٗتازہ، ابی رحب، بً ابی اسوز، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ٔ ًٔ ََبٔی اِْلَِسَوز ٔب بِ ًِ ََبٔی رَحِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًٔ ََبٔی رَعُ ًِ ابِ ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَِيُط َحسَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ 

ِه  ٌَ ََلؤ َما َلِه یَِل ُِ ًِ بَِؤل اِل ُح ٔم ـَ ًِ بَِؤل اِلَحارَٔیٔة َویُِي َشُل ٔم ِِ اَل ُي َٗ 

 افر دسمد، ییحی، انب ایب رعفہب، اتقدہ، ایب رحب، نب ایب اوسد، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زلیک اک اشیپب دوھای اجاگیئ

 زلےک اک اشیپب رپ اپین ڑھچاک اجاگیئ بج کت ہک فہ اھکان ہن اھکےن ےگل 

 دسمد، ییحی ، انب ایب رعفہب، اتقدہ، ایب رحب، نب ایب اوسد، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ے؟
ی

 

ئ
 
ہ
 زلےک اک اشیپب ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکان اچ

     378    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، مٌاذ بً ہظاو ٗتازہ، ابورحب بً ابی اسوز، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ :  راوی

اذُ بِ  ٌَ ثََيا ُم َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًٔ ََبٔی َحسَّ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٔ ًٔ ََبٔی اِْلَِسَوز ٔب بِ ًِ ََبٔی رَحِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ

َياُظ َوَلِه یَِذَُکِ َما ٌِ ََٓذََکَ َم اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَِيطُ ََ َتاَزةُ َصَذا َما َلِه َلِه یَِل  كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  َٗ اَل  َٗ ِه َزاَز  ٌَ

ا ٌّ ٌَٔنا ُُٔشََل َجنٔي َ إَٔذا ك َٓ اَو  ٌَ َنا اللَّ ٌَ  َیِل

انب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اتقدہ، اوبرحب نب ایب اوسد، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

م ذموکر ںیہن افر اس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےن رھپ یلہپ دحثی یک رطح ایبؿ ایک رگم 

ن ػع

اس ںیم ام م 

رفامای ہک ہی مکح رصػ اس وصرت ںیم ےہ بج ہک فہ دفونں اھکان ہن اھکےت وہں افر بج فہ اھکاناھکےن ںیگل وت دفونں اک اشیپب 

 دوھای اجاگیئ 

 ب نب ایب اوسد، رضحت یلع ریض اہلل ہنعانب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اتقدہ، اوبرح :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ے؟
ی

 

ئ
 
ہ
 زلےک اک اشیپب ڑپکے رپ گل اجےئ وت ایک رکان اچ

     379    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًبساہلل بً ًنزو بً ابی ححاد، ًبسالوارث، یوىص، حرضت حشً رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ا ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ِبُس اِلَوارٔٔث  ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ َنز ٌِ ًٔ ََبٔی اِلَححَّأد ََبُو َم ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ِت َُوَّ َحسَّ ََّضا ََبَِْصَ طٔ ََى ًِ َُمِّ ًَ  ًٔ ِلَحَش

ٔشُل بَِوَل اِلَحارٔیَ َسلَ  ِِ ََُشَلِتُط َوکَاىَِت َا َه  ٌٔ َ إَٔذا ك َٓ ِه  ٌَ ََلؤ َما َلِه یَِل ُِ ًَلَی بَِؤل اِل  ةٔ َنَة َاُؼبُّ اِلَناَئ 

دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج، دبعاولارث، ویسن، رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

وملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع وک داھکی ہک زلاک بج کت اھکان اھکےن ےک اقلب ہن وہات وت فہ اےکس اشیپب رپ اپین اوہنں ےن اؾ ا

 ڑھچک دای رکیت ںیھت افر بج اھکان اھکےن اتگل وت اوکس دوھںیت افر زلیک ےک اشیپب وک ہشیمہ دوھای رکںیت 

 ویسن، رضحت نسح ریض اہلل ہنع دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، دبعاولارث، :  رافی

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

  

 اناپک زنیم وک اپک رکےن اک رطہقی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اناپک زنیم وک اپک رکےن اک رطہقی

     380    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًنزو بً ْسح، ابً ًبسہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

يَ  ِٔ ًَِبَسَة ََِخبََرىَا ُس  ًٔ ُى ابِ ِٔ ًَ َوَصَذا َل ی ِبَسَة فٔی آَخٔ ًَ  ًُ حٔ َوابِ ِ ًٔ الرسَّ ًَِنزٔو بِ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ ا

 ًَ َّ اِلُنَشئِّب  ََٓؼل َه َجالْٔص  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ا َزَخَل اِلَنِشحَٔس َوَرُسوُل اہللٔ َػل ابٔيًّ ٌَّ َرَِعَ ََ ٔ ِبَسَة ًِ ََبٔی صَُزیَِزة ًَ  ًُ اَل ابِ َٗ ی 

اَل الئَّيیُّ  َ٘ َٓ َيا َََحّسا  ٌَ ّسا َوََل َتزَِحِه َم اَل اللَُّضهَّ اِرَحِنىٔی َوُمَحنَّ َٗ َتیِٔن ثُهَّ  ٌَ ِٛ ا ثُهَّ  َر ٌّ ِس َتَححَّزَِت َوأس َ٘ َه َل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َػل

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  َيَضاصُِه الئَّيیُّ َػل َٓ ََ اليَّاُض إَٔلِيطٔ  أَِْسَ َٓ ٌِ بَاَل فٔی ىَاحَٔئة اِلَنِشحٔٔس  ًَ َلِه َیِلَبِث ََ ی ٔ ٌِٔثُتِه ُمَيرسِّ ََّنا بُ اَل إٔى َٗ َه َو  َوَسلَّ

ًِ َمائٕ َوَلِه  اَل َذىُوبّا ٔم َٗ ًِ َمإئ ََِو  ًََلِيطٔ َسِحَّل ٔم ًَ ُػبُّوا  ی ٔ رسِّ ٌَ ُثوا ُم ٌَ  تُِب

ادمح نب رمعف نب رسح، انب دبعہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب دجسم ںیم آای افر آپ یلص اہلل ہیلع 

ےک اکی رافی( دبعہ ےن اہک ہک اس ےن دف رںیتعک زپ۔ںی افر ویں داع رکےن فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت اس ےن امنز زپیھ )دحثی 

 اہلل اگل اے اہلل ھجم رپ رمح رک افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رمح افر امہرے اسھت رمح ںیم یسک افر وک رشکی ہن رک ہی نس رک آپ یلص

ہلل یک رتمح دحیب فعیس ےہ ہی میسقت وہےن ےس مک ںیہن وہیت( ایھب ھچک زایدہ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ےن اشکدہ وک گنت رکدای )ینعی ا



 

دری ہن ذگری یھت ہک اس ےن دجسم ےک اکی وکےن ںیم اج رک اشیپب رکدای ولگ )رفےنک ےک ےیل( ایکس رطػ دفڑے نکیل یبن یلص 

آاسین رکےن فاےل انب رک ےجیھب ےئگ وہ یتخس رکےن فاےل  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن ااسی رکےن ےس رفک دای افر رفامای مت ولوگں ےک ےیل

 انب رک ںیہن ےجیھب ےئگ وہ افر رفامای اس ہگج رپ اپین اک اکی ڈفؽ اہبدف 

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب دبعہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اناپک زنیم وک اپک رکےن اک رطہقی

     381    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، جزیز، ابً حازو، ًبسالنلک، ابً ًنیر، حرضت ًبساہلل بً مٌ٘ل بً مرقٌ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُموَسی بِ  ًِ َحسَّ ًَ ُث  ٕ یَُحسِّ ًَ ًَُنیِر ىٔی ابِ ٌِ ِبَس اِلَنلٔٔک َي ًَ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَ َحازٔوٕ  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َجزٔیْز َي ٌٔيَل َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ  ًُ إِٔسَن

َه بَٔضٔذظٔ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل ابٔیٌّ َم َّی َرَِعَ اَل َػل َٗ  ٌٕ ًٔ ُمرَقِّ ٘ٔٔل بِ ٌِ ًٔ َم َّی بِ ىٔی الئَّيیَّ َػل ٌِ اَل َي َٗ اَل ٓٔيطٔ َو َٗ ٔة  اِل٘ٔؼَّ

اَل ََ  َٗ ًَلَی َمکَاىٔطٔ َماّئ  وا  ُ٘ وُظ َوََصِزٔي ُ٘ أَِل َٓ َُّرأب  ًِ الت َلِيطٔ ٔم ًَ َه ُخُذوا َما بَاَل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًُ اہللُ  بُو َزاُوز َوصَُو ُمزَِسْل ابِ

َّی  ٕ٘ٔل َلِه یُِسرِٔک الئَّيیَّ َػل ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم  اہللُ 

ومیس نب اامسلیع، رجری، انب احزؾ، دبعاکلمل، انب ریمع، رضحت دبعاہلل نب لقعم نب رقمؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 فآہل فملس ارعایب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ رھپ وپرا فاہعق ایبؿ ایک اس دحثی ںیم ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

ےن رفامای سج ہگج اےنس اشیپب ایک ےہ فاہں یک یٹم ااھٹ رک کنیھپ دف افر اس ہگج اپین اہبدف  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رفاتی رملس ےہ 

 ویکہکن انب لقعم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن اپای 

 رضحت دبعاہلل نب لقعم نب رقمؿ ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، رجری، انب احزؾ، دبعاکلمل، انب ریمع،  :  رافی

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

  

 زنیم کشخ وہ اجےن ےک دعب اپک وہ اجیت ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 زنیم کشخ وہ اجےن ےک دعب اپک وہ اجیت ےہ

     382    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، حنزہ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَىٔی َحنِ  ًٔ ٔطَضإب َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبَرَنٔی یُوىُُص  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًُ َحسَّ اَل  زَةُ بِ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ

ًّی َٓ ِيُت  ُٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ِيُت ََبٔيُت فٔی اِلَنِشحٔسٔ فٔی  ُٛ ًُ ًَُنَز  اَل ابِ ًَزَبّا َوکَاىَِت اِلکََٔلُب  َٗ َطابًّا 

 ُ َلِه یَُٜوى َٓ بُٔل َوتُِسبٔزُ فٔی اِلَنِشحٔٔس  ِ٘ ًِ َذلَٔک َتبُوُل َوُا ٌَ َطِيّئا ٔم و  وا یَزُطُّ

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، زمحہ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

آےت اجےت ےھت افر اشیپب ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم رات وک دجسم ںیم راہ رکات اھت افر ںیم وجاؿ افر ونکرا اھت افر ےتک یھب دجسم ںیم 

رک دےتی ےھت افر احصہب رکاؾ اشیپب یک فہج ےس اس رپ اپین ہن اہبےت ےھت ہیفنح ےک زندکی زنیم وھکدان افر اپین اہبان اس فتق رضفری 

رضفری ںیہن ےہ زین ےہ ہکبج زنیم یچک وہ، افر ایسی تخس وہ ہک اپین وک ذجب ہن رکیتکس وہ  ارگ فہ اپین وک ذجب رک یتکس وہ وت ااکس وھکدان 

ہیفنح ےک زندکی زنیم رصػ وہا افر دوھپ ںیم کشخ وہ اجےن افر دنگ اک ارث زالئ وہ اجےن ےس یھب اپک وہ اجیت ےہ رگم اس 

 وصرت ںیم اس رپ رصػ امنز زپیھ اج یتکس ےہ اس ےس ممیت ںیہن ایک اج اتکس 

 رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، زمحہ، :  رافی

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

  

 دانم ںیم اجنتس گل اجےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دانم ںیم اجنتس گل اجےن اک ایبؿ

     383    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، محنس بً ًنارہ بً ًنزو بً حزو، محنس بً ابزاہيه، او ولس، حرضت ابزاہيه بً  :  راوی

 ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہ

ًِ ُمحَ  ًَ  ٕ ًٔ َحزِو ًَِنزٔو بِ  ًٔ ًٔ ًَُناَرَة بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ َُوِّ َوَلٕس َحسَّ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ نَّ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ََّضا َسأََلِت َُوَّ َسَلَنَة َزِوَد الئَّيیِّ َػل ٖٕ ََى ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ِّی اِمَزََْة َُكٔيُل َذیِلٔی  ْٔلٔبَِزاصٔيَه بِ ٔن اَلِت إ َ٘ َٓ َه  َوَسلَّ

ٔذرٔ  َ٘ ٌٔ اِل َسظُ  َوََِمٔشی فٔی اِلَنکَا ٌِ زُُظ َما َب َه یَُلضِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَلِت َُوُّ َسَلَنَة  َ٘ َٓ 

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دمحم نب امعرہ نب رمعف نب زحؾ، دمحم نب اربامیہ، اؾ فدل، رضحت اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع

 اوہنں ےن زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس وساؽ ایک ہک ریما یک اؾ فدل ےس رفاتی ےہ ہک



 

 دانم ابمل ےہ افر ںیم سجن ہگج رپ یھب یتلچ وہں )وت ےھجم ایک رکان اچےیہ؟( رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

 ( اراشد رفامای اھت ہک دعب فاال زنیم اک کشخ ہصح اس دانم وک اپک رپدے اگ فآہل فملس ےن )اےسی یہ ہلئسم ےک وجاب ںیم

دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دمحم نب امعرہ نب رمعف نب زحؾ، دمحم نب اربامیہ، اؾ فدل، رضحت اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دانم ںیم اجنتس گل اجےن اک ایبؿ

     384    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، احنس بً یوىص، زہیر، ًبساہلل بً ًيسی، موسٰی بً ًبساہلل بً یزیسبىی ًبساطہل :  راوی

ًَِبُس اہللَٔحسَّ  ثََيا  ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ یُوىَُص  ِيلٔیُّ َوََِحَنُس بِ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ِبٔس ثََيا  ًَ  ًٔ ًِ ُموَسی بِ ًَ ًُ ًٔيَسی   بِ

ُِٗلُت یَا َرُسوَل  اَلِت  َٗ ًَِبٔس اِْلَِطَضٔل  ًِ بَىٔی  ًِ اِمَزََةٕ ٔم ًَ ًٔ َیزٔیَس  ُل  اہللٔ بِ ٌَ ِٔ َٕ َن َِٜي َٓ ٔلَی اِلَنِشحٔسٔ ُمِيتَٔيّة  ا إ ّ٘ ي ٌَّ َلَيا َطٔ ٔ اہللٔ إ

 ٔ ٔ بَٔضٔذظ َضٔذظ َٓ اَل  َٗ ُِٗلُت بَلَی  اَلِت  َٗ ْٙ هَٔی ََكَِيُب ٔمِيَضا  ی َسَصا َطٔ ٌِ اَل َََلِيَص َب َٗ ىَا   إَٔذا ُمَّٔطِ

دبعاہلل نب سیدیینب دبعالہش یک اکی وعرت اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن  دبع اہلل نب دمحم، ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب یسیع، ومٰیس نب

وہ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرا دجسم ںیم اجےن اک راہتس دنگہ ےہ سپ بج ابرش

اس دنگے راےتس ےک دعب وکیئ اصػ راہتس یھب ےہ؟ ںیم ےن  وت مہ ایک رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک ایک

 رعض ایک اہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سپ ہی )دفرسا راہتس ےلہپ راہتس اک( دبؽ ےہ 

 دبعاہلل نب دمحم، ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب یسیع، ومٰیس نب دبعاہلل نب سیدیینب دبعالہش :  رافی

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

  

 وجہت ںیم اجنتس گل اجےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وجہت ںیم اجنتس گل اجےن اک ایبؿ

     385    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اض بً وليس، بً مزیس، محنوز بً خالس، ًنز و، ابً ًبسالواحس، اوزاعی، حرضت احنس بً حيبل، ابومِیرہ، ًب :  راوی



 

 ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ًٔ َمزِیَٕس ََِخبَرَ  ًُ اِلَولٔئس بِ ًَبَّاُض بِ ثََيا  ٔ ح و َحسَّ ثََيا ََبُو اِلُنِٔیَرة ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ثََيا َمِحُنوزُ بِ َحسَّ ًُ نٔی ََبٔی ح و َحسَّ

 ًَ ٌٔيَس بِ ٌَّ َس اَل َُىِبٔئُِت ََ َٗ ىَی  ٌِ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ اِلَن ًَ ِبٔس اِلَواحٔٔس  ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ًَُنزُ َي ًِ  َخالٕٔس َحسَّ ًَ َث  بُرٔیَّ َحسَّ ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ََبٔی َس

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ َُّراَب َلُط كَُضوْر  ََبٔيطٔ  ٌَّ الت ٔ إ َٓ لٔطٔ اِْلََذی  ٌِ ِه بَٔي ُٛ اَل إَٔذا َوكَٔئ َََحُس َٗ 

ادمح نب لبنح، اوبریغمہ، ابعس نب فدیل، نب رمدی، ومحمد نب اخدل، رمع ف، انب دبعاولادح، افزایع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

امای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش وجات نہپ رک اجنتس رپ ےلچ اگ وت یٹم اوکس اپک رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 رک دے یگ 

ادمح نب لبنح، اوبریغمہ، ابعس نب فدیل، نب رمدی، ومحمد نب اخدل، رمع ف، انب دبعاولادح، افزایع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وجہت ںیم اجنتس گل اجےن اک ایبؿ

     386    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابزاہيه، محنس بً ٛثیر، ابً ًحَلٌ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌٔيسٔ  َحسَّ ًِ َس ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ انٔیَّ  ٌَ ِي ىٔی الؼَّ ٌِ ٕ َي ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ًٔ ََبٔی  إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ بِ

اَل إَٔذا َو  َٗ َياُظ  ٌِ َه بَٔن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٌٔيٕس  َُّراُب َس َلُضوُرصَُنا الت َٓ ِيطٔ  َّٔ  كَٔئ اِْلََذی بُٔد

ادمح نب اربامیہ، دمحم نب ریثک، انب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اسہقب دحثی یک رطح رفاتی ےہ  اس ںیم 

 یٹم اوکس اپک رکدے یگ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک ےک ومزفں ںیم اجنتس گل اجےئ وت 

 ادمح نب اربامیہ، دمحم نب ریثک، انب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وجہت ںیم اجنتس گل اجےن اک ایبؿ

     387    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، محنس، ابً ًائذ، یحٌی ، ابً حنزہ، محنس بً وليس، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی



 

ًَ َحِنزَ  ىٔی ابِ ٌِ ثَىٔی َیِحٌَی َي ًَائٕٔذ َحسَّ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ْس َي ثََيا ُمَحنَّ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ َة 

ًِ َرُسؤل اہللٔ  ًَ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح َٔ بِ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًِ اِل ًَ ٌٔيٕس  ًُ ََبٔی َس ٌٔيُس بِ ا َس ـّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَولٔيسٔ ََِخبََرنٔی ََِي َّی اہللُ  َػل

َياظُ  ٌِ  بَٔن

زمحہ، دمحم نب فدیل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یھب یلہپ دحثی یک رطح روسؽ اہلل یلص اہلل  ومحمد نب اخدل، دمحم، انب اعذئ، ییحی، انب

 ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ

 ومحمد نب اخدل، دمحم، انب اعذئ، ییحی ، انب زمحہ، دمحم نب فدیل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اجنتس ےگل ڑپکے ےس امنز زپھ ےنیل ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اجنتس ےگل ڑپکے ےس امنز زپھ ےنیل ایبؿ

     388    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت او یوىص بيت طسا زرضی اہلل ًيہمحنس بً یحٌی بً ٓارض، ابومٌنز، ًبسالوارث، حرض :  راوی

 ُ ثَتَِيا َُوُّ یُوى ِبُس اِلَوارٔٔث َحسَّ ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ َنز ٌِ ثََيا ََبُو َم ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ یَِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَِتىٔی َحسَّ اَلِت َحسَّ َٗ ازٕ  َص بِٔيُت َطسَّ

ََّضا َسأََلِت  أمزٔیَُّة ََى ٌَ َّی اہللُ  َحَناتٔی َُوُّ َجِحَسٕر اِل ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِيُت َم ُٛ اَلِت  َ٘ َٓ ِوَب  ٔ اِلَحِئف ُئؼيُب الثَّ ًِ َزو ًَ ًَائَٔظَة 

َّی اہللُ ا ََِػَبَح َرُسوُل اہللٔ َػل َلنَّ َٓ ُط َٛٔشاّئ  َٗ ِو َٓ ِيَيا  َ٘ ِس ََِل َٗ اُرىَا َو ٌَ َلِيَيا ٔط ًَ َه َو َلِيطٔ َوَسلَّ َه َََخَذ اًَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َٜٔشاَئ   ِل

َبَف  َ٘ َٓ ًِ َزوٕ  ْة ٔم ٌَ ٔ لُِن اَل َرُجْل َیا َرُسوَل اہللٔ َصٔذظ َ٘ َٓ َساَة ثُهَّ َجَلَص  َِ َّی اِل ََٓؼل َد  َلبَٔشُط ثُهَّ َخَ َلِيطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ   َرُسوُل اہللٔ َػل

ََل  ُِ وَرّة فٔی یَٔس اِل ٔلَیَّ َمِْصُ َث بَٔضا إ ٌَ َب َٓ ًَلَی َما َیلٔيَضا  َه  ِوُت َوَسلَّ ًَ َس َٓ ٔلَیَّ  يَضا ثُهَّ ََِرٔسلٔی بَٔضا إ ِّٔ ٔ َؤََج اَل أُِشلٔی صَٔذظ َ٘ َٓ  ٔ و

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َحاَئ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ تَُضا إَٔلِيطٔ  أرََحِ َٓ ُتَضا  ِٔ َٔ َشِلُتَضا ثُهَّ ََِج َِ َٓ ًٔی  ٌَ ِؼ َ٘ ًََلِيطٔ بٔ ٕٔ اليََّضارٔ َوهَٔی    بٔئِؼ

حد ر اعرمہی ےن دمحم نب ییحی
ِد

 نب افرس، اوبرمعم، دبعاولارث، رضحت اؾ ویسن تنب دشاد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ایکن دنن 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس درایتف ایک ہک ارگ ضیح اک وخؿ ڑپکے ںیم گل اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ؟ اوہنں ےن وجاب ںیم رفامای 

فملس ےک اسھت یھت افر احہضئ یھت مہ ےن اکی اچدر افڑھ ریھ یھت افر اس رپ اکی لبمک ڈاؽ راھک اھت  ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 سپ بج حبص وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس لبمک وک افڑھ رک ےلچ ےئگ افر حبص یک امنز زپیھ اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع



 

اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی وخؿ اک اشنؿ ےہ بت آپ یلص اہلل فآہل فملس )ولوگں ےک درایمؿ( ھٹیب ےئگ 

ہیلع فآہل فملس ےن اس لبمک وک اجنتس ےک آس اپس ےس یھتم ںیم ڑک رک اکی الغؾ ےک اہوھتں ںیم دای افر ریمے اپس اجیھب افر اہک ہک 

ین اک اکی ربنت اگنم رک اوکس دوھای افر اھکسای اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اوکس دوھ رک افر اھکس رک ریمے اپس جیھب دف ںیم ےن اپ

فملس ےک اپس فاسپ جیھب دای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرہپ وک رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیہ لبمک 

 افڑےھ وہےئ ےھت 

 دبعاولارث، رضحت اؾ ویسن تنب دشا دریض اہلل ہنعدمحم نب ییحی نب افرس، اوبرمعم،  :  رافی

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

  

 ڑپکے ںیم وھتک گل اجےن اک ایبؿ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ںیم وھتک گل اجےن اک ایبؿ

     389    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ثابت، بيانی، حرضت ابونرضہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َٚ َرُس  َ اَل بَز َٗ َة  ًِ ََبٔی َنرِضَ ًَ اْز ََِخبََرىَا ثَابْٔت اِلبَُيانٔیُّ  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َلِيطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّی اہللُ  لََّه وُل اہللٔ َػل

ٕف  ٌِ طُ بَٔب ـَ ٌِ  فٔی ثَِوبٔطٔ َوَحکَّ َب

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، انبین، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 

 ڑپکفں ںیم وھتاک افر اوکس ایس ڑپکے ںیم لسم ڈاال 

 رضحت اوبرضنہ ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، انبین،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے ںیم وھتک گل اجےن اک ایبؿ

     390    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حنيس، حرضت اىص رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز :  راوی

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََىَٕص  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اَل َحسَّ َٗ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ   َوَسلََّه بٔنِٔثلٔطٔ َحسَّ



 

  اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی وقنمؽ ےہ ومیس نب اامسلیع، امحد، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح روسؽ اہلل یلص

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ : ابب

 امنز یک رفتیض اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفتیض اک ایبؿ امنز یک

     391    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابوسہيل بً مالک، حرضت كلحہ بً ًبيس اہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ َمالٕٔک  طٔ ََبٔی ُسَضِئل بِ ًَنِّ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  وُل  َحسَّ ُ٘ ًَ ًُبَِئس اہللٔ َي ٍَ كَِلَحَة بِ َُّط َسنٔ ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ

ٍُ َزؤیُّ َػ  ِٔض ُيِشَن ًِ ََصِٔل ىَِحٕس ثَائَٔز الزََّ َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َّی َجاَئ َرُجْل إ وُل َحً ُ٘ طُ َما َي َ٘ ِٔ ِوتٔطٔ َوََل ُي

إَٔذا صَُو يَ  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َخِنُص َػَلَوإت فٔی اِلَيِوؤ َواللَِّيلَ َزىَا  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًِ اِْلِٔسََلؤ  ًَ ًَلَیَّ ِشأَُل  اَل َصِل  َٗ ٔة 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  اَل َوَذََکَ َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ  ََ وَّ ٌِ َتلَّ اَل ََل إَٔلَّ ََ َٗ  ًَّ اَل َُیِرُصُ َٗ َُیِرُُظ  ًَلَیَّ  اَل َصِل  َٗ  ٌَ ا ـَ ٔ َرَم لََّه ٔػَياَو َطِضز

 َ ل ًَ َضِل  َٓ اَل  َٗ َة  َٗ َس َلِيطٔ َوَسلََّه الؼَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َوَذََکَ َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ  ََ وَّ ٌِ َتلَّ َٓأَِزبََز ََل إَٔلَّ ََ  ََ وَّ ٌِ َتلَّ اَل ََل إَٔلَّ ََ َٗ یَّ َُیِرَُصا 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه الزَّجُ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُؽ  ُ٘ ًَلَی َصَذا َوََل ََِن وُل َواہللٔ ََل ََزٔیُس  ُ٘ َٚ ُل َوصَُو َي ٌِ َػَس ٔ َلَح إ ِٓ ََ 

 ہیلع فآہل دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبلیہس نب امکل، رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

فملس ےک اپس دجن اک اکی رےنہ فاال اکی صخش آای اس ےک رس ےک ابؽ رھکبے وہےئ ےھت افر ایکس آفاز ںیم انگنگٹہ یھت سج یک انب 

رپ ایکس ابت ھجمس ںیم ںیہن آریہ یھت اہیں کت ہک فہ رقبی آایگ افر فہ االسؾ ےک قلعتم درایتف رکےن اگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےن رفامای دؿ افر رات ںیم اپچن امنزںی رفض ںیہ اس ےن وپاھچ ہک ایک اےکس العفہ یھب وکیئ افر امنز ھجم رپ رفض ےہ آپ یلص فآہل فملس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن، رگم لفن رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس امہ راضمؿ ےک رفزفں ےک قلعتم اتبای اس ےن 

 اس ےک العفہ یھب ھجم رپ وکیئ افر رفزہ رفض ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن رگم لفن، اےکس دعب آپ رھپ وپاھچ ہک ایک



 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس دصہق )زٰوکة( ےک قلعتم اتبای اس ےن رھپ وپاھچ ہک ایک اےکس العفہ یھب ھجم رپ وکیئ افر دصہق ےہ؟ آپ

فملس ےن رفامای ںیہن رگم لقن رافی اک ایبؿ ےہ ہک اس ےک دعب فہ صخش ہی اتہک وہا اھٹ رک  ل دای ہک  یا ہک مسق ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اںیمس ہن وکیئ ااضہف رکفں اگ افر ہن یمک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ہی چس اتہک ےہ وت اس ےن رماد اپیئ 

 لیہس نب امکل، رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک رفتیض اک ایبؿ

     392    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌ بً زاؤز، اسنٌيل، بً جٌف، ابوسہيل ىآٍ بً مالک بً ًامزسلامی :  راوی

ًٔ َمالٔٔک  ٍٔ بِ ٔ ًِ ََبٔی ُسَضِيٕل ىَآ ًَ َفٕ اِلَنَسنٔیُّ  ٌِ ًُ َج ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًُ َزاُوَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٔ بَٔضَذا َحسَّ ٕ بٔإِٔسَيازٔظ ًَأمز ًٔ ََبٔی   بِ

َلَح َوََ  ِٓ اَل ََ َٗ َٚ اِلَحٔسیٔث  ٌِ َػَس ٔ َٚ َزَخَل اِلَحيََّة َوََبٔيطٔ إ ٌِ َػَس ٔ  بٔيطٔ إ

امیلسؿ نب داؤد، اامسلیع، نب رفعج، اوبلیہس انعف نب امکل نب اعرم ےن ایس دنس ےک اسھت یہی دحثی ایبؿ یک ےہ اںیمس ےہ ہک آپ 

 پ یک فہ تنج ںیم اجاگیئ ارگ فہ چس اتہک ےہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ےہ ریمے ابپ یک فہ ابرماد وہا مسق ےہ ریمے اب

 امیلسؿ نب داؤد، الیعمس، نب رفعج، اوبلیہس انعف نب امکل نب اعرم :  رافی

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

  

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ت اک ایبؿامنز ےک افاق

     393    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، ًبسالزحنً بً َٓلں بً ابی ربيٌہ، حٜيه بً حٜيه، ىآٍ بً جبیر بً ملٌه، حرضت ابً  :  راوی

 ًباض رضی اہلل ًيہ

ٌَ َحسَّ  َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ َحسَّ ٍٔ بِ ٔ ًِ ىَآ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح ٜٔئه بِ ًِ َح ًَ َة  ٌَ ًٔ ََبٔی َربٔي ٌٔ بِ ََُٓل  ًُ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔی 

 ًَ ىٔی ٔجبِرٔیُل  َلِيطٔ َوَسلََّه ََمَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ٕه  ٌٔ ًٔ ُمِل ٔ بِ ََلو ًِٔيَس الِ ُجَبیِر بَِئت َلِيطٔ الشَّ



 

 ٔ ٌَ ه ِْصَ حٔیَن کَا ٌَ َّی بَٔی اِل أک َوَػل َ
ِسَر الْشِّ َٗ ِنُص َوکَاىَِت  ِضَز حٔیَن َزاَلِت الظَّ َّی بَٔی الوُّ ََٓؼل ىٔی َمزََّتیِٔن  ٌِ َّی بَٔی َي ُط ٔمِثَلُط َوَػل لُّ

ُٙ َو  َٔ ٌَٔظاَئ حٔیَن َُاَب الظَّ َّی بَٔی اِل ائُٔه َوَػل ََِّٓطَ الؼَّ زَٔب حٔیَن ََ ِِ ًَلَی اِلَن اُب  َ
اُو َوالْشَّ ٌَ ِحَز حٔیَن رَحَُو اللَّ َٔ َّی بَٔی اِل َػل

ٌَ هٔلُّ  ِْصَ حٔیَن کَا ٌَ َّی بٔی اِل ُط ٔمِثَلُط َوَػل ٌَ هٔلُّ ِضَز حٔیَن کَا َّی بَٔی الوُّ ُس َػل َِ ٌَ اِل ا کَا َلنَّ َٓ ائٔٔه  زَٔب حٔیَن الؼَّ ِِ َّی بَٔی اِلَن ُط ٔمِثَلِيطٔ َوَػل

ائُٔه  ََِّٓطَ الؼَّ اَل یَا ُمَحنَّ  ََ َ٘ َٓ ٔلَیَّ  َت إ َٔ أَِسَفَ ثُهَّ اِلَت َٓ ِحَز  َٔ َّی بَٔی اِل ٔلَی ثُلُٔث اللَِّئل َوَػل ٌَٔظاَئ إ َّی بَٔی اِل ُت اِْلَىِبَٔيأئ َوَػل ِٗ ُس َصَذا َو

َتیِٔن  ِٗ ًٔ اِلَو ُت َما بَیَِن َصَذیِ ِٗ ِبلَٔک َواِلَو َٗ  ًِ  ٔم

 ایب رہعیب، میکح نب میکح، انعف نب ،ریب نب معطم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس دسمد، ییحی، ایفسؿ، دبعارلنمح نب الفں نب

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن دف رمہبت اخہن ہبعک ےک اپس ریمی اامتم یک 

یئ بج وسرج ڈ ل ایگ افر رہ زیچ اک اسہی وجےت ےک  ہمس ےک ربارب وہ ےہ اکی دؿ وت اوہنں ےن اےسی فتق ںیم ےھجم رہظ یک امنز زپاھ

ایگ افر رصع یک امنز اےسی فتق ںیم زپاھیئ بج رہ زیچ اک اسہی اےکس ربارب وہ ایگ افر رغمب یک امنز اےسی فتق ںیم زپاھیئ بج رفزہ دار 

 افر رجف یک امنز اس فتق ںیم زپاھیئ بج رفزہ دار ےک رفزہ وھکاتل ےہ افر اشعء یک امنز اےسی فتق ںیم زپاھیئ بج قفش اغ ب وہیئگ

رہ ےیل اھکان انیپ رحاؾ وہ اجات ےہ رھپ دفرسے دؿ رہظ یک امنز زپاھیئ بج رہ زیچ اک اسہی اےکس ربارب وہ ایگ افر رصع یک امنز زپاھیئ بج 

 ےہ افر اشعء یک امنز زپاھیئ اہتیئ رات رپ افر رجف یک زیچ اک اسہی اس ےس دفانگ وہ ایگ افر رغمب یک امنز زپاھیئ بج رفزہ دار رفزہ وھکاتل

ےہ امنز زپاھیئ رفینش ےنلیھپ رپ، اس ےک دعب ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ریمی رطػ وتمہج وہ رک رفامای اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی 

  مت ےس ےلہپ ا ءایء یک امنزفں اک فتق افر بحتسم فتق ایہن دف فروتں ےک درایمؿ ےہ

دسمد، ییحی ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب الفں نب ایب رہعیب، میکح نب میکح، انعف نب ،ریب نب معطم، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿامنز ےک افاقت اک ایب

     394    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلنہ، ابً وہب، اسامہ بً زیس، ابً طہاب، ًنزو بً ًبسالٌزیز، حرضت ابً طہاب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ ََُساَمَة بِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس  َحسَّ ًَ  ًَ ٌَّ ًَُنَز بِ ًَ ٔطَضإب ََِخبََرُظ ََ ٌَّ ابِ َ َزیِٕس اللَِّيثٔیِّ َ

ٌَّ جٔ  ٔ ٔ َََما إ ًُ الزُّبَیِر َوةُ بِ اَل َلُط رُعِ َ٘ َٓ ِْصَ َطِيّئا  ٌَ َ اِل
أَخَّ َٓ  ٔ ًَلَی اِلنِٔيبَر أًّسا  َٗ  ٌَ ٔ کَا زٔیز ٌَ َ اِل ِس ََِخب َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َر بِرٔیَل َػل



 

َوةُ َسنٔ  اَل رُعِ َ٘ َٓ وُل  ُ٘ ًَِلِه َما َا اَل َلطُ ًَُنزُ ا َ٘ َٓ ََلةٔ  ِٗٔت الؼَّ َه بَٔو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ّسا َػل وُل ُمَحنَّ ُ٘ وزٕ َي ٌُ ًَ ََبٔی َمِش ُت َبٔظیَر بِ ٌِ

َّی اہللُ ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ وزٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ َي ٌُ ُت ََبَا َمِش ٌِ َه َسنٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وُل ىَزََل ٔجبِرٔیُل َػل ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ُط ثُهَّ  ٌَ ُط ثُهَّ َػلَِّيُت َم ٌَ ُط ثُهَّ َػلَِّيُت َم ٌَ ُط ثُهَّ َػلَِّيُت َم ٌَ ََٓؼلَِّيُت َم ََلةٔ  ٔت الؼَّ ِٗ أَِخبََرنٔی بَٔو ٌٔطٔ َٓ ُط َیِحُشُب بٔأََػابٔ ٌَ  َػلَِّيُت َم

ِنُص َوُربََّنا ََ  َخِنَص  ِضَز حٔیَن َتزُوُل الظَّ َّی الوُّ َه َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َصا حٔیَن َيِظَتسُّ َػَلَوإت ََفَ َ
خَّ

ٌِ َتِسُخَلَضا الؼُّ  ِبَل ََ َٗ اُئ  ـَ ْة بَِي ٌَ ٔٔ ِنُص ُمزَِا ِْصَ َوالظَّ ٌَ ِّی اِل ِتٔی َذا اِلََحُّ َوَرََیُِتطُ ُيَؼل َيأ َٓ ََلةٔ  ًِ الؼَّ ُٖ الزَُّجُل ٔم ََٓيِيَْصٔ ةُ  ِفَ

ٌَٔظاَئ حٔیَن َيِشَوزُّ  ِّی اِل ِنُص َوُيَؼل ُم الظَّ ُ٘ زَٔب حٔیَن َاِش ِِ ِّی اِلَن ِنٔص َوُيَؼل ؤب الظَّ ِبَل َُغُ َٗ ٔة  َٔ َصا اِلُحَلِي َ
ُٙ َوُربََّنا ََخَّ ُٓ ُ اِْل

َّی الؼُّ  ٍَ اليَّاُض َوَػل َّی یَِحَتنٔ لٔيَص َحً ِِ َس َذلَٔک التَّ ٌِ أَِسَفَ بَٔضا ثُهَّ کَاىَِت َػََلتُُط َب َٓ ی  َّی َمزَّّة َُِخَ َلٕص ثُهَّ َػل َِ ِبَح َمزَّّة بٔ

َنْز َوَمالْٔک  ٌِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َم ًَ اَل ََبُو َزاُوز َرَوی صََذا اِلَحٔسیَث  َٗ ٌِ يُِشٔفَ  ٔلَی ََ ِس إ ٌُ َّی َماَت َوَلِه َي ًُ ًُ  َحً ًُ َوابِ ِيُب بِ ٌَ َيِيَيَة َوُط

َذ  َٛ وُظ َو ُ رسِّ َٔ َّی ٓٔيطٔ َوَلِه ُي َت الَّٔذی َػل ِٗ وا اِلَو َُیِرُصُِه َلِه یَِذَُکُ ٕس َو ٌِ ًُ َس ًُ ََبٔی َحِنزََة َواللَِّيُث بِ ا َرَوی صَٔظاُو بِ ـّ لَٔک ََِي

َوَة ىَِحَو رَٔواَیٔة َم  ًِ رُعِ ًَ  ٕٚ ًُ ََبٔی َمزُِزو َوَة َوَحبٔيُب بِ ًُ رُعِ ٌَّ َحبٔيّبا َلِه یَِذَُکِ َبٔظیّرا َوَرَوی َوصُِب بِ ٕ َوََِػَحابٔطٔ إَٔلَّ ََ َنز ٌِ

زٔٔب  ِِ اَل ثُهَّ َجائَطُ لِٔلَن َٗ زٔٔب  ِِ َت اِلَن ِٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ ِيَشا َٛ ًِ ىٔی ٔم ٌِ ِنُص َي حٔیَن َُابَِت الظَّ

ٔس  َِ َّیاِل اَل ثُهَّ َػل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َذلَٔک ُرؤَی  َٛ ّتا َواحّٔسا َو ِٗ سٔ  َو َِ ًِ اِل ىٔی ٔم ٌِ زَٔب َي ِِ بَٔی اِلَن

ًِ َحٔسی أؾ ٔم ٌَ ًٔ اِل ًَِنزٔو بِ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ َذلَٔک ُرؤَی  َٛ ّتا َواحّٔسا َو ِٗ ًِ ََبٔيطٔ َو ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َة  ٔليَّ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ا ٔث َحشَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، ااسہم نب زدی، انب اہشب، رمعف نب دبعازعلسی، رضحت انب اہشب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

سی دجسم ںیم ربنم رپ ےھٹیب وہےئ ےھت رصع یک امنز ںیم دقرے اتریخ وہیئگ وت رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع رضحت رمع نب دبعازعل

ےن اہک ہک ایک آپ وک ولعمؾ ںیہن ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک افاقت ےس ابربخ 

سی ےن اہک ہک وسچ ھجمس رک وبول رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع وجاب ںیم اہک ہک ںیم ےن ریشب نب ایب رک دای اھت؟ رضحت رمع نب دبعازعل

وعسمد ریض اہلل ہنع ےس انس ےہ افر ااکن ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع ےس انس ےہ فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن روسؽ 

انس ےہ ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ انزؽ وہےئ افر ےھجم امنزفں ےک افاقت ےس  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ

ابربخ ایک ںیم ےن اؿ ےک ےھچیپ امنز زپیھ، رھپ زپیھ، رھپ زپیھ، رھپ زپیھ، افر رھپ زپیھ اس رطح آپ ےن اینپ اویلگنں رپ اپچن امنزفں 

 داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج ڈ ےتل یہ رہظ یک امنز زپیھ وک امشر ایک رھپ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک



 

افر رگیم یک دشت ےک فتق اتریخ ےک اسھت زپیھ افر رصع یک امنز زپیھ اس احؽ ںیم ہک وسرج دنلب افر دیفس اھت زردی ابلکل ہن یھت 

 اجات )وج دمہنی ےس رقتةی   ھچ لیم ےک افرپ  رپ ےہ( )افر افر آدیم امنز ےس افرغ وہ رک وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ ذفاہفیلحل ںیم چنہپ

ںیم ےن داھکی ہک( آپ وسرج رغفب وہےت یہ رغمب یک امنز ادا رفامےت افر بج آامسؿ ےک انکرفں ایسیہ اھچ اجیت بت آپ یلص 

وہےن یک اخرط اشعء یک امنز ںیم اتریخ  اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء یک امنز زپےتھ افر یھبج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک عمج

رکےت ےھت افر رجف یک امنز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت ادنریھے ںیم زپیھ افر اکی رمہبت رفینش ںیم اس ےک دعب 

اپےئگ افر ع یھ آپ ہشیمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ادنریھے زپےتھ ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فافت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفینش ںیہن زپیھ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک زرہی ےس رمعم، امکل، انب ہنییع، بیعش نب زمحہ 

 افر ثیل نب دعس فریغہ ےن یھب رفاتی ایک ےہ نکیل اوہنں ےن اس فتق وک ذرک ںیہن ایک سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز

زپیھ افر ہن یہ اوہنں ےن ایکس ک ریس یک ایس رطہقی ےس اشہؾ نب رعفہ افر بیبح نب ایب رمزفؼ ےن رعفہ ےس رفاتی ایک ےہ سج 

رطح رمعم ےن افر اےکن ااحصب ےن رفاتی ایک ےہ رگم بیبح ےن ریشب وک ذرک ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فبہ نب شیکؿ ےن وباہطس 

فآہل فملس ےس فتقِ رغمب ذرک ایک ےہ ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ دفرسے ےک دؿ رغمب ےک ےیل وسرج اجرب یبن یلص اہلل ہیلع 

رغفب وہےن ےک دعب آےئ ینعی دفونں دؿ اکی یہ فتق ںیم  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایس رطح اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک اجبن ےس 

 ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ایگ ےہ اس ںیم

دفرسے دؿ یھب رغمب یک امنز ایس فتق ںیم زپاھیئ  ایس رطح دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع یک اجبن ےس شحؿ نب 

 یک یئگ ےہ ہیطع ع  رمعف نب بیعش ع  اہیب ع  دجہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ااسہم نب زدی، انب اہشب، رمعف نب دبعازعلسی، رضحت انب اہشب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ

     395    حسیث                               اولجلس   :  جلس

 مشسز، ًبساہلل بً زاؤز، بسر بً ًثناٌ، ابوبرک بً ابی موسی، حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبُو ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ثََيا بَِسُر بِ ًُ َزاُوَز َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌَّ َسائَّٔل  َحسَّ ًِ ََبٔی ُموَسی ََ ًَ ًُ ََبٔی ُموَسی  برَِکٔ بِ

ِحزَ  َٔ اَو اِل َٗ َ أ َٓ َّی َََمَز بََٔلَّل  ًََلِيطٔ َطِيّئا َحً َلِه یَزُزَّ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَ َسأََل الئَّيیَّ َػل َّی حٔیَن کَا ََٓؼل ِحزُ  َٔ َّٙ اِل  حٔیَن اِنَظ

ُٖ َو  ٔ ز ٌِ ِضَز حٔیَن َزاَلِت الزَُّجُل ََل َي اَو الوُّ َٗ َ أ َٓ ٔلَی َجِيبٔطٔ ثُهَّ َََمَز بََٔلَّل  ًِ إ ُٖ َم ٔ ز ٌِ ٌَّ الزَُّجَل ََل َي َّی ِجَط َػاحٔبٔطٔ ََِو ََ ِنُص َحً الظَّ



 

ـَ  ِنُص بَِي ِْصَ َوالظَّ ٌَ اَو اِل َٗ َ أ َٓ ًَِلُه ثُهَّ َََمَز بََٔلَّل  َٕ اليََّضاُر َوصَُو ََ ائُٔل اىَِتَؼ َ٘ اَل اِل زَٔب َٗ ِِ اَو اِلَن َٗ َ أ َٓ ْة َوَََمَز بََٔلَّل  ٌَ ٔٔ اُئ ُمزَِا

 َٔ َّی اِل سٔ َػل َِ ًِ اِل ٌَ ٔم ا کَا َلنَّ َٓ  ُٙ َٔ َُاَب الظَّ ٌَٔظاَئ حٔیَن  اَو اِل َٗ َ أ َٓ ِنُص َوَََمَز بََٔلَّل  ِلَيا حٔیَن َُابَِت الظَّ ُ٘ َٓ  َٖ ِحَز َواِنَْصَ

ِضَز فٔی َو  اَو الوُّ َٗ َ أ َٓ ِنُص  ِت الظَّ ٌَ اَل ََِمَسی ََكََل َٗ ِنُص ََِو  ِت الظَّ ِس اِػَفَّ َٗ ِْصَ َو ٌَ َّی اِل ِبَلطُ َوَػل َٗ  ٌَ ِْصٔ الَّٔذی کَا ٌَ ٔت اِل ِٗ

 ًَ ائُٔل  ًَ الشَّ اَل ََیِ َٗ ٔلَی ثُلُٔث اللَِّئل ثُهَّ  ٌَٔظاَئ إ َّی اِل ُٙ َوَػل َٔ ٌِ َئِيَب الظَّ ِبَل ََ َٗ زَٔب  ِِ َّی اِلَن ََلةٔ اِلوَ َوَػل ٔت الؼَّ ِٗ ُت ٓامَٔی ًِ َو ِٗ

ًَلَ  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًُ ُموَسی  ٌُ بِ اَل ََبُو َزاُوز َرَوی ُسَلامِیَ َٗ  ًٔ ٔ بَیَِن َصَذیِ زٔٔب بَٔيِحو ِِ َه فٔی اِلَن ِيطٔ َوَسلَّ

ٔلَی ثُلُٔث اللَِّئل َو  ُضِه إ ـُ ٌِ اَل َب َٗ ٌَٔظاَئ  َّی اِل اَل ثُهَّ َػل َٗ ًِ َصَذا  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًُ بَُزیَِسَة  َذلَٔک َرَوی ابِ َٛ ٔ َو ظ ٔلَی َطَِّطٔ ُضِه إ ـُ ٌِ اَل َب َٗ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   الئَّيیِّ َػل

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبر نب امثعؿ، اوبرکب نب ایب ومیس، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش 

 ہیلع فآہل فملس ےس افاقت امنز ےک قلعتم وساؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )زابین( وجاب ںیہن دای ہکلب ےن یبن یلص اہلل

رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح دای رھپ ولطع حبص اصدؼ ےک فتق رجف یک امنز زپیھ ہکبج وکیئ اکی دفرسے اک رہچہ ہن اچہپؿ اتکس اھت ای 

اوکس ہن اچہپؿ اتکس رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح ایک افر اوہنں ےن رہظ وک اقمئ ایک ہکبج وسرج ڈ ل اکچ  وج صخش اےنپ ولہپ ںیم وہات

اھت اہیں کت ہک ےنہک فاےل ےن اہک ایک دفرہپ وہ یئگ؟ افر آپ وخب اجےتن ےھت رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح ایک افر اوہنں ےن 

 افر رفنش اھت رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح وہا افر اوہنں ےن رغمب وک اقمئ ایک بج ہک وسرج رصع وک اقمئ ایک ہکبج وسرج دنلب

رغفب وہا رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح وہا افر اوہنں ےن اشعء وک اقمئ ایک ہکبج قفش اک اشنؿ رغفب وہ اکچ اھت رھپ بج دفرسا 

رجف یک امنز زپیھ افر رفاتغ ےک دعب مہ ولگ ےنہک ےگل ہک ایک وسرج لکن آای؟ افر رہظ یک امنز  دؿ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اس فتق زپیھ بج سج فتق ےلہپ رفز رصع یک امنز زپیھ یھت افر رصع یک امنز اوستق زپیھ ہکبج وسرج زرد وہ ایگ اھت ای اشؾ وہیئگ 

اشعء یک امنز اہتیئ رات ںیم زپاھیئ رھپ رفامای اہکں ےہ افاقت امنز ےک  یھت افر رغمب یک امنز قفش اغ ب وہےن ےس ےلہپ زپیھ افر

قلعتم درایتف رکےن فاال؟اجؿ ول فتق بحتسم اؿ دفونں فروتں ےک درایمؿ ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امیلسؿ نب ومٰیس ےن وباہطس 

 ےہ اںیمس ہی ےہ ہک رھپ آپ ےن اشعء یک امنز اطعء ع  اجرب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رغمب ےک قلعتم ایس رطح رفاتی ایک

زپیھ ضعب ےن اہک اہتیئ رات ںیم افر ضعب ےن اہک ہک آدیھ رات ںیم ایس رطح انب ربدیہ وباہطس ربدیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس رفاتی ایک ےہ 

 یس ارعشی ریض اہلل ہنعدسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبر نب امثعؿ، اوبرکب نب ایب ومیس، رضحت اوبوم :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ

     396    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وایوب، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہًبيساہلل بً مٌاذ، طٌبہ، ٗتازہ اب :  راوی

ًَِبسٔ   ًِ ًَ ٍَ ََبَا ََیُّوَب  َتاَزَة َسنٔ َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ َّی اہللُ َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَِنزٕو   ًٔ  اہللٔ بِ

 ِٗ اَل َو َٗ َُّط  َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ُ٘ زٔٔب َما َلِه َيِش ِِ ُت اِلَن ِٗ ِنُص َوَو ِْصٔ َما َلِه َاِؼَفَّ الظَّ ٌَ ُت اِل ِٗ ِْصُ َوَو ٌَ ٔ َما َلِه َتِحرُضِ اِل ِضز ِم ُت الوُّ

ِنُص  ٍِ الظَّ ٔ َما َلِه َتِللُ ِحز َٔ ُت َػََلةٔ اِل ِٗ ٕٔ اللَِّئل َوَو ٔلَی نِٔؼ ٌَٔظأئ إ ُت اِل ِٗ ٙٔ َوَو َٔ ِوُر الظَّ َٓ 

اعمذ، ہبعش، اتقدہ اوباویب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیبع اہلل نب 

رفامای رہظ اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت رصع اک فتق ہن آاجےئ افر رصع اک فتق اوستق کت ےہ بج کت ہک وسرج امدن ہن زپ 

یک رسیخ زالئ ہن وہ اجےئ افر اشعء اک فتق آدیھ رات کت ےہ افر رجف اک فتق اجےئ افر رغمب اک فتق بت کت ےہ بج کت قفش 

 اس فتق کت ابیق راتہ ےہ بج کت وسرج ہن لکن آےئ 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اتقدہ اوباویب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبن یک امنز یک تیفیک افر اےکن افاقت اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یبن یک امنز یک تیفیک افر اےکن افاقت اک ایبؿ

     397    حسیث                               جلس اول  :  جلس

نزو، ابً حشً، بً ًلی بً ابوكالب، حرضت محنس بً مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، سٌس بً ابزاہيه، محنس بً ً :  راوی

 ًنزو بً حشً رضی اہلل ًيہ

ِنزٕو َوصَُو ابِ  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًٔ ََبٔی َحسَّ ًَلٔیِّ بِ  ًٔ ًٔ بِ ًُ اِلَحَش

اَل َسأَِليَ  َٗ ٔ َو كَالٕٔب  ِضَز بٔاِلَضأجَزة ِّی الوُّ ٌَ ُيَؼل اَل کَا َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ الئَّيیِّ َػل ٔت َػََلة ِٗ ًِ َو ًَ ِْصَ ا َجابّٔزا  ٌَ اِل

وا ََ  لُّ َٗ ًَحََّل َوإَٔذا  ثَُر اليَّاُض  َٛ ٌَٔظاَئ إَٔذا  ِنُص َواِل بَِت الظَّ زَٔب إَٔذا ََغَ ِِ ْة َواِلَن ِنُص َحيَّ َلٕص َوالظَّ َِ ِبَح بٔ َ َوالؼُّ
 خَّ

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دمحم نب رمعف، انب نسح، نب یلع نب اوباطبل، رضحت دمحم نب رمعف نب نسح ریض اہلل ہنع 



 

سک فتق ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت اجرب )نب دبعاہلل ااصنری( ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

امنز زپےتھ ےھت اوہنں ےن اہک ہک رہظ یک امنز وسرج ڈےلھ زپےتھ ےھت افر رصع یک امنز اےسی فتق زپےتھ بج وسرج ںیم اجؿ وہیت 

یھت )ینعی ایکس کمچ افر رگیم ابیق وہیت یھت( افر رغمب یک امنز وسرج رغفب وہےت یہ زپھ ےتیل ےھت افر اشعء یک امنز بج آدیم 

 زپےتھ افر ارگ مک وہےت وت دری ںیم زپےتھ افر حبص یک امنز ہشیمہ سلغ )ینعی ادنریھے( ںیم زپےتھ زایدہ وہےت وت دلجی

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دمحم نب رمعف، انب نسح، نب یلع نب اوباطبل، رضحت دمحم نب رمعف نب نسح ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یبن یک امنز یک تیفیک افر اےکن افاقت اک ایبؿ

     398    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابی ميہال، حرضت ابوبززہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ِٔ ثََيا َح ًَلَ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًِ ََبٔی بَزَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی اِلنِٔيَضأل  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ِضزَ ُؽ بِ ِّی الوُّ ِيطٔ َوَسلََّه يَُؼل

َصی اِلَنٔسی ِٗ ٔلَی ََ ٌَّ َََحَسىَا َلَيِذَصُب إ ٔ ِْصَ َوإ ٌَ ِّی اِل ِنُص َوُيَؼل ٌَ ََل إَٔذا َزاَلِت الظَّ زَٔب َوکَا ِِ ْة َوَنٔشيُت اِلَن ِنُص َحيَّ ٍُ َوالظَّ َئة َوَیزِٔج

ُظ اليَِّوَو  ٌَ یرَِکَ اَل َوکَا َٗ ٔلَی َطَِّطٔ اللَِّئل  اَل إ َٗ اَل ثُهَّ  َٗ ٔلَی ثُلُٔث اللَِّئل  ٌَٔظأئ إ ٌَ یَُبالٔی َتأِخٔیَر اِل َسَصا َوکَا ٌِ ِبَلَضا َواِلَحٔسیَث َب َٗ  

ِبَح  ِّی الؼُّ ٔلَی اِلنٔائَةٔ  ُيَؼل یَن إ تِّ ًِ الشِّ َُ ٓٔيَضا ٔم ٌَ َيرِقَ ُُٓط َوکَا ٔ ز ٌِ ٌَ َي ُٖ َََحُسىَا َجلٔيَشطُ الَّٔذی کَا ٔ ز ٌِ  َوَما َي

صفح نب رمع، ہبعش، ایب اہنمؽ، رضحت اوبربزہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ یک امنز 

افر رصع یک امنز اےسی فتق زپےتھ ہک مہ ںیم ےس اکی صخش دمہنی )یک آابدی( ےک اکی رسے رپ وہ رک آاتفب ڈےلھ زپےتھ ےھت 

فاسپ آاجات افر آاتفب زدنہ فاتدنبہ وہات افر ںیم امنز رغمب اک فتق وھبؽ ایگ افر اشعء یک امنز وک اہتیئ رات کت ومرخ رکےن ںیم آپ 

ینعی ارثک ف رتشیب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہتیئ رات ںیم زپےتھ ےھت( افر رافی ےتہک ںیہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکیئ ابؽ ہن اھت )

ہک ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فصن بش کت امنز اشعء وک ومرخ رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ےس لبق 

رفامےت ےھت افر رجف یک امنز اےسی فتق ںیم زپےتھ ےھت ہک آدیم اےنپ اس اسیھت وک  وسےن وک افر امنز اشعء ےک دعب ابںیت رکےن وک اندنسپ

یھب )ادنریھے یک انب رپ( ہن اچہپؿ اتکس اھت سج وک فہ وخب ایھچ رطح اجاتن وہات اھت افر رجفیک امنز ںیم اسھٹ ےس وس آایت کت زپےتھ 

 ےھت 

  اہلل ہنعصفح نب رمع، ہبعش، ایب اہنمؽ، رضحت اوبربزہ ریض :  رافی



 

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

  

 امنز رہظ اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ اک فتق

     399    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًنزو، سٌيس بً حارث، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہاحنس بً حيبل، مشسز، ًباز بً ًباز  :  راوی

 ًِ ًَ ًَِنزٕو   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّازٕ َحسَّ  ًُ ًَبَّازُ بِ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ْز  ًُ َحِيَبٕل َوُمَشسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ اِلَحارٔٔث اِْلَِنَؼارٔیِّ  َحسَّ ٌٔيسٔ بِ َس

ِبٔس اہللٔ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ اِلَحَصی لٔتَ ًَ ّة ٔم ـَ ِب َٗ َٓآُخُذ  َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِضَز َم ِّی الوُّ ِيُت ََُػل ُٛ اَل  َٗ بِرَُز فٔی  

ةٔ اِلََحِّ  َلِيَضا لٔٔظسَّ ًَ َضا لَٔحِبَضًٔی ََِسحُُس  ٌُ ِّی َََؿ ف َٛ 

نب احرث، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رہظ یک  ادمح نب لبنح، دسمد، ابعد نب ابعد دمحم نب رمعف، دیعس

فر امنز روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زپاھ رکات اھت افر یھٹم رھب رکنکایں اہھت ںیم ااھٹ اتیل اتہک فہ دقرے ڈنھٹی وہ اجںیئ ا

  ںیم رگیم یک دشت یک انب رپ رکات اھت اوکن اینپ اشیپین ےک ےچین رھک ولں س  رپ ںیم دجسہ رک ولں ااسی

 ادمح نب لبنح، دسمد، ابعد نب ابعد دمحم نب رمعف، دیعس نب احرث، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ اک فتقامنز 

     400    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًبيسہ بً حنيس ابومالک، سٌس بً كارٚ، ٛثیربً مسرک، اسوز، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ًُ ًَبٔيَسةُ بِ ثََيا  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ ُمِسرٕٔک  ٔ بِ ثٔیر َٛ  ًِ ًَ  ٕٚ ًٔ كَارٔ ٔس بِ ٌِ ًِ ََبٔی َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیِّ َس ًَ حَُنِيٕس 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ِسُر َػََلة َٗ اَل کَاىَِت  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَ َمِش ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٌَّ ََ ٔ ٕ اِْلَِسَوز َساو ِٗ ٕٔ ثَََلثََة ََ ِي ٔلَی   فٔی الؼَّ إ

 ٕ َِٗساو ةٔ ََ ٌَ ٔلَی َسِب َِٗساوٕ إ َتأئ َخِنَشَة ََ َِٗساوٕ َوفٔی الظِّ  َخِنَشٔة ََ

امثعؿ نب ایب ہبیش، دیبعہ نب دیمح اوبامکل، دعس نب اطرؼ، ریثکنب دمرک، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 



 

دنازہ رگیم ںیم نیت دقؾ ےس اپچن دقؾ کت افر رسدی ںیم اپچن دقؾ ےس است ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز رہظ اک ا

 دقؾ کت وہات اھت 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دیبعہ نب دیمح اوبامکل، دعس نب اطرؼ، ریثکنب دمرک، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ اک فتق

     401    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، طٌبہ، ابوحشً، حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ :  راوی

َبُة ََخِ  ٌِ ثََيا ُط َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔيسٔ اللَّ ًَ َحسَّ ُت َزیَِس بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ صَُو ُمَضأجْز  اَل ََبُو َزاُوز ََبُو اِلَحَش َٗ  ًٔ بََرنٔی ََبُو اِلَحَش

 ََ ٌُ أََراَز اِلُنَؤذِّ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل يَّا َم ُٛ وُل  ُ٘ ُت ََبَا َذٓرٕ َي ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ اَوصِٕب َي َ٘ َٓ ِضَز  ٌَ الوُّ َل ََبِزِٔز ثُهَّ َََراَز ٌِ یَُؤذِّ

َة اِلََحِّ  ٌَّ ٔطسَّ ٔ اَل إ َٗ لُؤل ثُهَّ  ِيَئ التُّ َٓ َّی َرََیَِيا  اَل ََبِزِٔز َمزََّتیِٔن ََِو ثَََلثّا َحً َ٘ َٓ  ٌَ ٌِ یَُؤذِّ إَٔذا اِطَتسَّ اِلََحُّ ََ َٓ ِئح َجَضيََّه  َٓ  ًِ  ٔم

 ٔ ََلة أَبِزٔزُوا بٔالؼَّ َٓ 

اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ومذؿ  اوب فدیل، ہبعش، اوبنسح، رضحت

ےن اچاہ ہک رہظ یک اذاؿ ےہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ذرا یکنخ وہےن دے ھچک دری دعب ومذؿ ےن اذاؿ ےنہک اک ارادہ ایک 

را یکنخ وہےن دے اس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ای نیت رمہبت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ یہی رفامای ذ

م یک 

 

ِھی
د

اہیں کت ہک مہ ےن داھکی ہک ولیٹں اک اسہی زنیم رپ زپ ےن اگل ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رگیم یک دشت 

 ںیم زپوھ  اھبپ ےس وہیت ےہ ذہلا بج رگیم زایدہ وہ وت امنز ڈنھٹے فتق

 اوب فدیل، ہبعش، اوبنسح، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ اک فتق

     402    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یزیس بً خالس بً موہب، ٗتبيہ بً سٌيس، ليث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  اویر

ثَضُ  ٌَّ اللَِّيَث َحسَّ فٔیُّ ََ َ٘ ٌٔيٕس الثَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ًٔ َمِوَصٕب اِلَضِنَسانٔیُّ َو ًُ َخالٔٔس بِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًٔ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ِه 



 

َٓ اِلُنَشئِّب َو  اَل إَٔذا اِطَتسَّ اِلََحُّ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًُ ََبٔی َسَلَنَة  اَل ابِ َٗ ََلةٔ  ًِ الؼَّ ًَ أَبِزٔزُوا 

ِئح َجَضيََّه  َٓ  ًِ َة اِلََحِّ ٔم ٌَّ ٔطسَّ ٔ إ َٓ ََلةٔ   َمِوَصٕب بٔالؼَّ

ِب ہ نب دیعس، ثیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سیدی نب اخدل نب ومبہ، 
ئ

 

قب

 ےن رفامای ہک بج رگیم زایدہ وہ وت امنز ڈنھٹے فتق ںیم زپوھ ویکہکن رگیم یک دشت منہج یک اھبپ ےس وہیت ےہ 

ِب ہ نب دیعس، ثیل، رضحت اوبرہ :  رافی
ئ

 

قب
 ریہ ریض اہلل ہنعسیدی نب اخدل نب ومبہ، 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ اک فتق

     403    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بز بً سنزہ رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز، سناک بً رحب، حرضت جا :  راوی

ٌَّ بََٔلَّل کَا ًٔ َسُنَزَة ََ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ٕب  ًٔ رَحِ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ِضزَ َحسَّ ٌُ الوُّ ِت  ٌَ یَُؤذِّ ـَ إَٔذا َزَح

ِنُص   الظَّ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ریض اہلل ومیس نب اامسلیع، امحد، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض ا

 ہنع رہظ یک اذاؿ اوستق دای رکےت ےھت بج آاتفب ڈ ل اجات اھت 

 ومیس نب الیعمس، امحد، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز رصع اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع اک فتق

     404    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث ابً طہاب، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا اللَِّيُث  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َّطُ ََِخبََرُظ ََ ًٔ َمالٕٔک ََى ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ

َوالٔی َوالظَّ  ٌَ ٔلَی اِل اصُٔب إ ْة َویَِذَصُب الذَّ ْة َحيَّ ٌَ ٔٔ اُئ ُمزَِا ـَ ِنُص بَِي ِْصَ َوالظَّ ٌَ ِّی اِل ٌَ ُيَؼل َه کَا ْة َوَسلَّ ٌَ ٔٔ  ِنُص ُمزَِا



 

 نب دیعس، ثیل انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز ہبیتق

  اےسی فتق زپےتھ ہک آاتفب دنلب، زدنہ افر اتدنبہ وہات افر اجےن فاال امنز زپھ رک وعایل کت چنہپ اجات افر آاتفب اوستق یھب دنلب وہات

 دیعس، ثیل انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ہبیتق نب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع اک فتق

     405    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی، ًبسالززاٚ، مٌنز، زہزیحشً بً ًل :  راوی

 ًَ َوالٔی  ٌَ اَل َواِل َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش اَل َوََِحَشبُُط َحسَّ َٗ لَی ٔميَلیِٔن ََِو ثَََلثَٕة 

ةٕ  ٌَ اَل ََِو ََِرَب َٗ 

رفاتی ےہ ہک وعایل دمہنی ےس دف ای نیت لیم ےک افہلص رپ ےہ )اس دحثی ےک رافی  نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی ےس

 رمعم( ےتہک ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ زرہی ےن اچر لیم یھب اہک ےہ 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع اک فتق

     406    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوسٕ بً موسی، جزیز، ميؼور، خثينہ :  راوی

ٌِ َتحَٔس  اَل َحَياتَُضا ََ َٗ ًِ َخِيَثَنَة  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ُموَسی َحسَّ ُٕ بِ ثََيا یُوُس َصا َحسَّ  رَحَّ

 ویفس نب ومیس، رجری، وصنمر، ہمیثخ ےن اہک ہک وسرج ےک زدنہ وہےن اک ی بل ہی ےہ ہک ایکس رحارت افر رگیم وسحمس یک اجےئ 

 ویفس نب ومیس، رجری، وصنمر، ہمیثخ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   باب

 امنز رصع اک فتق



 

     407    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک بً اىص، ابً طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

اَل  َٗ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًٔ ََىَٕص  ًَلَی َمالٔٔک بِ َُِت  اَل رَقَ َٗ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی  َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَائَٔظُة ََ ثَِتىٔی  ِس َحسَّ َ٘ َوةُ َوَل رُعِ

ٌِ َتِوَضزَ  ِبَل ََ َٗ ِنُص فٔی حُِحَزتَٔضا  ِْصَ َوالظَّ ٌَ ِّی اِل ٌَ ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا  اہللُ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز یبنعق، امکل نب اسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص

 اےسی فتق زپےتھ ےھت ہک دوھپ اؿ ےک رمکہ ںیم )زنیم رپ( وہیت یھت )دویار رپ( ڑچےنھ ےس لبق 

 یبنعق، امکل نب اسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع اک فتق

     408    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبسالزحنً، ابزاہيه بً ابی وزیز، محنس بً یزیس بً ًبسالزحنً بً ًلی، ًلی ابً طيباٌ :  راوی

ِبٔس الزَّحِ  ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىٔی َحسَّ مٔیُّ َحسَّ ًُ َیزٔیَس اِلامَیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًُ ََبٔی اِلَوزٔیز ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ِيبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ًٔ اِل ًُ َن َیزٔیُس بِ

ًَلَی ٔسِمَيا  َٗ اَل  َٗ  ٌَ ًٔ َطِيَبا ًَلٔیِّ بِ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٌَ ًٔ َطِيَبا ًَلٔیِّ بِ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن َه  ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َرُسؤل اہللٔ َػل

ّة  اَئ َن٘ٔيَّ ـَ ِنُص بَِي ِْصَ َما َزاَمِت الظَّ ٌَ ُ اِل ٌَ یَُؤخِّ َٓکَا  اِلَنٔسیَيَة 

دمحم نب دبعارلنمح، اربامیہ نب ایب فزری، دمحم نب سیدی نب دبعارلنمح نب یلع، یلع انب  نابؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ دمہنی ںیم روسؽ 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ )مہ ےن داھکی ہک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز ںیم اتریخ رکےت ےھت آاتفب ا

 ےک دیفس افر اصػ رےنہ یک دح کت 

 دمحم نب دبعارلنمح، اربامیہ نب ایب فزری، دمحم نب سیدی نب دبعارلنمح نب یلع، یلع انب  نابؿ :  رافی

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

  

 ٰولصة فیطس اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصة فیطس اک ایبؿ



 

     409    حسیث                               جلس اول  :  جلس

یزیس بً ہاروٌ، ہظاو بً حشاٌ، محنس بً سیریً، ًبيسہ، ًثناٌ بً ابی طيبہ، یحٌی بً زَکیا بً ابی زائسہ،  :  راوی

 حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

 ًِ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ًٔ ََبٔی َزائَٔسَة َوَیزٔیُس بِ یَّا بِ ًُ َزََکٔ ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٔس  َحسَّ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ا ًٔ َحشَّ ٔ بِ صَٔظاو

 ًَ  ًِ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ٚٔ حَ بِ اَل یَِوَو اِلَدِيَس َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِيُط ََ ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ٔ بٔيَسَة  ًِ َػََلة ًَ َبُشوىَا 

ُٗبُوَرصُِه ىَاّرا ِْصٔ َمَْلَ اہللُ بُُيوَتُضِه َو ٌَ  اِلُوِسَلی َػََلةٔ اِل

ای نب ایب زادئہ، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب شحؿ، دمحم نب ریسنی، دیبعہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب زرک

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج دنخؼ ےک دؿ رفامای اؿ اکرففں ےن ںیمہ ٰولصة فیطس ینعی رصع یک امنز ےس 

 ےس رھب دے رفک دای اہلل اےکن رھگفں افر ربقفں وک منہج یک آگ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب شحؿ، دمحم نب ریسنی، دیبعہ، رضحت یلع ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یطس اک ایبؿٰولصة ف

     410    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٌٗييی، مالک، زیس بً اسله ٌٗ٘اَ بً حٜيه، ابویوىص، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا ٛے آزاز َکزہ َُلو ابویوىص  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ًٔ ََِسلَ  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل َحسَّ َٗ َُّط  ِيَضا ََى ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًِ ََبٔی یُوىَُص َمِولَی  ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح َٔ بِ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًِ اِل ًَ َه 

لَ  ًَلَی الؼَّ ِّی َحآُٔووا  ٔن َٓآذ َت صَٔذظٔ اِْلیََة  ِِ اَلِت إَٔذا بََل َٗ ا َو ّٔ ُتَب َلَضا ُمِؼَح ِٛ ََ ٌِ ًَائَٔظُة ََ ََلةٔ الِ َََمَزِتىٔی  ا َوأت َوالؼَّ َلنَّ َٓ ُوِسَلی 

ُٗوُموا  ِْصٔ َو ٌَ ٔ اِل ٔ اِلُوِسَلی َوَػََلة ََلة َلَوأت َوالؼَّ ًَلَی الؼَّ ًَلَیَّ َحآُٔووا  أَِمَلِت  َٓ ُتَضا آذَىُِتَضا  ِِ اَلِت بََل َٗ اىٔتٔیَن ثُهَّ  َٗ ِهَّلِل 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ُتَضا ٔم ٌِ  ًَائَٔظُة َسنٔ

، امکل، زدی نب املس اقعقع نب میکح، اوبویسن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ اوبویسن ریض اہلل ہنع ےس یبنعق
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َ
امنزفں یک افر وطبراخص درایمین امنز یک  ج

 افر رصع یک امنز یک( رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح انس اھت 

 ؾ اوبویسن ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، زدی نب املس اقعقع نب میکح، اوبویسن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصة فیطس اک ایبؿ

     411    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ابی حٜيه، زبیر، رعو بً زبیر، حرضت زیس بً ثابت رضی اہلل ًيہمحنس بً مثىی محنس بً جٌف، طٌبہ،  :  راوی

ًُ ََبٔی حَ  ًَِنزُو بِ ثَىٔی  َبُة َحسَّ ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ا َٗ ٔ ُت الزِّبِز ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٜٔيٕه 

 ًٔ َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ُث  ِضَز بٔاِلضَ  یَُحسِّ ِّی الوُّ َه ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًٔ ثَابٕٔت  ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ٔ ٔ َوَلِه الزُّبَیِر أجَزة

َيزََلِت  َٓ َه ٔمِيَضا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ََِػَحأب َرُسؤل اہللٔ َػل ِّی َػََلّة َََطسَّ  ًِ ُيَؼل ََلةٔ  َیُٜ َلَوأت َوالؼَّ ًَلَی الؼَّ َحآُٔووا 

َسَصا َػََلَتیِٔن  ٌِ ِبَلَضا َػََلَتیِٔن َوَب َٗ  ٌَّ ٔ اَل إ َٗ  اِلُوِسَلی َو

دمحم نب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب ایب میکح، زریب، رعف نب زریب، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 رہظ یک امنز دفرہپ وک زپاھ رکےت ےھت افر ہی امنز ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ امتؾ امنزفں ےس زایدہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

تخس اثتب وہیت یھت )دشدی رگیم یک انب رپ( بت ہی آتی انزؽ وہیئ ہک احمتظف رکف امتؾ امنزفں یک افر وطبر اخص ٰولصة فیطس یک 

 ہک ہی )رہظ( ٰولصة فیطس اس ےیل ےہ ہک اےکس ےلہپ دف امنزںی ںیہ )اشعء افر رجف( افر اےکس دعب یھب رضحت زدی ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ

 دف امنزںی ںیہ )رصع، افر رغمب( 

 دمحم نب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب ایب میکح، زریب، رعف نب زریب، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 سج امنز یک اکی رتعک اپیئ وت اس ےن وگای وپری امنز اپیئ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سج امنز یک اکی رتعک اپیئ وت اس ےن وگای وپری امنز اپیئ



 

     412    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ربيٍ، ابً مبارک، مٌنز، ابً كاؤض، ابً ًباض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ كَاُوٕض  ًِ ابِ ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثَىٔی ابِ ٍٔ َحسَّ ًُ الزَّبٔي ًُ بِ ثََيا اِلَحَش اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بَّإض 

اَل َرُس  ِس ََزِ َٗ َ٘ َٓ ِنُص  زَُب الظَّ ِِ ٌِ َا ِبَل ََ َٗ ّة  ٌَ ِٛ ِْصٔ َر ٌَ ًِ اِل ًِ ََِزَرَک ٔم َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ ََِزَرَک وُل اہللٔ َػل َرَک َوَم

ِس ََِزَرَک  َ٘ َٓ ِنُص  ٍَ الظَّ ٌِ َتِللُ ِبَل ََ َٗ ّة  ٌَ ِٛ ٔ َر ِحز َٔ ًِ اِل  ٔم

س، انب ابعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل نسح نب رعیب، انب ابمرک، رمعم، انب اطؤ

فملس ےن رفامای وج صخش رغفب آاتفب ےس ےلہپ امنز رصع یک اکی رتعک یھب اپےئ وت وگای اس ےن رصع یک امنز اپیئ افر وج صخش ولطع 

  امنز اپیئ آاتفب ےس ےلہپ امنز رجف یک اکی رتعک اپےئ وت وگای اس ےن رجف یک

 نسح نب رعیب، انب ابمرک، رمعم، انب اطؤس، انب ابعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ر رکےن رپ فدیع

 
 

 امنز رصع وک وسرج ےک زرد وہےن کت ومئ

 ؿامنز اک ایب :   ابب

ر رکےن رپ فدیع

 
 

 امنز رصع وک وسرج ےک زرد وہےن کت ومئ

     413    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، حرضت ًَلء بً ًبسالزحنً رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َّ ًٔ ََى ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ِّی َحسَّ اَو ُيَؼل َ٘ َٓ  ٔ ِضز َس الوُّ ٌِ ًٔ َمالٕٔک َب ًَلَی ََىَٔص بِ اَل َزَخِلَيا  َٗ طُ 

 َّ ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َ٘ َٓ َصا  ٔ ََِو َذََکَ ََلة حٔيَل الؼَّ ٌِ ىَا َا ًِ َػََلتٔطٔ َذََکِ َْ ٔم ا ََفَ َلنَّ َٓ ِْصَ  ٌَ وُل اِل ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

ِت الظَّ  تِٔلَک َػََلةُ  َّی إٔذَا اِػَفَّ َٓکَاىَِت اِلُنَيآٔ٘ٔیَن تِٔلَک َػََلةُ اِلُنَيآٔ٘ٔیَن تِٔلَک َػََلةُ اِلُنَيآٔ٘ٔیَن َیِحلُٔص َََحُسصُِه َحً ِنُص 

 ٔ ا ََل یَِذَُکُ اہلَل ٓٔيَضا إ ٌّ َيرَقَ ََِرَب َٓ اَو  َٗ  ٌٔ ِيَلا نَِی الظَّ ًَلَی رَقِ ٌٕ ََِو  نَِی َطِيَلا لٔيَّل بَیَِن رَقِ َٗ  َلَّ 

یبنعق، امکل، رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ امنز رہظ زپھ رک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک 

اپس ےئگ )بج مہ  ےچنہ وت( فہ رصع ےک ےیل ڑھکے وہ رےہ ےھت بج آپ امنز ےس افرغ وہ ےکچ وت مہ ےن دلجی امنز زپےنھ اک ببس 

آپ یہ ےن ااکس ذرک ایک اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ہی انموقفں یک امنز ےہ  وہاھچ ای وخد



 

ہی انموقفں یک امنز ےہ ہی انموقفں یک امنز ےہ ینعی مت ںیم ےس رہ صخش اھٹیب راتہ ےہ اہیں کت ہک وسرج زرد وہ اجات ےہ افر فہ ینعی 

ف وگنیسں ےک چیب ںیم آاجات ےہ ای ہی رفامای ہک فہ اطیشؿ ےک وگنیسں رپ آاجات ےہ بت فہ ڑھکا وہات ےہ افر اچر اٹںیگن وسرج اطیشؿ ےک د

 امر اتیل ےہ فہ اینپ امنز ںیم اہلل اک ذرک تہب یہ مک رکات ےہ 

 یبنعق، امکل، رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رصع یک امنز وفت وہاجےن رپ فدیع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وفت وہاجےن رپ فدیع

     414    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضی اہلل ًيہًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ىآٍ، حرضت ابً ًنز  :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ُٔوتُُط َحسَّ اَل الَّٔذی َا َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ

اَل ََبُو َزاُوز و َٗ ََّنا ُوتَٔز ََصَِلُط َوَماَلطُ  َٜأَى َٓ ِْصٔ  ٌَ اَل الزُّصِزٔیُّ  َػََلةُ اِل َٗ ًَلَی ََیُّوَب ٓٔيطٔ و   َٕ ٔ ًُ ًَُنَز َُوتَٔز َواِخُتل اَل ًُبَِيُس اہللٔ بِ َٗ

اَل ُوتٔزَ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یکسج رصع دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

رت اہک ےہ یک امنز اجیت ریہ وگای اےکس الہ ف ایعؽ ابتہ وہ ےئگ افر ااکس امؽ ٹل ایگ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دیبع اہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےن ا

ادل ےس افر اوکن فادل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر اس ںیم اویب رپ االتخػ ےہ افر زرہی ےن اس م ےس، اوہنں ےن اےنپ ف

 فرت لقن ایک ےہ 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وفت وہاجےن رپ فدیع رصع یک امنز

     415    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، وليس، ابوًنز واوزاعی :  راوی



 

ٌِ َتَزی َ ىٔی اِْلَِوَزاعٔیَّ َوَذلَٔک َ ٌِ ًَِنزٕو َي اَل ََبُو  َٗ اَل  َٗ ثََيا اِلَولٔيُس  ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ِنٔص َما  َحسَّ ًِ الظَّ ًَلَی اِْلَِرٔق ٔم

اَئ   َػِفَ

ومحمد نب اخدل، فدیل، اوبرمع فافزایع ےس رفاتی ےہ ہک امنز رصع ںیم اتریخ رکےن اک ی بل ہی ےہ ہک زنیم رپ زپےن فایل دوھپ ےس 

 زنیم یک زیچ زرد ولعمؾ وہےن ےگل 

 ومحمد نب اخدل، فدیل، اوبرمع فافزایع :  رافی

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

  

 رغمب اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب اک فتق

     416    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زاؤز بً طبيب، حناز، ثابت بيانی، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا  زَٔب َحسَّ ِِ ِّی اِلَن يَّا نَُؼل ُٛ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ًُ َطبٔيٕب َحسَّ َّی اہللُ َزاُوزُ بِ ٍَ الئَّيیِّ َػل  َم

ٍَ ىَِبلٔطٔ  یََری َََحُسىَا َمِؤؿ َٓ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ ىَزِمٔی 

، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت داؤد نب بیبش، امحد، اثتب انبین

 رغمب یک امنز مہ زپاھ رکےت ےھت رھپ مہ ریتادنازی رکےت ےھت افر مہ وک ریت رگےن یک ہگج داھکیئ دیتی یھت 

 داؤد نب بیبش، امحد، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب اک فتق

     417    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًلی، ػٔواٌ، بً ًيسی، یزیس، بً ابی ًبيس، سلنہ بً اٛوَ :  راوی

َ َحسَّ  اَل ک َٗ  َٔ َو ِٛ َ ًٔ اِْل ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ ََبٔی ًُبَِيٕس  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًٔ ًٔيَسی  ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ِنزُو بِ ًَ ًََلِيطٔ ثََيا  َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل ا

ِنُص إَٔذا َُاَب َحأجبَُضا زُُب الظَّ ِِ ًََة َا زَٔب َسا ِِ ِّی اِلَن َه ُيَؼل  َوَسلَّ



 

، وفصاؿ، نب یسیع، سیدی، نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب یک امنز وسرج رمعف نب یلع

 رغفب وہےت یہ زپھ ےتیل ےھت ینعی وجں یہ ااکس افرپ انکرہ رغفب وہ اجات 

 رمعف نب یلع، وفصاؿ، نب یسیع، سیدی، نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب اک فتق

     418    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 س بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہًبيساہلل بً ًنز، یزیس بً زریٍ، محنس بً اسحٙ، یزیس بً ابی حبيب، حرضت مزث :  راوی

ثَىٔی یَزٔیُس  َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ ًَُنَز َحسَّ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ِبٔس َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ َمزِثَٔس بِ ًَ ًُ ََبٔی َحبٔيٕب   بِ

َلِيَيا ََبُو ََیُّوَب َُازٔ  ًَ ٔسَو  َٗ ا  اَل َلنَّ َٗ اَل َلُط َما اہللٔ  َ٘ َٓ اَو إَٔلِيطٔ ََبُو ََیُّوَب  َ٘ َٓ زَٔب  ِِ َ اِلَن
أَخَّ َٓ ًَلَی ٔمِْصَ  ٕ َیِوَمئٕٔذ  ًَأمز  ًُ َبُة بِ ِ٘ ّیا َوًُ

و ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َََما َسنٔ َٗ اَل ُطِِٔلَيا  َ٘ َٓ َبُة  ِ٘ ََلةُ یَا ًُ ٔ الؼَّ اَل ُل ََل تَ َصٔذظ َٗ ٕ ََِو  ًٔی بَٔدیِر زَاُل َُمَّ

ٌِ َاِظتَبَٔک اليُّحُوُو  ٔلَی ََ زَٔب إ ِِ وا اِلَن ُ ةٔ َما َلِه یَُؤخِّ َِّٔٔطَ  ًَلَی اِل

دیبع اہلل نب رمع، سیدی نب زرعی، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، رضحت رمدث نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 

اہلل ہنع امہرے اپس اہجد یک ایتری یک رغض ےس آےئ وت اؿ دونں ہبقع نب اعرم رصم ےک احمک ےھت اوہنں ےن  اوباویب ااصنری ریض

رغمب یک امنز دری ےس رشفع یک وت اوباویب ےن ڑھکے وہ رک اہک ہک اے ہبقع ہی یسیک امنز ےہ؟ )وج اینت دری ےس ادا یک اجریہ ےہ( 

 اوہنں ےن اہک ایک مت ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ ںیہن انس رضحت ہبقع ےن وجاب دای مہ اکؾ ںیم وغشمؽ ےھت

ہک ریمی اتم اوستق کت اتریخ رپ ابیق رےہ یگ ای ہی اہک ہک رطفت رپ اقمئ رےہ یگ بج کت ہک ولگ اترے کمچ آےن کت رغمب 

 ںیم اتریخ ہن رکںی ےگ 

 نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، رضحت رمدث نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب رمع، سیدی نب زرعی، دمحم  :  رافی

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

  

 اشعء یک امنز اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک فتق



 

     419    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، ابوبْش بً ثابت، حبيب بً ساله، حرضت نٌناٌ بً بظیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ال ًَ ًٔ َسالٕٔه  ًِ َحبٔئب بِ ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ٔ بِ ًِ َبٔظیر ًَ ًِ ََبٔی بِْٔشٕ  ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ  ٕ ًٔ َبٔظیر ٌٔ بِ َنا ٌِ ََىَا  يُّ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ کَا ة ٌَٔظأئ اِْلٔخَ ٔ اِل ٔ َػََلة ََلة ٔ الؼَّ ٔت َصٔذظ ِٗ ًَِلُه اليَّأض بَٔو ََ ٔ َنز َ٘ ؤن اِل ُ٘ لََّه ُيَؼلِّيَضا لُٔش

 لَٔثالَٔثةٕ 

ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ےھت ہک ںیم اس امنز  دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب نب اثتب، بیبح نب اس م، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل

ینعی اشعء یک امنز اک فتق بس ےس زایدہ اجاتن وہں روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس امنز وک اینت اتریخ ےس زپےتھ ےھت ینتج اتریخ ےس 

 رسیتی اترخی اک اچدن رغفب وہات ےہ 

 رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب نب اثتب، بیبح نب اس م، :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک فتق

     420    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ميؼور، حٜه، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ بِ   ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َِٜثَيا َذاَت َلِيَلٕة َحسَّ اَل َم َٗ ًٔ ًَُنَز 

َّی اہللُ َََٓل ىَِسرٔی َََطيِ ىَِيَتٔوزُ َرُسوَل اہللٔ َػل َسُظ  ٌِ َد إَٔلِيَيا حٔیَن َذَصَب ثُلُُث اللَِّئل ََِو َب ََِٓخَ ٌَٔظأئ  ٔ اِل َلِيطٔ َوَسلََّه لَٔؼََلة ًَ ْئ  

ًٔی َلَؼلَّ  ًَلَی َُمَّ َل  ُ٘ ٌِ َتِث ََلَة َلِوََل ََ ٔ الؼَّ ٌَ صَٔذظ َد َََتِيَتٔوزُو اَل حٔیَن َخَ َ٘ َٓ َلُط ََِو َُیِرُ َذلَٔک  َِ َة ثُهَّ َََمَز َط ًَ ا ٔ الشَّ ِيُت بٔضِٔه َصٔذظ

ََلةَ  اَو الؼَّ َٗ َ أ َٓ  ٌَ  اِلُنَؤذِّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، مکح، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات مہ اشعء یک امنز ےک 

بج اہتیئ رات ای اس ےس ھچک زادئ رات تیب یئگ بت آپ یلص اہلل  ےیل روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااظتنر ںیم ےھٹیب رےہ سپ

ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ نکیل ںیمہ ولعمؾ ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی اتریخ یسک اکؾ ںیم وغشمتیل 

فی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یک انب رپ یک ای یسک افر فہج ےس بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )رجحہ ےس ابرہ( رشت

اس فتق  مت یہ اس امنز اک ااظتنر رکےت وہ )رھپ رفامای( ارگ ےھجم اینپ اتم رپ اس امنز ےک ابر وہےن اک رطخہ ہن وہات وت ںیم اس امنز وک ہشیمہ



 

 امنز اقمئ یک )ینعی ریبکت یہک( رپ زپاھای رکات رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ؤمذؿ وک مکح دای سپ اس ےن 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، مکح، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک فتق

     421    حسیث                               اول جلس  :  جلس

 ًنزو بً ًثناٌ، جزیز، راطس بً سٌس، ًاػه بً حنيس، حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَأػٔه   ًِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ َرأطٔس بِ ًَ یزْ  ثََيا رَحٔ ثََيا ََبٔی َحسَّ ٌَ اِلٔحِنٔصیُّ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ٍَ  َحسَّ َُّط َسنٔ ُٜونٔیِّ ََى ًٔ حَُنِيٕس الشَّ بِ

َّی َ َحً
َٓأَخَّ َتَنٔة  ٌَ ٔ اِل َه فٔی َػََلة َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِيَيا الئَّيیَّ َػل َ٘ وُل ََبِ ُ٘ ًَ َجَبٕل َي اَذ بِ ٌَ َُّط َلِيَص بَٔدارٕٔد  ُم ٌُّ ََى ا ًَّ الوَّ َه

َّا  َٓإٔى َّی  وُل َػل ُ٘ ائُٔل ٔميَّا َي َ٘ ًِتُٔنوا َواِل اَل َلُضِه ََ َ٘ َٓ الُوا  َٗ َنا  َٛ الُوا َلُط  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َد الئَّيیُّ َػل َّی َخَ ََٜذلَٔک َحً ٔ َل بَٔضٔذظ

ِبَلُِٜه  َٗ ْة  ٔ اِْلَُمٔه َوَلِه ُاَؼلَِّضا َُمَّ ًَلَی َسائٔز ِلُتِه بَٔضا  ِـّ ُٓ ِس  َٗ ُِه  َّٜ إٔى َٓ ََلةٔ   الؼَّ

رجری، رادش نب دعس، اعمص نب دیمح، رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اشعء یک امنز ںیم رمعف نب امثعؿ، 

اہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دری وہیئگ اہیں کت ہک یسک ےن اھجمس ہک اب آپ یلص 

ابرہ رشتفی ہن الںیئ ےگ افر یسک ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےکچ ںیہ ایھب مہ ہیلع فآہل فملس )رجحہ ےس( 

ایس ہصمخم ںیم ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجحہ ےس ابرہ رشتفی الےئ ولگ اسیج آسپ ںیم ہہک رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای اس امنز ںیم اتریخ رکف ویکہکن امتؾ اوتمں رپ مت وک ایس امنز یک انب رپ فآہل فملس ےن یھب ہہک دای آپ یلص اہلل ہیلع

 تلیضف یشخب یئگ ےہ افر مت ےس ےلہپ یسک اتم ےن ہی امنز ںیہن زپیھ 

 رمعف نب امثعؿ، رجری، رادش نب دعس، اعمص نب دیمح، رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک فتق

     422    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، بْش، بً مٔـل، زاؤز بً ابی ہيس، ابونرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

 َ ث ٌٔيسٕ َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ًِ ََبٔی َنرِضَ ًَ ًُ ََبٔی صِٔيٕس  ثََيا َزاُوزُ بِ ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ٍَ  َيا ُمَشسَّ اَل َػلَِّيَيا َم َٗ اِلُدِسرٔیِّ 



 

َّی َم  ِد َحً َلِه یَِِخُ َٓ َتَنٔة  ٌَ َه َػََلَة اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِه َرُسؤل اہللٔ َػل ُٛ أًَس َ٘ اَل ُخُذوا َم َ٘ َٓ ِئل  ًِ َطَِّطٔ اللَّ َضی ىَِحْو ٔم

 ٕ ًِ َتزَالُوا فٔی َػََلة ُِه َل َّٜ ُضِه َوإٔى ٌَ أج ـَ ِوا َوَََخُذوا َم ِس َػلَّ َٗ ٌَّ اليَّاَض  ٔ اَل إ َ٘ َٓ أًَسىَا  َ٘ أََخِذىَا َم ََلَة َوَلِوََل  َٓ َما اىَِتَوزِتُِه الؼَّ

ُه ال َ٘ ٕٔ َوَس ٌٔي َـّ ُٕ ال ٌِ ٔلَی َطَِّطٔ اللَِّئل َؿ ََلَة إ ٔ الؼَّ ُت َصٔذظ ِ
٘ٔئه َْلَخَّ  شَّ

دسمد، رشب، نب لضفم، داؤد نب ایب دنہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ں کت ہک رقتةی آدیھ رات تیب یئگ  اس ےک دعب اسھت امنز اشعء زپےنھ اک ارادہ ایک نکیل آپ اےنپ رجحہ ےس ابرہ رشتفی ہن الےئ اہی

آپ ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای اینپ اینپ ہگج ےھٹیب روہ  سپ مہ اینپ اینپ ہگج ےھٹیب رےہ  رھپ آپ ےن رفامای ولگ امنز ےس افرغ 

 رےہ ارگ ھجم وک وزمفر یک وہےئگ افر وس ےئگ  رگم مت )ارج فوثاب ےک اابتعر ےس( امنز یہ ںیم رےہ بج کت مت امنز اک ااظتنر رکےت

 وزمفری اک افر امیبر یک امیبری اک ایخؽ ہن وہات وت ںیم اس امنز وک آدیھ رات کت ؤمرخ ایک رکات 

 دسمد، رشب، نب لضفم، داؤد نب ایب دنہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی

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

  

 امنز رجف اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     423    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، یحٌی بً سٌيس، ًنزہ بيت ًبسالزحنً، حرضت ًائظہ :  راوی

ًِ َیِحٌَی بِ  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌِ َحسَّ ٔ اَلِت إ َٗ ََّضا  ًَِيَضا ََى ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ ِنَزَة بِٔئت  ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس

إت بُٔنزُوكٔ  ٌَ ِّٔ ُٖ اليَِّشاُئ ُمَتَل َيِيَْصٔ َٓ ِبَح  ِّی الؼُّ َه َلُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ کَا ِٓ َز ٌِ ًَّ َما يُ ٔ َلٔص  ض َِ ًِ اِل  ٔم

یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس حبص یک امنز )اےسی 

فتق ںیم( زپےتھ ےھت ہک امنز ےس افرغ وہ رک بج وعرںیت اچدرںی ےٹیپل وہےئ فاسپ وہںیت وت ادنریھے یک انب رپ اچہپین ہن اجیت 

  ںیھت

 یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز رجف اک فتق

     424    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اسحٙ بً اسنٌيل، سٔياٌ، ابً ًحَلٌ، ًاػه بً ًنز بً ٗتازہ بً نٌناٌ، محنوز بً لبيس، حرضت رآٍ بً  :  راوی

 خسیخ

ًٔ ا َتاَزَة بِ َٗ  ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًِ َمِحُنوَحسَّ ًَ  ٌٔ َنا ٌِ ًٔ ليُّ ٔ بِ ز

 َّ إٔى َٓ ِبٔح  َه ََِػبُٔحوا بٔالؼُّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َخٔسیٕخ  ٍٔ بِ ٔ ًِ َرآ ًَ ًَِوُه َلبٔيٕس  ِه ََِو ََ ُٛ ًَِوُه ْٔلُُجورٔ ُط ََ

 ٔ  لِْٔلَِجز

د نب دیبل، رضحت راعف نب  یجی ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، انب الجعؿ، اعمص نب رمع نب اتقدہ نب امعنؿ، ومحم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  حبص وک رفنش رکف  اس ںیم زایدہ وثاب ےہ )حبص یک امنز رفینش ںیم زپوھ( 

 اقحس نب الیعمس، ایفسؿ، انب الجعؿ، اعمص نب رمع نب اتقدہ نب امعنؿ، ومحمد نب دیبل، رضحت راعف نب  یجی :  رافی

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

  

 امنز یک اپ دنبی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک اپ دنبی اک ایبؿ

     425    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وٌ، محنس بً مَّطٖ، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، حرضت ًبساہلل ػيا بهی محنس بً رحب، یزیس، ابً ہار :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ٕٖ ًُ ُمََّطِّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًَ َصاُرو ىٔی ابِ ٌِ ثََيا یَزٔیُس َي ٕب اِلَوأسٔلیُّ َحسَّ ًُ رَحِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ

ًٔ َيَشإر  امٔ ًََلأئ بِ ًُ الؼَّ اَل ًَُباَزةُ بِ َ٘ َٓ ٌَّ اِلؤِتَز َوأجْب  ٕس ََ َه ََبُو ُمَحنَّ ًَ اَل َز َٗ َيابٔهٔیِّ  ًٔ الؼُّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ َذَب ََبُو ًَ َٛ ٔت 

 َ ت ِٓ وُل َخِنُص َػَلَوإت ا ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ ٕس ََِطَضُس ََن ًَ ُمَحنَّ ًِ ََِحَش الَی َم ٌَ ًَّ اہللُ َا َرَؿُض

ٔفَ  ِِ ٌِ َي ًَِضْس ََ ًَلَی اہللٔ  ٌَ َلُط  ًَّ کَا ًَُض ًَّ َوُخُظو ُض ًَ و ُٛ ًَّ َوَََتهَّ ُر ٔ تٔض ِٗ ًَّ لَٔو صُ ًَّ َوَػَلَّ ًَلَی ُوُؿوئَُض َلِيَص َلُط  َٓ ِل  ٌَ ِٔ ًِ َلِه َي َلُط َوَم

 ٌِ ٔ ٌِ َطاَئ ََُفَ َلطُ َوإ ٔ ِضْس إ ًَ بَطُ  اہللٔ  ًَذَّ  َطاَئ 



 

دمحم نب رحب، سیدی، انب اہرفؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت دبعاہلل انص یحب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

یہ اوبدمحم ےن اہک ہک فرت فابج ےہ اس رپ ابعدہ نب اصتم ےن اہک ہک اوبدمحم اک ایخؽ طلغ ےہ  )ابعدہ نب اصتم( ےتہک ںیہ ہک ںیم وگا

داتی وہں ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہے انس ےہ ہک اہلل ےن )رصػ( اپچن امنزںی رفض یک ںیہ وج اؿ 

ےک ےیل ایھچ رطح فوض رک ےل اگ افر بحتسم فتق ںیم امنز ادا رکے اگ  اانیمطؿ ےس روکع رکے اگ افر امنز ںیم عوشع عوضع 

ےیل اہلل اعتیل اک ف ددہ ےہ ہک فہ اس یک رفغمت رفامےئ اگ افر وج ااسی ںیہن رکے اگ اس ےک ےیل اہلل اک وکیئ اایتخر رکے اگ وت اس ےک 

 فددہ ںیہن ےہ  اچےہ وت شخب دے اگ افر اچےہ اگ وت ذعاب دے اگ 

 یحب ریض اہلل ہنع دمحم نب رحب، سیدی، انب اہرفؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت دبعاہلل انص :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک اپ دنبی اک ایبؿ

     426    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً ًنز، ٗاسه بً ُياو، حرضت او َفزہ رضی اہلل ًيہا محنس بً ًبساہلل، ًبساہلل بً مشلنہ، :  راوی

 ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ اِلُدزَاعٔیُّ َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔف  َحسَّ ٌِ ًِ َب ًَ ًٔ َُيَّاوٕ  أسٔه بِ َ٘ ًِ اِل ًَ ًَُنَز 

ًِ َُوِّ  ًَ َضاتٔطٔ  ََلةُ فٔی ََ  َُمَّ اَل الؼَّ َٗ ُل  ـَ ِٓ ًَِنأل ََ َ َلِيطٔ َوَسلََّه ََیُّ اِْل ًَ َّی اہللُ  اَلِت ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َوَة  اَل ََفِ َٗ تَٔضا  ِٗ ٔل َو وَّ

َّی  ِت الئَّيیَّ َػل ٌَ ِس بَاَي َٗ َوَة  اُل َلَضا َُوُّ ََفِ َ٘ ٕة َلطُ ُي ًَنَّ  ًِ ًَ َلِيطٔ اِلُدزَاعٔیُّ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ اہللُ 

َه ُسئَٔل   َوَسلَّ

دمحم نب دبع اہلل، دبعاہلل نب ہملسم، دبعاہلل نب رمع، اقمس نب انغؾ، رضحت اؾ رفدہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  افؽ فتق امنز زپانھ افر اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک وکاسن لمع

ذخایع ےن اینپ دحثی ںیم ویں ایبؿ ایک ےہ ہک اؿ یک وھپیھپ س  وک اؾ رفدہ اہک اجات ےہ افر وھنجں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 ےس درایتف ایک ایگ تعیب یک یھت اؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دمحم نب دبعاہلل، دبعاہلل نب ہملسم، دبعاہلل نب رمع، اقمس نب انغؾ، رضحت اؾ رفدہ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک اپ دنبی اک ایبؿ



 

     427    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًوٌ، خالس، زاؤز، بً ابی ہيس، ابورحب، بً ابی اسوز، ٓـالہ بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٔب بِ  ًِ ََبٔی رَحِ ًَ ًٔ ََبٔی صِٔيٕس  ًِ َزاُوَز بِ ًَ ٌٕ ََِخبَرَىَا َخالْٔس  ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ اَلَة  ـَ َٓ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی اِْلَِسَوزٔ 

َلَوأت الِ  ًَلَی الؼَّ ًَلََّنىٔی َوَحآِٔى  ٌَ ٓامَٔی  َٓکَا َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َنىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ًَلَّ اَل  َٗ ٔ ٌَّ صَٔذظ ٔ ُِٗلُت إ اَل  َٗ َدِنٔص 

اْل  َِ ًَاْت لٔی ٓٔيَضا ََِط َِ  َسا ًِ لُ ًٔ َوَما کَاىَِت ٔم یِ ِْصَ ٌَ ًَلَی اِل اَل َحآِٔى  َ٘ َٓ ًَىِّی   َ ِلُتطُ ََِجزََ ٌَ َٓ ٍٕ إَٔذا ََىَا  ٕ َجأم ُنزِنٔی بٔأَِمز تَٔيا َٓ

وبَٔضا ِبَل َُغُ َٗ ِنٔص َوَػََلةُ  َٔ الظَّ ِبَل كُلُو َٗ اَل َػََلةُ  َ٘ َٓ  ٌٔ ا ِْصَ ٌَ ِلُت َوَما اِل ُ٘ َٓ 

 ایب دنہ، اوبرحب، نب ایب اوسد، اضفہل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل رمعف نب وعؿ، اخدل، داؤد، نب

ہیلع فآہل فملس ھجم وک دینی ااکحؾ اھکسےت وت اس ںیم ہی ابت یھب یھت ہک اپوچنں امنزفں یک احمتظف )اپدنبی( رک ںیم ےن رعض ایک ہک 

اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ ااسی لمع التب دےئجی ہک وج ریمے ےیل اکیف اؿ افاقت ںیم ےھجم تہب ےس اکؾ وہےت ںیہ 

 وہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رصعنی رپ احمتظف رک )اضفہل ےتہک ںیہ( ہی ظفل امہری زابؿ ںیم راجئ ہن اھت ںیم ےن وپاھچ

فملس ےن رفامای )ہی دف امنزںی ںیہ( اکی وسرج ےنلکن ےس ےلہپ )ینعی رجف( افر اکی  رصعنی اک ایک ی بل ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 (وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ ینعی رصع

 رمعف نب وعؿ، اخدل، داؤد، نب ایب دنہ، اوبرحب، نب ایب اوسد، اضفہل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک اپ دنبی اک ایبؿ

     428    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، اسنٌيل بً ابی خالس، ابوبرک، حرضت ًنارہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ثََيا َیِحٌ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َسأََلُط َرجُ َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ُرَؤیَِبَة  ًُ ًَُناَرَة بِ ثََيا ََبُو برَِکٔ بِ ًٔ ََبٔی َخالٕٔس َحسَّ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ْل ی 

ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َت ٔم ٌِ اَل ََِخبٔرِنٔی َما َسنٔ َ٘ َٓ ةٔ  ًِ ََصِٔل اِلَبِْصَ َلِيطٔ  ٔم ًَ َّی اہللُ  َرُسوَل اہللٔ َػل

َتُط مٔ  ٌِ اَل ََىَِت َسنٔ َٗ زَُب  ِِ ٌِ َا ِبَل ََ َٗ ِنٔص َو َٔ الظَّ ِبَل كُلُو َٗ َّی  وُل ََل َیلُٔخ اليَّاَر َرُجْل َػل ُ٘ َه َي ِه َوَسلَّ ٌَ اَل َن َٗ ِيُط ثَََلَث َمزَّإت 

لِ  َٗ ًَاُظ  ِتُط َُذُىَاَی َوَو ٌَ وُل َسنٔ ُ٘ وُل َذلَٔک کُلُّ َذلَٔک َي ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُتُط َػل ٌِ اَل الزَُّجُل َوََىَا َسنٔ َ٘ َٓ  ٔيی 

دسمد، ییحی، اامسلیع نب ایب اخدل، اوبرکب، رضحت امعرہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رصبہ ےک اکی صخش ےن اؿ ےس وپاھچ ہک مت 



 

 ںیم ےن انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت فہ صخش منہج ںیم ہن ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک انس ےہ؟ اہک

اجےئ اگ ہک وج وسرج ےنلکن ےس ےلہپ افر وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ امنز زپاتھ وہ اس صخش ےن وپاھچ ہک ایک مت ےن رباہ راتس روسؽ 

رمہبت درہاای افر اوھنں ےن رہ رمہبت یہی وجاب دای ہک اہں  ریمے اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انس ےہ )افر یہی وساؽ اس ےن( نیت 

 .اکونں ےن انس افر ریمے دؽ ےن اید راھک رھپ اس صخش ےن اہک ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی یہ انس اھت

 دسمد، ییحی ، الیعمس نب ایب اخدل، اوبرکب، رضحت امعرہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احمک امنز دری ےس زپاھےئ وت ایک رکان اچےیہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احمک امنز دری ےس زپاھےئ وت ایک رکان اچےیہ؟

     429    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، حناز، بً زیس، ابوًنزاٌ، ًبساہلل بً ػامت، حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ الؼَّ  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ىٔی اِلَحِونٔیَّ  ٌِ ٌَ َي ًِ ََبٔی ًِٔنَزا ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل لٔی َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی َذٓرٕ  ًَ أمٔت 

ََلَة ََِو َرُسوُل اہللٔ  ٌَ الؼَّ َلِيَک ََُمَزاُئ یُنٔيُتو ًَ َٕ ََىَِت إَٔذا کَاىَِت  ِي َٛ َه یَا ََبَا َذٓرٕ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََلَة  َػل ٌَ الؼَّ و ُ اَل یَُؤخِّ َٗ  

َتضَ  ِٛ ٌِ ََِزَر ٔ إ َٓ تَٔضا  ِٗ ََلَة لَٔو اَل َػلِّ الؼَّ َٗ َنا َتأُِمزُنٔی  َٓ ََّضا َلَک ىَآَٔلْة ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ  إٔى َٓ ََٓؼلَِّضا  ُضِه  ٌَ  ا َم

دسمد، امحد، نب زدی، اوبرمعاؿ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ز وک ک ا رک دںی ےگ ای ہی رفامای فملس ےن ھجم ےس رفامای  اے اوبذر، مت اس فتق ایک رکف ےگ بج مت رپ اےسی احمک طلسم وہ اجےئ ےگ وج امن

ہک امنز ںیم اتریخ رکںی ےگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایسی وصرت ںیم آپ ریمے ےیل ایک مکح رفامےت 

 فہ یھب زپھ انیل اس رطح ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت فتق رپ امنز زپھ انیل افر ارگ اؿ ےک اسھت یھب امنز لم اجےئ وت

ھا رے ےیل لفن وہ اجےئ یگ 

م

 

ت

 ہی امنز 

 دسمد، امحد، نب زدی، اوبرمعاؿ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ز دری ےس زپاھےئ وت ایک رکان اچےیہ؟احمک امن



 

     430    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس، حشاٌ، ابً ًليہ، ًبسالزحنً بً سابم، ًنزو بً مينوٌ اوزی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ إٔبَِزاصٔيَه زَُحِيْه  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ َة  ٔليَّ ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ا ثَىٔی َحشَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ َمِظقٔیُّ َحسَّ السِّ

 ًَ ًُ َجَبٕل اِلَيَن اذُ بِ ٌَ َلِيَيا ُم ًَ ٔسَو  َٗ اَل  َٗ ٌٕ اِْلَِوزٔیِّ  ًٔ َمِيُنو ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ َسابٕٔم  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن َّی  َرُسوُل َرُسولٔ  ًَ اہللٔ َػل

أُِلَ٘ٔيِت  َٓ اَل  َٗ ِؤت  ٔ َرُجْل َََجعُّ الؼَّ ِحز َٔ ٍَ اِل ُت َتِٜبٔیَرُظ َم ٌِ ََٓشنٔ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔلِيَيا  َّی اہللُ  ُتُط َحً ِٗ َٓاَر َنا  َٓ ًََلِيطٔ َمَحبًَّٔی 

طٔ اليَّأض  َ٘ ِٓ ٔلَی ََ ّتا ثُهَّ ىََوزُِت إ اؤ َميِّ ِيُتُط بٔالظَّ َٓ اَل لٔی َرُسوُل اہللٔ َز َٗ اَل  َ٘ َٓ َّی َماَت  َلزِٔمُتُط َحً َٓ وزٕ  ٌُ ًَ َمِش َٓأََتِيُت ابِ َسُظ  ٌِ َب

اتَٔضا  َ٘ ٔ ٔمي یِر َِ ٔ ََلَة ل ٌَ الؼَّ و َلِيُِٜه ََُمَزاُئ ُيَؼلُّ ًَ َٕ بُِٜٔه إَٔذا َََتِت  ِي َٛ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌِ ََِزَر َػل ٔ َنا َتأُِمزُنٔی إ َٓ ىٔی َذلَٔک ُِٗلُت  َٛ

ُضِه ُسِبَحّة  ٌَ ِل َػََلَتَک َم ٌَ اتَٔضا َواِج َ٘ ََلَة لٔنٔي اَل َػلِّ الؼَّ َٗ  َیا َرُسوَل اہللٔ 

دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل، شحؿ، انب ہیطع، دبعارلنمح نب اسطب، رمعف نب ومیمؿ افدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

اقدص نب رک اعمذ نب ر ل امہرے اپس نمی ںیم آےئ ںیم ےن رجف یک امنز ںیم اؿ یک رقتری ینس فہ ومیٹ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

آفاز فاےل اکی آدیم ےھت ےھجم اؿ ےس اکی انگ یبلق قلعت وہ ایگ افر ںیم ےن اؿ وک ہن وھچڑا اہیں کت ہک فہ ااقتنؽ رک ےئگ افر کلم 

دہ ہقف اج ےنن فاال وکؿ ےہ سپ ںیم دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس آای افر اؿ یک فافت کت اشؾ ںیم دنف وہےئ رھپ ںیم ےن وجتسج یک ہک زای

اؿ ےک اسھت راہ  رضحت دبعاہلل انب وعسمد ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای )اے انب 

ز وک ریغ فتق ںیم زپ۔ںی ےگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل وعسمد( مت ایک رکف ےگ بج مت رپ اےسی احمک طلسم وہں ےگ وج امن

ہیلع فآہل فملس بج ااسی فتق آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےیل ایک مکح رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وہ اجان  رفامای اےنپ فتق رپ امنز زپھ ایل رکان افر اؿ ےک اسھت یھب لفن ھجمس رک رشکی

 دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل، شحؿ، انب ہیطع، دبعارلنمح نب اسطب، رمعف نب ومیمؿ افدی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ان اچےیہ؟احمک امنز دری ےس زپاھےئ وت ایک رک

     431    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٗسامہ، اًین، جزیز، ميؼور، ہَلل بً يشاٖ، ابی مثىی، ابً اخت، ًبا زہ بً ػامت رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َمِيُؼو ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًِیََن َحسَّ ََ ًٔ َُٗساَمَة بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َُِخٔت ًَُباَزَة َحسَّ ًِ ابِ ًَ َّی  ًِ ََبٔی اِلُنَثى ًَ  ٕٖ ًٔ َيَشا ًِ صََٔلٔل بِ ًَ ٕر 



 

 ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أمٔت ح و َحسَّ ًٔ الؼَّ ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًِ بِ ًَ ىَی  ٌِ ٌَ اِلَن َيا ِٔ ًِ ُس

ًِ صََٔللٔ  ًَ ًِ ًَُباَزَة  َمِيُؼوٕر  ًَ أمٔت  ًٔ الؼَّ ٔ ًَُباَزَة بِ ًٔ اِمَزََة ًِ ََبٔی َُبَٓیٕ ابِ ًَ َّی اِلٔحِنٔصیِّ  ًِ ََبٔی اِلُنَثى ًَ  ٕٖ ًٔ َيَشا ًٔ بِ بِ

سٔی ََُمَزاُئ َاِظ  ٌِ َلِيُِٜه َب ًَ  ٌُ ََّضا َسَتُٜو َلِيطٔ َوَسلََّه إٔى ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أمٔت  ََلةٔ الؼَّ ًِ الؼَّ ًَ لُُضِه ََِطَياُئ  َِ

 َٗ ُضِه  ٌَ ِّی َم اَل َرُجْل یَا َرُسوَل اہللٔ ََُػل َ٘ َٓ تَٔضا  ِٗ ََلَة لَٔو وا الؼَّ ََٓؼلُّ ُتَضا  ِٗ َّی یَِذَصَب َو تَٔضا َحً ِٗ اَل لَٔو َٗ ٌِ ٔطئَِت َو ٔ ِه إ ٌَ اَل َن

اَل نَ  َٗ ُضِه  ٌَ ِّی َم ُضِه ََُػل ٌَ ُتَضا َم ِٛ ٌِ ََِزَر ٔ ٌُ إ َيا ِٔ ٌِ ٔطئَِت ُس ٔ ِه إ ٌَ 

دمحم نب دقاہم، انیع، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، ایب ینثم، انب اتخ، ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب مت رپ اےسی ولگ رمکحاؿ وہں ےگ س  یک وغشمایلت اؿ وک فتق رپ امنز یک ادایگیئ ےس 

رفک دںی ےگ اہیں کت ےک فتق لکن اجےئ اگ سپ مت اےنپ فتق رپ امنز زپانھ اکی صخش ےن وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ایک ںیم اؿ ےک اسھت )امجتع ںیم رشکی وہ رک دفابرہ( امنز زپھ ولں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں ارگ وت اچےہ 

تی ںیم ویں ےہ ہک اس صخش ےن وپاھچ ہک ارگ ںیم اؿ ےک اسھت امجتع اپؤں وت اؿ ےک اسھت یھب زپھ ول؟ رفامای افر ایفسؿ یک رفا

 اہں  ارگ وت اچےہ 

 دمحم نب دقاہم، انیع، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، ایب ینثم، انب اتخ، ابع دہ نب اصتم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احمک امنز دری ےس زپاھےئ وت ایک رکان اچےیہ؟

     432    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابووليس، ابوہاطه، ػالح، بً ًبيس، ٗبيؼہ بً و ٗاؾ :  راوی

ثََيا ََبُو اِلوَ  ًٔ َحسَّ بٔيَؼَة بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ ًُبَِيٕس  ثَىٔی َػالُٔح بِ انٔیَّ َحسَّ ًَِفَ ىٔی الزَّ ٌِ ثََيا ََبُو َصأطٕه َي َيالٔٔسیُّ َحسَّ اَل  لٔئس اللَّ َٗ اَل  َٗ إؾ  َّٗ َو

ٌَ الؼَّ  و ُ ٔسی یَُؤخِّ ٌِ ًِ َب َلِيُِٜه ََُمَزاُئ ٔم ًَ  ٌُ َه یَُٜو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُضِه َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ وا َم ََٓؼلُّ َلِيضِٔه  ًَ هَٔی َلُِٜه َوهَٔی  َٓ ََلَة 

ِوا اِلِ٘ٔبَلةَ   َما َػلَّ

اوبفدیل، اوباہمش، اصحل، نب دیبع، ہصیبق نب ف اقص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب مت رپ 

ھا رے ےیل ابثع ف ریخف اےسی ولگ رمکحاؿ وہں ےگ وج امنز ںیم اتریخ رکںی ےگ سپ

م

 

ت

 )اؿ ےک اسھت دفابرہ زپیھ وہیئ امنز( 

 ربتک وہیگ افر اؿ ےک ےیل ومبج رسخاؿ  سپ بج کت فہ ہلبق یک رطػ امنز زپےتھ رںیہ مت اےکن اسھت امنز زپےتھ رانہ 



 

 اوبفدیل، اوباہمش، اصحل، نب دیبع، ہصیبق نب ف اقص :  رافی

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

  

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     433    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوىص، ابً طہاب، ابً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ احنس بً ػالح، ابً وہب، :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ اِلُنَشئِّب  ًِ ابِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ َ ََبٔی صَُزیَِزَة َ

َلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن  ًَ َّی اہللُ  اَل لٔبََٔلٕل اکَِْلِ َلَيا اللَّ  َػل َٗ َض َو ی رَعَّ َيا اِلرَکَ َٛ َّی إٔذَا ََِزَر َشاَر َلِيَلّة َحً َٓ ٔ َخِيبََر  َُزَِوة  ًِ َل ٔم َٔ ِيَل َٗ

َليِ  ًَ َّی اہللُ  َلِه َيِشتَِيِ٘ٔى الئَّيیُّ َػل َٓ ٔلَی َراحَٔلتٔطٔ  ًَِيَياُظ َوصَُو ُمِشتَئْس إ َلَبِت بََٔلَّل  َِ َٓ اَل  َٗ ًِ طٔ َوَسلََّه َوََل بََٔلْل َوََل َََحْس ٔم

 َ٘ َلُضِه اِستٔي َه ََوَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓکَا ِنُص  بَِتُضِه الظَّ َّی إَٔذا ََضَ َّی اہللُ ََِػَحابٔطٔ َحً ََ َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ ز َٔ َٓ اّها 

اَل یَا بََٔلُل  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ َتازُوا َرَواحَٔلُضِه َطيِ ًَ ِٗ ا َٓ ِّی یَا َرُسوَل اہللٔ  َبٔی ََىَِت َوَُم ٔشَک بٔأ ِٔ ٔسی الَّٔذی َََخَذ بَٔي ِٔ اَل َََخَذ بَٔي َ٘ ّئا َٓ

َّی بٔضِٔه ال ََلَة َوَػل اَو َلُضِه الؼَّ َٗ َ أ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَََمَز بََٔلَّل  َّی اہللُ  أَ الئَّيیُّ َػل ًِ ىَٔسَی ؼُّ ثُهَّ َتَوؿَّ اَل َم َٗ ََلَة  َضی الؼَّ َٗ ا  َلنَّ َٓ ِبَح 

ٌَ ابِ  اَل یُوىُُص َوکَا َٗ ی  َِکَ ََلَة لٔلذِّ اَل ََِٗٔه الؼَّ َٗ الَی  ٌَ ٌَّ اہلَل َا ٔ إ َٓ َصا  ِلُيَؼلَِّضا إَٔذا َذََکَ َٓ اَل َػََلّة  َٗ َذلَٔک  َٛ ُؤَصا  ًُ ٔطَضإب َيرِقَ

ًِ یُو ًَ ىٔی  ٌِ ًَِيَبَشُة َي اَل  َٗ اُض ََِحَنُس  ٌَ ی اليُّ اَل ََِحَنُس اِلرَکَ َٗ ی   ىَُص فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث لٔٔذَِکٔ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص 

 دنین آےن یگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرخ اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ربیخ ےس فاسپ وہےئ وت رات ںیم رفس ایک اہیں کت ہک مھ وک

بش ںیم آراؾ ےک ےیل اکی ہگج ارت ےئگ افر البؽ ریض اہلل ہنع ےس اہک امہری افحتظ رکان آج رات )اج ےتگ رانہ( اوبرہریہ ریض اہلل 

را اگل رک ھٹیب ےئگ ےھت سپ ہن وت یبن یلص ہنع ےتہک ںیہ ہک البؽ ریض اہلل ہنع یک یھب آھکن گل یئگ اس احتل ںیم ہک فہ اےنپ افٹن ےس اہس

اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ، ہن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع اجےگ افر ہن یہ احصہب ںیم ےس یسک یک آھکن یلھک اہیں کت ہک اؿ رپ 

ہنع وک )ہصغ ےس( آفاز  دوھپ آ یئگ  وت بس ےس ےلہپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربھگا رک دیبار وہےئ افر رضحت البؽ ریض اہلل

دی  اوھنں ےن )ذعمرت رکےت وہےئ( وجاب دای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

آہل فملس رپ رقابؿ وہں ھجم رپ یھب دنین اغبل آیئگ یھت اسیج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اغبل آیئگ یھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ف

فاہں ےس وھتڑے افہلص کت افوٹنں وک ےل ےئگ رھپ ارت رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح 

 رفامای اوھنں ےن ریبکت یہک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک امنز زپاھیئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ

ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  وج صخش امنز زپانھ وھبؽ اجےئ وت بج یھب اید آےئ اس وک زپھ ےل ویکہکن اہلل اعتیل ےن 

رفامای ےہ امنز اقمئ رکف ریمی اید ےک ےیل  ویسن ےتہک ںیہ ہک انب اہشب اس دحثی ںیم ہی آتی ایس رطح زپےتھ ےھت افر ادمح ےتہک 

 ےن دنسب ویسن اس دحثی ںیم ذلرکی ےک اجبےئ( اہک ےہ ادمح ےتہک ںیہ ہک ارکلی اک ی بل دنین ےہ  ںیہ ہک ہبنع

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     434    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، اباٌ، مٌنز، زہزی، سٌيس بً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌٔيَل َحسَّ  ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٔ َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة فٔی صََذا اِلَدبَر ًَ ًٔ اِلُنَشئِّب  ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ثََيا َم ٌُ َحسَّ ثََيا ََبَا

 َِ ًِ َمکَاىُِٜٔه الَّٔذی َََػابَِتُِٜه ٓٔيطٔ اِل ًَ لُوا  َه َتَحوَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَل  َلةُ َٗ ِٔ  ٌَ أَذَّ َٓ أََمَز بََٔلَّل  َٓ اَل  َٗ

 ًِ ًَ  ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ًُ ًَُيِيَيَة َواِْلَِوَزاعٔیُّ َو ٌُ بِ َيا ِٔ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َمالْٔک َوُس َٗ َّی  اَو َوَػل َٗ َٙ َلِه یَِذَُکِ  َوََ ًٔ إِٔسَح ٕ َوابِ َنز ٌِ َم

ٌَ فٔی َحٔسیٔث الزُّصِزٔیِّ صَ  ٕ َََحْس ٔمِيُضِه اِْلََذا َنز ٌِ ًِ َم ًَ اُر  لَّ ٌَ ٌُ اِل  َذا َوَلِه ُيِشئِسُظ ٔمِيُضِه َََحْس إَٔلَّ اِْلَِوَزاعٔیُّ َوََبَا

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی ںیم ویں رمفی ےہ ہک آپ یلص 

ں مہ رپ ط تل اطری وہیئ رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح دای وت اوھنں ےن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ہگج ےس  ل ولکن اہج

اذاؿ دی افر ریبکت یہک افر امنز زپیھ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک امکل  ایفسؿ نب ہینیع  اف زایع  دبعارلزاؼ افر انب ااحسؼ 

اذاؿ اک ذرک ںیہن ایک  افر ہن یہ یسک ےن اس دحثی وک رمعم ےس  ےن رمعم ےس رفاتی ایک ےہ رگم زرہی یک اس دحثی ںیم یسک ےن یھب

  دنس رفاتی ایک ےہ العفہ افزایع افر اابؿ اطعر ےن رمعم ےس 

 ومیس نب الیعمس، اابؿ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     435    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ثابت، ًبساہلل بً رباح، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُموَسی ثََيا ََ  َحسَّ ًٔ َربَإح اِْلَِنَؼارٔیِّ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ٌَّ الئَّيیَّ بِ َتاَزَة ََ َٗ بُو 

ًَلَ  َّی اہللُ  َناَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ٌَ فٔی َسَفٕ َلطُ  َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِلُت صََذا َراْٛٔب َػل ُ٘ َٓ اَل اىُِوزِ  َ٘ َٓ ُط  ٌَ َه َؤمِلُت َم ِيطٔ َوَسلَّ

حِ  َٔ ىٔی َػََلَة اِل ٌِ َلِيَيا َػََلَتَيا َي ًَ ُووا  َٔ اَل اِح َ٘ َٓ ّة  ٌَ ىَا َسِب َّی رٔصِ ٌٔ َصُؤََلٔئ ثَََلثَْة َحً ٌٔ َراَٛٔبا َنا َصَذا َٓ ًَلَی آَذاىٔضِٔه  َب  رُضٔ َٓ  ٔ ز

َوُضِه إَٔلَّ رَحُّ  َ٘ ٔ ثُهَّ  ََِي ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ ِوا َر ََٓؼلَّ ٌَ بََٔلْل  ئُوا َوََذَّ ََٓتَوؿَّ ّة ثُهَّ ىَزَلُوا  َشاُروا صَُييَّ َٓ اُموا  َ٘ َٓ ِنٔص  ِحَز َوَرٛٔبُوا الظَّ َٔ ِوا اِل َػلَّ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ كَِيا فٔی َػََلتَٔيا  ِس ََفَّ َٗ ٕف  ٌِ ُضِه لَٔب ـُ ٌِ اَل َب َ٘ یُم فٔی  َٓ ِفٔ ََّنا التَّ ٔ إٔى یَم فٔی اليَِّوو َّطُ ََل َاِفٔ َوَسلََّه إٔى

ٔت  ِٗ ٔس لِٔلَو َِ ًِ اِل َصا َؤم ِلُيَؼلَِّضا حٔیَن یَِذَُکُ َٓ ًِ َػََلةٕ  ًَ ِه  ُٛ إَٔذا َسَضا َََحُس َٓ َوةٔ  َ٘  اِلَي

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع 

رفس ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راہتس ےس ٹہ رک اکی رطػ وک ےلچ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایس 

وسار ےہ  ہی دف وسار ںیہ افر  رطػ وک الچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  دوھکیں  )ہی وکؿ ےہ؟( ںیم ےن رعض ایک ہی اکی

ہی نیت وسار ںیہ اہیں کت ےک مہ بس الم رک است وہ ےئگ  آپ ےن رفامای امہری امنز اک ایخؽ رانھک ینعی رجف یک امنز اک  فہ بس وس ےئگ 

 ہنع ےن اذاؿ افر اؿ وک دوھپ یک رگیم یہ ےن اگجای  سپ فہ اےھٹ افر وھتڑی دفر ےلچ رھپ ارتے افر فوض یک  رضحت البؽ ریض اہلل

دی  رھپ دف رتعک رجف یک تنس زپ۔ںی، رھپ رجف یک امنز ادا یک افر وسار وہ ےئگ افر اکی دفرسے ےس ےنہک ےگل ہک امنز ےک اعمہلم ںیم 

ےہ مہ ےس ڑبی وکاتیہ وہ یئگ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنین ںیم )امنز اک رتک( وصقر ںیہن ےہ ہکلب اجےنگ یک احتل ںیم 

سپ بج مت ںیم ےس وکیئ امنز زپانھ وھبؽ اجےئ وت بج اید آےئ اس وک زپھ ےل افر دفرسے دؿ )یھب اایتحاط دفابر( اےنپ فتق رپ 

 زپھ ےل 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     436    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ؼاریًلی بً نْص، وہب بً جزیز، اسوز بً طيباٌ، خالس بً سنیر، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ ان :  راوی



 

ًُ ُس  ثََيا َخالُٔس بِ ٌَ َحسَّ ًُ َطِيَبا ثََيا اِْلَِسَوزُ بِ ٕ َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ ًُ َنِْصٕ َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًَِبُس اہللٔ َحسَّ َلِيَيا  ًَ ٔسَو  َٗ اَل  َٗ  ٕ َنیِر

ُضطُ  ِّ٘ َٔ ًِ اِلَنٔسیَيةٔ َوکَاىَِت اِْلَِنَؼاُر ُا ًُ َربَإح اِْلَِنَؼارٔیُّ ٔم َٓارُٔض َرُسؤل  بِ َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔیُّ  َٗ ثَىٔی ََبُو  اَل َحسَّ َٗ ثََيا  َحسَّ َٓ

َه َجِيَع اِْلَُمَزأئ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َث َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ اَل َب َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َلِه تُوِٗٔوَيا إَٔلَّ اہللٔ َػل َٓ اَل  َٗ ٔة  بَٔضٔذظٔ اِل٘ٔؼَّ

َه ُرَویِّسا ُرَویِّسا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ِنَيا َوصٔلٔیَن لَٔؼََلتَٔيا  ُ٘ َٓ ّة  ٌَ ٔ ِنُص كَال اَل  الظَّ َٗ ِنُص  اَلِت الظَّ ٌَ َّی إَٔذا َا َحً

ًَِی ا ٌَ ِٛ ٍُ َر َٛ ٌَ ٔمِيُِٜه َیزِ ًِ کَا َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َلِه َیُٜ ُضَنا َوَم ٌُ َٛ ٌَ یَزِ ًِ کَا اَو َم َ٘ َٓ ُضَنا  ٌِ َٛ ِلیَرِ َٓ  ٔ ِحز َٔ ِل

 ٔ َٓيُوز  ٔ ََلة ٌِ یَُياَزی بٔالؼَّ َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُضَنا ثُهَّ َََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َٛ
ُضَنا ََفَ ٌُ َٛ َّی اہللُ َیزِ اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َی بَٔضا 

ًِ َُُموًَلَ  ًِ فٔی َطِيٕئ ٔم َّا َلِه ىَُٜ َّا ىَِحَنُس اہلَل ََى اَل ََََل إٔى َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ َّی بَٔيا  ََٓؼل َه  ًِ َػََلتَٔيا ِيطٔ َوَسلَّ ًَ لَُيا  َِ ىَِيا َيِظ رٔ السُّ

 َٓ َّی َطاَئ  أَِرَسَلَضا ََن َٓ زَّ َوَجلَّ  ًَ ًَّ ََِرَواَحَيا کَاىَِت بَٔئس اہللٔ  ٜٔ ٔف َوَل ِ٘ ِلَي َٓ ًِ َُٕس َػالّٔحا  ٔ ٔم َساة َِ ًِ ََِزَرَک ٔمِيُِٜه َػََلَة اِل َن

َضا ٔمِثَلَضا ٌَ  َم

یلع نب رصن، فبہ نب رجری، اوسد نب  نابؿ، اخدل نب ریمس، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

یہی فاہعق ایبؿ ایک  اس ںیم ویں ےہ ہک مہ وک یسک زیچ ےن دیبار ںیہن ایک رگم ہی ہک ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل رفاہن رفامای  افر رھپ 

بج وسرج لکن آاہ وت مہ امنز ےک ےیل ربھگا رک اےھٹ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہھٹف  رہھٹف بج وسرج دنلب وہ ایگ وت 

رجف یک دف رتعک تنس زپانھ اچےہ فہ زپھ ےل  )ویک ہکن ولگ احتل رفس ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےس وج صخش 

ےہ( سپ وج زپےتھ ےھت فہ یھب ڑھکے وہےئ افر تنس ادا یک اس ےک دعب آپ یلص اہلل  ےھت  رفس ںیم رصػ رفض یک ادایگیئ فابج

ہل فملس ڑھکے وہے افر ںیمہ امنز زپاھیئ  بج ہیلع فآہل فملس ےن اذاؿ ےنہک اک مکح دای سپ اذاؿ یہک یئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ن یسک داینفی اکؾ ےن امنز ےس ںیہن رف 

 م
ہ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ ےن رفامای  ونس   یا اک رکش ےہ ہک 

 لک حبص یک امنز فتق بحتسم ںیم اک ہکلب امہری رفںیح اہلل ےک ہضبق ںیم ںیہ سپ بج اس ےن اچاہ اؿ وک آزاد ایک سپ مت ںیم ےس وج صخش

 اپےئ وت فہ اس ےک اسھت اس یسیج امنز افر زپھ ےل 

 یلع نب رصن، فبہ نب رجری، اوسد نب  نابؿ، اخدل نب ریمس، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ااصنری :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     437    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًنزو بً ًوٌ، خالس، حؼین، حرضت ابوٗتا زہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ حَُؼ  ًَ ٌٕ ََِخبَرَىَا َخالْٔس  ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  َبَف َحسَّ َٗ ٌَّ اہلَل  ٔ اَل إ َ٘ َٓ اَل  َٗ  ٔ َتاَزَة فٔی َصَذا اِلَدبَر َٗ ًِ ََبٔی  ًَ َتاَزَة  َٗ ًٔ ََبٔی  ًِ ابِ ًَ یِٕن 

 ٌَ َٔ َّی إَٔذا اِرَا زُوا َحً َتَلضَّ َٓ اُموا  َ٘ َٓ ََلةٔ  ٌِ بٔالؼَّ أَذِّ َٓ ُِٗه  اَو اليَّ ََِرَواَحُِٜه َحِيُث َطاَئ َوَرزََّصا َحِيُث َطاَئ  َٗ ِنُص  َّی ِت الظَّ ٔيیُّ َػل

َّی بٔاليَّاضٔ  ََٓؼل ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اہللُ 

رمعف نب وعؿ، اخدل، ،نیص، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس اس دحثی ںیم ہی یھب رمفی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ھا ری رفوحں وک رف ےک راھک افر بج اچاہ وھچڑ دای  ہی 

م

 

ت

ہہک رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رفامای  اہلل ےن  بج کت اچاہ 

 ےئگ افر امنز زپاھیئ 

 رمعف نب وعؿ، اخدل، ،نیص، رضحت اوباتق دہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ء رپ امنز رتک وہ اجانوھبؽ ےس ای وسےن یک انب

     438    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز، ًبثر، حؼین، ًبساہلل بً ابی ٗتازہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ َتاَزَة  َٗ ًٔ ََبٔی  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ حَُؼیِٕن  ًَ ًَِبثَْر  ثََيا  ثََيا َصيَّاْز َحسَّ اَل َحسَّ َٗ َياُظ  ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔن ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ 

َّی بٔضِٔه  ََٓؼل ِنُص  ِت الظَّ ٌَ َٔ َ حٔیَن اِرَا أ َتَوؿَّ َٓ 

زر، ،نیص، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےک وحاہل ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ر

 

عبِن

فاتی انہد، 

 رکےت ںیہ ہک بج آاتفب دنلب وہ ایگ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر امنز زپاھیئ 

زر، ،نیص، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

عبِن

 انہد، 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     439    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًباض، سلامیٌ بً زاؤز، سلامیٌ، ابً مِیرہ، ثابت، ًبساہلل بً رباح، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

بَّاُض الِ  ٌَ ثََيا اِل ًِ َحسَّ ًَ ًَ اِلُنِٔیَرةٔ  ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا ُسَلامِیَ َيالٔٔسیُّ َحسَّ ًُ َزاُوَز َوصَُو اللَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ِيبَرٔیُّ َحسَّ ًَِبسٔ  ٌَ  ًِ ًَ ثَابٕٔت 



 

َه َلِيَص  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َتاَزَة  َٗ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ َربَإح  ٌِ  اہللٔ بِ َؤة ََ َ٘ یُم فٔی اِلَي ِفٔ ََّنا التَّ یْم إٔى فٔی اليَِّوؤ َاِفٔ

ی ُت َُِخَ ِٗ َّی یَِسُخَل َو َ َػََلّة َحً  تَُؤخِّ

ابعس، امیلسؿ نب داؤد، امیلسؿ، انب ریغمہ، اثتب، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ےن رفامای ہک وسےن ںیم وکیئ وصقر ںیہن ےہ ہکلب وصقر وت اجےنگ ںیم ےہ ہک امنز ںیم اتریخ رکے اہیں کت ہک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دفرسی امنز اک فتق آاجےئ

 ابعس، امیلسؿ نب داؤد، امیلسؿ، انب ریغمہ، اثتب، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     440    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، ہناو، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  َلِيطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ٕ ََِخبََرىَا َصنَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ًِ ىَٔسَی ا ُمَحنَّ اَل َم َٗ  َوَسلََّه 

اَرَة َلَضا إَٔلَّ َذلَٔک  َّٔ َٛ َصا ََل  ِلُيَؼلَِّضا إَٔذا َذََکَ َٓ  َػََلّة 

رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج  دمحم نب ریثک، امہؾ، اتقدہ،

 صخش وکیئ امنز )زپانھ( وھبؽ اجےئ وت بج اید آےئ اس وک زپھ ےل افر اس رپ وساےئ اضق ےک وکیئ افکرہ ںیہن ےہ 

  ہنعدمحم نب ریثک، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     441    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ًبيس بً حشً، ًنزاٌ بً حؼینوہب بً ب٘يہ، خالس، یوىص ب :  راوی

ٌَّ َر  ًٔ حَُؼیِٕن ََ ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ًِ یُوىَُص بِ ًَ ًِ َخالٕٔس  ًَ َة  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُسوَل اہللٔ َػل

 ٔ ِحز َٔ ٔ اِل ًِ َػََلة ًَ َياُموا  َٓ ٕ َلُط  ٌَ فٔی َمٔشیر َه کَا ِنُص ثُهَّ  َوَسلَّ لَِّت الظَّ َ٘ َّی اِسَت لٔيَّل َحً َٗ وا  ٌُ َٔ اِرَا َٓ ِنٔص  ُووا بََٔحِّ الظَّ َ٘ اِستَِي َٓ

ِحزَ  َٔ َّی اِل اَو ثُهَّ َػل َٗ ٔ ثُهَّ ََ ِحز َٔ ِبَل اِل َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  ٌَ َٓأَذَّ ىّا   َََمَز ُمَؤذِّ



 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم ےھتفبہ نب ہیقب، اخدل، ویسن نب دیبع نب نسح، رمعاؿ نب ،نیص ےس 

بس ولگ وسےئ وت امنز رجف ےک ےیل ہن اھٹ ےکس افر اس فتق دیبار وہےئ بج دوھپ لکن آیئ اےکس دعب ولگ )فاہں ےس رفاہن وہ 

ؤمذؿ وک مکح دای اس ےن اذاؿ دی افر رک( ھچک دفر ےلچ اہیں کت ہک وسرج دنلب وہ ایگ اےکس دعب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک تنس رجف ےس ےلہپ زپ۔ںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر رجف یک امنز 

 زپاھیئ 

 فبہ نب ہیقب، اخدل، ویسن نب دیبع نب نسح، رمعاؿ نب ،نیص :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     442    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہ ؿنزی رضی اہلل ًيہًباض، احنس بً ػالح، ًباض، ًبساہلل بً یزیس، حيوہ بً َشیح، ًنز بً امي :  راوی

 ٔ ًَ َیز ًَِبَس اہللٔ بِ  ٌَّ ًَبَّإض ََ ُى  ِٔ ًُ َػالٕٔح َوصََذا َل ثََيا ََِحَنُس بِ ِيبَرٔیُّ ح و َحسَّ ٌَ ًَبَّاْض اِل ثََيا  یِٕح َحسَّ ًٔ َُشَ ًِ َحِيَوَة بِ ًَ ثَُضِه  یَس َحسَّ

ٌَّ کَُلِيَب  ىٔی اِل٘ٔتَِبانٔیَّ ََ ٌِ ًَبَّإض َي  ًٔ أغ بِ ًَيَّ  ًِ ِنزٔیِّ  ًَ َـّ َة ال ًٔ ََُميَّ ًَِنزٔو بِ طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ثَُط  ٌَ َحسَّ ا َٗ ٔ ٌَّ الزِّبِز ثَُضِه ََ ًَ ُػِبٕح َحسَّ بِ

َّی كَلَ  ِبٔح َحً ًِ الؼُّ ًَ َياَو  َٓ  ٔ ارٔظ َٔ ٔف ََِس ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َب َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ َ٘ َٓاِستَِي ِنُص  ِت الظَّ َى ٌَ

أَذَّ  َٓ اَل ثُهَّ َََمَز بََٔلَّل  َٗ  ٌٔ ًِ َصَذا اِلَنکَا ًَ ِوا  اَل َتَيحَّ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسوُل اہللٔ َػل ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ ِوا َر ئُوا َوَػلَّ ٌَ ثُهَّ َتَوؿَّ

بِ  َّی بٔضِٔه َػََلَة الؼُّ ََٓؼل ََلَة  اَو الؼَّ َٗ َ أ َٓ  ٔح ثُهَّ َََمَز بََٔلَّل 

ابعس، ادمح نب اصحل، ابعس، دبعاہلل نب سیدی، ویحہ نب رشحی، رمع نب اہیم رمضی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس ںیم 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس رےہ افر امنز رجف ےک ےیل ہن اھٹ اپےئ اہیں کت ہک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق دیبار وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہیں ےس  ل ولکن اس ےک  وسرج لکن آای وت

دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک اذاؿ دےنی اک مکح دای رھپ بس ولوگں ےن فوض ایک افر دف رتعک تنس 

ہل فملس ےن رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح دای اوہنں ےن ریبکت یہک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف ادا یک آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ےن امنز زپاھیئ 

 ابعس، ادمح نب اصحل، ابعس، دبعاہلل نب سیدی، ویحہ نب رشحی، رمع نب اہیم رمضی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     443    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ر حبشی رضی اہلل ًيہابزاہيه بً حشً، ححاد، ابً محنس، رحیز، ًبيس بً ابی وزیز، مبْش، خازو رسول ذی مدب :  راوی

ثََيا ًُبَِيُس  یزْ ح و َحسَّ ثََيا رَحٔ ٕس َحسَّ ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َححَّاْد َي ًٔ َحسَّ ًُ اِلَحَش ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ْ  َحسَّ ثََيا ُمَبْشِّ ٔ َحسَّ ًُ ََبٔی اِلَوزٔیز بِ

ٌَ َحسَّ  ًَ ًُِثَنا ىٔی ابِ ٌِ یزْ َي ثََيا رَحٔ ىٔی اِلَحَلٔيیَّ َحسَّ ٌِ َّی َي ٌَ َیِدُسُو الئَّيیَّ َػل ٕ اِلَحَبٔشیِّ َوکَا ًِ ذٔی ٔمِدبَر ًَ ًُ َػالٕٔح  ثَىٔی یَزٔیُس بِ

َلِيطٔ َوَسلََّه ُوُؿوئّ  ًَ َّی اہللُ  ىٔی الئَّيیَّ َػل ٌِ َ َي أ ََٓتَوؿَّ اَل  َٗ  ٔ َه فٔی صََذا اِلَدبَر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َُّراُب ثُهَّ اہللُ  َََمَز بََٔلَّل  ا َلِه َیِلَث ٔمِيطُ الت

اَل لٔبََٔلٕل  َٗ ًَحٕٔل ثُهَّ  َُیَِر  َتیِٔن  ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
َلِيطٔ َوَسلََّه ََفَ ًَ َّی اہللُ  اَو الئَّيیُّ َػل َٗ ٌَ ثُهَّ  أَذَّ َق َوصَُو َُیِرُ َٓ َّی اِلَفِ ََلَة ثُهَّ َػل ََِٗٔه الؼَّ

ًٔ ُػَلِيٕح َحسَّ  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ًِ َححَّإد  ًَ اَل  َٗ ًُ َػالٕٔح ًَحٕٔل  اَل ًُبَِيْس َیزٔیُس بِ َٗ ًِ اِلَحَبَظةٔ و  ٕ َرُجْل ٔم  ثَىٔی ذُو ٔمِدبَر

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب دمحم، رحسی، دیبع نب ایب فزری، رشبم، اخدؾ روسؽ ذی ربخم یشبح ریض اہلل ہنع ےس اس دحثی ںیم ویں 

ہک زنیم رپ ڑچیک ہن وہیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت  رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک اس رطح

البؽ ریض اہلل ہنع وک اذاؿ دےنی اک مکح رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک دف رتعک تنس اانیمطؿ ےس ادا رفامںیئ 

 ےنہک اک مکح دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک ریبکت

ح اہک ہک دحثی ایبؿ یک ذف ربخم ےن وج ہشبح ےک ںیہ افر دیبع ےن 

صلی 

اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت امنز زپاھیئ اجحج ےن وباہطس سیدی نب 

ح اہک ےہ 

صلی 

 سیدی نب 

 زری، رشبم، اخدؾ روسؽ ذی ربخم یشبح ریض اہلل ہنعاربامیہ نب نسح، اجحج، انب دمحم، رحسی، دیبع نب ایب ف :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     444    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مومل بً ٓـل، وليس، رحیز، ابً ًثناٌ، یزیس بً ػالح، ىحاشی :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ َػالٕٔح  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ  ٌَ ًَ ًُِثَنا ىٔی ابِ ٌِ ٕ َي یز ًِ رَحٔ ًَ ثََيا اِلَولٔيُس  ٔل َحسَّ ـِ َٔ ًُ اِل ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ًٔ ََخٔی  َحسَّ ٕ ابِ ذٔی ٔمِدبَر

 ٔ ًَحٕٔل اليََّحأشیِّ فٔی َصَذا اِلَدبَر َُیِرُ  ٌَ َوصَُو  أَذَّ َٓ اَل  َٗ 

وملم نب لضف، فدیل، رحسی، انب امثعؿ، سیدی نب اصحل، اجنیش ےک ےجیتھب ذف ربخم ےس اس ہصق ںیم ویں رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ےن 



 

 اذاؿ دی ریغب دلجی ےیک ینعی اانیمطؿ ےس اذاؿ دی 

 ، اجنیشوملم نب لضف، فدیل، رحسی، انب امثعؿ، سیدی نب اصحل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھبؽ ےس ای وسےن یک انبء رپ امنز رتک وہ اجان

     445    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌف، طٌبہ، جامٍ بً طساز، ًبسالزحنً، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہمحنس بً مثىی، محنس بً ج :  راوی

 ٌِ ٕ َسنٔ از ًٔ َطسَّ ٍٔ بِ ًِ َجأم ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ ََبٔی َحسَّ ًٔ بِ ِبَس الزَِّحَن ًَ ُت 

ًَِبَس  ُت  ٌِ َنَة َسنٔ َ٘ ِل اَل  ًَ َ٘ َٓ ًَ اِلُحَسیِبَٔئة  َه َزَم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َبِلَيا َم ِٗ اَل ََ َٗ وزٕ  ٌُ ًَ َمِش  َرُسوُل اہللٔ اہللٔ بِ

َٓا ِنُص  ِت الظَّ ٌَ َّی كََل َياُموا َحً َٓ اَل بََٔلْل ََىَا  َ٘ َٓ ًِ یَکَِلُؤىَا  َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػل َّی اہللُ  َى الئَّيیُّ َػل َ٘ ِستَِي

ًِ ىَاَو ََِو ىَٔسیَ  لُوا لَٔن ٌَ ِٓ ا َٓ ََٜذلَٔک  َٓ اَل  َٗ ِلَيا  ٌَ َٔ َٓ اَل  َٗ  ٌَ لُو ٌَ ِٔ ِيُتِه َا ُٛ َنا  َٛ لُوا  ٌَ ِٓ اَل ا َ٘ َٓ 

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  حل دحہیب دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد، دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض

ےک زامہن ںیم مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ )امنز رجف ےک ےیل( 

 سپ یبن ںیمہ وکؿ اگجےئ اگ؟ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ںیم سپ بس ولگ وسےت رےہ اہیں کت ہک وسرج لکن آای

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ افر رفامای مت فاسی یہ رکف اسیج رکےت ےھت )ینعی صح ومعمؽ امنز زپوھ( سپ مہ ےن ااسی یہ ایک اس

 ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ وس اجےئ ای وھبؽ اجےئ وت ااسی یہ رکے 

 دمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد، دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم،  :  رافی

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

  

 دجسم انبےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن اک ایبؿ

     446    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح بً سٔياٌ، بً ًيييہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ََ ًِ ًَ ٌَ الثَِّورٔیِّ  َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ٌَ ََِخبََرىَا ُس َيا ِٔ ًٔ ُس بَّاحٔ بِ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ یَزٔیَس بِ َحسَّ ًَ َٓزَاَرَة  ًٔ اِْلََػهِّ بٔی 

اَل  َٗ َه َما َُٔمزُِت بَٔتِظئئس اِلَنَشأجٔس  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ُٓيََّضا  ًَ ًَبَّإض َلُتزَِخٔ  ًُ ابِ

َِٓت اِلَيُضوزُ َواليََّؼاَری َنا َزِخَ َٛ 

نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، نب ہنییع، رضحت ا

ےھجم افیچن افیچن دجسمںی انب ےن اک مکح ںیہن دای ایگ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مت دجسمفں وک ایس رطح آراہتس رکف ےگ سج 

  رطح وہیدفاصنری ےن )اےنپ اےنپ وبعمدفں وک( آراہتس ایک ےہ

 دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، نب ہنییع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن اک ایبؿ

     447    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبساہلل، حناز بً سلنہ، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًَِبسٔ اہللٔ اِلُدزَاعٔیُّ َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ًِ ََىَٕص ََ ًَ َتاَزةُ  َٗ ًِ ََىَٕص َو

َّی یَتََباهَی اليَّاُض فٔی اِلَنَشأجسٔ اليَّئ  ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ اَل ََل َا َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   یَّ َػل

دمحم نب دبع اہلل، امحد نب ہملس، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 یگ بج کت ہک ولگ دجسمفں رپ رخف ہن رکںی ےگ رفامای ایقتم اقمئ ہن وہ

 دمحم نب دبعاہلل، امحد نب ہملس، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن اک ایبؿ

     448    حسیث                               جلس اول  :  جلس

رجاء بً مزظی، ابوہناو، محنس بً محبب، سٌيس بً سائب، محنس بً ًبساہلل بً ًياق، ًثناٌ بً ابی ًلؽ،  :  راوی

 حرضت ًثناٌ بً ابوالٌاؾ رضی اہلل ًيہ

ٕ ال او ثََيا ََبُو َصنَّ ًُ اِلُنَزظَّی َحسَّ ثََيا َرَجاُئ بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ائٔٔب  ًُ الشَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ ُمَحبَّٕب َحسَّ ُس بِ ُل ُمَحنَّ َلَّ سَّ



 

ٌِ َیحِ  َ َه َََمَزُظ َ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل أؾ ََ ٌَ ًٔ ََبٔی اِل ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ ًٔ ًَٔيإق  َ اہللٔ بِ ٕٔ َحِيُث ک ٔ ائ َل َمِشحَٔس اللَّ ٌَ ٌَ ا

 كََوأُيُتُضِه 

ص، رضحت امثعؿ نب اوبااعلص 

یل

، دیعس نب اس ب، دمحم نب دبعاہلل نب ایعض، امثعؿ نب ایب  راجء نب رمز ، اوبامہؾ، دمحم نب حِمِ

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن رہش اطفئ ںیم اس اقمؾ رپ دجسم انبےن اک مکح دای اہجں

 )رشمنیک ےک( تب رےھک راہ رکےت ےھت 

ص، رضحت امثعؿ نب  :  رافی

یل

، دیعس نب اس ب، دمحم نب دبعاہلل نب ایعض، امثعؿ نب ایب  راجء نب رمز ، اوبامہؾ، دمحم نب حِمِ

 اوبااعلص ریض اہلل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن اک ایبؿ

     449    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، محاہس بً موسی، يٌ٘وب بً ابزاہيه، ػالح ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٓ  ًٔ ًُ یَِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َػالٕٔح َحسَّ ًَ ثََيا ََبٔی  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي اََل َحسَّ َٗ ًُ ُموَسی َوصَُو َََتهُّ  ارٕٔض َوُمَحاصُٔس بِ

َّی اہللُ ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی   ٌَ ٌَّ اِلَنِشحَٔس کَا ًَ ًَُنَز ََِخبََرُظ ََ ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٌَّ ََ ٍْ ٔ ثََيا ىَآ ًَلَ َحسَّ ا بٔاللَّبٔٔن   َه َمبِئيًّ ِيطٔ َوَسلَّ

َلِه َیزِٔز ٓٔيطٔ ََبُو برَِکٕ َطِيّئا َوَزاَز ٓٔيطٔ ًَُنزُ َو  َٓ ًِ َخَظٔب اليَِّدٔل  اَل ُمَحاصْٔس َوًُُنُسُظ ٔم َٗ ًَِضسٔ َواِلَحزٔیٔس  ًَلَی بَٔيائٔطٔ فٔی  بََياُظ 

َه بٔاللَّ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  زَاَز ٓٔيطٔ زٔیَاَزّة َرُسؤل اہللٔ َػل َٓ  ٌُ ََّرُظ ًُِثَنا َُی اَل ُمَحاصْٔس ًُُنَسُظ َخَظّبا َو َٗ ًَاَز ًُُنَسُظ  بٔٔن َواِلَحزٔیسٔ َوََ

طُ  َٔ ِ٘ وَطٕة َوَس ُ٘ ٕ َمِي ًِ حَٔحاَرة َل ًُُنَسُظ ٔم ٌَ ٔة َوَج ؼَّ َ٘ وَطٔة َواِل ُ٘ ٔ اِلَنِي ثٔیَرّة َوبَىَی ٔجَساَرُظ بٔاِلحَٔحاَرة َٛ َٗ أد  اَل ُمَحاصْٔس  بٔالشَّ

ُة اِلحٔؽُّ  ؼَّ َ٘ اَل ََبُو َزاُوز اِل َٗ اَد  ُط الشَّ َٔ َّ٘  َوَس

دمحم نب ییحی نب افرس، اجمدہ نب ومیس، وقعیب نب اربامیہ، اصحل انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ں یک ینب وہیئ یھت افر ایکس تھچ وجھکر یک اشوخں ےس ینب یھت اجمدہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دجسم )دجسم وبنی( یچک اوٹنی

ےتہک ںیہ ہک اےکس وتسؿ وجھکر یک ڑکلویں ےک ےھت رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن )اےنپ زامہن الختف ںیم( اںیمس ااضہف ایک رگم اوکس 

 ںیم ینب وہیئ یھت ینعی یچک اوٹنیں افر وجھکر یک اشوخں ےس  ایس رطہقی رپ انبای سج رطہقی رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن

اجمدہ اک ایبؿ ےہ ہک اےکس وتسؿ ڑکلی ےک انبےئ اہتبل رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن اےنپ )درفالختف ںیم( اوکس دبؽ ڈاال افر اںیمس 



 

ےک وتسونں ںیم شقن ف اگنر فاےل رھتپ اوگاےئ ریغ ومعمیل ااضہف ایک ینعی ایکس دویارںی وچےن افر شقنم رھتپفں ےس ونبایئ افر اس 

ہ وچےن وک ےتہک ںیہ  َ
ّ
ض
ق
 افر تھچ اسوگاؿ یک ڈولایئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 دمحم نب ییحی نب افرس، اجمدہ نب ومیس، وقعیب نب اربامیہ، اصحل انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن اک ایبؿ

     450    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً حاته، ًبيساہلل بً موسی، طيباٌ، َفاض، ًليہ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ٌَّ َم َحسَّ ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ َة  ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ إض  ًِ َٔفَ ًَ  ٌَ ًِ َطِيَبا ًَ ًُ ُموَسی  ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًُ َحاتٕٔه َحسَّ ِشحَٔس الئَّيیِّ ُس بِ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  َه کَاىَِت َسَوارٔیطٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًََِلُظ ُمَولَّْل بَٔحزٔیٔس َػل َٔ اليَِّدٔل ََ ًِ ُجُذو َه ٔم

 َّ َٔ اليَِّدٔل َوبَٔحزٔیٔس اليَِّدٔل ثُهَّ إٔى َٓبََياَصا بُٔحُذو ٔة ََبٔی برَِکٕ  َٓ ِت فٔی خََٔل ََّضا ىَِٔخَ بََياَصا اليَِّدٔل ثُهَّ إٔى َٓ  ٌَ ٔة ًُِثَنا َٓ ِت فٔی خََٔل َضا ىَِٔخَ

 َ َلِه َتزَِل ث َٓ ٌَ بٔاِْلُجزِّ  َّی اِْل  ابَٔتّة َحً

دمحم نب احمت، دیبع اہلل نب ومیس،  نابؿ، رفاس، ہیطع، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہنع ےک زامہن ںیم دجسم وبنی ےک وتسؿ وجھکر ےک ونتں ےک ےھت س  رپ وجھکر یک اشںیخ اسہی ےئک وہےئ ںیھت رضحت اوبرکب ریض اہلل

ےک زامہن ںیم فہ لگ ںیئگ وت اوہنں ےن وجھکر ےک ےئن ےنت اوگاےئ افر )تھچ رپ( وجھکر یک یئن اشںیخ ڈولایئ افر رضحت امثعؿ ریض 

اہلل ہنع ےک زامہن ںیم بج فہ یھب لگ ںیئگ وت اوہنں ےن دجسم وک یکپ اوٹنیں ےس ریمعت رکاای وج اب کت اقمئ ےہ )ینعی رفاتی دحثی 

 ےک فتق کت( 

 دمحم نب احمت، دیبعاہلل نب ومیس،  نابؿ، رفاس، ہیطع، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن اک ایبؿ

     451    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبسالوارث، ابی تياح، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٔسَو َرُسوُل اہللٔ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ أح  َّيَّ ًِ ََبٔی الت ًَ ًَِبُس اِلَوارٔٔث  ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ   َػل



 

َة لَ اِلَنٔسیيَ  ًَِْشَ  ٍَ اَو ٓٔيضِٔه ََِربَ َٗ َ أ َٓ  ٕٖ ِو ًَ  ًٔ ًَِنزٔو بِ اُل َلُضِه بَيُو  َ٘ ٔ اِلَنسٔیَئة فٔی َوٓیٕ يُ َيزََل فٔی ًُِلو َٓ ٔلَی بَىٔی َة  ِيَلّة ثُهَّ ََِرَسَل إ

ٔلَی َرُسولٔ  ِّی ََىُِوزُ إ َن َٜأ َٓ اَل ََىَْص  َ٘ َٓ ُضِه  َٓ ًَ ُسُيو لِّٔسی َ٘ َحاُؤا ُمَت َٓ ًَلَی َراحَٔلتٔطٔ َوََبُو برَِکٕ  اليَّحَّارٔ  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٔٔيأئ ََبٔی ََیُّوَب َوکَا َّی ََِلَقی بٔ ارٔ َحِوَلُط َحً ُُٓط َوَمَْلُ بَىٔی اليَّحَّ ِتطُ رِٔز َٛ ِّی َحِيُث ََِزَر َه ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلَّ

ََل  اَل َیا بَ الؼَّ َ٘ َٓ ارٔ  ٔلَی بَىٔی اليَّحَّ أَِرَسَل إ َٓ َُّط َََمَز بٔبَٔيأئ اِلَنِشحٔٔس  َئه َوإٔى َِ ِّی فٔی َمَزابٔٔف اِل ىٔی اليَّحَّارٔ ثَأميُونٔی ةُ َوُيَؼل

اَل  َٗ زَّ َوَجلَّ  ًَ ٔلَی اہللٔ  الُوا َواہللٔ ََل ىَِللُُب ثََنَيُط إَٔلَّ إ َ٘ َٓ ٛٔیَن  بَٔحائٔٔلُِٜه صََذا  ُٗبُوُر اِلُنِْشٔ ُٗوُل َلُِٜه کَاىَِت ٓٔيطٔ  ٌَ ٓٔيطٔ َما ََ ََىَْص َوکَا

ٛٔی بُورٔ اِلُنِْشٔ ُ٘ َه بٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ٌَ ٓٔيطٔ ىَِدْل  ْب َوکَا ُشوَِّیِت َوکَاىَِت ٓٔيطٔ ٔخَ َٓ ٔب  يُبَٔظِت َوبٔاِلِٔخَ َٓ َن 

ِِخَ َوصُِه  َوبٔاليَِّدٔل  ٌَ الؼَّ لُو ُ٘ لُوا یَِي ٌَ اَزَتِيطٔ حَٔحاَرّة َوَج ـَ ٔ لُوا ً ٌَ وا اليَِّدَل ِٗٔبَلَة اِلَنِشحٔسٔ َوَج ُّٔ َؼ َٓ  ٍَ ٔل ُ٘ ٌَ َوالئَّيیُّ َٓ َیزَِتحٔزُو

ظِ  وُل اللَُّضهَّ ََل َخیَِر إَٔلَّ َخیِرُ اِْلٔخَ ُ٘ ُضِه َوصَُو َي ٌَ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َٓاِنُْصِ اِْلَِنَؼاَر َواِلُنَضأجَزظِ  َػل

دسمد، دبعاولارث، ایب ایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ہکم ےس 

 اھت افر فاہں ہلیب رجہت رک ےک( دمہنی رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ہلحم ںیم ارتے وج دمہنی ںیم دنلبی رپ فاعق

ونب رمعف نب وعػ ےک ولگ رےتہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں ںیم وچدہ راںیت رسب ںیک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیہ فملس ےن ونب اجنر وک البای وت فہ آےئ اس اشؿ ےس ہک اےکن اکدنوھں ےس ولتارںی کٹل ریہ ںیھت رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت 

ہک )فہ رظنم ےھجم اس رطح اید ےہ( وگای ںیم اب یھب )اینپ آوکنں ےس( دھکی راہ وہں ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ افٹن رپ 

 وسار ںیہ افر اےکن ےھچیپ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےھٹیب وہےئ ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارد رگد ونب اجنر ےک ولگ ہقلح

  ل رےہ ںیہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع  نح ںیم ارتے )اس فتق وصرت ہی ڈاےل

س یھت ہک اہجں یھب امنز اک فتق وہات فںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفامےتیل افر رکبویں ےک ابڑے ںیم یھب امنز زپھ ےتیل ا

 فآہل فملس ےن دجسم ریمعت رکےن اک مکح رفامای افر ینب اجنر ےک اپس اقدص جیھب رک اوکن البای افر اہک ہک مت اےنپ ابغ ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع

یک تمیق ےل ول اوہنں ےن وجاب دای دخبا مہ تمیق ہن ںیل ےگ رگم اہلل ےس رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم مت وک اتبےئ 

غ ںیم ایک ایک زیچںی ںیھت اس ںیم رشمنیک یک ربقںی ںیھت زگےھ ےھت افر د وجھکر ےک درتخ ےھت داتی وہں ہک )اوستق( اس اب

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای وت رشمنیک یک ربقںی وھکد ڈایل ںیئگ زگےھ ربارب رک دےئ ےئگ افر درتخ اکٹ ڈاےل ےئگ افر 

ازفں ےک وچےٹھک رھتپ ےس انبےئ ےئگ احصہب رکاؾ رھتپ ڈوھےت اجےت ےھت افر ہی ایکن ڑکلایں دجسم ےک اسےنم اگل دی ںیئگ اس درف

ڑکےت اجےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اؿ ےک اسھت اکؾ ںیم رشکی ےھت افر رفامےت اجےت ےھت ہک الھبیئ وت رصػ 

 آرخت یک الھبیئ ےہ سپ وت ااصنر ف اہمرجنی یک دمد رفام 



 

 رث، ایب ایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعدسمد، دبعاولا :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن اک ایبؿ
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 ل، حناز بً سلنہ، ابوتياح، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌي :  راوی

 َ اَل ک َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ احٔ  َّيَّ ًِ ََبٔی الت ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٍُ اِلَنِشحٔٔس َحائّٔلا َحسَّ ٌَ َمِؤؿ ا

ْث َوىَِدْل  الُوا ََل ىَِبغٔی بٔطٔ  لَٔبىٔی اليَّحَّارٔ ٓٔيطٔ رَحِ َ٘ َٓ َه ثَأميُونٔی بٔطٔ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٛٔیَن  ُٗبُوُر اِلُنِْشٔ  َو

 َٓ  ٌَ أُِفِ َمکَا َٓ اَل  َٗ َٚ اِلَحٔسیَث َو ٛٔیَن َوَسا ُٗبُوُر اِلُنِْشٔ ُث َوىُبَٔع  ٍَ اليَِّدُل َوُسوَِّی اِلََحِ ٔل ُ٘ َٓ اَل ُموَسی انِ ثََنّيا  َٗ ُْصِ 

ازَ  َٓ َُّط ََ ِبُس اِلَوارٔٔث ََى ًَ َه  ًَ ْب َوَز وُل َخٔ ُ٘ ِبُس اِلَوارٔٔث َي ًَ  ٌَ ٔ َوکَا ًَِبُس اِلَوارٔٔث بَٔيِحؤظ ثََيا  اّزا َصَذا اِلَحٔسیَث  َوَحسَّ  َحنَّ

)روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس، اوبایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ےک زامہن ںیم( دجسم وبنی یک ہگج ونب اجنر اک اکی ابغ اھت سج ںیم اکی تیھک اھت د وجھکر ےک درتخ ےھت افر رشمنیک یک ربقںی ںیھت 

ےک بلط اگر ںیہن ںیہ )آپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک مت ھجم ےس اؿ یک تمیق ےل ول اوہنں ےن اہک ہک مہ تمیق 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فےسی یہ ےل ےئجیل( سپ اس ےک درتخ اکٹ دےیئ ےئگ تیھک ربارب رک دای ایگ افر رشمنیک یک ربق دہنمؾ رک دی 

 ںیئگ آےگ وپری دحثی ایبؿ یک رگم اس ںیم داع ےک املکت ںیم اجبےئ دمد رکےن ےک شخب دےنی اک ذرک ےہ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ویں داع رفام رےہ ےھت ہک اے اہلل ااصنرف اہمرجنی یک ششخب رفام( ومٰیس ےتہک ںیہ دبعاولارث ےن یھب مہ ےس ایس رطح 

 ےہ افر دبعاولارث ےن اہک ہی دحثی اوہنں ےن امحد وک اھکسیئ ےہ 
َ
 دحثی ایبؿ یک ےہ اس ںیم رَِخب

 ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد نب ہملس، اوبایتح :  رافی

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

  

 رھگفں ںیم دجسم انبےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رھگفں ںیم دجسم انبےن اک ایبؿ
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 محنس بً ًَلء، حشین بً ًلی، زائسہ، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ًِ َزائَٔسَة  ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ثََيا حَُشیُِن بِ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَلِت َََمَز َرُسوُل َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ

َٕ َوتَُليََّب  اہللٔ ٌِ تَُيوَّ ورٔ َوََ َه بٔبَٔيأئ اِلَنَشأجسٔ فٔی السُّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب العء، نیسح نب یلع، زادئہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ک اصػ رےنھک افر رطعم رےنھک اک مکح رفامای ےن اکمانت ںیم دجسم انبےن اؿ وک اپ

 دمحم نب العء، نیسح نب یلع، زادئہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ رھگفں ںیم دجسم انبےن اک
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محنس بً زاؤز بً سٔياٌ، یحٌی ، ابً حشاٌ، سلامیٌ بً موسی، جٌف، بً سٌس بً سنزہ، حرضت سنزہ بً  :  راوی

 جيسب رضی اہلل ًيہ

 ٌِ ثََيا یَِحٌَی َي ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًٔ ُس ًُ َزاُوَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ٌِ ًُ َس َفُ بِ ٌِ ثََيا َج ًُ ُموَسی َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٌَ َحسَّ ا ًَ َحشَّ ىٔی ابِ

 َ ٔل َتَب إ َٛ َُّط  ًِ ََبٔيطٔ َسُنَزَة ََى ًَ ًٔ َسُنَزَة  ٌَ بِ ًِ ََبٔيطٔ ُسَلامِیَ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ثَىٔی ُخبَِيُب بِ ٌَّ َرُسوَل َسُنَزَة َحسَّ ٔ إ َٓ ُس  ٌِ ا َب اہللٔ  ی ابِئطٔ ََمَّ

 ُ َتَضا َوى ٌَ َضا فٔی زٔیَارٔىَا َونُِؼلَٔح َػِي ٌَ ٌِ َنِؼَي ٌَ یَأُِمزُىَا بٔاِلَنَشأجٔس ََ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َزَصاَػل  َلضِّ

 دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی، انب شحؿ، امیلسؿ نب ومیس، رفعج، نب دعس نب رمسہ، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ وٹیبں وک اھکل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ رھگفں ںیم دجسمںی انبےن اؿ وک درتس رےنھک 

 افر اپک اصػ رےنھک اک مکح رفامےت ںیہ

 نب دنجب ریض اہلل ہنعدمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی ، انب شحؿ، امیلسؿ نب ومیس، رفعج، نب دعس نب رمسہ، رضحت رمسہ  :  رافی

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

  

 دجسم ںیم رچاغ الجےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم رچاغ الجےن اک ایبؿ
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نٔيلی، مشٜین، سٌيس بً ًبسالٌزیز، زیاز، بً ابی سوزہ، خازمہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت مينوىہ  :  راوی

 رضی اہلل ًيہا

ًِ َميِ  ًَ ًٔ ََبٔی َسِوَزَة  ٔ بِ ًِ زٔیَاز ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ٜٔیْن  ثََيا ٔمِش ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُنوىََة َمِوََلة الئَّيیِّ َػل

 َ ََٓؼلُّوا ٓٔيطٔ َوک اَل ائُِتوُظ  َ٘ َٓ ٔسٔض  ِ٘ ِٓتَٔيا فٔی بَِئت اِلَن اَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ ََ َٗ ََّضا  َلِيطٔ َوَسلََّه ََى ٌِ َلِه ًَ ٔ إ َٓ بّا  اىَِت اِلبََٔلزُ إٔذِ َذاَک رَحِ

ُثوا بٔزَیِٕت يُرِسَ  ٌَ ابِ َٓ َيازٔیلٔطٔ َتأِتُوُظ َوُاَؼلُّوا ٓٔيطٔ  َٗ  ُد فٔی 

ی، نیکسم، دیعس نب دبعازعلسی، زاید، نب ایب وسدہ، اخدہم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس رفاتی 

ب ل
ف

 

ن

 آپ ےہ ہک اوھنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب ادقملس ےک ےئل

ذرک ےہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں اجؤ افر اس ںیم امنز زپوھ )افر ہی اس زامہن اک 

وکس افر ےک بج( اؿ العوقں ںیم گنج وہ ریہ یھت )اس انب رپ فاہں اجان دوشار اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ فاہں ہن اج

 امنز ہن زپھ وکس وت اس یک دنقولیں افر رچاوغں وک رفنش رےنھک ےک ےئل لیت یہ جیھب دف 

ی، نیکسم، دیعس نب دبعازعلسی، زاید، نب ایب وسدہ، اخدہم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

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

  

 دجسم یک رکنکویں اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم یک رکنکویں اک ایبؿ

     456    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيہسہل بً تناو بً بزیٍ، ًنز بً سليه ابووليس، ابً ًنز، حرضت ابووليس رضی اہلل  :  راوی

ًِ ََبٔی اِلَولٔيسٔ َسأَِلُت ابِ  ًَ ًُ ُسَلِيٕه اِلَباصٔلٔیُّ  ثََيا ًَُنزُ بِ ٍٕ َحسَّ ًٔ بَزٔی ٔ بِ او ًُ َتنَّ ثََيا َسِضُل بِ ًِ اِلَحَصی الَّٔذی فٔی َحسَّ ًَ ًَ ًَُنَز 

َل ال ٌَ َح َٓ ّة  أَِػَبَحِت اِْلَِرُق ُمبَِتلَّ َٓ ىَا َذاَت َلِيَلٕة  اَل ُمَّٔطِ َ٘ َٓ ا اِلَنِشحٔسٔ  ََٓلنَّ َيِبُشُلُط َتِحَتُط  َٓ ِتٔی بٔاِلَحَصی فٔی ثَِوبٔطٔ  زَُّجُل َیأ

ًَ َصَذا اَل َما ََِحَش َٗ ََلَة  ًََلِيطٔ َوَسلََّه الؼَّ َّی اہللُ  َضی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ 

 ےن انب رمع ریض اہلل ہنع لہس نب امتؾ نب زبعی، رمع نب میلس اوبفدیل، انب رمع، رضحت اوبفدیل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم



 

ےس اؿ یک رکنکویں ےک قلعتم درایتف ایک وج دجسم ںیم )یھچب وہیئ( ںیھت اوہنں ےن اہک ہک اکی دہعف اک ذرک ےہ اکی رات ابرش وہیئ 

 ہیلع فآہل وت )دجسم یک( زنیم یلیگ وہیئگ سپ اکی صخش اےنپ ڑپکے ںیم رکنکایں رھب رک الات افر اےنپ ےچین اھچب اتیل بج آپ یلص اہلل

 فملس امنز ےس افرغ وہےئ )افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی( وت رفامای اس ےن ااھچ اکؾ ایک 

 لہس نب امتؾ نب زبعی، رمع نب میلس اوبفدیل، انب رمع، رضحت اوبفدیل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم یک رکنکویں اک ایبؿ

     457    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، وٛيٍ، اًنع، حرضت ابوػالح رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌَّ الزَُّجَل إَٔذا َحسَّ ٔ اُل إ َ٘ ٌَ ُي اَل کَا َٗ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل اََل َحسَّ َٗ  ٍْ اؤیََة َوَوٛٔي ٌَ َيا ََبُو ُم

ًِ اِلَنِشحٔسٔ یَُيأطُسظُ  َد اِلَحَصی ٔم  ََِخَ

گ ےتہک ںیہ ہک بج وکیئ رکنکویں وک امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، رضحت اوباصحل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ول

 دجسم ےس اکناتل ےہ وت فہ رکنکایں اس وک مسق دیتی ںیہ ہک ) یارا مہ وک اہیں ےس ہن اکنول 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، رضحت اوباصحل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم یک رکنکویں اک ایبؿ

     458    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً اسحٙ، ابوبرک، ابوبسر، حؼین، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َٙ ََبُو بَ  ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ثََيا ََبُو حَُؼیِٕن  یْک َحسَّ ثََيا ََشٔ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ َُ بِ ثََيا ََبُو بَِسٕر ُطَحا اَُانٔیَّ َحسَّ ىٔی الؼَّ ٌِ  رِکٕ َي

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل طُ إ ٌَ َٓ ِس َر َٗ اَل ََبُو بَِسٕر ََُراُظ  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیِزََة  ًَ َٗ ََبٔی َػالٕٔح  ٌَّ اِلَحَؼاَة َلتَُيأطُس الَّٔذی َه  ٔ اَل إ

ًِ اِلَنِشحٔسٔ  ُجَضا ٔم  یُِِخٔ

دمحم نب ااحسؼ ، اوبرکب، اوبدبر، ،نیص، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبدبر ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ 

ایک ےہ رکنکایں مسق دیتی ںیہ اس صخش وک وج اؿ وک دجسم ےس اکناتل اوہنں ےن اس دحثی وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رموفًاع ایبؿ 



 

 ےہ 

 دمحم نب اقحس، اوبرکب، اوبدبر، ،نیص، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ایبؿدجسم ںیم اھجڑف دےنی اک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اھجڑف دےنی اک ایبؿ

     459    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بسالٌزیز، بً ابی رواز، ابً جزیخ، مللب، بً ًبساہلل بً حيلب،  :  راوی  ً ًبسالوہاب بً ًبسالحٜه، ًبسالنحيس، بً

 حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

ًٔ ََبٔی َر َحسَّ  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًُ ًَِبُس اِلَنحٔئس بِ َّاُز ََِخبََرىَا  َٜٔه اِلَدز ًَِبٔس اِلَح  ًُ ِبُس اِلَوصَّأب بِ ًَ لٔٔب ثََيا  ًِ اِلُنلَّ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ازٕ  وَّ

اَل َرُسوُل اہللٔ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًٔ َحِيَلٕب  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ َّی بِ ًٔی َحً ًَلَیَّ َُُجوُر َُمَّ َؿِت  َلِيطٔ َوَسلََّه رُعٔ ًَ َّی اہللُ   َػل

ًِ ُسوَر  ًَِوَه ٔم َلِه َََر َذىِّبا ََ َٓ ًٔی  ًَلَیَّ ذُىُوُب َُمَّ َؿِت  ًِ اِلَنِشحٔسٔ َورُعٔ ُجَضا الزَُّجُل ٔم َذاةُ یُِِخٔ َ٘ ٌٔ ََِو آَیٕة َُوتَٔيَضا اِل آ ًِ اِلرُقِ ةٕ ٔم

 َنٔشَيَضا َرُجْل ثُهَّ 

ػِت، رضحت اسن نب امکل 

 

ذی
دبعاولاہب نب دبعامکحل، دبعادیجمل، نب دبعازعلسی، نب ایب رفاد، انب رججی، ی بل، نب دبعاہلل نب 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک اکومں ےک وثاب ریمے اسےنم شیپ 

یسک صخش اک دجسم ےس وکڑا رکٹک اکنےنل اک وثاب یھب افر ایس رطح ریمی اتم ےک انگہ یھب ریمے اسےنم  ےئک ےئگ اہیں کت ہک

 شیپ ےئک ےئگ وت اؿ انگوہں ںیم ےس وکیئ انگہ اس ےس ڑبھ رک ہن اھت ہک وکیئ صخش رقآؿ یک وصرت ای آتی زپھ رک الھب دے 

ػِت، رضحت اسن دبعاولاہب نب دبعامکحل، دبعادیجمل، نب دبعازعلسی :  رافی

 

ذی
، نب ایب رفاد، انب رججی، ی بل، نب دبعاہلل نب 

 نب امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 دجسم ںیم وعروتں اکرمدفں ےس اگل رانہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 گل رانہدجسم ںیم وعروتں اکرمدفں ےس ا

     460    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً ًنزو ابومٌنز، ًبسالوارث، ایوب، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََیُّوُب  ًَِبُس اِلَوارٔٔث َحسَّ ثََيا  ٕ َحسَّ َنز ٌِ ًَِنزٕو َوََبُو َم  ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َّی  َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ

َّی ًُ ًَُنَز َحً َلِه یَِسُخِل ٔمِيُط ابِ َٓ  ٍْ ٔ اَل ىَآ َٗ َيا صََذا اِلَباَب لٔليَِّشأئ  ِٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِو َتَز ًَِبٔس اِلَوارٔٔث  اہللُ  اَل َُیِرُ  َٗ َماَت َو

اَل ًَُنزُ َوصَُو َََػ   حُّ َٗ

دبع اہلل نب رمعف اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای مہ اس درفازہ وک وعروتں ےک ےئل وھچڑ دںی وت رتہب ےہ رضحت انعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےہ ہک اس ےک دعب 

 ہنع رمےت دؾ کت اس درفازہ ےس دجسم ںیم ہن ےئگ دبعاولارث ےک العفہ درگی رافویں اک ایبؿ ےہ ہک )ہی انب رمع ےس انب رمع ریض اہلل

 ںیہن ہکلب( رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ افر یہی حیحص ےہ 

 دبعاہلل نب رمعف اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں اکرمدفں ےس اگل رانہ

     461    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضی اہلل ًيہ محنس بً ٗسامہ، بً اًین، اسنٌيل ایوب، حرضت ىآٍ :  راوی

ًُ ا اَل ًَُنزُ بِ َٗ اَل  َٗ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن ًِیََن َحسَّ ََ ًٔ َُٗساَمَة بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِيطُ َحسَّ أب َرضَٔی اہللُ  ِلَدلَّ

َياُظ َوصَُو َََػحُّ  ٌِ  بَٔن

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای یلہپ دحثی دمحم نب دقاہم، نب انیع، اامسلیع اویب، رضحت انعف ریض اہلل 

 یک رطح افر یہی حیحص ےہ 

 دمحم نب دقاہم، نب انیع، الیعمس اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں اکرمدفں ےس اگل رانہ



 

     462    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ، ابً سٌيس، برک، ابً مرضہ، ًنزو بً حارث، بٜیر، حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ىٔی ابِ  ٌِ ثََيا برَِکْ َي ٌٔيٕس َحسَّ ًَ َس ىٔی ابِ ٌِ ُٗتَِيَبُة َي ثََيا  ًَ َحسَّ ٌَّ ًَُنَز بِ َ َ ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٕ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًَ ُمرَضَ 

ًِ بَأب اليَِّشائٔ  ٌِ یُِسَخَل ٔم َ ٌَ َیِيَهی َ أب کَا  اِلَدلَّ

 ہبیتق، انب دیعس، رکب، انب رضمہ، رمعف نب احرث، ریکب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع

 )رمدفں وک( ااسنلء ےس وہ رک )دجسم ںیم( اجےن ےس عنم رفامےت ےھت 

 ہبیتق، انب دیعس، رکب، انب رضمہ، رمعف نب احرث، ریکب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تق یک داعدجسم ںیم دالخ وہےت ف

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دالخ وہےت فتق یک داع

     463    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بسالٌزیز، ربيٌہ، بً ابی ًبسالزحنً، ًبسالنلک بً سٌيس بً سویس، ابوحنيس یا ابواسيس :  راوی  محنس بً ًثناٌ،ً 

ًُ ًُثِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن ًٔ ََبٔی  َة بِ ٌَ ًِ َربٔي ًَ َراَوِرزٔیَّ  ىٔی السَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ِبٔس  َنا ًَ

اَل َرُسو َٗ وُل  ُ٘ ُت ََبَا حَُنِيٕس ََِو ََبَا ََُسِيٕس اِْلَِنَؼارٔیَّ َي ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ُسَویِٕس  ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَنلٔٔک بِ َّی اہللُ  ُل اہللٔ َػل

ِل اللَُّضهَّ  ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ لَٔي ًَ َّی اہللُ  ًَلَی الئَّيیِّ َػل ِلُيَشلِِّه  َٓ ِه اِلَنِشحَٔس  ُٛ َد إَٔذا َزَخَل َََحُس إَٔذا َخَ َٓ َتِح لٔی ََبَِواَب َرِحَنتَٔک  ِٓ  ا

ِّی ََِسأَلُ  ٔن ُضهَّ إ ِل اللَّ ُ٘ ِلَي لَٔک َٓ ـِ َٓ  ًِ  َک ٔم

دمحم نب امثعؿ، دبعازعلسی، رہعیب، نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس نب وسدی، اوبدیمح ای اوباھدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 رھپ ہی داع زپےھ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ف السؾ ےجیھب

  

ہ

 
ّ لل

ِک )اے اہلل ریمے ےئل رتمح ےک درفازے وھکؽ دے( افر بج دجسم ےس ےلکن وت ہی داع زپےھ  اَ

 

مَب
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 )اے اہلل ںیم ریتا لضف بلط رکات وہں
َ
لِک

 

ض
َ ف
 نَم 

َ
َُلک

 

 (اَصب

 نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس نب وسدی، اوبدیمح ای اوباھدیدمحم نب امثعؿ، دبعازعلسی، رہعیب،  :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دالخ وہےت فتق یک داع

     464    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسنٌيل بً بْش، بً ميؼور، ًبسالزحنً بً مہسی، ًبساہلل بً مبارک، حيوة بً َشیح :  راوی

ًٔ اِلنُ  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ َمِضسٔٓیٕ  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًٔ َمِيُؼوٕر َحسَّ ًُ بِْٔشٔ بِ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن یِٕح َحسَّ ًٔ َُشَ ًِ َحِيَوَة بِ ًَ َباَرٔک 

ا َٗ ًَ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ثَِت  ََّک َحسَّ ىٔی ََى َِ ِلُت َلُط بََل ُ٘ َٓ ًَ ُمِشلٕٔه  َبَة بِ ِ٘ ًََلِيطٔ َل َل٘ٔيُت ًُ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل

 ٔ ٔوئه َوبَٔوِجض ٌَ اَل ًََُوذُ بٔاہللٔ اِل َٗ ٌَ إَٔذا َزَخَل اِلَنِشحَٔس  َّطُ کَا َه ََى اَل َوَسلَّ َٗ ٌٔ الزَّٔجئه  ِيَلا ًِ الظَّ ٔسیٔه ٔم َ٘ یٔه َوُسِلَلاىٔطٔ اِل طٔ اِلرَکٔ

 ٔ َٔٔى ٔمىِّی َسائَٔز اِلَيِوو ٌُ حُ ِيَلا اَل الظَّ َٗ اَل َذلَٔک  َٗ إَٔذا  َٓ اَل  َٗ ِه  ٌَ ُِٗلُت َن ِم  َٗ ََ 

 ےہ ہک ںیم ہبقع نب ملسم ےس الم الیعمس نب رشب، نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب ابمرک، ویحة نب رشحی ےس رفاتی

ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ےھجم ولعمؾ وہا ےہ آپ ےس یسک ےن دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےک وحاہل ےس یبن یلص اہلل ہیلع 

 رمدفد اطیشؿ فآہل فملس یک ہی دحثی ایبؿ یک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسم ںیم رشتفی ےل اجےت وت رفامےت ےھت ہک

م ےہ افر اس یک دقرت دقمی ےہ ہبقع ےن اہک سب اانت یہ ںیم 
 

ی

 

کئ

ےس ںیم اہلل یک انپہ بلط رکات وہں وج زبرگ ف ربرت ےہ اس یک ذات 

 ےن اہک اہں ہبقع ےن اہکبج وکیئ ہی املکت اتہک ےہ وت اطیشؿ اتہک ےہ ہک اب ہی ریمے رش ےس امتؾ دؿ ےک ےئل وفحمظ وہ ایگ 

  نب رشب، نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب ابمرک، ویحة نب رشحیالیعمس :  رافی

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

  

 دجسم ںیم دالخ وہےن ےک دعب امنز زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ز زپےنھ اک ایبؿدجسم ںیم دالخ وہےن ےک دعب امن

     465    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ًامز بً ًبساہلل بً زبیر، ًنزو بً سليه، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

ًٔ ا ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ ثََيا َمالْٔک  َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ َتاَزَة ََ َٗ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ ُسَلِيٕه الزَُّرقٔیِّ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ٔ لزُّبَیِر

ٌِ َیِحلَٔص  ِبٔل ََ َٗ  ًِ ِلُيَؼلِّ َسِحَسَتیِٔن ٔم َٓ ِه اِلَنِشحَٔس  ُٛ اَل إَٔذا َجاَئ َََحُس َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

، رمعف نب میلس، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یبنعق، امکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب



 

 فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش دجسم ںیم اجےئ وت فاہں ےنھٹیب ےس لبق دف رتعک امنز زپھ ےل 

 ریض اہلل اعتیل ہنعیبنعق، امکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس، رضحت اوباتقدہ  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دالخ وہےن ےک دعب امنز زپےنھ اک ایبؿ

     466    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احس بً زیاز، ابوًنيص، ًتبہ بً ًبساہلل، ًامز بً ًبساہلل بً زبیر، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل مشسز، ًبسالو :  راوی

 اٌالی ًيہ

 ًَ  ًِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًُ ثََيا ََبُو ًَُنِيٕص ًُتَِبُة بِ ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ًَِبُس اِلَواحٔٔس بِ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ الزُّ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ٔ بِ ًِ أمز ًَ  ٔ بَیِر

ٔ َزاَز ثُهَّ لٔيَ  َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔيِحؤظ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َتاَزَة  َٗ ًِ ََبٔی  ًَ  ٕٙ ًِ بَىٔی ُزَریِ ٌِ َطاَئ ََِو لَٔيِذصَِب َرُجٕل ٔم ٔ ُس إ ٌِ ِس َب ٌُ ِ٘

 لَٔحاَجتٔطٔ 

ہلل نب زریب، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایسی یہ اکی دسمد، دبعاولادح نب زاید، اوبسیمع، ہبتع نب دبع اہلل، اعرم نب دبعا

افر دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ےہ اس ںیم ااضہف ےہ بج فہ دف رتعک زپھ ےکچ وت اچےیہ ہک اس دعب فںیہ اھٹیب رےہ 

 اچےہ وت اےنپ اکؾ ےس الچ اجےئ

 اہلل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، دبعاولادح نب زاید، اوبسیمع، ہبتع نب دبع :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 دجسم ںیم ےنھٹیب یک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 دجسم ںیم ےنھٹیب یک 

     467    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ ًَ َُٜة  ی اہللُ  ٔ اَل اِلَنََلئ َٗ

ِه اللَُّضهَّ أُِفِ َلطُ  ُ٘ َّی ٓٔيطٔ َما َلِه یُِحٔسِث ََِو َي ُظ الَّٔذی َػل ِه َما َزاَو فٔی ُمَؼَلَّ ُٛ ًَلَی َََحٔس ِّی   اللَُّضهَّ اِرَحِنطُ  ُاَؼل



 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج صخش یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

امنز زپےنھ یک ہگج اھٹیب راتہ ےہ وت رفےتش اس ےک ےیل ہی داع رکےت ںیہ ہک اہلل اس یک ششخب رفامےئ اے اہلل اس رپ رمح رفام افر ہی 

 ہلسلس اس فتق کت اجری راتہ ےہ بج کت اس وک دحث القح ہن وہ ای فاہں ےس اھٹ رک الچ ہن اجےئ

 ، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعیبنعق :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 دجسم ںیم ےنھٹیب یک 

     468    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزىاز، ارعد، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ :  ویرا

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل ََل َیزَاُل َحسَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

ِه فٔی َػََلةٕ َم  ُٛ ََلةُ َََحُس ٔلَی ََصِلٔطٔ إَٔلَّ الؼَّ لَٔب إ َ٘ ٌِ یَِي طُ ََ ٌُ ََلةُ َتِحبُٔشُط ََل یَِنَي  ا کَاىَِت الؼَّ

یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس فہ صخش 

اس وک رفےک رےہ بج کت امنز اک ایخؽ اس وک اےنپ الہ ایعؽ ںیم اجےن ےس رفےک  امنز یہ یک احتل ںیم راتہ ےہ بج کت امنز

 رےہ 

 یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ےنھٹیب

 

لی ت

 

ض
ف
  یک 

     469    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ثابت ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٌَّ َرُسوَل  ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ََبٔی َرآ ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ اَل  َحسَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َُٜة اللَُّضهَّ أُِفِ لَ  ٔ وُل اِلَنََلئ ُ٘ ََلَة َا ُظ یَِيَتٔوزُ الؼَّ ٌَ فٔی ُمَؼَلَّ ٕ َما کَا ِبُس فٔی َػََلة ٌَ َٖ ََِو ََل َیزَاُل اِل َّی یَِيَْصٔ طُ اللَُّضهَّ اِرَحِنطُ َحً

اَل  َٗ ٘ٔيَل َما یُِحٔسُث  َٓ ُن  یُِحٔسَث  ُشو ََِو َيرِضٔ ِٔ  َي

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنبہ امنز یہ ںیم 



 

ے اہلل اس یک راتہ ےہ بج کت ہک فہ امنز یک ہگج اھٹیب وہا امنز ےک ااظتنر ںیم راتہ ےہ افر رفےتش اس ےک ےیل ویں داع رکےت ںیہ ہک ا

ششخب رفام اے اہلل اس رپ رمح رفام اہیں کت ہک فہ امنز ےس افرغ وہ اجےئ افر ولٹ اجےئ ای اس وک دحث وہ اجےئ  ولوگں ےن وپاھچ 

 دحث ےس ایک رماد ےہ؟ رضحت اوبرہریہ ےن وجاب دای ہک رحی اخرج وہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب اوبراعف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 دجسم ںیم ےنھٹیب یک 

     470    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہانی، حرضت ابوہزیزہہظاو بً ًنار، ػسٗہ بً خالس، ًثناٌ بً ابی ًاتٜہ، ًنیر بً  :  راوی

 ًَ َٜٔة اِْلَِززٔیُّ  ٔ ات ٌَ ًُ ََبٔی اِل ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٗ ثََيا َػَس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ ِئسیِّ  ٌَ ًٔ َصاىٕٔئ اِل ٔ بِ ًِ ًَُنیِر

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ طُ  ََبٔی صَُزیَِزَة  ُضَو َحوُّ َٓ ًِ ََتَی اِلَنِشحَٔس لَٔظِيٕئ  َه َم  َوَسلَّ

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، امثعؿ نب ایب اعہکت، ریمع نب اہین، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اگ فملس ےن رفامای  وج صخش سج تین ےس دجسم ںیم آےئ اگ ایس ےک اطمقب اس وک دبہل ےلم 

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، امثعؿ نب ایب اعہکت، ریمع نب اہین، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دجسم ںیم مگ دشہ زیچ ڈوھ ڈن ےن ےک ےیل االعؿ ہن رکے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 مگ دشہ زیچ ڈوھ ڈن ےن ےک ےیل االعؿ ہن رکے دجسم ںیم

     471    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًنز، ًبساہلل بً زبیر، حيوہ ابً َشیح، ابواسوز، محنس بً ًبسالزحنً بً ىوٓل، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ ًَُنَز اِلحُ  ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٔ يَ َحسَّ ُت ََبَا اِْلَِسَوز ٌِ اَل َسنٔ َٗ یِٕح  ًَ َُشَ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َحِيَوةُ َي ًُ َیزٔیَس َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ىٔی َظِٔمُّ َحسَّ ٌِ

ٍَ ََبَ  َُّط َسنٔ ٕ ََى از ِبٔس اہللٔ َمِولَی َطسَّ ًَ وُل ََِخبََرنٔی ََبُو  ُ٘ َٕٓل َي ًٔ ىَِو ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًَ َس بِ ُت َرُسوَل اہللٔ ُمَحنَّ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ا صَُزیَِزَة َي

ِل ََل ََزَّاَصا اہللُ  ُ٘ ِلَي َٓ ٍَ َرُجَّل َیِيُظُس َؿالَّّة فٔی اِلَنِشحٔٔس  ًِ َسنٔ وُل َم ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ٌَّ اِلَنَشأجَس َلِه تُبَِن َػل ٔ إ َٓ  إَٔلِيَک 



 

 لَٔضَذا

، ویحہ انب رشحی، اوباوسد، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیبع اہلل نب رمع، دبعاہلل نب زریب

رکے  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش یسک وک مگ دشہ زیچ آبفاز دنلب ڈوھڈنات وہا اپےئ وت ےہک  یا

 اس فاےطس ںیہن ینب ںیہ ریتی زیچ ع یھ ہن ےلم ویکہکن دجسمںی 

 دیبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب زریب، ویحہ انب رشحی، اوباوسد، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

 اک ایبؿ امنز :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     472    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، ہظاو، طٌبہ، اباٌ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌُ َبُة َوََبَا ٌِ ثََيا صَٔظاْو َوُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ

ٌِ تَُوارٔیَطُ  اَرتُطُ ََ َّٔ َٛ ُل فٔی اِلَنِشحٔسٔ َخٔليَئْة َو ِٔ اَل التَّ َٗ 

فملس ےن ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ہبعش، اابؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای  دجسم ںیم وھتانک طلغ ےہ افر اس اک افکرہ ہی ےہ ہک اس وک اپھچ دے 

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ہبعش، اابؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     473    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، ٗتازہ، حرضت اىص :  راوی

َّی اہللُ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َواىََة  ًَ ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُٚ فٔی  َحسَّ َلِيطٔ َوَسلََّه اِلبُزَا ًَ

ِٓيَُضا اَرتَُضا َز َّٔ َٛ  اِلَنِشحٔٔس َخٔليَئْة َو



 

دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای  دجسم ںیم وھتانک انگہ ےہ افر اس اک افکرہ اس وک داب دانی 

 ےہ

 دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     474    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوکامل، یزیس بً زریٍ، سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

اَل َحسَّ  َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ  ٍٕ ًَ ُزَریِ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َیزٔیُس َي َّی اہللُ ثََيا ََبُو کَأمٕل َحسَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ََٓذََکَ ٔمِثَلطُ  ًَُة فٔی اِلَنِشحٔٔس   ًََلِيطٔ َوَسلََّه اليَُّدا

دہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  انک ای اوباکلم، سیدی نب زرعی، دیعس، اتق

 ہنم ےس مغلب اکنؽ رک دجسم ںیم ڈاانل انگہ ےہ رھپ اسہقب دحثی یک رطح ایبؿ ایک 

 اوباکلم، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     475    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، ابوموزوز، ًبسالزحنً بً ابی حسرز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َئيیُّ حَ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل َر َحسَّ َٗ وُل  ُ٘ ُت ََبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ٕ اِْلَِسَلِٔمِّ َسنٔ ًٔ ََبٔی َحِسَرز ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ  ٕ ثََيا ََبُو َمِوزُوز ُسوُل اہللٔ سَّ

 ٔ ِلَيِسٓ َٓ ِلَيِحٔفِ  َٓ َه  َٚ ٓٔيطٔ ََِو َتَيدَّ َبزَ َٓ ًِ َزَخَل َصَذا اِلَنِشحَٔس  َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِٚ فٔی ثَِوبٔطٔ ثُهَّ َػل ُ ِلَيِبز َٓ ِل  ٌَ ِٔ ٌِ َلِه َي ٔ إ َٓ ِيُط 

ِد بٔطٔ   لَٔيِِخُ

یبنعق، اوبومدفد، دبعارلنمح نب ایب دحرد، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش 

اس وک اچےیہ ہک یٹم وھکد رک اس وک داب دے ارگ ااسی ہن رکے وت رھپ  دجسم ںیم اجےئ افر اس ںیم وھتےک ای قلح ےس مغلب اکنؽ رک ڈاےل وت

 اےنپ ڑپکے ںیم وھتےک  رھپ اس وک ےل رک )دجسم ےس( ےلکن 



 

 یبنعق، اوبومدفد، دبعارلنمح نب ایب دحرد، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     476    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً ْسی، ابواحوؾ، ميؼور، ربعی، كارٚ بً ًبساہلل محاربی :  راوی

ًِ َمِيُؼ  ًَ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ یِّ  ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَِبٔس اہللٔ اِلُنَحارٔبٔیِّ   ًٔ ٚٔ بِ ًِ كَارٔ ًَ ًِ رٔبِعٓٔیٕ  ًَ وٕر 

ِٚ َََماَمطُ  ُ ََل یَِبز َٓ ِه  ُٛ َّی َََحُس ٔ ََِو إَٔذا َػل ََلة ٔلَی الؼَّ اَو الزَُّجُل إ َٗ َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َػل ًَ  ًِ ٜٔ ًِ یَنٔيئطٔ َوَل ًَ أئ   َوََل  َ٘ تِٔل

ِل بٔطٔ  ُ٘ ی ثُهَّ لَٔي َسٔمطٔ اِلُيرِسَ َٗ ُّا ََِو َتِحَت  َٓارٔ  ٌَ ٌِ کَا ٔ ٔ إ  َيَشارٔظ

انہد نب رسی، اوباوحص، وصنمر، ریعب، اطرؼ نب دبعاہلل احمریب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  آدیم 

آےگ افر داینہ تمس ہن وھتےک ہکلب ابںیئ رطػ وھتےک رشب ہکیط ہگج وہ ای ابںیئ اپؤں ےک بج امنز ےک ےیل ڑھکا وہ ای امنز زپےھ وت اےنپ 

 ےچین وھتک ےل افر رھپ اس وک لسم دے 

 انہد نب رسی، اوباوحص، وصنمر، ریعب، اطرؼ نب دبعاہلل احمریب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     477    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، حناز ایوب، ىآٍ، ابً ًنز، يشار، حرضت ابً ًنز :  راوی

ثَيَ  اْز َحسَّ ثََيا َحنَّ ًُ َزاُوَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل بَِيَيَنا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ا ََیُّوُب 

 َٗ اَل َوََِحَشبُُط  َٗ ََّٜضا  ًَلَی اليَّأض ثُهَّ َح َى  يَّ َِ َت َٓ ًَِفَ َیِدُلُب یَِوّما إٔذِ َرََی ىَُداَمّة فٔی ِٗٔبَلٔة اِلَنِشحٔسٔ  ًَا بٔزَ َس َٓ َدُط بٔطٔ اَل  َللَّ َٓ  ٌٕ ا

 ٌٔ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ إِٔسَن َٗ ِٚ بَیَِن یََسیِطٔ  ُ ََل یَِبز َٓ َّی  ِه إَٔذا َػل ُٛ ٌَّ اہلَل َٗٔبَل َوِجطٔ َََحٔس ٔ اَل إ َٗ ًِ َو ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ِبُس اِلَوارٔٔث  ًَ يُل َو

 ًِ ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًٔ ٍٕ َوَمالٕٔک َوًُبَِئس اہللٔ َوُموَسی بِ ٔ ًِ ََیُّوَب َوََثَِبَت ىَآ ًَ َنْز  ٌِ ٌَ َوَرَواُظ َم ا ًَِفَ وا الزَّ َّطُ َلِه یَِذَُکُ ازٕ إَٔلَّ ََى ٍٕ ىَِحَو َحنَّ ٔ ىَآ

 َٚ ٍٕ اِلَدلُو ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ  ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ٌَ ٓٔيطٔ َوَذََکَ َیِحٌَی بِ ا ًَِفَ  الزَّ



 

ر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ امیلسؿ نب داؤد، امحد اویب، انعف، انب رمع، اسی

دے رےہ ےھت  ااچکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اگنہ ہلبق یک دویار رپ ےگل مغلب رپ زپی آپ ولوگں رپ انراض وہےئ رھپ اس وک 

ہی یھب اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زرفعاؿ وگنما رک اس رپ لم رھکچ ڈاال  افر انعف ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک انب رمع ےن 

ھا رے رہچفں ےک اسےنم وہات ےہ سپ بج مت ےس وکیئ امنز زپےھ وت اےنپ اسےنم ہن وھتےک 

م

 

ت

 دای افر رفامای  اہلل 

 امیلسؿ نب داؤد، امحد اویب، انعف، انب رمع، اسیر، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     478    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً حبيب، بً رعبی، خالس ابً حارث، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

ثََيا  ًِ ًَٔيأق بِ َحسَّ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ اِلَحارٔٔث  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َخالْٔس َي بٓٔیٕ َحسَّ ًٔ رَعَ ًُ َحبٔئب بِ ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ

َزأجیَن َو  ٌَ ٌَ یُٔحبُّ اِل َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ ََی ََبٔی َس ََٓسَخَل اِلَنِشحَٔس ََفَ ٔ ٔمِيَضا  ََل یَزَاُل فٔی یَسٔظ

ٌِ یُِبَؼ  ِه ََ ُٛ اَل َََيرُسُّ َََحَس َ٘ َٓ ّبا  ـَ ِِ ًَلَی اليَّأض ُم َبَل  ِٗ ََّٜضا ثُهَّ ََ َح َٓ ِه إٔذَا ىَُداَمّة فٔی ِٗٔبَلةٔ اِلَنِشحٔسٔ  ُٛ ٌَّ َََحَس ٔ َٙ فٔی َوِجضٔطٔ إ

 َّ إٔى َٓ َبَل اِلِ٘ٔبَلَة  ِ٘ ًِ َینٔيئطٔ َوََل فٔی ِٗٔبَلتٔطٔ َوِلَيبِ اِسَت ًَ ُِٔل  ََل یَِت َٓ ًِ یَنٔيئطٔ  ًَ َّ َوَجلَّ َواِلَنَلُک  ًَز بُٔل َربَّطُ  ِ٘ ًِ َنا َيِشَت ًَ  ِٙ ُؼ

ٌِ یَ  ٌَ َذلَٔک ََ ًَِحََل  ًُ َٕ َلَيا ابِ ََٜذا َوَوَػ ِل َص ُ٘ ِلَي َٓ ًَحَٔل بٔطٔ ََِمْز   ٌِ ٔ إ َٓ َسٔمطٔ  َٗ ٔ ََِو َتِحَت  ًَلَی َيَشارٔظ ُط  ـَ ٌِ َُٔل فٔی ثَِوبٔطٔ ثُهَّ یَزُزَّ َب ِت

ٕف  ٌِ  َب

ییحی نب بیبح، نب رعیب، اخدل انب احرث، رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وجھکر یک اشوخں دنسپ 

یھت  اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رفامےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم ہشیمہ اکی وجھکر یک اشخ ریتہ

 دجسم ںیم رشتفی الےئ وت ہلبق یک تمس مغلب اگل داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رھکچ ڈا ال رھپ ےصغ ےک اع م ںیم ولوگں یک

ہ ہلبق یک رطػ رخ رکات ےہ وت فہ رطػ وتمہج وہ رک رفامای  ایک مت ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ ہنم رپ وھتانک دنسپ رکے اگ؟ ویکہکن بج ف

اےنپ زبرگ فربرت رب یک رطػ رخ رکات ےہ افر اس یک داینہ رطػ رفےتش وہےت ںیہ ذہلا ہن وت فہ اینپ داینہ رطػ وھتےک افر ہن ہلبق 

ؿ ےن یک رطػ ہکلب ارگ اوکس دلجی وہ وت ابںیئ رطػ وھتےک ای اےنپ اپؤں ےک ےچین وھتک ےل افر اپؤں ےس لسم دے افر انب الجع

 یھب اس وکویں ایبؿ ایک ےہ ہک اےنپ ڑپکفں ںیم وھتک رک اس وک اٹل ٹلپ رکے 

 ییحی نب بیبح، نب رعیب، اخدل انب احرث، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی



 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وھتانک رکمفہ ےہدجسم 

     479    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی، بً ٓـل، ہظاو بً ًنار، سلامیٌ بً ًبسالزحنً، حرضت ًبازہ بً وليس :  راوی

ًَبِ   ًُ ٌُ بِ إر َوُسَلامِیَ ًَنَّ  ًُ حِٔشَتانٔیُّ َوصَٔظاُو بِ ٔل الشِّ ـِ َٔ ًُ اِل ثََيا َیِحٌَی بِ ٌٔ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث َوصََذا َحسَّ ا َمِظ٘ٔيَّ ًٔ السِّ سٔ الزَِّحَن

 ٔ ًُ ُمَحاص وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا َحاتُٔه بِ الُوا َحسَّ َٗ حِٔشَتانٔیِّ  ٔل الشِّ ـِ َٔ ًٔ اِل ُى َیِحٌَی بِ ِٔ ًٔ َل ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ ٕس ََبُو َحزَِرَة 

ًٔ ا ًٔ ًَُباَزَة بِ َّی اہللُاِلَولٔئس بِ اَل َََتاىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ِبٔس اہللٔ َوصَُو فٔی َمِشحٔسٔظ ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ أمٔت َََتِيَيا َجابّٔزا َي ًََلِيطٔ لؼَّ  

ََی فٔی ِٗٔبَلةٔ اِلَنِشحٔٔس ىَُداَمّة  َيَوَز ََفَ َٓ ًٔ كَإب  ٌُ ابِ ُجو ٔ رُعِ َه فٔی َمِشحٔٔسىَا صََذا َوفٔی یَٔسظ ٌٔ َوَسلَّ زُِجو ٌُ َضا بٔاِل َحتَّ َٓ َلِيَضا  ًَ َبَل  ِٗ َ أ َٓ

 ٌَّ ٔ إ َٓ ِّی  اَو ُيَؼل َٗ ِه إَٔذا  ُٛ ٌَّ َََحَس ٔ اَل إ َٗ ًَِيطُ بَٔوِجضٔطٔ ثُهَّ  زَٔق اہللُ  ٌِ ٌِ يُ اَل ََیُُِّٜه یُٔحبُّ ََ َٗ ًَّ َٗٔبَل ثُهَّ  َ٘ ََل یَِبُؼ َٓ  اہللَ َٗٔبَل َوِجضٔطٔ 

ًِ یَنٔيئطٔ َو  ًَ طُ َوِجضٔطٔ َوََل  ٌَ ََٜذا َوَوَؿ ِل بَٔثِوبٔطٔ َص ُ٘ ِلَي َٓ ًَحَٔلِت بٔطٔ بَازَٔرْة   ٌِ ٔ إ َٓ ی  ًِ َيَشارٔظٔ َتِحَت رِٔجلٔطٔ اِلُيرِسَ ًَ  ِٚ ُ ًَلَی ِلَيِبز

ٕٚ فٔی َحاَئ بَٔدلُو َٓ ٔلَی ََصِلٔطٔ  ًِ اِلَهیِّ َيِظَتسُّ إ ًّی ٔم َٓ اَو  َ٘ َٓ ًَبٔیّرا  اَل ََُرونٔی  َٗ َُٜط ثُهَّ  َّی  ٓٔيطٔ ثُهَّ َزَل أََخَذُظ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ َراَحتٔطٔ 

نٔ  َٓ اَل َجابْٔز  َٗ ٔ اليَُّداَمٔة  ًَلَی ََثَز ٌٔ ثُهَّ َلَلَذ بٔطٔ  زُِجو ٌُ ًَلَی َرَِٔض اِل َلُط  ٌَ َح َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َٚ فٔی اہللُ  ِلُتِه اِلَدلُو ٌَ ًِ صَُياَک َج

ِه  ُٛ  َمَشأجٔس

نب دبعارلنمح، رضحت ابعدہ نب فدیل ےس رفاتی ےہ ہک مہ اجرب نب دبعاہلل ےک اپس آےئ  فہ ییحی نب لضف، اشہؾ نب امعر، امیلسؿ 

اینپ دجسم ںیم ےھت اوھنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری اس دجسم ںیم رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص 

کی اشخ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ںیم ہلبق یک رطػ مغلب اگل اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم انب اطبل انیم وجھکر یک ا

وہا داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادرھ ےئگ افر اس وک وجھکر یک اشخ ےس رھکچ دای اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ػ ےس ہنم ریھپ ےل  رھپ رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ےک رفامای ہک مت ںیم ےس وکؿ ہی ابت دنسپ رکے اگ ہک اہلل اعتیل اس یک رط

ےیل ڑھکا وہات ےہ وت اہلل اس ےک اسےنم وہات ےہ اس ےیل اسےنم یک رطػ ہن وھتےک افر ہن داینہ رطػ وھتےک ہکلب ابںیئ اجبن ابںیئ 

ہیلع فآہل فملس ےن ڑپکے وک ہنم رپ اپؤں ےک ےچین وھتےک ارگ دلجی وہ وت اےنپ ڑپکے ںیم ےل رک ویں لسم دے رھپ آپ یلص اہلل 

ےل رک آای راھک افر اس وک لم دای  اس ےک دعب رفامای  ریبع الؤ ہلبق اک اکی وجاؿ ااھٹ افر دفڑات وہا اےنپ رھگ ایگ افر اینپ یلیھتہ ںیم وخوبش 

ں مغلب اگل اھت فاہں لم دای  اجرب ےتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ وخوبش اس ےس ےل رک وجھکر یک ڑکلی ےک رسے رپ اگلیئ افر اہج



 

 ںیہ ہک ایس انب رپ مت اینپ دجسمفں ںیم وخوبش اگلای رکےت وہ 

 ییحی، نب لضف، اشہؾ نب امعر، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رضحت ابعدہ نب فدیل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     480    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، ًنزو، برک بً اسوزہ، ػالح بً خيواٌ، ابوسہلہ سائب بً خَلز، احنس،  :  راوی

 ابوسہلہ سائب بً خَلز

ثََيا ََِحَنُس بِ  ًِ َػالٔٔح بِ َحسَّ ًَ ًٔ َسَواَزَة اِلحَُذامٔیِّ  ًِ برَِکٔ بِ ًَ ًَِنْزو  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ًَ  ٌَ ًٔ َخِيَوا

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ًِ ََِػَحأب الئَّيیِّ َػل اَل ََِحَنُس ٔم َٗ  ٕ ز ًٔ َخَلَّ ائٔٔب بِ َٙ فٔی اِلِ٘ٔبَلةٔ ََبٔی َسِضَلَة الشَّ َبَؼ َٓ ِوّما  َٗ ٌَّ َرُجَّل ََوَّ  َه ََ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِيُوزُ  َّی اہللُ  َس َذلَٔک َوَرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ أََراَز َب َٓ ِّی َلُِٜه  َْ ََل ُيَؼل ََفَ

 َٓ َِّی َلُضِه  ٌِ ُيَؼل َّی اََ ََٓذََکَ َذلَٔک لَٔزُسؤل اہللٔ َػل َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِؤل َرُسؤل اہللٔ َػل َ٘ وُظ َوََِخبَرُوُظ بٔ ٌُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َنَي ہللُ 

ََّک آَذیَِت اہلَل َوَرُسوَلطُ  اَل إٔى َٗ َّطُ  ِه َوَحٔشِبُت ََى ٌَ اَل َن َ٘ َٓ 

رمعف، رکب نب اوسدہ، اصحل نب ویخاؿ، اوبہلہس اس ب نب الخد، ادمح، اوبہلہس اس ب نب الخد )ادمح  ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ،

ےتہک ںیہ ہک ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس ںیہ( ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اکی وقؾ یک اامتم یک اس ےن 

س یک رطػ دھکی رےہ ےھت بج فہ امنز ےس افرغ وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع ہلبق یک رطػ وھتاک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

فآہل فملس ےن رفامای آدنئہ ےس فہ اامتم ہن رکاے  اس ےک دعب اس ےن رھپ اامتم اک ارادہ ایک وت ولوگں ےن عنم رک دای افر اس وک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ ےس علطم ایک وت اس ےن روسؽ اہلل

ہک وت فآہل فملس ےن رفامای  اہں ںیم ےن عنم ایک ےہ( اوبہلہس ےتہک ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی یھب رفامای اھت 

 ےن اہلل افر اس ےک روسؽ وک فیلکت اچنہپیئ ےہ 

 اہلل نب فبہ، رمعف، رکب نب اوسدہ، اصحل نب ویخاؿ، اوبہلہس اس ب نب الخد، ادمح، اوبہلہس اس ب نب الخدادمح نب اصحل، دبع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ



 

     481    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، سٌيس، ابو ًَلء، مَّطٖ اپيے والس ٛے واسلہ :  راوی

 ٕٖ ًِ ُمََّطِّ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ ٌٔيْس اِلُحَزیِزٔیُّ  اْز ََِخبََرىَا َس ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َََتِيُت َرُسوَل  

ی َسٔمطٔ اِليُرِسَ َٗ َٚ َتِحَت  َبزَ َٓ ِّی  َه َوصَُو ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ومیس نب اامسلیع، امحد، دیعس، اوبالعء، رطمػ اےنپ فادل ےک فاہطس ےس رفاتی رکےت ںیہ  اؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

   آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ رےہ ےھت  سپ آپ ےن اےنپ ابںیئ اپؤں ےک ےچین وھتاکہیلع فآہل فملس ےک اپس آای

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیعس، اوب العء، رطمػ اےنپ فادل ےک فاہطس :  رافی

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

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     482    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس بً زریٍ، سٌيس، ابوا لٌَلء اپيے والس :  راوی

ََلئٔ  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ ٌٔيٕس اِلُحَزیِزٔیِّ  ًِ َس ًَ  ٍٕ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ لٔطٔ  َحسَّ ٌِ َُٜط بَٔي َياُظ َزاَز ثُهَّ َزَل ٌِ ًِ ََبٔيطٔ بَٔن ًَ 

دسمد، سیدی نب زرعی، دیعس، اوبالعء اےنپ فادل ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ  اس ںیم ہی ااض ہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اےس اےنپ وجےت ےس رزگ ڈاال 

  فادلدسمد، سیدی نب زرعی، دیعس، اوبا العلء اےنپ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     483    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، َفد بً ٓـالہ، ابو سٌيس :  راوی

ٍٔ َحسَّ  َ٘ ًَ اِْلَِس اَل َرََیُِت َواثَٔلَة بِ َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ اَلَة  ـَ َٓ  ًُ ُد بِ ثََيا اِلَفَ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ َٙ ثََيا  َٙ َبَؼ  فٔی َمِشحٔٔس زَٔمِظ

ِّی َرََیُِت  اَل ْٔلَن َٗ ِلَت َصَذا  ٌَ َٓ ٘ٔيَل َلطُ لَٔه  َٓ لُطُ  ًَلَی اِلبُورٔیِّ ثُهَّ َمَشَحطُ بٔزِٔجلٔطٔ  ٌَ ِٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ   َرُسوَل اہللٔ َػل

ہبیتق نب دیعس، رفج نب اضفہل، اوب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دقشم یک اجعم دجسم ںیم فاہلث نب اعقس وک داھکی ہک اوھنں ےن 



 

ں ایک؟ اوھنں ےن وجاب دای  ویکں ہک ںیم وبرےی رپ وھتک دای  رھپ اس وک اےنپ اپؤں ےس لسم ڈاال  ولوگں ےن اہک مت ےن ااسی ویک

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح رکےت وہےئ داھکی اھت 

 ہبیتق نب دیعس، رفج نب اضفہل، اوب دیعس :  رافی

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

  

 وہ اتکس ےہ رشمک دجسم ںیم دالخ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رشمک دجسم ںیم دالخ وہ اتکس ےہ

     484    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيسی بً حناز، ليث، سٌيس، َشیک، بً ًبساہلل بً ابی ىنز، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ثََيا اللَِّيُث  ازٕ َحسَّ ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ًَ َمالٕٔک  َحسَّ ٍَ ََىََص بِ َّطُ َسنٔ ٕ ََى ًٔ ََبٔی ىَنٔز ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ یٔک بِ ًِ ََشٔ ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًِ َس ًَ

ْس َوَرُسوُل اہللٔ  اَل ََیُُِّٜه ُمَحنَّ َٗ َلُط ثُهَّ  َ٘ ًَ أَىَاَخطُ فٔی اِلَنِشحٔٔس ثُهَّ  َٓ ًَلَی َجَنٕل  وُل َزَخَل َرُجْل  ُ٘ َّی اہللَُي ْٜٔئ   َػل َه ُمتَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ

 َ٘ َٓ لٔٔب  ًَِبٔس اِلُنلَّ  ًَ اَل َلُط الزَُّجُل یَا ابِ َ٘ َٓ ُٜٔئ  ِلَيا َلُط صََذا اِْلَبَِيُف اِلُنتَّ ُ٘ َٓ ِس بَیَِن َهِضَزاىَِيضِٔه  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َلُط َػل

 ِّ ٔن ُس إ اَل َلُط الزَُّجُل یَا ُمَحنَّ َ٘ َٓ َٚ اِلَحٔسیَث َََجبُِتَک   ی َسائٔلَُک َوَسا

یسیع نب امحد، ثیل، دیعس، رشکی، نب دبعاہلل نب ایب رمن، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش افٹن رپ وسار وہ رک 

 فآہل فملس وکؿ آای  اس ےن اانپ افٹن دجسم )ےک  نح( ںیم اھٹب ای  افر اس وک ابدنھ دای  اس ےک دعب وپاھچ  مت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع

ںیہ؟ افر روسؽ  یا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ااحصب ےک درایمؿ اہسر اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت مہ ےن اس صخش ےس اہک ہک وج دیفس 

 رگن ںیہ افر کیٹ اگلےئ وہےئ ںیہ )فیہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ( رھپ فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اخمبط وہا اہک

اے دبعابلطمل ےک ےٹیب وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ںیم نس اکچ وہں )وت ہہک ایک انہک اچاتہ ےہ( رھپ فہ صخش وبال 

 اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم مت ےس وپاتھچ وہں اس ےک دعب رافی ےن اہک آرخ کت دحثی ایبؿ یک 

 کی، نب دبعاہلل نب ایب رمن، رضحت اسن نب امکلیسیع نب امحد، ثیل، دیعس، رش :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رشمک دجسم ںیم دالخ وہ اتکس ےہ



 

     485    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنس بً ًنزو، سلينہ محنس بً اسحٙ، سلنہ بً ٛہيل، محنس بً وليس، َکیب، حرضت ابً ًباضم :  راوی

َضِيٕل َو  ُٛ  ًُ ثَىٔی َسَلَنُة بِ َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ثََيا َسَلَنُة َحسَّ ًَِنزٕو َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍٕ َحسَّ ٔٔ ًٔ ىَُوِي ًُ اِلَولٔئس بِ ُس بِ ُمَحنَّ

ًِ َُکَ  ًَ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َلَبَة إ ٌِ ََ  ًَ ًٔ برَِکٕ ٔؿَناَو بِ ٔس بِ ٌِ َث بَيُو َس ٌَ اَل َب َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ٔسَو یِٕب  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ

 َ ََٓذََکَ ى َلُط ثُهَّ َزَخَل اِلَنِشحَٔس  َ٘ ًَ ًَلَی بَأب اِلَنِشحٔٔس ثُهَّ  ٌٔیَرُظ  أَىَاَر َب َٓ َلِيطٔ  اَل ًَ َ٘ َٓ لٔٔب  ًَِبٔس اِلُنلَّ  ًُ اَل ََیُُِّٜه ابِ َ٘ َٓ اَل  َٗ ِحَوُظ 

 َٚ لٔٔب َوَسا ًَِبٔس اِلُنلَّ  ًَ اَل یَا ابِ َٗ لٔٔب  ًَِبٔس اِلُنلَّ  ًُ َه ََىَا ابِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اِلَحٔسیَث  َرُسوُل اہللٔ َػل

ل، دمحم
 ب 
کہ

 نب فدیل، رکبی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ینب دعس ےن مامؾ نب دمحم نب رمعف، ہمیلس دمحم نب ااحسؼ ، ہملس نب 

رھپ ہبلعث وک اانپ اقدص انب رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب فہ آےئ، اوھنں ےن اانپ افٹن دجسم ےک درفازے رپ اھٹبای 

ؿ ذرک ایک رافی دحثی ےتہک ںیہ ہک اوھنں ےن )دجسم آرک( اس وک ابدناھ افر دجسم ںیم دالخ وہےئ  اس ےک دعب اسہقب دحثی اک ومضم

 وپاھچ مت ںیم دبعابلطمل ےک ےٹیب وکؿ ںیہ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وہں دبعابلطمل اک اٹیب  اوھنں ےن اہک ہک

 اے دبعابلطمل ےک ےٹیب رافی ےن دحثی آرخ کت ایبؿ یک 

ل، دمحم نب فدیل، رکبی، رضحت انب ابعسدمحم نب رمعف، ہمیلس :  رافی
 ب 
کہ

  دمحم نب اقحس، ہملس نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رشمک دجسم ںیم دالخ وہ اتکس ےہ

     486    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، ًبسالززاٚ، مٌنز، زہزی، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَيَ  ًِ الزُّصِزٔیِّ َحسَّ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ًِٔيَس َحسَّ ًِ ُمزَیَِيَة َوىَِح ا َرُجْل ٔم

 ًٔ ٌٔئس بِ َلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو َجالْٔص فٔی ا َس ًَ َّی اہللُ  اَل اِلَيُضوزُ َََتِوا الئَّيیَّ َػل َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ِلَنِشحٔسٔ فٔی ََِػَحابٔطٔ اِلُنَشئِّب 

أسٔه فٔی َرُجٕل َواِمَزََةٕ َزىََيا ٔمِيُضِه  َ٘ الُوا یَا ََبَا اِل َ٘ َٓ 

، رمعم، زرہی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وہید روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ

آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ااحصب ےک درایمؿ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت  اوھنں ےن اہک ہک اے اوبااقلمس )افر ہی 

  ہلئسم درایتف ایک وھنجں ےن زان ایک اھت ہہک رک( اونپں ںیم ےس اکی رمد افر اکی وعرت ےک قلعتم



 

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فہ اقمامت اہجں امنز زپانھ اجزئ ںیہن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اقمامت اہجں امنز زپانھ اجزئ ںیہن فہ

     487    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، اًنع، محاہس، ًبيس بً ًنیر، ابوذر :  راوی

 ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی َذٓرٕ  ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًُبَِئس بِ

ٌَٔلِت لٔی اِْلَِرُق كَُضوّرا َوَمِشحّٔسا َه ُج ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ےن رفامای ریمے ےیل امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اجمدہ، دیبع نب ریمع، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رفےئ زنیم وک اپک رکےن فاال افر امنز یک ہگج انب دای ایگ ےہ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اجمدہ، دیبع نب ریمع، اوبذر :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اقمامت اہجں امنز زپانھ اجزئ ںیہن فہ

     488    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، ابً ليٌہ، یحٌی ابً، ازہز، ًنار بً سٌس، حرضت ابوػالح ُٔاری :  راوی

اَل حَ  َٗ ًُ َوصِٕب  ًُ َزاُوَز ََِخبََرىَا ابِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ ٕس اِلُنَزازٔیِّ  ٌِ ًٔ َس ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ ًُ ََِزصََز  َة َویَِحٌَی بِ ٌَ ًُ َلضٔي ثَىٔی ابِ سَّ

ٌُ بٔ  ٌُ یَُؤذِّ َحائَُط اِلُنَؤذِّ َٓ ًَِيُط َمزَّ بَٔبابَٔل َوصَُو َئشیرُ  ًَلٔيًّا َرضَٔی اہللُ   ٌَّ ارٔیِّ ََ َٔ ا بَزَ َػالٕٔح اِلِٔ َلنَّ َٓ ِْصٔ  ٌَ ٔ اِل َز ٔمِيَضا َََمزَ َؼََلة

 ِّ ٌِ ََُػل َلِيطٔ َوَسلََّه ىََضانٔی ََ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َحبٔئيی َػل ٔ اَل إ َٗ  َْ ا ََفَ ََٓلنَّ ََلَة  اَو الؼَّ َٗ َ أ َٓ  ٌَ َِّی فٔی اِلُنَؤذِّ ٌِ ََُػل ٔ َوىََضانٔی ََ بََرة ِ٘ َی فٔی اِلَن

وىَْة  ٌُ ََّضا َمِل َٓإٔى  ََِرٔق بَابَٔل 

، انب لی عہ، ییحی انب، ازرہ، امعر نب دعس، رضحت اوباصحل افغری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع رہشؽ امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ

ےک رقبی ےس سگرے افر آپ اج رےہ ےھت اےنت ںیم ؤمذؿ رصع یک اذاؿ دےنی ےک ےیل آای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 



 

 مکح دای اس ےن ریبکت یہک  بج امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت رفامای رس زنیم ےس لکن ےئگ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومذؿ وک

ریمے بیبح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک عنم رفامای ےہ ربقاتسؿ ںیم امنز ےس افر عنم رفامای رسزنیم ابلب ںیم امنز 

 زپےنھ ےس ویکہکن ہک فہ تنعل یک یئگ ےہ 

 نب لی عہ، ییحی انب، ازرہ، امعر نب دعس، رضحت اوباصحل افغریامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ا :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فہ اقمامت اہجں امنز زپانھ اجزئ ںیہن

     489    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ابً وہب، یحٌی بً ازہز، ابً لہيٌہ، ححاد بً طساز، ابوػالح، حرضت ًلی :  راوی

ًِ اِلَححَّادٔ  ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ًُ ََِزَصَز َوابِ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یَِحٌَی بِ ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  َحسَّ ًَ  ٕ از ًٔ َطسَّ بِ

ا بََزَز  َلنَّ َٓ  ٌَ َد َمکَا ا َخَ َلنَّ َٓ اَل  َٗ ًٔ َزاُوَز  ٌَ بِ ىَی ُسَلامِیَ ٌِ ًَلٓٔیٕ بَٔن  ًِ ًَ ارٔیِّ  َٔ  اِلِٔ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، یحی نب ازرہ، انب ہعیہل، اجحج نب دشاد، اوباصحل، رضحت یلع ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ رگم اس ںیم 

 ظفل ربز ےک اجبےئ رخج ےہ 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ییحی نب ازرہ، انب ہعیہل، اجحج نب دشاد، اوباصحل، رضحت یلع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فہ اقمامت اہجں امنز زپانھ اجزئ ںیہن

     490    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، مشسز، ًبسالواحس، حناز، مشسز، ًنزو بً یحٌی ، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

 ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًَِبُس اِلَواحٔٔس  ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اْز ح و َحسَّ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًَ َحسَّ ًِ ََبٔی  یَِحٌَی  ًَ ًِ ََبٔيطٔ 

 ٔ ِنْزو إ ًَ اَل ُموَسی فٔی َحٔسیثٔطٔ ٓامَٔی یَِحَشُب  َٗ َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  َلِيطٔ َس ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل

اَو َواِلنَ  اَل اِْلَِرُق کُلَُّضا َمِشحْٔس إَٔلَّ اِلَحنَّ َٗ َه  بََرةَ َوَسلَّ ِ٘ 

ومیس نب اامسلیع، دسمد، دبعاولادح، امحد، دسمد، رمعف نب ییحی، رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای  افر ومٰیس ےن اینپ دحثی ںیم اہک  رمعف اک ایخؽ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وپری زنیم



 

 یک ہگج ےہ وساےئ امحؾ افر ربقمہ ےک  امنز

 ومیس نب الیعمس، دسمد، دبعاولادح، امحد، دسمد، رمعف نب ییحی ، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی

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

  

 افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز زپےنھ یک امم تعن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز زپےنھ یک امم تعن

     491    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، ًبساہلل بً ًبساہلل ًبسالزحنً بً ابی ليلی، حرضت بً ًازب رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ثََيا ًُ  ِبٔس اہللٔ الزََّحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ًٔ ِثَنا ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ازٔیِّ 

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  اَل ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًَازٕٔب   ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ ًَ اَل ََل ُاَؼلُّوا  ََبٔی َلِيلَی  َ٘ َٓ ََلةٔ فٔی َمَبارٔٔک اِْلٔبٔٔل  ًِ الؼَّ ًَ َه  َوَسلَّ

اَل َػلُّوا ٓٔيَضا َ٘ َٓ َئه  َِ ََلةٔ فٔی َمَزابٔٔف اِل ًِ الؼَّ ًَ َياكٔیٔن َوُسئَٔل  ًِ الظَّ ََّضا ٔم َٓإٔى ْة  فٔی َمَبارٔٔک اِْلٔبٔٔل  َٛ ََّضا بََز إٔى َٓ 

دبعاہلل نب دبعاہلل دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز زپےنھ ےک قلعتم وساؽ ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ویکہکن فہ رشری افر رسشک وہےت ںیہ رھپ رکبویں ےک رےنہ یک ہگج ےک قلعتم ےن رفامای افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز تم زپوھ 

 وساؽ وہا وت رفامای فاہں امنز زپھ ےتکس وہ ویکہکن فہ ربتک یک ہگج ےہ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب دبعاہلل دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زل ےک وک امنز زپےنھ اک بک مکح ایک اجےئ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زل ےک وک امنز زپےنھ اک بک مکح ایک اجےئ
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 ًيسی، ابً كباَ، ابزاہيه بً سٌس، ًبسالنلک، بً ربيٍ بً سبرہ، سبرہ بً مٌبس جَىی محنس بً :  راوی

ًٔ الزَّ  ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا إٔبِزَاصٔيُه بِ َٔ َحسَّ بَّا ًَ اللَّ ىٔی ابِ ٌِ ًُ ًٔيَسی َي ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َسبَِرَة  ٍٔ بِ بٔي

اَل  َٗ  ٔ ظ َّ  َجسِّ ٍَ ٔسئیَن َوإَٔذا بََل َّ َسِب ٔ إَٔذا بََل ََلة ٔيیَّ بٔالؼَّ َه ُمزُوا الؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل بُوُظ َٗ اَِضٔ َٓ ًَِْشَ ٔسئیَن 

َلِيَضا ًَ 

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ٰیسیع انب قابع، اربامیہ نب دعس، دبعاکلمل، نب رعیب نب ربسہ، ربسہ نب دبعم ینھج ےس رفاتی

فآہل فملس ےن رفامای بج زلاک است اسؽ اک وہاجےئ وت اوکس امنز زپےنھ یک اتدیک رکف افر بج دس اسؽ اک وہاجےئ وت امنز ہن زپےنھ رپ 

 اوکس امرف 

 دمحم نب یسیع، انب قابع، اربامیہ نب دعس، دبعاکلمل، نب رعیب نب ربسہ، ربسہ نب دبعم ینھج :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زل ےک وک امنز زپےنھ اک بک مکح ایک اجےئ
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، ابوزاؤز، سوار، بً زاؤز ابوحنزہ، ًبساہلل بً ًنزوبً الٌاؾ رضی اہلل مومل بً ہظاو، اسنٌيل، سواز، ابوحنزہ :  راوی

 ًيہ

اَل ََبُو َزاُو  َٗ إر ََبٔی َحِنزََة  ًِ َسوَّ ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن یَّ َحسَّ ىٔی اِلَيِظرُکٔ ٌِ ٕ َي ًُ صَٔظاو ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ًُ َزاُوَز ََبُو َحسَّ اُر بِ ز َوصَُو َسوَّ

َلِيطٔ َوَسلَّ َحِنزََة اِلُنزَنٔیُّ  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ یَِرفٔیُّ  ِه الؼَّ ُٛ َه ُمزُوا ََِوََلَز

ُٗوا ًَِْشٕ َوََفِّ َلِيَضا َوصُِه ََبَِياُئ  ًَ بُوصُِه  ٍٔ ٔسئیَن َواَِضٔ ََلةٔ َوصُِه ََبَِياُئ َسِب ٍٔ  بٔالؼَّ أج ـَ  بَِيَيُضِه فٔی اِلَن

وملم نب اشہؾ، اامسلیع، وساد، اوبزمحہ، اوبداؤد، وسار، نب داؤد اوبزمحہ، دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

افر بج دس ربس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ افالد وک امنز زپےنھ اک مکح دف بج فہ است ربس ےک وہ اجںیئ 

 ہکلب وہاجںیئ وت امنز ہن رپےنھ رپ اوکن امرف  افر اےکن رتسب یھب اگل رکدف  رتسب اگل رکےن اک مکح امنز ہن زپےنھ رپ زسا ےک وطر رپ ںیہن ےہ

 ہی اکی لقتسم مکح ےہ

 فنب ااعلص ریض اہلل ہنعوملم نب اشہؾ، الیعمس، وساد، اوبزمحہ، اوبداؤد، وسار، نب داؤد اوبزمحہ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 زل ےک وک امنز زپےنھ اک بک مکح ایک اجےئ
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 وٛيٍ، زاؤز، بً سوار، ابوحنزہ، ًنزو بً طٌيب، زاؤز بً سوار مزنیزہیر بً رحب،  :  راوی

َياُظ َو  ٌِ ٔ َوَم إر اِلُنزَنٔیُّ بٔإِٔسَيازٔظ ًُ َسوَّ ثَىٔی َزاُوزُ بِ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ِه َخازَٔمطُ َحسَّ ُٛ َد َََحُس َزاَز َوإٔذَا َزوَّ

 َٓ ِبَسُظ ََِو ََٔجیَرُظ  ًَ ُ ِيطُ ََب ًَ ٍْ فٔی اِسنٔطٔ َوَرَوی  اَل ََبُو َزاُوز َوصَٔه َوٛٔي َٗ َبٔة  ِٛ َٚ الزُّ ِو َٓ ةٔ َو َّ ٌَ الرسُّ ٔلَی َما زُو َيالٔٔسیُّ ََل َیِيُوزِ إ و َزاُوَز اللَّ

یَِرفٔیُّ  اْر الؼَّ ثََيا ََبُو َحِنزََة َسوَّ اَل َحسَّ َ٘ َٓ  َصَذا اِلَحٔسیَث 

ار، اوبزمحہ، رمعف نب بیعش، داؤد نب وسار شمین ایس دنس ف ینع ےک اسھت رفاتی رکےت ںیہ اںیمس زریہ نب رحب، فعیک، داؤد، نب وس

 ہی ااضہف ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اینپ ابدنی اک اکنح یسک الغؾ ای اریج ےس رک دے وت رھپ ایکس انػ ےک ےچین افر ےنٹھگ ےس افرپ کت ےک

فعیک وک داؤد نب وسمار ےک انؾ ںیم اغمہطل وہ ایگ ےہ )حیحص وسار نب داؤد ےہ( افر اوبداؤد ہصح رپ اگنہ ہن ڈاےل  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 ایطیسل ےن ہی دحثی اس ےس رفاتی یک ےہ وت اس ےن اہک اوبزمحہ وسار ریصیف 

 زریہ نب رحب، فعیک، داؤد، نب وسار، اوبزمحہ، رمعف نب بیعش، داؤد نب وسار شمین :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زل ےک وک امنز زپےنھ اک بک مکح ایک اجےئ
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 خبيب، حرضت ہظاو بً سٌس رضی اہلل ًيہ سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، ہظاو بً سٌس، مٌاذ بً ًبساہلل بً :  راوی

اذُ بِ  ٌَ ثَىٔی ُم ٕس َحسَّ ٌِ ًُ َس ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َزاُوَز اِلَنِضزٔیُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًٔ ُخبَِيٕب َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًُ

اَل َٔلِمَزََتٔطٔ َم  َ٘ َٓ َلِيطٔ  ًَ اَل َزَخِلَيا  َٗ َلِيطٔ اِلُحَضىٔیُّ  ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ٌَ َرُجْل ٔميَّا یَِذَُکُ  اَلِت کَا َ٘ َٓ ٔيیُّ  ِّی الؼَّ ًَی ُيَؼل

 ٔ ََلة ُنزُوُظ بٔالؼَّ َٓ ًِ ٔطَنالٔطٔ  َٖ َینٔيَيُط ٔم اَل إَٔذا رَعَ َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َُّط ُسئَٔل  َه ََى  َوَسلَّ

نب دبعاہلل نب بیبخ، رضحت اشہؾ نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ  امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، اعمذ

اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ ینہج ےک اپس ےئگ اوہنں ےن اینپ ویبی ےس وپاھچ ہک زلےک وک بک امنز زپینھ اچےئیہ؟وت فہ وبےل مہ ںیم 

ایک ایگ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک ےس اکی صخش ایبؿ رکات اھت ہک یہی وساؽ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 بج ہچب اےنپ داںیئ افر ابںیئ اہھت ںیم زیمت رکےن ےگل وت اوکس امنز زپےنھ اک مکح دف 

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ، رضحت اشہؾ نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

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

  

 اذاؿ یک ادتبائ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک ادتبائ
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 اىص رضی اہلل ًيہ ًباز بً موسی، زیاز بً ایوب، ًباز، ہظيه ابوبْش، حرضت ابوًنیربً :  راوی

 ًَ ثََيا صَُظِيْه  اََل َحسَّ َٗ ٕ َََتهُّ  ًَبَّاز ًُ ََیُّوَب َوَحٔسیُث  لٔیُّ َوزٔیَازُ بِ ًُ ُموَسی اِلُدتَّ ًَبَّازُ بِ ثََيا  اَل زٔیَاْز ََِخبََرىَا ََبُو َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی بِْٔشٕ 

 ًِ ًِ ًُُنوَمٕة َلُط ٔم ًَ ًٔ ََىَٕص  ٔ بِ ًِ ََبٔی ًَُنیِر ًَ ٍُ بِْٔشٕ  َٕ َیِحَن ِي َٛ  ٔ ََلة َه لٔلؼَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل اصَِتهَّ الئَّيیُّ َػل َٗ اِْلَِنَؼارٔ 

 ٔ ح ٌِ َلِه يُ َٓ ا  ـّ ٌِ ُضِه َب ـُ ٌِ ٌَ َب إَٔذا َرََِوَصا آَذ َٓ  ٔ ََلة ورٔ الؼَّ ـُ ٘ٔيَل َلطُ اِنٔؼِب َرایَّة ًِٔيَس حُ َٓ َُٓذَٔکَ لَ اليَّاَض َلَضا  اَل  َٗ طُ ِبطُ َذلَٔک 

 ٔ ٔ اِلَيُضوز ًِ ََِمز اَل صَُو ٔم َٗ حِٔبُط َذلَٔک َو ٌِ َلِه ُي َٓ اَل زَٔیاْز َطبُّوُر اِلَيُضوزٔ  َٗ بُّوَر َو
ىٔی الظَّ ٌِ ٍُ َي ِي ُ٘ اَل اِل َ٘ َٓ ُٗوُض  َُٓذَٔکَ َلُط اليَّا اَل  َٗ  

ًَِبسٔ َربِّطٔ   ًٔ ًُ َزیِسٔ بِ ِبُس اہللٔ بِ ًَ  َٖ اِنَْصَ َٓ ٔ اليََّؼاَری  ًِ ََِمز أُرَٔی  َوصَُو ُمِضَتهٌّ لَٔضهِّ  صَُو ٔم َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسؤل اہللٔ َػل

اَل َلُط َیا  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َسا  َِ َٓ اَل  َٗ ٌَ فٔی َمَيأمطٔ  ِ٘ اِْلََذا ِّی َلَبیَِن ىَائٕٔه َوَي ٔن ٌَ َرُسوَل اہللٔ إ َوا

ِبَل َذلَٔک  َٗ ِس َرآُظ  َٗ ِيُط  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  ًُ اِلَدلَّ ٌَ ًَُنزُ بِ اَل َوکَا َٗ  ٌَ أََرانٔی اِْلََذا َٓ اَل ثُهَّ إٔذِ َََتانٔی إٓت  َٗ ًَ یَِوّما  ی ََٜتَنُط ًِْٔشٔ َٓ

 ٌِ َک ََ ٌَ اَل َلطُ َما َمَي َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل  ََِخبََر الئَّيیَّ َػل َ٘ َٓ َٓاِسَتِحَيِيُت  ًُ َزیِٕس  ًَِبُس اہللٔ بِ ىٔی  َ٘ اَل َسَب َ٘ َٓ تُِدبَٔرنٔی 

 َٓ ًُ َزیِٕس  ِبُس اہللٔ بِ ًَ َٓاىُِوزِ َما یَأُِمزَُک بٔطٔ  ُِٗه  َه َیا بََٔلُل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل ََبُو بٔ َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ٌَ بََٔلْل  أَذَّ َٓ اَل  َٗ ِلُط  ٌَ ِٓ ِْشٕ ا

ٌَ یَِوَمئٕٔذ َم  َّطُ کَا ًَ َزیِٕس َلِوََل ََى ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٌَّ ٌَّ اِْلَِنَؼاَر َتزًُُِه ََ ََ ٕ أَِخبََرنٔی ََبُو ًَُنیِر ًََلِيطٔ َٓ َّی اہللُ  َلطُ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ ا َلَح ـّ زٔي

ىّا َه ُمَؤذِّ  َوَسلَّ

رضحت اوبریمعنب اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ اچچ ےس انس  ابعد نب ومیس، زاید نب اویب، ابعد، میشہ اوبرشب،

ہک  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز اک اامتہؾ ایک ینعی اس ابت اک ہک امنز ےک ےیل ولوگں وک ےسیک عمج ایک اجےئ اس ےن اہک

 فہ دفرسے وک ربخ رک دے اگ نکیل ہی یوجسی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک فتق اکی ڈنھجا دنلب رک دای اجےئ وج اوکس دےھکی اگ

ایک دنسپ ہن آیئ یسک ےن اہک ہک اکی رناھگنس ونبا ےئجیل ےسیج وہیدویں ےک اہیں وہات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس یھب دنسپ ہن 

 فآہل فملس انوقس اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی افر رفامای ہی وت وہیدویں اک رطہقی ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع



 

اصنری اک رطہقی ےہ )اس وغر فرکف ںیم سلجم متخ وہ یئگ( افر دبعاہلل نب زدی رھگ فاسپ وہےئگ نکیل فہ یھب اس رکف ںیم رےہ سج ںیم 

یئگ رافی ےتہک ںیہ ہک اےلگ دؿ حبص وک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت سپ وخاب ںیم اوکن اذاؿ انسدی

 فآہل فملس وک اےنپ وخاب ےس ابربخ ایک افر اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وخاب افر دیباری یک یس احتل ںیم اھت اکی صخش

 اہلل ہنع یھب اس ےس ےلہپ اذاؿ وک وخاب ںیم دھکی ےکچ ےھت رھپ آای افر اس ےن ےھجم اذاؿ اھکسیئ رافی ےتہک ںیہ ہک رمع نب ااطخلب ریض

سیب دؿ کت فہ اپھچےئ رےہ افر )دبع اہلل نب زدی ےک دعب( اانپ وخاب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اب دای ہک دبعاہلل نب زدی ےن ھجم ےس ےلہپ فملس ےن وپاھچ ںیہمت وخاب ایبؿ رکےن ےس سک زیچ ےن رفک راھک اھت اوہنں ےن وج

وخاب ایبؿ رک دای اس ےیل اےکس دعب ایبؿ رکےن ںیم ےھجم رشؾ وسحمس وہیئ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے البؽ ریض 

ےن اذاؿ دی اوبرشب  اہلل ہنع اوھٹ افر سج رطح دبعاہلل نب زدی اتبےت اجںیئ مت اس رطح رکےت اجؤ سپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع

اہلل ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اوبریمع ےن ےن ایبؿ ایک ہک ااصنر اک ایخؽ ہی اھت ہک ارگ اس دؿ دبعاہلل نب زدی امیبر ہن وہےت وت روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فآہل فملس اںیہن وک ؤمذؿ رقمر رفامےت 

 نب اسن ریض اہلل ہنعابعد نب ومیس، زاید نب اویب، ابعد، میشہ اوبرشب، رضحت اوبریمع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک رطہقی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک رطہقی
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بً اسحٙ، محنس بً ابزاہيه بً حارث، محنس بً ًبساہلل بً زیس، بً  محنس بً ميؼور، يٌ٘وب، محنس :  راوی

 ًبسربہ، حرضت ًبساہلل بً زیس رضی اہلل ًيہ

ثَىٔی َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ثََيا ََبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ؤسیُّ َحسَّ ًُ َمِيُؼوٕر اللُّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  َحسَّ ُس بِ ًٔ  ُمَحنَّ بِ

ًَِبُس اہللٔ  ثَىٔی ََبٔی  اَل َحسَّ َٗ ًَِبٔس َربِّطٔ   ًٔ ًٔ َزیِٔس بِ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َِّئِمُّ  ا َََمَز َرُسوُل اہللٔ اِلَحارٔٔث الت اَل َلنَّ َٗ ًُ َزیِٕس   بِ

َب بٔطٔ  َنُل لُٔيرِضَ ٌِ ُٗؤض ُي َه بٔاليَّا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َػل ُٗوّسا فٔی یَسٔظ َٖ بٔی َوََىَا ىَائْٔه َرُجْل َیِحنُٔل ىَا ََلةٔ كَا ٍٔ الؼَّ لٔليَّأض لَٔحِن

 َٓ اَل ََ َٗ  ٔ ََلة ٔلَی الؼَّ ِلُت ىَِسًُو بٔطٔ إ ُ٘ َٓ ٍُ بٔطٔ  اَل َوَما َاِؼَي َٗ ُٗوَض  ٍُ اليَّا ِبَس اہللٔ َََتبٔي ًَ ِلُت یَا  ُ٘ ًَلَی َما صَُو َخیِْر مٔ َٓ ًِ ََل ََزُلَُّک 

بَرُ ََِطَضُس  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ اَل َا َ٘ َٓ اَل  َٗ ِلُت َلطُ بَلَی  ُ٘ َٓ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  َذلَٔک  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ َ َ



 

 ٌَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ ٌَّ ُمَحنَّ ًَلَی  ََِطَضُس ََ ََلٔح وَیَّ  َٔ ًَلَی اِل ٔ َویَّ  ََلة ًَلَی الؼَّ ٔ وَیَّ  ََلة ًَلَی الؼَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ  ُمَحنَّ

 َٗ ٌٔيٕس ثُهَّ  ًَىِّی َُیَِر َب اَل ثُهَّ اِسَتأَِخَ  َٗ بَرُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ََلحٔ اہللُ ََ َٔ وُل إَٔذا ََ اِل ُ٘ بَرُ اَل َوَا ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ََلَة اہللُ ََ ِنَت الؼَّ َٗ

ََل  َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ َویَّ  ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ ََلةُ ََِطَضُس ََ اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ ََلةُ  اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ ٔح 

 ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ أَِخبَرِتُُط اہللُ ََ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ا ََِػَبِحُت َََتِيُت َرُسوَل اہللٔ َػل َلنَّ َٓ ََّضا َلزُِؤیَا بَرُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  اَل إٔى َ٘ َٓ بَٔنا َرََیُِت 

 ٌِ ِلُيَؤذِّ َٓ ًََلِيطٔ َما َرََیَِت   ٔٙ أَِل َٓ ٍَ بََٔلٕل  ِه َم ُ٘ َٓ ٌِ َطاَئ اہللُ  ٔ ٌّٙ إ ِلُت َُِل٘ٔيطٔ  َح ٌَ َح َٓ ٍَ بََٔلٕل  ِنُت َم ُ٘ َٓ َُّط ََىَِسی َػِوّتا ٔمِيَک  إٔى َٓ بٔطٔ 

 ُ٘ َد یَحُزُّ رَٔزائَُط َوَي ََِٓخَ أب َوصَُو فٔی بَِيتٔطٔ  ًُ اِلَدلَّ ٍَ َذلَٔک ًَُنزُ بِ َشنٔ َٓ اَل  َٗ ٌُ بٔطٔ  َلِيطٔ َویَُؤذِّ ِّٙ یَا ًَ َثَک بٔاِلَح ٌَ وُل َوالَّٔذی َب

اَل ََ َرُسوَل اہللٔ  َٗ َٓلٔلَّطٔ اِلَحِنُس  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِس َرََیُِت ٔمِثَل َما َرََی  َ٘ ََٜذا رَٔوایَُة  َل بُو َزاُوز َص

ًُ إِٔسحَ  اَل ٓٔيطٔ ابِ َٗ ًٔ َزیِٕس و  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ اِلُنَشئِّب  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ بَرُ اہللُ الزُّصِزٔیِّ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ًِ الزُّصِزٔیِّ اہللُ ََ ًَ  َٙ

َيا بَرُ َلِه یَُثيِّ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ًِ الزُّصِزٔیِّ ٓٔيطٔ اہللُ ََ ًَ َنْز َویُوىُُص  ٌِ اَل َم َٗ بَرُ و  ِٛ ََ 

زدی ریض   نب دبعاہلل نب زدی، نب دبعرہب، رضحت دبعاہلل نبدمحم نب وصنمر، وقعیب، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ نب احرث، دمحم

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک ےیل عمج رکےن یک اخرط انوقس انبےن اک مکح دای وت ںیم ےن 

ا وت اےس  ےچی اگ؟ اس ےن اہک وت ااکس ایک وخاب ںیم اکی صخش وک داھکی سج ےک اہھت ںیم انوقس اھت ںیم ےن اس ےس وپاھچ اے دنبہ  ی

رکے اگ؟ ںیم ےن اہک مہ اس ےک ذرہعی ولوگں وک امنز ےک ےیل البای رکںی ےگ اس ےن اہک وت ایک ںیم مت وک فہ رطہقی ہن اتبدفں وج اس ےس 

ر  ر اَہلل اَِکَ ر اَہلل اَِکَ ر َاہلل اَِکَ د ُ َاّؿَ رتہب ےہ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن اس ےن اہک وہک اَہلل اَِکَ
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  اہلل  سپ بج حبص وہیئ وت ںیم آپ ر
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ِح دَق ق

ہبش  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا افر وج وخاب ںیم ےن داھکی اھت ایبؿ رکدای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای الب

ب اچس ےہ ااشنء اہلل مت البؽ ےک اسھت ڑھکے وہ اجؤ افر وج مت ےن وخاب ںیم داھکی افر انس ےہ فہ اتبےت اجؤ البؽ اذاؿ دںی ےگ ہی وخا

 ایبؿ ویکہکن ایکن آفاز مت ےس زایدہ دنلب ےہ سپ ںیم البؽ ےک اسھت ڑھکا وہ ایگ ںیم اوکن اتبات اجات اھت افر فہ اذاؿ دےتی اجےت ےھت رافی اک

 رمع نب ااطخلب ریض اہلل ہنع ےن ہی اذاؿ ینس وت فہ اےنپ رھگ ںیم ےھت فہ اینپ اچدر  ےتٹیسھ وہےئ افر ہی ےتہک وہےئ رھگ ےس ابرہ ےہ ہک بج

ہل ےلکن ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچس ربمغیپ یلص اہلل ہیلع فآ

 رک  ثوعث رفامای ےہ ںیم ےن یھب وخاب ںیم ااسی یہ داھکی ےہ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رکش اہلل یہ ےک فملس انب



 

ےیل ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایسی یہ رفاتی زرہی یک وباہطس دیعس نب ابیسمل دبعاہل نب زدی ےس ےہ افر اںیمس انب ااحسؼ ےن زرہی 

ر ےک وحاہل ےس لقن ایک ر اَہلل اَِکَ ر افر رمعم ف ویسن ےن زرہی ےک وحاہل ےس لقن ایک اَہلل اَِکَ ر اَہلل اَِکَ ر اَہلل اَِکَ ر اَہلل اَِکَ افر اوکس  اَہلل َاِکَ

 ںیہن درہاای 

دبعاہلل نب زدی دمحم نب وصنمر، وقعیب، دمحم نب اقحس، دمحم نب اربامیہ نب احرث، دمحم نب دبعاہلل نب زدی، نب دبعرہب، رضحت  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک رطہقی

     498    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نلک بً ابی محذورہ، حرضت ابومحذورہ رضی اہلل ًيہمشسز، حارث، بً ًبيس، محنس بً ًبسال :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ًٔ ََبٔی َمِحُذوَرَة  ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ًُبَِيٕس  ثََيا اِلَحارُٔث بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُِٗلُت یَا َحسَّ اَل  َٗ ظٔ  ًِ َجسِّ ًَ يطٔ 

ا َٗ  ٌٔ ًَلِِّنىٔی ُسيََّة اِْلََذا ٔ َرُسوَل اہللٔ  ٍُ ب َٓ بَرُ َتزِ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ اَل َا َٗ َو َرَِٔسی َو سَّ َ٘ َنَشَح ُم َٓ َضا َل 

ٌَّ ُمَحنَّ  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ وُل ََِطَضُس ََ ُ٘ ّسا َرُسوُل ّس َػِوَتَک ثُهَّ َا ٌَّ ُمَحنَّ ا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ

 ٌِ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ ٔ ََِطَضُس ََ َضاَزة ٍُ َػِوَتَک بٔالظَّ َٓ ُٔٔف بَٔضا َػِوَتَک ثُهَّ َتزِ ّسا اہللٔ َتِد ٌَّ ُمَحنَّ َ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس َ

َٓ َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ  ََلٔح  َٔ ًَلَی اِل ََلحٔ وَیَّ  َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ  ٌَ َػََلةُ ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ کَا ٔ إ

 ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ًِ اليَِّوؤ اہللُ ََ ََلةُ َخیِْر ٔم ًِ اليَِّوؤ الؼَّ ََلةُ َخیِْر ٔم ُِٗلَت الؼَّ ِبٔح   بَرُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ الؼُّ

دسمد، احرث نب دیبع، دمحم نب دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

یک اجبن اہھت  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ےھجم اذاؿ اک رطہقی اھکس دےئیجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے رس رپ آےگ
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ر رھپ آہتسہ ےس دف رمہبت اَ ر اَہلل اَِکَ ر اَہلل اَِکَ ر اَہلل اَِکَ ا ریھپا افر رفامای ےلہپ آبفاز دنلب اَہلل اَِکَ
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 رمہبت ا

 ہ ریض اہلل ہنعدسمد، احرث، نب دیبع، دمحم نب دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ، رضحت اوبذحمفر :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اذاؿ اک رطہقی

     499    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً سائب، او ًبسالنلک بً ابی محذورہ، حرضت حشً بً ًلی، ابوًاػه ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، ًثناٌ  :  راوی

 ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ

اَل ََِخبََرنٔی ًُِثَنا َٗ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ًَأػٕه َو ثََيا ََبُو  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ائٔٔب ََِخبََرنٔی ََبٔی َوَُوُّ َحسَّ ًُ الشَّ ٌُ بِ

 ًٔ ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ٔ َوٓٔيطٔ الؼَّ ًَ َلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَو َصَذا اِلَدبَر ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی َمِحُذوَرَة  ًَ ًِ ََبٔی َمِحُذوَرَة  ََلةُ َخیِْر ٔم

 ٕ ز اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث ُمَشسَّ َٗ ِبٔح  ًِ الؼُّ ٔ فٔی اِْلُولَی ٔم ًِ اليَِّوو ََلةُ َخیِْر ٔم ٔ الؼَّ اَمَة اليَِّوو َٗ ٔ ًَلََّنىٔی اِْل اَل َو َٗ اَل ٓٔيطٔ  َٗ ََبِیَُن 

 ٔ ٌِ ََل إَٔلَط إ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ بَرُ ََِطَضُس ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ٌَّ َمزََّتیِٔن َمزََّتیِٔن اہللُ ََ ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ ٌَّ ُمَحنَّ َلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ

ّس  بَرُ ُمَحنَّ ِٛ ََلحٔ اہللُ ََ َٔ ًَلَی اِل ََلحٔ وَیَّ  َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ اَل ا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ  َٗ بَرُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ و  ِٛ  اہللُ ََ

ََل  اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ ِلَضا َمزََّتیِٔن  ُ٘ َٓ ِنَت  َٗ ٚٔ َوإَٔذا ََ ا ِبُس الزَّزَّ ٌَ ََبُو َمِحُذوَرَة ََل َیُحزُّ ًَ کَا َٓ اَل  َٗ َت  ٌِ ََلةُ َََسنٔ اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ ةُ 

َلِيَضا ًَ َه َمَشَح  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ َُٗضا ْٔل  ىَأػَيَتطُ َوََل َيِفُ

یب ذحمفرہ، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع ےس نسح نب یلع، اوباعمص دبعارلزاؼ، انب رججی، امثعؿ نب اس ب، اؾ دبعاکلمل نب ا
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یلہپ یہی رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی دفرسی دنس ےس رمفی ےہ اس ںیم ےہ ا

ںیہ ہک دسمد یک رفاتی زایدہ فاحض ےہ اس  اذاؿ ںیم ےہ )ینعی ہی اافلظ ااقتم ںیم ںیہن ہکلب اذا یہ ںیم ےہک اجںیئ ےگ( اوبداؤد ےتہک
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ر دف رمہبت انہک اھکسای اَ ر اَہلل َاِکَ   اہلل دف رمہبت  ںیم اوبذحمفرہ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اَہلل اَِکَ
َ
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ش

  اہلل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اَ
َ
  اہَِٰل اِّل

َ
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ة دف رمہبت ح
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ل

 دبعارلزاؼ ےن اہک ہک بج امنز ےک ےیل ریبکت ےہک وت امتؾ املکت وک دف دف رمہبت زپھ افر دف رمہبت دق اقتم اٰولصلة ہہک ایک وت ےن ایھچ

 ےتہک ںیہ( ہک اوبذحمفرہ اےنپ اشیپین ےک ابؽ ہن رتکفاےت ےھت افر ہن امگن رکےت ےھت ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع رطح نس ایل؟ )اسبح

 فآہل فملس ےن ایس ہگج اہھت ریھپا اھت 

نسح نب یلع، اوباعمص دبعارلزاؼ، انب رججی، امثعؿ نب اس ب، اؾ دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک رطہقی



 

     500    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہحشً بً ًلی، ًٔاٌ، سٌيس، بً ًامز، ححاد، حرضت ابومحذورہ رضی  :  راوی

ثَيَ  الُوا َحسَّ َٗ ىَی َواحْٔس  ٌِ اْد َواِلَن ٕ َوَححَّ ًَأمز  ًُ ٌٔيُس بِ ٌُ َوَس ا َّٔ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًَأمْز اِْلَِحَوُل َحسَّ ثََيا  اْو َحسَّ ا َصنَّ

ٌَّ ََبَا َمِحُذوَرَة  ثَُط ََ ٕ َحسَّ ًَ ُمَحیِرٔیز ٌَّ ابِ ثَىٔی َمُِٜحوْل ََ ٍَ َحسَّ ٌَ أِش ًَلََّنُط اِْلََذا َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَُط ََ َحسَّ

بَرُ اہللُ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ٌُ اہللُ ََ َة کَلَٔنّة اِْلََذا ًَِْشَ  ٍَ اَمَة َسِب َٗ ٔ َة کَلَٔنّة َواِْل ٌِ ََل إَٔلَط ًَِْشَ بَرُ ََِطَضُس ََ ِٛ ٌِ ََل إَٔلَط  ََ إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ

 ٔ ٌِ ََل إَٔلَط إ ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ ٌَّ ُمَحنَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ ٌَّ ُمَحنَّ ٌَّ إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ َلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ

ّسا َرُسوُل اہللٔ ًَلَیُمَحنَّ ََلٔح َویَّ  َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ََلةٔ َویَّ  ًَلَی الؼَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ  ٌَّ ُمَحنَّ َ بَرُ   ََِطَضُس َ ِٛ ََلٔح اہللُ ََ َٔ اِل

بَرُ اہللُ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ اَمُة اہللُ ََ َٗ ٔ بَرُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َواِْل ِٛ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس اہللُ ََ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ بَرُ ََِطَضُس ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ َ َ

ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ  ٌَّ ُمَحنَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ ٌَّ ُمَحنَّ ََل ََ َٔ ًَلَی اِل ِس   َٗ ََلحٔ  َٔ ًَلَی اِل حٔ وَیَّ 

 ٔ َذا فٔی َٛٔتابٔطٔ ف َٛ بَرُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ََلةُ اہللُ ََ اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ ََلةُ  اَمِت الؼَّ  ی َحٔسیٔث ََبٔی َمِحُذوَرةَ َٗ

اتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن نسح نب یلع، افعؿ، دیعس، نب اعرم، اجحج، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع ےس رف
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  اہلل ایس رطح ایکن اتکب ںیم دحثی اوبذحمفرہ ےک ذلی ںیم وموجد ےہ 
َ
  اہَِٰل اِّل

َ
ر ل  اَِکَ

 نسح نب یلع، افعؿ، دیعس، نب اعرم، اجحج، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک رطہقی

     501    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بظار، ابوًاػه، ابً جزیخ، ابً ًبسالنلک بً ابی محذورہ، ًبسالٌزیز، ابً مَحیز، حرضت  :  راوی

 ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ



 

 َ ث ًٔ ََبٔی َحسَّ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ًُ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ابِ ثََيا ابِ ًَأػٕه َحسَّ ثََيا ََبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ٔ َيا ُمَحنَّ زٔیز ٌَ ًَِبَس اِل ىٔی  ٌِ َمِحُذوَرَة َي

َّی ا ًَلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ََِلَقی  َٗ ًِ ََبٔی َمِحُذوَرَة  ًَ  ٕ ًٔ ُمَحیِرٔیز ًِ ابِ ُِٗل اہلُل ًَ اَل  َ٘ َٓ ٔشطٔ  ِٔ ًَ صَُو بَٔي أِذٔی َه التَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ہللُ 

ٌِ ََل إَٔلَط  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ بَرُ ََِطَضُس ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ّسا َرُسوُل اہللََٔ ٌَّ ُمَحنَّ ٌَّ  إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ ََِطَضُس ََ

ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ  ًِ َػِوتَٔک ََِطَضُس ََ ُنسَّ ٔم َٓ  ٍِ اَل ثُهَّ اِرٔج َٗ ّسا َرُسوُل اہللٔ َمزََّتیِٔن َمزََّتیِٔن  ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ اہللُ ََِطَضُس ََ

ّس  ٌَّ ُمَحنَّ َ ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس َ بَرُ ُمَحنَّ ِٛ ََلٔح اہللُ ََ َٔ ًَلَی اِل ََلٔح َویَّ  َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ وَیَّ  ًَلَی الؼَّ ََلةٔ َویَّ  ًَلَی الؼَّ  ا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ 

بَرُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  ِٛ  اہللُ ََ

ت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی دمحم نب اشبر، اوباعمص، انب رججی، انب دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ، دبعازعلسی، انب رحمسی، رضح

ر )اچر رمہبت(  د ُ ہک ذبات وخد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اذاؿ اھکسیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہہک اَہلل اَِکَ
َھ

 

ش
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 رہ، دبعازعلسی، انب رحمسی، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، اوباعمص، انب رججی، انب دبعاکلمل نب ایب ذحمف :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک رطہقی

     502    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بزاہيه بً اسنٌيل بً ًبسالنلک بً ابی محذورہ، ًبسالنلک ابی محذورہ، حرضت ابومحذورہ رضی اہلل نٔيلی، ا :  راوی

 ًيہ

ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ََبٔی َمِحُذوَرَة  ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًٔ ٌٔيَل بِ ًُ إِٔسَن ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ًَ ََبٔی َحسَّ ِبَس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ی   َجسِّ

َلِيطٔ َوَسلََّه َم  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل وُل ََِلَقی  ُ٘ ٍَ ََبَا َمِحُذوَرَة َي َّطُ َسنٔ بَرُ  ِحُذوَرَة یَِذَُکُ ََى ِٛ ا اہللُ ََ ّٓ ا رَحِ ّٓ ٌَ رَحِ اِْلََذا

ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ بَرُ ََِطَضُس ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ّسا اہللُ ََ ٌَّ ُمَحنَّ َ ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس َ ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ  ََِطَضُس ََ

ّسا َرُس  ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ ّسا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ وُل اہللٔ ََِط َرُسوُل اہللٔ ََِطَضُس ََ ٌَّ ُمَحنَّ َضُس ََ

ٔ الؼَّ  ِحز َٔ وُل فٔی اِل ُ٘ ٌَ َي اَل َوکَا َٗ ََلحٔ  َٔ ًَلَی اِل ََلحٔ وَیَّ  َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ َویَّ  ًَلَی الؼَّ ََلةٔ َویَّ  ٔ ًَلَی الؼَّ ًِ اليَِّوو  ََلةُ َخیِْر ٔم

ی، اربامیہ نب اامسلیع نب دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ، دبعا

ب ل
ف

 

ن

کلمل ایب ذحمفرہ، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک روسؽ 
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َ
ذموکر ےہ ر رمہبت ح

ہی وشاعف اک دتسمؽ ےہ اؿ ےک اہیں رتعیج الضف ےہ یکسج تقیقح ہی ےہ ہک اہشدںیت ےلہپ آہتسہ افر رھپ دنلب آفاز ےس ادا ےیک اجںیئ 

 ںیم ےہ وجاز ںیم ںیہن افر 

 

لی ت

 

ض
ف
اانحػ ےک زندکی دبعاہلل نب زدی یک دحثی رپ ہلئسم اک دمار ےہ سج ںیم رتعیج ںیہن ےہ االتخػ ا

 یک رفاتی ںیم وج رتعیج اک ذرک ےہ فہ اےکن اسھت وصخمص ےہ  اوبذحمفرہ

ی، اربامیہ نب الیعمس نب دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ، دبعاکلمل ایب ذحمفرہ، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   باب

 اذاؿ اک رطہقی

     503    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً زاؤز، زیاز بً یوىص، ىآٍ، بً ًنز، حرضت ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ىٔی  ٌِ ثََيا زٔیَاْز َي َِٜيَسَرانٔیُّ َحسَّ ًُ َزاُوَز اِْلِٔس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبٔس اِلَنلٔٔک َحسَّ  ًِ ًَ ىٔی اِلُحَنهٔیَّ  ٌِ ًٔ ًَُنَز َي ٍٔ بِ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًَ یُوىَُص  ابِ

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ًِ ََبٔی َمِحُذوَرَة ََ ًَ ٕ اِلحَُنهٔیِّ  ًٔ ُمَحیِرٔیز ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َمِحُذوَرَة ََِخبََرُظ  ًَلََّنطُ بِ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اا ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ بَرُ ََِطَضُس ََ ِٛ َ بَرُ اہللُ َ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ ٌَ َي ًِ ِْلََذا ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔ َحٔسیٔث ابِ ہللُ ثُهَّ َذََکَ ٔمِثَل َََذا

اَل ََبُو َزاُو  َٗ َياُظ  ٌِ ِبٔس اِلَنلٔٔک َوَم ًَ  ًٔ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ُِٗلُت ًَ ًَ ََبٔی َمِحُذوَرَة  اَل َسأَِلُت ابِ َٗ ًٔ زٔیَيإر  ز َوفٔی َحٔسیٔث َمالٔٔک بِ

بَرُ اہللُ  ِٛ اَل اہللُ ََ َ٘ َٓ ََٓذََکَ  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ٌٔ ََبٔيَک  ًِ َََذا ًَ ثِىٔی  َفٔ َحسِّ ٌِ َذلَٔک َحسٔیُث َج َٛ ِم َو َٗ بَرُ  ِٛ ََ 

ٍُ َػِوتَ  َٓ تَرِ َٓ  ٍُ اَل ثُهَّ َتزِٔج َٗ َُّط  ٔ إَٔلَّ ََى ظ ًِ َجسِّ ًَ طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َمِحُذوَرَة  ًِ ابِ ًَ  ٌَ ًٔ ُسَلامِیَ بَرُ بِ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ  َک اہللُ ََ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب داؤد، زاید نب ویسن، انعف، نب رمع، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںیہن روس

  اہلل رھپ
َ
  اہِٰلَ اِّل

َ
د ُ اَؿ ل

َھ

 

ش

ر  اَ ر اَہلل اَِکَ دحثی انب رجحی ع   ےن اذاؿ اھکسیئ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت اَہلل اَِکَ

 ںیم ہی ےہ ہک ںیم ےن اوباجمذہ ریض اہلل دبعازعلسی نب دبعااملکل ےک لثم اذاؿ ذرک یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امکل نب دانیر یک دحثی

ر    رفعج نب امیلس ر اَہلل اَِکَ ؿ یک ہنع ےک اصزبحادے ےس اہک ہک مت ےھجم اےنپ فادل یک اذاؿ انسؤ اوہنں ےن اذاؿ انسیئ افر اہک اَہلل اَِکَ

مہ ع  دجہ یھب ایس رطح ےہ رگم اس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص ا
ع
ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ رتحیج رفاتی ںیم ع  انب ایب ذحمرہ ع  

ر ںیم  ر اَہلل اَِکَ  رکف سپ اینپ آفاز دنلب رکف اَہلل َاِکَ



 

 دمحم نب داؤد، زاید نب ویسن، انعف، نب رمع، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک رطہقی

     504    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً مززوٚ، طٌبہ، ًنزو بً مزہ، ابً ابی ليلٰی  :  راوی

ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ٕٚ ََِخبََرىَا ُط ًُ َمزُِزو ًَِنزُو بِ ثََيا  ُس َحسَّ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًَ ََبٔی َلِيلَی ح و َحسَّ ابِ

ََلةُ ثَََلثََة ََِحوَ  اَل َُحٔيَلِت الؼَّ َٗ ًَ ََبٔی َلِيلَی  ُت ابِ ٌِ ًٔ ُمزََّة َسنٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج ٌَّ بِ ثََيا ََِػَحابَُيا ََ اَل َوَحسَّ َٗ إل 

ٔ  َرُسوَل اہللٔ  اَل اِلُنِؤٔمئیَن َواح َٗ ٌَ َػََلةُ اِلُنِشلٔنٔیَن ََِو  ٌِ َتُٜو َ ًَِحَبىٔی َ ِس ََ َ٘ اَل َل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِس َػل َ٘ َّی َل َسّة َحً

ٌِ آمُ  َّی َصَنِنُت ََ ََلةٔ َوَحً ٌَ اليَّاَض بٔٔحیٔن الؼَّ ورٔ یَُيازُو ٌِ ََبُثَّ رَٔجاَّل فٔی السُّ ٌَ َصَنِنُت ََ ًَلَی اِْلكَاؤ یَُيازُو  ٌَ وُمو ُ٘ َز رَٔجاَّل َي

اَل  َ٘ َٓ ًِ اِْلَِنَؼارٔ  َحاَئ َرُجْل ٔم َٓ اَل  َٗ ُشوا  ُ٘ ٌِ یَِي ُشوا ََِو کَازُوا ََ َ٘ َّی َن ٔ َحً ََلة ا  اِلُنِشلٔنٔیَن بٔٔحیٔن الؼَّ ِّی َلنَّ ٔن یَا َرُسوَل اہللٔ إ

ًِ اصِتَٔنأمَک َرََ  ُت لَٔنا َرََیُِت ٔم ٌِ َسّة ثُهَّ َرَج ٌِ َٗ َس  ٌَ َٗ ٌَ ثُهَّ  أَذَّ َٓ ًَلَی اِلَنِشحٔٔس  اَو  َ٘ َٓ  ًٔ یِ ًََلِيطٔ ثَِوبَیِٔن ََِخرَضَ  ٌَّ َ أ َٛ یُِت َرُجَّل 

 َّ ًُ اِلُنَثى اَل ابِ َٗ وَل اليَّاُض  ُ٘ ٌِ َي ََلةُ َوَلِوََل ََ اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ وُل  ُ٘ َّطُ َي اَل ٔمِثَلَضا إَٔلَّ ََى َ٘ َٓ اَو  ولُ َٗ ُ٘ ٌِ َا ِيُت ی ََ ُٛ ِّی  ٔن ِلُت إ ُ٘ وا َل

ِس َََراَک ا َ٘ َّی َل ًُ اِلُنَثى اَل ابِ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َُیَِر ىَائٕٔه   ٌَ َوا ِ٘ ِنْزو َي ًَ ِل  ُ٘ زَّ َوَجلَّ َخیِّرا َوَلِه َي ًَ ہللُ 

ِليُ  َٓ ُنزِ بََٔلَّل  َٓ ِس َََراَک اہللُ َخیِّرا  َ٘ ُت اِسَتِحَيِيُت َل ِ٘ ٔ ا ُسب ٜٔىِّی َلنَّ ِس َرََیُِت ٔمِثَل الَّٔذی َرََی َوَل َٗ ِّی  ٔن اَل ًَُنزُ َََما إ َ٘ َٓ اَل  َٗ  ٌِ َؤذِّ

َّضُ  ًِ َػََلتٔطٔ َوإٔى َٙ ٔم ٔ ُيِدبَرُ بَٔنا ُسب َٓ ٌَ الزَُّجُل إَٔذا َجاَئ َيِشأَُل  اَل َوکَا َٗ ثََيا ََِػَحابَُيا  اَل َوَحسَّ اُموا َم َٗ َٗ َّی ِه  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل إًٔس َوُمَؼٓلٕ َم َٗ ٍٕ َو ٔ ائٕٔه َوَراٛ َٗ ًِ بَیِٔن  َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًَِنْزو اہللُ  اَل  َٗ َّی  ًُ اِلُنَثى اَل ابِ َٗ َه  لَّ

َّی  ًٔ ََبٔی َلِيلَی َحً ًِ ابِ ًَ ثَىٔی بَٔضا حَُؼیِْن  ٔلَی َوَحسَّ ًَلَی َحإل إ اَل ََل َََراُظ  َ٘ َٓ ًِ حَُؼیِٕن  ُتَضا ٔم ٌِ ِس َسنٔ َٗ َبُة َو ٌِ اَل ُط َٗ اْذ  ٌَ َجاَئ ُم

 َٓ اْذ  ٌَ ََٓحاَئ ُم اَل  َٗ  ٕٚ ًٔ َمزُِزو ًَِنزٔو بِ ٔلَی َحٔسیٔث  ُت إ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز ثُهَّ َرَج َٗ لُوا  ٌَ ِٓ ا َٓ َذلَٔک  َٛ ِولٔطٔ  بَ َٗ ٌِ اَل ُط َٗ ُة أََطاُروا إَٔلِيطٔ 

 ٌَّ ٔ اَل إ َ٘ َٓ اَل  َٗ َلِيَضا  ًَ ِيُت  ُٛ ًَلَی َحإل إَٔلَّ  اْذ ََل َََراُظ  ٌَ اَل ُم َ٘ َٓ اَل  َٗ ًِ حَُؼیِٕن  ُتَضا ٔم ٌِ ٔ َسنٔ ًَّ َلُِٜه ُسيَّّة َوَصٔذظ ِس َس َٗ اّذا  ٌَ ُم

ًَلَ  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثََيا ََِػَحابَُيا ََ اَل و َحسَّ َٗ لُوا  ٌَ ِٓ ا َٓ َذلَٔک  ٔ ثَََلثَةٔ َٛ ٔسَو اِلَنسٔیَيَة َََمَزصُِه بٔٔؼَياو َٗ ا  َه َلنَّ ِيطٔ َوَسلَّ

 َ ک َٓ َلِيضِٔه َطٔسیّسا  ًَ َياُو  ٌَ الؼِّ َياَو َوکَا زُوا الؼِّ وَّ ٌَ ِوّما َلِه یََت َٗ ٌُ َوکَاىُوا  ا ـَ ٕ ثُهَّ َُىِزَٔل َرَم ٜٔيّيا ََیَّاو َه ٔمِش ٌَ ِ ًِ َلِه َيُؼِه ََك ٌَ َم ا



 

 ٔ َيزََلِت َصٔذظ َيا َٓ أُٔمزُوا بٔالؼِّ َٓ َٓکَاىَِت الزُِّخَؼُة لِٔلَنزٔیٔف َواِلُنَشأَفٔ  ِلَيُؼِنطُ  َٓ ِضَز  ًِ َطضَٔس ٔمِيُِٜه الظَّ َن َٓ ثََيا اِْلیَُة  اَل و َحسَّ َٗ ؤ 

 ٔ َّی ُيِؼب ٌِ َیأِکَُل َلِه َیأِکُِل َحً ِبَل ََ َٗ َياَو  َٓ ََِّٓطَ  ٌَ الزَُّجُل إَٔذا ََ اَل َوکَا َٗ أََراَز اِمَزَََتطُ ََِػَحابَُيا  َٓ أب  ًُ اِلَدلَّ َحاَئ ًَُنزُ بِ َٓ اَل  َٗ َح 

 َ٘ َٓ اَو  ٌَ أََراَز اللَّ َٓ ًِ اِْلَِنَؼارٔ  َحاَئ َرُجْل ٔم َٓ أََتاَصا  َٓ َتلُّ  ٌِ ََّضا َا ًَّ ََى َو َٓ ِس ىِٔنُت  َٗ ِّی  ٔن اَلِت إ َ٘ ًَ َلَک َطِيّئا َٓ َّی نَُشدِّ الُوا َحً

 ِ ا ََِػَبُحوا َُى ََٓلنَّ َياَو  ٔلَی نَٔشائُِٜٔه َٓ ُث إ َٓ َياؤ الزَّ ٔ اِْلیَُة َُحٔلَّ َلُِٜه َلِيَلَة الؼِّ ًََلِيطٔ َصٔذظ  زَٔلِت 

 رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، رمعف نب رمہ، انب ایب ٰیلیل ےس رفاتی ےہ ہک امنز ںیم نیت دبتایلیں وہںیئ انب ایب ٰیلیل ےتہک ںیہ ہک مہ ںیم ےس

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ہی ابت م یل ولعمؾ وہیت ےہ ہک املسمونں یک امنز امہرے ااحصب ےن ایبؿ ایک ےہ ہک آرضحن

اکی امجتع ےک اسھت لم رک وہا رکے افر ںیم ےن ہی ارادہ ایک ےہ ہک ولوگں وک رھگفں رپ جیھب دای رکفں وج ہی اکپر آای رکںی ہک امنز اک 

گ ولیٹں رپ ڑچھ رک امنز ےک فتق اک االعؿ رک دای رکںی اہیں کت ہک ولگ انوقس اجبےن فتق آایگ ےہ افر ارادہ ایک اس ابت وک ھچک ول

ےگل ای اجبےن ےک رقبی وہ ےئگ اےنت ںیم اکی ااصنری صخش آرک وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم بج ےس آپ یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اامتہؾ رک رےہ ےھت وت ںیم ےن اکی صخش وک  ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس ایگ ےھجم ایس اک ایخؽ راہ سج اک آپ

داھکی وگای فہ زبس رگن ےک دف ڑپکے ےنہپ وہےئ ےہ اس ےن دجسم ںیم ڑھکے وہ رک اذاؿ یہک رھپ فہ وھتڑی دری ھٹیب رک ااھٹ افر وج ےملک 

 

ل

ِ ا
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ۃ اک ااضہف ایک ایگ ارگ ولگ ےھجم وھجاٹ ہن ںیہک وت ںیم ہی ہک اس ےن اذاؿ ںیم ےہک ےھت فیہ رھپ درہاےئ اہتبل اس ںیم طفل دَق ق
 
وو
ل َ
ّ
ض

 اتکس وہں ہک ںیم اجگ راہ اھت وسای وہا ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای قح اعتیل ےن ےھجت رتہب وخاب داھکای ےہ )ہی ہلمج

ؽ ےس ہک فہ اذاؿ دے اےنت ںیم رضحت رمع ےن اہک ہک ںیم ےن یھب انب اینثمل  اک ےہ رمعف نب رمزؼ ےن اس وک ذرک ںیہن ایک( سپ وت الب

ااسی یہ وخاب داھکی ےہ نکیل وچہکن فہ ھجم ےس ےلہپ ایبؿ رک ےکچ ےھت اس ےئیل ںیم ےن ایبؿ رکےن ںیم رشؾ وسحمس یک  انب ایب ٰیلیل 

اتھکی ہک امجتع وہ ریہ ےہ( وت وپاتھچ ہک ینتک ےتہک ںیہ ہک مہ ےس امہرے ااحصب ےن ایبؿ ایک ہک بج وکیئ صخش دجسم ںیم آات )افر د

رںیتعک وہ ںیئگ ںیہ؟ وس ینتج رںیتعک وہ یکچ وہںیت اس وک اتب دای اجات افر فہ اس دقر امنز ںیم آرک رشکی وہ اجات انچہچن آرضحنت یلص 

 وکیئ دعقہ ںیم ےہ وت وکیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ولگ فلتخم احوتلں ںیم وہےت ےھت وکیئ ڑھکا ےہ وکیئ روکع ںیم ےہ

ؿ ایک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زپھ راہ ےہ انب اینثمل  ےتہک ںیہ ہک رمعف نب رمہ ےن اہک ہک ہی ھجم ےس ،نیص ےن وباہطس انب ایب ٰیلیل ایب

ووا کت(  ےہ اہیں کت ہک اعمذ آےئگ ہبعش ےتہک ںیہ ہک ہی ںیم ےن ،نیص ےس رباہ راتس یھب انس ےہ ینعی اقفؽ
لُ
َ
فع
 َ

 

اکِلَ ق َ 

 

َ
اراہ ےس )ک

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم رمعف نب رمزؼ یک دحثی یک رطػ روجع رکات وہں انب ایب ٰیلیل ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت اعمذ 

ت اعمذ ےن اہک ہک آےئ افر اؿ وک ااشرہ ےس اتبای ایگ ہک )اینت رںیتعک وہ یکچ ںیہ( ہبعش ےتہک ںیہ ہک ہی ںیم ےن ،نیص ےس انس ےہ رضح

ںیم وت سج احؽ ںیم آپ وک دوھکیں اگ فیہ رکفں اگ )ینعی آےت یہ امنز ںیم رشکی وہ اجؤں اگ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ھا رے فاےطس اکی تنس اجری رکدی ےہ ذہلا مت یھب ایس رطح ایک رکف انب ایب ٰیلیل ےتہک ںیہ ہک بج آپ یلص اہلل

م

 

ت

 ہیلع رفامای اعمذ ےن 



 

فآہل فملس دمہنی ںیم رشتفی الےئ وتولوگں وک )رہ امہ( نیت دؿ رفزے رےنھک اک مکح رفامای اس ےک دعب راضمؿ رشفی ےک رفزے 

رفض وہ ےئگ اؿ ولوگں وک رفزہ یک اعدت ہن یھت اس ےل رفزہ اؿ رپ تہب اشؼ سگرات اھت وت وج صخش رفزہ ہن رھک اپات فہ اکی نیکسم وک 

 ہی آتی انزؽ وہیئ ہک مت ںیم ےس وج صخش راضمؿ اک ہنیہم اپےئ فہ رفزہ رےھک سپ رتصخ متخ وہیئگ رگم اسمرف افر اھکان الھکداتی رھپ

رمضی ےک ےئل ابیق ریہ ابیق بس ولوگں وک رفزہ رےنھک اک مکح وہا انب ایب ٰیلیل ےتہک ںیہ ہک مہ ںیم ےس امہرے ااحصب ےن ایبؿ ایک ےہ 

صخش رفزہ ااطفر رک ےک وساجات افر اھکان ہن اھکات وت رھپ دفرسے رفزے ےک ااطفر کت اس وک اھکان اجزئ ہن  ہک ادتباء االسؾ ںیم ارگ وکیئ

راتہ  اکی رمہبت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اینپ ویبی ےس تبحص رکان اچیہ فہ وبیل ںیم وس یئگ یھت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اھجمس 

 رکیل اکی افر ااصنری صخش ےن ااطفر ےک دعب اھکےن اک ارادہ ایک وت ولوگں ےن اہک ہک ذرا ہک ہی اہبہن رک ریہ ےہ اےئلس اؿ ےس تبحص

ھا رے ےیل رفزہ یک راوتں ںیم اینپ ویبویں ےس 

م

 

ت

رھٹف مہ اھکان رگؾ رکںیل اےنت ںیم فہ وسایگ بج حبص وہیئ وت ہی آتی انزؽ وہیئ ہک 

 امجع رکان الحؽ ےہ 

 ف نب رمہ، انب ایب ٰیلیلرمعف نب رمزفؼ، ہبعش، رمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک رطہقی

     505    حسیث                               جلس اول  :  جلس

یزیس بً ہاروٌ، مشٌوزی بً مزہ، ابً ابی ليلی، مٌاذ بً جبل رضی  محنس بً مثىی، ابوزاؤز، نْص بً مہاجز، :  راوی

 اہلل ًيہ

ًُ َصاُر  ثََيا یَزٔیُس بِ ٔ َحسَّ ًُ اِلُنَضأجز ثََيا َنِْصُ بِ ًِ ََبٔی َزاُوَز ح و َحسَّ ًَ َّی  ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِنزٔو َحسَّ ًَ  ًِ ًَ وزٔیِّ  ٌُ ًِ اِلَنِش ًَ  ٌَ و

 ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ ُمزََّة  َياُو ثَََلثََة ََِحَوالٕ  بِ ََلةُ ثَََلثََة ََِحَوإل َوَُحٔيَل الؼِّ اَل َُحٔيَلِت الؼَّ َٗ ًٔ َجَبٕل  ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ َٚ ََبٔی َلِيلَی   َوَسا

اَل  َٗ ِم  َٗ سٔٔض  ِ٘ َة َػََلتٔضِٔه ىَِحَو بَِئت اِلَن َّی ٔمِيُط ٗٔؼَّ ًُ اِلُنَثى َِٗتؽَّ ابِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ  َنِْصْ اِلَحٔسیَث بُٔلولٔطٔ َوا الُٔث ََ اِلَحاُل الثَّ

 َ أ َٓ ًََْشَ َطِضّزا  ٔسٔض ثَََلثََة  ِ٘ ىٔی ىَِحَو بَِئت اِلَن ٌِ َّی َي ََٓؼل ٔسَو اِلَنٔسیَيَة  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ِس َػل َٗ ٔ اِْلَیَة  الَی صَٔذظ ٌَ ىِزََل اہللُ َا

 َٓ َنأئ  لَُّب َوِجضَٔک فٔی الشَّ َ٘ َولُّوا ىََزی َا َٓ ِيُتِه  ُٛ ٔ َوَحِيُث َما  او ََٓولِّ َوِجَضَک َطَِّطَ اِلَنِشحٔٔس اِلََحَ َليَُولَِّييََّک ِٗٔبَلّة َتزَِؿاَصا 

اَل  َٗ َبٔة َوَتهَّ َحٔسیُثُط َوَسِمَّ َنِْصْ َػاحَٔب الزُِّؤیَا  ٌِ َٜ ٔلَی اِل الَی إ ٌَ َضُط اہللُ َا ََٓوجَّ ُظ  ًَبِ ُوُجوَصُِٜه َطَِّطَ ََٓحاَئ  ًُ َزیِٕس َرُجْل   ُس اہللٔ بِ

 ٔ ٌِ ََل إَٔلَط إ بَرُ ََِطَضُس ََ ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ اَل اہللُ ََ َٗ َبَل اِلِ٘ٔبَلَة  ِ٘ َٓاِسَت اَل ٓٔيطٔ  َٗ ًِ اِْلَِنَؼارٔ َو ٌَّ ٔم ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ َلَّ اہللُ ََِطَضُس ََ



 

ّسا َرُسوُل اہللٔ ََِطضَ  بَرُ اہللُُمَحنَّ ِٛ ََلٔح َمزََّتیِٔن اہللُ ََ َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ َمزََّتیِٔن َویَّ  ًَلَی الؼَّ ّسا َرُسوُل اہللٔ وَیَّ  ٌَّ ُمَحنَّ َ بَرُ ََل إَٔلَط ُس َ ِٛ َ َ 

َس َم  ٌِ اَل َزاَز َب َٗ َّطُ  اَل ٔمِثَلَضا إَٔلَّ ََى َ٘ َٓ اَو  َٗ ّة ثُهَّ  اَمِت إَٔلَّ اہللُ ثُهَّ ََِمَضَل صَُييَّ َٗ ِس  َٗ ََلةُ  اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ ََلحٔ  َٔ ًَلَی اِل اَل وَیَّ  َٗ ا 

اَل  َٗ ٌَ بَٔضا بََٔلْل و  أَذَّ َٓ ِيَضا بََٔلَّل  ِّ٘ َه َل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَل  َٗ ََلةُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ الؼَّ ٔ إ َٓ اَل  َٗ  ٔ ِوو  فٔی الؼَّ

 ًَ َّی اہللُ  الَی َػل ٌَ َٓأَىِزََل اہللُ َا ًَاُطوَراَئ  ٕ َوَيُؼوُو یَِوَو  ًِ کُلِّ َطِضز ٌَ َيُؼوُو ثَََلثََة ََیَّاوٕ ٔم َه کَا َياُو َلِيطٔ َوَسلَّ َلِيُِٜه الؼِّ ًَ تَٔب  ُٛ

ٌِ َيُؼو ًِ َطاَئ ََ َن َٓ ٜٔیٕن  اُو ٔمِش ٌَ َ ِولٔطٔ ك َٗ ٔلَی  ِبلُِٜٔه إ َٗ  ًِ ًَ ٔم ًَلَی الَّٔذی تَٔب  ُٛ َنا  َه کُلَّ َیِووٕ َٛ ٌٔ َّٔطَ َویُِل ِٔ ٌِ ُي ًِ َطاَئ ََ َو َػاَو َوَم

 ٔ ٌُ إ آ ٌَ الَّٔذی َُىِزَٔل ٓٔيطٔ اِلرُقِ ا ـَ الَی َطِضزُ َرَم ٌَ أَىِزََل اہللُ َا َٓ ٜٔيّيا ََِجزَََُظ َذلَٔک َوَصَذا َحِوْل  ًَلَی ٔمِش َياُو  ََٓثَبَت الؼِّ لَی ََیَّاوٕ ََُخَ 

 ًَ ِضَز َو ًِ َطضَٔس الظَّ ِوَو َم ٌٔ الؼَّ ا ٌَ ًٔ ََل َيِشَتٔلي ُحوزٔ اللََّذیِ ٌَ ٔ َواِل َٜبٔیر ِئذ اِل اُو لٔلظَّ ٌَ ٔضَی َوثََبَت اللَّ ِ٘ ٌِ َي  َوَجاَئ لَی اِلُنَشأَفٔ ََ

َٚ اِلَحٔسیَث  ًَنَٔل یَِوَمطُ َوَسا ِس  َٗ َمُة َو  رٔصِ

 ایب یلیل، اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، اوبداؤد، رصن نب اہمرج، سیدی نب اہرفؿ، وعسمدی نب رمہ، انب

رفزے افر امنز ںیم نیت نیت دبتایلیں وہیئ ںیہ رصن ےن لیصفت ےس دحثی ایبؿ یک ےہ ہکبج انب اینثمل  ےن اس ںیم ےس مک رک ےک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ںیم رصػ تیب ادقملس یک رطػ رخ رک ےک امنز زپےنھ اک ذترکہ ایک رسیتی دبتیلی ہی وہیئ ہک روسؽ اہلل 

رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تیب ادقملس یک رطػ رخ رک ےک ریتہ ونیہمں کت امنز زپیھ رھپ اہلل اعتیل ےن ہی 

 فہ رک دےتی ںیہ سج آتی انزؽ رفامیئ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک آامسؿ یک رطػ ک ر ااھٹان دےتھکی ںیہ سپ مہ دبتلی رک ےک ہلبق

وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنسپ رکےت ںیہ سپ اانپ رخ دجسم رحاؾ یک رطػ رک ےئجیل ذہلا اب مت اہجں یھب وہ ایس یک رطػ رخ ایک 

ےن وخاب  رکف افر اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رخ ہبعک یک رطػ رک دای انب اینثمل  یک دحثی وپری وہیئ افر رصن نب اہمرج

دےنھکی فاےل اک انؾ ایل وت اہک دبعاہلل نب زدی اکی ااصنری صخش ےھت اس رفاتی ںیم ہی ےہ ہک اس صخش ےن ہلبق یک رطػ رخ ایک افر اہک 

وُس
َ
ا ر
 
 
َ
ّ َ
ُ

د ُ اَّؿَ ح
َھ

 

ش

  اہلل اَ
َ
  اہِٰلَ اِّل

َ
د ُ اَؿ ل

َھ

 

ش

  اہلل اَ
َ
  اہِٰلَ اِّل

َ
د ُ اَؿ ل

َھ

 

ش

ر اَ ر اَہلل اَِکَ  اَہلل اَِکَ

َ
َ

َّ َع
َ
ِة ح

 
وو
ل
َ
ض
ل

 ا

َ
َ

َّ َع
َ
وُسُؽ اہلل ح

َ
ا ر
 
 
َ
ّ َ
ُ

د ُ اَّؿَ ح
َھ

 

ش

ُؽ اہلل اَ

  اہلل  اس ےک دعب فہ صخش وھتڑ
َ
  اہِٰلَ اِّل
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ی دری ریھٹا راہ رھپ ڑھکا وہا افر ااسی یہ اہک ا

ۃ اہک رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اہک ہکرگم 
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 ِح ےک دعب دَق ق
َ
ل
 الفَ

َ
َ

َّ َع
َ
ہی البؽ وک اھکس  ح

ےت ےھت دف سپ البؽ ےن اذاؿ دی افر رفزہ ےک قلعتم ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے راھک رک

افر اکی رفزہ اعوشرہ ےک دؿ راھک رکےت ےھت بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ مت رپ رفزے رفض ےئک ےئگ اسیج ہک مت ےس ےلہپ 

ولوگں رپ رفض ےئک ےئگ ےھت اتہک مت یوقی اایتخر رکف )افر ہی رفزے( یتنگ ےک د دؿ ںیہ سپ بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امیبر وہ ای 

وت فہ رفزفں وک افر دونں ںیم ایس شحب ےس رھک ےل افر وج ولگ اطتق رےتھک ںیہ )ارگ اس ےک ابفوجد رفزہ ہن رںیھک وت( فہ رفس ںیم وہ 



 

ہکلب دفہی ےک وطر  وطبر دفہی اکی نیکسم وک اھکان الھکںیئ سپ رہ صخش وک اایتخر اھت اچاتہ وت رفزہ رھک اتیل اھت افر ہن اچاتہ اھت وت رفزہ ہن راتھک اھت

امای ہک  اکی نیکسم وک اھکان الھک داتی اھت افر ہی اس ےک ےیل اکیف وہات اھت ہی مکح اکی اسؽ کت راہ اس ےک دعب اہلل اعتیل ےن ہی مکح انزؽ رفرپ

راضمؿ اک ہنیہم فہ دقمس ہنیہم ےہ سج ںیم رقآؿ اپک )ولح وفحمظ ےس( آامسؿ داین رپ ااترا ایگ اس ںیم ولوگں ےک ےیل دہاتی ےہ 

اتی یک دںیلیل ںیہ افر )قح فابلط ںیم( رفؼ رکےن فایل )دںیلیل ںیہ( سپ مت ںیم ےس وج وکیئ اس ہنیہم وک اپےئ وت فہ اس ہنیہم افر دہ

ےک رفزے رےھک افر وج صخش امیبر وہ ای رفس ںیم وہ وت فہ اےنت یہ دونں ےک شحب ےس دفرسے دونں ںیم اؿ یک اضق رک ےل سپ رہ 

دیدای ایگ ےہ وج اس ہنیہم وک اپےئ افر اسمرف ےک ےیل اضقء اک مکح وہا افر اؿ وبڑےھ رمدفں افر وعروتں اس صخش رپ رفزہ رفض رقار د

 رپ دفہی اقمئ راہ وج رفزہ ہن رھک ےتکس وہں  افر رصن اہمرج ےن آرخ کت دحثی ایبؿ یک 

 یب یلیل، اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، اوبداؤد، رصن نب اہمرج، سیدی نب اہرفؿ، وعسمدی نب رمہ، انب ا :  رافی

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

  

 ااقتم اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ااقتم اک ایبؿ

     506    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبسالزحنً بً مبارک، حناز، سناک، ًليہ، موسٰی بً اسنٌيل، وہيب، ایوب، ابی َٗلبہ، حرضت  سلامیٌ بً رحب، :  راوی

 اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

ٔليَّ  ًَ  ًٔ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ اِلُنَباَرٔک  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ٕب َو ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ثََيا ُموَحسَّ ًُ َة ح و َحسَّ َسی بِ

 َ ٍَ اِْل َٔ ٌِ َيِظ اَل َُٔمَز بََٔلْل ََ َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ا  ٌّ ثََيا ُوَصِيْب َجنٔي ٌٔيَل َحسَّ اَمَة َزاَز إِٔسَن َٗ ٔ ٌَ َویُوتَٔز اِْل َذا

اَمةَ  َٗ ٔ اْز فٔی َحٔسیثٔطٔ إَٔلَّ اِْل  َحنَّ

امسک، ہیطع، ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، ایب القہب، رضحت اسن نب امکل امیلسؿ نب رحب، دبعارلنمح نب ابمرک، امحد، 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک اذاؿ تفج تفج ےنہک اک افر ااقتم )ریبکت( اطؼ رمہبت ےنہک اک مکح وہا 

 ِ

 

َ َم

 

ۃ ےک  اھت افر امحد انب زدی ےن اینپ دحثی ںیم ااضہف ایک ےہ وساےئ دَق ق
 
وو
ل َ
ّ
ض
ل

 ا

امیلسؿ نب رحب، دبعارلنمح نب ابمرک، امحد، امسک، ہیطع، ومٰیس نب الیعمس، فبیہ، اویب، ایب القہب، رضحت اسن نب  :  رافی

 امکل ریض اہلل ہنع



 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ااقتم اک ایبؿ

     507    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مشٌسہ، اسنٌيل، بً حذائ، ابوَٗلبہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی ََٗٔل  ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن َسَة َحسَّ ٌَ ًُ َمِش ثََيا حَُنِيُس بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََىَٕص ٔمِثَل َحٔسیٔث ُوَصِيٕب  ًَ بََة 

اَمةَ  َٗ ٔ اَل إَٔلَّ اِْل َ٘ َٓ ثُِت بٔطٔ ََیُّوَب  َحسَّ َٓ ٌٔيُل   إِٔسَن

دیمح نب دعسمہ، اامسلیع، نب ذحائ، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس شموکرہ دحثی رمفی ےہ اامسلیع ےن اہک ںیم 

ؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک وساےئ ااقتم ےک ریبکت ںیم امتؾ املکت اکی اکی رمہبت ںیہ وساےئ ےن ہی دحثی اویب ےک اسےنم ایب

ۃےک
 
وو
ل َ
ّ
ض
ل

ِ ا

 

َ َم

 

 (ااقتم ینعی ) دَق ق

 دیمح نب دعسمہ، الیعمس، نب ذحائ، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ااقتم اک ایبؿ

     508    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً جٌف، طٌبہ، ابوجٌف، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ َّی  ًِ ُمِشلٕٔه ََبٔی اِلُنَثى ًَ ُث  َفٕ یَُحسِّ ٌِ ُت ََبَا َج ٌِ َبُة َسنٔ ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ُمَحنَّ

َه َمزََّتیِٔن َمزََّتیِٔن  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی   ٌُ ٌَ اِْلََذا ََّنا کَا اَل إٔى َٗ َٗ  ًَُنَز  ٔ ِس َواِْل َٗ وُل  ُ٘ َُّط َي َُیَِر ََى اَمُة َمزَّّة َمزَّّة 

اَل  َٗ ََلةٔ  ٔلَی الؼَّ ِجَيا إ أِىَا ثُهَّ َخَ اَمَة َتَوؿَّ َٗ ٔ َيا اِْل ٌِ إَٔذا َسنٔ َٓ ََلةُ  اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ ََلةُ  اَمِت الؼَّ َفٕ  َٗ ٌِ ًِ ََبٔی َج ٍِ ٔم َبُة َلِه ََِسَن ٌِ ُط

 َُیَِر َصَذا اِلَحٔسیٔث 

دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرفعج، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  دمحم نب اشبر،

ۃ ےک )ہی دف رمہبت وہیت یھت( وت بج مہ ہی
 
وو
ل َ
ّ
ض
ل

ِ ا

 

َ َم

 

ریبکت  زامہن ںیم اذاؿ دف دف رمہبت وہیت یھت افر ریبکت اکی اکی رمہبت وساےئ دَق ق

 افر امنز ےک ےئل اجےت ہبعش ےن اہک ہک ںیم ےن اوبرفعج ےس اس دحثی ےک العفہ وکیئ یھب افر دحثی ںیہن ینس  ےتنس وت فوض رکےت

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرفعج، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی



 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ااقتم اک ایبؿ

     509    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، ابوًامز، ًبسالنلک، بً ًنزو، طٌبہ، ابو جٌف :  راوی

 ٌِ ٕ َي ًَأمز ثََيا ََبُو  ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َفٕ َحسَّ ٌِ ًِ ََبٔی َج ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ سٔیَّ  َ٘ ٌَ ىٔی اِل

ًَ ًَُنزَ  ُت ابِ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٔ َي بَر ِٛ َ ٌَ َمِشحٔٔس اِْل َّی ُمَؤذِّ ُت ََبَا اِلُنَثى ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٌٔ زِیَا ٌُ ٌٔ َمِشحٔٔس اِل َٚ اِلَحٔسیَث  ُمَؤذِّ  َوَسا

اعرم، دبعاکلمل، نب رمعف، ہبعش، اوب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دجسم اربک ےک ومذؿ اوباینثمل وک ےتہک دمحم نب ییحی نب افرس، اوب

 وہےئ انس ےہ ہک ںیم ےن انب رمع ےس انس افر رھپ یہی دحثی ایبؿ یک 

 دمحم نب ییحی نب افرس، اوباعرم، دبعاکلمل، نب رمعف، ہبعش، اوب رفعج :  رافی

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

  

 اکی صخش اذاؿ دے افر دفرسا ریبکت ےہک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش اذاؿ دے افر دفرسا ریبکت ےہک

     510    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً خالس، محنس بً ًنزو، محنس بً ًبساہلل، حرضت ًبساہلل بً زیسًثناٌ بً ابی طيبہ، حناز ب :  راوی

ٔس بِ  ًِ ُمَحنَّ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ

اَل َََراَز  َٗ ًٔ َزیِٕس  ِبُس اہللٔبِ ًَ أُرَٔی  َٓ اَل  َٗ ٍِ ٔمِيَضا َطِيّئا  ٌٔ ََِطَياَئ َلِه َيِؼَي َه فٔی اِْلََذا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًُ َزیِٕس الئَّيیُّ َػل  بِ

ًَلَی اَل ََِل٘ٔطٔ  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َتَی الئَّيیَّ َػل أ َٓ ٌَ فٔی اِلَنَياؤ  ِبُس اہللٔ  اِْلََذا ًَ اَل  َ٘ َٓ ٌَ بََٔلْل  أَذَّ َٓ َلِيطٔ  ًَ اُظ  َ٘ أَِل َٓ بََٔلٕل 

أَِٗٔه ََىَِت  َٓ اَل  َٗ ِيُت َُرٔیُسُظ  ُٛ  ََىَا َرََیُِتطُ َوََىَا 

 فملس امثعؿ نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، دمحم نب رمعف، دمحم نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

ےن اذاؿ ںیم د زیچفں اک ارادہ ایک )الثم انوقس فریغہ اک( رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس ھچک ںیہن ایک  رافی ےتہک 

انپ ںیہ ہک رھپ دبعاہلل نب زدی وک وخاب ںیم اذاؿ اک رطہقی داھکای ایگ وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر ا



 

وخاب ایبؿ ایک  آپ ےن رفامای ہی اذاؿ البؽ وک اھکس دف سپ اوھنں ےن اھکس دی افر البؽ ےن اذاؿ دی رضحت دبعاہلل نب زدی ےن اہک ہک 

وچہکن اذاؿ وک وخاب ںیم ںیم ےن داھکی اھت اس ےیل ریمی ہی وخا شہ یھت ہک اذاؿ یھب ںیم یہ دفں رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 مت ریبکت وہک ےن رفامای 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، دمحم نب رمعف، دمحم نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب زدی :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش اذاؿ دے افر دفرسا ریبکت ےہک

     511    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًنز، ًبسالزحنً بً مہسی، محنس بً ًنز و :  راوی

ُس بِ  ثََيا ُمَحنَّ ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ًُ ًَُنَز اِل ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ِنزٕو َطيِ َحسَّ ًَ ًِ ََصِٔل اِلَنٔسیَئة ًُ  ْذ ٔم

ُث بَٔضَذ  ًُ َزیِٕس یَُحسِّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ی  ٌَ َجسِّ اَل کَا َٗ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ًَِبَس اہللٔ بِ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ اِْلَِنَؼارٔ  یٔم اَو َجسِّ َٗ َ أ َٓ اَل  َٗ  ٔ  ا اِلَدبَر

ےن دبعاہلل نب دمحم ےس انس ہک دبعاہلل نب زدی ریمے دادا  دیبع اہلل نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

 ےھت وج اس دحثی وک ایبؿ رکےت ےھت  اوھنں ےن ریبکت یہک 

 دیبعاہلل نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب رمع ف :  رافی

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

  

  اذاؿ دے فیہ ااق تم یھب ےہکوج

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج اذاؿ دے فیہ ااق تم یھب ےہک

     512    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، ًبساہلل بً ًنز بً حاته، ًبسالزحنً بً زیاز، زیس بً حارث ػسائی :  راوی

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ثََيا  یقٔیَّ َحسَّ ىٔی اِْلََِفٔ ٌِ ًٔ زٔیَازٕ َي ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ َُاىٕٔه  ًُ ًَُنَز بِ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٍَ زٔیَاَز  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ َّطُ َسنٔ ََى

ٌَ ََوَّ  ا کَا اَل َلنَّ َٗ َسائٔیَّ  ًَ اِلَحارٔٔث الؼُّ ٍَ زَٔیاَز بِ َُّط َسنٔ مٔیَّ ََى ِيٕه اِلَحرِضَ ٌَ ًَ نُ َّی اہللُ بِ ىٔی الئَّيیَّ َػل ٌِ ِبٔح َََمَزنٔی َي ٌٔ الؼُّ ُل َََذا

 ٔ ٚٔ إ ٔلَی ىَاحَٔئة اِلَنِْشٔ َل َیِيُوزُ إ ٌَ َح َٓ ُٗوُل َُٗٔيُه یَا َرُسوَل اہللٔ  ِلُت ََ ٌَ َح َٓ أَذَّىُِت  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٍَ َّی إَٔذا كََل وُل ََل َحً ُ٘ َي َٓ  ٔ ِحز َٔ لَی اِل



 

ِحزُ ىَزََل  َٔ اَل َلطُ اِل َ٘ َٓ ٌِ يُ٘ٔيَه  أََراَز بََٔلْل ََ َٓ أَ  ََٓتَوؿَّ ىٔی  ٌِ َٙ ََِػَحابُُط َي ِس َتََلَح َٗ ٔلَیَّ َو َٖ إ بََرَز ثُهَّ اِنَْصَ َلِيطٔ  َٓ ًَ َّی اہللُ  ىَٔيیُّ اہللٔ َػل

ِنُت  َٗ َ أ َٓ اَل  َٗ ُضَو ُي٘ٔيُه  َٓ  ٌَ ًِ ََذَّ ٌَ َوَم ٌَّ َََخا ُػَسإئ صَُو ََذَّ ٔ َه إ  َوَسلَّ

دبع اہلل نب ہملسم، دبعاہلل نب رمع نب احمت، دبعارلنمح نب زاید، زدی نب احرث دصایئ ےس رفاتی ےہ ہک بج حبص یک اذاؿ اک افؽ 

فتق وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اذاؿ دےنی اک مکح دای سپ ںیم ےن اذاؿ دی )افر بج اذاؿ دے اکچ وت( ںیم ریبکت انہک 

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشمؼ ںیم رجف یک رفینش دھکی رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایھب اچاتہ اھت  اس 

ںیہن اہیں کت ہک رجف ولطع وہیئگ )ینعی رفینش وہ یئگ( رھپ وساری ےس ارتے افر اضق احتج ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ بج آپ 

ہل فملس ےک ااحصب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آےلم  بت آپ ےن فوض ایک رضحت افرغ وہ رک آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآ

البؽ ےن ریبکت ینہک اچیہ وت آپ ےن رفامای ایخ ! دصایئ ےن اذاؿ دی ےہ افر وج اذاؿ دے فیہ ریبکت یھب ےہک  دصایئ ےتہک ںیہ ہک رھپ 

 ںیم ےن ریبکت یہک 

 رمع نب احمت، دبعارلنمح نب زاید، زدی نب احرث دصایئدبعاہلل نب ہملسم، دبعاہلل نب  :  رافی

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

  

 دنلب آفاز ےس اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دنلب آفاز ےس اذاؿ دےنی اک ایبؿ

     513    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، موسٰی بً ابی ًٔاٌ، ابی یحٌی ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ ََبٔی ًَ ًِ ََبٔی یَِحٌَی  ًَ  ٌَ ًٔ ََبٔی ًُِثَنا ًِ ُموَسی بِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز اليََّنزٔیُّ َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َّ  َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ی اہللُ صَُزیَِزَة 

 ٔ ََلة َفُ َلُط َمَسی َػِوتٔطٔ َوَيِظَضُس َلُط کُلُّ َركِٕب َویَابٕٔص َوَطاصُٔس الؼَّ ِِ ٌُ ُي اَل اِلُنَؤذِّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ  یَُِٜتُب َلُط َخِنْص ًَ

ًَِيطُ َما بَِيَيُضَنا  ُ
َٜفَّ ٌَ َػََلّة َویُ و  َؤًِْشُ

، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای صفح نب رمع، ہبعش، ومٰیس نب ایب افعؿ، ایب ییحی

ومذؿ شخب دای اجات ےہ  اہجں کت اس یک آفاز اجیت ےہ افر اس ےک ےیل امتؾ رت افر کشخ زیچںی وگاہ نب اجیت ںیہ افر امنز ںیم آےن 

 اجےت  فاےل ےک ےیل سیچپ امنزفں اک وثاب اھکل اجات ےہ افر اکی امنز ےس

 

دفرسی امنز کت ےک ےیل اس ےک انگہ اعمػ رک دی 

 ںیہ 



 

 صفح نب رمع، ہبعش، ومٰیس نب ایب افعؿ، ایب ییحی ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿدنلب آفاز ےس اذاؿ دےنی

     514    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل إَٔذا ىُوزَٔی ی اہللَُحسَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

َّی  َبَل َحً ِٗ ُٗٔضَی اليَِّساُئ ََ إَٔذا  َٓ  ًَ أِذٔی ٍَ التَّ َّی ََل َيِشَن اْن َحً ٌُ َوَلُط َُضَ ِيَلا ََلةٔ ََِزبََز الظَّ َّی إَٔذا بٔالؼَّ ََلةٔ ََِزبََز َحً إَٔذا ثُوَِّب بٔالؼَّ

َّی یَدِ  َبَل َحً ِٗ ِثؤیُب ََ لَّ الزَُّجُل ََ ُٗٔضَی التَّ ـٔ َّی َي ًِ یَِذَُکُ َحً َذا لَٔنا َلِه َیُٜ َٛ َذا اذَُِکِ  َٛ وُل اذَُِکِ  ُ٘ ٔشطٔ َوَي ِٔ ٌِ َُّطَ بَیَِن اِلَنزِٔئ َوَن

َّی ِه َػل َٛ  یَِسرَٔی 

ز ےک ےیل اکپرا یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج امن

اجات ےہ )ینعی اذاؿ دی اجیت ےہ( وت اطیشؿ ھٹیپ ریھپ رک اھبگ ڑھکا وہات ےہ )افر دتشہ ےس( اس یک وہا اخرج وہ اجیت ےہ اتہک فہ 

 اذاؿ ہن نس اپےئ افر بج اذاؿ وہ یکچ وہیت ےہ وت فاسپ آاجات ےہ افر بج ریبکت یہک اجیت ےہ وت رھپ اھبگ اجات ےہ اہیں کت ہک ریبکت

 متخ وہ اجیت ےہ وت رھپ ٹلپ آات ےہ )افر امنزی ےک دؽ ںیم( اےیس اےسی الیخت ڈااتل ےہ افر فہ فہ ابںیت اید دالات ےہ وج اس وک ےلہپ ع یھ

 اید ہن ںیھت اہیں کت ہک فہ آدیم وک اس دح کت اغلف رک داتی ےہ ہک اس وک ہی یھب ہتپ ںیہن اتلچ ہک ینتک رںیتعک زپیھ ںیہ 

 ، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہیبنعق :  رافی

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

  

 وم ذؿ فتق یک اپ دنبی رکے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وم ذؿ فتق یک اپ دنبی رکے

     515    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، محنس بً ٓـيل، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ِيٕل َحسَّ ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة 



 

َّی اہللُ  ىٔیَن َرُسوُل اہللٔ َػل َة َوأُِفِ لِٔلُنَؤذِّ ًْ اللَُّضهَّ ََِرٔطِس اِْلَئٔنَّ ٌُ ُمِؤَتَن ًْ َواِلُنَؤذِّ َه اِْلَٔماُو َؿأم  ًََلِيطٔ َوَسلَّ

ادمح نب لبنح، دمحم نب لیضف، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اامؾ 

 ومذؿ اامدتنار ےہ اے اہلل  وت اامومں وک )ملع ف لمع یک( وتقیف اطع رفام افر ومذؿ یک وھبؽ وچک اعمػ رفام  اضنم ےہ افر

 ادمح نب لبنح، دمحم نب لیضف، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وم ذؿ فتق یک اپ دنبی رکے

     516    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ابً ىنیر، اًنع :  راوی

 َٗ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ئُِت  اَل ىُبِّ َٗ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٕ ًُ ىَُنیِر ثََيا ابِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ ُتُط ٔمِيُط  ٌِ ِس َسنٔ َٗ اَل َوََل ََُرانٔی إَٔلَّ 

َه ٔمِثَلطُ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  صَُزیَِزَة 

 نسح نب یلع، انب ریمن، اشمع اکی دفرسی دنس ےس رضحت اوبرہریہ ےس ایس رطح رمفی ےہ 

 نسح نب یلع، انب ریمن، اشمع :  رافی

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

  

 انیمر ےک افرپ ڑچھ رک اذاؿ دےنی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 انیمر ےک افرپ ڑچھ رک اذاؿ دےنی اک ایبؿ

     517    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً محنس بً ایوب، ابزاہيه بً سٌس، محنس بً اسحٙ بً محنس، ایوب، ابزاہيه، بً سٌس، محنس بً  :  راوی

 اسحٙ، محنس بً جٌف بً زبیربىی ىحار كی ایک ًورت

 ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًٔ ََیُّوَب َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َفٔ بِ ٌِ ًٔ َج سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ

ًِ ََكَِؤل بَِيٕت َحِوَل اِلَنِشحٔسٔ  ٌَ بَِئًی ٔم اَلِت کَا َٗ ًِ بَىٔی اليَّحَّارٔ  ًِ اِمَزََةٕ ٔم ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ِحزَ  رُعِ َٔ ًََلِيطٔ اِل  ٌُ ٌَ بََٔلْل یَُؤذِّ َوکَا

ًَلَی  َيِحلُٔص  َٓ ِتٔی بَٔشََحٕ  َيأ ًَلَی رُقَ َٓ ٌٔييَُک  ِّی ََِحَنُسَک َوََِسَت ٔن اَل اللَُّضهَّ إ َٗ ی ثُهَّ  إَٔذا َرآُظ َتَنلَّ َٓ  ٔ ِحز َٔ ٔلَی اِل ٌِ اِلبَِئت یَِيُوزُ إ یِٕع ََ



 

ىٔی َصذٔ  ٌِ َضا َلِيَلّة َواحَٔسّة َا َٛ ٌَ َتَز ًَلِٔنُتُط کَا اَلِت َواہللٔ َما  َٗ  ٌُ اَلِت ثُهَّ یَُؤذِّ َٗ ٔ اِلکَلَٔنأت ُي٘ٔيُنوا زٔیَيَک   ظ

ر یک ادمح نب دمحم نب اویب، اربامیہ نب دعس، دمحم نب ااحسؼ نب دمحم، اویب، اربامیہ، نب دعس، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج نب زریبینب اجن

 یک اکی وعرت ےس رفاتی ےہ ہک ریما رھگ دجسم ےک آس اپس ےک امتؾ رھگفں ےس افاچن اھت اس ےیل رضحت البؽ اس رپ ڑچھ رک رجف

اذاؿ دای رکےت ےھت افر اس رغض ےک ےیل فہ آرخ بش ںیم ریمے رھگ یک تھچ رپ آرک ھٹیب اجےت افر حبص اصدؼ اک ااظتنر ایک رکےت 

ےھت  بج فہ حبص اصدؼ دےتھکی وت اڑگنایئ ےل رک اےتھٹ افر داع رکےت اے اہلل ںیم ریتا رکش ادا رکات وہں افر ھجت یہ ےس دمد اک اطبل 

ہلم ںیم اتہک فہ ریتے دنی وک اقمئ رکںی  فہ وعرت ایبؿ رکیت ےہ ہک اس ےک دعب رضحت البؽ اذاؿ دےتی افر وہں رقشی ےک اعم

 دخبا مہ ےن ع یھ ہن داھکی ہک یسک رات اوھنں ےن اس داع وک وھچڑا وہ 

 نب اقحس، دمحم نب رفعج نب زریبینب ادمح نب دمحم نب اویب، اربامیہ نب دعس، دمحم نب اقحس نب دمحم، اویب، اربامیہ، نب دعس، دمحم :  رافی

 اجنر یک اکی وعرت

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

  

 وم ذؿ اذاؿ ںیم رگدؿ داںیئ ابںیئ وھگ امےئ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وم ذؿ اذاؿ ںیم رگدؿ داںیئ ابںیئ وھگ امےئ

     518    حسیث                               س اولجل  :  جلس

موسی بً اسنٌيل، ٗيص، ابً ربيٍ، محنس بً سلامیٌ، وٛيٍ، سٔياٌ، وٛيٍ، سٔياٌ، ًوٌ بً ابی جحئہ، حرضت  :  راوی

 ابوجحئہ

ثَيَ  ٍٔ ح و َحسَّ ًَ الزَّبٔي ىٔی ابِ ٌِ ِيْص َي َٗ ثََيا  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ا ُمَحنَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اَل َََتِيُت الئَّيیَّ َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َة  َٔ ًٔ ََبٔی ُجَحِي ٌٔ بِ ِو ًَ  ًِ ًَ ا  ٌّ ٌَ َجنٔي َيا ِٔ ًِ  ُس ُٗبَّٕة َحِنَزاَئ ٔم ََّٜة َوصَُو فٔی  بَٔن

 ٔ َد ب ََِٓخَ  ٕ َلِيطٔ َو َََزو ًَ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ثُهَّ َخَ َٗ َنطُ َصاصَُيا َوَصاصَُيا  َٓ  ٍُ َُِٜٓيُت َََتتَبَّ  ٌَ أَذَّ َٓ َلِيطٔ حُلَّْة ََلْل  ًَ َه َو َسلَّ

ٔلَی اِْلَبَِلٔح  َد إ اَل َرََیُِت بََٔلَّل َخَ َٗ اَل ُموَسی  َٗ یٌّ َو ََلحٔ  َحِنَزاُئ بُزُوْز یََناىَٔيْة َِّٗٔطٔ َٔ ًَلَی اِل ََلةٔ َویَّ  ًَلَی الؼَّ َّ َویَّ  ا بََل َلنَّ َٓ  ٌَ أَذَّ َٓ

َٚ َحٔسیَثطُ  َيزََة َوَسا ٌَ َد اِل أَِخَ َٓ ُط یَنٔيّيا َؤطَناَّل َوَلِه َيِشَتٔسِر ثُهَّ َزَخَل  َ٘  َلَوی ًُيُ

ؿ نب ایب ہفیحج، رضحت اوبہفیحج ےس رفاتی ےہ ومیس نب اامسلیع، سیق، انب رعیب، دمحم نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، فعیک، ایفسؿ، وع

ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ہکم ںیم آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑمچے ےک ےنب وہےئ اکی ہمیخ ںیم رشتفی رفام 



 

وہےئ دھکی راہ اھت اس ےک دعب  ےھت  سپ البؽ ےلکن افر اذاؿ دی  فہ اانپ ہنم داںیئ ابںیئ رک رےہ ےھت افر ںیم ےن اؿ وک ااسی رکےت

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ہمیخ ےس( ابرہ رشتفی الےئ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رسخ )داھرویں فاال( ابلس 

 البؽ ایک  یک ےنہپ وہےئ ےھت وج کلم نمی ےک الع ہق رطق اک انب وہا اھت  افر ومیس نب اامسلیع یک رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک ںیم ےن داھکی

رطػ ےئگ افر اذاؿ دی  بج یح یلع اولصلة افر یح یلع االفلح رپ  ےچنہ وت اوھنں ےن اینپ رگدؿ داںیئ ابںیئ امھگیئ رگم وپرے ںیہن 

 وھگےم رھپ البؽ ہمیخ ںیم ےئگ افر اکی زینہ ےل رک آےئ اس ےک دعب رافی ےن آرخ دحثی کت ایبؿ ایک 

 انب رعیب، دمحم نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، فعیک، ایفسؿ، وعؿ نب ایب ہفیحج، رضحت اوبہفیحج ومیس نب الیعمس، سیق، :  رافی

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

  

 اذاؿ افر ااق تم ےک درایمؿ داع رکان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 داع رکاناذاؿ افر ااق تم ےک درایمؿ 

     519    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، زیس، ابوایاض، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََىَٔص بِ  ًَ ًِ ََبٔی إٔیَإض  ًَ  ِّ ِمِّ ٌَ ًِ َزیِٕس اِل ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک 

اَمةٔ  َٗ ٔ ٌٔ َواِْل ًَاُئ بَیَِن اِْلََذا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل یَُززُّ السُّ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، زدی، اوباایس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس فراتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ذاؿ ف ااقتم ےک درایمؿ یک وہیئ داع رد ںیہن یک اجیت ےہ ہک ا

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، زدی، اوباایس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بج اذاؿ ونس وت ااکس وجاب دف

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 بج اذاؿ ونس وت ااکس وجاب دف

     520    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًبساہلل بً مشلنہ، ٌٗييی، مالک بً طہاب، ًلاء بً یزیس ليثی، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َم  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌَّ َحسَّ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ یَزٔیَس اللَِّيثٔیِّ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ الٕٔک 

 ٌُ وُل اِلُنَؤذِّ ُ٘ ولُوا ٔمِثَل َما َي ُ٘ َٓ ُتِه اليَِّساَئ  ٌِ اَل إَٔذا َسنٔ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسوَل اہللٔ َػل

کل نب اہشب، اطعء نب سیدی ،یثی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس فراتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، ام

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت اذاؿ ونس مت یھب فاسی یہ وہک اسیج ہک ؤمذؿ اتہک ےہ 

 ریض اہلل ہنع دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل نب اہشب، اطعء نب سیدی ،یثی، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اذاؿ ونس وت ااکس وجاب دف

     521    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حيوہ، سٌيس بً ایوب، ٌٛب بً ًل٘نہ، ًبسالزحنً بً جبیر، حرضت محنس بً سلنہ، ابً وہب، ابً لہيٌہ،  :  راوی

 ًبساہلل بً ًنز و بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

 ًِ ًَ ًٔ ََبٔی ََیُّوَب  ٌٔئس بِ َة َوَحِيَوَة َوَس ٌَ ًٔ َلضٔي ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ  َحسَّ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًٔ ٔب بِ ٌِ َٛ 

ًََلِيطٔ َو  َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیَّ َػل َُّط َسنٔ أؾ ََى ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ًٔ بِ ٌَ الزَِّحَن ُتِه اِلُنَؤذِّ ٌِ وُل إَٔذا َسنٔ ُ٘ َه َي َسلَّ

ًَلَیَّ َػ  َّی  ًِ َػل َُّط َم إٔى َٓ ًَلَیَّ  وا  وُل ثُهَّ َػلُّ ُ٘ ولُوا ٔمِثَل َما َي ُ٘ َّ َوَجلَّ لٔی اِلَؤسيَلَة َٓ ًَز ا ثُهَّ َسلُوا اہلَل  ًَِْشّ ًََلِيطٔ بَٔضا  َّی اہللُ  ََلّة َػل

ٌَ ََىَا و ُٛ ََ ٌِ الَی َوََِرُجو ََ ٌَ ٔ اہللٔ َا ًِ ًَٔباز ِبٕس ٔم ٌَ ٔ ََّضا َمِيزَٔلْة فٔی اِلَحيَّةٔ ََل َتِيَبغٔی إَٔلَّ ل إٔى ًِ َسأََل اہللَ لٔی الِ  َٓ َن َٓ َؤسيَلَة َحلَِّت صَُو 

ًَةُ  ا َٔ  ًََلِيطٔ الظَّ

دمحم نب ہملس، انب فبہ، انب ہعیہل، ویحہ، دیعس نب اویب، ع ، نب ہمقلع، دبعارلنمح نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص 

ؿ یک اذاؿ ونس وت مت یھب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج مت ؤمذ

 فاسی یہ وہک اسیج فہ اتہک اجےئ اس ےک دعب ھجم رپ درفد وجیھب اس ےیل ہک وج صخش ھجم رپ اکی رمہبت درفد ےجیھب اگ اہلل اعتیل اس رپ دس

دنبفں ںیم ےس  رمہبت اینپ رتمح انزؽ رفامےئ اگ رھپ ریمے ےیل فہلیس بلط رکف افر فہلیس تنج ںیم اکی رمہبت اک انؾ ےہ وج اہلل ےک

یسک اکی یہ دنبے وک ےلم اگ افر ےھجم ادیم ےہ ہک فہ دنبہ ںیم یہ وہں اگ سپ وج صخش ریمی ےیل فہلیس بلط رکے اگ اس ےک ےیل 

 ریمی افشتع الحؽ وہ یگ 



 

 نب رمع ف نب دمحم نب ہملس، انب فبہ، انب ہعیہل، ویحہ، دیعس نب اویب، ع ، نب ہمقلع، دبعارلنمح نب ،ریب، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ااعلص ریض اہلل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اذاؿ ونس وت ااکس وجاب دف

     522    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً سلنہ، ابً وہب، حٌی، ابوًبسالزحنً، حرضت ًبساہلل بً ًنز ورضی اہلل ًيہابً ْسح، محنس  :  راوی

 ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن ًِ ََبٔی  ًَ ًِ حٌَُٓیٕ  ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ٔح َوُمَحنَّ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًِ ًَ ىٔی اِلُحبُلٔیَّ  ٌِ  َي

 ٌَّ ِنزٕو ََ ًَ  ًٔ َلِيطٔ َوَسلَّ  بِ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ لُوىََيا  ـُ ِٔ ىٔیَن َي ٌَّ اِلُنَؤذِّ ٔ اَل َیا َرُسوَل اہللٔ إ َٗ ٌَ َرُجَّل  ولُو ُ٘ َنا َي َٛ ُِٗل  َه 

َلطِ  ٌِ َشِل ُا َٓ إَٔذا اىَِتَضِيَت  َٓ 

رمع فریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اہک انب رسح، دمحم نب ہملس، انب فبہ، ییح، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب 

 وج امہری تلیضف اک ببس

 

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ؤمذونں وک مہ رپ تلیضف احلص ےہ )ذہلا مہ وک یھب وکیئ ااسی اکؾ اتبی 

اب ےس( افرغ وہ اجےئ وت )اہلل ےس وج وہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اسیج ہک ؤمذؿ ےہک افر بج وت )اذاؿ ےک وج

 اچےہ( امگن ےھجت دای اجےئ اگ 

 انب رسح، دمحم نب ہملس، انب فبہ، ییح، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمع فریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 بج اذاؿ ونس وت ااکس وجاب دف

     523    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٗتيبہ بً سٌيس، ليث حٜيه، بً ًبساہلل بً ٗيص، ًامز بً سٌيس، ابووٗاؾ، حرضت سٌس بً ابی وٗاؾ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٔس َحسَّ ٌِ ًِ َس ًَ إؾ  َّٗ ًٔ ََبٔی َو سٔ بِ ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ َِٜئه بِ ًِ اِلُح ًَ ِيُث  اللَّ

 َ ٌَ َوََى ٍُ اِلُنَؤذِّ اَل حٔیَن َيِشَن َٗ  ًِ اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ إؾ  َّٗ ًٔ ََبٔی َو ٌِ بِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ  ا ََِطَضُس ََ

ٕس َرُسوَّل َوبٔاِْلِٔس  ًَِبُسُظ َوَرُسولُُط َرٔؿيُت بٔاہللٔ َربًّا َوبُٔنَحنَّ ّسا  ٌَّ ُمَحنَّ یَک َلطُ َوََِطَضُس ََ  ََلؤ زٔیّيا ُُٔفَ َلطُ ََل ََشٔ



 

ت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہبیتق نب دیعس، ثیل میکح، نب دبعاہلل نب سیق، اعرم نب دیعس، اوبفاقص، رضح

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ؤمذؿ یک )اہشدنیت( ےنس افر اےکس وجاب ںیم ےہک ہک ںیم یھب وگایہ داتی 

اس ابت یک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل  وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن فہ اہنت ےہ ااکس وکیئ رشکی ںیہن افر وگایہ داتی وہں

فملس اہلل ےک دنبے افر اےکس روسؽ ںیہ افر رایض وہں ںیم اہلل وک رب امؿ رک افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روسؽ امؿ رک افر 

 اجںیئ ےگ 

 

 االسؾ وک دنی امؿ رک وت اےکس انگہ شخب دی 

 نب سیق، اعرم نب دیعس، اوبفاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل میکح، نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اذاؿ ونس وت ااکس وجاب دف

     524    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً مہسی، ًلی بً مشہز، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًَائَٔظةَ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ َمِضسٓٔیٕ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ 

َليِ  اَل َوََىَا َوََىَاًَ َٗ ُس  ٌَ َیَتَظضَّ ٍَ اِلُنَؤذِّ ٌَ إَٔذا َسنٔ  طٔ َوَسلََّه کَا

اربامیہ نب دہمی، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ں ؤمذؿ وک اہشدنیت ےتہک وہےئ ےتنس وت رفامےت ںیم یھب اس رپ وگاہ وہ

 اربامیہ نب دہمی، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اذاؿ ونس وت ااکس وجاب دف

     525    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنسبً مثىی، محنسبً جہـه، اسنٌيل بً جٌف، ًنارہ بً ُزیہ حبيب بً ًبسالزحنً بً اساٖ، حٔؽ بً  :  راوی

 ًاػه بً ًنز، حرضت ًنز ٓاروٚ رضی اہلل ًيہ

 ٌٔ ثََيا إِٔسَن ٕه َحسَّ ـَ ًُ َجِض ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ َحبٔئب بِ ًَ َُزٔیََّة   ًٔ ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج يُل بِ

أب َرضَٔی اہللُ  ًٔ اِلَدلَّ ظٔ ًَُنَز بِ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ًَُنَز  ًَأػٔه بِ  ًٔ ِٔٔؽ بِ ًِ َح ًَ  ٕٖ ًٔ إَٔسا ًٔ بِ َّی الزَِّحَن ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِيطُ ََ  



 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َٓ اہللُ  بَرُ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ِه اہللُ ََ ُٛ اَل َََحُس َ٘ َٓ بَرُ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ٌُ اہللُ ََ اَل اِلُنَؤذِّ َٗ اَل إَٔذا  َٗ َه  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ لَّ اَل ََِطَضُس ََ َٗ إَٔذا 

ٌَّ مُ  اَل ََِطَضُس ََ َٗ إَٔذا  َٓ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  اَل ََِطَضُس ََ ًَلَی َٗ اَل وَیَّ  َٗ ّسا َرُسوُل اہللٔ ثُهَّ  ٌَّ ُمَحنَّ اَل ََِطَضُس ََ َٗ ّسا َرُسوُل اہللٔ  َحنَّ

َة  ُٗوَّ اَل ََل َحِوَل َوََل  َٗ ََلٔح  َٔ ًَلَی اِل اَل َویَّ  َٗ َة إَٔلَّ بٔاہللٔ ثُهَّ  ُٗوَّ اَل ََل َحِوَل َوََل  َٗ ََلةٔ  اَل اہللُ الؼَّ َٗ اَل اہللُ إَٔلَّ بٔاہللٔ ثُهَّ  َٗ بَرُ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ ََ 

ِلبٔطٔ َزَخَل اِلَحيَّ  َٗ  ًِ اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ٔم َٗ اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  َٗ بَرُ ثُهَّ  ِٛ بَرُ اہللُ ََ ِٛ  ةَ ََ

م، اامسلیع نب رفعج، امعرہ نب زغہی بیبح نب دبعارلنمح نب ااسػ، صفح

 

ِہ ص
د

 نب اعمص نب رمع، رضحت رمع دمحمنب ینثم، دمحمنب 

ر وت ےننس ف ر اَہلل َاِکَ اال یھب افرفؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ؤمذؿ ےہک اَہلل اَِکَ

  اہلل
َ
  اہَِٰل اِّل

َ
د ُ اَؿ ل

َھ

 

ش

ر، افر بج فہ ےہک اَ ر ، اَہلل اَِکَ د ُ اےکس وجاب ںیم ےہک ،اَہلل اَِکَ
َھ

 

ش

  اہلل، ےہک بج فہ ےہک اَ
َ
  اہَِٰل اِّل

َ
د ُ اَؿ ل

َھ

 

ش

، وت فہ یھب َا

ة ےہک 
 
وو
ل َ
ّ
ض
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 ا

َ
َ

َّ َع
َ
وُسُؽ اہلل، بج فہ ح َ

ّ
ا ر
 
 
َ
ّ َ
ُ

د ُ اَّؿَ ح
َھ

 

ش

وُسُؽ اہلل، وت ےننس فاال یھب ےہک اَ َ
ّ
ا ر
 
 
َ
ّ َ
ُ

  اہلل، افر بج فہ اَّؿَ ح
ِ
  اِ
َ
َة اِّل

َ
  وُقّ
َ
ل
َ
 َحوَؽ ف

َ
وت ہی ےہک ل

ر ےہک وت ہی یھب ر اَہلل اَِکَ   اہلل ےہک افر بج فہ اَہلل اَِکَ
ِ
  اِ
َ
َة اِّل

َ
  وُقّ
َ
ل
َ
 َحوَؽ ف

َ
 ح ےہک وت ہی رھپ ل

َ
ل
 الفَ

َ
َ

َّ َع
َ
  ح

َ
  اہِٰلَ اِّل

َ
ر افر بج فہ ل ر اَہلل اَِکَ  ےہک اَہلل اَِکَ

  اہلل  )افر ہی اذاؿ اک وجاب( وضح
َ
  اہِٰلَ اِّل

َ
 ر  بل ےس وہ وت فہ تنج ںیم اجاگیئ اہلل ےہک وت ہی یھب ےہکل

م، الیعمس نب رفعج، امعرہ نب زغہی بیبح نب دبعارلنمح نب ااسػ، صفح نب اعمص نب رمع،  :  رافی

 

ِہ ص
د

دمحمنب ینثم، دمحمنب 

 رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع

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

  

 بج ااقتم ےنس وت ایک ےہک؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج ااقتم ےنس وت ایک ےہک؟

     526    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، محنس بً ثابت، ابو امامہ :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًِ ََبٔی  َحسَّ ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ  ٔ او ًِ ََصِٔل الظَّ ثَىٔی َرُجْل ٔم ًُ ثَابٕٔت َحسَّ بِ

لَ  َٓ اَمٔة  َٗ ٔ ٌَّ بََٔلَّل َََخَذ فٔی اِْل َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔف ََِػَحأب الئَّيیِّ َػل ٌِ ًِ َب ًَ ََلةُ ََُماَمَة ََِو  اَمِت الؼَّ َٗ ِس  َٗ اَل  َٗ  ٌِ ا ََ اَل نَّ َٗ

ٔ َحٔسیٔث  َيِحو َٛ اَمٔة  َٗ ٔ ٔ اِْل اَل فٔی َسائٔز َٗ اَمَضا اہللُ َوَََزاَمَضا و  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ َّی اہللُ  ٌٔ الئَّيیُّ َػل ِيُط فٔی اِْلََذا ًَ   ًَُنَز َرضَٔی اہللُ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس یسک ےس امیلسؿ نب داؤد، دمحم نب اثتب، اوب اامہم ای )اہیں رافی وک کش وہا ےہ( ااحصب روسؽ 



 

ة اہک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف
 
وو
ل َّ
ض
ل

ِ ا

 

َ َم

 

امای رفاتی ےہ ہک البؽ ریض اہلل ہنع ےن ریبکت ینہک رشفع یک بج اوہنں ےن دَق ق

اََداَم   )ینعی اہلل اعتیل امنز وک ہشیمہ اقمئ ف دامئ رےھک( افر ریبکت 
َ
َ َم   اہللُ ف

 

ےک ابیق املکت ںیم اس رطح وجاب دای اسیج ہک ایھب رضحت اَق

 رمع ریض اہلل ہنع یک دحثی ںیم اذاؿ ےک قلعتم ذگرا ےہ 

 امیلسؿ نب داؤد، دمحم نب اثتب، اوب اامہم :  رافی

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

  

 داعاذاؿ ےک دعب یک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک دعب یک داع

     527    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنسبً محنس بً حيبل، ًلی بً ًياغ، طٌيب بً ابی حنزہ، محنس بً ميٜسر، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ًٔ حَ  ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ َجابٔز ًَ ًٔ اِلُنِيَٜسٔرٔ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ََبٔی َحِنزََة  ِيُب بِ ٌَ ثََيا ُط ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا   ِيَبٕل َحسَّ

ٍُ اليَِّساَئ اللَّضُ  اَل حٔیَن َيِشَن َٗ  ًِ َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ًٔ ةٔ  هَّ بِ امَّ ًَِوةٔ التَّ َربَّ صَٔذظٔ السَّ

ًَِسَتُط إَٔلَّ  اّما َمِحُنوّزا الَّٔذی َو َ٘ ِثُط َم ٌَ يَلَة َوابِ ـٔ َٔ ّسا اِلَؤسيَلَة َواِل ائَٔنةٔ آٔت ُمَحنَّ َ٘ ٔ اِل ََلة ُة یَِوَو َوالؼَّ ًَ ا َٔ  َحلَِّت َلُط الظَّ

 اِلَ٘ٔياَمةٔ 

یب زمحہ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب دمحم نب لبنح، یلع نب ایعش، بیعش نب ا

 اخل 
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ینعی اے اہلل اس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اذاؿ ےننس ےک دعب ہی داع زپےھ اَ

کل دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اقمؾ فہلیس افر تلیضف اطعء رفام افر اقمؾ ومحمد رپ اچنہپ دوعت اتہم ےک رب افر اقمئ ف دامئ امنز ےک ام

 اکسج وت ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فددہ رفامای ےہ وت ایقتم ےک دؿ اےکس ےیل ریمی افشتع وہ یگ 

  دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعادمحنب دمحم نب لبنح، یلع نب ایعش، بیعش نب ایب زمحہ، دمحم نب :  رافی

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

  

 رغمب یک اذاؿ ےک فتق یک داع



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک اذاؿ ےک فتق یک داع

     528    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 مومل بً اہاب، ًبساہلل بً وليس، ٗاسه بً مًٌ، او النوميین حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًٕ حَ  ٌِ ًُ َم أسُه بِ َ٘ ثََيا اِل َسنٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ اِلَولٔيسٔ اِل ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ إَٔصإب َحسَّ ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ًَ َحسَّ وزٔیُّ  ٌُ ثََيا اِلَنِش ٕ سَّ ثٔیر َٛ ًِ ََبٔی 

ُٗوَل  ََ ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  ًَلََّنىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت  َٗ ًِ َُوِّ َسَلَنَة  ًَ ٌَّ صََذا َمِولَی َُوِّ َسَلَنَة  ٔ زٔٔب اللَُّضهَّ إ ِِ ٌٔ اِلَن ًِٔيَس َََذا

 َٓ ًَاتَٔک  َباُل َلِيلَٔک َوإِٔزبَاُر ىََضارَٔک َوََِػَواُت زُ ِٗ ٔ  أُِفِ لٔیإ

وملم نب ااہب، دبعاہلل نب فدیل، اقمس نب نعم، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن ھجم وک اھکسای ہک ںیم رغمب یک اذاؿ ےک فتق ہی داع زپاھ رکفں اے اہلل ہی فتق ےہ ریتے دؿ ےک اجےن اک افر ریتی 

  اک افر فتق ےہ ریتی رطػ البےن فایل آفازفں اک )ینعی اذاونں اک( سپ وت ریمی رفغمت رفام دے رات ےک آےن

 وملم نب ااہب، دبعاہلل نب فدیل، اقمس نب نعم، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ رپ ارجت ےنیل اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ رپ ارجت ےنیل اک ایبؿ

     529    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، سٌيس، ابوًَلء، مَّطٖ بً ًبساہلل، حرضت ًثناٌ بً ابی الٌاؾ :  راوی

 ًُ ثََيا ُموَسی بِ ًَ  َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٖٔ بِ ًِ ُمََّطِّ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ ٌٔيْس اِلُحَزیِزٔیُّ  اْز ََِخبََرىَا َس ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًٔ إِٔسَن ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا

اَل یَا َرُس  َٗ أؾ  ٌَ ًَ ََبٔی اِل ٌَ بِ ٌَّ ًُِثَنا ٔ ٍٕ آَخَ إ اَل ُموَسی فٔی َمِؤؿ َٗ ُِٗلُت َو اَل  َٗ أؾ  ٌَ اَل ََبٔی اِل َٗ ِومٔی  َٗ ِلىٔی إَٔماَو  ٌَ وَل اہللٔ اِج

ًَلَی َََذاىٔطٔ ََِجّزا ىّا ََل َیأُِخُذ  ٔٔضِٔه َواتَّدِٔذ ُمَؤذِّ ٌَ َتسٔ بٔأَِؿ ِٗ  ََىَِت إَٔماُمُضِه َوا

 ای ومیس نب اامسلیع، امحد، دیعس، اوبالعء، رطمػ نب دبع اہلل، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک

اک روسؽ اہلل ےھجم اینپ وقؾ اک اامؾ انب دےئجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )کیھٹ ےہ( مت اؿ ےک اامؾ وہ نکیل وزمفر دتقمویں 

 ایخؽ رانھک  افر ومذؿ ااسی صخش رقمر رکان وج اذاؿ رپ ارجت ہن ےل 



 

 ، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلصومیس نب الیعمس، امحد، دیعس، اوبالعء، رطمػ نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ارگ فتق ےس ےلہپ اذاؿ دے دی اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ فتق ےس ےلہپ اذاؿ دے دی اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ

     530    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، زاؤز، بً طبيب، حناز، ایوب ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ َطبٔيٕب اِلَن ٌٔيَل َوَزاُوزُ بِ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَ ًِ اَحسَّ ٌَّ بََٔلَّل ََذَّ ًٔ ًَُنَز ََ بِ

بِ  ٌَ ٌَّ اِل ٔ َٓيَُيازَٔی ََََل إ  ٍَ ٌِ َیزِٔج َ َلِيطٔ َوَسلََّه َ ًَ َّی اہللُ  أََمَزُظ الئَّيیُّ َػل َٓ  ٔ ِحز َٔ َٔ اِل ِبَل كُلُو ِس ىَاَو َزاَز َٗ َٗ ِبَس  ٌَ ٌَّ اِل ٔ ِس ىَاَو ََََل إ َٗ َس 

 ٌَ ٌَّ اِل ٔ َياَزی ََََل إ َٓ  ٍَ َج ًُ َسَلَنةَ ُموَسی ََفَ ازُ بِ ًِ ََیُّوَب إَٔلَّ َحنَّ ًَ  ٔ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا اِلَحٔسیُث َلِه َیزِؤظ َٗ ِس ىَاَو  َٗ  ِبَس 

ومیس نب اامسلیع، داؤد، نب بیبش، امحد، اویب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت البؽ ریض 

ددیی وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن مکح رفامای ہک اجؤ آفاز اگل رک وہک ہک دنبہ وس ایگ اھت )اس انب رپ  اہلل ہنع ولطع رجف ےس ےلہپ اذاؿ

فتق اک حیحص ادنازہ ہن وہ اکس افر طلغ فتق رپ اذاؿ ددیی یئگ( ومٰیس ےن اانت ااضہف افر ایک ےہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ولےٹ افر 

 ہک دنبہ وس ایگ اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اویب ےس امحد نب ہملس ےک العفہ افر یسک ےن رفاتی اوہنں ےن یہی آفاز اگلیئ

 ںیہن ایک 

 ومیس نب الیعمس، داؤد، نب بیبش، امحد، اویب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ فتق ےس ےلہپ اذاؿ دے دی اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ

     531    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ایوب بً ميؼور، طٌيب بً رحب، ًبسالٌزیز بً ابی راوز، حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََیُّ  ًِ ُمَؤذِّ َحسَّ ًَ  ٍْ ٔ ٕ ََِخبََرىَا ىَآ از ًٔ ََبٔی َروَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًِ ًَ ٕب  ًُ رَحِ ِيُب بِ ٌَ ثََيا ُط ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ اُل َلُط وُب بِ َ٘ َنَز ُي ٌُ ٔ ٌٕ ل

ِس َرَواُظ  َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ  َٓأََمَزُظ ًَُنزُ  ِبٔح  ِبَل الؼُّ َٗ  ٌَ وْح ََذَّ ٍٕ َمرِسُ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ بِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ َحنَّ



 

 ًَ َراَوِرزٔیُّ  اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ السَّ َٗ َُیِرُُظ  وْح ََِو  اُل َلطُ َمرِسُ َ٘ َنَز يُ ٌُ ٔ ىّا ل ٌَّ ُمَؤذِّ ََ ٔ َُیِرٔظ ًٔ ًَُنزَ ََِو  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ 

 ٌَ اَل کَا ًِ َذاَک  َٗ وْز َوَذََکَ ىَِحَوُظ َوصََذا َََػحُّ ٔم ٌُ اُل َلُط َمِش َ٘ ٌْ يُ َنَز ُمَؤذِّ ٌُ ٔ  ل

اویب نب وصنمر، بیعش نب رحب، دبعازعلسی نب ایب رافد، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےک ؤمذؿ وکسج 

رمع ریض اہلل ہنع ےن اوکس مکح ایک رھپ یلہپ دحثی یک رطح ذرک ایک رسمفح اہک اجات اھت اےنس حبص اصدؼ ےس لبق اذاؿ یہک وت رضحت 

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس امحد نب زدی ےن وباہطس دیبع اہلل نب رمع رضحت انعف ای یسک افر ےس رفاتی ایک ےہ، ہک رضحت رمع ریض اہلل 

ےن ربفاتی دیبع اہلل وباہطس انعف رضحت انب رمع ےس ہنع اک اکی ؤمذؿ اھت اکسج انؾ رسمفح اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس درافردی 

 رفاتی ایک ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک اکی وعسمد انیم ؤمذؿ اھت رھپ ایس رطح ذرک ایک افر ہی اس ےس زایدہ حیحص ےہ 

 اویب نب وصنمر، بیعش نب رحب، دبعازعلسی نب ایب رافد، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ فتق ےس ےلہپ اذاؿ دے دی اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ

     532    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًياق بً ًامز، حرضت بَلل رضی اہلل ًيہ زہیربً رحب، وٛيٍ، جٌف بً بزٗاٌ، طساز، :  راوی

ًَامٔ   ًٔ ازٕ َمِولَی ًَٔيأق بِ ًِ َطسَّ ًَ  ٌَ ا َٗ ًُ بُزِ َفُ بِ ٌِ ثََيا َج ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ ًِ بََٔلٕل ََ ًَ  ٕ ز

اَل َلطُ ََل تَُؤذِّ  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اْز َمِولَی َػل اَل ََبُو َزاُوز َطسَّ َٗ ّؿا  ََٜذا َوَمسَّ یََسیِطٔ رَعِ ِحزُ َص َٔ َّی َيِشتَبٔیَن َلَک اِل ٌِ َحً

 ًَٔيإق َلِه یُِسرِٔک بََٔلَّل 

زریہنب رحب، فعیک، رفعج نب رباقؿ، دشاد، ایعض نب اعرم، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہل فملس ےن اؿ ےس رفامای اذاؿ تم اہک رکف بج کت ھجت وک رجف یک رفینش اس رطح ولعمؾ ہن وہ اجےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہیلع فآ

 فملس ےن رعًاض اہھت الیھپ رک ااشرہ ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دشاد ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک ںیہن اپای 

 ؿ، دشاد، ایعض نب اعرم، رضحت البؽ ریض اہلل ہنعزریہنب رحب، فعیک، رفعج نب رباق :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ فتق ےس ےلہپ اذاؿ دے دی اجےئ وت ایک رکان اچےئیہ

     533    یثحس                               جلس اول  :  جلس



 

محنسبً سلنہ، ابً وہب، یحٌی بً ًبساہلل بً ساله بً ًبساہلل بً ًنز، سٌيس بً ًبسالزحنً ہظاو بً رعوہ،  :  راوی

 حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

 ًَ  ًٔ ًٔ َسالٔٔه بِ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس َحسَّ ًَ  ًُ ٌٔيُس بِ ًٔ ًَُنَز َوَس ِبٔس اہللٔ بِ

ىّا لَٔزُسؤل اہللٔ  ٌَ ُمَؤذِّ ًَ َُوِّ َمُِٜتووٕ کَا ٌَّ ابِ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ  ًٔ َه َوصَُو الزَِّحَن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ًَِِم  ََ 

دبعاہلل نب اس م نب دبعاہلل نب رمع، دیعس نب دبعارلنمح اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دمحمنب ہملس، انب فبہ، ییحی نب 

 ےس رفاتی ےہ ہک انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل ہنع روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ؤمذؿ ےھت افر فہ انانیب ےھت 

 نب رمع، دیعس نب دبعارلنمح اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض دمحمنب ہملس، انب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اس م نب دبعاہلل :  رافی

 اہلل اہنع

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

  

 اذاؿ ےک دعب دجسم ےس اجےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک دعب دجسم ےس اجےن اک ایبؿ

     534    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، ابزاہيه بً مہاجز، ابوطٌثاء :  راوی

يَّ  ُٛ اَل  َٗ َثأئ  ٌِ ًِ ََبٔی الظَّ ًَ  ٔ ًٔ اِلُنَضأجز ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ٍَ ََبٔی صَُزیَِزَة ف ی اِلَنِشحٔٔس ا َم

 َّ أسٔه َػل َ٘ ًََصی ََبَا اِل ِس  َ٘ َٓ ا َصَذا  اَل ََبُو صَُزیَِزَة ََمَّ َ٘ َٓ ِْصٔ  ٌَ ٌُ لِٔل ٌَ اِلُنَؤذِّ َد َرُجْل حٔیَن ََذَّ َِخَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َٓ  ی اہللُ 

ہنع ےک اسھت مہ ولگ دجسم ںیم ےھت  دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اربامیہ نب اہمرج، اوباثعشء ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

اکی صخش دجسم ےس ابرہ الچ ایگ ہکبج ؤمذؿ رصع یک اذاؿ دے اکچ اھت وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اس ےن رضحت 

 اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک 

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اربامیہ نب اہمرج، اوباثعشء :  رافی

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

  



 

 ومذئؿ )ریبکت ےنہک ےیل( اامؾ اک ااظتنر رکے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ومذئؿ )ریبکت ےنہک ےیل( اامؾ اک ااظتنر رکے

     535    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، طبابہ، اْسائيل، سناک، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  اویر

اَل  َٗ ًٔ َسُنَزَة  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ائٔيَل  ًِ إِْٔسَ ًَ ثََيا َطَبابَُة  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌُ ثُهَّ یُِنضُٔل  َحسَّ ٌَ بََٔلْل یَُؤذِّ کَا

 َ إَٔذا َرَ ََلةَ َٓ اَو الؼَّ َٗ َد ََ ِس َخَ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   ی الئَّيیَّ َػل

امثعؿ نب ایب ہبیش، ابشہب، ارسالیئ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع اذاؿ 

 آہل فملس رشتفی ال رےہ ںیہ وت امنز ےک ےیل ریبکت ےتہک دےتی رھپ )اذاؿ دے رک( رھٹ اجےت بج دےتھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ابشہب، ارسالیئ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وثتبی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وثتبی اک ایبؿ

     536    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنسبً ٛثیر، سٔياٌ، ابو یحٌی ی، ٗتات، محاہس :  راوی

 ٍَ ِيُت َم ُٛ اَل  َٗ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ اُت  تَّ َ٘ ثََيا ََبُو یَِحٌَی اِل ٌُ َحسَّ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َثوََّب َرُجْل فٔی ابِ َحسَّ َٓ ًٔ ًَُنَز 

ْة  ًَ ٔ بِٔس ٌَّ َصٔذظ ٔ إ َٓ ِد بَٔيا  اَل اِخُ َٗ ِْصٔ  ٌَ ٔ ََِو اِل ِضز  الوُّ

دمحمنب ریثک، ایفسؿ، اوبییحی، اتقت، اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم )دبع اہلل( انب رمع ےک اسھت اھت اکی صخش ےن وثتبی یہک رافی وک 

 اجمدہ ےتہک ںیہ ہک انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک اہیں ےس  ل ولکن ویکہکن دبتع ےہ  کش ےہ ہک رہظ ںیم یک ای رصع ںیم رضحت

 دمحمنب ریثک، ایفسؿ، اوب ییحی ی، اتقت، اجمدہ :  رافی

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

  



 

 اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہامنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہ

     537    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً اسنٌيل، اباٌ، یحٌی ، ًبساہلل بً ابی ٗتازہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہمشله بً ابزاہيه موسٰی  :  راوی

ِبٔس اہللٔ بِ  ًَ  ًِ ًَ ًِ یَِحٌَی  ًَ  ٌُ ثََيا ََبَا اََل َحسَّ َٗ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ًُ إٔبَِزاصٔيَه َوُموَسی بِ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َتاَزَة  َٗ ًٔ ََبٔی 

َّی اہللُ ََٜذا َرَواُظ الئَّيیِّ َػل اَل ََبُو َزاُوز َوَص َٗ َّی َتَزِونٔی  وُموا َحً ُ٘ ََل َا َٓ ََلةُ  اَل إَٔذا َُٗٔيَنِت الؼَّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ اْد   ََیُّوُب َوَححَّ

 ًُ اؤَیُة بِ ٌَ ٔلَیَّ یَِحٌَی َوَرَواُظ ُم َتَب إ َٛ اَل  َٗ ِسُتَوائٔیِّ  ًِ یَِحٌَی َوصَٔظاوٕ السَّ ًَ  ُٖ ا وَّ اََل الؼَّ َٗ ًِ َیِحٌَی َو ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ًَلٔیُّ بِ وٕ َو َسَلَّ

ٜٔيَيةَ  َلِيُِٜه الشَّ ًَ َّی َتزَِونٔی َو  ٓٔيطٔ َحً

ملسم نب اربامیہ ومٰیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

امای بج امنز ےک ےیل ریبکت وہ وت بج کت ےھجم ہن دھکی ول اوستق کت ڑھکے ہن وہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اویب اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

افر اجحج وصاػ ےن یھب اوکس ییحی ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر اشہؾ دوتسایئ ےن ویں اہک ےہ ہک ےھجم ییحی ےن اھکل اھت افر اوکس 

 اعمفہی نب السؾ افر یلع نب ابمرک ےن یھب
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  ییحی ےس رفاتی ایک ےہ اےکن اافلظ ہی ںیہ 

 ملسم نب اربامیہ ومٰیس نب الیعمس، اابؿ، ییحی ، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہ

     538    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ًيسی، مٌنز ےن بشيس یحٌی :  راوی

ثََيا إٔبِزَ  َٗ َحسَّ ِجُت  ِس َخَ َٗ َّی َتزَِونٔی  اَل َحً َٗ ٔ ٔمِثَلطُ  ًِ یَِحٌَی بٔإِٔسَيازٔظ ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ثََيا ًٔيَسی  ًُ ُموَسی َحسَّ اَل ََبُو َزاُوز َلِه اصٔيُه بِ

جِ  ِس َخَ َٗ ِل ٓٔيطٔ  ُ٘ ٕ َلِه َي َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  َنْز َوَرَواُظ ابِ ٌِ ِجُت إَٔلَّ َم ِس َخَ َٗ  ُت یَِذَُکِ 

اربامیہ نب ومیس، یسیع، رمعم ےن دنسب ییحی اسقب دنس ےک اسھت ایس ےک لثم رفاتی ایک ےہ اس ںیم ویں ےہ ہک اہیں کت ہک مت ھجم وک 

دھکی ول ہک ںیم )امنز ےک ےیل رجحہ ےس( لکن اکچ وہں اوبداؤد ےتہک ہک ظفل دق رختج رمعم ےک العفہ یسک ےن ذرک ںیہن ایک افر اوکس انب 



 

 یھب رمعم ےس رفاتی ایک ےہ رگم اوہنں ےن یھب دق رختج رفاےی ںیہن ایک  ہنییع ےن

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، رمعم ےن دنسب ییحی :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہامنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ ا

     539    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، وليس، ابوًنزو، زاؤز بً رطيس، وليس، اوزاعی، زہزی، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َخ  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ِٔ َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس َوَصَذا َل ًُ ُرَطِيٕس َحسَّ ثََيا َزاُوزُ بِ ِنزٕو ح و َحسَّ ًَ اَل ََبُو  َٗ اَل  َٗ ثََيا اِلَولٔيُس  ًِ الٕٔس َحسَّ ًَ ُوُط 

اُو لَٔزُسؤل اہللٔ َ٘ ََلَة کَاىَِت ُا ٌَّ الؼَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ََٓيأُِخُذ اليَّاُض اِْلَِوَزاعٔیِّ  َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌِ َیأُِخَذ الئَّيیُّ َػل ِبَل ََ َٗ اَمُضِه  َ٘  َم

ومحمد نب اخدل، فدیل، اوبرمعف، داؤد نب ردیش، فدیل، افزایع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 

امنز یک ریبکت وہیت وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےن ےک فتق ولگ اےنپ اقمؾ رپ مج اجےت لبق اےکس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اینپ ہگج رپ آںیئ 

 ومحمد نب اخدل، فدیل، اوبرمعف، داؤد نب ردیش، فدیل، افزایع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہ

     540    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشین بً مٌاذ، ًبساَلًلی، حرضت حنيس رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ الزَّجُ  ًَ اَل َسأَِلُت ثَابّٔتا اِلبَُيانٔیَّ  َٗ ًِ حَُنِيٕس  ًَ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا حَُشیُِن بِ اُو َحسَّ َ٘ َسَما ُا ٌِ ٔل یََتکَلَُّه َب

 ًٔ ًِ ََىَٔص بِ ًَ ثَىٔی  َحسَّ َٓ ََلةُ  َس  الؼَّ ٌِ َحَبَشطُ َب َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َرُجْل  ًَ َّی اہللُ  َزَق لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َٓ ََلةُ  اَل َُٗٔيَنِت الؼَّ َٗ َمالٕٔک 

ََلةُ   َما َُٗٔيَنِت الؼَّ

 ےک نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، رضحت دیمح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اثتب انبین ےس وپاھچ ہک ارگ وکیئ صخش ریبکت

دعب وگتفگ رکے وت ایک ےہ وت اےکس وجاب ںیم اوہنں ےن ھجم ےس رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےک وحاہل ےس دحثی ایبؿ رکےت وہےئ 



 

 اہک ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر ریبکت ےک دعب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفےک راہ )ینعی

 ( وگتفگ رکات راہ

 نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، رضحت دیمح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہ

     541    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًلی بً سویس، بً ميحوٖ، ًوٌ بً ٛہنص، حرضت ٛہنص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ِضَنٕص  َٛ  ًُ ٌُ بِ ِو ًَ ثََيا  ُسؤسیُّ َحسَّ ٖٕ الشَّ ًٔ َمِيُحو ًٔ ُسَویِٔس بِ ًَلٔیِّ بِ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ََلة ٔلَی الؼَّ ُِٗنَيا إ اَل  َٗ ِضَنٕص  َٛ يطٔ 

 ُ ًُ ب ُِٗلُت ابِ ٌُٔسَک  ِ٘ ٔة َما يُ َٓ ًِ ََصِٔل اِلُٜو اَل لٔی َطِيْذ ٔم َ٘ َٓ َيا  ـُ ٌِ َس َب ٌَ َ٘ َٓ ِد  ُنوزُ بٔنٔىّی َواِْلَٔماُو َلِه یَِِخُ اَل صََذا الشُّ َٗ َزیَِسَة 

ًٔ بِ  ًَِبُس الزَِّحَن ثَىٔی  ِيُذ َحسَّ اَل لٔی الظَّ َ٘ ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َٓ ًَلَی   ٖٔ ُٔو وُو فٔی الؼُّ ُ٘ يَّا َن ُٛ اَل  َٗ ًَازٕٔب   ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ ًَ ًَِوَسَحَة   ًُ

ًَلَی  ٌَ و ََٜتُط ُيَؼلُّ ٔ ٌَّ اہلَل َوَمََلئ ٔ اَل إ َٗ اَل َو َٗ َِّر  َٜب ُ ٌِ ی ِبَل ََ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه كَؤیَّل  ًَ َّی اہللُ  ٌَ الؼُّ  َػل ًَ یَلُو َٖ اِْلَُوَل َوَما الَّٔذی ُٔو

ا ًّٔ ًِ ُخِلَوةٕ َیِنٔظيَضا َئؼُل بَٔضا َػ ٔلَی اہللٔ ٔم ًِ ُخِلَوةٕ َََحبُّ إ  ٔم

س ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ٰینم ںیم مہ ولگ امنز ےک ےیل 

 م
کہ

س، رضحت 

 م
کہ

ادمح نب یلع نب وسدی، نب وجنمػ، وعؿ نب 

ںیہن الکن اھت اس ےیل مہ ںیم ےس ھچک ولگ ھٹیب ےئگ )اؿ ںیم ںیم یھب اشلم اھت( وت ڑھکے وہےئ افر اوستق کت اامؾ )امنز ےک ےیل( 

وکہف ےک اکی اصبح ےن ھجم ےس اہک ہک مت ویکں ھٹیب ےئگ ںیم ےن اہک ہک انب ربدیہ اک ایبؿ ےہ ہک ہی )ینعی اامؾ ےک ااظتنر ںیم ڑھکا 

ہک دبعارلنمح نب وعہجس ےن رباء نب اعزب ےک فاہطس ےس ھجم ےس رانہ( ومسد ےہ )افر ہی ونممع ےہ( وت اؿ اصبح ےن ھجم ےس اہک 

دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم مہ ولگ ریبکت ےہک اجےن ےس ےلہپ اکیف دری کت وفصں ںیم ڑھکے 

 فص ےس رقبی وہےت ںیہ اؿ رپ اہلل اعتیل راہ رکےت ےھت دبعارلنمح نب وعہجس ےتہک ںیہ ہک رباء نب اعزب اک ایبؿ ےہ ہک وج ولگ یلہپ

رتمح انزؽ رفامات ےہ افر رفےتش اؿ ےک ےیل داع رکےت ںیہ افر اہلل اعتیل ےک زندکی اس دقؾ ےس ڑبھ رک وکیئ دقؾ وبحمب ںیہن ےہ 

 وج فص ںیم اجےن ےک ےیل اےھٹ 

س ریض اہلل  :  رافی

 م
کہ

س، رضحت 

 م
کہ

 ہنعادمح نب یلع نب وسدی، نب وجنمػ، وعؿ نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہ

     542    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبسالوارث، ًبسالٌزیز، بً ػہيب، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ََلةُ  اَل َُٗٔيَنِت الؼَّ َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًِ ًَ ًَِبُس اِلَوارٔٔث  ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ  َحسَّ َوَرُسوُل اہللٔ َػل

ِوُو ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَطٔ  َ٘ َّی ىَاَو اِل ٔ َحً ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ َنا  َٓ  یٌّ فٔی َجاىٔٔب اِلَنِشحٔٔس 

دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )اشعء یک( امنز یک ریبکت وہیئ اس احؽ 

 ےس وگتفگ رفام رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وگہش ںیم اکی صخش

 امنز ےک ےیل ڑھکے ںیہن وہےئ اہیں کت ہک ولگ ےھٹیب ےھٹیب وس ےئگ 

 دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہ

     543    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ليرض رضی اہلل ًيہًبساہلل بً اسحٙ، ابوًاػه، ابً جزیخ، موسٰی بً ً٘بہ، حرضت ابوا :  راوی

َبةَ  ِ٘ ًُ ًٔ ًِ ُموَسی بِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ًَأػٕه  َٙ اِلَحِوَصزٔیُّ ََِخبََرىَا ََبُو  ًُ إِٔسَح ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَ َحسَّ اَل کَا َٗ ًِ َسالٕٔه ََبٔی اليَّرِضٔ  ًَ  

ََل  اُو الؼَّ َ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن ُا َّی اہللُ  َّیَرُسوُل اہللٔ َػل ّة َػل ًَ لٔيَّل َجَلَص َلِه ُيَؼلِّ َوإَٔذا َرآصُِه َجَنا َٗ  ةُ فٔی اِلَنِشحٔٔس إَٔذا َرآصُِه 

دبع اہلل نب ااحسؼ ، اوباعمص، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اوبارضنل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ریبکت وہاجیت افر آپ 

 ولگ مک ںیہ وت ھٹیب اجےت افر امنز رشفع ہن رفامےت افر بج دےتھکی ہک امجتع وپری وہیئگ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دےتھکی ہک دجسم ںیم

 بت امنز رشفع رفامےت 

 دبعاہلل نب اقحس، اوباعمص، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اوبارضنل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل ریبکت یہک اج ےکچ افر اامؾ ہن آےئ وت ھٹیب رکاامؾ اک ااظتنر رکںی ڑھکے ہن رںیہ

     544    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ٍٓ، ابً جبیر، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہًبساہلل بً اسحٙ، ابوًاػه ابً جزیخ، موسٰی بً ً٘بہ، ىا :  راوی

 ٍٔ ٔ ًِ ىَآ ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًٔ ًِ ُموَسی بِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ًَأػٕه  َٙ ََِخبََرىَا ََبُو  ًُ إِٔسَح ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ وز ٌُ ًِ ََبٔی َمِش ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر بِ

ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ًَِيُط ٔمِثَل َذلَٔک الزَُّرقٔیِّ 

 دبع اہلل نب ااحسؼ ، اوباعمص انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب ،ریب، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس ےک لثم رفاتی ےہ 

 دبعاہلل نب اقحس، اوباعمص انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب ،ریب، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رتک امجتع رپ فدیع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتک امجتع رپ فدیع

     545    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وزرزاء رضی اہلل ًيہاحنس بً یوىص، زئسہ، سائب بً حبيع، مٌساٌ بً ابی كلحہ، حرضت اب :  راوی

ًٔ ََبٔی كَِلَحَة  ٌَ بِ َسا ٌِ ًِ َم ًَ ًُ حُبَِيٕع  ائُٔب بِ ثََيا الشَّ ثََيا َزائَٔسةُ َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِرَزأئ َحسَّ ًِ ََبٔی السَّ ًَ ُنزٔیِّ  ٌِ اِلَي

ولُ  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ ِس اِسَتِحَوذَ  َٗ َٗ ََلةُ إَٔلَّ  اُو ٓٔيضِٔه الؼَّ َ٘ یَٕة َوََل بَِسوٕ ََل ُا ًِ ثَََلثَٕة فٔی رَقِ َما ٔم

ائُٔب  اَل الشَّ َٗ اَل َزائَٔسةُ  َٗ أػَيَة  َ٘ ئُِب اِل ََّنا َیأِکُُل الذِّ إٔى َٓ ًَةٔ  َلِيَک بٔاِلَحَنا ٌَ َٓ  ٌُ ِيَلا َلِيضِٔه الظَّ ََل  ًَ ًَٔة الؼَّ ىٔی بٔاِلَحَنا ٌِ َة فٔی َي

ًَةٔ   اِلَحَنا

ادمح نب ویسن، زدئہ، اس ب نب شیبح، دعماؿ نب ایب ہحلط، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل 

رپ ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک نیت آدیم یسک یتسب ای لگنج ںیم وہں افر رھپ یھب فہ امجتع ےس امنز ہن زپ۔ںی وت اؿ 

اطیشؿ طلسم وہ اجات ےہ سپ مت امجتع وک الزؾ رکول ویکہکن ڑیھبای ایس رکبی وک اھکات ےہ وج ےلگ ےس اگل وہ زادئہ ےتہک ںیہ ہک اس ب 

 ےن اہک امجتع ےس رماد امنز ابامجتع ےہ 

 ادمح نب ویسن، زدئہ، اس ب نب شیبح، دعماؿ نب ایب ہحلط، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتک امجتع رپ فدیع



 

     546    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیِزَ  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّی اہللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َة 

اَو ثُهَّ آ َ٘ ُت َٓ  ٔ ََلة ٌِ آُمَز بٔالؼَّ ِس َصَنِنُت ََ َ٘ َه َل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًِ ُضِه حُزَْو ٔم ٌَ َٙ َمعٔی بٔزَٔجإل َم ٔ َِّی بٔاليَّأض ثُهَّ ََىَِلل ُيَؼل َٓ ُمَز َرُجَّل 

َلِيضِٔه بُيُوَتُضِه بٔاليَّارٔ  ًَ  َٚ أرَُحِّ َٓ ََلَة  ٌَ الؼَّ ِووٕ ََل َيِظَضُسو َٗ ٔلَی   َحَلٕب إ

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس

گ ےن رفامای ںیم ےن ارادہ ایک اھت ہک ایقؾ امنز اک مکح دے رک اینپ ہگج یسک افر صخش وک امنز زپاھےن ےک ےیل وہکں افر اےنپ اسھت ھچک ول

 امنز ںیم احرض ںیہن وہےت ےل اجؤ س  ےک اسھت ڑکلویں ےک ڑھٹگ وہں افر اج رک اؿ ولوگں ےک رھگفں وک آگ اگلدفں وج 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتک امجتع رپ فدیع
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 نٔيلی، ابومليح، یزیس بً یزیس، یز یس بً اػه، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ًُ اِْلََػهِّ  ثَىٔی یَزٔیُس بِ ًُ یَزٔیَس َحسَّ ثَىٔی َیزٔیُس بِ ثََيا ََبُو اِلَنلٔئح َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ُت ََ َحسَّ ٌِ اَل  َسنٔ َٗ وُل  ُ٘ بَا صَُزیَِزَة َي

ًِ َحَلٕب ثُهَّ  وا حُزَّما ٔم ٌُ َيِحَن َٓ ٌِ آُمَز ٓٔتَِئًی  ِس َصَنِنُت ََ َ٘ َه َل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ فٔی بُيُوتٔضِٔه  َرُسوُل اہللٔ َػل و ِوّما ُيَؼلُّ َٗ ََاتَٔی 

 ٔ ُِٗلُت ل َلِيضِٔه  ًَ َضا  َٗ أرَُحِّ َٓ ْة  ًِ َلِيَشِت بٔضِٔه ًٔلَّ ُٛ ٌِ َلِه ََ ٔ َتا َُذُىَاَی إ اَل ُػنَّ َٗ َُیَِرَصا  ًَىَی ََِو  َة  ٌَ ٖٕ اِلُحُن ِو ًَ ًٔ اِْلََػهِّ َیا ََبَا  َيزٔیَس بِ

َُیَِرصَ  ّة َوََل  ٌَ َه َما َذََکَ ُجُن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ُت ََبَا صَُزیَِزَة َیأِثُزُُظ  ٌِ  اَسنٔ

ی، اوبحیلم

ب ل
ف

 

ن

، سیدی نب سیدی، سی دی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک اےنپ ونوجاونں وک ڑکلویں ےک ےھٹگ عمج رکےن اک مکح دفں افر رھپ اؿ ولوگں ےک اپس اجؤں وج الب ذعر اےنپ 

 افر اےکن رھگفں وک آگ اگلدفں  )سیدی نب سیدی ےتہک ںیہ ہک( ںیم ےن سیدی نب امص ےس وپاھچ ہک اے رھگفں ںیم امنز زپےتھ ںیہ

اوبوعػ امجتع ےس امنز ہعمج رماد ےہ ای اعؾ امجتع اہک ریمے اکؿ رہبے وہاجںیئ ارگ ںیم ےن ہن انس وہ  رضحت اوبرہریہ ریض 

  ےہ رکےت ےھت نکیل اوہنں ےن ہن ہعمج اک ذترکہ ایک ہن وکیئ افر امنز اک اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی



 

ی، اوبحیلم، سیدی نب سیدی، سی دی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

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

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 رتک امجتع رپ فدیع
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 ہاروٌ بً ًباز، وٛيٍ، مشٌوزی، ًلی بً اٗنز، احوؾ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ وز ٌُ ًِ اِلَنِش ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕ اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ًَبَّاز  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ  ٔ َنز ِٗ َ ًٔ اِْل ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ یِّ 

ًِ ُسنَٔن اِلُضَسی َو  ًَّ ٔم َُّض إٔى َٓ  ًَّ ٔ َلَوأت اِلَدِنٔص َحِيُث یَُياَزی بٔض ًَلَی َصُؤََلٔئ الؼَّ اَل َحآُٔووا  َٗ  ٕ وز ٌُ ََ لَٔيبٔيِّطٔ َمِش ٌَّ اہللَ ََشَ ٔ إ

َّی اہللُ  ِس َػل َ٘ ٚٔ َوَل ا َٔ ُِّن اليِّ ْٙ بَی ٔ ًَِيَضا إَٔلَّ ُمَيآ  ُٕ ِس َرََیِتَُيا َوَما یََتَدلَّ َ٘ َه ُسنََن اِلُضَسی َوَل َلِيطٔ َوَسلَّ ٌَّ الزَُّجَل ًَ ٔ  َرََیِتَُيا َوإ

ًِ َََحٕس إَٔلَّ َوَلطُ  ِّٕ َوَما ٔمِيُِٜه ٔم اَو فٔی الؼَّ َ٘ َّی ُي ُتِه  َلُيَضاَزی بَیَِن الزَُّجَلیِٔن َحً ِٛ َمِشحْٔس فٔی بَِيتٔطٔ َوَلِو َػلَِّيُتِه فٔی بُُيوتُِٜٔه َوَتَز

َّی ا ُتِه ُسيََّة ىَبٔيُِِّٜه َػل ِٛ َه َوَلِو َتَز ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُتِه ُسيََّة ىَبٔيُِِّٜه َػل ِٛ ِه َتَز ُٛ تُِه َمَشأجَس ََٜفِ َه َل ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ہللُ 

وعسمدی، یلع نب ارمق، اوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اہک اپوچنں امنزفں یک  اہرفؿ نب ابعد، فعیک،

 اپدنبی رکف بج اےکن ےیل البای اجےئ )ینعی اذاؿ دی اجےئ( ویکہکن ہی ننس دہی  ںیہ افر اہلل اعتیل ےن اؿ امنزفں وک اےنپ یبن یلص اہلل

ای ےہ افر مہ ےن داھکی ہک امجتع یک امنز ںیم رصػ فیہ ولگ ہن آےت ےھت اکنج افنؼ الھک وہا اھت ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ننس دہی  انب

افر مہ دےتھکی ےھت ہک یسک وک وت دف دف آدیم اہسرا دے رک الےت ےھت افر اوکس فص ںیم ڑھکا رکےت ےھت مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ سج 

مت اےنپ رھگفں ںیم امنز زپوھ ےگ افر دجسمفں وک وھچڑ دف ےگ وت مت اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع  ےک رھگ ںیم امنز زپےنھ یک ہگج ہن وہ نکیل ارگ

 فآہل فملس ےک رطہقی وک وھچڑ دف ےگ افر ارگ مت اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطہقی وک وھچڑ دف ےگ وت رفک اک اکؾ رکف ےگ 

 ، اوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعاہرفؿ نب ابعد، فعیک، وعسمدی، یلع نب ارمق :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتک امجتع رپ فدیع
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 وجياب، ًسی بً ثابت، سٌيس، بً جبیر، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہٗتيبہ، جزیز، اب :  راوی

ٌٔيسٔ  ًِ َس ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ًَسٔیِّ بِ  ًِ ًَ ِبٔسیِّ  ٌَ َزاَئ اِل ِِ ًِ َم ًَ ًِ ََبٔی َجَيإب  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر  بِ



 

 َّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  اَل َٗ َٗ ِذُر  ٌُ الُوا َوَما اِل َٗ ًِ اتَِّبأًطٔ ًُِذْر  طُ ٔم ٌِ َلِه یَِنَي َٓ ٍَ اِلُنَيازَٔی  ًِ َسنٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم ْٖ  ی اہللُ  َخِو

 َٙ َزاَئ ََبُو إِٔسَح ِِ ًِ َم ًَ اَل ََبُو َزاُوز َرَوی  َٗ َّی  ََلةُ الًَّٔی َػل َبِل ٔمِيُط الؼَّ ِ٘  ََِو َمَزْق َلِه ُا

ری، اوبانجب، ددی نب اثتب، دیعس، نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق، رج

 فآہل فملس ےن رفامای بج وکیئ صخش اذاؿ یک آفاز ےنس افر امنز ےک ےیل ہن اجےئ ابفوجد اےکس ہک وکیئ ذعر )وخػ ای امیبری( یھب ہن وہ وت

 ز وبقؽ ہن وہیگ ایکس اہنت زپیھ وہیئ امن

 ہبیتق، رجری، اوبانجب، ددی نب اثتب، دیعس، نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 سلامیٌ بً رحب، حناز بً زیس، ًاػه بً بہسلہ، ابورزیً، حرضت ابً او مٜتوو رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ  ًٕ ًِ ََبٔی َرٔزی ًَ ًٔ بَِضَسَلَة  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َّطُ َسأََل الئَّيیَّ  َُوِّ  َحسَّ َمُِٜتووٕ ََى

ائْٔس  َٗ ارٔ َولٔی  ٍُ السَّ یزُ اِلَبَْصٔ َطأس ِّی َرُجْل ََضٔ ٔن اَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌِ َػل َضِل لٔی ُرِخَؼْة ََ َٓ ََل یََُلئُٔنىٔی 

ٍُ اليَِّساَئ  اَل َصِل َاِشَن َٗ َِّی فٔی بَِئًی  اَل ََل ََٔجُس َلَک ُرِخَؼّة  ََُػل َٗ ِه  ٌَ اَل َن َٗ 

امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اعمص نب دہبہل، اوبرزنی، رضحت انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای 

 فہ ریما ات ع ںیہن ےہ وت ایک ایسی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم انانیب وہں افر ریما رھگ دفر ےہ افر وج ھجم وک ےل رک آات ےہ

وصرت ںیم ریمے ےیل رھگ رپ امنز زپےنھ یک ااجزت ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک وت اذاؿ یک آفاز اتنس ےہ؟ انب 

ںیم ریتے ےیل وکیئ اجنگشئ  اؾ وتکمؾ ریض اہلل ہنع اہک اہں )ںیم اذاؿ یک آفاز اتنس وہں( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بت

 ںیہن اپات 

 امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اعمص نب دہبہل، اوبرزنی، رضحت انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ہاروٌ بً زیس، ابی زرٗا، سٔياٌ، اًبسالزحنً بً ًابص، ًبسالزحنً بً ابی ليلی، حرضت ابً او مٜتوو رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ثَيَ  ثََيا ََبٔی َحسَّ أئ َحسَّ َٗ َِّر ًٔ ََبٔی الز ًُ َزیِسٔ بِ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ََبٔی َحسَّ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًَابٕٔص   ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ا ُس

اَل ال َ٘ َٓ  َٔ َبا ثٔیَرةُ اِلَضَواوِّ َوالشِّ َٛ ٌَّ اِلَنسٔیَيَة  ٔ اَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َٗ  ٕ ًٔ َُوِّ َمُِٜتوو ًِ ابِ ًَ َلِيطٔ َوَسلََّه َلِيلَی  ًَ َّی اہللُ  ئَّيیُّ َػل

أسُه اِلَحزِمٔیُّ َََا  َ٘ َذا َرَواُظ اِل َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ََٓهیَّ َصَّل  ََلٔح  َٔ ًَلَی اِل ٔ وَیَّ  ََلة ًَلَی الؼَّ ٍُ َویَّ  ٌَ َلِيَص فٔی َحٔسیثٔطٔ  ِشَن َيا ِٔ ًِ ُس ًَ

 َویَّ صََّل 

 اؾ وتکمؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اہرفؿ نب زدی، ایب زراق، ایفسؿ، ادبعارلنمح نب اعسب، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت انب

ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ںیم زرہےلی ڑیکے افر دردنے تہب ںیہ )وت ایک ریمے ےیل رھگ رپ امنز 
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 ےتہک ںیہ ہک اوکس ایفسؿ ےس اقمس رجیم ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ

 اہرفؿ نب زدی، ایب زراق، ایفسؿ، ادبعارلنمح نب اعسب، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل ہنع :  رافی
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 ً ٌٛب رضی اہلل ًيہحٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابواسحٙ، ًبساہلل بً ابی نؼیر، ابی بً ٌٛب، حرضت ابی ب :  راوی

 ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ  ٕ ًٔ ََبٔی َبٔؼیر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َّی بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َحسَّ اَل َػل َٗ ٕب  ٌِ َٛ  

اَل َََطاصْٔس  َ٘ َٓ ِبَح  ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِوّما الؼُّ َّی اہللُ  ُل  َػل َ٘ َِ ََلَتیِٔن ََ ٌَّ َصاَتیِٔن الؼَّ ٔ اَل إ َٗ الُوا ََل  َٗ  ٌْ اَل َََطاصْٔس ََُٓل َٗ الُوا ََل  َٗ  ٌْ ََُٓل

 ٌَّ ٔ ٔب َوإ َٛ ًَلَی الزُّ ٌَ َما ٓٔيضَٔنا َْلََتِيُتُنوصَُنا َوَلِو َحِبّوا  َلُنو ٌِ ًَلَی اِلُنَيآٔ٘ٔیَن َوَلِو َا َلَوأت  ًَلَی مٔ الؼَّ َل  َّٕ اِْلَوَّ ِّٕ الؼَّ ِثٔل َػ

ًِ َػََل  ٍَ الزَُّجٔل ََِزكَی ٔم ٌَّ َػََلَة الزَُّجٔل َم ٔ يَلُتطُ ََلبَِتَسِرتُُنوُظ َوإ ـٔ َٓ ًَلِٔنُتِه َما  َٜةٔ َوَلِو  ٔ ٍَ اِلَنََلئ تٔطٔ َوِحَسُظ َوَػََلتُطُ َم

ٔلَی  ُضَو َََحبُّ إ َٓ ثَُر  َٛ ٍَ الزَُّجٔل َوَما  ًِ َػََلتٔطٔ َم الَیالزَُّجَلیِٔن ََِزكَی ٔم ٌَ  اہللٔ َا



 

صفح نب رمع، ہبعش، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب ریصن، ایب نب ع ،، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اکی دؿ رجف یک امنز زپاھیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای الفں صخش احرض ےہ؟ ولوگں ےن

اہک ںیہن، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک الفں صخش وموجد ےہ؟ ولوگں ےن اہک ںیہن، بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

مت رفامای ہی دف امنزںی )اشعء رجف( انمنیقف رپ تہب اھبری وہیت ںیہ ارگ مت اجؿ ےتیل ہک )اخص وطر رپ( اؿ دف امنزفں اک انتک وثاب ےہ وت 

ےک لب  ل رک یھب آےت افر فص افؽ )رقتب ف وثاب ںیم( رفوتشں یک فص یک رطح ےہ افر ارگ مت اجؿ ےتیل ہک )فص ونٹھگں 

افؽ یک رشتک یک( ینتک تلیضف ےہ وت ًانیقی مت ایکس رطػ تقبس رکےت افر دف آدویمں اک لم رک امنز زپانھ اہنت امنز زپےنھ ےس الضف 

دف آدویمں ےک لم رک امنز زپےنھ ےس الضف ےہ افر امنز ںیم سج دقر یھب ولگ وہں ےگ اہلل  ےہ افر نیت آدویمں اک لم رک امنز زپانھ

 ےک زندکی فہ امنز اینت یہ دنسپدیہ وہ یگ 

 صفح نب رمع، ہبعش، اوباقحس، دبعاہلل نب ایب ریصن، ایب نب ع ،، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٌ بً احنس بً حيبل، اسحٙ بً یوسٕ، سٔياٌ، ابی سہل، ًثناٌ بً حٜيه، ًبسالزحنً بً ابی ًنزہ، حرضت ًثنا :  راوی

 ًٔاٌ رضی اہلل ًيہ

ٌَ بِ  ىٔی ًُِثَنا ٌِ ًِ ََبٔی َسِضٕل َي ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس َٕ َحسَّ ًُ یُوُس ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِبُس َحسَّ ثََيا  ٜٔيٕه َحسَّ ًَ َح

اَل َرُسو َٗ اَل  َٗ  ٌَ ا َّٔ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ ِنَزَة  ًَ ًُ ََبٔی  ًٔ بِ ٌَ الزَِّحَن ًَٕة کَا ٌَٔظاَئ فٔی َجَنا َّی اِل ًِ َػل َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُل اہللٔ َػل

َ٘ٔياؤ َلِيَلةٕ  َٛ  ٌَ ًَٕة کَا ِحَز فٔی َجَنا َٔ ٌَٔظاَئ َواِل َّی اِل ًِ َػل ٕٔ َلِيَلٕة َوَم َ٘ٔياؤ نِٔؼ َٛ 

نمح نب ایب رمعہ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےس ادمح نب لبنح، ااحسؼ نب ویفس، ایفسؿ، ایب لہس، امثعؿ نب میکح، دبعارل

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اشعء یک امنز امجتع ےس ادا رکے اگ وگای اس ےن آدیھ رات کت 

 ت ںیم ذگاری ابعدت یک افر وج صخش اشعء ف رجف یک امنز امجتع ےس ادا رکے اگ وت وگای اےنس امتؾ رات ابعد

ادمح نب لبنح، اقحس نب ویفس، ایفسؿ، ایب لہس، امثعؿ نب میکح، دبعارلنمح نب ایب رمعہ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 مشسز، یحٌی ، ابً ابی ذئب، ًبسالزحنً بً مہزاٌ، ًبسالزحنً بً سٌس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ  ٌَ ًٔ ٔمِضَزا ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی ذٔئِٕب  ابِ

ًَِوُه ََِجّزا ًِ اِلَنِشحٔٔس ََ ُس ٔم ٌَ َٓاِْلَبِ ُس  ٌَ اَل اِْلَبِ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   الئَّيیِّ َػل

، دبعارلنمح نب رہماؿ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص دسمد، ییحی، انب ایب ذ ب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آدیم دجسم ںیم انتج دفر ےس آات ےہ )وت آےن اجےن ںیم دقؾ ااھٹات ےہ ایس دقر وثاب اتلم ےہ( 

  رہماؿ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی ، انب ایب ذ ب، دبعارلنمح نب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل دیپؽ اجےن یک تلیضف

     555    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، زہیر، سلامیٌ، ابوًثناٌ، حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ ََبَا ًُ  َِّئِمُّ ََ ٌُ الت ثََيا ُسَلامِیَ ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  َ َحسَّ اَل ک َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ ثَطُ  ٌَ َحسَّ ٌَ ِثَنا ا

ًِ اِلنَ  َس َمِيزَّٔل ٔم ٌَ ًِ ََصِٔل اِلَنٔسیَئة ََبِ ِّی اِلِ٘ٔبَلَة ٔم ًِ ُيَؼل ًِ اليَّأض ٔمنَّ ًَِلُه َََحّسا ٔم ٌَ َرُجْل ََل ََ ًِ َذلَٔک الزَُّجٔل َوکَا ِشحٔٔس ٔم

بُُط فٔی ا َٛ ِلُت َلِو اِطتََریَِت حَٔناّرا َتزِ ُ٘ َٓ ٔلَی َجِئب ََل تُِدٔلئُُط َػََلْة فٔی اِلَنِشحٔٔس  ٔلٔی إ ٌَّ َمِيز اَل َما َُحٔبُّ ََ َ٘ َٓ ِلَنٔة  أئ َوالوُّ ـَ لزَِّم

ا َ٘ َٓ ِولٔطٔ َذلَٔک  َٗ  ًِ ًَ َشأََلطُ  َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َٓئُِمَ اِلَحٔسیُث إ ٌِ یَُِٜتَب اِلَنِشحٔٔس  َل َََرِزُت یَا َرُسوَل اہللٔ ََ

بَ  ِٗ ٔ ًَِلاَک اہللُ َذلَٔک کُلَّطُ ََىَِلاَک اہللُ َجلَّ لٔی إ اَل ََ َ٘ َٓ ُت  ٌِ ٔلَی ََصِلٔی إَٔذا َرَج ٔلَی اِلَنِشحٔسٔ َوُرُجوعٔی إ َّ َما اِحَتَشِبَت کُلَّطُ الٔی إ ًَز  َو

 ٍَ  ََِجَن

ی ک ر ںیم دمہنی ےک ولوگں ںیم دبع اہلل نب دمحم، زریہ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریم



 

 امنزویں ںیم ےس یسک اک اکمؿ دجسم ےس اانت دفر ہن اھت انتج ہک اکی صخش اک اھت رگم ایکس امجتع انہغ ہن وہیت یھت ںیم ےن اس ےس اہک ہک

اس ےن اہک ےھجم ہی دنسپ ںیہن ہک  ارگ مت اکی دگاھ رخدی ول سج رپ رگیم یک دشت افر اتریکی یک انب رپ مت وسار وہ رک دجسم آوکس وت رتہب وہاگ

ریما رھگ دجسم ےس لصتم وہ ہی ابت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت یھب یچنہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ریتا 

 آےن افر اجےن اک اس وقؽ ےس ایک دصقم اھت؟ فہ وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رغض اس ےس ہی یھت ہک ےھجم دجسم ںیم

 وثاب ےلم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک رفامای ہک اہلل ےن ےھجت فہ بس اطعء رفامدای وج وت ےن اس ےس اچاہ 

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل دیپؽ اجےن یک تلیضف

     556    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يہابو توبہ ہثيه بً ًبساہلل، یحٌی بً حارث، ٗاسه ابی ًبسالزحنً ابی امامہ، حرضت ابوًنامہ رضی اہلل ً :  راوی

ًَِبٔس الزَّ أسٔه ََبٔی  َ٘ ًِ اِل ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ حَُنِيٕس  ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ثََيا ََبُو َتِوبََة َحسَّ ٌَّ َرُسوَل َحسَّ َ ًِ ََبٔی ََُماَمَة َ ًَ  ًٔ ِحَن

زّ  ًِ بَِيتٔطٔ ُمَتَلضِّ َد ٔم ًِ َخَ اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی اہللٔ َػل َد إ ًِ َخَ ؤ َوَم ٔ اِلَحادِّ اِلُنَِحٔ أَِجز َٛ أَِجزُُظ  َٓ ٔلَی َػََلةٕ َمُِٜتوبَٕة  ا إ

وَ  ِِ ٔ َػََلةٕ ََل َل ًَلَی ََثَز ٔ َوَػََلْة  َتنٔز ٌِ ٔ اِلُن أَِجز َٛ أَِجزُُظ  َٓ َهی ََل َیِئؼبُُط إَٔلَّ إٔیَّاُظ  ُـّ  بَِيَيُضَنا َٛٔتاْب فٔی ًٔلِّيِّیَن  َاِشبٔئح ال

وتہب میثہ نب دبع اہلل، ییحی نب احرث، اقمس ایب دبعارلنمح ایب اامہم، رضحت اوبامعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اےنپ رھگ ےس فوض رک ےک رفض امنز یک تین ےس ےلکن اگ اوکس اس دقر وثاب ےلم اگ انتج ہک 

رک جح رپ اجےن اک وہات ےہ افر وج صخش لفن امنز یک تین ےس ےلکن اگ رصػ یس اک دصق رکےت وہےئ وت اوکس ااسی وثاب ےلم اگ ارحاؾ ابدنھ 

 ںیم یھک اسیج ہک رمعہ رکےن فاےل وک اتلم ےہ افر وج امنز اکی امنز ےک دعب وہ افر درایمؿ ںیم وکیئ وغل افر وہیبدہ اکؾ ہن وہ وت فہ امنز نییلع

 اجےئ یگ 

 اوب وتہب میثہ نب دبعاہلل، ییحی نب احرث، اقمس ایب دبعارلنمح ایب اامہم، رضحت اوبامعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل دیپؽ اجےن یک تلیضف

     557    حسیث                               لس اولج  :  جلس



 

 مشسز، ابومٌاویہ، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل َرُسو َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُل اہللٔ َحسَّ َّی اہللُ  َػل

ًَ َزَرَجّة َوذَ  ی ًَلَی َػََلتٔطٔ فٔی بَِيتٔطٔ َوَػََلتٔطٔ فٔی ُسوٗٔطٔ َخِنّشا َؤًِْشٔ ًَٕة َتزٔیُس  َ َػََلةُ الزَُّجٔل فٔی َجَنا أ ِه إَٔذا َتَوؿَّ ُٛ ٌَّ َََحَس َ لَٔک بٔأ

 ٔ ًَ اِلُوُؿوَئ َوََتَی اِلَنِشحَٔس ََل یُزٔیُس إ أَِحَش ًَِيُط بٔضَ َٓ ٍَ َلُط بَٔضا َزَرَجْة َوحُمَّ  ٔ ََلةُ َلِه یَِدُم ُخِلَوّة إَٔلَّ ُرٓ ََلَة َوََل یَِيَضزُُظ إَٔلَّ الؼَّ ا َلَّ الؼَّ

ََلةُ هَٔی َتِحبُٔشُط َوا ٕ َما کَاىَِت الؼَّ ٌَ فٔی َػََلة إَٔذا َزَخَل اِلَنِشحَٔس کَا َٓ َّی یَِسُخَل اِلَنِشحَٔس  ًَلَی ِلنَ َخٔليَئْة َحً  ٌَ و َُٜة يَُؼلُّ ٔ ََلئ

ٌَ اللَُّضهَّ أُِفِ َلطُ اللَُّضهَّ اِرَحِنُط اللَُّضهَّ  ولُو ُ٘ َّی ٓٔيطٔ َوَي ِه َما َزاَو فٔی َمِحلٔٔشطٔ الَّٔذی َػل ُٛ ٔ ٓٔيطٔ ََِو  َََحٔس َلِيطٔ َما َلِه یُِؤذ ًَ تُِب 

 یُِحٔسِث ٓٔيطٔ 

یض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یسک دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ر

 ے ہک بج مت ےس 
سلی
صخش اک امجتع ےس امنز زپانھ ااکس رھگ رپ ای ابزار )داکؿ( ںیم اہنت امنز زپےنھ ےس سیچپ درہج تلیضف راتھک ےہ ا

 ےہ وت اےکس رہ دقؾ رپ ااکس اکی درہج دنلب وہات ےہ افر اکی انگہ اٹ وکیئ ایھچ رطح فوض رکات ےہ افر ضحم امنز یہ یک اخرط دجسم ںیم اجات

 دای اجات ےہ اہیں کت ہک فہ دجسم ںیم دالخ وہ اجات ےہ افر بج فہ دجسم ںیم چنہپ ایگ وت وگای فہ امنز یہ یک احتل ںیم ےہ  بج کت ہک فہ

 راتہ ےہ بت کت رفےتش اےکس ےیل داع رکےت رےتہ ںیہ ہک اے دجسم ںیم امنز ےک ےیل راک رےہ افر بج کت فہ اینپ امنز یک ہگج رپ اھٹیب

 اہلل ایکس رفغمت رفام، اس رپ رمح رفام، افر ایکس وتہب وبقؽ رفام، )افر داع اک ہی ہلسلس اوستق کت اجری راتہ ےہ( بج کت ہک فہ یسک وک

 وکیئ اذیاء ہن اچنہپےئ ای اوکس وکیئ دحث القح ہن وہ 

 ہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدسمد، اوباعمف :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل دیپؽ اجےن یک تلیضف

     558    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ابومٌاویہ، ہَلل بً مينوٌ، ًلاء بً یزیس، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ًٔ یَزٔیَس  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ  ٌٕ ًٔ َمِيُنو ًِ صََٔلٔل بِ ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ی َس

َٓ َرُسوُل اہللٔ َصا فٔی  إَٔذا َػَلَّ َٓ ًَ َػََلّة  ی ٔسُل َخِنّشا َؤًِْشٔ ٌِ ٕة َا ًَ ََلةُ فٔی َجَنا َه الؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًََضا  َػل و ُٛ أََتهَّ ُر َٓ  ٕ ََلة

ٕ فٔی صََذ  ًُ زٔیَاز ِبُس اِلَواحٔسٔ بِ ًَ اَل  َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ِت َخِنٔشیَن َػََلّة  َِ ٔ َوُسُحوَزَصا بََل ََلة َٔ ا اِلَحٔسیٔث َػََلةُ الزَُّجٔل فٔی اِل



 

َٚ اِلَحسٔیَث  ًَةٔ َوَسا ًَلَی َػََلتٔطٔ فٔی اِلَحَنا  ُٕ ًَ ا ـَ  ُا

دمحم نب یسیع، اوباعمفہی، الہؽ نب ومیمؿ، اطعء نب سیدی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

امجتع یک امنز سیچپ امنزفں ےک ربارب ےہ افر بج امنز لگنج ںیم زپیھ اجےئ افر روکع ف وجسد ایھچ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

رطح ادا ےیک اجںیئ وت ااکس وثاب اچپس امنزفں ےک ربارب وہاگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دبعاولادح نب زاید ےن اس دحثی ںیم اہک ےہ ہک 

  دفد زایدہ یک اجیت ےہ رھپ آرخ کت دحثی ایبؿ یک لگنج ںیم آدیم یک امنز امجتع یک امنز ےس وثاب ںیم

 دمحم نب یسیع، اوباعمفہی، الہؽ نب ومیمؿ، اطعء نب سیدی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ےیل دجسم اجےن یک تلیضفادنریھی راوتں ںیم امنز ےک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ادنریھی راوتں ںیم امنز ےک ےیل دجسم اجےن یک تلیضف

     559    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً مٌین، ابوًبيسہ، اسنٌيل، ابوسلامیٌ، ًبساہلل بً اوض، حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ًَبِ َحسَّ  ًِ ًَ اُل  َٜحَّ ٌَ اِل ٌٔيُل ََبُو ُسَلامِیَ ثََيا إِٔسَن ازُ َحسَّ ثََيا ََبُو ًُبَِيَسَة اِلَحسَّ ٌٔیٕن َحسَّ ًُ َم ًِ ا یَِحٌَی بِ ًَ ًٔ ََِوٕض  ٔس اہللٔ بِ

َلٔه  ائٔیَن فٔی الوُّ ِ اِلَنظَّ اَل َبْشِّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ اوِّ َیِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ  بَُزیَِسَة  ٔلَی اِلَنَشأجسٔ بٔاليُّورٔ التَّ  إ

ییحی نب نیعم، اوبدیبعہ، اامسلیع، اوبامیلسؿ، دبعاہلل نب افس، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےک دؿ اےکن ےیل لمکم ونر وہاگ فآہل فملس ےن ادنریھے ںیم دجسم ںیم اجےن فاولں وک وخربخشی دی ےہ ہک ایقتم 

 ییحی نب نیعم، اوبدیبعہ، الیعمس، اوبامیلسؿ، دبعاہلل نب افس، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک ےیل فاقر ف وکسؿ ےک اسھت اجان اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل فاقر ف وکسؿ ےک اسھت اجان اچےیہ

     560    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 محنس بً سلامیٌ، ًبسالنلک، بً ًنزو، زاؤز، بً ٗيص، حرضت ابوثنامہ حيان :  راوی

 ٌَّ ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ ََ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٙ  َحسَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ٌِ ثَىٔی َس اَل َحسَّ َٗ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًِ َزاُوَز بِ ًَ ثَُضِه  ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًَ ًَِبَس اِلَنلٔٔک بِ

ُط َوصَُو یُزٔیُس اِلَنِشحَٔس ََِزَرَک َََحُسصَُنا  َٛ ًَ ًُِحَزَة ََِزَر َب بِ ٌِ َٛ  ٌَّ ثَىٔی ََبُو ثَُناَمَة اِلَحيَّاُن ََ َوَجَس َحسَّ َٓ اَل  َٗ نٔی َوََىَا َػاحَٔبُط 

اَل إَٔذا َتَوؿَّ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اَل إ َٗ ًِ َذلَٔک َو ًَ َيَضانٔی  َٓ ْک بَٔيَسیَّ  ًَ ُوُؿوئَُط ثُهَّ ُمَظبِّ أَِحَش َٓ ِه  ُٛ َ َََحُس أ

َّطُ فٔی  إٔى َٓ ًَّ یََسیِطٔ  َٜ ََل يَُظبِّ َٓ ٔلَی اِلَنِشحٔسٔ  ًَأمّسا إ َد  ٕ َخَ  َػََلة

دمحم نب امیلسؿ، دبعاکلمل نب رمعف، داؤد، نب سیق، رضحت اوبامثہم انحط ےس رفاتی ےہ ہک ع ، نب رجعہ اوکن دجسم اجےت وہےئ ےلم 

ملس آہل فاوب امثہم ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن ھجم وک اایلگنں اخٹچےت وہےئ داھکی وت ےھجم اس ےس عنم رفامای افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ےن رفامای ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ایھچ رطح فوض رک ےک دجسم ےک ارادہ ےس ےلکن وت فہ اےنپ اہوھتں ےس کیبشت ہن رکے )ینعی 

 اایلگنں ہن اخٹچےئ( ویکہکن فہ وگای امنز یہ یک احتل ںیم ےہ 

 دمحم نب امیلسؿ، دبعاکلمل، نب رمعف، داؤد، نب سیق، رضحت اوبامثہم انحط :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےیل فاقر ف وکسؿ ےک اسھت اجان اچےیہ

     561    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ًلاء، مٌبس بً ہزمز، حرضت سٌيس بً مشيب رضی اہلل ًيہ محنس بً مٌاذ بً ًباز، ابوًواىہ، يٌلی :  راوی

 ٌِ ًِ َم ًَ ًََلإئ   ًٔ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ِيبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ٕ اِل ًَبَّاز  ًٔ ٔ بِ اذ ٌَ ًُ ُم ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ  َ ًٔ صُزُِمز َبٔس بِ

 ًِ اَل َحرَضَ َرُجَّل ٔم َٗ ُت َرُسوَل اہللٔ اِلُنَشئِّب  ٌِ ثُُُٜنوُظ إَٔلَّ اِحتَٔشابّا َسنٔ ثُُِٜه َحٔسیّثا َما ََُحسِّ ِّی ُمَحسِّ ٔن اَل إ َ٘ َٓ  اِْلَِنَؼارٔ اِلَنِوُت 

ََلةٔ َلِه  ٔلَی الؼَّ َد إ ًَ اِلُوُؿوَئ ثُهَّ َخَ أَِحَش َٓ ِه  ُٛ أَ َََحُس وُل إَٔذا َتَوؿَّ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َّ َیزِ  َػل ًَز َتَب اہللُ  َٛ َسَمُط اِلُيِنىَی إَٔلَّ  َٗ  ٍِ َٓ

ِب ََحَ  ِلُيرَقِّ َٓ َئّة  ِيُط َسيِّ ًَ ًَزَّ َوَجلَّ  ی إَٔلَّ َحمَّ اہللُ  َسَمُط اِلُيرِسَ َٗ  ٍِ ـَ ٌِ ََتَی اِلَنِشحَٔس َوَجلَّ َلُط َحَشَيّة َوَلِه َي ٔ إ َٓ ِس  ٌِّ ِه ََِو لٔيَُب ُٛ ُس

ٕة ُُٔفَ  ًَ َّی فٔی َجَنا َذلَٔک  ََٓؼل َٛ  ٌَ َّی َما ََِزَرَک َوَََتهَّ َما بَقَٔی کَا ْف َػل ٌِ ا َوبَقَٔی َب ـّ ٌِ ِوا َب ِس َػلَّ َٗ ٌِ ََتَی اِلَنِشحَٔس َو ٔ إ َٓ ٌِ ََتَی  َلُط  ٔ إ َٓ

َذلَٔک  َٛ  ٌَ ََلَة کَا أََتهَّ الؼَّ َٓ ِوا  ِس َػلَّ َٗ  اِلَنِشحَٔس َو

نب رہشم، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری دمحم نب اعمذ نب ابعد، اوبوعاہن، یلعی نب اطعء، دبعم 

صخش بج رمےن اگل وت اس ےن اہک ہک ںیم ضحم وثاب یک اخرط مت ےس اکی دحثی ایبؿ رکات وہں  ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

ز ےک ےیل اتلکن ےہ وت داانہ دقؾ ااھٹےت یہ اہلل فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش ایھچ رطح فوض رک ےک امن

اعتیل اس ےک ےیل اکی یکین د ھ دےتی ںیہ افر ابایں دقؾ رےتھک یہ اس اک اکی انگہ اعمػ رک دےتی ںیہ  سپ وج اچےہ )دجسم ےس( 

ےت ںیہ افر ارگ فہ دجسم ںیم رقبی رےہ ای دفر رےہ  سپ ارگ فہ دجسم ںیم آرک امنز زپاتھ ےہ وت اس ےک )ریغصہ انگ ہ( اعمػ رک دےیئ اج

 اےسی فتق ںیم آات ےہ ہکبج ولگ امنز اک ھچک ہصح زپھ ےکچ ےھت افر ھچک ابیق رہ یئگ یھت افر ینتج امنز یتلم ےہ فہ اؿ ےک اسھت زپھ اتیل

دجسم ںیم اےسی فتق  ےہ افر وج ابیق رہ اجیت ےہ فہ دعب ںیم وپری رک اتیل ےہ بت یھب اس ےک انگہ اعمػ رک دےی اجںیئ ےگ افر ارگ فہ

 ںیم آای بج امنز متخ وہ یکچ یھت افر رھپ )دجسم ںیم آرک( اس ےن امنز زپیھ بت یھب اس یک رفغمت رک دی اجےئ یگ 

 دمحم نب اعمذ نب ابعد، اوبوعاہن، یلعی نب اطعء، دبعم نب رہشم، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 آدیم امنز ےک ارادہ ےس دجسم ےک ےیل الکن رگم امجتع وہیئگ وت یھب وثاب ےلم اگ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آدیم امنز ےک ارادہ ےس دجسم ےک ےیل الکن رگم امجتع وہیئگ وت یھب وثاب ےلم اگ

     562    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً مشلنہ، ًبسالٌزیز، ابً محنس، ابً كحَلء، محؼً بً ًلی، ًوٌ بً حارث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ىٔ  ٌِ ٕس َي ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًٔ ًٔ بِ ًِ ُمِحٔؼ ًَ ًَ كَِحََلَئ  ی ابِ

 َ أ ًِ َتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ٖٔ بِ ِو ًَ  ًِ َوَجَس ًَ َٓ ًَ ُوُؿوئَطُ ثُهَّ َراَح  أَِحَش َٓ  

ًَِلاُظ اہللُ  ِوا ََ ِس َػلَّ َٗ ًِ ََِجزٔصِٔه َطِيّئااليَّاَض  ُؽ َذلَٔک ٔم ُ٘ َصا ََل یَِي َصا َوَحرَضَ ًِ َػَلَّ ٔ َم زَّ ٔمِثَل ََِجز ًَ  َجلَّ َو

حل ء، نصحم نب یلع، وعؿ نب احرث، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
ط

دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم، انب 

امای وج صخش ایھچ رطح فوض رک ےک دجسم ےک ےیل ےلکن افر بج فاہں  ےچنہ وت دےھکی ہک ولگ امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ےس افرغ وہ ےکچ ںیہ )ینعی امجتع وہ یکچ ےہ( وت اہلل اعتیل اس وک یھب اانت یہ وثاب دںی ےگ انتج اس صخش وک الم ےہ  سج ےن امجتع 

  فاولں ےک ارج ںیم یھب ھچک یمک ہن وہ یگ ےک اسھت امنز زپیھ وہ  افر امجتع ےس امنز زپھ ےنکچ

حل ء، نصحم نب یلع، وعؿ نب احرث، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ط

 دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم، انب 

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

  



 

 ےک اجےن اک ایبؿ دجسم ںیم وعروتں

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں ےک اجےن اک ایبؿ

     563    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، محنس بً ًنز، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ اْز  َحنَّ

ََٔٔلْت  ًَّ َا ًَ َوصُ ِج ًِ لَٔيِِخُ ٜٔ وا إَٔماَئ اہللٔ َمَشأجَس اہللٔ َوَل ٌُ اَل ََل َتِنَي َٗ َه   َوَسلَّ

 نب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم

 رفامای اہلل یک دنبویں وک دجسم اجےن ےس ہن رفوک نکیل فہ اس ابت اک ایخؽ رںیھک ہک وخوبش اگل رک ہن اجںیئ 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب رمع، اوبہملس، رضحت :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں ےک اجےن اک ایبؿ

     564    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ایوب، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہسلامیٌ بً رحب، حناز،  :  راوی

اَل َرُسوُل اہللٔ  َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َه ََل َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

وا إَٔماَئ اہللٔ َمَشأجَس اہللٔ ٌُ  َتِنَي

نب رحب، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل امیلسؿ 

 یک دنبویں وک اہلل یک دجسمفں ںیم آےن ےس تم رفوک 

 امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں ےک اجےن اک ایبؿ



 

     565    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ابً ًنز رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ًواو بً حوطب، حبيب، بً ابی ثابت، حرض :  راوی

ثَىٔی حَ  ًُ َحِوَطٕب َحسَّ اُو بِ وَّ ٌَ ٌَ ََِخبََرىَا اِل ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ ًَُنَز َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًُ ََبٔی ثَابٕٔت  بٔيُب بِ

َه ََل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَّ ًَّ َخیِْر َلُض وا نَٔشائَُِٜه اِلَنَشأجَس َوبُُيوتُُض ٌُ   َتِنَي

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، وعاؾ نب وحبش، بیبح، نب ایب اثتب، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

اہتبل )امنز زپےنھ ےک ےیل( اؿ ےک رھگ اؿ ےک ےیل  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ وعروتں وک دجسم اجےن ےس تم رفوک،

 زایدہ رتہب ںیہ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، وعاؾ نب وحبش، بیبح، نب ایب اثتب، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں ےک اجےن اک ایبؿ

     566    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، ابومٌاویہ، اًنع، محاہس :  راوی

 َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا َجزٔیْز َوََبُو ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل الئَّيیُّ َحسَّ َٗ ًُ ًَُنَز  ًَِبُس اہللٔ بِ اَل  َٗ اَل  َٗ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًَِنٔع 

ًْ َلُط َواہللٔ ََل ىَأِذَ  اَل ابِ َ٘ َٓ ِئل  ٔلَی اِلَنَشأجٔس بٔاللَّ َلِيطٔ َوَسلََّه ائَِذىُوا لٔليَِّشأئ إ ًَ َّی اہللُ  دِٔذىَُط َزََُّل َواہللٔ ََل َػل ََٓيتَّ  ًَّ ٌُ َلُض

 َ َه ائَِذىُوا َلضُ ى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ُٗوُل  اَل ََ َٗ َب َو ـٔ َُ َشبَّطُ َو َٓ اَل  َٗ  ًَّ ٌُ َلُض ًَّ أَِذ ٌُ َلُض وُل ََل ىَأَِذ ُ٘  ًَّ َوَا

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اوباعمفہی، اشمع، اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع اک ایبؿ ےہ ہک روس

ےن رفامای  وعروتں وک رات ےک فتق دجسم اجےن یک ااجزت دف  )ہی نس رک( اؿ ےک اکی ےٹیب ےن اہک ہک دخبا مہ وت اوکن ااجزت ہن دںی 

ےتہک ںیہ ہک )اعمرہض ےگ ویکہکن اس رطح فہّ رھگ ےس ابرہ ےنلکن اک( اہبہن رتاش ںیل یگ سپ دخبا مہ اوکن ایکس ااجزت ہن دںی ےگ اجمدہ 

 دحثی رپ( دبعاہلل نب رمع تخس انراض وہےئ افر ےٹیب وک تہب ربا الھب اہک افر رفامای ہک ںیم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس شیپ رک

 راہ وہں ہک وعروتں وک ااجزت دف افر وت اتہک ےہ ہک مہ ااجزت ہن دںی ےگ 

 ، اشمع، اجمدہامثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اوباعمفہی :  رافی

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

  



 

 دجسم ںیم وعروتں وک امنز ےک ےیل ہن اجےن دےنی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں وک امنز ےک ےیل ہن اجےن دےنی اک ایبؿ

     567    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی مالک، یحٌی بً سٌيس، حرضت ًنزہ بيت ًبسالزحنً :  راوی

ََّضا ََِخبََرِتطُ  ًٔ ََى ًَِبٔس الزَِّحَن ِنَزَة بِٔئت  ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَائَٔظَة َزِوَد الئَّيیِّ َػ َحسَّ  ٌَّ َّی اہللُ  ََ ل

ضُ  ٌَ َه َما ََِحَسَث اليَِّشاُئ َلَنَي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَلِت َلِو ََِزَرَک َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ُط نَٔشاُئ ًَ ٌَ ٔ َنا ُمي َٛ ًَّ اِلَنِشحَٔس 

 ٔ ُط نَٔشاُئ بَىٔی إ ٌَ ٔ ِنَزَة ََُمي ٌَ ٔ ِلُت ل ُ٘ َٓ اَل یَِحٌَی  َٗ ائٔيَل  ِه بَىٔی إِْٔسَ ٌَ اَلِت َن َٗ ائٔيَل   ِْسَ

یبنعق امکل، ییحی نب دیعس، رضحت رمعہ تنب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض 

ہبش آپ یلص اہلل اہلل اہنع ےن رفامای ہک ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وعروتں اک ہی احؽ دھکی ےتیل وجاب وعروتں ےن انب راھک ےہ وت الب 

ہیلع فآہل فملس اوکن دجسم اجےن ےس رفک دےتی سج رطح ینب ارسالیئ یک وعروتں وک رفک دای ایگ اھت  ییحی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

 رمعہ ےس وپاھچ ہک ایک ینب ارسالیئ یک وعروتں وک )دجسم ںیم اجےن ےس( رفک دای ایگ اھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک اہں 

  امکل، ییحی نب دیعس، رضحت رمعہ تنب دبعارلنمحیبنعق :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں وک امنز ےک ےیل ہن اجےن دےنی اک ایبؿ

     568    یثحس                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، ًنزو بً ًاػه، ہناو، ٗتازہ، مورٚ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ٕٚ ًِ ُمَورِّ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ اَل َحسَّ َٗ ثَُضِه  ًَأػٕه َحسَّ  ًَ ًَِنزَو بِ  ٌَّ َّی ََ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًَبِ َحسَّ  ًِ ًَ ٔس اہللٔ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ 

ًِ َػََلتَٔضا فٔی حُِحزَ  ُل ٔم ـَ ِٓ اَل َػََلةُ اِلَنزََِةٔ فٔی بَِيتَٔضا ََ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ُل ًَ ـَ ِٓ تَٔضا َوَػََلتَُضا فٔی َمِدَسًَٔضا ََ

ًِ َػََلتَٔضا فٔی بَِيتَٔضا  ٔم

ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل انب ینثم، رمعف نب اعمص، امہؾ، اتقدہ، ومرؼ، رضح

فملس ےن رفامای وعرت اک رمکہ ںیم امنز زپانھ رھگ )آنگن( ںیم امنز زپےنھ ےس رتہب ےہ افر )ادنرفین( وکڑھٹی ںیم امنز زپانھ رمکہ ںیم 



 

رکے یگ ایس دقر رتہب ےہ  نح ںیم امنز زپےنھ ےک اقمہلب ںیم رمکہ ںیم امنز زپےنھ ےس رتہب ےہ ینعی وعرت سج دقر یھب رپدہ اایتخر 

 امنز زپانھ الضف ےہ افر رمکہ ںیم امنز زپےنھ ےک اقمہلب ںیم رمکہ ےک ادنر ینب وہیئ وکرھٹی ںیم امنز زپانھ الضف ےہ 

 ہنع انب ینثم، رمعف نب اعمص، امہؾ، اتقدہ، ومرؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وعروتں وک امنز ےک ےیل ہن اجےن دےنی اک ایبؿ

     569    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ىآٍ، حرضت ًنز رضی اہلل ًيہابو مٌنز، ًبسالوارث :  راوی

اَل َرُسولُ  َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا ََیُّوُب  ًَِبُس اِلَوارٔٔث َحسَّ ثََيا  ٕ َحسَّ َنز ٌِ ثََيا ََبُو َم َه َلِو  َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َٓ  ٍْ ٔ اَل ىَآ َٗ َيا صََذا اِلَباَب لٔليَِّشأئ  ِٛ ًِ َتَز ًَ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ٌٔيُل بِ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ إِٔسَن َٗ َّی َماَت  ًُ ًَُنَز َحً َلِه یَِسُخِل ٔمِيُط ابِ

اَل ًَُنزُ َوَصَذا َََػحُّ  َٗ اَل  َٗ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ََیُّوَب 

ہل فملس ےن رفامای ارگ مہ اس اوب رمعم، دبعاولارث، انعف، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

درفازہ وک وعروتں ےک ےیل وھچڑ دںی )وت انمبس ےہ( رضحت انعف اک ایبؿ ےہ ہک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس اراشد ےک 

ب دعب( انب رمع زدنیگ رھب اس درفازہ ےس دالخ ںیہن وہےئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اامسلیع نب اربامیہ ےن وباہطس اوی

 انعف ےس رفاتی ایک ےہ ہک ہی رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای افر یہی حیحص ےہ 

 اوب رمعم، دبعاولارث، انعف، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ؿ فوکسؿ ےس اجان اچےیہ دفڑان ںیہن اچےیہامنز ںیم اشلم وہےن ےک ےیل اانیمط

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اشلم وہےن ےک ےیل اانیمطؿ فوکسؿ ےس اجان اچےیہ دفڑان ںیہن اچےیہ

     570    حسیث                               جلس اول  :  جلس

لنہ بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل احنس بً ػالح، ًيبشہ، یوىص، ابً طہاب، سٌيس بً مشيب، ابوس :  راوی

 ًيہ



 

ًُ اِلُنَش  ٌٔيُس بِ ًٔ ٔطَضإب ََِخبََرنٔی َس ًِ ابِ ًَ ًَِيَبَشُة ََِخبََرنٔی یُوىُُص  ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَبِسٔ َحسَّ  ًُ ئِّب َوََبُو َسَلَنَة بِ

ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٌَّ ََبَا صَُزیَِزَة  ََ ًٔ ٌَ َوَِتُوصَا الزَِّحَن ِو ٌَ ََل َتأِتُوَصا َاِش َٓ ََلةُ  وُل إَٔذا َُٗٔيَنِت الؼَّ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  َرُسوَل اہللٔ َػل

اَل ا َٗ َذا  َٛ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ وا  أَتٔنُّ َٓ َٓاَتُِٜه  ََٓؼلُّوا َوَما  ُتِه  ِٛ َنا ََِزَر َٓ ٜٔيَيُة  َلِيُِٜه الشَّ ًَ ٌَ َو ًُ ََبٔی ذٔئِٕب لزُّبَيِ َتِنُظو ٔسیُّ َوابِ

اَل ابِ  َٗ وا و  أَتٔنُّ َٓ اَتُِٜه  َٓ ًِ الزُّصِزٔیِّ َوَما  ًَ ًُ ََبٔی َحِنزََة  ِيُب بِ ٌَ َنْز َوُط ٌِ ٕس َوَم ٌِ ًُ َس ًِ الزُّصِزٔیِّ َوِحَسُظ َوإٔبَِزاصٔيُه بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة 

ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًُ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٗ وا و  ـُ ِٗ ا َٓ ًُ وا َوابِ أَتٔنُّ َٓ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ َة  ٌَ ًُ َربٔي َفُ بِ ٌِ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َوَج ًَ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َتاَزَة َوََىَْص  َٗ َه َوََبُو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ وز ٌُ َٗ َمِش ُضِه  وا َوَسلََّه کُلُّ أَتٔنُّ َٓ  الُوا 

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج ریبکت یہک اجےئ وت دفڑےت وہےئ تم آؤ ہکلب اانیمطؿ 

ےتلچ وہےئ آؤ سج دقر امنز لم اجےئ اوکس )امجتع ےک اسھت( زپھ ول افر ینتج وھچٹ اجےئ اوکس وپرا رکول اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ےس 

زدیبی، انب ایب ذ ب، اربامیہ نب دعس، رمعم افر بیعش نب ایب زمحہ ےن زرہی ےس ظفل افومت رفاتی ایک ےہ افر زرہی ےس رصػ اب 

ووا رفاتی ایک 

 

قص
ےہ افر دمحم نب رمع فےن وباہطس اوبہملس اوبرہریہ ےس افر رفعج نب رہعیب ےن وبایطس ارعج رضحت اوبرہریہ ہنییع ےن اف

ےس افومتا ذرک ایک ےہ زین اوبوعسمد، اوباتقدہ، افر رضحت اسن، اؿ بس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ظفل افومتا یہ رفاتی ایک 

 ےہ 

 ، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اشلم وہےن ےک ےیل اانیمطؿ فوکسؿ ےس اجان اچےیہ دفڑان ںیہن اچےیہ

     571    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، طٌبہ، سٌس بً ابزاہيه، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُت ََبَا َس  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ َّی اہللُ َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َلَنَة 

ا َٗ ُِٜه  َ٘ وا َما َسَب ـُ ِٗ ُتِه َوا ِٛ وا َما ََِزَر ََٓؼلُّ ٜٔيَيُة  َلِيُِٜه الشَّ ًَ ََلَة َو اَل ائُِتوا الؼَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًُ اَل ابِ َٗ َذا  َٛ َل ََبُو َزاُوز َو

ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َولِ  ًَ  ًَ َٕ ٓٔيطٔ ٔسیرٔی ٔ وا َواِخُتل ـُ ِٗ وا َوا أَتٔنُّ َٓ ِيُط  ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َوََبُو َذٓرٕ َرَوی  ًَ  ٍٕ ٔ اَل ََبُو َرآ َٗ َذا  َٛ ٔف َو ِ٘  َي

اوب فدیل، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

ےک ےیل وکسؿ ف فاقر ےک اسھت آؤ افر ینتج اپؤ اوکس زپھ ول افر ینتج اجیت رےہ اوکس دعب ںیم وپرا رکول اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب رفامای امنز 

، ، رفاتی ایک ےہ ایس رطح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس اوبراعف  ِ

 

ص

ق
َ
لی 

َ
ریسنی ےن یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ، ، ف

ووا دفونں رمفی ںیہ ینعی اس ظفل ںیم اوبذر یک رطػ ےس االتخػ ےن ذرک ایک ےہ افر 
ُ

 

قص
ا
َ
وا افر ف

ُ
ّ
ِ

 

َ َت

 

رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس ق

 فاعق وہا ےہ 

 اوب فدیل، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دجسم ںیم دفرمہبت امجتع رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دفرمہبت امجتع رکےن اک ایبؿ

     572    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، وہيب، سلامیٌ اسوز، ابً متوکل، حرضت ابوسٌيس خسری ر :  راوی

 ٌٔ ًِ ََبٔی َس ًَ ِّٔل  ًِ ََبٔی اِلُنَتَوک ًَ  ٔ ٌَ اِْلَِسَوز ًِ ُسَلامِیَ ًَ ثََيا ُوَصِيْب  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ يٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ

اَل ََََل  َ٘ َٓ ِّی َوِحَسُظ  َه ََبَِْصَ َرُجَّل ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  طُ َػل ٌَ َِّی َم َٓيَُؼل ًَلَی َصَذا   ُٚ   َرُجْل یََتَؼسَّ

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، امیلسؿ اوسد، انب وتملک، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

س رپ دصہق رکے؟ ینعی اس ےک اسھت ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک اہنت امنز زپےتھ وہےئ داھکی وت رفامای ایک وکیئ صخش ںیہن ےہ وج ا

 امنز زپےھ ؟

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، امیلسؿ اوسد، انب وتملک، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ر رھپ دجسم ںیم اج رک امجتع ےلم وت رھپ ےس امجتع ےک اسھت امنز زپےھارگ وکےئ صخش رھگ رپ اہنت امنز زپھ ےل اف

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکےئ صخش رھگ رپ اہنت امنز زپھ ےل افر رھپ دجسم ںیم اج رک امجتع ےلم وت رھپ ےس امجتع ےک اسھت امنز زپےھ

     573    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، يٌلی بً ًلاء، جابز، حرضت یزیس بً اسوز :  راوی

 ٔ ًٔ اِْلَِسَوز ًٔ َیزٔیَس بِ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًََلإئ   ًُ لَی بِ ٌِ َبُة ََِخبََرنٔی َي ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٍَ َرُسؤل  َحسَّ َّی َم َُّط َػل ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ

َليِ  ًَ َّی اہللُ  ًَا بٔضَٔنا اہللٔ َػل َس َٓ ٌٔ َلِه ُيَؼلَِّيا فٔی ىَاحَٔئة اِلَنِشحٔٔس  َّی إَٔذا َرُجََل ا َػل ََٓلنَّ َه َوصَُو ََُُلْو َطابٌّ  َٓحَٔئ بٔضَٔنا طٔ َوَسلَّ

اَل  َ٘ َٓ ِس َػلَِّيَيا فٔی رَٔحالَٔيا  َٗ اََل  َٗ َيا  ٌَ ٌِ ُاَؼلَِّيا َم َُٜنا ََ ٌَ اَل َما َمَي َ٘ َٓ ائُٔؼُضَنا  ًَُس ََفَ ِه فٔی َرِحلٔطٔ  تُزِ ُٛ َّی َََحُس لُوا إَٔذا َػل ٌَ ِٔ ََل َا

ََّضا َلُط ىَآَٔلْة  إٔى َٓ ُط  ٌَ ِلُيَؼلِّ َم َٓ  ثُهَّ ََِزَرَک اِْلَٔماَو َوَلِه ُيَؼلِّ 

 صفح نب رمع، ہبعش، یلعی نب اطعء، اجرب، رضحت سیدی نب اوسد ےس رفاتی ایک ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےک اسھت امنز زپیھ اس فتق فہ ون وجاؿ زلےک ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ رےہ ےھت بت فہ آدیم دجسم ےک اکی 

وکہن ںیم ےھٹیب رےہ افر اوھنں ےن امنز ںیہن زپیھ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک البای وت فہ ڈرےت وہےئ آےئ آپ یلص اہلل 

وپاھچ مت ےن امہرے اسھت امنز ویکں ںیہن زپیھ؟ وب ےل مہ اےنپ رھگ ںیم زپھ ےکچ ےھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ہیلع فآہل فملس ےن

فملس ےن رفامای ااسی ہن ایک رکف بج مت ںیم ےس وکےئ صخش رھگ ںیم امنز زپھ ےل افر رھپ اامؾ ےک اپس آےئ اس احؽ ںیم ہک اامؾ ےن امنز 

 ز زپھ ےل ہی امنز اس ےک ےیل لفن وہ اجےئ یگ ںیہن زپیھ وہ وت اس ےک اسھت امن

 صفح نب رمع، ہبعش، یلعی نب اطعء، اجرب، رضحت سیدی نب اوسد :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اج رک امجتع ےلم وت رھپ ےس امجتع ےک اسھت امنز زپےھ ر رھپارگ وکےئ صخش رھگ رپ اہنت امنز زپھ ےل اف

     574    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مٌاذ، طٌبہ، يٌلی، ًلاء، حرضت جابز بً یزیس :  راوی

لَی  ٌِ ًِ َي ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ابِ َّی َحسَّ ٍَ الئَّيیِّ َػل اَل َػلَِّيُت َم َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ یَزٔیَس  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًََلإئ   ًٔ بِ

َياظُ  ٌِ ِبَح بٔنٔىّی بَٔن ًََلِيطٔ َوَسلََّه الؼُّ  اہللُ 

 فملس ےک اسھت انب اعمذ، ہبعش، یلعی، اطعء، رضحت اجرب نب سیدی ےک فادل رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ینم ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 حبص یک امنز زپیھ  ابیق ومضمؿ یلہپ دحثی یک رطح ےہ 

 انب اعمذ، ہبعش، یلعی، اطعء، رضحت اجرب نب سیدی :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 ز زپھ ےل افر رھپ دجسم ںیم اج رک امجتع ےلم وت رھپ ےس امجتع ےک اسھت امنز زپےھارگ وکےئ صخش رھگ رپ اہنت امن
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 ٗتيبہ، مًٌ بً ًيسی، سٌيس بً سائب، ىوح بً ػٌؼٌہ، حرضت یز یس بً ًامز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  اَل ٔجئُِت َواليَّ َحسَّ َٗ  ٕ ًَأمز  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َة  ٌَ َؼ ٌِ ًٔ َػ ًِ ىُؤح بِ ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ ًٔيَسی  ًُ بِ ٌِ ٔيیُّ َيا َم

َلِييَ  ًَ  َٖ َٓاِنَْصَ اَل  َٗ ََلةٔ  ُضِه فٔی الؼَّ ٌَ َحَلِشُت َوَلِه ََِزُخِل َم َٓ ََلةٔ  َه فٔی الؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َػل َّی اہللُ  ا َرُسوُل اہللٔ َػل

اَل  َٗ ِس ََِسَلِنُت  َٗ اَل بَلَی یَا َرُسوَل اہللٔ  َٗ اَل َََلِه ُاِشلِٔه یَا َیزٔیُس  َ٘ َٓ ََی َیزٔیَس َجالّٔشا  َه ََفَ ٍَ َوَسلَّ ٌِ َتِسُخَل َم َک ََ ٌَ َنا َمَي َٓ

ِس َػلَّ  َٗ ِيُت  ُٛ ِّی  ٔن اَل إ َٗ َوَجِسَت اليَّأض فٔی َػََلتٔضِٔه  َٓ  ٔ ََلة ٔلَی الؼَّ اَل إَٔذا ٔجئَِت إ َ٘ َٓ ِيُتِه  ِس َػلَّ َٗ  ٌِ ٔلٔی َوََىَا ََِحَشُب ََ ِيُت فٔی َمِيز

ٔ َمُِٜتوبَْة  ًِ َلَک ىَآَٔلّة َوَصٔذظ ِس َػلَِّيَت َتُٜ َٗ ِيَت  ُٛ  ٌِ ٔ ُضِه َوإ ٌَ ََٓؼلِّ َم  اليَّاَض 

صعہ، رضح
طع
ت سی دی نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  یتم وبنی ںیم ہبیتق، نعم نب یسیع، دیعس نب اس ب، ونح نب 

احرض وہا  وت آپ امنز زپھ رےہ ےھت  ںیم ھٹیب ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم رشکی ںیہن وہا )ویک ہکن ںیم 

 افرغ وہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سی دی اعرم وک امنز زپھ اکچ اھت( رفای ےتہک ںیہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس

ؽ اھٹیب وہا داھکی وت الب رک اےس وپاھچ ہک ایک مت املسمؿ ںیہن وہ؟ رفای اک ایبؿ ےہ ہک اس رپ رضحت سیدی نب اعرم ےن وجاب دای ہک ای روس

فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک رھپ مت ولوگں ےک اسھت امنز ںیم اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وت االسؾ ال اکچ وہں آپ یلص اہلل ہیلع 

ز اشلم ویکں یہن وہےئ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم اےنپ رھگ رپ امنز زپھ اکچ اھت افر ریما ایخؽ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امن

وگں ےک اپس آؤ افر اؿ وک امنز زپاتھ وہا اپؤ وت اؿ ےک ےس افرغ وہ ےکچ وہں ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ول

 اسھت یھب امنز ںیم رشکی وہ اجؤ ارگہچ مت ےلہپ امنز زپھ ےکچ وہ وت ہی لفن وہ اجےئ یگ افر فہ رفض امشر وہ یگ 

صعہ، رضحت سی دی نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی
طع
 ہبیتق، نعم نب یسیع، دیعس نب اس ب، ونح نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکےئ صخش رھگ رپ اہنت امنز زپھ ےل افر رھپ دجسم ںیم اج رک امجتع ےلم وت رھپ ےس امجتع ےک اسھت امنز زپےھ
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 احنس بً ػالح، ًلی بً وہب، ًنزو بً بٜیر، حرضت ًٔيٕ بً ًنزو بً مشيب رضی اہلل ًيہ بىی اسس بً خزینہ :  راوی

 ٔٔ ًَ  ٍَ َُّط َسنٔ ٕ ََى َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ِنْزو  ًَ اَل ََِخبََرنٔی  َٗ ًٔ َوصِٕب  ًَلَی ابِ َُِت  اَل رَقَ َٗ ًُ َػالٕٔح  ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِنزٔو َحسَّ  ًَ َٕ بِ ًٔ اِلُنَشئِّب ي بِ

ِّی ََ  اَل ُيَؼل َ٘ َٓ َّطُ َسأََل ََبَا ََیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیَّ  ًٔ ُخزَیَِنَة ََى ًِ بَىٔی َََسسٔ بِ ثَىٔی َرُجْل ٔم وُل َحسَّ ُ٘ ِتٔی َي ََلَة ثُهَّ َیأ َحُسىَا فٔی َمِيزٔلٔطٔ الؼَّ



 

أَٔجُس فٔی َٓ ُضِه  ٌَ ِّی َم َٓأَُػل ََلةُ  اُو الؼَّ َ٘ َّی اہللُ  اِلَنِشحَٔس َوُا ًِ َذلَٔک الئَّيیَّ َػل ًَ اَل ََبُو ََیُّوَب َسأَِلَيا  َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک َطِيّئا  ٔسی ٔم ِٔ َن

 ٍٕ اَل َذلَٔک َلُط َسِضُه َجِن َ٘ َٓ َه   ًََلِيطٔ َوَسلَّ

صخش ےس ادمح نب اصحل، یلع نب فبہ، رمعف نب ریکب، رضحت فیفع نب رمعف نب بیسم ریض اہلل ہنع ینب ادس نب زخہمی ےک اکی 

رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک مہ ںیم ےس وکیئ صخش رھگ رپ امنز زپھ ےل رھپ 

دجسم ںیم آےئ افر فاہں امنز وہ ریہ وہ وت ایسی وصرت ںیم ارگ ںیم امنز ںیم رشکی وہ اجات وہں وت ریمے دؽ ںیم اکی اجلخؿ اس راتہ 

ااصنری ریض اہلل ہنع ےن رفامای )یہی وساؽ( مہ ےن یھب یبن ف ےس ایک اھت اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےہ رضحت اوباویب 

 (رفامای اھت ہک اس ےک ےیل یھب تمینغ اک اکی ہصح ےہ )ینعی امنز ںیم دفابرہ رشکی وہےن ےس وکیئ اصقنؿ ںیہن ےہ ہکلب وثاب اتلم ےہ

 ، رمعف نب ریکب، رضحت فیفع نب رمعف نب بیسم ریض اہلل ہنع ینب ادس نب زخہمیادمح نب اصحل، یلع نب فبہ :  رافی

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

  

 اکی رمہبت امجتع ےس امنز زپےنھ ےک دعب دفرسی رمہبت امجتع ںیم رشتک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امجتع ےس امنز زپےنھ ےک دعب دفرسی رمہبت امجتع ںیم رشتک اکی رمہبت
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ابو کامل، یزیس بً زریٍ، حشین، ًنزو بً طٌيب، سلامیٌ بً يشار، حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا ٛے آزاز َکزہ  :  راوی

 َُلو حرضت سلامیٌ

 ُ ثََيا ََب ىٔ َحسَّ ٌِ ًٔ َيَشإر َي ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ثََيا حَُشیِْن  ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ثََيا یَزٔیُس بِ ی َمِولَی َمِيُنوىََة و کَأمٕل َحسَّ

ِس َػ  َٗ اَل  َٗ ُضِه  ٌَ ِّی َم ِلُت ََََل ُاَؼل ُ٘ َٓ  ٌَ و ًَلَی اِلَبََلٔن َوصُِه ُيَؼلُّ ًَ ًَُنَز  اَل َََتِيُت ابِ َّی اہللُ َٗ ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ ٔن لَِّيُت إ

وُل ََل ُاَؼلُّوا َػََلّة فٔی یَِووٕ َمزََّتیِٔن  ُ٘  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي

اوب اکلم، سیدی نب زرعی، نیسح، رمعف نب بیعش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت امیلسؿ 

ہک ںیم البط ںیم رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس آای اس فتق امنز وہ ریہ یھت )افر انب رمع امنز ںیم ےس رفاتی ےہ 

رشکی ںیہن ےھت( ںیم ےن وپاھچ ہک آپ امجتع ںیم ویکں رشکی ںیہن ںیہ رفامای ںیم امنز زپھ اکچ وہں افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 انس ےہ ہک اکی امنز وک دؿ ںیم دف رمہبت ہن زپوھ  اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ

اوب اکلم، سیدی نب زرعی، نیسح، رمعف نب بیعش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت  :  رافی



 

 امیلسؿ

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

  

 اامتم یک تلیضف

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامتم یک تلیضف
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 سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، یحٌی بً ایوب، ًبسالزحنً بً رحملہ، ابی ًلی، حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َزا ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٔ َحسَّ ًِ ََب ًَ َمَلَة  ًٔ رَحِ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًُ ََیُّوَب  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َیِحٌَی بِ ثََيا ابِ ًَلٓٔیٕ ُوَز اِلَنِضزٔیُّ َحسَّ ی 

َلِيطٔ َوَسلََّه يَ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٕ َي ًَأمز  ًَ َبَة بِ ِ٘ ُت ًُ ٌِ اَل َسنٔ َٗ أََػاَب اِلَضِنَسانٔیِّ  َٓ ًِ ََوَّ اليَّاَض  وُل َم ُ٘

َلِيضِٔه  ًَ َلِيطٔ َوََل  ٌَ َٓ ًِ َذلَٔک َطِيّئا  َؽ ٔم َ٘ ًِ اىَِت َلُط َوَلُضِه َوَم َٓ َت  ِٗ  اِلَو

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ییحی نب اویب، دبعارلنمح نب رحہلم، ایب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش ولوگں یک فتق رپ اامتم رکے اگ وت اس اک وثاب اامؾ وک ںیم ےن روسؽ اہلل

 یھب ےل اگ افر دتقمی یھب رحمفؾ ہن رںیہ ےگ افر وج اامؾ اس اعمہلم ںیم وکاتیہ رکے اس اک انگہ اس رپ وہاگ افر دتقمویں رپ ہن وہاگ 

 ، انب فبہ، ییحی نب اویب، دبعارلنمح نب رحہلم، ایب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنعامیلسؿ نب داؤد :  رافی

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

  

سلہ رپ ڑگھجان ںیہن اچےئیہ
م
 اامتم ےک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

سلہ رپ ڑگھجان ںیہن
م
  اچےئیہاامتم ےک 
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 ہاروٌ بً ًباز، مزواٌ، كلحہ، او َغاب، ً٘يلہ خطتہ بً رحٓزاری كی بہً سَلمہ بيت رح :  راوی

ثَِتىٔی كَِلَحُة َُوُّ  ٌُ َحسَّ ثََيا َمزَِوا ٕ اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ًَبَّاز  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٕ َلُضِه  َحسَّ َٓزَاَرَة َمِوََلة ًِ بَىٔی  ٕ ٔم ًَ٘ٔيَلَة اِمَزََة  ًِ ًَ إب  َُغَ

 ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ زَارٔیِّ  َٔ ًٔ اِلَُحِّ اِل َطَة بِ ًِ َسََلَمَة بِٔئت اِلَُحِّ َُِخٔت َخَ ًَ ًِ ٌَّ ٔم ٔ وُل إ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي



 

ًَةٔ ََ  ا أن الشَّ ِّی بٔضِٔه َََِشَ ٌَ إَٔماّما ُيَؼل ٍَ ََصُِل اِلَنِشحٔسٔ ََل َیحُٔسو َٓ  ٌِ یََتَسا

اہرفؿ نب ابعد، رمفاؿ، ہحلط، اؾ رغاب، ہلیقع رخہتش نب رحزفاری یک نہب السہم تنب رح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس ہک روسؽ 

اشنین ہی یھب ےہ ہک الہ دجسم آسپ ںیم زلںی ےگ افر اؿ وک  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ایقتم یک اشنوینں ںیم ےس ہی

 وکیئ امنز زپاھےن فاال ںیہن ےلم اگ 

 اہرفؿ نب ابعد، رمفاؿ، ہحلط، اؾ رغاب، ہلیقع رخہتش نب رحزفاری یک نہب السہم تنب رح :  رافی

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

  

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

     580    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، طٌبہ، اسنٌيل، بً رجاء، اوض بً ؿنحٍ، حرضت ابومشٌوز بسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبُو اِلَولٔيسٔ ال ًِ ََبٔی َمِش َحسَّ ًَ ُث  ٕخ یَُحسِّ ٌَ ًَ َؿِن ُت ََِوَض بِ ٌِ ًُ َرَجإئ َسنٔ ٌٔيُل بِ َبُة ََِخبََرنٔی إِٔسَن ٌِ ثََيا ُط َيالٔٔسیُّ َحسَّ ٕ لَّ وز ٌُ

َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ُؤصُِه ل ِوَو َرَِقَ َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َیُؤوُّ اِل ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌِ کَاىُوا فٔی اِلَبِسرٔیِّ  ٔ إ َٓ ائَّة  َسُمُضِه رٔقَ ِٗ َوََ

بَرُصُِه  ِٛ ُضِه ََ ِلَيُؤمَّ َٓ ٌِ کَاىُوا فٔی اِلضِٔحَزةٔ َسَواّئ  ٔ إ َٓ َِٗسُمُضِه صِٔحَزّة  ُضِه ََ ِلَيُؤمَّ َٓ ائَةٔ َسَواّئ   ٔسيًّا َوََل یَُؤوُّ الزَُّجُل فٔی بَِيتٔطٔ َوََل فٔی اِلرٔقَ

 َ ًَل اُططُ ُسِلَلاىٔطٔ َوََل یُِحَلُص  اَل َٔفَ َٗ َمُتُط  ٌٔيَل َما َترِکٔ ِلُت ْٔلِٔسَن ُ٘ َٓ َبُة  ٌِ اَل ُط َٗ َمتٔطٔ إَٔلَّ بٔإٔذِىٔطٔ   ی َترِکٔ

د، رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ِ خ
م

 

ض

اوب فدیل، ہبعش، اامسلیع، نب راجء، افس نب 

 وقؾ یک اامتم رکے وج رقآؿ اپک اک ااھچ افر رپاان اقری وہ ارگ رقات رقآؿ ںیم بس ربارب فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس فہ صخش

وہں وت رھپ فہ صخش اامتم اک زایدہ دقحار ےہ سج ےن اؿ ںیم بس ےس ےلہپ رجہت یک وہ افر ارگ رجہت ںیم یھب بس ربارب وہں وت 

رسے ےک رھگ رپ )اس یک اامیء ف ااجزت( ےک ریغب اامتم ہن رکے رھپ فہ اامتم رکے وج رمع ںیم بس ےس ڑبا وہ  افر وکیئ صخش دف

افر ہن یہ اس یک وکحتم یک ہگج رپ  افر ہن یہ اس یک ااجزت ےک ریغب اس یک وصخمص ہگج رپ ےھٹیب  ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامسلیع 

 ےس وپاھچ ہک زعت یک )وصخمص( ہگج ےس ایک رماد ےہ وت اوھنں ےن اہک اس اک رتسب 

د، رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل ہنع :  رافی

ِ خ
م

 

ض

 اوب فدیل، ہبعش، الیعمس، نب راجء، افس نب 

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

     581    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مٌاذ، طٌبہ :  راوی

اَل ٓٔيطٔ َوََل َیُؤوُّ الزَُّجُل الزَُّجَل  َٗ َبُة بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ابِ اَل ََبُو َزاُوز َحسَّ َٗ  فٔی ُسِلَلاىٔطٔ 

َبَة ََ  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٌُ ا لَّ َ٘ اَل َیِحٌَی اِل َٗ َذا  َٛ ائَّة َو َسُمُضِه رٔقَ ِٗ 

، ، ینعی وکیئ صخش دفرسے ےک اہیں اامتم ہن 
ُ
ِ

ج
َ
 ارلّ

ُ
ِ

ج
َ
ٗ ارلّ

َ
وَم   ی َ

َ
انب اعمذ، ہبعش دحثی ہبعش ےس اس رطح یھب رمفی ےہ ہک، ، ل

 رکے  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یحی اطقؿ ےن یھب ہبعش ےس یہی رفاتی ایک ےہ ہک رقات ںیم دقمؾ وہ اےس آےگ ایک اجےئ اگ 

 انب اعمذ، ہبعش :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

     582    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسنٌيل بً رجاء، اوض بً ؿنٌخ، حرضت ابومشٌوزحشً بً ًلی، ًبساہلل بً ىنیر، اًنع،  :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ َرَجإئ  ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٕ ًُ ىَُنیِر ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش مٔیِّ  َحسَّ ٕخ اِلَحرِضَ ٌَ ًٔ َؿِن ََِؤض بِ

 َّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ وز ٌُ ُت ََبَا َمِش ٌِ اَل َسنٔ ًَِلُنُضِه َٗ َ أ َٓ ائَةٔ َسَواّئ  ٌِ کَاىُوا فٔی اِلرٔقَ ٔ إ َٓ اَل  َٗ َه بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

اَل ََبُو َٗ ائَّة  َسُمُضِه رٔقَ ِٗ َ أ َٓ ِل  ُ٘ َسُمُضِه صِٔحَزّة َوَلِه َي ِٗ َ أ َٓ يَّةٔ َسَواّئ  ٌِ کَاىُوا فٔی الشُّ ٔ إ َٓ يَّةٔ  ًِ َزاُوز َرَواُظ َححَّ  بٔالشُّ ًَ ًُ ََِركَاَة  اُد بِ

َمٔة َََحٕس إَٔلَّ بٔإٔذِىٔطٔ  ًَلَی َترِکٔ ِس  ٌُ ِ٘ اَل َوََل َا َٗ ٌٔيَل   إِٔسَن

، رضحت اوبوعسمد ےس یہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک 
ِ
ح

مع

 

ض

نسح نب یلع، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، اامسلیع نب راجء، افس نب 

بس ولگ رقات ںیم ربارب وہں وت رھپ فہ صخش اامتم رکے وج دحثی زایدہ اجاتن وہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ 

اة ںیہن ےہ 
َ
ر
ِ

 

م ق
ُ
َھ
م

َ دَقَ

 

 ارگ اس ںیم یھب ربارب وہں وت فہ اامتم رکے سج یک رجہت ےلہپ  اس دحثی ںیم ق

، رضحت اوب :  رافی
ِ
ح

مع

 

ض

 وعسمدنسح نب یلع، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، الیعمس نب راجء، افس نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

     583    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز، ایوب، حرضت ًنز بً سلنہ رض :  راوی

يَّا بَٔحأَضٕ  ُٛ اَل  َٗ ًٔ َسَلَنَة  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ اْز ََِخبََرىَا ََیُّوُب  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َیُنزُّ بَٔيا اليَّاُض إَٔذا َََتِوا الئَّيیَّ  َحسَّ

وا َمزُّوا بٔيَ  ٌُ َٓکَاىُوا إَٔذا َرَج َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ِيُت َػل ُٛ َذا َو َٛ َذا َو َٛ اَل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل أَِخبَرُوىَا ََ َٓ ا 

 ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َٙ ََبٔی َوآّٔسا إ َٓاىَِلَل ثٔیّرا  َٛ آىّا  ًِ َذلَٔک رُقِ ِٔٔوُت ٔم َح َٓ َه فٔی َنَفٕ مٔ ََُُلّما َحآّٔوا  ِؤمطٔ َلِيطٔ َوَسلَّ َٗ  ًِ

ُِٜيُت  َٓ ُمونٔی  سَّ َ٘ َٓ ُى  َٔ ِيُت ََِح ُٛ ََصُِه لَٔنا  ِيُت َرَِقَ ُٛ ِه َو ُٛ ُؤ ُِٜه َرَِقَ اَل َیُؤمُّ َ٘ َٓ ََلَة  َنُضِه الؼَّ لَّ ٌَ ًَلَیَّ بُزَِزْة لٔی َػِٔیرَْة َٓ ُضِه َو ََُؤمُّ

َْة  اَلِت اِمزََ َ٘ َٓ ًَىِّی  ِت  َٔ َٜظَّ ُِٜيُت إَٔذا َسَحِسُت َت َٓ اُئ  نٔيّؼا ًَُناىٔيًّا َػِفَ َٗ َٓاِطتََرِوا لٔی  ارٔئُِٜٔه  َٗ ًَِوَرَة  ًَيَّا  ًِ اليَِّشأئ َواُروا  ٔم

ٌٔ ٔسئی ٍٔ ٔسئیَن ََِو ثََنا ًُ َسِب ُضِه َوََىَا ابِ ُِٜيُت ََُؤمُّ َٓ َس اِْلِٔسََلؤ ََفَؤی بٔطٔ  ٌِ ِحُت بَٔظِيٕئ َب َنا ََفٔ  َن َٓ

نب ہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی ایسی ہگج رےتہ ںیہ اہجں رپ ولگ یلص ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، رضحت رمع 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےت اجےت رہھٹےت ےھت سپ بج فہ ولگ فاسپ وہےت وت یھب اؿ اک سگر امہرے اپس ےس وہات  ذہلا فہ 

رفامای ےہ افر ںیم وقی اح ہظ فاال زلاک اھت اس ےیل ںیم ےن )اؿ ولوگں ںیمہ اتبےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی افر ااسی 

ےس نس انس رک( رقآؿ اپک اک تہب اس ہصح اید رک ایل اھت اکی رمہبت ریمے فادل اصبح اینپ وقؾ ےک د ولوگں ےک اسھت روسؽ یلص 

میلعت دی افر رفامای  اامتم فہ صخش رکے وج رقاؿ وک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک امنز یک

اامؾ انب زایدہ اجاتن وہ افر ںیم رقآؿ وک تہب زایدہ اجاتن اھت )ویک ہکن ںیم ےن ےلہپ یہ ےس رقآؿ وک اید رک راھک اھت( ذہلا اؿ ولوگں ےن ےھجم 

ےھ راتھک اھت سج یک انب رپ بج ںیم دجسہ رکات وت )اریم( دای سپ ںیم اؿ یک اامتم رکات اھت افر ںیم زرد رگن یک اکی رصتخم یس اچدر افڑ

ر رتس لھک اجات  ہی دھکی رک( اکی وعرت وبیل اےنپ اقری اک رتس مہ ےس اپھچؤ وت اوھنں ےن ےھجم امعؿ اک انب وہا اکی رکہت رخدی رک دای اف

یک اامتم رکات اھت افر اس فتق ںیم است ای آھٹ االسؾ ےک دعب ےھجم اس رکہت ےس زایدہ وخیش یسک زیچ یک ںیہن وہیت یھت  سپ ںیم اؿ 

 اسؽ اک زلاک اھت 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اویب، رضحت رمع نب ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہ؟اامتم اک قحتسم وکؿ 

     584    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 نٔيلی، زہیر، ًاػه، حرضت ًنز بً سلنہ :  راوی

ا َٗ  ٔ ًٔ َسَلَنَة بَٔضَذا اِلَدبَر ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًَأػْه اِْلَِحَوُل  ثََيا  ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ضُ َحسَّ َُِٜٓيُت ََُؤمُّ َلةٕ َل  ٕ ُمَوػَّ ِه فٔی بُزَِزة

َجِت اِسًٔی َُِٜٓيُت إَٔذا َسَحِسُت َخَ  ْٙ ِت َٓ  ٓٔيَضا 

ی، زریہ، اعمص، رضحت رمع نب ہملس ےس یہی دحثی )اکی دفرسی دنس ےس( رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک ںیم اکی اچدر افڑھ رک 

ب ل
ف

 

ن

  اجات وت ریمی رسنی لھک اجیت اامتم رکات اھت سج ںیم اگشػ اھت افر وجڑ اگل وہا اھت بج ںیم دجسہ ںیم

ی، زریہ، اعمص، رضحت رمع نب ہملس :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

     585    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ، وٛيٍ، مشٌز بً حبيب، حرضت ًنز وبً سلنہ بواسلہ سلنہ :  راوی

ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًُ َسَلَنَة  ًَِنزُو بِ ثََيا  ًٔ َحبٔيٕب اِلَحزِمٔیِّ َحسَّ ٔ بِ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی الئَّيیِّ َػل َُٓسوا إ َُّضِه َو  ََى

 ٌّ ِه َجِن ُٛ ثَرُ ِٛ اَل ََ َٗ َيا  ًِ َیُؤمُّ الُوا َیا َرُسوَل اہللٔ َم َٗ ُٓوا  ٌِ َیِيَْصٔ َ ا َََرازُوا َ َلنَّ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ اَل ًَ َٗ  ٌٔ آ ٌٔ ََِو ََِخّذا لِٔلرُقِ آ ا لِٔلرُقِ

ُمونٔی َوََىَا  سَّ َ٘ َٓ اَل  َٗ ُتُط  ٌِ ٍَ َما َجَن ِوؤ َجَن َ٘ ًِ اِل ًِ َََحْس ٔم َلِه َیُٜ ِيُت َٓ ُٛ ًِ َجزِوٕ إَٔلَّ  ا ٔم ٌّ َنا َطضِٔسُت َمِحَن َٓ ًَلَیَّ َطِنَلْة لٔی  ََُُلْو َو

 ًِ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َیزٔیُس بِ َٗ ٔلَی یَِومٔی َصَذا  ًَلَی َجَيائٔزٔصِٔه إ ِّی  ِيُت ََُػل ُٛ ًِ  إَٔماَمُضِه َو ًَ ًٔ َحبٔيٕب اِلَحزِمٔیِّ  ٔ بِ ز ٌَ ٔمِش

ِنزٔو  ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًَ ِل  ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِه َي َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل ِومٔی إ َٗ َس  َٓ ا َو اَل َلنَّ َٗ ًٔ َسَلَنَة   بِ

ہبیتق، فعیک، رعسم نب بیبح، رضحت رمع فنب ہملس وباہطس ہملس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ہی ولگ فاسپ اجےن ےگل وت اوھنں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل امہری اامتم وکؿ رکے؟ آپ یلص اہلل  یتم ںیم احرض وہےئ افر بج

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وک رقآؿ زایدہ اید وہ رمعف نب ہملس ےتہک ںیہ ہک ریمے ربارب یسک وک رقآؿ اید ہن اھت  اوھنں ےن اامتم ےک

اکی دنبہت ابدنےھ وہےئ اھت  رھپ ںیم ہلبق رحؾ ےک یسک عمجم ںیم ہن وہات رگم ںیم یہ اؿ اک اامؾ  ےیل ےھجم آےگ ڑباھ دای ہکبج ںیم ہچب اھت افر

وہات افر آج کت ںیم اؿ ےک انجزفں یک امنز زپاتھ راہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک ذید نب اہرفؿ ےن وباہطس رعسم نب بیبح دنسب رمعف 

ریمی وقؾ ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ  نب ہملس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ویں ےہ  ہک بج 

 افر اس رفاتی ںیم اؿ ےک فادل اک ذرک ںیہن ےہ 



 

 ہبیتق، فعیک، رعسم نب بیبح، رضحت رمع فنب ہملس وباہطس ہملس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

     586    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، اىص، ابً ًياق، ہيثه بً خالس، ابً ىنیر، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ََىَْص َي َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًِ  َحسَّ ًَ  ٕ ًُ ىَُنیِر ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیُّ اِلَن ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ًَٔيإق ح و َحسَّ

ِؼَبةَ  ٌُ ٌَ ىَزَلُوا اِل لُو ٌَ اِْلَوَّ ٔسَو اِلُنَضأجزُو َٗ ا  اَل َلنَّ َٗ َّطُ  ًٔ ًَُنَز ََى ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َسؤ الًُبَِئس اہللٔ  ِ٘ ِبَل َم َٗ َلِيطٔ   ًَ َّی اہللُ  ئَّيیِّ َػل

آىّا َزاَز اِلَضِيَثُه َوٓٔيضِٔه ًُنَ  ثََرصُِه رُقِ ِٛ ََ ٌَ َة َوکَا َٔ ُضِه َسالْٔه َمِولَی ََبٔی حَُذِي ٌَ َیُؤمُّ َٓکَا َه  ًَِبسٔ َوَسلَّ  ًُ أب َوََبُو َسَلَنَة بِ ًُ اِلَدلَّ زُ بِ

 اِْلََسسٔ 

ریمن، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل  یبنعق، اسن، انب ایعض، مثیہ نب اخدل، انب

فملس یک آدم ےس لبق اہمرجنی  ہبصع  ںیم آےئ وت اوبذحہفی ےک آزاد رکدہ الغؾ اس م، ولوگں یک اامتم رکےت ےھت افر اؿ وک بس 

  ںیم رمع نب اطخب افر اوبہملس نب االدس یھب ےھت ےس زایدہ رقآؿ اید اھت  مثیہ ےن اانت ااضہف ایک ےہ ہک اؿ اہمرجنی

 یبنعق، اسن، انب ایعض، مثیہ نب اخدل، انب ریمن، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہ؟ اامتم اک قحتسم وکؿ

     587    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، مشلنہ بً محنس، واحس، خالس، ابوَٗلبہ، حرضت مالک بً حویزث :  راوی

ىَی َو  ٌِ ٕس اِلَن ًُ ُمَحنَّ ثََيا َمِشَلَنُة بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌٔيُل ح و َحسَّ ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ َخالٕٔس  ًَ احْٔس 

ِت ا اَل َلطُ ََِو لَٔؼاحٕٔب َلُط إَٔذا َحرَضَ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ اِلُحَویِزٔٔث ََ َُٜنا َمالٔٔک بِ ىَا ثُهَّ ََٗامَٔی ثُهَّ لَٔيُؤمَّ أَذِّ َٓ ََلةُ  لؼَّ

َنا ٔسيًّا َوفٔی حَ  ُٛ بَرُ ِٛ ُِٗلُت ََ اَل َخالْٔس  َٗ ٌٔيَل  اَل فٔی َحٔسیٔث إِٔسَن َٗ ِلٔه و  ٌٔ ارٔبَیِٔن فٔی اِل َ٘ يَّا یَِوَمئٕٔذ ُمَت ُٛ اَل َو َٗ ْٔلَبٔی  ٔسیٔث َمِشَلَنَة 

ارٔبَیِٔن  َ٘ َُّضَنا کَاىَا ُمَت اَل إٔى َٗ  ٌُ آ ًَ اِلرُقِ أَیِ َٓ  ََٗٔلبََة 



 

نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس )ای  دسمد، ہملسم نب دمحم، فادح، اخدل، اوبالقہب، رضحت امکل

اؿ ےک یسک اسیھت ےس( اہک ہک بج امنز اک فتق آےئ وت اذاؿ دف افر ریبکت وہک رھپ مت دفونں ںیم ےس اامتم فہ رکے وج رمع ںیم ڑبا وہ  

انب رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمع یک زایدیت وک فہج  ہملس یک رفاتی ںیم ےہ ہک اس زامہن ںیم مہ دفونں ملع ںیم ربارب ےھت )اس

 رتحیج رقار دای( افر اامسلیع یک دحثی ںیم ہی ےہ ہک اخدل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبالقہب ےس وپاھچ ہک رقآؿ اہک ایگ؟ )ینعی آپ یلص اہلل

 ےن وجاب دای ہک فہ دفونں )رقآؿ اجےنن ںیم( ربارب ہیلع فآہل فملس ےن رقآؿ ےک ملع وک فہج رتحیج رقار ویکں ںیہن دای؟( اوبالقہب

 ےھت 

 دسمد، ہملسم نب دمحم، فادح، اخدل، اوبالقہب، رضحت امکل نب وحریث :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامتم اک قحتسم وکؿ ےہ؟

     588    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، حشین بً ًيسی، حٜه بً اباٌ، ًرکمہ، حٜه بً اباٌ، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض :  راوی

ثََيا ا ًُ ًٔيَسی اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ ثََيا حَُشیُِن بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ  ٌَ ًُ ََبَا َُٜه بِ ِلَح

ِه  ُٛ اُؤ ُِٜه رُقَّ ِه َوِلَيُؤمَّ ُٛ ٌِ َلُِٜه خَٔياُر ًََلِيطٔ َوَسلََّه لُٔيَؤذِّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ 

ت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب یسیع، مکح نب اابؿ، رکعہم، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضح

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اذاؿ فہ دے وج مت ںیم ےس رتہب )کین فاصحل( وہ افر اامتم فہ رکے وج مت ںیم ااھچ اقری وہ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب یسیع، مکح نب اابؿ، رکعہم، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

سلہ
م
 وعروتں یک اامتم اک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

سلہ
م
 وعروتں یک اامتم اک 

     589    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اح، وليس بً ًبساہلل بً جنيٍ، ًبسالزحنً بً خَلز، بيت ًبساہلل بً ىوجل، ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ بً جز :  راوی



 

 حرضت او ورٗہ ىوٓل

ًٔ جُ  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًُ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ اِلَحزَّاحٔ َحسَّ ٍُ بِ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ِبُس َحسَّ ًَ تٔی َو ثَِتىٔی َجسَّ اَل َحسَّ َٗ  ٍٕ  َنِي

ٌَّ اليَّ  َ َٕٓل اِْلَِنَؼارٔیَّٔة َ ًٔ ىَِو ًَِبٔس اہللٔ بِ َة بِٔئت  َٗ ًِ َُوِّ َوَر ًَ ٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ز ًُ َخَلَّ ًٔ بِ ا َُزَا الزَِّحَن َه َلنَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

ٔ َم  زِو َِ ٌِ لٔی فٔی اِل ُِٗلُت َلطُ َیا َرُسوَل اہللٔ ائَِذ اَلِت  َٗ ی فٔی بَِسّرا  اَل رَقِّ َٗ ىٔی َطَضاَزّة  َٗ ٌِ َیزُِز لَّ اہلَل ََ ٌَ ِه َل ُٛ َک ََُمزُِّق َمزَِؿا ٌَ

ََِت  ِس رَقَ َٗ اَل َوکَاىَِت  َٗ ضٔيَسةُ  َٓکَاىَِت ُاَشِمَّ الظَّ اَل  َٗ َضاَزَة  ُٗٔک الظَّ الَی َیزُِز ٌَ ٌَّ اہللَ َا ٔ إ َٓ اِسَتأَِذىَِت الئَّيیَّ  بَِيتٔٔک  َٓ  ٌَ آ اِلرُقِ

 َّ ِس َزبََّزِت ََُُلّما لَ َػل َٗ اَل َوکَاىَِت  َٗ ٌَ َلَضا  ٔ َٓأَذ ىّا  دَٔذ فٔی َزارَٔصا ُمَؤذِّ ٌِ َتتَّ َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اَما إَٔلِيَضا ی اہللُ  َ٘ َٓ َضا َوَجارَٔیّة 

 ٔ اَو ف َ٘ َٓ أَِػَبَح ًَُنزُ  َٓ َّی َماَتِت َوَذَصَبا  ٕة َلَضا َحً َٔ ٔلي َ٘ اَصا بٔ نَّ َِ َٓ ِئل  ًِ بٔاللَّ ًٔ ًِٔلْه ََِو َم ًِ َصَذیِ ٌَ ًِٔيَسُظ ٔم ًِ کَا اَل َم َ٘ َٓ ی اليَّأض 

َل َمِؼلُوٕب بٔاِلَنٔسیَيةٔ  َٓکَاىَا ََوَّ َُٓؼلَٔبا  أََمَز بٔضَٔنا  َٓ ِلَيحِٔئ بٔضَٔنا  َٓ  َرآصَُنا 

نب ونلج، رضحت اؾ فرہق ونلف ےس امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، فدیل نب دبعاہلل نب عیمج، دبعارلنمح نب الخد، تنب دبعاہلل 

 دبر ںیم رشتفی ےل ےئگ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ےھجم یھب اےنپ اسھت 

 

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج زغفئ

 رمہبت گنج ںیم رشتک یک ااجزت رمتمح رفامےیئ فاہں ںیم امیبرفں )زویمخں( یک دھکی اھبؽ رکفں یگ  اشدی اہلل اعتیل ےھجم یھب

اہشدت اطع رفامےئ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےنپ یہ رھگ ںیم روہ اہلل اعتیل ںیھمت اہشدت اک رمہبت اطع رفامےئ ےگ  

 رافی اک ایبؿ ےہ ہک اس ےک دعب اؿ اک انؾ یہ دیہش وہ ایگ اھت  رافی ےتہک ںیہ ہک فہ رقآؿ زپیھ وہیئ ںیھت اس ےیل اوھنں ےن اےنپ رھگ

ںیم اکی ومذؿ رقمر رکےن یک ااجزت اچیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت رمتمح رفام دی  رافی ےتہک ںیہ ہک اوھنں ےن 

اکی الغؾ افر اکی ابدنی وک دمرب ایک اھت )ینعی اےنپ رمےن ےک دعب آزادی اک فددہ( اکی دؿ الغؾ افر ابدنی لم رک رات ںیم اکی اچدر 

رک امر ڈاال افر اھبگ ےلکن بج حبص وہیئ وت رضحت رمع ےن رفامای سج وک اؿ دفونں اک ہتپ وہ ای سج ےن اؿ وک ںیہک  ےس اؿ اک الگ وھگٹن

 اجےن اک ہی الہپ فاہعق اھت

 

  داھکی وہ فہ اؿ وک ڑک الےئ سپ فہ الےئ ےئگ افر اؿ ےک ےیل اھپیسن اک مکح وہا افر دمہنی ںیم اھپیسن دی 

، فعیک نب رجاح، فدیل نب دبعاہلل نب عیمج، دبعارلنمح نب الخد، تنب دبعاہلل نب ونلج، رضحت اؾ فرہق امثعؿ نب ایب ہبیش :  رافی

 ونلف

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

سلہ
م
 وعروتں یک اامتم اک 

     590    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 حشً بً حناز، محنسبً ٓـيل، وليس بً جنيٍ، ًبسالزحنً بً خَلز، حرضت او ورٗہ بيت ًبساہلل بً حارث :  راوی

 ٍٕ ًٔ ُجَنِي ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ مٔیُّ َحسَّ ٕ اِلَحرِضَ از ًُ َحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ َُوِّ َحسَّ ًَ  ٕ ز ًٔ َخَلَّ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ

َّی ا ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َوکَا َٗ ُل َََتهُّ  ًٔ اِلَحارٔٔث بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث َواِْلَوَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ َة بِٔئت  َٗ َه یَزُوُرَصا فٔی َوَر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ہللُ 

ىّا یَُؤذِّ  َل َلَضا ُمَؤذِّ ٌَ بٔیّرابَِيتَٔضا َوَج َٛ ىََضا َطِيّدا  أَىَا َرََیُِت ُمَؤذِّ َٓ  ًٔ ًَِبُس الزَِّحَن اَل  َٗ ٌِ َتُؤوَّ ََصَِل َزارَٔصا   ٌُ َلَضا َوَََمَزَصا ََ

نسح نب امحد، دمحمنب لیضف، فدیل نب عیمج، دبعارلنمح نب الخد، رضحت اؾ فرہق تنب دبعاہلل نب احرث ےس ایس رطح رفاتی ےہ 

 اس ںیم ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک رھگ اؿ ےس  ےنل اجےت ےھت افر اؿ ےک ےیل رگم یلہپ دحثی لمکم ےہ

اکی ومذؿ رقمر رک دای اھت وج اؿ ےک ےیل اذاؿ داتی اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک الہ اخہن یک اامتم یک ااجزت دی 

  ومذؿ وک داھکی فہ تہب وبڑےھ ےھت یھت  دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےک

 نسح نب امحد، دمحمنب لیضف، فدیل نب عیمج، دبعارلنمح نب الخد، رضحت اؾ فرہق تنب دبعاہلل نب احرث :  رافی

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

  

 اامتم درتس ںیہندتقم ویں یک ان رایگض یک وصرت ںیم 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دتقم ویں یک ان رایگض یک وصرت ںیم اامتم درتس ںیہن
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 ٌٗييی، ًبساہلل بً ًنز بً ُاىه، ًبسالزحنً بً زیاز، ًنزاٌ بً ًبس، حرضت ًبساہلل بً ًنز ورضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَ حَ  ًِ ًِٔنَزا ًَ ًٔ زٔیَازٕ  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ ًٔ َُاىٕٔه  ًُ ًَُنَز بِ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل ِبٔس اہللٔ سَّ ًَ  ًِ ًَ یِّ  أَفٔ ٌَ ِبٕس اِلَن ًَ  ًٔ  بِ

ولُ  ُ٘ ٌَ َي َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِنزٕو ََ ًَ  ًٔ ِوّما َوصُِه َلُط  بِ َٗ َو  سَّ َ٘ ًِ َا َبُل اہللُ ٔمِيُضِه َػََلّة َم ِ٘ ثَََلثَْة ََل َي

َر  ًِتََبَس ُمََحَّ ُٔوَتطُ َوَرُجْل ا ٌِ َا َس ََ ٌِ ٌِ َیأِتَٔيَضا َب بَاُر ََ ََلَة زٔبَاّرا َوالسِّ ٌَ َوَرُجْل ََتَی الؼَّ  ظُ کَارٔصُو

 زاید، رمعاؿ نب دبع، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یبنعق، دبعاہلل نب رمع نب اغمن، دبعارلنمح نب

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اہلل اعتیل نیت آدویمں یک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت اکی فہ صخش وج ولوگں یک اندنسپدییگ ےک 

دعب امنز ےک ےیل آےئ رسیتے فہ صخش وج یسک آزاد وعرت وک ابفوجد اؿ یک اامتم رکے افر دفرسے فہ صخش وج فتق ےنلکن ےک 

 الغؾ انبےل 

 یبنعق، دبعاہلل نب رمع نب اغمن، دبعارلنمح نب زاید، رمعاؿ نب دبع، رضحت دبعاہلل نب رمع فریض اہلل ہنع :  رافی



 

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

  

 انانیب یک اامتم اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 انانیب یک اامتم اک ایبؿ
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 محنس بً ًبسالزحنً ابوًبساہلل، ابً مہسی ًنزاٌ، ٗتازہ، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبٔس الزَّ   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََ َحسَّ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌُ ا لَّ َ٘ ٌُ اِل ثََيا ًِٔنَزا ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ثََيا ابِ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ِيبَرٔیُّ ََبُو  ٌَ ًٔ اِل ٌَّ ِحَن ىَٕص ََ

ًَِِم  ًَ َُوِّ َمُِٜتووٕ یَُؤوُّ اليَّاَض َوصَُو ََ َٕ ابِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِسَتِدَل َّی اہللُ   الئَّيیَّ َػل

ارلنمح اوبدبع اہلل، انب دہمی رمعاؿ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دبع

 زغفہ وبتک ےک ومعق رپ انب اؾ وتکمؾ وک اانپ ان ب رقمر ایک اھت فہ ولوگں یک اامتم رکےت ےھت احالہکن فہ انانیب ےھت 

 ، انب دہمی رمعاؿ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعارلنمح اوبدبعاہلل :  رافی

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

  

 امہمؿ زیمابؿ یک اامتم ہن رکے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ زیمابؿ یک اامتم ہن رکے
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 مشله بً ابزاہيه، اباٌ، بسیل، ابوًليہ :  راوی

 ٌَ اَل کَا َٗ َة َمِولّی ٔميَّا  ًَٔليَّ ثَىٔی ََبُو  ًِ بَُسیِٕل َحسَّ ًَ  ٌُ ثََيا ََبَا ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٔلَی َحسَّ ًُ حَُویِزٕٔث َیأِتٔيَيا إ َمالُٔک بِ

 ٔ أُٗ َٓ ىَا َصَذا  ثُُِٜه ُمَؼَلَّ ِّی بُِٜٔه َوَسأَُحسِّ ُموا َرُجَّل ٔمِيُِٜه ُيَؼل سِّ َٗ اَل َلَيا  َ٘ َٓ ََٓؼلِِّط  ِو  سَّ َ٘ ِلَيا َلُط َا ُ٘ َٓ ََلةُ  ِّی يَنِت الؼَّ  لَٔه ََل ََُػل

ُضِه  ََل َیُؤمَّ َٓ ِوّما  َٗ ًِ َزاَر  وُل َم ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ُضِه َرُجْل ٔمِيُضِه بُِٜٔه َسنٔ  َوِلَيُؤمَّ

ملسم نب اربامیہ، اابؿ، دبلی، اوبہیطع ےس رفاتی ےہ ہک امکل نب وحریث امہری امنز زپےنھ یک ہگج آےت ےھت اکی رمہبت اک فاہعق 

اھےن ےک ےیل ےہ ہک بج ریبکت وہیئ وت مہ ےن اؿ ےس اہک ہک آےگ ڑبےیھ افر امنز زپاھےیئ اوہنں ےن اہک اےنپ ںیم ےس یسک وک امنز زپ



 

 آےگ ڑباھؤ افر ںیم مت ےس اکی دحثی ایبؿ رکفں اگ ہک ںیم ےن ںیہمت امنز ویکں ںیہن زپاھیئ؟ رفامای ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش ولوگں ےس  ےنل ےک ےیل اجےئ فہ ایکن اامتم ہن رکے ہکلب اںیہن ںیم ےس وکیئ صخش 

  اامتم رکے

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ، دبلی، اوبہیطع :  رافی

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

  

 اامؾ دتقمویں ےس افیچن ہگج رپ ہن ڑھکا وہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ دتقمویں ےس افیچن ہگج رپ ہن ڑھکا وہ
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 احنس بً سياٌ، احنس بً َفات، ابومشٌوز، يٌلی، اًنع، ابزاہيه، ہناو :  راوی

لَی  ٌِ ثََيا َي اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ٕ الزَّازٔیُّ اِلَن وز ٌُ أت ََبُو َمِش ًُ اِلُفَ ٌٕ َوََِحَنُس بِ ًُ ٔسَيا ثََيا ََِحَنُس بِ َ َحسَّ ثََيا اِْل ًِ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًَ ًَِنُع 

 َٓ ََٓحَبَذُظ  نٔئؼطٔ  َ٘ وزٕ بٔ ٌُ أََخَذ ََبُو َمِش َٓ  ٌٕ َّا ًَلَی زُک  ًٔ ٔ َة ََوَّ اليَّاَض بٔاِلَنَسائ َٔ ٌَّ حَُذِي اوٕ ََ ًِ َصنَّ اَل َََلِه ًَ َٗ ًِ َػََلتٔطٔ  َْ ٔم ا ََفَ َلنَّ

 َٗ اَل بَلَی  َٗ ًِ َذلَٔک  ًَ  ٌَ َُّضِه کَاىُوا یُِيَضِو َلِه ََى ٌِ ُت حٔیَن َمَسِزَتىٔیَا  ِس َذََکِ

ادمح نب انسؿ، ادمح نب رفات، اوبوعسمد، یلعی، اشمع، اربامیہ، امہؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی ےن دمانیئ ںیم اکی داکؿ رپ 

 مت وک ولعمؾ ڑھکے وہ رک اامتم یک رضحت اوبوعسمد ےن ایکن صیمق ڑک رک اوکن )ےچین( چنیھک ایل بج فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت اہک ایک

 ںیہن ہک ولوگں وک اس ابت ےس عنم ایک اجات اھت؟ اہک اہں بج مت ےن ےھجم اچنیھک وت ےھجم اید آایگ اھت 

 ادمح نب انسؿ، ادمح نب رفات، اوبوعسمد، یلعی، اشمع، اربامیہ، امہؾ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ دتقمویں ےس افیچن ہگج رپ ہن ڑھکا وہ

     595    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابزاہيه، ححاد، ابً جزیخ، ابوخالس، حرضت ًسی بً ثابت :  راوی

ثََيا حَ  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ثَىٔی َرُجْل َحسَّ ًٔ ثَابٕٔت اِْلَِنَؼارٔیِّ َحسَّ ًَسٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ََبُو َخالٕٔس  ًِ ابِ ًَ حَّاْد 



 

ٌٕ يُ  َّا ًَلَی زُک اَو  َٗ اْر َو ًَنَّ َو  سَّ َ٘ َت َٓ ََلةُ  أُٗٔيَنِت الؼَّ َٓ  ًٔ ٔ ًٔ یَأْسٕ بٔاِلَنَسائ ارٔ بِ ًَنَّ  ٍَ ٌَ َم َُّط کَا ِّی َواليَّاُض ََى َو َؼل سَّ َ٘ َت َٓ َل ٔمِيُط  َٔ ََِس

ًِ َػََلتٔطٔ  اْر ٔم ًَنَّ  َْ ا ََفَ َلنَّ َٓ ُة  َٔ َّی ََىِزََلطُ حَُذِي اْر َحً ًَنَّ ُط  ٌَ َب َٓاتَّ ًَلَی یََسیِطٔ  أََخَذ  َٓ ُة  َٔ ٍِ َرُسوَل  حَُذِي ُة َََلِه َاِشَن َٔ اَل َلُط حَُذِي َٗ

وُل إَٔذا  ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  اْر لَٔذلَٔک اہللٔ َػل ًَنَّ اَل  َٗ أمضِٔه ََِو ىَِحَو َذلَٔک  َ٘ ًِ َم ٍَ ٔم َٓ ٌٕ ََِر ِه فٔی َمکَا ُ٘ ََل َي َٓ ِوَو  َ٘ ََوَّ الزَُّجُل اِل

ًَلَی یََسیَّ  ُتَک حٔیَن َََخِذَت  ٌِ َب  اتَّ

ؿ ایک وج دمانیئ ںیم ادمح نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، اوباخدل، رضحت ددی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اکی صخش ےن ایب

امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےک اسھت اھت ہک بج امنز ڑھکی وہیئ وت امعرآےگ ڑبےھ افر اکی داکؿ رپ ڑھکے وہ رک امنز زپاھےن ےگل افر 

ع ولگ )دفاکؿ( ےس ےچین ےھت )ہی دھکی رک( رضحت ذحہفی آےگ ڑبےھ افر اؿ ےک دفونں اہھت ڑک ےیل رضحت امعر ےن ےھچیپ انٹہ رشف

رک دای اہیں کت ہک رضحت ذحہفی ےن اوکن )دفاکؿ( ےس ےچین ااتر ایل بج رضحت امعر امنز ےس افرغ وہےئ وت رضحت ذحہفی ےن اؿ 

ےس اہک ہک ایک مت ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ ںیہن انس ہک بج وکیئ صخش وقؾ یک اامتم رکے وت فہ اؿ ےس 

  )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یہی رفامای اھت( ایس ےیل ںیم آپ ےک ےنہک رپ ےھچیپ ٹہ ایگ اھت افیچن ہگج رپ ڑھکاہن وہ

 ادمح نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، اوباخدل، رضحت ددی نب اثتب :  رافی

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

  

 ےنھ ےک دعب رھپ ایس امنز یک اامتم رکانامنز زپ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز زپےنھ ےک دعب رھپ ایس امنز یک اامتم رکان

     596    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ز بً ًبساہلل رضی ًبيساہلل بً ًنز بً مشیرہ، یحٌی بً سٌيس، محنس بً ًحَلٌ، ًبيس اہلل بً م٘شه، حرضت جاب :  راوی

 اہلل ًيہ

 َ ث ٌَ َحسَّ ًَِحََل  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا َیِحٌَی بِ َة َحسَّ ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ َشٕه  ِ٘ ًُ ٔم َيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ

 ِّ ٌَ ُيَؼل ًَ َجَبٕل کَا اَذ بِ ٌَ ٌَّ ُم ًَِبسٔ اہللٔ ََ  ًٔ ٔ بِ ِّی بٔضِٔه َجابٔز ُيَؼل َٓ ِوَمطُ  َٗ ِتٔی  ٌَٔظاَئ ثُهَّ َیأ َه اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ی َم

ََلةَ   تِٔلَک الؼَّ

دیبع اہلل نب رمع نب ریسمہ، ییحی نب دیعس، دمحم نب الجعؿ، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 ذ نب ر ل روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اشعء یک امنز زپےتھ ےھت، افر رھپ اےنپ ولوگں ںیم آرک فیہ امنز زپاھےت اعم

 دیبعاہلل نب رمع نب ریسمہ، ییحی نب دیعس، دمحم نب الجعؿ، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز زپےنھ ےک دعب رھپ ایس امنز یک اامتم رکان

     597    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيہ مشسز، سٔياٌ، ًنزو بً زیيار، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل :  راوی

اذّ  ٌَ ٌَّ ُم ٔ وُل إ ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي  ًَ ٍَ َجابَٔز بِ ًٔ زٔیَيإر َسنٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی َحسَّ ٍَ الئَّيیِّ َػل ِّی َم ٌَ ُيَؼل ا کَا

ِوَمطُ  َٗ َيُؤوُّ  َٓ  ٍُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ َیزِٔج  اہللُ 

ر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع روسؽ یلص اہلل دسمد، ایفسؿ، رمعف نب دانی

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپےتھ ےھت رھپ فاسپ آرک اینپ وقؾ یک اامتم رکےت 

 دسمد، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت دتقمی ایک رک ںی؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت دتقمی ایک رک ںی؟

     598    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ک، ابً طہاب، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہٌٗييی، مال :  راوی

َليِ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ََ َحسَّ َُْٓصٔ ّسا  طٔ َوَسلََّه َرَٛٔب ََفَ

َّی َػََل  ََٓؼل  ًُ ُط اِْلَیَِن ُّ٘ ُحٔحَع ٔط َٓ ِيطُ  ٌَٔل ًَ ََّنا ُج اَل إٔى َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ وّزا  ٌُ ُٗ أًْس َوَػلَِّيَيا َوَرائَطُ  َٗ َلَوأت َوصَُو  ًِ الؼَّ ّة ٔم

وا  ٌُ َٓ َٓاِر  ٍَ َٓ وا َوإَٔذا َر ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ وا َٗٔياّما َوإَٔذا َر ََٓؼلُّ ائّٔنا  َٗ َّی  إَٔذا َػل َٓ ٍَ ااِْلَٔماُو لُٔيِؤَتهَّ بٔطٔ  اَل َسنٔ َٗ ًِ َحنَٔسُظ َوإَٔذا  ہللُ لَٔن

 ٌَ و ٌُ ََٓؼلُّوا ُجلُوّسا ََِجَن َّی َجالّٔشا  ولُوا َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس َوإَٔذا َػل ُ٘ َٓ 

یبنعق، امکل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑے ےس رگےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داینہ رکفٹ لھچ وھگڑے رپ وسار وہےئ افر رھپ آپ 

 یئگ، اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھٹیب رک امنز زپیھ  مہ ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز

افرغ وہ ےئگ وت اراشد رفامای  اامؾ اس ےیل انبای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ  زپیھ  بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس

بج فہ ڑھکے وہ رک امنز زپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک امنز زپوھ بج فہ روکع رکے مت یھب روکع رکف بج فہ رس ااھٹےئ مت یھب رس 

ہ ےہک وت مت، رانب فکل
َ
 ََحِ 

 

ن
َ
ِم
ل

َد اہللٗ 

ِ م َ
ش

 ادمحل، ، وہک افر بج فہ ھٹیب رک امنز زپےھ وت مت یھب بس ھٹیب رک امنز زپوھ  ااھٹؤ افر بج فہ 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  امنز زپےھ وت دتقمی ایک رک ںی؟اامؾ ھٹیب رک

     599    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، وٛيٍ، اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِنَ  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َجزٔیْز َوَوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّی اہللُ َحسَّ اَل َرَٛٔب َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ََبٔی ُس ًَ ٔع 

وَ  َٓ وزُُظ  ٌُ أََتِيَياُظ َن َٓ َسُمُط  َٗ َِّٜت  َٔ اِن َٓ ٔ ىَِدَلٕة  ًَلَی ٔجِذو ُط  ًَ َْصَ َٓ ّسا بٔاِلَنٔسیَئة  َه ََفَ َلِيطٔ َوَسلَّ ائَٔظَة ًَ ٌَ ٔ بَٕة ل َجِسىَاُظ فٔی َمِْشُ

ُح جَ  َّی اِلَنُِٜتوبََة َجالّٔشا ُيَشبِّ ََٓؼل وزُُظ  ٌُ ی َن ًَيَّا ثُهَّ َََتِيَياُظ َمزَّّة َُِخَ ََٜت  ََٓش ُط  َٔ ِنَيا َخِل ُ٘ َٓ اَل  َٗ أََطاَر الّٔشا  َٓ ُط  َٔ ِنَيا َخِل ُ٘ َٓ

وا ََٓؼلُّ َّی اِْلَٔماُو َجالّٔشا  اَل إَٔذا َػل َٗ ََلَة  َضی الؼَّ َٗ ا  َلنَّ َٓ اَل  َٗ ِسىَا  ٌَ َ٘ َٓ وا َٗٔياّما  إَٔلِيَيا  ََٓؼلُّ ائّٔنا  َٗ َّی اِْلَٔماُو  ُجلُوّسا َوإَٔذا َػل

َوَنائَٔضا ٌُ ارَٔض بٔ َٓ ُل ََصُِل  ٌَ ِٔ َنا َي َٛ لُوا  ٌَ ِٔ  َوََل َا

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، فعیک، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )اکی رم ہبت( دمہنی ںیم روسؽ اہلل 

 فآہل فملس وھگڑے رپ وسار وہےئ اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی درتخ یک ڑج ںیم رگا دای سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ںیم وچٹ آیئگ وت مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایعدت یک رغض ےس ےئگ  مہ ےن داھکی ہک 

 ریض اہلل اہنع ےک رجحے ںیم رشتفی رفام ںیہ افر ےھٹیب ےھٹیب حیبست زپھ رےہ ںیہ سپ مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک )اےنپ ےھچیپ ڑھکے وہےن ےس( عنم 

 فملس یک ایعدت ےک ےیل آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفض امنز ںیہن رفامای بج مہ دفرسی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رہ ھٹیب رک زپاھیئ مہ ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک )ےنھٹیب اک( ااش

رغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک بج اامؾ ھٹیب ایک وت مہ ھٹیب ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس اف



 

رکف اسیج  رک امنز زپھ راہ وہ وت مت یھب ھٹیب رک امنز زپوھ افر بج اامؾ ڑھکا وہ رک امنز زپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک امنز زپوھ افر مت ااسی تم

  رےتہ ںیہ افر ولگ ڑھکے رےتہ ںیہ ہک الہ افرس اےنپ ڑبفں ےک اسھت رکےت ںیہ )ینعی فہ ےھٹیب

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، فعیک، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ی ایک رک ںی؟اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت دتقم

     600    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، مشله بً ابزاہيه، وہيب، مؼٌب، بً محنس ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ُوَصيِ  ًَ ىَی  ٌِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَن ٕب َوُمِشلُٔه بِ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ ٔب بِ ٌَ ًِ ُمِؼ ًَ ٕب 

ِّرُ  َٜب َٓ ََّر  ب َٛ إَٔذا  َٓ ٌَٔل اِْلَٔماُو لُٔيِؤَتهَّ بٔطٔ  ََّنا ُج َه إٔى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ٍَ َٛ َِّر َوإَٔذا َر َٜب ُ َّی ی ِّرُوا َحً َٜب  وا َوََل تُ

ولُوا اللَُّضهَّ َربََّيا َلَک  ُ٘ َٓ ًِ َحنَٔسُظ  ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َٗ ٍَ َوإَٔذا  َٛ َّی یَزِ وا َحً ٌُ َٛ وا َوََل َتزِ ٌُ َٛ اِر اَل ُمِشلْٔه َوَلَک اِلَحِنُس َوإَٔذا َٓ َٗ اِلَحِنُس 

َؼ  َٓ ائّٔنا  َٗ َّی  َّی َيِشُحَس َوإَٔذا َػل اِسُحُسوا َوََل َاِشحُُسوا َحً َٓ اَل َسَحَس  َٗ  ٌَ و ٌُ وّزا ََِجَن ٌُ ُٗ وا  ََٓؼلُّ أًّسا  َٗ َّی  وا َٗٔياّما َوإَٔذا َػل لُّ

 ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ُف ََِػَحابَٔيا  ٌِ َِٓضَنىٔی َب  ََبُو َزاُوز اللَُّضهَّ َربََّيا َلَک اِلَحِنُس ََ

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل امیلسؿ نب رحب، ملسم نب اربامیہ، فبیہ، بعصم، نب دمحم اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامؾ اس ےیل ےہ ہک ایکس ریپفی یک اجےئ سپ بج فہ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک افر بج کت فہ

 ریبکت ہن ےہک مت یھب ہن وہک بج فہ روکع رکے مت یھب روکع رکف افر بج کت فہ روکع ہن رکے مت یھب ہن رکف اف
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فر بج فہ ھٹیب رک زپےھ وت مت بس رکے مت یھب ہن رکف افر بج وہ )ینعی اامؾ( ڑھکے وہ رک امنز زپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک زپوھ ا

َمد  ںیم اؿ ےس ںیہن ھجمس
ج
ل
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َ
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ِبَ َ
 اکس ھٹیب رک زپوھ اوبدادؤد ےتہک ںیہ ہک )امیلسؿ نب رحب ےن بج ہی دحثی ایبؿ یک وت ہی ہملک( اَہلل ر

 اہیں کت ہک ےھجم ریمے اؿ اسویھتں ےن اھکسای )وج ریمے اسھت امسع دحثی ںیم رشکی ےھت( 

 ؿ نب رحب، ملسم نب اربامیہ، فبیہ، بعصم، نب دمحم اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعامیلس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت دتقمی ایک رک ںی؟



 

     601    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً آزو، ابوخالس، ابً ًحَلٌ، زیس بً اسله، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبُو َخالٕٔس  ئصیُّ َحسَّ ًُ آَزَو اِلنٔؼِّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ََبٔی َػالٕٔح 

ٔ َزاَز َوإٔذَ  ٌَٔل اِْلَٔماُو لٔيُِؤَتهَّ بٔطٔ بَٔضَذا اِلَدبَر ََّنا ُج اَل إٔى َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٔ الئَّيیِّ َػل اَل ََبُو َزاُوز َوصَٔذظ َٗ أَِنٔؼُتوا  َٓ  َ َ ا رَقَ

أَِنٔؼُتو َٓ  ََ ًِ ََبٔی َخالٔسٕ الزِّیَاَزةُ َوإَٔذا رَقَ ُٔوَهٕة اِلَوصُِه ًِٔيَسىَا ٔم  ا َلِيَشِت بَٔنِح

دمحم نب آدؾ، اوباخدل، انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رکے وت مت  یک افر اانت زایدہ ایک ہک بج فہ رقاتفملس ےن رفامای اامؾ اس ےیل ےہ ہک ایکس ریپفی یک اجےئ رھپ وپری دحثی ایبؿ 

ُووا وفحمظ ںیہن ےہ افر امہرے زندکی ہی زایدیت اوباخدل اک فمہ

 

ِصی

 

ن
َ  َ

 

 ق
َ
 ےہ  اخومش روہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی زایدیت ینعی اَِذا َرَقاء

 اہلل ہنع دمحم نب آدؾ، اوباخدل، انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت دتقمی ایک رک ںی؟

     602    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاٌٗييی، مالک، ہظاو بً رع :  راوی

َّی اہللُ ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی َحسَّ اَلِت َػل َٗ ََّضا  َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

َه فٔی بَيِ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسوُل اہللٔ َػل ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ ٌِ اِجلُٔشوا  َٓأََطاَر إَٔلِيضِٔه ََ ِوْو َٗٔياّما  َٗ َّی َوَرائَُط  ََٓؼل تٔطٔ َوصَُو َجالْٔص 

َّی َجالّٔش  وا َوإَٔذا َػل ٌُ َٓ َٓاِر  ٍَ َٓ وا َوإَٔذا َر ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ إَٔذا َر َٓ ٌَٔل اِْلَٔماُو لُٔيِؤَتهَّ بٔطٔ  ََّنا ُج اَل إٔى ََٓؼلُّوا ُجلُوّس َٗ  اا 

یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک )اکی دؿ( روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رھگ 

 ںیم ھٹیب رک امنز زپیھ افر ابیق ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ رک امنز زپیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اک )ھٹیب رک امنز زپےنھ اک( ااشرہ ایک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن ےنھٹیب

ےن رفامای اامؾ اس ےیل ےہ ہک ایکس ریپفی یک اجےئ ذہلا بج فہ روکع رکے مت یھب روکع رکف افر بج فہ )روکع ےس رس( ااھٹےئ وت مت 

 بج فہ ھٹیب رک امنز زپےھ وت مت یھب ھٹیب رک امنز زپوھ یھب رس ااھٹف افر 

 یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رک ںی؟اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت دتقمی ایک

     603    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، یزیس، بً خالس بً موہب، ليث، ابوزبیر، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ اللَِّيَث حَ  ىَی ََ ٌِ ًٔ َمِوَصٕب اِلَن ًُ َخالٔسٔ بِ ٌٔيٕس َوَیزٔیُس بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  اَل اِطَتکَی َحسَّ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ثَُضِه  سَّ

ٍَ اليَّا ِّرُ لُٔيِشنٔ َٜب أًْس َوََبُو برَِکٕ یُ َٗ ََٓؼلَِّيَيا َوَرائَطُ َوصَُو  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َٚ اِلَحٔسیَث الئَّيیُّ َػل  َض َتِٜبٔیَرُظ ثُهَّ َسا

ومبہ، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس، سیدی، نب اخدل نب 

 فملس امیبر وہےئ وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت افر رضحت

ےت ےھت اتہک ولگ ایکن ریبکت نس ںیل )ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریبکت ےھٹیب اوبرکب ریض اہلل ہنع )آبفاز دنلب( ریبکت ےتہک اج

 وہےئ افر امیبری یک انب رپ آہتسہ وہ ریہ یھت( رھپ وپری دحثی ایبؿ یک 

 ہبیتق نب دیعس، سیدی، نب اخدل نب ومبہ، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت دتقمی ایک رک ںی؟

     604    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً مٌاذ، اسيس بً حـیر ًبسہ بً ًبساہلل، زیس ابً حباب، محنس بً ػالح، حؼین، سٌس :  راوی

ثَىٔی حُ  ًٔ َػالٕٔح َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ اِلُحَبأب  ىٔی ابِ ٌِ ِبٔس اہللٔ ََِخبََرىَا َزیِْس َي ًَ  ًُ ًَِبَسةُ بِ ثََيا  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًٔ ُم ٔس بِ ٌِ ًِ َوَلٔس َس َؼیِْن ٔم

َحاَئ َر  َٓ اَل  َٗ ُضِه  ٌَ َیُؤمُّ َّطُ کَا ٕ ََى یِر ـَ ًٔ حُ ًِ ََُسِيسٔ بِ ٌَّ إَٔماَمَيا ًَ ٔ الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ إ َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ  ُسوُل اہللٔ َػل

ٔؼٕل  اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا اِلَحٔسیُث َلِيَص بُٔنتَّ َٗ وّزا  ٌُ ُٗ وا  ََٓؼلُّ أًّسا  َٗ َّی  اَل إَٔذا َػل َ٘ َٓ  َمزٔیْف 

نب اصحل، ،نیص، دعس نب اعمذ، اھدی نب ریضح ےس رفاتی ےہ ہک فہ اامتم رکےت ےھت )اکی  دبعہ نب دبع اہلل، زدی انب ةحب، دمحم

امیبر وہ ےئگ( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  رمہبت

فملس ےن رفامای بج اامؾ ھٹیب رک امنز زپےھ وت مت یھب ھٹیب رک امنز زپوھ اوبداؤد ےن اہک  فآہل فملس امہرا اامؾ امیبر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہک ہی دحثی لصتم )االانسد( ںیہن ےہ 

 دبعہ نب دبعاہلل، زدی انب ةحب، دمحم نب اصحل، ،نیص، دعس نب اعمذ، اھدی نب ریضح :  رافی



 

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

  

 بج دف آدویمں ںیم ےس اکی اامتم رکے وت دفرسا اہکں ڑھکا وہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج دف آدویمں ںیم ےس اکی اامتم رکے وت دفرسا اہکں ڑھکا وہ

     605    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حناز، ثابت، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ موسی بً اسنٌيل، :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ اْز ََِخبََرىَا ثَابْٔت  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًَلَی َُوِّ َحسَّ َلِيطٔ َوَسلََّه َزَخَل 

اَل ُرزُّوا صََذا  َ٘ َٓ  ٕ ًٕ َوَتِنز أََتِوُظ بَٔشِن َٓ اوٕ  اَمِت رَحَ َ٘ َٓ ا  ًّ َتیِٔن َتَلوُّ ٌَ ِٛ َّی بَٔيا َر ََٓؼل اَو  َٗ ِّی َػائْٔه ثُهَّ  إٔن َٓ ائٔطٔ  َ٘ ًَائٔطٔ َوصََذا فٔی ٔس ٔ فٔی و

ًَلَی بَٔشانٕ  ًِ َینٔيئطٔ  ًَ اَمىٔی  َٗ اَل ََ َٗ ًَِلُنطُ إَٔلَّ  اَل ثَابْٔت َوََل ََ َٗ َيا  َٔ اوٕ َخِل  َُوُّ ُسَلِيٕه َوَُوُّ رَحَ

امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رضحت اؾ رحؾ ومیس نب اامسلیع، 

 ےک اپس آےئ اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھگ افر وجھکر شیپ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وجھکر وک اےنپ ربنت

ول ویکہکن ںیم رفزے ےس وہں اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ںیمہ دف ںیم ڈاؽ دف افر یھگ اینپ کشم ںیم رھب 

رتعک امنز زپاھیئ اؾ میلس افر اؾ رحؾ یھب امہرے ےھچیپ ڑھکی وہ ںیئگ  اثتب ےتہک ںیہ ہک ںیم یہی اتھجمس وہں ہک رضحت اسن ریض 

  رفش رپ اینپ داینہ اجبن ڑھکا ایک اہلل ہنع ےن ہی اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وہ بج دف آدویمں ںیم ےس اکی اامتم رکے وت دفرسا اہکں ڑھکا

     606    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًبساہلل بً مدتار، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ُث  ًٔ ََىَٕص یَُحسِّ ًِ ُموَسی بِ ًَ ًٔ اِلُنِدَتارٔ  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َّی َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََىَٕص ََ

َٕ َذلَٔک  ًِ یَنٔيئطٔ َواِلَنزَََِة َخِل ًَ َلطُ  ٌَ َح َٓ َّة ٔمِيُضِه  ُط َواِمزََ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََمَّ  اہللُ 

 اامتم یک صفح نب رمع، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایکن



 

ن اکی وعرت یھب اشلم یھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن اینپ داینہ اجبن ڑھکا ایک اھت افر وعرت وک اےنپ ےھچیپ 
 
مئ
ذِس

 

 صفح نب رمع، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج دف آدویمں ںیم ےس اکی اامتم رکے وت دفرسا اہکں ڑھکا وہ

     607    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ًبسالنلک، بً ابی سلامیٌ، ًلاء، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  اَل بٔتُّ فٔی َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ  ٌَ ًٔ ََبٔی ُسَلامِیَ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ بَِئت َخاَلًٔی َمِيُنوىََة ا ُمَشسَّ

َتوَ  َٓ بََة  َٙ اِلرٔقِ أَكَِل َٓ ِئل  ًِ اللَّ َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ ِنُت َٓ ُ٘ َٓ  ٔ ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ بََة ثُهَّ  َ اِلرٔقِ أ َٛ َ ثُهَّ ََِو أ ؿَّ

 َٗ َ أ َٓ ًِ َوَرائٔطٔ  أََزاَرنٔی ٔم َٓ أََخَذنٔی بَٔينٔيئطٔ  َٓ  ٔ ًِ َيَشارٔظ ًَ ِنُت  ُ٘ َٓ أَ ثُهَّ ٔجئُِت  َنا َتَوؿَّ َٛ أُِت  َتَوؿَّ طُ َٓ ٌَ ََٓؼلَِّيُت َم ًِ یَنٔيئطٔ  ًَ  اَمىٔی 

، نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم اینپ اخہل ومیمہن ےک دسمد، ییحی، دبعاکلمل

ہلل اپس راہ سپ رات ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ افر کشم اک ہنم وھکؽ رک فوض ایک رھپ ااکس ہنم دنب رک دای اےکس دعب آپ یلص ا

ے وہےئ ںیم یھب ااھٹ افر اھٹ رک ایس رطح فوض ایک سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اھت ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل ڑھک

 ےس رھپ ںیم آ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ اجبن ڑھکا وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما داانہ ولہپ ڑکا افر ےھچیپ

  سپ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ امھگ رک اینپ داینہ اجبن ڑھکا رک ایل

 دسمد، ییحی ، دبعاکلمل، نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ویمں ںیم ےس اکی اامتم رکے وت دفرسا اہکں ڑھکا وہبج دف آد

     608    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًوٌ، ہظيه، ابوبْش، سٌيس بً جبیر، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی بِْٔشٕ  ًَ ٌٕ ََِخبَرَىَا صَُظِيْه  ِو ًَ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  أََخَذ بَٔزَِٔسی ََِو َحسَّ َٓ اَل  َٗ ةٔ  ٔ اِل٘ٔؼَّ ًَبَّإض فٔی َصٔذظ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ

ًِ یَنٔيئطٔ  ًَ اَمىٔی  َٗ َ أ َٓ  بُٔذَؤابًَٔی 

ہل رمعف نب وعؿ، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ایس فاہعق ںیم رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآ



 

 فملس ےن ریما رس ڑک رک )ای ہی اہک ہک( ریمے رس ےک ابؽ ڑک رک ےھجم اےنپ داںیئ اجبن ڑھکا رک ایل 

 رمعف نب وعؿ، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بج نیت آدیم امجتع رکںی وت ےسیک ڑھکے وہں؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج نیت آدیم امجتع رکںی وت ےسیک ڑھکے وہں؟

     609    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، اسحٙ بً ًبساہلل بً ابی كلحہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

تَ َحسَّ  ٌَّ َجسَّ ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًٔ ََبٔی كَِلَحَة  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ًَِت َرُسوَل ثََيا اِل ََٜة َز ُط ُمَلِي

 َٓ ُٗوُموا  اَل  َٗ أَکََل ٔمِيطُ ثُهَّ  َٓ ِتطُ  ٌَ اوٕ َػَي ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه لَٔل َّی اہللُ  ِس اِسَوزَّ اہللٔ َػل َٗ ٕ َلَيا  ٔلَی َحٔؼیر ِنُت إ ُ٘ َٓ اَل ََىَْص  َٗ َِّی َلُِٜه  َْلَُػل

 َ ُت ََى ِٔ َٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَػ ًَ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل اَو  َ٘ َٓ ِحُتُط بَٔنإئ  ـَ َي َٓ ًِ كُؤل َما لُبَٔص  حُوُز ٔم ٌَ ا َواِلَيتٔيُه َوَرائَطُ َواِل

 َٓ ًِ َوَرائَٔيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔم َّی اہللُ  َٖ َػل َتیِٔن ثُهَّ اِنَْصَ ٌَ ِٛ َّی َلَيا َر  َؼل

یبنعق، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ب ،ہ ےن اھکےن رپ البای وکسج وخد اوہنں ےن آپ 
یل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ایتر ایک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وک ایکن دادی 

زپے اھکان اھک رک امنز زپیھ افر رفامای ڑھکی وہ اجؤ ںیم مت وک امنز زپاھات وہں رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ااھٹ افر اکی رپاان وبرای وج 

 فآہل فملس ےک ےیل اھچب دای( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ڑھکے وہےئ زپے اکال وہایگ اھت اس رپ اپین ڈاال )افر آپ یلص اہلل ہیلع

ب ،ہ( امہرے ےھچیپ ڑھکی وہںیئ رھپ آپ
یل
 افر ںیم افر )ریما اھبیئ( میتی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ افر ڑبایھ )

 رغ وہ ےئگ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ دف رںیتعک زپاھںیئ افر اف

 یبنعق، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج نیت آدیم امجتع رکںی وت ےسیک ڑھکے وہں؟

     610    حسیث                               لجلس او  :  جلس



 

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً ٓـيل، ہاروٌ بً ًيترہ، ًبسالزحنً بً اسوز :  راوی

ِبٔس الزَّحِ  ًَ  ًِ ًَ ِيتََرَة  ًَ  ًٔ ٌَ بِ ًِ َصاُرو ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ َحسَّ ًٔ بِ اَل  َن َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ اِْلَِسَوزٔ 

َجِت اِلَحارٔ َِخَ َٓ ًَلَی بَابٔطٔ  وَز  ٌُ ُ٘ يَّا ََكَِلَيا اِل ُٛ ِس  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ َو ًَلَی  َنُة َواِْلَِسَوزُ  َ٘ ِل ًَ  ٌَ ٌَ َلُضَنا اِسَتأَِذ ٔ َٓأَذ َٓاِسَتأَِذىَِت َلُضَنا  َیُة 

اَل  َٗ َّی بَِيىٔی َوبَِيَيُط ثُهَّ  ََٓؼل اَو  َٗ َل  ثُهَّ  ٌَ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ََٜذا َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل  َص

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اہرفؿ نب رتنعہ، دبعارلنمح نب اوسد ےک فادل ےس رفاتی ےہ ہک ہمقلع افر اوسد ےن رضحت دبعاہلل 

فازہ رپ ےھٹیب رےہ اےنت ںیم اکی ابدنی آیئ افر اس ےن )االطع نب وعسمد ےس )ادنر آےن یک( ااجزت اچیہ افر اکیف دری کت اےکن در

دے رک( رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس اےکن ےیل ادنر آےن یک ااجزت بلط یک اوہنں ےن ااجزت ددیی اےکس دعبرضحت دبعاہلل 

 نب وعسمد ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی یہ رکےت وہےئ داھکی ےہ 

  ہبیش، دمحم نب لیضف، اہرفؿ نب رتنعہ، دبعارلنمح نب اوسدامثعؿ نب ایب :  رافی

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

  

 السؾ ریھپےن ےک دعب اامؾ ہلبق ےس رخ ریھپ ےل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 السؾ ریھپےن ےک دعب اامؾ ہلبق ےس رخ ریھپ ےل

     611    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، يٌلی، بً ًلاء، جابز بً یزیس بً اسوز :  راوی

ًٔ یَزٔیَس  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًََلإئ   ًُ لَی بِ ٌِ ثَىٔی َي ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ  َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ اِْلَِسَوز اَل َػلَِّيُت  بِ َٗ ََبٔيطٔ 

 َٖ َٖ اىََِحَ ٌَ إَٔذا اِنَْصَ کَا َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل  َخِل

دسمد، ییحی، ایفسؿ، یلعی، نب اطعء، اجرب نب سیدی نب اوسد اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت )ہلبق یک رطػ ےس( رھپ ےئگ ےک ےھچیپ امنز زپیھ 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، یلعی، نب اطعء، اجرب نب سیدی نب اوسد :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ریھپےن ےک دعب اامؾ ہلبق ےس رخ ریھپ ےلالسؾ 



 

     612    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رآٍ، ابواحنس، مشٌز، ثابت بً ًبيس، حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبُو ََِحَنَس الزُّبَیِرٔیُّ  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِلبََرأئ  َحسَّ ًَ ًٔ اِلبََرأئ  ًِ ًُبَِئس بِ ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ًِ ثَابٔٔت بِ ًَ ْز  ٌَ ثََيا ٔمِش َحسَّ

 ٌَ ٌِ ىَُٜو َه ََِحبَبَِيا ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل يَّا إَٔذا َػلَِّيَيا َخِل ُٛ اَل  َٗ ًَازٕٔب   ًٔ ٔ بِ َلِيَيا ب ًَ بُٔل  ِ٘ ُي َٓ ًِ َینٔيئطٔ  َوِجضٔطٔ ًَ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   َػل

دمحم نب راعف، اوبادمح، رعسم، اثتب نب دیبع، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپےتھ وت وکشش رکےت ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داینہ رطػ وہں 

 فآہل فملس )امنز ےک دعب( امہری رطػ رخ رک ےک ےتھٹیب ےھت 

 دمحم نب راعف، اوبادمح، رعسم، اثتب نب دیبع، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےنپ ےلصم ےس ٹہ رک ونالف زپےھاامؾ ا

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اےنپ ےلصم ےس ٹہ رک ونالف زپےھ

     613    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو توبہ، ربيٍ بً ىآٍ، ًبسالٌزیز، بً ًبسالنلک، ًلاء، حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُ ثََيا ََب ًََلاْئ اِلُِخَ َحسَّ ثََيا  ٔشیُّ َحسَّ ِبٔس اِلَنلٔٔک اِلرُقَ ًَ  ًُ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ًٔ و َتِوبََة الزَّبٔي ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ اَسانٔیُّ 

َه ََل يَُؼلِّ اِْلَٔماُو فٔی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َبَة  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز ُط َٗ َل  َّی َیَتَحوَّ َّی ٓٔيطٔ َحً ٍٔ الَّٔذی َػل اِلَنِؤؿ

َبةَ  ٌِ ًَ ُط اَسانٔیُّ َلِه یُِسرِٔک اِلُنِٔیَرَة بِ  ًََلاْئ اِلُِخَ

 اوب وتہب، رعیب نب انعف، دبعازعلسی، نب دبعاکلمل، اطعء، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای اامؾ اس اقمؾ رپ )لفن ای تنس( امنز ہن زپےھ اہجں فہ )رفض( امنز زپاھ اکچ ےہ ہکلب اس ہگج ےس ٹہ رک امنز 

 (زپےھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اطعء رخااسین ےن ریغمہ نب ہبعش وک ںیہن اپای )ینعی ہی دحثی عطقنم ےہ

  دبعاکلمل، اطعء، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنعاوب وتہب، رعیب نب انعف، دبعازعلسی، نب :  رافی

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

  



 

 آرخی رتعک ےک دجسہ ےک دعب دحث شیپ آاجان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آرخی رتعک ےک دجسہ ےک دعب دحث شیپ آاجان

     614    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً یوىص، زہیر، ًبسالزحنً بً زیاز بً انٌه، ًبسالزحنً بً رآٍ، برک بً سواز، حرضت ًبساہلل بً ًنزو  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ًُ زٔیَ  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ َسَواَزَة َحسَّ ٍٕ َوبرَِکٔ بِ ٔ ًٔ َرآ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ َه  ٌُ ًٔ ََِن ٔ بِ از

ََل  َضی اِْلَٔماُو الؼَّ َٗ اَل إَٔذا  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِنزٕو ََ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ٌِ یََتکَلََّه ًَ ِبَل ََ َٗ أَِحَسَث  َٓ َس  ٌَ َٗ َة َو

 َ٘ ََلةَ َٓ ًِ َََتهَّ الؼَّ ُط ٔمنَّ َٔ ٌَ َخِل ًِ کَا ِت َػََلتُُط َوَم  ِس َتنَّ

ادمح نب ویسن، زریہ، دبعارلنمح نب زاید نب امعن، دبعارلنمح نب راعف، رکب نب وساد، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس 

راکؿ( لمکم رک ےک )دعقہ اریخہ ںیم( ھٹیب اجےئ افر رھپ رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اامؾ امنز )ےک ا

اوکس وگتفگ رکےن ےس ےلہپ ینعی السؾ ےس ےلہپ دحث شیپ آاجےئ وت ایکس امنز وپری وہیئگ افر دتقمویں ںیم ےس اؿ دتقمویں یک یھب 

ز اک ھچک ہصح ابیق رہ ایگ اھت ایکن امنز افدس وہ امنز وپری وہیئگ وج امنز وپری رک ےکچ ںیہ )افر یکنج امنز ایھب وپری ںیہن وہیئ یھت ہکلب امن

 اجےئ یگ 

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعارلنمح نب زاید نب امعن، دبعارلنمح نب راعف، رکب نب وساد، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز یک رحتمی ف لیلحت اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک رحتمی ف لیلحت اک ایبؿ

     615    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ، ابً ً٘يل، محنس بً حئيہ، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ًُِثنَ  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًِ ًَ ٔٔيَّةٔ  ًٔ اِلَحَي سٔ ابِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ًَِيطُ  ا َرضَٔی اہللُ 



 

یُنضَ  ُضوُر َوَتَِحٔ ََلةٔ اللُّ َتاُح الؼَّ ِٔ َه ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  ِشلٔيُه َٗ ِٜبٔیرُ َوَتِحلٔيلَُضا التَّ  ا التَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب لیقع، دمحم نب ہیفنح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای امنز یک یجنک اہطرت ےہ ایکس رحتمی ریبکت ےہ افر ایکس لیلحت السؾ ےہ 

 ؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب لیقع، دمحم نب ہیفنح، رضحت یلع ریض اہلل ہنعامثع :  رافی

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

  

 دتقمی وک اامؾ یک وپری وپری ااطتع رکین اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ری ااطتع رکین اچےیہدتقمی وک اامؾ یک وپری وپ

     616    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ابً ًحَلٌ، محنس بً یحٌی ، بً حباٌ، ابً مَحیز، حرضت مٌاویہ بً ابی سٔياٌ :  راوی

ُس  ثَىٔی ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ ََبٔی َحسَّ اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ  ٕ ًٔ ُمَحیِرٔیز ًِ ابِ ًَ  ٌَ ا ًٔ َحبَّ ًُ َیِحٌَی بِ بِ

َّطُ  إٔى َٓ  ٕ َٕ َوََل بُٔشُحوز و ُٛ َلِيطٔ َوَسلََّه ََل تَُبازُٔرونٔی بٔزُ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٌَ َيا ِٔ ُت  ُس ٌِ َٛ ُِٜه بٔطٔ إٔذَا َر ِ٘ ٔ َمِضَنا ََِسب

 ٔ ون ُٛ ىُِت تُِسرٔ ِس بَسَّ َٗ ِّی  ٔن ُت إ ٌِ َٓ  ی بٔطٔ إَٔذا َر

دسمد، ییحی، انب الجعؿ، دمحم نب یحی، نب ةحؿ، انب رحمسی، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیم اجؤںاا  مت اانت اپولےگ  فملس ےن رفامای روکع ف وجسد ںیم ھجم ےس آےگ تم ولکن ویکہکن ںیم مت ےس ےلہپ سج دقر یھب دلجی روکع

 بج ںیم رس ااھٹؤں اگ ویکہکن ںیم وماٹ وہایگ وہں 

 دسمد، ییحی ، انب الجعؿ، دمحم نب ییحی ، نب ةحؿ، انب رحمسی، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   باب

 دتقمی وک اامؾ یک وپری وپری ااطتع رکین اچےیہ

     617    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابواسحٙ، ًبساہلل بً یزیس، حرضت بزاء :  راوی

 َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ثََيا  َحسَّ اَل َحسَّ َٗ ًَ َیزٔیَس اِلَدِلِٔمَّ َیِدُلُب اليَّاَض  ًَِبَس اہللٔ بِ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ



 

َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َٔ َم و ُٛ
ًِ الزُّ وا ُرُؤَسُضِه ٔم ٌُ َٓ َُّضِه کَاىُوا إَٔذا َر ُذوٕب ََى َٛ اُموا َٗٔياّم اِلبََراُئ َوصَُو َُیِرُ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  إٔذَا   َٓ ا 

ِس َسَحَس َسَحُسوا َٗ  َرََِوُظ 

صفح نب رمع، ہبعش، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب سیدی، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

ہ ںیم اج رےہ ںیہ وت فہ اسھت بج روکع ےس رس ااھٹےت ےھت وت وفرا ڑھکے وہاجےت افر بج دےتھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجس

 یھب دجسہ ںیم ےلچ اجےت 

 صفح نب رمع، ہبعش، اوباقحس، دبعاہلل نب سیدی، رضحت رباء :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  اچےیہدتقمی وک اامؾ یک وپری وپری ااطتع رکین

     618    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہیر بً رحب، ہاروٌ بً مٌزوٖ، حرضت بزاء رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ لَٔب  ِِ ًٔ َا ٌَ بِ ًِ ََبَا ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ٖٕ اِلَن زُو ٌِ ًُ َم ٌُ بِ ٕب َوَصاُرو ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ثََيا َحسَّ اَل ُزَصیِْر َحسَّ

يَّا نَُؼ  ُٛ اَل  َٗ ًِ اِلبََرأئ  ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َُیِرُُظ  ٌُ َو ٌَ ََبَا و ًََلِيطٔ اِلُٜوٓٔيُّ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل ِّی َم ل

َّی َیَزی ال ََل َیِحيُو َََحْس ٔميَّا َهِضَزُظ َحً َٓ َه  ٍُ َوَسلَّ ـَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ   ئَّيیَّ َػل

زریہ نب رحب، اہرفؿ نب رعمفػ، رضحت رباء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپےتھ 

 دھکی اتیل  ہنےھت سپ مہ ںیم ےس وکیئ ھٹیپ ہن اکھجات اھت بج ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روکع ںیم 

 زریہ نب رحب، اہرفؿ نب رعمفػ، رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دتقمی وک اامؾ یک وپری وپری ااطتع رکین اچےیہ

     619    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ربيٍ، بً ىآٍ، ابواسحٙ، محارب بً زثار، ًبساہلل بً یزیس، حرضت بزاء رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًٔ ز ًِ ُمَحارٔٔب بِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ زَارٔیَّ  َٔ ىٔی اِل ٌِ َٙ َي ثََيا ََبُو إِٔسَح ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي اَل َحسَّ َٗ ِبَس اہللٔ  ثَإر  ًَ ُت  ٌِ َسنٔ

َّی اہللُ ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َم و َُّضِه کَاىُوا يَُؼلُّ ثَىٔی اِلبََراُئ ََى ٔ َحسَّ ًَلَی اِلنِٔيبَر وُل  ُ٘ ًَ َیزٔیَس َي وا َوإٔذَا  بِ ٌُ َٛ ٍَ َر َٛ إٔذَا َر َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه 



 

ًِ َحنَٔسُظ َلِه ىَزَِل ٗٔيَ  ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َٗ َّی اہللُ  وىَطُ َػل ٌُ ٔ َّب ٍَ َجِبَضَتطُ بٔاِْلَِرٔق ثُهَّ یَت ِس َوَؿ َٗ َّی َیَزِوُظ   اّما َحً

رعیب، نب انعف، اوب ااحسؼ ، احمرب نب داثر، دبعاہلل نب سیدی، رضحت رباء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ روسؽ یلص اہلل 

امنز زپےتھ ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع رکےت وت فہ یھب روکع رکےت افر بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

ہیلع فآہل فملس عمس اہلل نمل دمحہ ےتہک وت ڑھکے رےتہ اہیں کت ہک دھکی ےتیل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اشیپین ابمرک 

 ہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اابتع رکےت )ینعی دجسہ ںیم اجےت( )دجسہ ےک ےیل( زنیم رپ رھک دی ےہ رھپ ف

 رعیب، نب انعف، اوباقحس، احمرب نب داثر، دبعاہلل نب سیدی، رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےس ےلہپ دجسہ ےس رس ااھٹےئ ای رےھک وج صخش اامؾ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اامؾ ےس ےلہپ دجسہ ےس رس ااھٹےئ ای رےھک

     620    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، محنس بً زیاز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَيَ  ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َه ََ َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٕ ًٔ زٔیَاز ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َبُة  ٌِ َما ا ُط

ٌِ یَُحوَِّل اہللُ َرََِسُط َرََِض حَٔنا ٍَ َرََِسُط َواِْلَٔماُو َسأجْس ََ َٓ ِه إَٔذا َر ُٛ  ََِو ُػوَرَتطُ ُػوَرَة حَٔنارٕ  رٕ َیِدَشی ََِو ََََل َیِدَشی َََحُس

صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وج صخش 

اس یک لکش دگےھ یک انب اامؾ ےس ےلہپ دجسہ ےس رس ااھٹےئ ایک فہ اس ابت ےس ںیہن ڈرات ہک اہلل اعتیل اس اک رس دگےھ اک رس رک دے ای 

 دے 

 صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامؾ ےس ےلہپ اھٹ رک ےلچ اجےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿاامؾ ےس ےلہپ اھٹ رک ےلچ اجےن 



 

     621    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، حٔؽ بً بِيل، زائسہ، مدتار بً ٓلٔل، حرضت اىص :  راوی

ًِ اِلُنِدَتا ًَ ثََيا َزائَٔسةُ  ِيٕل اِلُنزِصٔٔيیُّ َحسَّ َِ ًُ بُ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًِ ََىَٕص ََ ًَ ُٕٔل  ُِٓل  ًٔ رٔ بِ

 ٔ ََلة ًِ الؼَّ آٔطٔ ٔم ِبَل اِنْٔصَ َٗ ُٓوا  ٌِ یَِيَْصٔ ََلةٔ َوىََضاصُِه ََ ًَلَی الؼَّ ُضِه  َـّ َه َح ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ل، زادئہ، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 
ب 

 

نِع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دمحم نب العء، صفح نب 

)امجتع ےس( امنز زپےنھ یک رتبغ دالیئ افر عنم ایک اس ابت ےس ہک فہ امنز ےس افرغ وہ رک اؿ ےس )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےس( ےلہپ  ل دںی 

ل، زادئہ، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن :  رافی
ب 

 

نِع

 دمحم نب العء، صفح نب 

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

  

 ےنتک ڑپکفں ںیم امنز درتس ےہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک ڑپکفں ںیم امنز درتس ےہ؟

     622    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ابوہزیزہ ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، سٌيس بً مشيب، :  راوی

ٌَّ َرُسوَل  َ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َ ًَ ًٔ اِلُنَشئِّب  ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ََلةٔ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس  ًِ الؼَّ ًَ ٌٔ  ُسئَٔل   ًََلِيطٔ َوَسلََّه َََولٔکُلُِِّٜه ثَِوبَا

یبنعق، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یسک صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی 

 اپس دف ڑپکے وہےت ڑپکے ںیم امنز زپےنھ یک ابتب درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ایک مت ںیم ےس رہ صخش ےک

 ںیہ؟ )ینعی اکی ڑپکے ںیم امنز زپانھ درتس ےہ 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہ؟ ےنتک ڑپکفں ںیم امنز درتس



 

     623    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سٔياٌ، ابوزىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

اَل َرُسوُل اہللٔ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اَحسَّ َه ََل  َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ ہللُ 

ٜٔبَِيطٔ ٔمِيُط َطِيْئ  ًَلَی َمِي ِؤب اِلَواحٔٔس َلِيَص  ِه فٔی الثَّ ُٛ  ُيَؼلِّ َََحُس

دسمد، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ 

 (امنز ہن زپےھ ہک اس ےک دنکےھ رپ ڑپکے اک ھچک ہصح ہن وہ )ینعی دنکاھ ربہنہ وہ صخش اکی ڑپکے ںیم اس رطح

 دسمد، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 درتس ےہ؟ےنتک ڑپکفں ںیم امنز 

     624    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، اسنٌيل، ہظاو بً ابی ًبساہلل، یحٌی بً ابی ٛثیر، ًرکمہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ى ٌِ ٌٔيُل اِلَن ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ثََيا َیِحٌَی ح و َحسَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ ََبٔی َحسَّ ًِ یَِحٌَی بِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ  ًٔ ََبٔی  ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ی 

َّی ََحَ  َه إَٔذا َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ  ٕ ثٔیر ِيطٔ َٛ َٓ ِٕ بََّٔطَ ٔ ِلُيَدال َٓ ِه فٔی ثَِوٕب  ُٛ ُس

ِيطٔ  َ٘ ًَاأ  ًَلَی 

د، ییحی، اامسلیع، اشہؾ نب ایب دبع اہلل، ییحی نب ایب ریثک، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دسم

فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش اکی ڑپکے ںیم امنز زپےھ وت اس ےک داےنہ ےلپ وک ابںیئ دنکےھ رپ ڈاؽ ےل افر ابںیئ 

 ےھ رپ ےلپ وک داںیئ دنک

 دسمد، ییحی ، الیعمس، اشہؾ نب ایب دبعاہلل، ییحی نب ایب ریثک، رکعہم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک ڑپکفں ںیم امنز درتس ےہ؟

     625    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، یحٌی بً سٌيس، ابوامامہ بً سہل، حرضت ًنز بً ابی سلنہ :  راوی



 

ًِ ًَُنزَ  ًَ ًٔ َسِضٕل  ًِ ََبٔی ََُماَمَة بِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًٔ ََ َحسَّ اَل َرََیُِت  بِ َٗ بٔی َسَلَنَة 

ًَلَی  ِيطٔ  َٓ ا بَیَِن َطَ ّٔ ٔ ا ُمَدال ّٔ ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ُمِلَتٔح َه ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٜٔبَِيطٔ َرُسوَل اہللٔ َػل  َمِي

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی نب دیعس، اوباامہم نب لہس، رضحت رمع نب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

فملس وک اکی ڑپکے ںیم امنز زپےتھ وہےئ داھکی، اس رطح ےک آپ ےن اس ڑپکے وک ٹیپل راھک اھت  اس رطح ےک اس اک داانہ انکرہ 

 ابںیئ دنکےھ رپ اھت افر ابایں انکرہ داےنہ دنکےھ رپ اھت 

 لہس، رضحت رمع نب ایب ہملسہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی نب دیعس، اوباامہم نب  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک ڑپکفں ںیم امنز درتس ےہ؟

     626    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً بسر، ٗيص بً كلٙ، حرضت كلٙ بً ًلیمشسز، مَلزو، بً ًنز،  :  راوی

 َ ًٔ ك ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ بَِسٕر  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ِنزٕو اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا ُمََلزُٔو بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَلَی َحسَّ ٔسِمَيا  َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕٙ ِل

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  َٙ َرُسوُل اہللٔ ىَٔيیِّ اہللٔ َػل أَكَِل َٓ اَل  َٗ ِؤب اِلَواحٔٔس  ََلةٔ فٔی الثَّ اَل یَا ىَٔيیَّ اہللٔ َما َتَزی فٔی الؼَّ َ٘ َٓ َحاَئ َرُجْل  َٓ  َه 

َّی بَٔيا ىَٔيیُّ اہللٔ  ََٓؼل اَو  َٗ اِطَتَنَل بٔضَٔنا ثُهَّ  َٓ َٚ بٔطٔ رَٔزائَطُ  َه إَٔزاَرُظ كَاَر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌِ َػل ا ََ َلنَّ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

اَل َََوکُلُُِّٜه یَحُٔس ثَِوبَیِٔن  َٗ ََلَة  َضی الؼَّ َٗ 

دسمد، المزؾ، نب رمع، دبعاہلل نب دبر، سیق نب قلط، رضحت قلط نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

  اے اہلل ےک یبن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ اکی ڑپکے ںیم امنز زپےنھ ےک اپس آےئ سپ اکی صخش آای افر وب ال

ابرے ںیم؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اچدر افر دنبہت وک ڈلب رک ےک افڑھ ایل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ ےن رفامای ایک مت ںیم ےس رہ اکی ڑھکے وہ رک مہ ولوگں وک امنز زپاھیئ بج آپ یلص 

 (اپس دف ڑپکے وہےت ںیہ؟ )ینعی رہ صخش ےک اپس دف ڑپکے وہان رضفری ںیہن وت رھپ اکی ڑپکے ںیم امنز ویکں درتس ہن وہ یگ

 یلع دسمد، المزؾ، نب رمع، دبعاہلل نب دبر، سیق نب قلط، رضحت قلط نب :  رافی

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

  

 ڑپکے وک رگدؿ ےک ارد رگد ٹیپل رک امنز زپانھ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے وک رگدؿ ےک ارد رگد ٹیپل رک امنز زپانھ

     627    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، وٛيٍ، سٔياٌ، ابوحازو، حرضت سہل بً سٌس :  راوی

ًٔ َس  ًِ َسِضٔل بِ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔوٕ  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِس َرََیُِت الزَِّجاَل َحسَّ َ٘ اَل َل َٗ ٕس  ٌِ

ِ  ًَاٗٔٔسی َُُزٔرصِٔه فٔی ب أَِمَثأل الؼِّ َٛ ََلةٔ  َه فٔی الؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل ٙٔ اِْلُُزٔر َخِل ًِ ٔؿي ًَِياٗٔضِٔه ٔم اَل ََ َ٘ َٓ  ٌٔ َيا

ٍَ الزَِّجالُ  َٓ َّی َیزِ ًَّ َحً ًَ ُرُؤَسُٜ ٌِ َٓ َْشَ اليَِّشأئ ََل َتزِ ٌِ ائْٔل یَا َم َٗ 

اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک فہ اینپ ازارںی )دنبہت(  دمحم نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ،

اینپ رگدونں رپ ابدنےھ وہےئ ےھت  گنت وہےن یک فہج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ وچبں یک رطح، سپ یسک ےن 

 اھٹ اجںیئ  اہک ہک اے وعروتں اےنپ رس ہن ااھٹان بج کت ہک رمد ہن

 دمحم نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس :  رافی

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

  

 اےسی ڑپکے رپ امنز زپانھ سج اک اکی ہصح وکیئ دفرسا افڑےھ وہےئ وہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رپ امنز زپانھ سج اک اکی ہصح وکیئ دفرسا افڑےھ وہےئ وہ اےسی ڑپکے

     628    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، زائسہ، ابی حؼین، ابوػالح، حرضت ًائظہ :  راوی

ًِ ََبٔی حَُؼیِٕن  ًَ ثََيا َزائَٔسةُ  َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔيسٔ اللَّ َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَِيَضا ََ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ

ًَلَیَّ  طُ  ـُ ٌِ َّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َب  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػل

ڑپکے رپ امنز اوب فدیل، زادئہ، ایب ،نیص، اوباصحل، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اےسی 

 زپیھ سج اک اکی ہصح ںیم افڑےھ وہےئ یھت 

 اوب فدیل، زادئہ، ایب ،نیص، اوباصحل، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  



 

 رصػ اکی رکہت نہپ رک امنز رپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکہت نہپ رک امنز رپانھرصػ اکی 

     629    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، ًبسالٌزیز، ابً محنس موسٰی بً ابزاہيه، حرضت سلنہ بً اٛوَ :  راوی

ًٔ إٔبِ  ًِ ُموَسی بِ ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل ُِٗلُت یَا َرُسوَل َحسَّ اَل  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ًٔ اِْل ًِ َسَلَنَة بِ ًَ َزاصٔيَه 

ةٕ  َٛ ِه َواِزُرِرُظ َوَلِو بَٔظِو ٌَ اَل َن َٗ نٔئؽ اِلَواحٔسٔ  َ٘ ِّی فٔی اِل أَُػل َٓ ِّی َرُجْل ََٔػيُس ََ ٔن  اہللٔ إ

 ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم ومٰیس نب اربامیہ، رضحت ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

فآہل فملس ںیم اکی اکشری آدیم وہں وت ایک ںیم اکی رکہت ںیم امنز زپھ اتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں نکیل اس 

 (وک ابدنھ ول ارگہچ اکی یہ اکےٹن ےس )ابدنوھ اتہک رتس ہن وھکےل

 دمحم ومٰیس نب اربامیہ، رضحت ہملس نب اوکع یبنعق، دبعازعلسی، انب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصػ اکی رکہت نہپ رک امنز رپانھ

     630    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 س بً حاته، بً یزیٍ، یحٌی بً ابی بٜیر، اْسائيل، ابی حومل، ابوزاؤز، حرضت ًبسا لزحنًمحن :  راوی

ًِ ََبٔی َحِوَمٕل ا ًَ ائٔيَل  ًِ إِْٔسَ ًَ  ٕ َٜیِر ُ ًُ ََبٔی ب ثََيا َیِحٌَی بِ ٍٕ َحسَّ ًٔ بَزٔی ًُ َحاتٔٔه بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ َذا  َٛ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ أمزٔیِّ  ٌَ ِل

ًَِبسٔ َوالؼَّ   ًُ َيا َجابٔزُ بِ اَل ََمَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبٔی برَِکٕ  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َمٕل  َلِيطٔ  َواُب ََبُو رَحِ ًَ نٔيٕؽ َلِيَص  َٗ اہللٔ فٔی 

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  ِّی َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔن اَل إ َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ نٔيٕؽ رَٔزاْئ  َٗ ِّی فٔی  َه ُيَؼل  لَّ

دمحم نب احمت نب سیعی، ییحی نب ایب ریکب، ارسالیئ، ایب وحلم، اوبداؤد، رضحت دبعا رلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب نب دبعاہلل 

ےس افرغ  ےن مہ وک رصػ اکی رکہت نہپ رک امنز زپاھیئ بج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دبؿ رپ اچدر یھب ہن یھت افر امنز

 وہےن ےک دعب رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صیمق )رکہت( ںیم امنز زپےتھ داھکی ےہ 

 دمحم نب احمت، نب سیعی، ییحی نب ایب ریکب، ارسالیئ، ایب وحلم، اوبداؤد، رضحت دبعا رلنمح :  رافی



 

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

  

 وھچ ےٹ ڑپکے ںیم امنز زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھچ ےٹ ڑپکے ںیم امنز زپانھ

     631    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، سلامیٌ بً ًبسالزحنً یحٌی بً ٓـل، حاته، حرضت ًبا زہ بً ػامت :  راوی

 ٔ حِٔشَتان ٔل الشِّ ـِ َٔ ًُ اِل َمِظقٔیُّ َوَیِحٌَی بِ ًٔ السِّ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ٌُ بِ إر َوُسَلامِیَ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ىٔی َحسَّ ٌِ ثََيا َحاتْٔه َي الُوا َحسَّ َٗ یُّ 

ًٔ الِ  ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ ًُ ُمَحاصٕٔس ََبُو َحزَِرَة  وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٌٔيَل َحسَّ ًَ إِٔسَن ىٔی ابِ ٌِ اَل َََتِيَيا َجابّٔزا َي َٗ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًٔ ًَُباَزَة بِ َولٔئس بِ

 ًَ ِّی َوکَاىَِت  اَو ُيَؼل َ٘ َٓ  ٕ َُزَِوة َه فٔی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل ُت َم اَل ْٔسِ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًَ ُٕ بَیَِن ابِ ٔ لَیَّ بُزَِزْة َذَصِبُت ََُخال

لَ  َٓ ِيَضا  َٓ َلِيَضا ََل َا َطَ ًَ ِؼُت  َٗ ِيَضا ثُهَّ َتَوا َٓ ُت بَیَِن َطَ ِٔ َِّٜشُتَضا ثُهَّ َخاَل َي َٓ ِّ لٔی َوکَاىَِت َلَضا ذَبَاذُٔب  َّی ِه َتِبلُ ُم ثُهَّ ٔجئُِت َحً ُ٘ ِش

 َّ أََزاَرنٔی َحً َٓ أََخَذ بَٔئسی  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َيَشارٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ َّی ُِٗنُت  ًُ َػِِخٕ َحً َحاَئ ابِ َٓ ًِ َینٔيئطٔ  ًَ اَمىٔی  َٗ ی ََ

َّی اہللُ َل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ اَل َوَج َٗ ُط  َٔ اَمَيا َخِل َٗ َّی ََ ا َحً ٌّ أََخَذىَا بَٔيَسیِطٔ َجنٔي َٓ ًِ َيَشارٔظٔ  ًَ اَو  ىٔی َوََىَا ََل  َٗ ُ٘ َه یَزُِم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

ٔلِيُت بٔطٔ  َٓ زُ ثُهَّ  ٌُ َٗ ََِط اَل یَا َجابٔزُ  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َْ َرُسوُل اہللٔ َػل ا ََفَ َلنَّ َٓ ٌِ ََتَّزَٔر بَٔضا  ٔلَیَّ ََ أََطاَر إ َِّيَک یَا َٓ ُِٗلُت َلب اَل 

اِطُسِزُظ  َٓ ا  ّ٘ ٌَ َؿيِّ ِيطٔ َوإَٔذا کَا َٓ ِٕ بَیَِن َطَ ٔ ََٓدال ا  ٌّ ٌَ َوأس اَل إَٔذا کَا َٗ ؤَک َرُسوَل اہللٔ  ِ٘ ٔ  ًَلَی ح

اشہؾ نب امعر، امیلسؿ نب دبعارلنمح ییحی نب لضف، احمت، رضحت ابعدہ نب اس تم ےس رفاتی ےہ مہ اجرب نب دبعاہلل ےک اپس آےئ 

 اوھنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد ںیم ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رپ ےنھ ےک ےیل

ڑھکے وہےئ افر ںیم اکی اچدر افڑےھ وہےئ اھت ںیم اس ےک انکرفں وک اےنٹل اگل نکیل اس ںیم اجنگشئ ہن یھت رپ اس ںیم انکرے 

ےگل وہےئ ےھت ںیم ےن اٹل رک اامعتسؽ ایک افر کھج ایگ افر رگدؿ ےس اس وک رفےک راہ  اتہک فہ رگ ہن زپے رھپ ںیم آ رک آپ یلص 

ںیئ رطػ ڑھکا وہ ایگ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکا افر ےھجم امھگ رک اینپ داینہ رطػ ڑھکا رک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اب

ایل  رھپ انب رخصا آےئ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکے وہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ دفونں وک 

 

  

 ہک مہ وک اےنپ ےھچیپ ڑھکا رک ایل  اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں اہوھتں ےس ڑکا اہین

 ےھجم نک اویھکں ےس دھکی رےہ ےھت نکیل ںیم )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااشرہ( ھجمس ںیہن اپ راہ اھت رھپ ںیم ھجمس ایگ  سپ آپ یلص



 

 ابدنےنھ اک ااشرہ ایک  بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم دنبہت

 فملس ےن رفامای  اے اجرب ںیم ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اچدر اشکدہ وہ وت اامتشؽ )دا انہ

 انکرہ داےنہ دنکےھ رپ ڈاانل( رک ایل رکف افر بج اچدر گنت وہ وت اس وک رمک رپ ابدنھ ول انکرہ ابںیئ دنکےھ رپ افر ابایں 

 اشہؾ نب امعر، امیلسؿ نب دبعارلنمح ییحی نب لضف، احمت، رضحت ابع دہ نب اصتم :  رافی

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

  

 ز ںیم اابسؽ )ڑپکااکٹل ےن( اک ایبؿامن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اابسؽ )ڑپکااکٹل ےن( اک ایبؿ

     632    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیس بً اخزو، ابوزاؤز، ابوًواىہ، ًاػه، ابوًثناٌ، حرضت ابً مشٌوز :  راوی

ًُ ََِخزََو  ثََيا َزیُِس بِ ُت َرُسوَل ا َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ وزٕ  ٌُ ًٔ َمِش ًِ ابِ ًَ  ٌَ ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًََواىََة  ًِ ََبٔی  ًَ ثََيا ََبُو َزاُوَز  ہللٔ َحسَّ

ًِ اہللٔ فٔی حٓٔلٕ  َلِيَص ٔم َٓ ًِ ََِسَبَل إَٔزاَرُظ فٔی َػََلتٔطٔ ُخَيََلَئ  وُل َم ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل ََبُو َزاُوز َرَوی َصَذا َػل َٗ اوٕ  َوََل رَحَ

ًُ َزیِٕس َوََبُو اِْلَحِ  ازُ بِ ًُ َسَلَنَة َوَحنَّ ازُ بِ ٕ ٔمِيُضِه َحنَّ وز ٌُ ًٔ َمِش ًَلَی ابِ ا  ّٓ ُٗو ًَأػٕه َمِو  ًِ ًَ ْة  ًَ اؤیَةَ َجَنا ٌَ  َؤؾ َوََبُو ُم

د ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی زدی نب ازخؾ، اوبداؤد، اوبوعاہن، اعمص، اوبامثعؿ، رضحت انب وعسم

رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش امنز ںیم اانپ دنبہت )ونخٹں ےس ےچین کت( ازارہ ةکت اکٹلےئ اہلل اس رپ ہن تنج الحؽ رکے اگ افر ہن 

 وموقػ ایک ےہ س  ںیم امحد نب ہملس، امحد منہج رحاؾ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک اعمص ےس اکی امجتع ےن رضحت انب وعسمد رپ

 نب زدی، اوب االوحص افر اوباعمفہی ںیہ

 زدی نب ازخؾ، اوبداؤد، اوبوعاہن، اعمص، اوبامثعؿ، رضحت انب وعسمد :  رافی

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

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 امنز ںیم اابسؽ )ڑپکااکٹل ےن( اک ایبؿ

     633    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، یحٌی ، ابوجٌف، ًلاء بً يشار، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

ًِ ََبٔی جَ  ًَ ثََيا َیِحٌَی  ٌُ َحسَّ ثََيا ََبَا ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ اَل بَِيَيَنا َرُجْل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ َفٕ  ٌِ

 َٓ ََٓذَصَب   ِ أ ََٓتَوؿَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اذَِصِب  َّی اہللُ  اَل َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ِّی ُمِشبَّٔل إَٔزاَرُظ إٔذِ  اَل اذِصَِب ُيَؼل َٗ َ ثُهَّ َجاَئ ثُهَّ  أ َتَوؿَّ

 ِ أ َتَوؿَّ َٓ  ًَ َٜتَّ  أَ ثُهَّ َس ٌِ یََتَوؿَّ اَل َلطُ َرُجْل یَا َرُسوَل اہللٔ َما َلَک َََمزَِتطُ ََ َ٘ َٓ أَ ثُهَّ َجاَئ  ََٓتَوؿَّ ِّی ََٓذَصَب  ٌَ ُيَؼل َّطُ کَا اَل إٔى َ٘ َٓ ِيُط 

َبُل َػََلَة َرُجٕل ُمِشبٕٔل إَٔز  ِ٘ الَی ََل َي ٌَ ٌَّ اہللَ َا ٔ  اَرظُ َوصَُو ُمِشبْٔل إَٔزاَرُظ َوإ

ومیس نب اامسلیع، ییحی، اوبرفعج، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دنبہت اکٹلےئ وہےئ امنز زپھ راہ اھت  وت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای  اج رک فوض رک اس ےن اج رک فوض ایک افر بج فہ فوض رک ےک آای وت آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن رھپ رفامای ہک اج رک فوض رک اس ےن اج رک فوض ایک بج فہ آای وت اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ

 اہللای روسؽ اہلل  آپ ےن فوض رکےن اک مکح ویکں دای؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ دنبہت اکٹلےئ وہےئ امنز زپھ راہ اھت افر 

 اعتیل اس صخش یک امنز وبقؽ ںیہن رفامات وج دنبہت اکٹل رک امنز زپاتھ وہ 

 ومیس نب الیعمس، ییحی ، اوبرفعج، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

  ڑپکا وھچاٹ وہ وت اس وک دنبہت

 

 ےک وطر رپ ابدنانھ اچی 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

 ڑپکا وھچاٹ وہ وت اس وک دنبہت ےک وطر رپ ابدنانھ اچی 

     634    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، حناز، ایوب، ىآٍ، حرضت ابً ًنز :  راوی

 َ ث ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ َيا َحنَّ

ٌِ َلِه یَ  ٔ إ َٓ ِلُيَؼلِّ ٓٔيضَٔنا  َٓ  ٌٔ ِه ثَِوبَا ُٛ ٌَ ْٔلََحٔس ًَِيطُ إَٔذا کَا اَل ًَُنزُ َرضَٔی اہللُ  َٗ اَل  َٗ َه ََِو  ٔ َوَسلَّ ًِ إ زِٔر بٔطٔ َوََل ُٜ ِلَيتَّ َٓ َلَّ ثَِوْب َواحْٔس 

 ٔ  َيِظَتنِٔل اِطتَٔناَل اِلَيُضوز

امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ای ہی اہک ہک 

وت اؿ دفونں ڑپکفں ںیم امنز زپےھ افر ارگ اس ےک اپس رصػ  رضحت رمع ےن رفامای( ہک ارگ مت ںیم ےس یسک ےک اپس دف ڑپکے وہں

 اکی یہ ڑپکا وہ وت اس اک دنبہت انب رک ابدنھ ےل افر وہیدویں یک رطح ہن اکٹلےئ 



 

 امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

 ڑپکا وھچاٹ وہ وت اس وک دنبہت ےک وطر رپ ابدنانھ اچی 

     635    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، سٌيس بً محنس، ابوتنيلہ یحٌی بً واؿح، حرضت بزیسہ :  راوی

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَيَ  َحسَّ ًُ َوأؿٕح َحسَّ ثََيا ََبُو تَُنِيَلَة َیِحٌَی بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس صِلٔیُّ َحسَّ ارٕٔض الذُّ َٓ  ًٔ ا ََبُو َیِحٌَی بِ

اَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػ  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ َتکٔیُّ  ٌَ َِّی فٔی اِلُنئئب ًُبَِيُس اہللٔ اِل ٌِ ُيَؼل َ َه َ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ل

َلِيَک رَٔزاْئ  ًَ اؤیَل َوَلِيَص  َِّی فٔی َْسَ ٌِ ُاَؼل ُح بٔطٔ َواِْلَخُ ََ ٖٕ ََل یََتَوطَّ  لَٔحا

ب لہ ییحی نب فاحض، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
م

 

ت
فآہل فملس ےن اکی دمحم نب ییحی نب افرس، دیعس نب دمحم، اوب

افر  اچدر افڑھ رک امنز زپےنھ ےس عنم رفامای ےہ اس رطح رپ ہک اس اک داانہ انک رہ ابںیئ دنک ےھ رپ افر ابایں انکرہ داےنہ دنکےھ رپ ہن وہ

 ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچدر ےک ریغب ضحم اکی اپاجئہم ںیم امنز زپےنھ ےس عنم رفامای ےہ

ب لہ ییحی نب فاحض، رضحت ربدیہدمحم  :  رافی
م

 

ت
 نب ییحی نب افرس، دیعس نب دمحم، اوب

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

  

 وعرت وک ےنتک ڑپکفں ںیم امنز زپینھ اچےئیہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؟وعرت وک ےنتک ڑپکفں ںیم امنز زپینھ اچےئیہ

     636    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، محنس بً زیس بً ٗئذ كی وا لسہ :  راوی

ََّضا َسأََلِت َُوَّ َسَلَنةَ  طٔ ََى ًِ َُمِّ ًَ ُٕٔذ  ِي ُٗ  ًٔ ًٔ َزیِٔس بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ِّ  َحسَّ ًِ َماَذا ُاَؼل ی ٓٔيطٔ اِلَنزََِةُ ٔم

َسَمِيَضا َٗ يُِّب ُهُضوَر  َِ ّٔ الَّٔذی ُي ٔ اب َٔ الشَّ ِر ِّی فٔی اِلدَٔنارٔ َوالسِّ اَلِت ُاَؼل َ٘ َٓ َيأب   الثِّ

  یک فادلہ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رضحت اؾ ہملس ےس وپاھچ ہک وعرت ےنتک ڑپکفں ںیم امنز زپھ 

 

فد

 

قی
یبنعق، امکل، دمحم نب زدی نب 

 ےہ؟ رفامای  مہ امنز زپےتھ ےھت اکی دفہٹپ افر اکی ابمل رکہت ںیم وج اپؤں ےک افرپ فاےل ہصح وک ڈکھ اتیل اھت یتکس 



 

  یک فا دلہ :  رافی

 

فد

 

قی
 یبنعق، امکل، دمحم نب زدی نب 

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

  

 اک ایبؿ امنز :   ابب

 وعرت وک ےنتک ڑپکفں ںیم امنز زپینھ اچےئیہ؟

     637    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محاہس بً موسی، ًثناٌ بً ًنز، ًبسالزحنً بً ًبساہلل ابً زیيار، محنس بً زیس :  راوی

ًُ ًُنَ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًُ ُموَسی َحسَّ ثََيا ُمَحاصُٔس بِ ًٔ َزیِٕس َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ زٔیَيإر  ىٔی ابِ ٌِ ِبٔس اہللٔ َي ًَ  ًُ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  َز َحسَّ

ِّی اِلَنزِ  َلِيطٔ َوَسلََّه ََُاَؼل ًَ َّی اہللُ  ََّضا َسأََلِت الئَّيیَّ َػل ًِ َُوِّ َسَلَنَة ََى ًَ اَل  َٗ َٕ َوخَٔنإر بَٔضَذا اِلَحسٔیٔث  َلِيَضا ََةُ فٔی زِٔر ًَ َلِيَص 

اَل ََبُو َزاُوز َرَوی صََذا اِلَحٔسیَث َمالُٔک بِ  َٗ َسَمِيَضا  َٗ ی ُهُضوَر  لِّ َِ ا ُي ِّ َُ َسابٔ ِر ٌَ السِّ اَل إَٔذا کَا َٗ ًُ ُمرَضَ إَٔزاْر  ًُ ََىَٕص َوبرَِکُ بِ

ًُ إِٔس  ًُ ََبٔی ذٔئِٕب َوابِ َفٕ َوابِ ٌِ ًُ َج ٌٔيُل بِ ًُ َُٔيإث َوإِٔسَن ُؽ بِ ِٔ ًِ َُوِّ َسَلَنَة َلِه یَِذَُکِ َوَح ًَ طٔ  ًِ َُمِّ ًَ ًٔ َزیِٕس  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ َح

ًَِيَضا ًَلَی َُوِّ َسَلَنَة َرضَٔی اہللُ  وا بٔطٔ  َْصُ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   َََحْس ٔمِيُضِه الئَّيیَّ َػل

ر، دمحم نب زدی ےن اس دحثی وک رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک اجمدہ نب ومیس، امثعؿ نب رمع، دبعارلنمح نب دبعاہلل انب دانی

اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک وعرت رصػ اکی رکہت افر اکی دفہٹپ ںیم ریغب ازار ےک امنز زپھ یتکس ےہ؟ 

ں کت اپھچےل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک امکل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں  بج ہک رکہت وپرا وہ افر اس وک اپؤ

نب اسن، رکب نب رضم، صفح نب ایغث، اامسلیع نب رفعج، انب ایب ذ ب افر انب ااحسؼ ےن دمحم نب زدی ےس، ع  اہم اؾ ہملس، رفاتی 

 وقػ ایک ےہایک ےہ یسک ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ذرک ںیہن ایک ہکلب بس ےن رضحت اؾ ہملس رپ وم

 اجمدہ نب ومیس، امثعؿ نب رمع، دبعارلنمح نب دبعاہلل انب دانیر، دمحم نب زدی :  رافی

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

  

 دفہٹپ ےک ریغب وعرت یک امنز درتس ںیہن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ت یک امنز درتس ںیہندفہٹپ ےک ریغب وعر

     638    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، ححاد، بً ميہال، حناز، ٗتازہ، محنس بً سیریً، ػٔيہ بيت حارث، حرضت ًائظہ :  راوی



 

ثَيَ  ًُ ٔمِيَضإل َحسَّ ثََيا َححَّاُد بِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة بِٔئت َحسَّ ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْز  ا َحنَّ

َبُل اہللُ َػََلَة َحائٕٔف  ِ٘ اَل ََل َي َٗ َُّط  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََى َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ اِلَحارٔٔث  َٗ  إَٔلَّ بٔدَٔنإر 

ٌٔيْس  َه َس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًَ ََبٔی رَعُ ىٔی ابِ ٌِ  َي

دمحم نب ینثم، اجحج، نب اہنمؽ، امحد، اتقدہ، دمحم نب ریسنی، ہیفص تنب احرث، رضحت اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ابغل وعرت یک امنز دفہٹپ ےک ریغب وبقؽ ںیہن رفامات اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 وک دیعس نب ایب رعفہب ےن ربفاتی اتقدہ وباہطس نسح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ 

 نی، ہیفص تنب احرث، رضحت اعہشئدمحم نب ینثم، اجحج، نب اہنمؽ، امحد، اتقدہ، دمحم نب ریس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دفہٹپ ےک ریغب وعرت یک امنز درتس ںیہن

     639    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً  محنس بً :  راوی  ًبيس، حناز بً زیس، ایوب، محنس بً سیر ی

 َ ًَل ًَائَٔظَة ىَزََلِت   ٌَّ ٕس ََ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلَحأت َحسَّ َة َُوِّ كَِلَحَة اللَّ ٔٔيَّ ی َػ

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ٔ اَلِت إ َ٘ َٓ ََِت بََيإت َلَضا  يطٔ ََفَ ِّ٘ اَل لٔی ُط َٗ َوُظ َو ِ٘ أَِلَقی لٔی َح َٓ َه َزَخَل َوفٔی حُِحَزتٔی َجارٔیَْة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ِس حَ  َٗ ِّی ََل َََراَصا إَٔلَّ  إٔن َٓ ا  ّٔ َتاَة الًَّٔی ًِٔيَس َُوِّ َسَلَنَة نِٔؼ َٔ ا َواِل ّٔ ٔ نِٔؼ ًِٔلی صَٔذظ َ أ َٓ َتیِٔن  َّ٘ ِس َحاَؿَتا  اَؿِت ََِو ََل بُٔظ َٗ ََُراصَُنا إَٔلَّ 

 ًَ ًٔ ٔسیرٔی ًِ ابِ ًَ َذلَٔک َرَواُظ صَٔظاْو  َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ 

حا ت ےک اپس ںیئگ اؿ یک زلویکں وک 
طل
دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، دمحم نب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ہیفص اؾ ہحلط 

 فملس ریمے رجحہ ںیم رشتفی الےئ  ریمے اپس اکی زلیک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داھکی وت اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےن اینپ یگنل ےھجم دی افر اہک اےس اھپڑ رک دف ڑکٹے رک ےک اس زلیک وک ددیف افر اکی اس وک وج اؾ ہملس ےک اپس ےہ ویکہکن ںیم اوکس )ای

 د ےتہک ںیہ ہک اس وک اشہؾ ےن یھب دمحم نب ریسنی ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ ہی رفامای ہک اؿ دفونں وک( ابغل اتھجمس وہں اوبداؤ

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، دمحم نب ریس نی :  رافی

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

  

 دسؽ رک ےن یک اممتعن



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دسؽ رک ےن یک اممتعن

     640    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابزاہيه بً موسی، ابً مبارک، حشین بً ذٛواٌ، سلامیٌ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ اِلُنَباَرٔک  ًِ ابِ ًَ ًُ ُموَسی  ََلٔئ َوإٔبَِزاصٔيُه بِ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلإئ  َحسَّ  ًِ ًَ ٌَ اِْلَِحَؤل  ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٌَ َوا ِٛ ًٔ َذ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ

ِسٔل فٔی الؼَّ  ًِ الشَّ ًَ َه ىََهی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َ ًَ اَل إٔبَِزاصٔيُه  اَل َٗ َٗ اُظ  َٓ َی الزَُّجُل  لِّ َِ ٌِ ُي ٔ َوََ ََلة

ٔ ََبُو َزاُو  ِسٔل ف ًِ الشَّ ًَ َه ىََهی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ٔ ز َرَواُظ ًِٔشْل  ََلة  ی الؼَّ

 دمحم نب العء، اربامیہ نب ومیس، انب ابمرک، نیسح نب ذوکاؿ، امیلسؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن امنز ںیم دسؽ رکےن ےس عنم رفامای ےہ افر ایس رطح دفراؿ امنز رہچہ ڈاھپن ےنیل ےس یھب عنم رفامای ےہ 

 دمحم نب العء، اربامیہ نب ومیس، انب ابمرک، نیسح نب ذوکاؿ، امیلسؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دسؽ رک ےن یک اممتعن

     641    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسٰی بً كباح، ححاد، ابً جزیخ :  راوی

ًٔ جُ  ًِ ابِ ًَ ثََيا َححَّاْد  َٔ َحسَّ بَّا ًٔ اللَّ ًُ ًٔيَسی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ََبُو َزاُوز َحسَّ َٗ ِّی َسازَّٔل  ًََلاّئ ُيَؼل ثَرُ َما َرََیُِت  ِٛ اَل ََ َٗ َزیِٕخ 

ُٕ َذلَٔک اِلَحٔسیَث  ٌِّ ـَ  َوَصَذا ُي

دمحم نب ٰیسیع نب قابح، اجحج، انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اطعء وک ارثک احبتل دسؽ امنز زپےتھ داھکی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

ےن وب اہطس اطعء رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیم دسؽ رکےن ےس  یلہپ دحثی وک لسع

 عنم رفامای ےہ 

 دمحم نب ٰیسیع نب قابح، اجحج، انب رججی :  رافی

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

  

 ں اک وجڑا ابدنھ رک امنز زپانھابول



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابولں اک وجڑا ابدنھ رک امنز زپانھ

     642    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، ًنزاٌ بً موسی، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت سٌيس بً ابی سٌيس :  راوی

ثََيا الِ  ٔ َحسَّ ًٔ ََب ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ ُموَسی  ٌُ بِ ثَىٔی ًِٔنَزا ًٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ بُرٔیِّ َحَش ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ی َس

َلِيطٔ َوَسلََّه َم  ًَ َّی اہللُ  ٍٕ َمِولَی الئَّيیِّ َػل ٔ َّطُ َرََی ََبَا َرآ ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ُث  ِّی یَُحسِّ ََلو َوصَُو ُيَؼل ًََلِيضَٔنا الشَّ ًَلٓٔیٕ   ًٔ ًٔ بِ زَّ بَٔحَش

 ٔ اَل ََبُو َرآ َ٘ َٓ ّبا  ـَ ِِ ًْ إَٔلِيطٔ ُم َت َحَش َٔ اِلَت َٓ  ٍٕ ٔ َحلََّضا ََبُو َرآ َٓ اُظ  َٔ َٗ ُظ فٔی  َز َؿِفَ ِس ََغَ َٗ ائّٔنا َو ًَلَی َػََلتَٔک َوََل َٗ بِٔل  ِٗ ََ ٍٕ

ُت َرُس  ٌِ ِّی َسنٔ إٔن َٓ ِب  ـَ ِِ زَ َا ِِ ىٔی َم ٌِ ٌٔ َي ِيَلا َس الظَّ ٌَ ِ٘ ىٔی َم ٌِ ٌٔ َي ِيَلا ُِٔل الظَّ ٔ وُل َذلَٔک ٛ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  َز وَل اہللٔ َػل

 ٔ ظ  َؿِفٔ

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعاؿ نب ومیس، دیعس نب ایب دیعس، رضحت دیعس نب ایب دیعس ربقمی اےنپ فادل ےس رفاتی 

 ہک اوھنں ےن اوبراعف وک داھکی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت  ہک فہ رضحت یلع ےک ےٹیب رکےت ںیہ

نسح ےک اپس ےس سگرے فہ ڑھکے وہےئ امنز زپھ رےہ ےھت افر اوھنں ےن اےنپ ابولں اک وجڑا انب رک رگدؿ ےک ےھچیپ ڈاؽ راھک اھت  

  رضحت نسح ےن اؿ یک رطػ ہصغ ےس داھکی  اوبراعف ےن اؿ ےس اہک ہک اینپ امنز زپوھ افر ہصغ تم اوبراعف ےن اس وک وھکؽ دای

 رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ہی ابولں اک وجڑا اطیشؿ یک اجےئ تسشن ےہ 

  ومیس، دیعس نب ایب دیعس، رضحت دیعس نب ایب دیعسنسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعاؿ نب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابولں اک وجڑا ابدنھ رک امنز زپانھ

     643    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلنہ، ابً وہب، ًنزو بً حارث، بٜیر، حرضت ًبساہلل بً ًباض :  ویرا

یِ  ٌَّ َُکَ ثَُط ََ َٜیِّرا َحسَّ ُ ٌَّ ب ًٔ اِلَحارٔٔث ََ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ثَطُ ََ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ّبا َمِولَی ابِ

ِبَس اہللٔ بِ  َل یَحُ ًَ ٌَ َح َٓ اَو َوَرائَُط  َ٘ َٓ ًِ َوَرائٔطٔ  وْؾ ٔم ُ٘ ٌِ ِّی َوَرَُِسُط َم ًَ اِلَحارٔٔث ُيَؼل ًَِبَس اہللٔ بِ ًَبَّإض َرََی  ُط َوَرََقَّ َلطُ ًَ  لُّ

ُت َرُس  ٌِ ِّی َسنٔ ٔن اَل إ َٗ اَل َما َلَک َوَرَِٔسی  َ٘ َٓ ًَبَّإض   ًٔ ٔلَی ابِ َبَل إ ِٗ ََ َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ وُل اِْلَخُ  ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  وَل اہللٔ َػل



 

 ْٖ ِّی َوصَُو َمُِٜتو ََّنا َمَثُل صََذا َمَثُل الَّٔذی ُيَؼل  إٔى

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےک آزاد رکدہ الغؾ رک بی ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب 

وک امنز زپےتھ وہےئ داھکی اؿ ےک رس ںیم ےھچیپ یک رطػ وجڑا دنباھ وہا اھت  دبعاہلل نب ابعس اؿ ےک ابعس ےن دبعاہلل نب احرث 

ےھچیپ ڑھکے وہ رک اؿ اک وجڑا وھکےنل ےگل فہ اس فتق اخومش رےہ رگم بج امنز ےس افرغ وہےئ وت فہ انب ابعس ےک اپس آےئ افر 

س ےن اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وپاھچ ہک مت ےن ریما وجڑا ویکں وھکال؟ دبعاہلل نب ابع

 وج صخش ابولں اک وجڑا ابدنھ رک امنز زپےھ اس یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج یسک ےک اہھت ےھچیپ دنبےھ وہں افر فہ امنز زپھ راہ وہ 

 ہلل نب ابعسدمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رضحت دبعا :  رافی

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

  

 وجوتں تیمس امنز زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وجوتں تیمس امنز زپانھ

     644    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، محنس بً ًباز بً جٌف، ابً سٔياٌ، حرضت ًبساہلل بً سائبمشسز، یحٌی، ابً جزیخ :  راوی

يَ  ِٔ ًٔ ُس ًِ ابِ ًَ َفٕ  ٌِ ًٔ َج ٔ بِ ًَبَّاز  ًُ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ًٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٌَ ا

َّی ا اَل َرََیُِت الئَّيیَّ َػل َٗ ائٔٔب  ٔ الشَّ ًِ َيَشارٔظ ًَ َلِيطٔ  ٌِ ٍَ َن ِتٔح َوَوَؿ َٔ ِّی یَِوَو اِل َه ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ہللُ 

دسمد، ییحی، انب رججی، دمحم نب ابعد نب رفعج، انب ایفسؿ، رضحت دبعاہلل نب اس ب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن حتف ہکم ےک دؿ آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ وجےت اینپ ابںیئ رطػ رےھک وہےئ ےھت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز زپےتھ وہےئ داھکی ےہ آپ

 دسمد، ییحی، انب رججی، دمحم نب ابعد نب رفعج، انب ایفسؿ، رضحت دبعاہلل نب اس ب :  رافی

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

  

 ایبؿامنز اک  :   ابب

 وجوتں تیمس امنز زپانھ

     645    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، ابوًاػه، ابً جزیخ، بً ًبساز بً جٌف، ابوسلنہ، بً سٔياٌ، ًبساہلل بً مشيب،  :  راوی



 

 ًبساہلل بً ًنز، ًبساہلل بً سائب

ًَلٓٔیٕ   ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ جَ  َحسَّ ٔ بِ ًَبَّاز  ًَ َس بِ ُت ُمَحنَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًُ ُجَزیِٕخ  اََل ََِخبََرىَا ابِ َٗ ًَأػٕه  ٚٔ َوََبُو  ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  َفٕ َحسَّ ٌِ

 ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ابٔٔسیُّ َو ٌَ ًُ اِلُنَشئِّب اِل ًَِبُس اہللٔ بِ ٌَ َو َيا ِٔ ًُ ُس وُل ََِخبََرنٔی ََبُو َسَلَنَة بِ ُ٘ اَل  َي َٗ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ِنزٕو  ًَ

 َّ َتَح ُسوَرَة اِلُنِؤٔمئیَن َحً ِٔ اِسَت َٓ ِبَح بَٔنََّٜة  ًََلِيطٔ َوَسلََّه الؼُّ َّی اہللُ  َّی بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َػل ی إَٔذا َجاَئ ذَِٔکُ ُموَسی َوَصاُرو

 ٕ ًَبَّاز  ًُ ِبُس  ََِو ذَِٔکُ ُموَسی َؤًيَسی ابِ ًَ ٍَ َو َٛ
َٖ ََفَ َحَذ َٓ َلْة  ٌِ َه َس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُٔوا َََخَذِت َرُسوَل اہللٔ َػل َيُظکُّ ََِو اِخَتَل

ائٔٔب َحأَضْ لَٔذلَٔک  ًُ الشَّ  اہللٔ بِ

، دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، اوباعمص، انب رججی، نب دبعاد نب رفعج، اوبہملس، نب ایفسؿ، دبعاہلل نب بیسم

نب اس ب ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ حبص یک امنز زپاھیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای ینعی دمحم ےن وسرہ ومونمؿ زپینھ رشفع یک بج رضحت ومٰیس ف اہرفؿ اک ذرک آای )ای ہی اہک ہک رضحت ومٰیس رضحت ٰیسیع اک ذترکہ آ

نب ابعد وک کش وہا ای ابعد ےک ویشخ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رک ےن ںیم االتخػ ایک ےہ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وک اھکیسن آیئ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقات وھچڑ دی افر روکع رک دای افر اس فتق دبعاہلل نب اس ب وموجد ےھت 

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، اوباعمص، انب رججی، نب دبعاد نب رفعج، اوبہملس، نب ایفسؿ، دبعاہلل نب بیسم، دبعاہلل نب رمع،  :  رافی

 دبعاہلل نب اس ب

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز زپانھ وجوتں تیمس

     646    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز بً سلنہ، ابونٌامہ، حناز بً نرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

ٔسیِّ  ٌِ اَمَة الشَّ ٌَ ًِ ََبٔی َن ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ اَل  َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ًِ ََبٔی َنرِضَ ًَ

 ًِ ًَ ُضَنا  ٌَ َوَؿ َٓ َلِيطٔ  ٌِ ٍَ َن ِّی بٔأَِػَحابٔطٔ إٔذِ َخَل َه ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِوُو بَِيَيَنا َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ ا َرََی َذلَٔک اِل ََٓلنَّ  ٔ َيَشارٔظ

ا َلنَّ َٓ اَلُضِه  ٌَ ٔ ِوا ن َ٘ الُوا َر  ََِل َٗ الُِٜٔه  ٌَ ٔ أئ ن َ٘ ًَلَی إِٔل اَل َما َحَنَلُِٜه  َٗ َه َػََلَتُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َضی َرُسوُل اہللٔ َػل ََیَِياَک َٗ

ٌَّ ٔجبِرٔیَل  ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَلَيا  ٌَ ٔ ِيَيا ن َ٘ أَِل َٓ َلِيَک  ٌِ ِيَت َن َ٘ أَِخبََرنٔی  ََِل َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َََتانٔی  ًَ َّی اہللُ  َػل

لَ  ٌِ ٌِ َرََی فٔی َن ٔ إ َٓ ِلَيِيُوزِ  َٓ ٔلَی اِلَنِشحٔٔس  ِه إ ُٛ اَل إَٔذا َجاَئ َََحُس َٗ اَل ََّذی َو َٗ َذّرا ََِو  َٗ ٌَّ ٓٔيضَٔنا  ِلَيِنَشِحُط ََ َٓ َذّرا ََِو ََّذی  َٗ ِيطٔ 



 

 َوِلُيَؼلِّ ٓٔيضَٔنا

، امحد نب ہملس، اوباعنہم، امحد نب رضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ومیس نب اامسلیع

ہیلع فآہل فملس اےنپ ااحصب ےک اسھت امنز زپھ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ وجےت ااترے افر اینپ ابںیئ رطػ 

فآہل فملس وک ااسی رکےت وہےئ داھکی وت اوھنں ےن یھب اےنپ وجےت اکنؽ ڈاےل  بج روسؽ  رھک ےیل بج ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ےکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ مت ےن اےنپ وجےت ویکں ااترے؟ ولوگں ےن وجاب 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دای مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجےت ااترےت وہ

 

ےئ داھکی وت مہ ےن یھب ااتر دی 

ھا رے وجوتں ںیم اجنتس یگل ےہ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج 

م

 

ت

ربجالیئ ریمے اپس آےئ افر اتبای ہک 

تس یگل وہ وت اؿ وک زنیم رپ رزگ دے اس ےک دعب )اؿ وک نہپ مت ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم آےئ وت دھکی ےل  ارگ وجوتں ںیم دنگیگ ای اجن

 رک( امنز زپےھ 

 ومیس نب الیعمس، امحد نب ہملس، اوباعنہم، امحد نب رضنہ، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی

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

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 وجوتں تیمس امنز زپانھ

     647    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ابونٌامہ، سٌسی، ابوسٌيس، برک بً ًبساہلل :  راوی

ثَىٔی برَِکُ  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ثََيا  ٌُ َحسَّ ثََيا ََبَا ٌٔيَل َحسَّ ًَ إِٔسَن ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ُموَسی َي َلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًُ  بِ

یِٔن َخَبْث  ٌَ اَل فٔی اِلَنِؤؿ َٗ اَل ٓٔيضَٔنا َخَبْث  َٗ  بَٔضَذا 

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اوباعنہم، دعسی، اوبدیعس، رکب نب دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ اس

 ںیم اجبےئ ظفل، ذقر، ےک ظفل، ثبخ، ےہ افر دفونں یہ ہگج ثبخ اامعتسؽ وہا ےہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اوباعنہم، دعسی، اوبدیعس، رکب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وتں تیمس امنز زپانھوج

     648    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 مينوٌ، يٌلی بً طساز، طساز بً اوض ٗتيبہ بً سٌيس، مزواٌ، بً مٌاویہ، ہَلل، بً :  راوی

 ًِ ًَ زَارٔیُّ  َٔ اؤیََة اِل ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًٔ  َحسَّ ٔ بِ از ًٔ َطسَّ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ ٌٕ الزَِّملٔیِّ  ًٔ َمِيُنو صََٔلٔل بِ

َُّضِه ََل ُيَؼلُّ  إٔى َٓ ُٔوا اِلَيُضوَز  ٔ َه َخال ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ آٔضِٔه ََِوٕض  َٔ الٔضِٔه َوََل خٔ ٌَ ٔ ٌَ فٔی ن  و

 اعمفہی، الہؽ، نب ومیمؿ، یلعی نب دشاد، دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس، رمفاؿ، نب

 فملس ےن رفامای وہیدویں ےک الخػ )لمع( رکف ویکہکن فہ وجوتں افر ومزفں ںیم امنز ںیہن زپےتھ 

 اد نب افسہبیتق نب دیعس، رمفاؿ، نب اعمفہی، الہؽ، نب ومیمؿ، یلعی نب دشاد، دش :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وجوتں تیمس امنز زپانھ

     649    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 طٌيب مشله بً ابزاہيه، ًلی بً مبارک، حشین، ًنزوبً :  راوی

يِ  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ لِّٔه  ٌَ ًِ حَُشیِٕن اِلُن ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ اَل َحسَّ َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٕب 

ٌَّٔل  ِّی َحآّٔيا َوُمِيَت ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل َّی اہللُ   َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل

ملسم نب اربامیہ، یلع نب ابمرک، نیسح، رمعفنب بیعش دنسب فادل رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 وجوتں تیمس افر )ریغب وجوتں ےک( ےگنن اپؤں امنز زپےتھ داھکی ےہ 

 ملسم نب اربامیہ، یلع نب ابمرک، نیسح، رمعفنب بیعش :  رافی

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

  

 امنزی ارگ اےنپ وجےت ااترے وت اہکں رےھک؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ارگ اےنپ وجےت ااترے وت اہکں رےھک؟

     650    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ًثناٌ بً ًنز، ػالح، بً رسه، ابوًامز، ًبسالزحنً، ٗيص، یوسٕ بً ماہک، حرضت ابوہزیزہحشً بً ًلی :  راوی

ًَِبسٔ   ًِ ًَ  ٕ ًَأمز ًُ ُرِسُتَه ََبُو  ثََيا َػالُٔح بِ ًُ ًَُنَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َٕ  َحسَّ ًِ یُوُس ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًٔ بِ الزَِّحَن



 

ًٔ َماصَ  ٍِ نَ بِ ـَ ََل َي َٓ ِه  ُٛ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًِ َک  ًَ ًِ َینٔيئطٔ َوََل  ًَ َلِيطٔ  ٌِ

ـَ  ٔ َََحْس َوِلَي ًِ َيَشارٔظ ًَ  ٌَ ٌِ ََل یَُٜو ٔ إَٔلَّ ََ ًِ یَنٔیٔن َُیِرٔظ ًَ  ٌَ َتُٜو َٓ  ٔ ُضَنا بَیَِن رِٔجَلِيطٔ َيَشارٔظ ٌِ 

نسح نب یلع، امثعؿ نب رمع، اصحل، نب رمس، اوباعرم، دبعارلنمح، سیق، ویفس نب امکہ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ابںیئ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز زپےھ وت اےنپ وجےت ااتر رک ہن داینہ رطػ رےھک افر ہن

رطػ، ویکہکن فہ دفرسی امنزی ےک ےیل داینہ رطػ ےہ اہں ارگ وکیئ ابںیئ رطػ ہن وہ )وت ابںیئ رطػ رھک ےل( )افر رتہب ہی ےہ 

 ہک( اےنپ وجوتں وک اےنپ دفونں اپؤں ےک درایمؿ رھک ےل 

 کہ، رضحت اوبرہریہنسح نب یلع، امثعؿ نب رمع، اصحل، نب رمس، اوباعرم، دبعارلنمح، سیق، ویفس نب ام :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ارگ اےنپ وجےت ااترے وت اہکں رےھک؟

     651    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ب٘يہ، طٌيب بً اسحٙ محنس بً وليس، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ ًبسالوہاب بً ىحسہ، :  راوی

ثَىٔی ُمحَ  ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ َحسَّ ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ِيُب بِ ٌَ ُة َوُط ثََيا َب٘ٔيَّ ًُ ىَِحَسَة َحسَّ ِبُس اِلَوصَّأب بِ ًَ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ اِلَولٔئس  ُس بِ نَّ

ٌٔي َٓ ََبٔی َس ِه  ُٛ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َََٓل یُِؤذٔ بٔضَٔنا ٕس  َلِيطٔ  ٌِ ٍَ َن َدَل

ِلُضَنا بَیَِن رِٔجَلِيطٔ ََِو لُٔيَؼلِّ ٓٔيضَٔنا ٌَ  َََحّسا لَٔيِح

 نب ااحسؼ دمحم نب فدیل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دبعاولاہب نب دجنہ، ہیقب، بیعش

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز زپےھ وت اےنپ وجےت ااتر ےل افر یسک وک وجوتں یک فہج ےس فیلکت ہن دے 

 رھک ےل ای رھپ وجےت ےنہپ ےنہپ امنز زپےھ  ہکلب اؿ وک ای وت اےنپ دفونں اپؤں ےک درایمؿ

 دبعاولاہب نب دجنہ، ہیقب، بیعش نب اقحس دمحم نب فدیل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زپےنھ اک ایبؿوھچےٹ وبرےی ںیم امنز 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وھچےٹ وبرےی ںیم امنز زپےنھ اک ایبؿ



 

     652    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًوٌ، خالس، ًبساہلل بً طساز، حرضت مينوىہ بيت حارث رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا َخا ٌٕ َحسَّ ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ٌَ َحسَّ اَلِت کَا َٗ ثَِتىٔی َمِيُنوىَُة بِٔيُت اِلَحارٔٔث  ٕ َحسَّ از ًٔ َطسَّ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ِيَبانٔیِّ  ًِ الظَّ ًَ لْٔس 

 ٔ ِّی َوََىَا حَٔذائَطُ َوََىَا َحائْٔف َوُربََّنا َََػابَىٔی ثَِوبُُط إ َه ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔ َذا َسَحَس َو َرُسوُل اہللٔ َػل ًَلَی اِلُدِنَزة ِّی  ٌَ ُيَؼل  کَا

رمعف نب وعؿ، اخدل، دبعاہلل نب دشاد، رضحت ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آہل فملس اک ڑپکا امنز زپےتھ ےھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربارب وہیت یھت احتل ضیح ںیم افر ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع ف

ریمے دبؿ ےس وھچ اجات اھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسے ںیم اجےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وبرےی رپ امنز 

 زپےتھ ےھت 

 رمعف نب وعؿ، اخدل، دبعاہلل نب دشاد، رضحت ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اٹچیئ رپ امنز زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اٹچیئ رپ امنز زپےنھ اک ایبؿ

     653    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 الک رضی اہلل ًيہًبيساہلل بً مٌاذ، طٌبہ، اىص بً سیریً، حرضت اىص بً م :  راوی

 ٔ ًٔ َمال ًِ ََىَٔص بِ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ًِ ََىَٔص بِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ َحسَّ اَل َرُجْل ٔم َٗ اَل  َٗ ٕک 

 ٍُ ٌَ َؿِدّنا ََل ََِسَتٔلي ِّی َرُجْل َؿِدْه َوکَا ٔن ََٓؼلِّ اِْلَِنَؼارٔ یَا َرُسوَل اہللٔ إ ٔلَی بَِيتٔطٔ  ًَاُظ إ اّما َوَز ٌَ َ ٍَ َلُط ك َک َوَػَي ٌَ َِّی َم ٌِ ََُػل ََ

 َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل اَو  َ٘ َٓ ٌَ َلُضِه  ٕ کَا َٖ َحٔؼیر ُحوا َلُط َطَ ـَ َي َٓ َتٔسَی بَٔک  ِٗ َ أ َٓ ِّی  َٕ ُاَؼل ِي َٛ َّی َََراَک  ٔ َحً ًُ اِلَحاُروز ٌُ بِ ََُٓل اَل 

ًٔ َمالٕٔک ََ  َّی إَٔلَّ َیِوَمئٔذٕ ْٔلَىَٔص بِ اَل َلِه َََرُظ َػل َٗ َهی  ُـّ ِّی ال ٌَ ُيَؼل  کَا

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن اہک ای روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیہن زپھ اتکس اس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وماٹ آدیم وہں افر اےنپ وماٹےپ یک انب رپ ںیم آپ 

اہلل  صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اھکان ایتر رکاای افر اےنپ رھگ الب رک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص

ہقی امنز ولعمؾ رک وکسں افر ایکس ریپفی رک وکسں سپ ہیلع فآہل فملس اہیں امنز زپےیھ اتہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رط



 

ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی اٹچیئ اک انکرہ دوھای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ ڑھکے وہ رک دف 

ٰولصة ایحضل زپاھ رکےت ےھت؟ رضحت  رتعک امنز ادا رفامیئ انب اجرفد ےن اسن نب امکل ےس وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اسن ےن اہک ہک اس دؿ ےک وسا وت ںیم ےن ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زپےتھ ںیہن داھکی 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اٹچیئ رپ امنز زپےنھ اک ایبؿ

     654    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، مثىی بً سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ثََيا ُمِشلُٔه بِ َّی اہللُ  َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  َُ َحسَّ ارٔ ٌٔيٕس الذَّ ًُ َس َّی بِ ثََيا اِلُنَثى َحسَّ

ًَلَی بَٔشإن َلَيا َوصَُو َحٔؼ  ِّی  ُيَؼل َٓ ََلةُ ََِحَياىّا  ُط الؼَّ ُٛ ُتِسرٔ َٓ ٌَ َیزُوُر َُوَّ ُسَلِيٕه  َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا ُحُط بٔاِلَنائٔ یْر ى ـَ  ِي

ملسم نب اربامیہ، ینثم نب دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ےنل اجای 

رہی اھت افر اؾ رکےت ےھت ارگ ع یھ فںیہ امنز اک فتق آاجات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے رفش رپ امنز زپھ ےتیل ےھت وج اکی وب

 میلس اوکس اپین ےس دوھ دیتی ںیھت 

 ملسم نب اربامیہ، ینثم نب دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ اٹچیئ رپ امنز زپےنھ اک

     655    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبيساہلل بً ًنزو بً ميرسہ، ابوًثناٌ بً ابی طيبہ، ابواحنس، یوىص بً حارث، ابوًوٌ، حرضت مِیرہ بً طٌبہ  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ٌُ َة َوًُِثَنا ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ثََيا ََبُو ََِحَنَس الزُّبَیِرٔیُّ َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ٔ َواِلَحٔسیٔث  ىَی اِْلِٔسَياز ٌِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة بَٔن بِ

 َّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٌٕ ِو ًَ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ًِ یُوىَُص بِ َه ًَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ِّی  ی اہللُ  ُيَؼل

َوةٔ اِلَنِسبُوَُةٔ  ٔ َواِلَفِ  ًَلَی اِلَحٔؼیر



 

دیبع اہلل نب رمعف نب رسیمہ، اوبامثعؿ نب ایب ہبیش، اوبادمح، ویسن نب احرث، اوبوعؿ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 ےھت  ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اٹچیئ رپ افر دابتغ دشہ ڑمچے رپ امنز زپھ ےتیل

 دیبعاہلل نب رمعف نب رسیمہ، اوبامثعؿ نب ایب ہبیش، اوبادمح، ویسن نب احرث، اوبوعؿ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ڑپکے رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 ڑپکے رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

     656    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، بْش بً مٔـل، ُالب، برک بً ًبساہلل، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

َـّ  َٔ ًَ اِلُن ىٔی ابِ ٌِ ثََيا بِْٔشْ َي ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ًِ برَِکٔ بِ ًَ ثََيا َُالْٔب  ٔل َحسَّ

ٍِ َََحُسىَا إَٔذا َلِه َيِشَتٔل َٓ ةٔ اِلََحِّ  َه فٔی ٔطسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِّی َم يَّا نَُؼل ًِ اِْلَِرٔق َبَشَم  ُٛ ًَ َوِجَضُط ٔم ِّٜ ٌِ یَُن ََ 

َلِيطٔ  ًَ َشَحَس  َٓ  ثَِوبَُط 

ادمح نب لبنح، رشب نب لضفم، اغبل، رکب نب دبع اہلل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دشدی رگیم ںیم 

 وت اانپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپےتھ ےھت ارگ مہ ںیم ےس وکیئ )رگیم یک دشت یک انب رپ( زنیم رپ دجسہ ہن رک اتکس

 ڑپکا اھچب رک اس رپ دجسہ رک اتیل 

 ادمح نب لبنح، رشب نب لضفم، اغبل، رکب نب دبعاہلل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     657    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً نٔيلی، زہیر، سلامیٌ، اًنع، مشيب بً رآٍ، تنيه بً طٓہ، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ِيلٔیُّ  َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٖٔ  َحسَّ ُٔو ًٔ َسُنَزَة فٔی الؼُّ ٔ بِ ًِ َحٔسیٔث َجابٔز ًَ ًَِنَع  َ ٌَ اِْل اَل َسأَِلُت ُسَلامِیَ َٗ ثََيا ُزَصیِْر  َحسَّ

اَل  َٗ اَل  َٗ ًٔ َسُنَزَة  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ َة  َٓ ًٔ َطَ ًِ َتنٔئه بِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ٔب بِ ًِ اِلُنَشيَّ ًَ ثََيا  َحسَّ َٓ َمةٔ  سَّ َ٘ َّ اِلُن ًََلِيطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل ی اہللُ 

َٜةُ  ٔ ُّٕ اِلَنََلئ َٕ َاُؼ ِي َٛ ُِٗلَيا َو زَّ  ًَ َُٜة ًِٔيَس َربِّضِٔه َجلَّ َو ٔ ُّٕ اِلَنََلئ َنا َاُؼ َٛ  ٌَ و ُّٔ َه ََََل َاُؼ ٌَ َوَسلَّ و اَل یُتٔنُّ َٗ  ًِٔيَس َربِّضِٔه 

 ِّٕ ٌَ فٔی الؼَّ و َمَة َوَیتََراػُّ سَّ َ٘ َٖ اِلُن ُٔو  الؼُّ

ی، زریہ

ب ل
ف

 

ن

، امیلسؿ، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک مت اس رطح ںیفص ںیہن ابدنےتھ سج رطح رفےتش اےنپ رب ےک وضحر ابدنےتھ ںیہ 

 ابدنےتھ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےلہپ فہ آےگ یک مہ ےن وپاھچ ہک رفےتش اےنپ رب ےک وضحر سک رطح ںیفص

 وفصں وک وپرا رکےت ںیہ افر اکی دفرسے ےس لم رک ڑھکے وہےت ںیہ 

ی، زریہ، امیلسؿ، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 دبعاہلل نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     658    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، بً زَکیا، بً ابی زائسہ، ابوٗاسه، حرضت نٌناٌ بً بظیر :  راوی

أسٔه اِلُحَس  َ٘ ًِ ََبٔی اِل ًَ ًٔ ََبٔی َزائَٔسَة  یَّا بِ ًِ َزََکٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَ َحسَّ ٌَ بِ َنا ٌِ ُت اليُّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ لٔیِّ 

ًَلَی اليَّأض  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َبَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِٗ وُل ََ ُ٘ ٕ َي ًَّ َبٔظیر ُِٜه ثَََلثّا َواہللٔ َلُت٘ٔيُن َٓ ُٔو اَل ََٗٔيُنوا ُػ َ٘ َٓ بَٔوِجضٔطٔ 

ٜٔٔب َػاحٔبٔطٔ  َٜٔبُط بَٔنِي ُٚ َمِي ََیُِت الزَُّجَل َیِلزَ اَل ََفَ َٗ ُٗلُوبُِٜٔه  ًَّ اہللُ بَیَِن  َٔ ٔ ُِٜه ََِو َلُيَدال َٓ ُٔو َبطُ ُػ ٌِ َٛ َبةٔ َػاحٔبٔطٔ َو ِٛ بََتطُ بٔزُ ِٛ  َوُر

بٔطٔ  ٌِ َٜ ٔ  ب

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، نب زرکای، نب ایب زادئہ، اوباقمس، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل 

یل ہیلع فملس ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر نیت رمہبت رفامای مت اینپ وفصں وک ربارب رکول  ای وت اینپ وفصں وک ربارب رکول فرہن اہلل اعت

دولں ںیم وھپٹ ڈاؽ دے اگ  امعنؿ ےتہک ںیہ ہک )اس ےک دعب( ںیم ےن داھکی ہک اکی صخش دفرسے صخش ےک دنکےھ  اہمترے

ہ الم رک ڑھکا وہ اجات اھت 

 

ب

 

خ

 

ت

 ےس دنکاھ  ےنٹھگ ےس انٹھگ افر ےنخٹ ےس 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، نب زرکای، نب ایب زادئہ، اوباقمس، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     659    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہ موسی بً اسنٌيل، حناز، سناک بً رحب، حرضت نٌناٌ بً بظیر رضی :  راوی

 ُ٘ ٕ َي ًَ َبٔظیر ٌَ بِ َنا ٌِ ُت اليُّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٕب  ًٔ رَحِ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َّی اہللُ َحسَّ ٌَ الئَّيیُّ َػل وُل کَا

َّی إَٔذا  ُو اِلِ٘ٔسُح َحً وَّ َ٘ َنا يُ َٛ  ٖٔ ُٔو َبَل َذاَت یَِووٕ بَٔوِجضٔطٔ إَٔذا ًََلِيطٔ َوَسلََّه يَُشوِّیَيا فٔی الؼُّ ِٗ َِٓ٘ٔضَيا ََ ِيُط َو ًَ ِس َََخِذىَا َذلَٔک  َٗ  ٌِ ََ ًَّ َه

ًَّ اہللُ بَیَِن ُوُجوصُِٜٔه  َٔ ٔ ُِٜه ََِو َلُيَدال َٓ ُٔو ٌَّ ُػ اَل َلُتَشوُّ َ٘ َٓ  ٔ  َرُجْل ُمِيتَبْٔذ بَٔؼِسرٔظ

یض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک ومیس نب اامسلیع، امحد، امسک نب رحب، رضحت امعنؿ نب ریشب ر

وفصں ںیم اس رطح ربارب رکےت ےھت سج رطح ریت یک ڑکلی ربارب یک اجیت ےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امگؿ وہ 

فملس )امہری رطػ( وتمہج وہےئ وت داھکی ہک اکی  ایگ ہک مہ ہی ابت ھکیس ےئگ ںیہ افر ھجمس ےئگ ںیہ اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

صخش اانپ ہنیس آےگ وک اکنےل وہےئ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اینپ وفصں وک ربارب رکول فرہن اہلل اعتیل اہمترے 

 درایمؿ وھپٹ ڈاؽ ےس اگ 

 اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، امسک نب رحب، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     660    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ر، كلحہ، ًبسالزحنً بً ًوسحہ، حرضت بزاء بً ًازب رضی ہياز بً ْسی، ابوًاػه بً جواض، ابواحوؾ، ميؼو :  راوی

 اہلل ًيہ

ًِ كَلِ  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ إض اِلَحَيفٔیُّ  ًُ َجوَّ ًَأػٔه بِ یِّ َوََبُو  ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ َحَة اِلَيامٔیِّ 

ًِ اِلبََرا ًَ ِوَسَحَة  ًَ  ًٔ ٔ بِ ٔلَی ىَاح ًِ ىَاحَٔيٕة إ َّٕ ٔم َه َیَتَدلَُّل الؼَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًَازٕٔب   ًٔ َيٕة َیِنَشُح ٔئ بِ

 ٔ ٌَّ اہللَ َوَمََلئ ٔ وُل إ ُ٘ ٌَ َي ُٗلُوبُُِٜه َوکَا  َٕ ٔ َتِدَتل َٓ ُٔوا  ٔ وُل ََل َتِدَتل ُ٘ ٖٔ اِْلَُولٔ ُػُسوَرىَا َوَمَياٛٔبََيا َوَي ُٔو ًَلَی الؼُّ  ٌَ و  ََٜتطُ ُيَؼلُّ

انہد نب رسی، اوباعمص نب وجاس، اوباوحص، وصنمر، ہحلط، دبعارلنمح نب وعہجس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 



 

فر ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی انکرے ےس دفرسے انکرے کت فص ےک ادنر آےت ےھت افر امہرے ونیسں ا

ھا رے دؽ یھب )اکی دفرسے ےس( ڑجے ہن رںیہ ےگ افر 

م

 

ت

ومڈنوھں وک ربارب رکےت ےھت افر رفامےت ےھت آےگ ےھچیپ تم وہ فرہن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت ےھت ہک یلہپ فص فاولں رپ اہلل اعتیل اینپ رتمح انزؽ رفامات ےہ افر رفےتش اؿ ےک ےیل داع 

 رکےت ںیہ 

 د نب رسی، اوباعمص نب وجاس، اوباوحص، وصنمر، ہحلط، دبعارلنمح نب وعہجس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنعانہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     661    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، خالس بً حارث، حاته، ابً ابی ػِیرہ، سناک، حرضت نٌناٌ بً بظیر :  راوی

ًَ ََبٔی َػِٔیَرَة  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َحاتْٔه َي ًُ اِلَحارٔٔث َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ َحسَّ ُت  ًَ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٔسَنإک 

ُِٗنَيا لٔل َيا إَٔذا  َٓ ُٔو ًََلِيطٔ َوَسلََّه يَُشوِّی ُػ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ  ٕ ًَ َبٔظیر ٌَ بِ َنا ٌِ َّرَ اليُّ ب َٛ إَٔذا اِسَتَویَِيا  َٓ ََلةٔ   ؼَّ

ؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ امنز ےک ےیل دیبع اہلل نب اعمذ، اخدل نب احرث، احمت، انب ایب ریغصہ، امسک، رضحت امعن

ڑھکے وہےت وت ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری وفصں وک ربارب رکےت بج ںیفص ربارب وہ اجںیت بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ریبکت ےتہک )ینعی امنز رشفع رفامےت( 

 ریغصہ، امسک، رضحت امعنؿ نب ریشبدیبعاہلل نب اعمذ، اخدل نب احرث، احمت، انب ایب  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     662    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً وہب، ٗتيبہ بً سٌيس، ليث ابً وہب، مٌاویہ بً ػالح، ابوزاہزیہ، ٛثیر بً مزہ، حرضت ًيسی، بً ابزاہيه، اب :  راوی

 ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ثََيا ا ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًُ َوصِٕب ح و َحسَّ ثََيا ابِ آٔقٔیُّ َحسَّ َِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِل ثََيا ًٔيَسی بِ ًٔ َحسَّ َوصِٕب َََتهُّ  للَِّيُث َوَحٔسیُث ابِ

 َ ُٗت اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ٔ بِ ثٔیر َٛ  ًِ ًَ َّاصٔزٔیَّٔة  ًِ ََبٔی الز ًَ ًٔ َػالٕٔح  اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًِ ََبٔی َطَحزََة ًَ ًَ ًِ ََبٔی الزَّاصٔزٔیَّةٔ  ًَ ِيَبُة 



 

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَ ًَُنَز ََ وا اِلَدَلَل َلِه یَِذَُکِ ابِ َٖ َوَحاذُوا بَیَِن اِلَنَياٛٔٔب َوُسسُّ ُٔو اَل ََٗٔيُنوا الؼُّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ًِ َو  ٌٔ َوَم ِيَلا ِل ًٔيَسی بٔأَیِٔسی إِٔخَواىُِٜٔه َوََل َتَذُروا َُفَُجإت لٔلظَّ ُ٘ ا َوَػَلُط اہللُ َو َولٔييُوا بٔأَیِٔسی إِٔخَواىُِٜٔه َلِه َي ًّٔ ًِ َػَل َػ َم

ىَی َولٔييُوا  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َوَم َٗ ًُ ُمزََّة  ثٔیرُ بِ َٛ اَل ََبُو َزاُوز ََبُو َطَحَزَة  َٗ طُ اہللُ  ٌَ َل َٗ ا  ًّٔ ٍَ َػ َل بٔأَیِٔسی إِٔخَواىُِٜٔه إَٔذا َجاَئ َرُجْل َٗ

ٌِ یُلٔیَن َلُط کُلُّ َرُجٕل َم  َيِيَبغٔی ََ َٓ ََٓذَصَب یَِسُخُل ٓٔيطٔ   ِّٕ ٔلَی الؼَّ ِّٕ إ َّی یَِسُخَل فٔی الؼَّ ٜٔبَِيطٔ َحً  ِي

یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ہبیتق نب دیعس، ثیل انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہہی، ریثک نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض 

 اک ذرک ںیہن ےہ( روسؽ اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )ہبیتق یک رفاتی ویں ےہ ع  ایب اسلارھہی، ع  ایب ارجشلہ اس ںیم دبعاہلل نب رمع

ںیئ افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اینپ وفصں وک اقمئ رکف، ومڈنوھں وک ربارب رکف افر اؿ وہگجں وک دنب رکف وج اخیل رہ اج

 ےک اافلظ ذرک ںیہن ےیک( 
ْ

ُِ

 

اِن
َ
و
ْ

 

 ِق ِإح
ْ
ْ َي 
ِ
افر اطیشؿ ےک فاےطس وفصں ںیم ہگج اےنپ اھبویئں ےک ےیل رنؾ وہ اجؤ)یسیع نب اربامیہ ےن، اِ

ہن وھچڑف وج صخش فص وک المےئ اگ اہلل اعتیل اس وک اینپ رتمح ےس المےئ اگ افر وج صخش فص وک اکےٹ اگ اہلل اعتیل اس وک اینپ رتمح 

 ےس اکٹ دے اگ )ینعی رحمفؾ رک دے اگ( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبرجشہ رافی، ریثک نب رمہ ےہ 

اربامیہ، انب فبہ، ہبیتق نب دیعس، ثیل انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہہی، ریثک نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب یسیع، نب  :  رافی

 رمع ریض اہلل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     663    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، اباٌ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌُ ثََيا ََبَا ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ وا اہللَُحسَّ اَل ُرػُّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

ٌَ یَِسُخُل  ِيَلا ِّی َْلََری الظَّ ٔن ٔ إ ٔسی بَٔئسظ ِٔ َوالَّٔذی َن َٓ  ٔٚ ًَِيا َ ارٔبُوا بَِيَيَضا َوَحاذُوا بٔاِْل َٗ ُِٜه َو َٓ ُٔو ََّضا ُػ أَى َٛ  ِّٕ ًِ َخَلٔل الؼَّ ٔم

 ُٖ  اِلَحَذ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض ا

وفصں ںیم وخب لم رک ڑھکے وہ  افر اکی فص دفرسی فص ےک زندکی روھک )ینعی درایمؿ ںیم زایدہ افہلص ہن وہ( افر رگدونں وک 

 اخیل ہگج ےس ویں  ےتسھ وہےئ داتھکی یھب ربارب روھک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اطیشؿ وک فص ںیم



 

 وہں وگ ای فہ رکبی اک ہچب ےہ 

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿںیفص ربارب رک

     664    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، سلامیٌ بً رحب، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت اىص :  راوی

 َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ٕب  ًُ رَحِ ٌُ بِ َيالٔٔسیُّ َوُسَلامِیَ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ َّی اہللُ  اَل َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ

 ٔ ََلة ًِ َتَناؤ الؼَّ ِّٕ ٔم ٌَّ َاِشؤیََة الؼَّ ٔ إ َٓ ُِٜه  َٓ ُٔو وا ُػ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َسوُّ

اوب فدیل، امیلسؿ نب رحب، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ وفصں وک 

 ف ویکہکن وفصں اک ربارب رکان لیمکت امنز یہ اک اکی ہصح ےہ ربارب رک

 اوب فدیل، امیلسؿ نب رحب، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     665    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 ٗتيبہ، حاته بً اسنٌيل، مؼٌب بً ثابت بً ًبساہلل بً زبیر، محنس بً مشله بً سائب :  راوی

 ِ ًٔ الزُّبَی ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًٔ ثَابٔٔت بِ ٔب بِ ٌَ ًِ ُمِؼ ًَ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ثََيا َحاتُٔه بِ ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًٔ ُمِشلٔٔه بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٔ ر

ٍَ صَ  ٔ اَل َصِل َتِسرٔی لَٔه ُػي َ٘ َٓ ًٔ َمالٕٔک یَِوّما  ٔلَی َجِئب ََىَٔص بِ اَل َػلَِّيُت إ َٗ  ٔ ُؼوَرة ِ٘ ائٔٔب َػاحٔٔب اِلَن ِلُت ََل الشَّ ُ٘ َٓ وزُ  ٌُ َذا اِل

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ َُِٜٓه َواہللٔ  ُٔو لُوا ُػ ًَسِّ وُل اِسَتُووا َو ُ٘ َي َٓ َلِيطٔ  ًَ ٍُ یََسُظ  ـَ َه َي  لَّ

ہبیتق، احمت نب اامسلیع، بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب، دمحم نب ملسم نب اس ب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رفز رضحت 

ےہ ہک ںیم ےن ہی ڑکلی ویکں ریھ ےہ؟ ںیم ےن اہک اسن نب امکل ےک ربارب ڑھکے وہ رک امنز زپیھ اوھنں ےن وپاھچ ہک ںیھمت ہتپ 

وک  ںیہن  رفامای  یا یک مسق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ اہھت اس ڑکلی رپ رےتھک ےھت افر رفامےت ےھت ربارب وہ اجؤ افر وفصں

 ھدیاھ رکف 



 

  ملسم نب اس بہبیتق، احمت نب الیعمس، بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب، دمحم نب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     666    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نس بً مشله، حرضت اىص رضی اہلل ًيہمشسز، حنيس، بً اسوز، مؼٌب بً ثابت، مح :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ثَابٕٔت  ُب بِ ٌَ ثََيا ُمِؼ ًُ اِْلَِسَوزٔ َحسَّ ثََيا حَُنِيُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ ََىَٕص بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث 

ٌَ إٔذَ  َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ُِٜه ثُهَّ إ َٓ ُٔو وا ُػ ًَِتٔسلُوا َسوُّ اَل ا َ٘ َٓ َت  َٔ ٔ َََخَذُظ بَٔينٔيئطٔ ثُهَّ اِلَت ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ ا 

ُِٜه  َٓ ُٔو وا ُػ ًَِتسٔلُوا َسوُّ اَل ا َ٘ َٓ  ٔ  َََخَذُظ بَٔيَشارٔظ

دفرسی دنس ےس( رمفی ےہ دسمد، دیمح نب اوسد، بعصم نب اثتب، دمحم نب ملسم، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس ہی دحثی )اکی 

اس ںیم ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت اس ڑکلی وک داےنہ اہھت ںیم ےل رک اافتلت 

وفصں رکےت وہےئ رفامےت ھدیےھ وہ اجؤ افر وفصں وک ربارب رکف رھپ )اس ڑکلی وک( ابںیئ اہھت ںیم ےتیل افر رفامےت ھدیےھ وہ اجؤ افر 

 وک درتس رکف 

 دسمد، دیمح، نب اوسد، بعصم نب اثتب، دمحم نب ملسم، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     667    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، ًبسالوہاب، ابً ًلاء سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًََلإئ   ًَ ىٔی ابِ ٌِ ًَِبُس اِلَوصَّأب َي ثََيا  ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َ َحسَّ َ ًِ ًَ ًٔ َمالٕٔک َتاَزَة  ىَٔص بِ

َنا کَا َٓ َو ثُهَّ الَّٔذی َیلٔيطٔ  سَّ َ٘ َّٕ اِلُن وا الؼَّ اَل ََتٔنُّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ ِّٕ ًِ فٔی الؼَّ ِلَيُٜ َٓ ٕؽ  ِ٘ ًِ َن ٌَ ٔم

 ٔ  اِلُنَؤخَّ

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب، انب اطعء دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض

ےن رفامای ےلہپ ایلگ فص وک وپرا رکف رھپ اس وک وج اس ےک دعب وہ اتہک ارگ )فص وپری وہےن ںیم( وکیئ رسک رہ اجےئ وت فہ آرخی فص 



 

 ںیم وہ 

  اہلل ہنعدمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب، انب اطعء دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     668    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًلاء، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ ابً بظار، ابوًاػه، جٌف بً یحٌی بً ثوباٌ، :  راوی

ًَِمِّ ًُ  اَل ََِخبََرنٔی  َٗ  ٌَ ًٔ ثَِوبَا ًُ یَِحٌَی بِ َفُ بِ ٌِ ثََيا َج ًَأػٕه َحسَّ ثََيا ََبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ثََيا ابِ ًِ َحسَّ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ  ٌَ ًُ ثَِوبَا َناَرةُ بِ

َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًُ َیِحٌَی ابِ َفُ بِ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َج َٗ ََلةٔ  ِه ََِلَييُُِٜه َمَياَٛٔب فٔی الؼَّ ُٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه خَٔياُر  

َّٜةَ  ًِ ََصِٔل َم  ٔم

انب اشبر، اوباعمص، رفعج نب ییحی نب وثابؿ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 امای مت ںیم ےس رتہبنی فہ ولگ ںیہ  ےکن ومڈنےھ امنز ںیم رنؾ رےتہ ںیہ ےن رف

 انب اشبر، اوباعمص، رفعج نب ییحی نب وثابؿ، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  فص اقمئ رکانوتسونں ےک چیب ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وتسونں ےک چیب ںیم فص اقمئ رکان

     669    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، ًبسالزحنً، سٔياٌ، یحٌی بً ہانی، حرضت ًبسالحنيس بً محنوز :  راوی

 ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ  ٕ ًٔ َمِحُنوز ًَِبٔس اِلَحنٔئس بِ  ًِ ًَ ًٔ َصاىٕٔئ  ًِ یَِحٌَی بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًٔ َحسَّ ِبُس الزَِّحَن

 َ اَل ََى َ٘ َٓ ىَا  ِ
ِمَيا َوَتأَخَّ سَّ َ٘ َت َٓ َوارٔی  ٔلَی الشَّ َيا إ ٌِ ٔ َُٓسٓ ةٔ  ٌَ ًٔ َمالٕٔک یَِوَو اِلحُُن ٍَ ََىَٔص بِ قٔی صََذ َػلَِّيُت َم يَّا ىَتَّ ُٛ ًَِضسٔ ْص  ًَلَی  ا 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسؤل اہللٔ َػل

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ییحی نب اہین، رضحت دبعادیمحل نب ومحمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل 



 

افر مہ آےگ ےھچیپ وہ ےئگ رضحت ےن رفامای ہک مہ  ہنع ےک اسھت ہعمج یک امنز زپیھ )وجہؾ ےک ببس( مہ وتسونں ےک چیب ڈاؽ دےی ےئگ

 ولگ دہع راستل ںیم اس ےس ےتچب ےھت 

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ییحی نب اہین، رضحت دبعادیمحل نب ومحمد :  رافی

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

  

 بی رانہ ابثع وثاب ےہ افر اس ےس دفر رانہ ان دنسپدیہ ےہاامؾ ےس رق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےس رقبی رانہ ابثع وثاب ےہ افر اس ےس دفر رانہ ان دنسپدیہ ےہ

     670    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ابومشٌوز رضی اہلل ًيہ ابً ٛثیر، سٔياٌ اًنع، ًنارہ، بً ًنیر، ابومٌنز، :  راوی

ًِ ََبٔی َم  ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ثََيا ابِ اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ  ٕ وز ٌُ ِش

َه لَٔيلٔىٔی ٔمِيُِٜه َُولُو اِْلَحِ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَ َیلُوىَُضِه َػل ًَ یَلُوىَُضِه ثُهَّ الَّٔذی  ََلؤ َواليَُّهی ثُهَّ الَّٔذی

انب ریثک، ایفسؿ اشمع، امعرہ، نب ریمع، اوبرمعم، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فہ وج اؿ ےس رقبی ںیہ افر رھپ فہ وج اؿ ےس رقبی ںیہ فملس ےن رفامای ریمے رقبی فہ ولگ رںیہ وج ابغل افر ابوعشر ںیہ رھپ 

 انب ریثک، ایفسؿ اشمع، امعرہ، نب ریمع، اوبرمعم، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رانہ ابثع وثاب ےہ افر اس ےس دفر رانہ ان دنسپدیہ ےہاامؾ ےس رقبی 

     671    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس بً زریٍ، خالس، ابومٌْش، ابزاہيه، ًل٘نہ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ُزَریِ  ثََيا یَزٔیُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَِبسٔ اہللٔ   ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ َْشٕ  ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ ثََيا َخالْٔس  ٍٕ َحسَّ

 ٔٚ ِه َوَصِيَظأت اِْلَِسَوا ُٛ ُٗلُوبُُِٜه َوإٔیَّا  َٕ ٔ َتِدَتل َٓ ُٔوا  ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِثَلُط َوَزاَز َوََل َتِدَتل  اہللُ 

نب زرعی، اخدل، اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس یک لثم رفاتی ےہ اس  دسمد، سیدی

ںیم اانت ااضہف ےہ ہک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای( االتخػ ہن رکف )ینعی آےگ ےھچیپ تم وہ( فرہن اہمترے دولں ںیم یھب 



 

 (فں ںیم( ابزار یک رطح وشع ف ےس  ےس رپزیہ رکف )ارگ رضفرت وہ وت آےس یگ ےس وگتفگ رکفاالتخػ فاعق وہ اجاگیئ افر )دجسم

 دسمد، سیدی نب زرعی، اخدل، اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمدریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےس رقبی رانہ ابثع وثاب ےہ افر اس ےس دفر رانہ ان دنسپدیہ ےہ

     672    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  ًيہاًثناٌ بً ابی طيبہ، مٌاویہ، بً ہظاو، سٔياٌ، اسامہ بً زیس، ًثناٌ بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل :  راوی

ًٔ َزیِٕس  ًِ ََُساَمَة بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ

 ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ٖٔ رُعِ ُٔو ًٔ الؼُّ ًَلَی َمَيأم  ٌَ و ََٜتُط يَُؼلُّ ٔ  ٌَّ اہلَل َوَمََلئ

امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی، نب اشہؾ، ایفسؿ، ااسہم نب زدی، امثعؿ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

وہےن فاولں رپ رتمح رفامےت ںیہ افر رفےتش اےکن  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل فص افؽ ںیم داینہ اجبن ڑھکے

 ےیل داع رکےت ںیہ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی، نب اشہؾ، ایفسؿ، ااسہم نب زدی، امثعؿ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 فص ںیم ےچب اہکں ڑھکے وہں

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فص ںیم ےچب اہکں ڑھکے وہں

     673    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيسی بً طاذاٌ، ًياغ، ًبساَلًلی، رقہ بً خالس، بسیل، طہز بً حوطب، حرضت ًبسالزحنً بً ُيه :  راوی

ًُ َطاذَ  ثََيا ًٔيَسی بِ ثَيَ َحسَّ ثََيا بَُسیِْل َحسَّ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ةُ بِ ثََيا رُقَّ ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  اُو َحسَّ َّٗ ًَيَّاْغ الزَّ ثََيا  ٌَ َحسَّ ًُ ا ا َطِضزُ بِ

 ٔ ثُُِٜه بَٔؼََلة زٔیُّ ََََل ََُحسِّ ٌَ اَل ََبُو َمالٕٔک اِْلَِط َٗ اَل  َٗ َُِيٕه   ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ اَل  َحِوَطٕب  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  الئَّيیِّ َػل

اَل صَ  َٗ ََٓذََکَ َػََلَتُط ثُهَّ  َّی بٔضِٔه  ٌَ ثُهَّ َػل ُضِه اِلِِٔلَنا َٔ َّٕ َخِل َّٕ الزَِّجاَل َوَػ ََلَة َوَػ اَو الؼَّ َٗ َ أ ًِلَی َٓ َ ًَِبُس اِْل اَل  َٗ ََٜذا َػََلةُ 

اَل َػََلةُ َُمَّ  َٗ  ًٔیََل ََِحَشبُطُ إَٔلَّ 



 

یسیع نب اشذاؿ، ایعش، دبعاالیلع، رقہ نب اخدل، دبلی، رہش نب وحبش، رضحت دبعارلنمح نب منغ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

فملس امنز  اوبامکل ارعشی ےن اہک ہک ایک ںیم مت وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک رطہقی ہن اتبؤں؟ رھپ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ے وہےئ ےلہپ رمدفں یک فص انبیئ، رھپ اؿ ےک ےھچیپ انابغل زلوکں یک بت آپ ےن امنز زپاھیئ  اوبامکل ےن آپ یک ےک ےیل ڑھک

امنز اک ذترکہ رک ےک اہک ہک آپ ےن رفامای امنز اس رطح وہیت ےہ، دبعاالیلع ےن اہک ریما ایخؽ ےہ آپ ےن ہی رفامای ہک ریمی اتم یک 

 امنز یہی ےہ 

 اشذاؿ، ایعش، دبعاالیلع، رقہ نب اخدل، دبلی، رہش نب وحبش، رضحت دبعارلنمح نب منغ یسیع نب :  رافی

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

  

 وعروتں یک ص

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک ص

     674    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح، بزار، خالس اسنٌيل، بً سہيل، بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ ََبٔی ًِ ُسَضِئل بِ ًَ یَّاَئ  ًُ َزََکٔ ٌٔيُل بِ ثََيا َخالْٔس َوإِٔسَن بَّاحٔ اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََبٔيطٔ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی صَُزیِزََة َػالٕٔح  ًَ

 ِ َصا َوَخی َصا آٔخُ لَُضا َوََشُّ ٖٔ الزَِّجأل ََوَّ ُٔو َه َخیِرُ ُػ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َصا َٗ ٖٔ اليَِّشأئ آٔخُ ُٔو رُ ُػ

لَُضا َصا ََوَّ  َوََشُّ

ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ابصح زبار، اخدل اامسلیع، نب لیہس، نب ایب اصحل، رضح

فملس ےن رفامای رمدفں ےک ےیل بس ےس رتہب فص یلہپ فص ےہ افر بس ےس ربی فص اؿ یک فص آرخی فص ےہ )ویکہکن فہ 

یلہپ فص ےہ وعروتں یک فص ےس لصتم وہیت ےہ( افر وعروتں ےک ےئل رتہب فص اؿ یک آرخی فص ےہ افر ربی فص اؿ یک 

 ()ویکہکن فہ رمدفں ےک رقبی ےہ

 دمحم نب ابصح، زبار، اخدل الیعمس، نب لیہس، نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک ص



 

     675    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً مٌین، ًبسالززاٚ، ًرکمہ، بً ًنار، یحٌی بً ابی ٛثیر، ابوسلنہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًِ ًَ إر  ًَنَّ  ًٔ َمَة بِ ًِ ًرِٔکٔ ًَ  ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ٌٔیٕن َحسَّ ًُ َم ثََيا َیِحٌَی بِ اَلِت َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًٔ ََبٔی  َیِحٌَی بِ

َّی یَُؤ  ٔل َحً ِّٕ اِْلَوَّ ًِ الؼَّ ًَ  ٌَ و ُ
ِوْو َیَتأَخَّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َیزَاُل  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل صُِه اہللُ فٔی اليَّارٔ َٗ َ  خِّ

، نب امعر، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ییحی نب نیعم، دبعارلزاؼ، رکعہم

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولگ یلہپ فص ےس دفر وہےت رںیہ ےگ اہیں کت ہک اہلل اعتیل اؿ وک منہج ںیم یھب بس ےس ےلھچپ )درہج 

 ںیم( ڈاےل اگ 

 رکعہم، نب امعر، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعییحی نب نیعم، دبعارلزاؼ،  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک ص

     676    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، محنس بً ًبساہلل ابواطہب، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ثََيا ََبُو اِْلَِطَضٔب  اََل َحسَّ َٗ یُّ 
ِبٔس اہللٔ اِلُدزَاعٔ ًَ  ًُ ُس بِ ٌٔيَل َوُمَحنَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ی َنرِضَ

واََ  َٓأَِتنُّ ُموا  سَّ َ٘ اَل َلُضِه َا َ٘ َٓ ا  ّ َه َرََی فٔی ََِػَحابٔطٔ َتأَخُّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِه َوََل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ُٛ َس ٌِ ًِ َب بٔی َوِلَيأَِتهَّ بُِٜٔه َم

َّ َوَجلَّ  ًَز صُِه اہللُ  َ َّی یَُؤخِّ ٌَ َحً و ُ
ِوْو یََتأَخَّ َٗ  َیزَاُل 

امسلیع، دمحم نب دبعاہلل اوبابہش، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع ومیس نب ا

فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک یلھچپ وفصں ںیم ڑھکے وہےت داھکی وت رفامای آےگ آؤ افر ریمی ریپفی رکف افر وج ولگ اہمترے ےھچیپ 

 اکی فتق آےئ اگ بج ولگ( ےھچیپ رانہ دنسپ رکںی ےگ وت اہلل اعتیل یھب اؿ وک ےھچیپ ڈاؽ دے اگ ںیہ فہ اہمتری ریپفی رکںی )افر 

 ومیس نب الیعمس، دمحم نب دبعاہلل اوبابہش، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اامؾ فص ےک آےگ اہکں ڑھکا وہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اامؾ فص ےک آےگ اہکں ڑھکا وہ؟

     677    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جٌف بً مشاَف، ابً ابی ٓسیک، یحٌی بً بظیر بً خَلز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َفُ  ٌِ ثََيا َج ًَلَی مُ  َحسَّ ََّضا َزَخَلِت  طٔ ََى ًِ َُمِّ ًَ زٕ  ًٔ َخَلَّ ٔ بِ ًٔ َبٔظیر ًِ یَِحٌَی بِ ًَ َُٓسیِٕک  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًُ ُمَشأَفٕ َحسَّ ٕب بِ ٌِ َٛ  ًٔ سٔ بِ َحنَّ

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ثَىٔی ََبُو صَُزیَِزَة  وُل َحسَّ ُ٘ ِتُط َي ٌَ َشنٔ َٓ هٔیِّ  وا اِلَدَلَل اِلرُقَ ُلوا اِْلَٔماَو َوُسسُّ  ِيطٔ َوَسلََّه َوسِّ

رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، ییحی نب ریشب نب الخد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای اامؾ وک درایمؿ ںیم ڑھکا رکف افر اخیل وہگجں وک وپرا رکف 

 رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، ییحی نب ریشب نب الخد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 فص ےک ےھچیپ اہنت امنز زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فص ےک ےھچیپ اہنت امنز زپانھ

     678    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًنز و بً مزہ، ہَلل بً يشاٖ، حرضت وابؼہ :  راوی

ًِ صََٔلٔل بِ  ًَ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ًُ ًَُنَز  ُؽ بِ ِٔ ٕب َوَح ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًٔ َرأطٕس َحسَّ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ٕٖ ًٔ َيَشا

أََم  َٓ ِّٕ َوِحَسُظ  َٕ الؼَّ ِّی َخِل َه َرََی َرُجَّل ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َوابَٔؼَة ََ ًَ ًُ ٌُ بِ اَل ُسَلامِیَ َٗ ٌٔيَس  ٌِ يُ َزُظ ََ

ََلةَ  ٕب الؼَّ  رَحِ

ِضہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل امیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، رمع
ن
ف نب رمہ، الہؽ نب اسیػ، رضحت فا

 فملس ےن اکی صخش وک فص ےک ےھچیپ اہنت امنز زپےتھ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس امنز درہاےن اک مکح رفامای 

ِضہامیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، رمع ف نب رمہ، الہ :  رافی
ن
 ؽ نب اسیػ، رضحت فا

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

  

 اامؾ وک روکع ںیم اجےت وہےئ دھکی رک فص ںیم دالخ وہےن ےس ےلہپ روکع رکان



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےلہپ روکع رکان اامؾ وک روکع ںیم اجےت وہےئ دھکی رک فص ںیم دالخ وہےن ےس

     679    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مشٌسہ، یزیس بً زریٍ، سٌيس بً ابی رعوبہ، زیاز، حرضت حشً رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌٔيُس  ثََيا َس ثَُضِه َحسَّ ٍٕ َحسَّ ًَ ُزَریِ ٌَّ َیزٔیَس بِ َسَة ََ ٌَ ًُ َمِش ثََيا حَُنِيُس بِ ٌَّ  َحسَّ ََ ًُ ثََيا اِلَحَش ًَِلٔه َحسَّ َ ٕ اِْل ًِ زٔیَاز ًَ وبََة  ًُ ََبٔی رَعُ بِ

ُت  ٌِ َٛ
اَل ََفَ َٗ  ٍْ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َراٛ ًَ َّی اہللُ  َّطُ َزَخَل اِلَنِشحَٔس َوىَٔيیُّ اہللٔ َػل َث ََى َة َحسَّ َّی ََبَا برَِکَ اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ  ِّٕ ٌَ الؼَّ  زُو

َليِ  ًَ ِس اہللُ  ٌُ ّػا َوََل َا  طٔ َوَسلََّه َزاَزَک اہللُ رٔحِ

دیمح نب دعسمہ، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، زاید، رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکبہ دجسم ںیم اےسی فتق 

ع رک ایل رھپ )ایس احتل ںیم( ںیم دالخ وہےئ ہکبج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ںیم ےھت وت اوہنں ےن فص ےس ےلہپ یہ روک

فص یک رطػ ےلچ بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ مت ںیم ےس سک ےن 

ہلل ہیلع فص ںیم دالخ وہےن ےس ےلہپ روکع ایک اھت افر رھپ  ل رک فص ںیم اشلم وہا اھت؟ اس رپ اوبرکبہ ےن اہک ںیم ےن آپ یلص ا

 فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ںیہمت ابعدت ےک اعمہلم ںیم شمدی رحص اطع رفامےئ رگم آدنئہ ااسی ہن رکان 

 دیمح نب دعسمہ، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، زاید، رضحت نسح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ وک روکع ںیم اجےت وہےئ دھکی رک فص ںیم دالخ وہےن ےس ےلہپ روکع رکان

     680    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسٌنيل، حناز، زیاز، حرضت حشً :  راوی

 ٌٔ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٍْ ََفَ َحسَّ ٔ َة َجاَئ َوَرُسوُل اہللٔ َراٛ ٌَّ ََبَا برَِکَ ََ ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًَِلُه  َ اْز ََِخبََرىَا زٔیَاْز اِْل ثََيا َحنَّ ٍَ يَل َحسَّ َٛ

اَل ََیُّ  َٗ َه َػََلَتُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َضی الئَّيیُّ َػل َٗ ا  َلنَّ َٓ  ِّٕ ٔلَی الؼَّ ِّٕ ثُهَّ َمَشی إ ٌَ الؼَّ ِّٕ ثُهَّ زُو ٌَ الؼَّ ٍَ زُو َٛ ُِٜه الَّٔذی َر

ّػ  َه َزاَزَک اہللُ رٔحِ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ َة ََىَا  اَل ََبُو برَِکَ َ٘ َٓ  ِّٕ ٔلَی الؼَّ اَل ََبُو َزاُوز زٔیَاْز َمَشی إ َٗ ِس  ٌُ ا َوََل َا

َة َو  ًٔ رُقَّ ٌٔ بِ ََُٓل  ًُ ًَِلُه زٔیَازُ بِ َ ًٔ ًُبَِيسٕ اِْل ًُ َخاَلةٔ یُوىَُص بِ  صَُو ابِ

ل، امحد، زاید، رضحت نسح ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکبہ دجسم ںیم اےسی فتق ںیم دالخ وہےئ ہکبج روسؽ اہلل یلص اہلل 
ب 
م
صع

ومیس نب ا

 یلص اہلل ہیلع ہیلع فملس روکع ںیم ےھت وت اوہنں ےن فص ےس ےلہپ یہ روکع رکایل رھپ )ایس احتل ںیم( فص یک رطػ ےلچ بج یبن



 

فملس امنز ےس افرغ وہےئگ وت آپ ےن وپاھچ مت ںیم ےس سک ےن فص ںیم دالخ وہےن ےس ےلہپ روکع ایک اھت افر رھپ  ل رک فص ںیم 

اشلم وہا اھت؟ اس رپ اوبرکبہ ےن اہک ںیم ےن  آپ ےن رفامای اہلل اعتیل ںیہمت )ابعدت ےک اعمہلم ںیم( شمدی رحص اطع رفامےئ رگم 

 اسی ہن رکان آدنئہ ا

ل، امحد، زاید، رضحت نسح :  رافی
ب 
م
صع

 ومیس نب ا

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

  

 رتسہ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتسہ اک ایبؿ

     681    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، اْسائيل، سناک، موسٰی بً كلحہ، حرضت كلحہ بً ًبيس اہلل :  راوی

 َ ًِ ََبٔيطٔ ك ًَ ًٔ كَِلَحَة  ًِ ُموَسی بِ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ائٔيُل  ثََيا إِْٔسَ ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ٕ اِل ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ  ِلَحَة بِ

اَل َرُسوُل اہللٔ  َٗ  ِ ًِ َمزَّ بَی َک َم ََل َيرُضُّ َٓ ةٔ الزَِّحٔل  َ ِلَت بَیَِن یََسیَِک ٔمِثَل ُمَؤخِّ ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َج َّی اہللُ   َن یََسیَِک َػل

ای ےہ دمحم نب ریثک، ارسالیئ، امسک، ومٰیس نب ہحلط، رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ہک بج وت )امنز زپےتھ فتق( اےنپ اسےنم اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب وکیئ ڑکلی رھک ےل )ینعی اگڑھ ےل( وت ریتے اسےنم ےس 

 یسک اک ذگراان ےھجت ھچک اصقنؿ ہن اچنہپےئ اگ 

 دمحم نب ریثک، ارسالیئ، امسک، ومٰیس نب ہحلط، رضحت ہحلط نب دیبع اہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتسہ اک ایبؿ

     682    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، حرضت ًلاء :  راوی

ًَِبُس الزَّ  ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش طُ َحسَّ َٗ ِو َٓ َنا  َٓ  َْ ةُ الزَِّحٔل ذَٔرا اَل آٔخَ َٗ ًََلإئ   ًِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ  ٔٚ ا  زَّ

 نسح نب یلع، رضحت اطعء ےن رفامای اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی اکی اہھت ےک ربارب ای اس ےس ھچک زادئ وہیت ےہ 



 

 نسح نب یلع، رضحت اطعء :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتسہ اک ایبؿ

     683    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً ًلی، ابً ىنیر، ًبيساہلل بً ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َ ًٔ ًَُنَز َ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ  ًَ  ٕ ًُ ىَُنیِر ٌَ  ا ابِ کَا

ِّی إَٔلِيَضا َواليَّاُض َوَرائَطُ َوکَا َُٓيَؼل ٍُ بَیَِن یََسیِطٔ  ُتوَؿ َٓ بَٔة  ٌٔئس َََمَز بٔاِلََحِ َد َیِوَو اِل ًِ ثَهَّ إَٔذا َخَ نٔ َٓ َفٔ  ُل َذلَٔک فٔی الشَّ ٌَ ِٔ ٌَ َي

 اتََّدَذَصا اِْلَُمَزاُئ 

نسح یلع، انب ریمن، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دیع ےک 

ے وت رباھچ الےن اک مکح رفامےت فہ آپ یلص اہلل ہیلع

 

کلی

 

ن
 فآہل فملس ےک اسےنم ڑھکا رک دای اجات افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل دؿ امنز ےک ےیل 

فملس ایکس رطػ رخ رک ےک امنز زپےتھ افر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ وہےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی رفس 

 ںیم رکےت رگم اب احومکں ےن ایس انب رپ رباھچ رانھک اایتخر رک ایل ےہ 

 نسح یلع، انب ریمن، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  فیرا

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتسہ اک ایبؿ

     684    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ بً ًوٌ بً جحٔيہ، حرضت ابوجحئہ :  ویرا

َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ َة  َٔ ًٔ ََبٔی ُجَحِي ٌٔ بِ ِو ًَ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح َّی بٔضِٔه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلََّه َػل ًَ  

َيزَةْ  ًَ َيزَةٔ اِلَنزََِةُ َواِلٔحَناُر  بٔاِلَبِلَحأئ َوبَیَِن یََسیِطٔ  ٌَ َٕ اِل َتیِٔن یَُنزُّ َخِل ٌَ ِٛ ِْصَ َر ٌَ َتیِٔن َواِل ٌَ ِٛ ِضَز َر  الوُّ

ب ہ، رضحت اوبہفیحج ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احطبء، ںیم امنز زپاھیئ، رہظ 
خف
دِ

صفح نب رمع، ہبعش نب وعؿ نب 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی ربیھچ یھت، افر ربیھچ ےک اس رطػ وعرںیت یھب یک دف رتعک افر رصع یک دف رتعک  آ

 اجیت یھت افر دگےھ یھب سگرےت ےھت 



 

ب ہ، رضحت اوبہفیحج :  رافی
خف
دِ

 صفح نب رمع، ہبعش نب وعؿ نب 

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

  

 بج رتسہ ےک ےیل ڑکلی ہن وہ وت زنیم رپ ریکل چنیھک ںیل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج رتسہ ےک ےیل ڑکلی ہن وہ وت زنیم رپ ریکل چنیھک ںیل

     685    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ث، حرضت ابوہزیزہمشسز، بْش، بً مٔـل، اسنٌيل، بً اميہ ابوًنزو بً محنس بً رحی :  راوی

 ًُ ًَِنزٔو بِ ثَىٔی ََبُو  َة َحسَّ ًُ ََُميَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٍَ َحسَّ َُّط َسنٔ یِٕث ََى ًٔ رُحَ ٔس بِ ُمَحنَّ

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ُث  یِّثا یَُحسِّ ُظ رُحَ اَئ َوِجضٔطٔ َجسَّ َ٘ ِل تِٔل ٌَ ِلَيِح َٓ ِه  ُٛ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

ُظ َما َمزَّ  ا ثُهَّ ََل َيرُضُّ ِلَيِدُلِم َخلًّ َٓ ًَّؼا  طُ  ٌَ ًِ َم ٌِ َلِه یَُٜ ٔ إ َٓ ًَّؼا  ِلَيِئؼِب  َٓ ٌِ َلِه َیحِٔس  ٔ إ َٓ   َََماَمطُ َطِيّئا 

، نب اہیم اوبرمعف نب دمحم نب رحثی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، رشب، نب لضفم، اامسلیع

فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز زپےھ وت اےنپ اسےنم وکیئ زیچ رھک ےل  ارگ وکیئ زیچ دایتسب ہن وہ وت )اےنپ اسےنم( 

ڑکلی یھب ہن وہ وت رھپ )زنیم رپ دجسہ اگہ ےک اسےنم( اکی طخ یہ چنیھک ےل رھپ وج یھب اکی ڑکلی یہ ڑھکی رک ےل افر ارگ اس ےک اپس 

 اسےنم ےس سگرے یگ اس وک اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ یگ 

 دسمد، رشب، نب لضفم، الیعمس، نب اہیم اوبرمعف نب دمحم نب رحثی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج رتسہ ےک ےیل ڑکلی ہن وہ وت زنیم رپ ریکل چنیھک ںیل

     686    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، ابً مسیىی، سٔياٌ بً اسنٌيل بً اميہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔيَل  ًِ إِٔسَن ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًَ اِلَنٔسیىٔیِّ  ىٔی ابِ ٌِ ًَلٔیٌّ َي ثََيا  ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ سٔ  َحسَّ ًِ ََبٔی ُمَحنَّ ًَ َة  ًٔ ََُميَّ بِ

ًِ ََبٔی صَُزیِ  ًَ ًِ بَىٔی ًُِذَرَة  یِٕث َرُجٕل ٔم ٔ رُحَ ظ ًِ َجسِّ ًَ یِٕث  ًٔ رُحَ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ اَل بِ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  أسٔه َػل َ٘ ًِ ََبٔی اِل ًَ َزَة 

ًِ َصَذا ا ٌُ َلِه ىَحِٔس َطِيّئا َنُظسُّ بٔطٔ َصَذا اِلَحٔسیَث َوَلِه َیحِٔئ إَٔلَّ ٔم َيا ِٔ اَل ُس َٗ ٌَ ََٓذََکَ َحٔسیَث اِلَدمِّ  َيا ِٔ ُِٗلُت لُٔش اَل  َٗ ِلَوِجطٔ 



 

ٌَ ٓٔيطٔ  ُٔو ٔ َُّضِه یَِدَتل َس إٔى ٌِ ٔسَو َصاصَُيا َرُجْل َب َٗ  ٌُ َيا ِٔ اَل ُس َٗ ًَِنزٕو   ًَ ٔس بِ ُى إَٔلَّ ََبَا ُمَحنَّ َٔ اَل َما ََِح َٗ ّة ثُهَّ  ًَ َ َسا
رکَّ َٔ َت  َما َماَت َٓ

ًََلِيطٔ  َدَلَم  َٓ ِيُط  ًَ َشأََلطُ  َٓ َّی َوَجَسُظ  ٕس َحً ِيُذ ََبَا ُمَحنَّ َلَلَب صََذا الظَّ َٓ َة  ًُ ََُميَّ ٌٔيُل بِ ًَ  إِٔسَن ت ََِحَنَس بِ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز و َسنٔ َٗ

ت مُ  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز و َسنٔ َٗ ّؿا ٔمِثَل اِلضََٔلٔل  اَل َصََٜذا رَعِ َ٘ َٓ َُیَِر َمزَّةٕ  ٕٔ اِلَدمِّ  ًِ َوِػ ًَ ًُ َحِيَبٕل ُسئَٔل  اَل ابِ َٗ اَل  َٗ ّزا  َشسَّ

ت ََحِ  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز و َسنٔ َٗ ؤل  زِٔق َحِوّرا َزاُوَز اِلَدمُّ بٔاللُّ ٌَ ىٔی بٔاِل ٌِ ََٜذا َي اَل َص َ٘ َٓ  ٕ َُیَِر َمزَّة َٕ اِلَدمَّ  ًَ َحِيَبٕل َوَػ َنَس بِ

ا ّٔ ٔل ٌَ ىٔی ُمِي ٌِ  َزِوّرا ٔمِثَل اِلضََٔلٔل َي

 فملس دمحم نب ییحی نب افرس، انب دمینی، ایفسؿ نب اامسلیع نب اہیم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ےن رفامای ہک )اس ےک دعب رافی ےن( طخ )ینعی ریکل ےنچنیھک( فایل دحثی ذرک یک ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک مہ ےن وکیئ ایسی دلیل ںیہن اپیئ سج 

ےس اس دحثی وک وبضمط رکںی افر دحثی رصػ ایس دنس ےس رمفی ےہ یلع انب ادملینی ےن ایفسؿ ےس اہک ہک اوبدمحم ےک قلعتم 

ےت ںیہ وت اوھنں ےن وھتڑی دری وسچ رک اہک ہک ےھجم وت اوبدمحم نب رمعف یہ اید ےہ  ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک اامسلیع نب دحمنیث االتخػ رک

اہیم یک فافت ےک دعب اکی صخش وکہف ںیم آای افر اس ےن خیش اوبدمحم وک التش ایک فہ اےس لم ےئگ اس ےن اؿ ےس وساؽ ایک وت اؿ رپ طلخ 

 ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح ےس ددعتد رمہبت طخ یک ہی تیفیک ینس ےہ ہک فہ رعاض وہین اچےیہ افر الحؽ یک وہ ایگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک

رطح وہین اچےیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دسمد ےس انس ےہ اوھنں ےن انب داؤد ےک وحاہل ےس ذرک ایک ےہ ہک طخ ابملیئ ںیم انچنیھک 

 اچےیہ 

 س، انب دمینی، ایفسؿ نب الیعمس نب اہیم، رضحت اوبرہریہدمحم نب ییحی نب افر :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج رتسہ ےک ےیل ڑکلی ہن وہ وت زنیم رپ ریکل چنیھک ںیل

     687    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، سٔياٌ بً ًيييہ :  راوی

َّی بٔيَ  یکّا َػل اَل َرََیُِت ََشٔ َٗ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕس الزُّصِزٔیُّ َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٍَ َحسَّ َوَؿ َٓ ِْصَ  ٌَ ٕ اِل ا فٔی َجَياَزة

 ٌِ َلِيُشَوَتطُ بَیَِن یََسیِطٔ َي ِت َٗ ٕة َحرَضَ ـَ ي  ىٔی فٔی ََفٔ

دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رشکی وک داھکی اوھنں ےن انجزہ ںیم رشتک رکےت وہےئ رصع یک امنز 

 زپاھیئ افر اینپ وٹیپ اےنپ اسےنم وطبر رتسہ رھک یل ینعی امنز رصع ںیم 



 

 دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع :  رافی

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

  

 افٹن یک رطػ رخ رک ےک امنز زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افٹن یک رطػ رخ رک ےک امنز زپےنھ اک ایبؿ

     688    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ثناٌ بً ابی طيبہ، وہب بً ب٘يہ، ابً ابی خلٕ، ًبساہلل بً سٌيس، ًثناٌ، ابو خالس، حرضت ابً ًنزً :  راوی

اَل ًُثِ  َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ًَِبُس اہللٔ بِ ٕٕ َو ًُ ََبٔی َخَل َة َوابِ ًُ َب٘ٔيَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوَوصُِب بِ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ثَيَ َحسَّ ثََيا ََبُو َخالٕٔس َحسَّ ٌُ َحسَّ ا َنا

ٌٔی ٔلَی َب ِّی إ ٌَ ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ٕ ًُبَِيُس اہللٔ   ر

امثعؿ نب ایب ہبیش، فبہ نب ہیقب، انب ایب فلخ، دبعاہلل نب دیعس، امثعؿ، اوب اخدل، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فآہل فملس افٹن یک رطػ رخ رک ےک امنز زپھ ےتیل ےھت  اہلل

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فبہ نب ہیقب، انب ایب فلخ، دبعاہلل نب دیعس، امثعؿ، اوب اخدل، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

  وت رتسہ وک سک زیچ ےک اقملب رکےبج امنز زپےھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج امنز زپےھ وت رتسہ وک سک زیچ ےک اقملب رکے

     689    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس ًلی بً ًياغ، ابوًبيسہ وليس بً کامل، حرضت م٘ساز بً اسوز :  راوی

ثََيا َمِحُنوزُ  ًِ اِلُنضَ  َحسَّ ًَ ًُ کَأمٕل  ثََيا ََبُو ًُبَِيَسَة اِلَولٔيُس بِ إغ َحسَّ ًَيَّ  ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ َخالٕٔس السِّ ٕ بِ ًٔ حُِحز لَّٔب بِ

اَل َما َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ  َٗ ًِ ََبٔيَضا  ًَ ًٔ اِْلَِسَوزٔ  َسازٔ بِ ِ٘ ًََة بِٔئت اِلنٔ ًِ ُؿَبا ًَ ٕ اِلَبِضَزانٔیِّ  ٔلَی ًُوز ِّی إ َلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل ًَ َّی اہللُ   َػل

ًٔ ََِو اِْلَِيرَسٔ َوََل َيِؼُنُس َلطُ َػِنّسا ًَلَی َحأجبٔطٔ اِْلَیَِن َلطُ  ٌَ ًَُنوزٕ َوََل َطَحَزةٕ إَٔلَّ َج  َوََل 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومحمد نب اخدل یلع نب ایعش، اوبدیبعہ فدیل نب اکلم، رضحت دقماد نب اوسد ےس رفاتی



 

بج یسک ڑکلی، وتسؿ ای درتخ وک رتسہ انب رک امنز زپےتھ وت اس وک اینپ داںیئ ای ابںیئ اربف ےک اقملب رےتھک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ 

 ہن رےتھک 

 ومحمد نب اخدل یلع نب ایعش، اوبدیبعہ فدیل نب اکلم، رضحت دقماد نب اوسد :  رافی

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

  

 وگتفگ رک ےن فاےل ای وسےن فاےل صخش ےک ےھچیپ امنز زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وگتفگ رک ےن فاےل ای وسےن فاےل صخش ےک ےھچیپ امنز زپانھ

     690    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً مشلنہ، ٌٗييی، ًبسالنلک، بً محنس بً اینً، ًبساہلل بً يٌ٘وب بً اسحٙ، محنس بً ٌٛب،  :  راوی

 حرضت ًبساہلل بً ًباض

 ًَ  ًَ ًٔ ََیَِن ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ثََيا  َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ َحسَّ نَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح وَب بِ ُ٘ ٌِ ًٔ َي ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ

ِبُس  ًَ ثَىٔی  ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًٔ َنَز بِ ٌُ ٔ ىٔی ل ٌِ ُِٗلُت َلُط َي اَل  َٗ هٔیِّ  ٕب اِلرُقَ ٌِ َٛ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ثَُط  َّی  َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَبَّإض ََ  ًُ اہللٔ بِ

 َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ٔث اہللُ  َٕ اليَّائٔٔه َوََل اِلُنَتَحسِّ وا َخِل  اَل ََل ُاَؼلُّ

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعاکلمل، نب دمحم نب انمی، دبعاہلل نب وقعیب نب ااحسؼ ، دمحم نب ع ،، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس 

 وس راہ وہ ای ابںیت رک راہ وہ  رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش ےک ےھچیپ امنز تم زپوھ وج

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعاکلمل، نب دمحم نب انمی، دبعاہلل نب وقعیب نب اقحس، دمحم نب ع ،، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  

 رک ڑھکے وہےن اک ایبؿ رتسہ ےس زندکی وہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتسہ ےس زندکی وہ رک ڑھکے وہےن اک ایبؿ

     691    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ػباح بً سٔياٌ، ًثناٌ بً ابی طيبہ، حامس بً یحٌی ، ابً ْسح، سٔياٌ، ػٔواٌ، بً سليه، ىآٍ،  :  راوی



 

 سہيل بً ابی حثنہ جبیر، حرضت

ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوَحا ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌُ ح و َحسَّ َيا ِٔ ٌَ ََِخبََرىَا ُس َيا ِٔ ًٔ ُس بَّاحٔ بِ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔح َحسَّ ِ ًُ الرسَّ ًُ َیِحٌَی َوابِ ٔمُس بِ

ًٔ جُ  ٍٔ بِ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ُسَلِيٕه  ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس الُوا َحسَّ َلِيطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ الئَّيیَّ َػل ًٔ ََبٔی َحِثَنَة َیِبلُ ًِ َسِضٔل بِ ًَ  ٕ َبیِر

اَل  َٗ ًََلِيطٔ َػََلَتُط   ٌُ ِيَلا ٍِ الظَّ َل ِ٘ ٌُ ٔمِيَضا ََل َي ِلَيِس َٓ ٔلَی ُستَِرةٕ  ِه إ ُٛ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل َٗ َه  سٕ َوَسلَّ ًُ ُمَحنَّ  ََبُو َزاُوز َرَواُظ َواُٗٔس بِ

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ َسِضٕل  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََِو  ًَ ًٔ َسِضٕل  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ ًِ ًَ ُضِه  ـُ ٌِ اَل َب َٗ َه   َوَسلَّ

 ٔ َٕ فٔی إِٔسَيازٔظ ٔ ٕس َواِخُتل ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٍٔ بِ ٔ  ىَآ

، امثعؿ نب ایب ہبیش، احدم نب ییحی، انب رسح، ایفسؿ، وفصاؿ، نب میلس، انعف، ،ریب، رضحت لیہس نب ایب ہمثح دمحم نب ابصح نب ایفسؿ

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ رتسہ یک آڑ ںیم امنز زپےھ وت اےس رتسہ ےس رقبی رت وہ 

ہن وتڑے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک فادق نب دمحم ےن رطبقی وفصاؿ ع  دمحم لہس ع  اہیب  ای ع  اجان اچےیہ اتہک اطیشؿ اس یک امنز 

دمحم نب لہس ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی ایک ےہ افر ضعب ےن ویں اہک ےہ ع  انعف نب ،ریب ع  لہس نب دعس  رہب احؽ 

 اس یک اانسد ںیم االتخػ ےہ 

نب ایفسؿ، امثعؿ نب ایب ہبیش، احدم نب ییحی ، انب رسح، ایفسؿ، وفصاؿ، نب میلس، انعف، ،ریب، رضحت لیہس نب دمحم نب ابصح  :  رافی

 ایب ہمثح

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿرتسہ ےس زندکی وہ رک ڑھکے وہےن اک ایب
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 ٌٗييی، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، حرضت سہل بً سٌس :  راوی

 ًِ ًَ اَل ََِخبََرنٔی ََبٔی  َٗ  ٕ ًُ ََبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ِيلٔیُّ  َٔ َئيیُّ َواليُّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل َحسَّ َٗ ٔ الئَّيیِّ   َسِضٕل  او َ٘ ٌَ بَیَِن َم َوکَا

ِيلٔیِّ  َٔ اَل ََبُو َزاُوز اِلَدبَرُ لٔليُّ َٗ  ٕ ِيز ًَ َه َوبَیَِن اِلِ٘ٔبَلٔة َمَنزُّ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ہلبق )ینعی دجسہ  یبنعق، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجےئ ایقؾ افر

ی ےک ںیہ 

ب ل
ف

 

ن

 اگہ( ےک درایمؿ اکی رکبی ےک سگرےن ےک القئ ہگج ریتہ یھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دحثی ےک اافلظ 

 یبنعق، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس :  رافی

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

  



 

 

 

 ارگ وکیئ امنز ےک اسےنم ےس سگرے وت اےس رفک دانی اچی 

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 ابوسٌيس خسری ٌٗييی، مالک، زیس بً اسله، ًبسالزحنً بً ابی سٌيس، حرضت :  راوی

 ًِ ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًٔ ََبٔی َس ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَّ  َحسَّ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ ََبٔی َس

ِه ُيَؼ  ُٛ ٌَ َََحُس اَل إَٔذا کَا َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌِ ََبَی َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ إ َٓ  ََ َِ َََحّسا یَُنزُّ بَیَِن یََسیِطٔ َوِلَيِسَرَُِظ َما اِسَتَلا ََل یََس َٓ ِّی  ل

 ٌْ ََّنا صَُو َطِيَلا َٓإٔى اتِٔلُط  َ٘ ِلُي َٓ 

یبنعق، امکل، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

امای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز زپھ راہ وہ وت یسک وک اےنپ اسےنم ےس ہن سگرےن دے افر اہجں کت نکمم وہ اےس رفےک ارگ فہ ہن رف

 امےن وت اس ےس اتقؽ رکے ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ 

 یبنعق، امکل، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 له، ًبسالزحنً بً ابی سٌيس، حرضت ابوسٌيس خسریمحنس بً ًَلء، ابوخالس، ابً ًحَلٌ، زیس بً اس :  راوی

ًَِبسٔ الزَّ  ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبُو َخالٕٔس  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َحسَّ ًٔ ََبٔی َس ًٔ بِ ِحَن

 َّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  َياظُ ًَ ٌِ َٚ َم ٌُ ٔمِيَضا ثُهَّ َسا ٔلَی ُستَِرةٕ َوِلَيِس ِلُيَؼلِّ إ َٓ ِه  ُٛ َّی َََحُس َه إٔذَا َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ی اہللُ 

دمحم نب العء، اوباخدل، انب الجعؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن 

وکیئ امنز زپےھ وت رتسہ یک آڑ ںیم زپےھ افر اس ےک رقبی رت ڑھکا وہ اس ےک دعب اسہقب وہفمؾ فایل دحثی ایبؿ  رفامای بج مت ںیم ےس

 یک 

 دمحم نب العء، اوباخدل، انب الجعؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی



 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 احنس بً ابی ْسیخ، ابواحنس، مرسہ بً مٌبس، حرضت ابوًبيس :  راوی

 ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ َبٕس اللَِّدِٔمُّ َل٘ٔيتُ  َحسَّ ٌِ ًُ َم ةُ بِ یِٕخ الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ََبُو ََِحَنَس الزُّبَیِرٔیُّ ََِخبََرىَا َمرَسَّ اَل ََبٔی ُْسَ َٗ ٔة  َٓ طُ بٔاِلُٜو

ائّٔنا ُيَؼ  َٗ ًَ َزیِٕس اللَِّيثٔیَّ  ًََلاَئ بِ اَل َرََیُِت  َٗ  ٌَ ثَىٔی ََبُو ًُبَِيٕس َحأجُب ُسَلامِیَ اَل َحسَّ َٗ نٔی ثُهَّ  زَّ ََٓذَصِبُت ََُمزُّ بَیَِن یََسیِطٔ ََفَ ِّی  ل

ََ ٔمِيُِٜه  ًِ اِسَتَلا اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیُّ ََ ثَىٔی ََبُو َس ٌِ ََل یَُحوَل بَِيَيُط َوبَیَِن َحسَّ ََ

ِل  ٌَ ِٔ ِلَي َٓ  ِٗٔبَلتٔطٔ َََحْس 

 ععا ء نب سید ،یثی وک ڑھکے وہےئ امنز زپےتھ ادمح
ی

 

ب
 نب ایب رسجی، اوبادمح، رسمہ نب دبعم، رضحت اوبدیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

وہےئ داھکی ںیم اؿ ےک اسےنم ےس سگرےن اگل وت اوھنں ےن ےھجم امھگ دای رھپ )امنز ےک دعب( رفامای ھجم ےس اوبدیعس  یری ےن دحثی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش مت ںیم ےس ہی رک ےکس ہک یسک وک اےنپ افر دجسہ اگہ ےک درایمؿ ےس ہن ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص

 سگرےن دے وت ااسی رضفر رکے 

 ادمح نب ایب رسجی، اوبادمح، رسمہ نب دبعم، رضحت اوبدیبع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 موسی بً اسنٌيل، سلامیٌ، مِیرہ، حنيس، ابً ہَلل، حرضت حنيس بً بَلل ابوػالح :  راوی

ثََيا ُمو اَل ََبُو َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَ صََٔلٕل  ىٔی ابِ ٌِ ًِ حَُنِيٕس َي ًَ  ٔ ًَ اِلُنِٔیَرة ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا ُسَلامِیَ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثَُک َسی بِ َػالٕٔح ََُحسِّ

ُت َر  ٌِ اَل َسنٔ َ٘ َٓ  ٌَ ًَلَی َمزَِوا ٌٔيٕس  ُتطُ ٔمِيطُ َزَخَل ََبُو َس ٌِ ٌٔيٕس َوَسنٔ ًِ ََبٔی َس ا َرََیُِت ٔم َه ًَنَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُسوَل اہللٔ َػل

ِلَيِس  َٓ ٌِ یَِحَتاَز بَیَِن یََسیِطٔ  َٓأََراَز َََحْس ََ ًِ اليَّأض  ٔلَی َطِيٕئ َيِشتُرُُظ ٔم ِه إ ُٛ َّی َََحُس وُل إَٔذا َػل ُ٘ اتِٔلُط َي َ٘ ِلُي َٓ ٌِ ََبَی  ٔ إ َٓ ظٔ  ٍِ فٔی ىََِحٔ َٓ

اَل  َٗ  ٌُ ِيَلا ََّنا صَُو الظَّ إٔى طُ َویَُنزُّ َٓ ٌُ أَِمَي َٓ ِّی  ِورٔیُّ َیُنزُّ الزَُّجُل یَتََبِدتَرُ بَیَِن یََسیَّ َوََىَا ََُػل ٌُ الثَّ َيا ِٔ اَل ُس َٗ ُٕ ََبُو َزاُوز  ٌٔي َـّ  ال



 

طُ  ٌُ ََل ََِمَي َٓ 

 رمداؿ ےک اپس ومیس نب اامسلیع، امیلسؿ، ریغمہ، دیمح، انب الہؽ، رضحت دیمح نب البؽ اوباصحل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبدیعس

ےئگ افر اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہے انس ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش رتسہ یک آڑ ںیم امنز 

زپےھ افر وکیئ صخش اس ےک اسےنم ےس سگران اچےہ وت اس ےک ہنیس رپ امرے افر ارگ فہ بت یھب ہن امےن وت اس ےس زلے ویکہکن فہ 

 ؿ ےہ اطیش

 ومیس نب الیعمس، امیلسؿ، ریغمہ، دیمح، انب الہؽ، رضحت دیمح نب البؽ اوباصحل :  رافی

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

  

 امنزی ےک اسےنم ےس سگرےن یک اممتعن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یک اممتعنامنزی ےک اسےنم ےس سگرےن 
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 ٌٗييی، مالک، ابی نرض، ًنز بً ًبيساہلل، برس بً سٌيس :  راوی

 ٌَّ ٌٔيٕس ََ ًٔ َس ًِ برُِسٔ بِ ًَ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ  ًِ ََبٔی اليَّرِضٔ َمِولَی ًَُنَز بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیَّ ََِرَسَلُط َحسَّ  َزیَِس بِ

َه فٔی اِلَنارِّ بَیَِن یََس  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ٍَ ٔم ٔلَی ََبٔی ُجَضِيٕه َيِشأَلُُط َماَذا َسنٔ اَل إ َٗ اَل ََبُو ُجَضِيٕه  َ٘ َٓ ِّی  ِی اِلُنَؼل

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًِ  َرُسوُل اہللٔ َػل ٌٔیَن َخیِْر َلُط ٔم َٕ ََِرَب ٔ ٌِ َي٘ ََ ٌَ َلِيطٔ َلکَا ًَ ِّی َماَذا  َلُه اِلَنارُّ بَیَِن یََسِی اِلُنَؼل ٌِ َه َلِو َي ٌِ َوَسلَّ ََ

ٌٔیَن یَِوّما ََِو َطِضّزا ََِو َسَيّة  اَل ََِرَب َٗ اَل ََبُو اليَّرِضٔ ََل ََِزرٔی  َٗ  َیُنزَّ بَیَِن یََسیِطٔ 

م ےک اپس ہی ولعمؾ رک ےن  یبنعق، امکل، ایب
 

جِہ ی
ل

رضن، رمع نب دیبع اہلل، رسب نب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب اخدل ینہج ےن اؿ وک اوبا

ےک ےیل اجیھب ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےک قلعتم ایک رفامای ےہ وج امنزی ےک اسےنم ےس سگرے؟ اوبمیہج 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ امنزی ےک اسےنم ےس سگرےن فاال ہی اجؿ ےل ہک اس رپ اس اک ایک انگہ وہاگ وت ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فہ امنزی ےک اسےنم ےس سگرےن ےک اقمہلب ںیم اچسیل دؿ ڑھکا رانہ رتہب ےھجمس  اوبارضنل ےتہک ںیہ ہک ےھجم اید ںیہن ہک آپ یلص اہلل 

 اچسیل ےنیہم ای اچسیل اسؽ ہیلع فآہل فملس ےن اچسیل دؿ اہک ای 

 یبنعق، امکل، ایب رضن، رمع نب دیبعاہلل، رسب نب دیعس :  رافی

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

  



 

 سک زیچ ےک اسےنم سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ؟سک زیچ ےک اسےنم سگ

     698    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًبسالشَلو، بً ملہز، ابً ٛثیر، سلامیٌ بً مِیرہ، حرضت ابوذر :  راوی

ََلؤ بِ  ِبُس الشَّ ًَ ثََيا  َبُة ح و َحسَّ ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًَ اِلُنِٔیَرةٔ ََِخبََرصُِه َحسَّ ٌَ بِ ٌَّ ُسَلامِیَ ىَی ََ ٌِ ٕ اِلَن ثٔیر َٛ  ًُ ٕ َوابِ ز ًُ ُمَلضَّ

 َّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ْؽ  ِٔ اَل َح َٗ ًِ ََبٔی َذٓرٕ  ًَ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ صََٔلٕل  ًِ حَُنِئس بِ ًَ ٍُ َل ِ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

ِيُس َػََل  َٗ ًِ بَیَِن یََسیِطٔ  ٍُ َػََلَة الزَُّجٔل إَٔذا َلِه یَُٜ َل ِ٘ اَل ََبُو َذٓرٕ َي َٗ  ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ اَل  َٗ ةٔ الزَِّحٔل اِلٔحَناُر َواِلکَِلُب َة الزَُّجٔل َو آٔخَ

ًِ اِْلَِػَفٔ  ٔ ٔم ًِ اِْلَِحَنز ٔ ٔم ِلُت َما بَاُل اِْلَِسَوز ُ٘ َٓ َّی  اِْلَِسَوزُ َواِلَنزََِةُ  ًَ ََخٔی َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل اَل َیا ابِ َ٘ َٓ ًِ اِْلَبَِئف  ٔم

 ٌْ اَل اِلکَِلُب اِْلَِسَوزُ َطِيَلا َ٘ َٓ َنا َسأَِلَتىٔی  َٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اہللُ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل صفح نب رمع، ہبعش، دبعاالسلؾ، نب رہطم، انب ریثک، امیلسؿ نب ریغمہ، رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

فملس ےن رفامای آدیم یک امنز وٹٹ اجیت ےہ ہکبج اس ےک اسےنم وکیئ زیچ اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب ہن وہ افر اس ےک اسےنم ےس 

ای اے دگاھ، اکال اتک افر وعرت سگر اجےئ ںیم ےن اہک اکےل رگن یک ایک وصختیص ےہ؟ ارگ فہ رسخ زرد ای دیفس وہ وت شیک ےہ؟ رفام

ےجیتھب وج ابت مت ےن ھجم ےس وپیھچ ےہ فیہ ابت ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپیھچ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک اکال اتک اطیشؿ وہات ےہ 

 ت اوبذرصفح نب رمع، ہبعش، دبعاالسلؾ، نب رہطم، انب ریثک، امیلسؿ نب ریغمہ، رضح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےک اسےنم سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ؟

     699    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جابز بً زیس، حرضت ابً ًباض مشسز، یحٌی ، طٌبہ، ٗتازہ، :  راوی

 ًِ ًَ ُث  ًَ َزیِٕس یَُحسِّ ُت َجابَٔز بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  َبَة َحسَّ ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َبُة َحسَّ ٌِ ُط ُط ٌَ َٓ ًَبَّإض َر  ًٔ ابِ



 

 ُ اَل ََب َٗ ََلَة اِلَنزََِةُ اِلَحائُٔف َواِلکَِلُب  ٍُ الؼَّ َل ِ٘ اَل َي ًَلَی َٗ ًٔ َزیِٕس  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ٌٔيْس َوصَٔظاْو َوَصنَّ ُط َس َٔ َٗ و َزاُوز َو

ًَبَّإض   ًٔ  ابِ

دسمد، ییحی، ہبعش، اتقدہ، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ )ہبعش ےن اےس رموفاع رفاتی ایک ےہ( ہک ابغل وعرت افر 

یک امنز وک( وتڑ داتی ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دیعس اشہؾ افر امہؾ ےن ربفاتی اتقدہ وباہطس  ےتک )اکامنزی ےک اسےنم ےس سگران اس

 اجربنب زدی اس وک رضحت انب ابعس رپ وموقػ ایک ےہ 

 دسمد، ییحی ، ہبعش، اتقدہ، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےک اسےنم سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ؟

     700    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً اسناًيل، بىی ہاطه، مٌاذ، حرضت ابً ًباض :  راوی

ٌٔيَل َمِولَی ًُ إِٔسَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض  َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ َیِحٌَی  ًَ ثََيا صَٔظاْو  اْذ َحسَّ ٌَ ثََيا ُم یُّ َحسَّ بَىٔی َصأطٕه اِلَبِْصٔ

 َٓ  ٕ ٔ ُستَِرة ٔلَی َُیِر ِه إ ُٛ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ اَل ََِحَشبُطُ  َٗ ٍُ َل ِ٘ َّطُ َي َػََلَتُط اِلکَِلُب  إٔى

 َ ًَل ِيُط إَٔذا َمزُّوا بَیَِن یََسیِطٔ  ًَ ٕ َواِلٔحَناُر َواِلدِٔيزٔیزُ َواِلَيُضوزٔیُّ َواِلَنُحؤسیُّ َواِلَنزََِةُ َویُِحزُٔئ  ٕة بَٔحَحز َٓ ِذ َٗ  ی 

ؽ ےہ ہک انب ابعس ےن رموفاع ایبؿ دمحم نب اامسلیع، ینب اہمش، اعمذ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ رکعہم ےن ایبؿ ایک ہک ریما ایخ

ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ رتسہ ےک ریغب امنز زپےھ وت ےتک دگےھ، وسر وہیدی، وجمیس افر وعرت 

 رپے وہ رک لکن اجںیئ وت )اک اس ےک اسےنم ےس سگران( اس یک امنز وک وتڑ داتی ےہ اہتبل ارگ ہی زیچںی اکی ےکنیھپ وہےئ ڈےلیھ یک زد ےس

 امنز وہ اجےئ یگ 

 دمحم نب اامسلیع، ینب اہمش، اعمذ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےک اسےنم سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ؟

     701    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، وٛيٍ، سٌيس بً ًبسالٌزیز، حرضت یزیس بً ىنزاٌ :  راوی



 

 ٔ ًِ َمِولَی یَز ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ یَس بِ َحسَّ ًٔ ىِٔنَزا ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  ٌَ ًٔ ىِٔنَزا

 َ َه َوََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َمَزِرُت بَیَِن یََسِی الئَّيیِّ َػل َ٘ َٓ ّسا  ٌَ ِ٘ اَل َرََیُِت َرُجَّل بٔتَبُوَک ُم اَل َٗ َ٘ َٓ ِّی  ًَلَی حَٔنإر َوصَُو يَُؼل ا 

َلِيضَ  ًَ َنا َمَظِيُت  َٓ ٍِ ََثََزُظ  َل ِٗ ُس اللَُّضهَّ ا ٌِ  ا َب

حِا  

 

لُی
دمحم نب امیلسؿ، فعیک، دیعس نب دبعازعلسی، رضحت سیدی نب رمناؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش وک وبتک ںیم داھکی وج 

اھت اس اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ رےہ ےھت ںیم اکی دگےھ رپ وسار آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ےس سگرا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اے اہلل اس ےک اپؤں اکٹ دے افر رھپ ںیم اس ےک دعب  ل ںیہن اکس اسےنم 

 دمحم نب امیلسؿ، فعیک، دیعس نب دبعازعلسی، رضحت سیدی نب رمناؿ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےک اسےنم سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ؟

     702    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٛثیر بً ًبيس، ابوحيوہ، حرضت سٌيس :  راوی

ثََيا ََبُو َحِيَوةَ  ىٔی اِلَنِذحٔطٔیَّ َحسَّ ٌِ ًُ ًُبَِيٕس َي ثٔیرُ بِ َٛ ثََيا  ٍَ اہللُ  َحسَّ َل َٗ ٍَ َػََلَتَيا  َل َٗ اَل  َٗ َياُظ َزاَز  ٌِ ٔ َوَم ٌٔيٕس بٔإِٔسَيازٔظ ًِ َس ًَ

ٍَ َػََلَتَيا َل َٗ اَل ٓٔيطٔ  َٗ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ  ٕ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ََبُو ُمِشضٔز َٗ  ََثََزُظ 

اانت ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریثک نب دیبع، اوبویحہ، رضحت دیعس ےس یھب دنسا ف انتم ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم 

رفامای اس ےن امہری امنز وک اکٹ دای ےہ اہلل اس ےک اپؤں اکٹ دے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس اوبرہسم ےن دیعس ےس رفاتی رکےت 

َ ، اہک ےہ 

 

َ

 

َد ََصَ ب
َ
ػ
قَ

 وہےئ، 

 ریثک نب دیبع، اوبویحہ، رضحت دیعس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےک اسےنم سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ؟

     703    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ُزواٌ، حرضت ُزواٌاحنس بً سٌيس، سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، مٌاویہ، سٌيس ب :  راوی

 َ ًُ َوصِٕب ََِخب ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َزاُوَز  ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٌٔيٕس اِلَضِنَسانٔیُّ ح و َحسَّ ًُ َس ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ اؤیَُة  ٌَ َرنٔی ُم



 

إَٔذا صُوَ  َٓ َّطُ ىَزََل بٔتَبُوَک َوصَُو َحادٌّ  ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ  ٌَ ِث  َُزَِوا ََل تَُحسِّ َٓ ثَُک َحسٔیّثا  اَل َلُط َسأَُحسِّ َ٘ َٓ ًِ ََِمزٔظٔ  ًَ َشأََلطُ  َٓ ٕس  ٌَ ِ٘ بَٔزُجٕل ُم

اَل  َ٘ َٓ ٔلَی ىَِدَلٕة  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَزََل بٔتَبُوَک إ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ِّی َویٌّ إ َت ََن ٌِ ٔ بٔطٔ َما َسنٔ َّی إ ٔ ِٗٔبَلتَُيا ثُهَّ َػل َبِلُت  َصٔذظ ِٗ َ أ َٓ َلِيَضا 

 ًَ ُِٗنُت  َنا  َٓ ٍَ اہللُ ََثََزُظ  َل َٗ ٍَ َػََلَتَيا  َل َٗ اَل  َ٘ َٓ َّی َمَزِرُت بَِيَيُط َوبَِيَيَضا  ٔلَی یَِومٔی َصَذاَوََىَا ََُُلْو ََِسَعی َحً  َلِيَضا إ

 ےہ ہک فہ اقمؾ وبتک ںیم ارتے  ادمح نب دیعس، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اعمفہی، دیعس نب زغفاؿ، رضحت زغفاؿ ےس رفاتی

فہ جح ےک ارادہ ےس ےلکن وہےئ ےھت اوھنں ےن اکی صخش وک داھکی وج اجنل اھت اوھنں ےن اس ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک اس ےن اہک 

وسؽ اہلل ںیم مت وک اکی ابت اتبات وہں نکیل مت اس ابت وک اس فتق کت ایبؿ ہن رکان بج کت ںیم زدنہ وہں )فہ ابت ہی ےہ ہک( ر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ وبتک رپ اکی درتخ ےک اپس ارتے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی امہرا ہلبق ےہ )افر ہی ہہک 

رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک رطػ رخ رک ےک امنز زپینھ رشفع رک دی، ںیم ہچب اھت ںیم ڈفرات وہا آای افر آپ یلص اہلل 

 فآہل فملس ےک افر درتخ ےک درایمؿ ےس وہات وہا لکن ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےن امہری امنز اکٹ دی اہلل ہیلع

 اس ےک دقؾ اکٹ دے سب اس دؿ ےس ںیم اےنپ اپؤں رپ ڑھکا ہن وہ اکس 

 ت زغفاؿادمح نب دیعس، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اعمفہی، دیعس نب زغفاؿ، رضح :  رافی

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

  

 اامؾ اک رتسہ دتقمویں اک رتسہ ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک رتسہ دتقمویں اک رتسہ ےہ
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 ز، ًيسٰی بً یوىص، ہظاو بً ُاز، ًنزو بً طٌيب، حرضت ًبساہلل بً ًنز وبً الٌاؾمشس :  راوی

ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ازٔ  َِ ًُ اِل ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٍَ َحسَّ اَل َصَبِلَيا َم َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ

َّی اتََّدَذُظ ِٗٔبَلّة  َرُسؤل اہللٔ َػل َٓ ٔلَی ٔجَسإر  َّی إ ََٓؼل ىٔی  ٌِ ََلةُ َي ِت الؼَّ ََٓحرَضَ ًِ ثَئيَّةٔ َََذأخَ  َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ُط اہللُ  َٔ ًُ َخِل  َوىَِح

َٙ بَِلَيطُ بٔاِلحَٔسارٔ َوَمزَّ  َّی َلَؼ َنا َزاَل یَُسارٔئَُضا َحً َٓ َحائَِت بَِضَنْة َتُنزُّ بَیَِن یََسیِطٔ  زْ َٓ اَل ُمَشسَّ َٗ َنا  َٛ ًِ َوَرائٔطٔ ََِو   ِت ٔم

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اغز، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع فنب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

اکی دویار وک ہلبق انبای افر اس یک ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اذارخ یک اھگیٹ ےس ارتے امنز اک فتق وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رطػ رخ رک ےک امنز زپیھ افر مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ )امنز زپھ رےہ ےھت( اےنت ںیم اکی وچاپہی آای وج آپ یلص 



 

 اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس سگرےن اگل رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک رفےک رےہ اہیں کت ہک آپ یلص

 فملس ےن اےنپ مکش ابمرک وک دویار ےس اگل دای )ات ہک فہ سگر ہن ےکس( آرخ اکر فہ ےھچیپ ےس الچ ایگ 

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اغز، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع فنب ااعلص :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک رتسہ دتقمویں اک رتسہ ےہ
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 سلامیٌ بً رحب، حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًنزو بً مزہ، یحٌی بً جزار، حرضت ابً ًباض :  راوی

 ًُ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ بَّ َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ اِلَحزَّارٔ  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ًُ ًَُنَز  ُؽ بِ ِٔ ٕب َوَح ٌَّ رَحِ إض ََ

٘ٔيطٔ  َل یَتَّ ٌَ َح َٓ ََٓذَصَب َجِسْی یَُنزُّ بَیَِن یََسیِطٔ  ِّی  ٌَ ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ   الئَّيیَّ َػل

امیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب رمہ، ییحی نب زجار، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس امنز زپھ رےہ ےھت اےنت ںیم اکی رکبی اک ہچب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس سگر رک اجےن اگل رگم آپ یلص اہلل 

  )سگرےن ےس( رفےک رےہ ہیلع فآہل فملس اس وک

 امیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب رمہ، ییحی نب زجار، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 امنزی ےک اسےنم ےس وعرت سگران دسفم ولصة ںیہن

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس وعرت سگران دسفم ولصة ںیہن
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 مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، سٌس بً ابزاہيه، رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٔ ًٔ إٔبَِزاص ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ َّی َحسَّ ِيُت بَیَِن یََسِی الئَّيیِّ َػل ُٛ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ يَه 

اَل ََبُو َزاُوز َرَواظُ  َٗ اَلِت َوََىَا َحائْٔف  َٗ َبُة ََِحَشبَُضا  ٌِ اَل ُط َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َوبَیَِن اِلِ٘ٔبَلٔة  ًَ ًُ  اہللُ  ًََلاْئ َوََبُو برَِکٔ بِ الزُّصِزٔیُّ َو

ٕؽ  ِٔ ٔ  َح ًَائ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ُضِه  ًُ َسَلَنَة کُلُّ ٔ َوَتنٔيُه بِ ًُ َمالٕٔک َوََبُو اِْلَِسَوز اُک بِ َوَة َورٔعَ ًُ رُعِ ًِ َوصَٔظاُو بِ ًَ َظَة َوإٔبَِزاصٔيُه 



 

 َ ٕس َوَ ًُ ُمَحنَّ أسُه بِ َ٘ ًَائَٔظَة َواِل  ًِ ًَ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ َهی  ُـّ ًَائَٔظَة َوََبُو ال  ًِ ًَ  ٔ وا َوََىَا اِْلَِسَوز ًَائَٔظَة َلِه یَِذَُکُ  ًِ ًَ بُو َسَلَنَة 

 َحائْٔف 

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ہلبق ےک درایمؿ 

ہضئ یھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک زرہی، اطعء، اوبرکب یھت  ہبعش ےتہک ںیہ ریما ایخؽ ےہ رضحت اعہشئ ےن ہی یھب رفامای اھت ہک ںیم اح

نب صفح، اشہؾ نب رعفة، رعاؼ نب امکل، اوباالوسد افر میمت نب ہملس بس یہ ےن وباہطس رع فة، اربا میہ ےن وباہطس اوسد، اوب ایحضل 

ےہ نکیل یسک ےن یھب رضحت اعہشئ اک ہی ےن وباہطس رسمفؼ افر اقمس نب دمحم افر اوبہملس ےن الب فاہطس رضحت اعہشئ ےس رفاتی ایک 

 وقؽ ہک ںیم احہضئ یھت، ذرک ںیہن ایک 

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنم ےس وعرت سگران دسفم ولصة ںیہنامنزی ےک اس
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 احنس بً یوىص، زہیر، ہظاو، بً رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ائَٔظَة ََ

أغ الَّٔذی  ًَلَی اِلٔفَ تَرَٔؿْة بَِيَيُط َوبَیَِن اِلِ٘ٔبَلةٔ َراَٗٔسْة  ٌِ ًِ اللَِّئل َوهَٔی ُم ِّی َػََلَتُط ٔم ٌَ ُيَؼل ٌِ کَا َّی إَٔذا َََراَز ََ َلِيطٔ َحً ًَ ُُٗس  َیزِ

 َٓ َوَضا  َ٘  أَِوَتَزِت یُوتَٔز ََِي

ادمح نب ویسن، زریہ، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رات یک امنز زپےتھ 

ےھت افر ںیم اس رتسب رپ سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےت ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ یٹیل 

   بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت زپےنھ اک ارادہ رفامےت وت ےھجم یھب اگج دےتی افر ںیم یھب فرت زپیتھ ریتہ یھت

 ادمح نب ویسن، زریہ، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس وعرت سگران دسفم ولصة ںیہن

     708    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 مشسز، یحٌی ، ًبيساہلل، حرضت ًائظہ :  راوی

ُث  أسَه یَُحسِّ َ٘ ُت اِل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًََسِلُتُنوىَا بٔاِلٔحَنارٔ  َحسَّ اَلِت بٔئَِشَنا  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ

ََُنزَ  ٌِ َيِشحَُس  إَٔذا َََراَز ََ َٓ تَرَٔؿْة بَیَِن یََسیِطٔ  ٌِ ِّی َوََىَا ُم ِس َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ ُيَؼل َ٘ ٔلَیَّ ثُهَّ َيِشحُُس َواِلکَِلٔب َل َنِنُتَضا إ ـَ َٓ   رِٔجلٔی 

رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ اوھنں ےن رفامای مت ےن ربا ایک وج ںیمہ ےتک افر دگےھ ےک اسمفی رک دای ںیم ےن  دسمد، ییحی، دیبع اہلل،

داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےتھ ےھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم یٹیل ریتہ یھت بج آپ یلص اہلل 

 اپؤں الہ رک ااشرہ رکےت ںیم اےنپ اپؤں ڑیکس یتیل افر آپ دجسہ ںیم ےلچ اجےت ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم اجےت وت ریما 

 دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ولصة ںیہنامنزی ےک اسےنم ےس وعرت سگران دسفم

     709    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًاػه بً نرض، مٌتنز، ًبيساہلل، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، حرضت ًائظہ :  راوی

 ًَ ًِ ََبٔی اليَّرِضٔ  ًَ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ  َتنٔزُ َحسَّ ٌِ ثََيا اِلُن ًُ اليَّرِضٔ َحسَّ ًَأػُه بِ ثََيا  ََّضا َحسَّ ًَائَٔظَة ََى  ًِ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ

ِّی  َه َوصَُو ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌُ ىَائَٔنّة َورِٔجََلَی بَیَِن یََسِی َرُسؤل اہللٔ َػل و ُٛ ِيُت ََ ُٛ اَلِت  َٗ ٌِ إَٔذا َََراَز ََ َٓ ِئل  ًِ اللَّ ٔم

 َ٘ َٓ َب رِٔجلَیَّ  َشَحَس َيِشُحَس ََضَ َٓ ُتُضَنا  ـِ  َب

اعمص نب رضن، رمتعم، دیبع اہلل، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ںیم وسیئ وہیئ وہیت یھت افر ریمے اپؤں آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وہےت ےھت درآاحنہکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز زپھ رےہ وہےت ےھت بج آپ 

  ںیم اجےت وت ریمے اپؤں رپ )اہھت( امرےت ںیم اےنپ اپؤں ڑیکس یتیل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ےلچ اجےت دجسم

 اعمص نب رضن، رمتعم، دیبعاہلل، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس وعرت سگران دسفم ولصة ںیہن

     710    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، ٌٗييی، ًبسالٌزیز، ابً محنس، حرضت ًائظہ :  راوی



 

ًُ ََبٔی َط  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ىٔیَحسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل ََبُو َزاُوز و َحسَّ َٗ ًُ بِْٔشٕ ح  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ  ِيَبَة َحسَّ ابِ

ِيُت ََىَاُو َو  ُٛ اَلِت  َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة ََى  ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًَِنزٕو   ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ُوطُ  ِٔ ٕس َوَصَذا َل تَرَٔؿْة فٔی ِٗٔبَلةٔ َرُسؤل اہللٔ ُمَحنَّ ٌِ ََىَا ُم

َه َوََىَا َََماَمُط إَٔذا َََرازَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِّی َرُسوُل اہللٔ َػل ُيَؼل َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ا َػل َ٘ َٔ ََُنزَنٔی ثُهَّ ااَّ  ٌُ ٌِ یُوتَٔز َزاَز ًُِثَنا ََ 

یِ  اَل َتَيهَّ َ٘ َٓ 

 ایب ہبیش، دمحم نب رشب، یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسیت یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل امثعؿ نب

فملس ےک ہلبق یک تمس ںیم یٹیل ریتہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےتھ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ وہیت 

 ہلل ہیلع فآہل فملس فرت اک ارادہ رفامےت وت ےھجم اےنھٹ اک ااشرہ رفامےت ہک اھٹ اجؤ یھت بج آپ یلص ا

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

  اسےنم ےس دگاھ سگر اجےئ وت امنز ںیہن وٹیتٹامنزی ےک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس دگاھ سگر اجےئ وت امنز ںیہن وٹیتٹ

     711    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًباض ًثناٌ بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہیر، ًبيساہلل بً ًبساہلل، حرضت ابً :  راوی

 ًَ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل ٔجئُِت َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ِبٔس اہللٔ 

 ًِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل  ًَلَی حَٔنإر ح و َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ ًُتَِبَة  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًُبَِئس اہللٔ بِ

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ِس ىَاَصزُِت أَلِحتََٔلَو َوَرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ٌٕ َوََىَا یَِوَمئٕٔذ  ًَلَی َََتا َبِلُت َراّٛٔبا  ِٗ ِّی بٔاليَّأض بٔنٔىّی ََ َه ُيَؼل َسلَّ

 ِ َنَزِرُت بَی َٓ َٗ َلِه یُِيرٔکِ َذلَٔک َََحْس  َٓ  ِّٕ ٍُ َوَزَخِلُت فٔی الؼَّ ٌَ َتزَِت أَِرَسِلُت اِْلََتا َٓ َيزَِلُت  َٓ  ِّٕ ٔف الؼَّ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َن یََسِی َب

ََلةُ  اَمِت الؼَّ َٗ ا إَٔذا  ٌّ اَل َمالْٔک َوََىَا َََری َذلَٔک َوأس َٗ َئيیِّ َوصَُو َََتهُّ  ٌِ َ٘ ُى اِل ِٔ  َوَصَذا َل

امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زریہ، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دگیھ رپ وسار وہ رک 

ووغ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم امنز زپاھ رےہ ےھت ںیم ضعب فص ےک اسےنم ےس سگر رک دگیھ 
لبِل
آای ہکبج ںیم رقبی ا

ڑ دای فہ رچیت ریہ افر ںیم فص ںیم رشکی وہ ایگ افر یسک ےن ھجم رپ ااکنر ںیہن ایک  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی اافلظ یبنعق رپ ےس ارتا افر وھچ



 

 ےک ںیہ افر لمکم ںیہ اامؾ امکل رفامےت ںیہ ہک امنز ڑھکی وہےن ےک فتق ںیم اس وک اجزئ اتھجمس وہں 

 دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعسامثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زریہ،  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس دگاھ سگر اجےئ وت امنز ںیہن وٹیتٹ

     712    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، ميؼور، حٜه، یحٌی بً جزار، ابوا لؼہباء :  راوی

ضِ  ًِ ََبٔی الؼَّ ًَ ًٔ اِلَحزَّارٔ  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٍُ َحسَّ َل ِ٘ ىَا َما َي اَل َتَذاََکِ َٗ َبأئ 

ًَبَّ   ًٔ ََلَة ًِٔيَس ابِ َلِيطٔ َوَس الؼَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی حَٔنإر َوَرُسوُل اہللٔ َػل لٔٔب  ِبٔس اِلُنلَّ ًَ ًِ بَىٔی  اَل ٔجئُِت ََىَا َوََُُلْو ٔم َ٘ َٓ لََّه إض 

ًَِبسٔ  ًِ بَىٔی  ٌٔ ٔم َنا بَاََلُظ َوَجائَِت َجارٔیََتا َٓ  ِّٕ َيا اِلٔحَناَر َََماَو الؼَّ ِٛ َيزََل َوىَزَِلُت َوَتَز َٓ ِّی  ََٓسَخَلَتا بَیَِن  ُيَؼل لٔٔب  اِلُنلَّ

َنا بَالَی َذلَٔک  َٓ  ِّٕ  الؼَّ

دسمد، اوبوعاہن، وصنمر، مکح، ییحی نب زجار، اوبا ابہصلء ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت انب ابعس ےک اپس اؿ زیچفں اک ذرک رک 

دبعابلطمل اک زلاک اکی دگےھ رپ وسار وہ  رےہ ےھت س  ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ  رضحت انب ابعس ےن رفامای اکی رمہبت ںیم افر ینب

رک آےئ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ رےہ ےھت  مہ دفونں دگےھ ےس ارتے افر اےس فص ےک آےگ وھچڑ دای  

سگر ںیئگ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ رپفاہ ہن یک اس ےک دعب ینب دبعابلطمل یک دف زلایکں آںیئ افر فص ےک درایمؿ ےس

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک یھب رپفاہ ںیہن یک 

 دسمد، اوبوعاہن، وصنمر، مکح، ییحی نب زجار، اوبا ابہصلء :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےس دگاھ سگر اجےئ وت امنز ںیہن وٹیتٹامنزی ےک اسےنم 

     713    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، زاؤز بً مِخاٚ، جزیز، ميؼور :  راوی

 ٔ ثََيا َجز اََل َحسَّ َٗ یَابٔیُّ  ٕٚ اِلٔفِ ا ًُ ٔمِِخَ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوَزاُوزُ بِ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ  ٔ ًِ َمِيُؼوٕر بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث بٔإِٔسَيازٔظ ًَ یْز 

اَل  َٗ ََ بَِيَيُضَنا َو َفَّ َٓ  ٌُ اَل ًُِثَنا َٗ أََخَذصَُنا  َٓ تََتَلَتا  ِٗ لٔٔب ا ِبٔس اِلُنلَّ ًَ ًِ بَىٔی  ٌٔ ٔم َحائَِت َجارٔیََتا َٓ ًِ ًَ ََ إِٔحَساصَُنا  َيزَ َٓ  َزاُوزُ 



 

َنا بَالَی َذلَٔک  َٓ ی   اِْلُِخَ

نب ایب ہبیش، داؤد نب رخماؼ، رجری، وصنمر ےس اس ہقب دنس ےک اسھت اس دحثی ںیم ویں ذموکر ےہ ہک ینب دبعابلطمل یک دف  امثعؿ

زلایکں زلیت وہیئ آںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک ڑک ایل )اکی رفاتی ںیم ویں ےہ اؿ وک اکی دفرسے ےس اگل 

 یک  رک دای( افر رھپ ھچک رپفاہ ہن

 امثعؿ نب ایب ہبیش، داؤد نب رخماؼ، رجری، وصنمر :  رافی

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

  

 امنزی ےک اسےنم ےس اتک ذگر اجےئ وت امنز ںیہن وٹیتٹ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ز ںیہن وٹیتٹامنزی ےک اسےنم ےس اتک ذگر اجےئ وت امن

     714    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالنلک بً طٌيب بً ليث، یحٌی بً ایوب، محنس بً ًنز بً ًلی، ٓـل بً ًباض :  راوی

 َ ًِ َیِحٌ ًَ ی  ًِ َجسِّ ًَ ثَىٔی ََبٔی  اَل َحسَّ َٗ ًٔ اللَِّئث  ِئب بِ ٌَ ًُ ُط ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًَلٓٔیٕ   ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ََیُّوَب  ی بِ

ًََليِ  َّی اہللُ  اَل َََتاىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض   ًٔ ٔل بِ ـِ َٔ ًِ اِل ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًٔ ًُبَِيسٔ اہللٔ بِ ًُ فٔی بَازٔیَٕة َلَيا ًَبَّأض بِ طٔ َوَسلََّه َوىَِح

َّی ََٓؼل ًَبَّاْض  ُط  ٌَ َنا بَالَی َذلَٔک  َوَم َٓ ٌٔ بَیَِن یََسیِطٔ  َبَثا ٌِ اَئ َلِيَص بَیَِن یََسیِطٔ ُستَِرْة َوحَٔناَرْة َلَيا َوکَِلَبْة َا  فٔی َػَِحَ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ییحی نب اویب، دمحم نب رمع نب یلع، لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ لگنج ںیم ےھت آپ یلص 

امہرے اپس رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحت ابعس یھب ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  اہلل ہیلع فآہل فملس

فملس ےن گنج ںیم امنز زپیھ افر آپ ےک اسےنم وکیئ رتس یھب ہن اھت افر امہری دگیھ افر ایتک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم 

 ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک رپفاہ ہن یک ایتلھچ وکدیت رھپ ریہ یھت رگم آپ یلص ا

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ییحی نب اویب، دمحم نب رمع نب یلع، لضف نب ابعس :  رافی

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

  

 ز ںیہن وٹیتٹدف راؿ امنز یسک یھب زیچ ےک اسےنم ےس ذگرےن ےس امن

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 دف راؿ امنز یسک یھب زیچ ےک اسےنم ےس ذگرےن ےس امنز ںیہن وٹیتٹ

     715    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابواسامہ، محالس، ابووزاک، حرضت ابوسٌيس :  راوی

ََلٔئ  ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ ًِ ََبٔی اِلَوزَّأک  ًَ ًِ ُمَحالٕٔس  ًَ ثََيا ََبُو ََُساَمَة   َحسَّ

 ٌْ ََّنا صَُو َطِيَلا إٔى َٓ ُتِه  ٌِ ََلَة َطِيْئ َواِزَرُؤا َما اِسَتَل ٍُ الؼَّ َل ِ٘  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َي

اجمدل، اوبفداک، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امنز وک وکیئ  دمحم نب العء، اوبااسہم،

 زیچ ںیہن وتڑیت  اہجں کت نکمم وہ اس وک اٹہ دف  ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ 

 دمحم نب العء، اوبااسہم، اجمدل، اوبفداک، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف راؿ امنز یسک یھب زیچ ےک اسےنم ےس ذگرےن ےس امنز ںیہن وٹیتٹ

     716    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبسالواحس بً زیاز، محالس، ابوالوزاک :  راوی

اَل َمزَّ  َٗ ثََيا ََبُو اِلَوزَّأک  ثََيا ُمَحالْٔس َحسَّ ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز ًَِبُس اِلَواحٔٔس بِ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ یِٕع بَیَِن یََسِی ََبٔی َحسَّ ًِ رُقَ َطابٌّ ٔم

 َٓ ُط ثَََلَث َمزَّإت  ٌَ َٓ َس َٓ ًَاَز  طُ ثُهَّ  ٌَ َٓ َس َٓ ِّی  ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َوصَُو ُيَؼل ًِ َس ٜٔ َضا َطِيْئ َوَل ٌُ َل ِ٘ ََلَة ََل َي ٌَّ الؼَّ ٔ اَل إ َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ

 ٔ اَل ََبُو َزاُوز إ َٗ  ٌْ َُّط َطِيَلا إٔى َٓ ُتِه  ٌِ َه اِزَرُؤا َما اِسَتَل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َرُسؤل اہللٔ َٗ ًَ  ٌٔ ََ اِلَدبََرا َذا َتَياَز

َّی اہللُ  ٔ َػل ٔسظ ٌِ ًِ َب ًَنَٔل بٔطٔ ََِػَحابُطُ ٔم ٔلَی َما  َه ىُٔوَز إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

دسمد، دبعاولادح نب زاید، اجمدل، اوباولداک ےس رفاتی ےہ ہک اکی رقیشی ونوجاؿ اوبدیعس  یری ےک اسےنم ےس اجےن اگل اس 

( فہ رھپ اجےن اگل اس رطح رضحت اوبدیعس  یری ےن اس فتق فہ امنز زپھ رےہ ےھت اس ےیل اوھنں ےن اس وک رفاک )رگم فہ راک ںیہن

امای وک نیت رمہبت رفاک  بج فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت اہک ہک امنز وک وکیئ زیچ ںیہن وتڑیت نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک اہجں کت نکمم وہ )ذگرےن فاےل وک( رفوک ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک

 رمفی ااحدثی اعتمرض وہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےک لمع وک داھکی اجےئ اگ 

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، اجمدل، اوباولداک :  رافی

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

  



 

 رعف دینی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     717    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، سٔياٌ، ساله، حرضت ًبساہلل بً ًنز :  راوی

ًٔ حَ  ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َلِيطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس  ِيَبٕل َحسَّ

َسَم  ٌِ ٍَ َوَب َٛ ٌِ َیزِ ٜٔبَِيطٔ َوإَٔذا َََراَز ََ َّی یَُحاذَٔی َمِي ٍَ یََسیِطٔ َحً َٓ ََلَة َر َتَح الؼَّ ِٔ َه إَٔذا اِسَت اَل ا یَ َوَسلَّ َٗ َٔ َو و ُٛ
ًِ الزُّ ٍُ َرََِسُط ٔم َٓ زِ

َٔ َوََل یَ  و ُٛ
ًِ الزُّ ٍُ َرََِسُط ٔم َٓ َس َما یَزِ ٌِ وُل َوَب ُ٘ ٌَ َي ثَرُ َما کَا ِٛ ٍَ َرََِسُط َوََ َٓ ٌُ َمزَّّة َوإَٔذا َر َيا ِٔ ِحَسَتیِٔن ُس ٍُ بَیَِن الشَّ َٓ  زِ

ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص ادمح نب لبنح، ایفسؿ، اس م، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ 

اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز رشفع رکےت وت دفونں اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت  ایس رطح بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع 

اھٹےت ےھت( رھپ دف دجسفں ےک چیب ںیم ںیم اجےت افر روکع ےس رس ااھٹےت )اس فتق یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ا

 اہھت ںیہن ااھٹےت ےھت 

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، اس م، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     718    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مؼفی، ساله، حرضت ًبساہلل بً ًنز :  راوی

 ًِ ًَ ثََيا الزُّبَِئسیُّ  ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ ًُ اِلُنَؼفَّی اِلٔحِنٔصیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٗ  َحسَّ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ٌَ الزُّصِزٔیِّ  اَل کَا

 َ ٜٔب ٌَ َحِذَو َمِي َّی َتُٜو ٍَ یََسیِطٔ َحً َٓ ٔ َر ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍُ ثُهَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َٛ یَرِ َٓ َذلَٔک  َٛ ََّر َوصَُنا  ب َٛ ِيطٔ ثُهَّ 

ٌَ َحِذ  َّی َتُٜو ُضَنا َحً ٌَ َٓ ٍَ ُػِلَبطُ َر َٓ ٌِ َیزِ ٔ إَٔذا َََراَز ََ ُحوز ٍُ یََسیِطٔ فٔی الشُّ َٓ ًِ َحنَٔسُظ َوََل َیزِ ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َٗ ٜٔبَِيطٔ ثُهَّ  َو َمِي

ٔضَی َػََلتُطُ  َ٘ َّی َتِي َٔ َحً و ُٛ
ِبَل الزُّ َٗ ِّرَُصا  َٜب ُ ُضَنا فٔی کُلِّ َتِٜبٔیَرةٕ ی ٌُ َٓ  َوَیزِ



 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت دمحم نب یفصم، اس م، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ا

دفونں اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت رھپ اہھت ااھٹےت وہےئ روکع یک ریبکت ےتہک اس ےک دعب روکع رکےت بج روکع ےس رس ااھٹےت وت 

ہ  ےتہک رگم دجسفں ںیم
َ
 ََحِ 

 

ن
َ
ِم
ل

َد اہلل 

ِ م َ
ش

اہھت ںیہن ااھٹےت ہکلب رہ رتعک ںیم روکع ںیم  رھپ دفونں اہوھتں وک ومڈنوھں کت ااھٹےت افر 

 اجےن ےک ےیل بج ریبکت ےتہک بت دفونں اہھت ااھٹےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز وپری وہ اجیت 

 دمحم نب یفصم، اس م، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     719    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًنز بً ميرسہ، ًبسالوارث بً سٌيس، حرضت وائل بً ححز :  راوی

ةَ  ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ثَىٔی  َحسَّ ًُ ُجَحاَزَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ِبُس اِلَوارٔٔث بِ ًَ ثََيا  اِلُحَظِٔمُّ َحسَّ

 ًُ ثَىٔی َوائُٔل بِ َحسَّ َٓ اَل  َٗ ًُِ٘ٔل َػََلَة ََبٔی  ِيُت ََُُلّما ََل ََ ُٛ اَل  َٗ  ٕ ًٔ حُِحز ًُ َوائٔٔل بِ ِبُس اِلَحبَّارٔ بِ ًِ ََبٔیًَ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ٕ ًٔ حُِحز َوائٔٔل بِ

اَل ثُهَّ اِلتَ  َٗ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ََّر َر ب َٛ ٌَ إَٔذا  کَا َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل اَل َػلَِّيُت َم َٕ ثُهَّ َََخَذ ٔطَناَلُط بَٔينٔيئطٔ َٗ َح

 ٍَ َٛ ٌِ یَزِ إَٔذا َََراَز ََ َٓ اَل  َٗ ٍَ یََسیِطٔ ثُهَّ َوََِزَخَل یََسیِطٔ فٔی ثَِوبٔطٔ  َٓ َٔ َر و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ ٌِ یَزِ ُضَنا َوإَٔذا َََراَز ََ ٌَ َٓ َد یََسیِطٔ ثُهَّ َر ََِخَ

 ًِ َْ ٔم َّی ََفَ ٍَ یََسیِطٔ َحً َٓ ا َر ـّ ٔ ََِي ُحوز ًِ الشُّ ٍَ َرََِسطُ ٔم َٓ ِيطٔ َوإٔذَا َر َّٔ َٛ ٍَ َوِجَضطُ بَیَِن  اَل مُ َسَحَس َوَوَؿ َٗ ُت َػََلتٔطٔ  ََٓذََکِ ْس  َحنَّ

 َٓ  ًِ َلطُ َم ٌَ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل هَٔی َػََلةُ َرُسؤل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ًٔ ًٔ ََبٔی اِلَحَش ًٔ بِ اَل َذلَٔک لِٔلَحَش َٗ ُط  َٛ ًِ َتَز طُ َم َٛ َلطُ َوَتَز ٌَ

ًٔ ُجَحاَزَة َلِه یَ  ًِ ابِ ًَ اْو  ٔ ََبُو َزاُوز َرَوی َصَذا اِلَحٔسیَث َصنَّ ُحوز ًِ الشُّ ٍٔ ٔم ِٓ ٍَ الزَّ ٍَ َم ِٓ  ِذَُکِ الزَّ

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعاولارث نب دیعس، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ر افڑیھ داےنہ اہھت ےس ابںیئ اہھت وک ےک اسھت امنز زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج ریبکت یہک وت دفونں اہھت ااھٹےئ رھپ اچد

 ڑکا افر دفونں اہھت ڑپکے ےک ادنر رک ےیل بج روکع رک ےن اک ارادہ رک ایل وت دفونں اہوھتں وک ابرہ اکنؽ رک اؿ وک ااھٹای ایس رطح بج

ں اہوھتں ےک درایمؿ ںیم راھک افر روکع ےس رس ااھٹ ےن ےگل وت رھپ اہھت ااھٹےئ افر اس ےک دعب دجسہ ایک افر )دجسہ ںیم( اشیپین وک دفون

 ہک آپ امنز ےس افرغ وہ ےئگ  دمحم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی نسح 

  

بج دجسہ ےس رس ااھٹای بت رھپ دفونں اہھت ااھٹےئ اہین

 ایک اوبداؤد ےتہک نب اب انسحل ےس ذرک یک وت اوھنں ےن رفامای ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےہ سج ےن اچاہ اس ےن ںیہن



 

 ںیہ ہک اس دحثی وک امہؾ ےن انب اجحرہ ےس رفاتی ایک ےہ رگم اس ںیم دجسہ ےس اےتھٹ فتق رعف دینی اک ذرک ںیہن 

 دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعاولارث نب دیعس، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     720    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس، ابً زریٍ، ًبسالحبار بً وائل، حرضت وائل بً ححز :  راوی

ٍٕ حَ  ًَ ُزَریِ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا یَزٔیُس َي ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ ثَىٔی ََصُِل بَِئًی  ًُ َوائٕٔل َحسَّ ًَِبُس اِلَحبَّارٔ بِ ثَىٔی  وزٔیُّ َحسَّ ٌُ ثََيا اِلَنِش سَّ

 ٔ ِٜبٔیَرة ٍَ التَّ ٍُ یََسیِطٔ َم َٓ َه یَزِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َّطُ َرََی َرُسوَل اہللٔ َػل ثَُضِه ََى َُّط َحسَّ  ََى

ر نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دسمد، سیدی، انب زرعی، دبعاابجل

 ریبکت ےک فتق اہھت اےتھٹ وہےئ داھکی ےہ 

 دسمد، سیدی، انب زرعی، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     721    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، حشً بً ًبيس اہلل ًبسالحبار، حرضت وائل بً ححز :  راوی

ًُ ََبٔی َط  ٌُ بِ ثَىٔی ًُِثَنا ًَِبٔس اِلَحبَّارَٔحسَّ  ًِ ًَ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ اليََّدعٔیِّ  ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًٔ ِيَبَة َحسَّ  بِ

ٍَ یََسیِ  َٓ ََلةٔ َر ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن  َّی اہللُ  َّطُ ََبَِْصَ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ٜٔبَِيطٔ َوَحاذَی َوائٕٔل  َّی کَاىََتا بٔٔحَيأل َمِي طٔ َحً

َّرَ  ب َٛ  بٔإٔبَِضاَمِيطٔ َُذُىَِيطٔ ثُهَّ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، نسح نب دیبع اہلل دبعاابجلر، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن یبن یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےئ افر اوگنےھٹ  ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ بج آپ یلص اہلل

 اکونں ےک ربارب ےیک رھپ ریبکت یہک 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، نسح نب دیبع اہلل دبعاابجلر، رضحت فالئ نب رجح :  رافی



 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     722    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، بْش، بً مٔـل، ًاػه بً کليب، حرضت وائل بً ححز :  راوی

 ًِ ًَ ٔل  َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٔ  َحسَّ ٔلَی َػََلة ٌَّ إ ُِٗلُت َْلَىُِوَز اَل  َٗ  ٕ ًٔ حُِحز ًِ َوائٔٔل بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَل  َٗ ِّی  َٕ ُيَؼل ِي َٛ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َبَل اِلِ٘ٔبَلةَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِ٘ َٓاِسَت ٍَ  َه  َٓ ََّر ََفَ َٜب َٓ

 ٔ ُضَنا ٔمِثَل َذل ٌَ َٓ ٍَ َر َٛ ٌِ َیزِ ا َََراَز ََ ََٓلنَّ َّی َحاَذَتا َُذُىَِيطٔ ثُهَّ َََخَذ ٔطَناَلطُ بَٔينٔيئطٔ  ا یََسیِطٔ َحً َلنَّ َٓ بَتَِيطٔ  ِٛ ًَلَی ُر ٍَ یََسیِطٔ  َک ثُهَّ َوَؿ

ُضَنا ٔمِثَل َذلَٔک  ٌَ َٓ َٔ َر و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ ِٓتََرَغ  َر ا َٓ ًِ بَیِٔن یََسیِطٔ ثُهَّ َجَلَص  ٍَ َرََِسُط بَٔذلَٔک اِلَنِيزٔٔل ٔم ا َسَحَس َوَؿ َلنَّ َٓ

ٔ اِلُينِ  دٔٔذظ َٓ ًَلَی   ًَ ُط اِْلَیَِن َ٘ َٓ ی َوَحسَّ ٔمزِ ٔ اِليرُِسَ دٔٔذظ َٓ ًَلَی  ی  ٍَ یََسُظ اِلُيرِسَ ی َوَوَؿ َبَف ثِٔيَتیِٔن َوَحلَّ رِٔجَلُط اِلُيرِسَ َٗ َٙ ىَی َو

بَّابَةٔ  َٙ بِْٔشْ اِْلٔبَِضاَو َواِلُوِسَلی َوَََطاَر بٔالشَّ وُل َصََٜذا َوَحلَّ ُ٘ ّة َوَرََیُِتُط َي َ٘  َحِل

دسمد، رشب نب لضفم، اعمص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز 

ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وت ہلبق یک رطػ رخ ایک افر اہلل اربک ےتہک وہےئ اہھت اکونں کت  زپےتھ وہےئ داھکی ےہ آپ یلص اہلل

ااھٹےئ رھپ ابںیئ اہھت وک داںیئ اہھت ےس ڑکا  بج آپ ےن روکع اک ارادہ ایک وت ایس رطح رھپ دفونں اہوھتں وک ااھٹای افر )روکع ںیم( 

 وت رھپ ےلہپ یک رطح دفونں اہھت ااھٹےئ بج دجسہ ایک وت اےنپ رس وک دفونں اہوھتں دفونں اہھت ونٹھگں رپ رےھک بج روکع ےس رس ااھٹای

ھت یک ینہک ےک چیب ںیم راھک اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وت ابںیئ ریپ وک اھچبای افر ابایں اہھت ابںیئ راؿ رپ راھک افر داےنہ اہ

 دنب رک ایل افر اکی ہقلح انب ایل افر ںیم ےن اؿ وک داھکی ہک فہ ےتہک ےھت ہک اس رطح افر رشب داینہ راؿ ےس اگل ریھ افر دفونں اویلگنں وک

 ےن اوگنےھٹ افر چیب یک ایلگن اک ہقلح انبای افر اہشدت فایل ایلگن ےس ااشرہ ایک 

 دسمد، رشب، نب لضفم، اعمص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     723    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ابووليس، زئساہ، حرضت ًاػه بً کليب :  راوی



 

ثَيَ  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٍَ یََسُظ َحسَّ اَل ٓٔيطٔ ثُهَّ َوَؿ َٗ َياُظ  ٌِ ًٔ کَُلِيٕب بٔإِٔسَيازٔظٔ َوَم ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ثََيا َزائَٔسةُ  ا ََبُو اِلَولٔئس َحسَّ

ٌٕ ٓٔيطٔ  َس َذلَٔک فٔی َزَما ٌِ اَل ٓٔيطٔ ثُهَّ ٔجئُِت َب َٗ أًٔس َو ّٔ َوالشَّ ی َوالزُِّس طٔ اِلُيرِسَ ِّٔ َٛ  ٔ ًَلَی َهِضز ََیُِت اليَّاَض  بَزِ اِلُيِنىَی  ْز َطسٔیْس ََفَ

َيأب  ُک ََیِٔسیضِٔه َتِحَت الثِّ َيأب َتََحَّ َلِيضِٔه ُجلُّ الثِّ ًَ 

نسح نب یلع، اوبفدیل، زدئاہ، رضحت اعمص نب  بیل ےس دنسا ف  ینع ایس رطح رفاتی ےہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ 

  

 

 

افر الکیئ رپ راھک  اس رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک )فالئ ےتہک ںیہ( اس فاہعق ےک دعب بج ںیم داانہ اہھت ابںیئ یلیھتہ یک تشپ، پ

دفابرہ تخس رسدی ےک زامہن ںیم آای وت ںیم ےن ولوگں وک تہب ڑپکے ےنہپ وہےئ داھکی افر ڑپکے ےک ےچین اؿ ےک اہھت رحتک رکےت 

 ےھت 

 نسح نب یلع، اوبفدیل، زدئاہ، رضحت اعمص نب  بیل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿ

     724    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، َشیک، ًاػه بً کليب، حرضت وائل بً ححز :  راوی

َٗ حَ   ٕ ًٔ حُِحز ًِ َوائٔٔل بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ یْک  ثََيا ََشٔ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّی اہللُ سَّ اَل َرََیُِت الئَّيیَّ َػل

اَل ثُهَّ  َٗ ٍَ یََسیِطٔ حَٔياَل َُذُىَِيطٔ  َٓ ََلَة َر ِٓتََتَح الؼَّ ِٓتَٔتاحٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن ا ٔلَی ُػُسورٔصِٔه فٔی ا ٌَ ََیِٔسیَُضِه إ و ٌُ َٓ ََیُِتُضِه یَزِ َََتِيُتُضِه ََفَ

ٔشَيْة  ِٛ َلِيضِٔه بََزاىُٔص َوََ ًَ ََلةٔ َو  الؼَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رشکی، اعمص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج امنز رشفع یک وت دفونں اہھت اکونں کت ااھٹےئ  فالئ ےتہک ںیہ ہک ںیم دفابرہ آای وت ںیم ےن داھکی 

 داھکی ہک ولگ امنز رشفع رکےت فتق اےنپ اہھت ہنیس کت ااھٹےت ےھت افر فہ ےبج افر لبمک افڑےھ وہےئ وہےت ےھت 

 مص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجحامثعؿ نب ایب ہبیش، رشکی، اع :  رافی

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

  

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     725    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، وٛيٍ، َشیک، ًاػه بً کليب، ًل٘نہ بً وائل، حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ :  راوی

نَ  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ یٕک  ًِ ََشٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َوائٔٔل بِ ًَ ًٔ َوائٕٔل  َة بِ

 َٗ  ٕ ٌَ ََیِٔسَیُضِه فٔی حُِحز و ٌُ َٓ ََیُِت ََِػَحابَُط َیزِ َتأئ ََفَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی الظِّ َّی اہللُ  ٔ اَل َََتِيُت الئَّيیَّ َػل ََلة  ثَٔيابٔضِٔه فٔی الؼَّ

دی ےک دمحم نب امیلسؿ، فعیک، رشکی، اعمص نب  بیل، ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رس

زامہن ںیم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب وک داھکی ہک فہ اچدر ےک 

 (ادنر یہ رعف دینی رکےت ےھت )ینعی رسدی یک فہج ےس اہھت ابرہ ںیہن اکنےتل ےھت

 ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنعدمحم نب امیلسؿ، فعیک، رشکی، اعمص نب  بیل،  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     726    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حيبل، ابوًاػه، ؿحاک بً مدلس، مشسز، یحٌی ، احنس، ًبسالحنيس، ابً جٌف، محنس بً ًنز بً  احنس بً :  راوی

 ًلاء، حرضت ابوحنيس ساًسی رضی اہلل ًيہ

ثََيا َیحِ  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًُ َمِدَلٕس ح و َحسَّ اُک بِ حَّ َـّ ًَأػٕه ال ثََيا ََبُو  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَل ٌَی َوصَ َحسَّ َٗ َذا َحسٔیُث ََِحَنَس 

ُت ََبَا حُنَ  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًََلإئ   ًٔ ًُ ًَُنَز بِ ُس بِ َفٕ ََِخبََرنٔی ُمَحنَّ ٌِ ًَ َج ىٔی ابِ ٌِ ًَِبُس اِلَحنٔيسٔ َي ًِ ََِخبََرىَا  ٕ ٔم ة ًَِْشَ أًٔسیَّ فٔی  ِيٕس الشَّ

َه ٔمِيُضِه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َلِيطٔ  ََِػَحأب َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ًَِلُنُِٜه بَٔؼََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل اَل ََبُو حَُنِيٕس ََىَا ََ َٗ َتاَزَة  َٗ ََبُو 

الُو َٗ اَل بَلَی  َٗ َسٔمَيا َلطُ ُػِحَبّة  ِٗ َ ا َوََل َ ٌّ ثَرٔىَا َلُط َتَب ِٛ َ ِيَت بٔأ ُٛ َواہللٔ َما  َٓ لَٔه  َٓ الُوا  َٗ َه  ٌَ َوَسلَّ اَل کَا َٗ ِق  َٓارِعٔ َرُسوُل اہللٔ  ا 

ٜٔبَِيطٔ ثُهَّ  َّی یَُحاذَٔی بٔضَٔنا َمِي ٍُ یََسیِطٔ َحً َٓ ٔ َیزِ ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا  ًَ َّی اہللُ  ٌٔطٔ َػل ِوٕه فٔی َمِؤؿ ًَ َّی َيرٔقَّ کُلُّ  ِّرُ َحً َٜب یُ

ٍُ یََسیِطٔ  َٓ یَرِ َٓ ِّرُ  َٜب ُ ثُهَّ یُ َ َتٔسَّل ثُهَّ َيرِقَ ٌِ ََل  ُم َٓ َتٔسُل  ٌِ بَتَِيطٔ ثُهَّ َي ِٛ ًَلَی ُر ٍُ َراَحتَِيطٔ  ـَ ٍُ َوَي َٛ ٜٔبَِيطٔ ثُهَّ َیزِ َّی یَُحاذَٔی بٔضَٔنا َمِي َحً

 َّ ٍُ یََسیِطٔ َحً َٓ ًِ َحنَٔسُظ ثُهَّ َیزِ ٍَ اہللُ لَٔن وُل َسنٔ ُ٘ َي َٓ ٍُ َرََِسُط  َٓ ٍُ ثُهَّ یَزِ ٔ ي ِ٘ َتٔسَّل ثُهَّ ی یَُحاذَٔی َيُؼبُّ َرََِسطُ َوََل ُي ٌِ ٜٔبَِيطٔ ُم بٔضَٔنا َمِي

ٍُ َرََِسُط َویَِثىٔی  َٓ ًِ َجِيبَِيطٔ ثُهَّ َیزِ ًَ ُيَحافٔی یََسیِطٔ  َٓ ٔلَی اِْلَِرٔق  بَرُ ثُهَّ یَِضؤی إ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ َتُح َي ِٔ َلِيَضا َوَي ًَ ُس  ٌُ ِ٘ َي َٓ ی  رِٔجَلُط اِلُيرِسَ



 

ٍَ رِٔجَلِيطٔ إَٔذا َسَحَس َوَيِش  ٔ ُ َََػاب ٍَ ک َّی یَزِٔج َلِيَضا َحً ًَ ُس  ٌُ ِ٘ َي َٓ ی  ٍُ َرََِسطُ َوَیِثىٔی رِٔجَلُط اِلُيرِسَ َٓ بَرُ َوَیزِ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ لُّ ُحُس ثُهَّ َي

ٍَ یَ  َٓ ََّر َوَر ب َٛ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ًِ الزَّ اَو ٔم َٗ ی ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ إَٔذا  ٍُ فٔی اِْلُِخَ ٌٔطٔ ثُهَّ َيِؼَي ٔلَی َمِؤؿ ِوٕه إ ٜٔبَِيطٔ َس ًَ َّی یَُحاذَٔی بٔضَٔنا َمِي یِطٔ َحً

ِحَسةُ الَّ  َّی إَٔذا کَاىَِت الشَّ ٔة َػََلتٔطٔ َحً ٍُ َذلَٔک فٔی َب٘ٔيَّ ٔ ثُهَّ َيِؼَي ََلة ِٓتَٔتأح الؼَّ ََّر ًِٔيَس ا ب َٛ َنا  َ رِٔجَلطُ َٛ
ِشلٔيُه ََخَّ ًٔی ٓٔيَضا التَّ

طٔ  ِّ٘ ًَلَی ٔط کّا  َس ُمَتَورِّ ٌَ َٗ ی َو ًََلِيطٔ َوَسلََّه  اِلُيرِسَ َّی اہللُ  ِّی َػل ٌَ ُيَؼل ََٜذا کَا َت َص ِٗ الُوا َػَس َٗ  اِْلَِيرَسٔ 

ادمح نب لبنح، اوباعمص، احضک نب دلخم، دسمد، یحی، ادمح، دبعادیمحل، انب رفعج، دمحم نب رمع نب اطعء، رضحت اوبدیمح اسددی ریض 

فملس ےک دس احصہب ےک درایمؿ ےھٹیب وہےئ ےھت س  ںیم اوباتقدہ یھب ےھت اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اوبدیمح ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم ںیم مت ںیم ےس بس ےس زایدہ فاتیفق راتھک وہں احصہب ےن اہک فہ 

فی ںیہن رکےت ےھت افر ہن یہ مت مہ ےس ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ےسیک؟ دخبا مت مہ ےس زایدہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپ

ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیم آےئ ےھت اوبدیمح ےن اہک اہں ہی درتس ےہ احصہب ےن اہک ااھچ وت رھپ ایبؿ رکف اوبدیمح ےتہک ںیہ ہک روسؽ 

اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت افر ریبکت ےتہک اہیں کت  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت ےھت وت اےنپ دفونں

ہک رہ ڈہی ادتعاؽ ےک اسھت اےنپ اقمؾ رپ آاجیت اس ےک دعب رقات رشفع رفامےت رھپ )روکع( یک ریبکت ےتہک وہےئ دفونں اہھت 

 وک ہن زایدہ اکھجےت افر ومڈنوھں کت ااھٹےت افر روکع رکےت افر روکع ںیم دفونں ایلیھتہں ونٹھگں رپ رےتھک افر تشپ ھدییھ رےتھک رس

ہ ےتہک  رھپ ھدیےھ ڑھکے وہ رک دفونں اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت افر ریبکت
َ
 ََحِ 

 

ن
َ
ِم
ل

َد اہلل 

ِ م َ
ش

 ےتہک ہن افاچن رےتھک  رھپ رس ااھٹےت افر  

رس ااھٹےت افر  وہےئ زنیم یک رطػ ےتکھج )دجسہ رکےت( افر )دجسہ ںیم( دفونں اہوھتں وک ولہپؤں ےس دجا رےتھک رھپ )دجسہ ےس(

 دجسہ ابںیئ اپؤں وک اھچب رک اس رپ ےتھٹیب افر دجسہ ےک فتق اپؤں یک اویلگنں وک الھک رےتھک رھپ )دفرسا( دجسہ رکےت افر اہلل اربک ہہک رک رھپ

افر دفرسی  ےس رس ااھٹےت افر ابںیئ اپؤں وک اھچب رک اس رپ اینت دری کت ےتھٹیب ہک رہ ڈہی اےنپ اقمؾ رپ آاجیت )رھپ ڑھکے وہےت(

رتعک ںیم یھب ااسی یہ رکےت رھپ بج دف روتعکں ےس افرغ وہ رک ڑھکے وہےت وت اہلل اربک ےتہک افر ومڈنوھں کت دفونں اہھت ااھٹےت 

سج رطح ہک امنز ےک رشفع ںیم اہھت ااھٹےئ ےھت افر ریبکت یہک یھت رھپ ابیق امنز ںیم یھب ااسی یہ رکےت اہیں کت ہک بج آرخی 

وہےت ینعی سج ےک دعب السؾ وہات ےہ وت ابایں اپؤں اکنےتل افر ابںیئ وکےھل رپ ےتھٹیب )ہی نس رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  دجسہ ےس افرغ

 فملس ےک احصہب ےن اہک مت ےن چس اہک ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح امنز زپےتھ ےھت 

د، ییحی ، ادمح، دبعادیمحل، انب رفعج، دمحم نب رمع نب اطعء، رضحت اوبدیمح اسددی ادمح نب لبنح، اوباعمص، احضک نب دلخم، دسم :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     727    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ابً لہيٌہ، یزیس، ابً ابی حبيب، محنس بً ًنزو بً حلحلہ محنس بً ًنزو، حرضت ًنزو ًامزی :  راوی

ٔس بِ  ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ ََبٔی َحبٔيٕب  ىٔی ابِ ٌِ ًِ یَزٔیَس َي ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  سٔ َحسَّ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ َحِلَحَلَة  ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ

َتَذا َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ ََِػَحأب َرُسؤل اہللٔ َػل ِيُت فٔی َمِحلٕٔص ٔم ُٛ اَل  َٗ أمزٔیِّ  ٌَ ِنزٕو اِل ًَ  ًٔ وا َػََلَة َرُسؤل اہللٔ بِ ََکُ

اَل ََبُو حَُنِيٕس  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َد بَیَِن َػل بَتَِيطٔ َوََفَّ ِٛ ًِ ُر ِيطٔ ٔم َّٔ َٛ  ًَ َٜ ٍَ ََِم َٛ إَٔذا َر َٓ اَل  َٗ َف صََذا اِلَحٔسیٔث َو ٌِ ََٓذََکَ َب

َتیِٔن  ٌَ ِٛ َس فٔی الزَّ ٌَ َٗ َٓإَٔذا  اَل  َٗ ٔ َو ظ ٍٕ َرََِسُط َوََل َػإٓٔح بَٔدسِّ ٔ ي ِ٘ َُیَِر ُم ٌٔطٔ ثُهَّ َصَْصَ َهِضزَُظ  ًٔ  َََػابٔ ًَلَی بَِل َس  ٌَ ی َٗ َسٔمطٔ اِليُرِسَ َٗ

 َ ًِ ى َسَمِيطٔ ٔم َٗ َد  ٔلَی اِْلَِرٔق َوََِخَ ی إ َِٓضی بَٔورٔٛٔطٔ اِلُيرِسَ ٔة ََ ٌَ ٌَ فٔی الزَّابٔ إَٔذا کَا َٓ ٕ َوَنَؼَب اِليُِنىَی   احَٔيٕة َواحَٔسة

حلہ دمحم نب رمعف، رضحت رمعف 
خل
اعرمی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ااحصب ہبیتق نب دیعس، انب ہعیہل، سیدی، انب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی سلجم ںیم اھت فہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک ذترکہ رک رےہ ےھت اوبدیمح ےن اہک

ع ایک وت اینپ اس ےک دعب )وھتڑے االتخػ ےک اسھت( افرپ فایل دحثی ایبؿ یک افر اہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روک

ڑا بج دف روتعکں ںویلیھتں وک ونٹھگں رپ امجای افر اویلگنں وک الھک راھک رھپ ھٹیپ وک اکھجای نکیل رس وک افاچن ہن راھک افر ہن ہنم وک داںیئ ابںیئ وم

ابںیئ وکےھل وک زنیم رپ راھک  ےک دعب ےھٹیب وت ابںیئ اپؤں ےک ولتے رپ ےھٹیب افر داےنہ اپؤں وک ڑھکا ایک بج وچیھت رتعک ےک دعب ےھٹیب وت

 افر دفونں اپؤں وک اکی رطػ اکنؽ دای 

حلہ دمحم نب رمعف، رضحت رمعف اعرمی :  رافی
خل
 ہبیتق نب دیعس، انب ہعیہل، سیدی، انب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     728    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًيسی بً ابزاہيه، ابً وہب، ليث بً سٌس، یزیس بً محنس یزیس بً ابی حبيب، محنس بً ًنزو بً حلحلہ، حرضت  :  راوی

 محنس بً ًنزو بً ًلاء

ثََيا ًٔيَسی بِ  ٔشیِّ َویَ َحسَّ ٕس اِلرُقَ ًٔ ُمَحنَّ ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ اللَِّئث بِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ یُّ َحسَّ ًٔ ََبٔی ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلنِْٔصٔ زٔیَس بِ

 َٓ اَل  َٗ ًََلإئ ىَِحَو صََذا   ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ َحِلَحَلَة  ًَِنزٔو بِ  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ تَرٕٔغ َحبٔيٕب  ِٔ ٍَ یََسیِطٔ َُیَِر ُم إَٔذا َسَحَس َوَؿ



 

ٌٔطٔ اِلِ٘ٔبَلةَ  ٖٔ َََػابٔ ا َبَل بٔأَِطَ ِ٘ ضَٔنا َواِسَت ـٔ ابٔ َٗ  َوََل 

حلہ، رضحت دمحم نب رمعف نب اطعء ےس یھب 
خل
یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ثیل نب دعس، سیدی نب دمحم سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب 

رطح رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک وت ہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسہقب دحثی یک 

 اہوھتں وک زنیم رپ اھچبای افر ہن اؿ وک ڑیکسا  افر اویلگنں اک رخ ہلبق یک رطػ راھک 

حلہ، رضحت دمحم نب رمعف نب اطعءیسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ثیل نب دعس، سیدی نب دمحم سیدی نب ایب :  رافی
خل
  بیبح، دمحم نب رمعف نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     729    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًلی بً حشین بً ابزاہيه، ابوبسر، زہیر ابوخيثنہ، حشً بً حز، ًيسٰی بً ًبساہلل بً مالک، محنس بً ًنزو بً  :  یراو

 ًلاء، حرضت ًباض یا ًياغ بً سہل ساًسی

ثَىٔی ُزَصیِْر ََبُو َخِيَثَنةَ  ثََيا ََبُو بَِسٕر َحسَّ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًُ اِلُحَشیِٔن بِ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ثَىٔی ًٔيَسی  َحسَّ ًُ اِلَُحِّ َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َحسَّ

ًَيَّأغ بِ  ًَبَّإض ََِو   ًِ ًَ ًََلإئ َََحٔس بَىٔی َمالٕٔک   ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ َمالٕٔک  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ َّطُ بِ أًٔسیِّ ََى ًٔ َسِضٕل الشَّ

 ًِ ٌَ ٔم ٌَ فٔی َمِحلٕٔص ٓٔيطٔ ََبُوُظ َوکَا أًٔسیُّ  کَا َه َوفٔی اِلَنِحلٔٔص ََبُو صَُزیَِزَة َوََبُو حَُنِيٕس الشَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََِػَحأب الئَّيیِّ َػل

اَل َس  َ٘ َٓ  َٔ و ُٛ
ًِ الزُّ ىٔی ٔم ٌِ ٍَ َرََِسطُ َي َٓ اَل ٓٔيطٔ ثُهَّ َر َٗ ُؽ  ُ٘ ٔ َیزٔیُس ََِو یَِي ٍَ اہللَُوََبُو ََُسِيٕس بَٔضَذا اِلَدبَر ًِ َحنَٔسُظ اللَُّضهَّ َربََّيا نٔ  لَٔن

 َٗ بَتَِيطٔ َوُػُسورٔ  ِٛ ِيطٔ َوُر َّٔ َٛ ًَلَی  اىَِتَؼَب  َٓ َشَحَس  َٓ بَرُ  ِٛ اَل اہللُ ََ َٗ ٍَ یََسیِطٔ ثُهَّ  َٓ ََّر َلَک اِلَحِنُس َوَر ب َٛ َسَمِيطٔ َوصَُو َسأجْس ثُهَّ 

 ُ ی ث َسَمُط اِْلُِخَ َٗ َک َوَنَؼَب  َتَورَّ َٓ َحَلَص  َس َٓ ٌِ اَل ثُهَّ َجَلَص َب َٗ َٚ اِلَحٔسیَث  ِک ثُهَّ َسا اَو َوَلِه یََتَورَّ َ٘ َٓ ََّر  ب َٛ َشَحَس ثُهَّ  َٓ ََّر  ب َٛ هَّ 

َتیِٔن اِْلُِخَ  ٌَ ِٛ ٍَ الزَّ َٛ اَو بَٔتِٜبٔیَرةٕ ثُهَّ َر َٗ ٌِ یَِيَضَف لِٔلَ٘ٔياؤ  َ َّی إَٔذا صَُو َََراَز َ َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ سٔ َییِٔن َوَلِه یَِذَُکِ الزَّ َظضُّ َک فٔی التَّ َورُّ   التَّ

یلع نب نیسح نب اربامیہ، اوبدبر، زریہ اوبہمثیخ، نسح نب زح، ٰیسیع نب دبعاہلل نب امکل، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت ابعس ای ایعش 

ےس ےھت اس نب لہس اسددی ےس رفاتی ےہ ہک فہ اکی سلجم ںیم ےھت سج ںیم اؿ ےک فادل یھب وموجد ےھت وج ااحصب روسؽ ںیم 

ےک العفہ اس سلجم ںیم اوبرہریہ، اوب دیمح اسددی افر اوباھدی یھب وموجدےھت رھپ ھچک یمک یشیب ےک اسھت اسہقب دحثی ایبؿ رکےت 
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ر دفونں اہھت ااھٹےئ رھپ  افوہےئ اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ےس رس ااھٹای رک 

ووں، ونٹھگں افر اپؤں یک اویلگنں وک زنیم رپ ایھچ رطح امجای، رھپ ریبکت یہک بج ےھٹیب
ب ل
ھ

 

ہ ی

 وت اہلل اربک ےتہک وہےئ دجسہ ایک افر اہھت یک 



 

ر ڑھکے وہ ےئگ افر وکےھل رپ وکےھل رپ ےھٹیب افر دفرسے اپؤں وک ڑھکا ایک، رھپ ریبکت یہک افر دفرسا دجسہ ایک اس ےک دعب رھپ ریبکت یہک اف

ہن ےھٹیب اس ےک دعب رافی ےن دحثی وک آرخ کت ایبؿ ایک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف روتعکں ےک دعب ھٹیب ےئگ افر 

 رافی بج رسیتی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہےن اک ارادہ ایک وت ریبکت ےتہک وہےئ ڑھکے وہ ےئگ افر آرخ یک دف رںیتعک ادا رفامںیئ )رگم

 ےن اس رمہبت( دہشت ںیم )وترک( اک ذرک ںیہن ایک 

یلع نب نیسح نب اربامیہ، اوبدبر، زریہ اوبہمثیخ، نسح نب زح، ٰیسیع نب دبعاہلل نب امکل، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت ابعس  :  رافی

 ای ایعش نب لہس اسددی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     730    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، ًبسالنلک بً ًنزو، ٓليح، حرضت ًباض بً سہل :  راوی

ًَِبُس الِ  ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٍَ ََبُو حَُنِيٕس َوََبُو َحسَّ اَل اِجَتَن َٗ ًُ َسِضٕل  ًَبَّاُض بِ ثَىٔی  َُٓلِيْح َحسَّ ِنزٕو ََِخبََرنٔی  ًَ  ًُ َنلٔٔک بِ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  وا َػََلَة َرُسؤل اہللٔ َػل ََٓذََکُ ًُ َمِشَلَنَة  ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ٌِ ًُ َس اَل ََبُو حُ ََُسِيٕس َوَسِضُل بِ َ٘ َٓ َنِيٕس ََىَا  

ٍَ یَ  َوَؿ َٓ  ٍَ َٛ اَل ثُهَّ َر َٗ َف صََذا  ٌِ ََٓذََکَ َب َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِلُنُِٜه بَٔؼََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ابْٔف ََ َٗ َُّط  أَى َٛ بَتَِيطٔ  ِٛ ًَلَی ُر َسیِطٔ 

اَل ثُهَّ َسحَ  َٗ ًِ َجِيبَِيطٔ  ًَ َتَحافَی  َٓ َز یََسیِطٔ  َلِيضَٔنا َوَوتَّ ِيطٔ َحِذَو ًَ َّٔ َٛ  ٍَ ًِ َجِيبَِيطٔ َوَوَؿ ًَ ی یََسیِطٔ  ُط َوَجِبَضَتُط َوىَهَّ َٔ ًَ ََِن َٜ أَِم َٓ َس 

ِٓتََرَغ رِٔجَلطُ  ا َٓ َْ ثُهَّ َجَلَص  َّی ََفَ ٌٔطٔ َحً ِوٕه فٔی َمِؤؿ ًَ ٍَ کُلُّ  َّی َرَج ٍَ َرََِسطُ َحً َٓ ٜٔبَِيطٔ ثُهَّ َر َبَل بَٔؼِسرٔ َمِي ِٗ ی َوََ اِليُرِسَ

بَتٔطٔ اِلُيرِسَ اِليُ  ِٛ ًَلَی ُر ی  ُط اِلُيرِسَ َّٔ َٛ بَتٔطٔ اِلُيِنىَی َو ِٛ ًَلَی ُر ُط اِلُيِنىَی  َّٔ َٛ  ٍَ ًَلَی ِٗٔبَلتٔطٔ َوَوَؿ اَل ََبُو ِنىَی  َٗ ٌٔطٔ  ی َوَََطاَر بٔأُِػبُ

 ًَ ًٔ ًٔيَسی  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ٜٔيٕه  ًُ ََبٔی َح ًٔ َزاُوز َرَوی صََذا اِلَحٔسیَث ًُتَِبُة بِ بَّأض بِ ٌَ َک َوَذََکَ ىَِحَو  ًِ اِل َورُّ َسِضٕل َلِه یَِذَُکِ التَّ

َُٓلِيٕح َوًُتَِبةَ  ًُ اِلَُحِّ ىَِحَو ٔجِلَشٔة َحٔسیٔث  ًُ بِ َُٓلِيٕح َوَذََکَ اِلَحَش  َحٔسیٔث 

ح، رضحت ابعس نب لہس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت اوبدیمح، اوب

فلی 

اھدی، لہس نب دعس افر دمحم  ادمح نب لبنح، دبعاکلمل نب رمعف، 

آہل نب ملسم عمج وہےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک ذترکہ رکےن ےگل، اوبدیمح ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ہل فملس ےن روکع فملس یک امنز ےک قلعتم ںیم بس ےس زایدہ اجاتن وہں  سپ اؿ ںیم ےس اکی ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ایک  ایک افر دفونں اہوھتں وک اےنپ ونٹھگں رپ اس رطح راھک وگای اؿ وک ڑک راھک وہ افر اہوھتں وک ھدیاھ افر ولہپؤں ےس دجا راھک رھپ دجسہ



 

راھک رھپ رس ااھٹای افر اینپ انک افر اشیپین وک زنیم رپ اگلای، دفونں اہوھتں وک ولہپؤں ےس دجا راھک افر ںویلیھتں وک ومڈنوھں ےک ربارب 

ں وک اہیں کت ہک رہ اکی ڈہی اےنپ اقمؾ رپ آ یئگ )رھپ دفرسا دجسہ ایک( افر افرغ وہ ےئگ افر بج ےھٹیب وت ابایں اپؤں اھچبای افر داےنہ اپؤ

ریھ افر ایلگن ےس ااشرہ ایک ڑھکا ایک افر اس یک اویلگنں وک ہلبق یک رطػ ایک افر اینپ داینہ یلیھتہ داےنہ ےنٹھگ رپ ریھ افر ابںیئ ےنٹھگ رپ 

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک ہبتع نب ایب میکح ےن وباہطس دبعاہلل نب ٰیسیع دنسب ابعس نب لہس رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم وترک اک 

ح یک رطح ذرک یک )سج ںیم اقلطم وترک اک ذرک ںیہن ےہ( افر نسح انب رح ےن

فلی 

ہسلج یک  ذرک ںیہن ےہ )اہتبل ہبتع ےن( دحثی 

ح افر ہبتع یک امدن ذرک یک 

فلی 

 تیفیک 

ح، رضحت ابعس نب لہس :  رافی

فلی 

 ادمح نب لبنح، دبعاکلمل نب رمعف، 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     731    حسیث                               لجلس او  :  جلس

 ًنزو بً ًثناٌ، ب٘يہ، ًتبہ، ًبساہلل بً ًيسی، ًباض بً سہل، حرضت ابوحنيس :  راوی

بَّ  ٌَ ًِ اِل ًَ ًُ ًٔيَسی  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثَىٔی  ثَىٔی ًُتَِبُة َحسَّ ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ََبٔی أض َحسَّ  ًِ ًَ أًٔسیِّ  ًٔ َسِضٕل الشَّ بِ

دَٔذیِ  َٓ  ًِ ًَلَی َطِيٕئ ٔم َُیَِر َحأمٕل بَِلَيُط  دَٔذیِطٔ  َٓ َد بَیَِن  اَل َوإَٔذا َسَحَس ََفَّ َٗ ًُ حَُنِيٕس بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ابِ َٗ طٔ 

ًَ َس  ًَبَّاَض بِ ُت  ٌِ َُٓلِيْح َسنٔ ثََيا  طُ اِلُنَباَرٔک َحسَّ ٌَ َُّط َسنٔ ًَِبٔس اہللٔ ََى  ًَ ثَئيطٔ ََُراُظ َذََکَ ًٔيَسی بِ َحسَّ َٓ ِوُط  َٔ َلِه ََِح َٓ ُث  ِضٕل یَُحسِّ

أًسٔیَّ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ُت ََبَا حَُنِيٕس الشَّ اَل َحرَضِ َٗ ًٔ َسِضٕل  ًَبَّأض بِ  ًِ  ٔم

ت اوبدیمح ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ اؿ اک ایبؿ ےہ ہک بج آپ رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ہبتع، دبعاہلل نب یسیع، ابعس نب لہس، رضح

رک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک وت دفونں راونں وک اشکدہ راھک افر ٹیپ وک راونں ےس ہن اگلای اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اےس انب ابم

ح، ابعس نب لہس ےس رفاتی ایک ےہ وج اںیھن ایھچ رطح وفحمظ ںیہن

فلی 

 راہ  ایخؽ ہی ےہ ہک اوھنں ےن دنسب ٰیسیع نب دبع ےن وباہطس 

 اہلل، ابعس نب لہس ےس رفاتی ایک ےہ ہک ںیم اوبدیمح اسددی ےک اپس ایگ اھت 

 رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ہبتع، دبعاہلل نب یسیع، ابعس نب لہس، رضحت اوبدیمح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ



 

     732    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مٌنز، ححاد بً ميہال، ہناو، محنس بً جحازہ، ًبسالحبار بً وائل، حرضت وائل بً ححز :  راوی

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ اِلَحبَّارٔ بِ  َحسَّ  ًِ ًَ ًُ ُجَحاَزَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اْو َحسَّ ثََيا َصنَّ ًُ ٔمِيَضإل َحسَّ ثََيا َححَّاُد بِ ٕ َحسَّ َنز ٌِ ًٔ َوائٕٔل َم

َتا ُر  ٌَ َٗ ا َسَحَس َو َلنَّ َٓ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  اُظ ًَ َّٔ َٛ  ٍَ َ٘ ٌِ َا َ ِبَل َ َٗ ٔلَی اِْلَِرٔق  بََتاُظ إ ِٛ

ثَيَ  اْو و َحسَّ اَل َصنَّ َٗ اَل َححَّاْد َو َٗ ًِ إٔبَٔلِيطٔ  ًَ ِيطٔ َوَجافَی  َّٔ َٛ ٍَ َجِبَضَتُط بَیَِن  ا َسَحَس َوَؿ ََٓلنَّ اَل  َٗ ًُ ًَأػُه بِ ثَىٔی  ْٙ َحسَّ ا َط٘ٔي

 َّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ٔس بِ َُّط َحٔسیُث ُمَحنَّ بَرُ ًِٔلِٔم ََى ِٛ َه بٔنِٔثٔل َصَذا َوفٔی َحٔسیٔث َََحٔسصَٔنا َوََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

 ٔ َٓدٔٔذظ ًَلَی  ًَِتَنَس  بَتَِيطٔ َوا ِٛ ًَلَی ُر  ُجَحاَزَة َوإَٔذا ىََضَف ىََضَف 

ر نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع دمحم نب رمعم، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، دمحم نب احجدہ، دبعاابجل

فآہل فملس دجسہ ںیم اجےت وت زنیم رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنھٹگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہوھتں ےس ےلہپ ےتگل افر 

وھتں ےک چیب ںیم رےتھک افر اینپ ںیلغب یلھک رےتھک افر اجحج ےن  بج دجسہ ںیم وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اشیپین دفونں ای

دنسب امہؾ ربفاتی  قیف وحباہل اعمص نب  بیل رطبقی وباہطس فادل، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی ےک امدنن رفاتی ایک ےہ 

ڑھکے وہےت وت ونٹھگں ےک لب ڑھکے وہےت افر افر اکی دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ ےک دعب 

 راونں رپ زفر ڈا ےتل 

 دمحم نب رمعم، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، دمحم نب احجدہ، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

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

  

 اک ایبؿ امنز :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     733    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ، ًبساہلل بً زاؤز، َّٓط، ، ًبسالحبار بً وائل، حرضت وائل بً ححز :  راوی

ِبٔس ا ًَ  ًِ ًَ ًِ َِّٓٔطٕ  ًَ ًُ َزاُوَز  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ َحسَّ اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َوائٕٔل  ِلَحبَّارٔ بِ

ٔلَی َطِحَنٔة َُذُىَِيطٔ  ََلةٔ إ ٍُ إٔبَِضاَمِيطٔ فٔی الؼَّ َٓ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیزِ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، ، دبعاہلل نب داؤد، رطف، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روس

 فملس وک داھکی ےہ آپ امنز ںیم ریبکت ےک ےیل اہھت ےک اوگنوھٹں وک اکؿ یک ول کت ااھٹےت ےھت 



 

 دسمد، ، دبعاہلل نب داؤد، رطف، ، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     734    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبسالنلک، بً طٌيب، بً ليث، یحٌی بً ایوب، ابً طہاب، ابوبرک بً جزیخ، ابً طہاب، ابوبرک بً ًبسالزحنً  :  راوی

 ابوہزیزہ بً حارث بً ہظاو، حرضت

ِبٔس  ًَ  ًِ ًَ ًٔ ََیُّوَب  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ی  ًِ َجسِّ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ًٔ اللَِّئث َحسَّ ِئب بِ ٌَ ًُ ُط ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًٔ اِلَنلٔٔک بِ

ًٔ اِلَحارٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ ََبٔی برَِکٔ بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ َّی ُجَزیِٕخ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ َّطُ  ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََى ًَ ًٔ صَٔظاوٕ  ٔث بِ

َل ٔمِثَل َذلَٔک  ٌَ َٓ  ٍَ َٛ ٜٔبَِيطٔ َوإَٔذا َر َل یََسیِطٔ َحِذَو َمِي ٌَ ٔ َج ََلة ََّر لٔلؼَّ ب َٛ َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َل ٔمِثَل اہللُ  ٌَ َٓ  ٔ ُحوز ٍَ لٔلشُّ َٓ َوإَٔذا َر

َل ٔمِثَل َذلَٔک َذلَٔک َو  ٌَ َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ًِ الزَّ اَو ٔم َٗ  إَٔذا 

دبعاکلمل، نب بیعش، نب ثیل، ییحی نب اویب، انب اہشب، اوبرکب نب رججی، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، 

فونں اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت افر رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ریبکت رحتہمی ےتہک وت د

بج روکع رکےت بت یھب ااسی یہ رکےت افر بج )روکع ےس افرغ وہ رک( دجسہ ےک ےیل ڑھکے وہےت بت رھپ ااسی یہ رکےت افر 

 بج دف روتعکں ےک دعب ڑھکے وہےت وت یھب ااسی یہ رکےت 

نب رججی، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث دبعاکلمل، نب بیعش، نب ثیل، ییحی نب اویب، انب اہشب، اوبرکب  :  رافی

 نب اشہؾ، رضحت اوبرہریہ

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     735    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ابً لہيٌہ، ابوہزیزہ، مينوٌ :  راوی

َُّط َرََی  ِّیِّ ََى ٌٕ اِلَنک ًِ َمِيُنو ًَ ًِ ََبٔی صَُبیَِرَة  ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  َّی بٔضِٔه َحسَّ ٔ َوَػل ًَ الزُّبَیِر ًَِبَس اہللٔ بِ

ِيطٔ حٔی َّٔ َٜ ٔ ٔلَی ُئظیرُ ب ُت إ ِ٘ اىَِلَل َٓ ُئظیرُ بَٔيَسیِطٔ  َٓ وُو  ُ٘ َي َٓ  ٔ ٍُ َوحٔیَن َيِشحُُس َوحٔیَن یَِيَضُف لِٔلَ٘ٔياو َٛ وُو َوحٔیَن َیزِ ُ٘ ًَبَّإض َن َي  ًٔ ابِ



 

 ٔ ُت َلُط َصٔذظٔ اِْل ِٔ َوَػ َٓ َّی َػََلّة َلِه َََر َََحّسا ُيَؼلِّيَضا  ٔ َػل ًَ الزُّبَیِر ِّی َرََیُِت ابِ ٔن ِلُت إ ُ٘ َٓ ٔ ٔلَی َػََلة ٌِ َتِيُوَز إ ٌِ ََِحبَِبَت ََ ٔ اَل إ َ٘ َٓ َطاَرَة 

 ٔ ًٔ الزُّبَیِر ًَِبسٔ اہللٔ بِ َتٔس بَٔؼََلةٔ  ِٗ ا َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسؤل اہللٔ َػل

اس احؽ ںیم ہک اوھن ےن )دبع ہبیتق نب دیعس، انب ہعیہل، اوبرہریہ، ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن دبعاہلل نب زریب وک داھکی ےہ 

اہلل نب زریب ےن( اؿ وک امنز زپاھیئ ےہ اس رطح رپ ہک فہ اےنپ دفونں اہوھتں ےس ااشرہ رکےت ےھت  )ینعی رعف دینی رکےت ےھت( 

بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت افر بج روکع ںیم اجےت افر بج دجسہ ںیم اجےت افر بج دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہ 

 ےتہک ںیہ ہک( ںیم انب ابعس ےک اپس ایگ افر رعض ایک ہک )ںیم ےن دبعاہلل نب زریب وک اس رطح امنز زپےتھ وہےئ ےت  )ومیمؿ یکم

داھکی ےہ سج رطح ںیم ےن یسک )احصیب( وک امنز زپےتھ ںیہن داھکی افر اؿ ےس اؿ ےک رعف دینی اک ذرک ایک اس رپ دبعاہلل نب ابعس 

  ہیلع فآہل فملس یک امنز دانھکی اچےتہ وہ وت دبعاہلل نب زریب یک امنز یک ریپفی رکف ےن رفامای ارگ مت روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہبیتق نب دیعس، انب ہعیہل، اوبرہریہ، ومیمؿ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿامنز رشفع رک ےن

     736    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، محنسبً اباٌ، نرض بً ٛثیر، سٌس، ًبساہلل بً كاؤض، حرضت نرض بً ٛثیر سٌسی :  راوی

ثََيا ال اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ٌَ اِلَن ًُ ََبَا ُس بِ ٌٔيٕس َوُمَحنَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَِبُس َحسَّ ٔلَی َجِئيی  َّی إ اَل َػل َٗ ٔسیَّ  ٌِ ىٔی الشَّ ٌِ ٕ َي ثٔیر َٛ  ًُ يَّرِضُ بِ

ٍَ یََسیِ  َٓ ٍَ َرََِسُط ٔمِيَضا َر َٓ ِحَسَة اِْلُولَی ََفَ ٌَ إَٔذا َسَحَس الشَّ کَا َٓ  ٕٔ ًُ كَاُوٕض فٔی َمِشحٔٔس اِلَدِي ُت اہللٔ بِ أَىرَِکِ َٓ اَئ َوِجضٔطٔ  َ٘ طٔ تِٔل

ِلُت لٔوُ  ُ٘ َٓ ًُ كَاُوٕض َر َذلَٔک  اَل ابِ َ٘ َٓ طُ  ٌُ ٍُ َطِيّئا َلِه َََر َََحّسا َيِؼَي ًُ َخالٕٔس َاِؼَي اَل َلطُ ُوَصِيُب بِ َ٘ َٓ ًٔ َخالٕٔس  ََیُِت ََبٔی َصِئب بِ

 َّ ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا َٗ َُّط  ًَِلُه إَٔلَّ ََى ُط َوََل ََ ٌُ ًَبَّإض َيِؼَي  ًَ اَل ََبٔی َرََیُِت ابِ َٗ طُ َو ٌُ طُ َيِؼَي ٌُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َيِؼَي  ی اہللُ 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب اابؿ، رضن نب ریثک، دعس، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت رضن نب ریثک دعسی ےس رفاتی ےہ ہک دجسم فیخ ںیم 

فونں اہھت اےنپ ہنم یک دبعاہلل نب اطؤس ےن ریمے ربارب امنز زپیھ ےہ بج اوھنں ےن الہپ دجسہ ایک افر رس ااھٹای وت اوھنں ےن اےنپ د

رطػ ااھٹےئ ںیم ےن اس اک ااکنر ایک افر فبیہ نب اخدل ےس اس اک ذرک ایک فبیہ نب اخدل ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ایک مت ااسی رکےت وہ وج 

ادل ےن اہک ںیم ےن یسک وک رکےت ںیہن داھکی؟ اس رپ دبعاہلل نب اطؤس ےن اہک ہک ااسی ںیم ےن اےنپ فادل وک رکےت داھکی ےہ افر ریمے ف

 ہک ںیم ےن انب ابعس وک ااسی رکےت وہےئ داھکی ےہ افر ںیم ںیہن اجاتن ہک اوھنں ےن ہی اہک وہ ہک اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وک یھب ااسی یہ رکےت وہےئ داھکی ےہ 



 

 ریثک دعسیہبیتق نب دیعس، دمحمنب اابؿ، رضن نب ریثک، دعس، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت رضن نب  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     737    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضت ابً ًنزنْص بً ًلی، ًبساَلًلی، ًبيساہلل بً ىآٍ، ح :  راوی

 َّ ًٔ ًَُنَز ََى ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ  ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ًَلٓٔیٕ ََِخبََرىَا   ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ٍَ َحسَّ َٓ ََّر َوَر ب َٛ ََلةٔ  ٌَ إَٔذا َزَخَل فٔی الؼَّ ُط کَا

ًِ َحنَٔس  ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َٗ ٍَ َوإٔذَا  َٛ َّی اہللُ یََسیِطٔ َوإَٔذا َر ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٍُ َذلَٔک إ َٓ ٍَ یََسیِطٔ َوَیزِ َٓ َتیِٔن َر ٌَ ِٛ ًِ الزَّ اَو ٔم َٗ ُظ َوإَٔذا 

ُة  اَل ََبُو َزاُوز َوَرَوی َب٘ٔيَّ َٗ  َٕ ُٓو ًٔ ًَُنَز َلِيَص بَٔنزِ ِوُل ابِ َٗ ٔحيُح  اَل ََبُو َزاُوز الؼَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًِ ًُبَيِ ًَ ًَ َلُط  ٔس اہللٔ َوََِسَيَسُظ ََوَّ

َتیِٔن یَ  ٌَ ِٛ ًِ الزَّ اَو ٔم َٗ اَل ٓٔيطٔ َوإَٔذا  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَلَی ابِ ُط  َٔ َٗ ًِ ًُبَِئس اہللٔ َوََِو ًَ فٔیُّ  َ٘ ٔحيُح َوَرَواُظ الثَّ ٔلَی ثَِسیَِيطٔ َوَصَذا صَُو الؼَّ ُضَنا إ ٌُ َٓ زِ

ٕس َو  ٌِ ًُ َس اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ اللَِّيُث بِ ًِ ََیُّوَب َوَلِه َٗ ًَ ًُ َسَلَنَة َوِحَسُظ  ازُ بِ ا َوََِسَيَسُظ َحنَّ ّٓ ُٗو ًُ ُجَزیِٕخ َمِو َمالْٔک َوََیُّوُب َوابِ

ًُ ُجَزیِٕخ  اَل ابِ َٗ ُظ اللَِّيُث فٔی َحٔسیثٔطٔ  ِحَسَتیِٔن َوَذََکَ ًِ الشَّ اَو ٔم َٗ ٍَ إَٔذا  ِٓ ُِٗلُت لٔيَ یَِذَُکِ ََیُّوُب َوَمالْٔک الزَّ ًُ  ٓٔيطٔ  ٌَ ابِ ٍٕ ََکَا ٔ آ

 ًِ َل ٔم َٔ ِسیَیِٔن ََِو ََِس ٔلَی الثَّ َٓأََطاَر إ ُِٗلُت َََٔشِ لٔی  اَل ََل َسَواّئ  َٗ  ًَّ ُض ٌَ َٓ ُل اِْلُولَی ََِر ٌَ  َذلَٔک ًَُنَز یَِح

 افر دفونں اہھت رصن نب یلع، دبعاالیلع، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ بج امنز رشفع رکےت وت ریبکت ےتہک

ااھٹےت افر بج روکع رکےت وت عمس اہلل نمل دمحہ، ےتہک افر بج دف رںیتعک زپھ رک ڑھکے وہےت وت دفونں اہھت ااھٹےت افر اس وک یبن 

اؤد ےتہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک لعف رقار دےتی اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک حیص ہی ےہ ہک ہی انب رمع اک وقؽ ےہ رموفع رفاتی ںیہن ےہ اوبد

 ںیہ ہک ہیقب ےن اس دحثی ےک ادتبایئ ہصح وک دنسب دیبع اہلل رموفاع رفاتی ایک ےہ افر یفقث ےن وباہطس دیبع اہلل انب رمع رپ وموقػ ایک

ےہ سج ںیم ویں ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےت وت دفونں اہھت اھچویتں کت ااھٹےت افر یہی حیحص ےہ اوبداؤد 

 ںیہ ہک اس رفاتی وک ثیل نب دعس، امکل، اویب افر انب رججی ےن وموقاف رفاتی ایک ےہ افر امحد نب ہملس ےن رموفاع ایبؿ ایک رفامےت

ےہ اویب ےک وحاہل ےس افر اویب افر امکل ےن دجسنیت ےس اےنھٹ ےک فتق رعف دینی اک ذرک ںیہن ایک نکیل ثیل ےن اس وک اینپ 

نب رججی اک ہی وقؽ ذموکر ےہ ہک ںیم ےن انعف ےس وپاھچ ہک ایک انب رمع رصػ یلہپ رمہبت ںیم اہھت دحثی ںیم ذرک ایک ےہ اس ںیم ا

ااھٹےت ےھت؟ اوھنں ےن اہک ںیہن  ہکلب رہ رمہبت ااھٹےت ےھت  ںیم ےن اہک ھجم وک اتبؤ اہکں کت ااھٹےت ےھت؟ اوھنں ےن ااشرہ ایک 

 اھچویتں کت ای اس ےس یھب ےچین کت 



 

 یلع، دبعاالیلع، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع رصن نب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رشفع رک ےن اک ایبؿ

     738    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی، مالک، ىآٌٍٗيي :  راوی

 ٍُ َٓ ََلَة َیزِ ٌَ إَٔذا ابَِتَسََ الؼَّ ًَ ًَُنَز کَا ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٌَّ ََ ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٍَ َرََِسُط َحسَّ َٓ ٜٔبَِيطٔ َوإَٔذا َر  یََسیِطٔ َحِذَو َمِي

اَل ََبُو َزاُوز لَ  َٗ ٌَ َذلَٔک  ُضَنا زُو ٌَ َٓ َٔ َر و ُٛ
ًِ الزُّ ًَِلهُ ٔم َُیِرُ َمالٕٔک ٓامَٔی ََ ٌَ َذلَٔک َََحْس  ُضَنا زُو ٌَ َٓ  ِه یَِذَُکِ َر

یبنعق، امکل، انعف ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع بج امنز رشفع رکےت ےھت وت اےنپ دفونں اہوھتں وک ومڈنوھں کت ااھٹےت ےھت 

 ںیہ ہک اہجں کت ےھجم ولعمؾ ےہ ہی یسک ےن ذرک ںیہن ایک افر بج روکع ےس رس ااھٹےت ےھت وت اس ےس ھچک مک ااھٹےت ےھت اوبداؤد ےتہک

 ہک روکع ےس رس ااھٹےت فتق ےلہپ ےس دقرے مک اہھت ااھٹےت ےھت وساےئ امکل ےک 

 یبنعق، امکل، انعف :  رافی

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

  

 اخیل ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اخیل ےہ

     739    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً ًبيس، محنس بً ٓـيل، ًاػه بً کليب، محارب بً زثار، حرضت ابً ًنز :  راوی

ًُ ًُبَِيٕس اِلُنحَ  ُس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ ارٔبٔیُّ 

ًِ الزَّ  اَو ٔم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا  َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًٔ زٔثَإر  ٍَ یََسیِطٔ ُمَحارٔٔب بِ َٓ ََّر َوَر ب َٛ َتیِٔن  ٌَ ِٛ 

یب ہبیش، دمحم نب دیبع، دمحم نب لیضف، اعمص نب  بیل، احمرب نب داثر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص امثعؿ نب ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس بج دف رںیتعک زپھ رک ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک افر دفونں اہھت ااھٹےت 

   بیل، احمرب نب داثر، رضحت انب رمعامثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب دیبع، دمحم نب لیضف، اعمص نب :  رافی

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



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اخیل ےہ

     740    حسیث                               جلس اول  :  جلس

لزحنً بً ابی زىاز، موسٰی بً ً٘بہ، ًبساہلل بً ٓـل بً ربيٌہ، بً حارث بً حشً بً ًلی، سلامیٌ بً زاؤز، ًبسا :  راوی

 ًبسالنللب، ًبسالزحنً بً ارعد، ًبيساہلل بً ابورآٍ، حرضت ًلی

ًُ ََبٔی  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًُ َزاُوَز اِلَضأطِٔمُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ اَحسَّ ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًٔ ًِ ُموَسی بِ ًَ  ٔ لزِّىَاز

دٔ  ًٔ اِْلرَِعَ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ لٔٔب  ًَِبسٔ اِلُنلَّ  ًٔ ًٔ اِلَحارٔٔث بِ َة بِ ٌَ ًٔ َربٔي ٔل بِ ـِ َٔ ًٔ اِل ِبٔس اہللٔ بِ ًَ ٍٕ ٔ ًٔ ََبٔی َرآ ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ بِ ًَ  

ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ َّ ب َٛ ٔ اِلَنُِٜتوبَةٔ  ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ ٌَ إَٔذا  َّطُ کَا َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ِيطُ  َر ًَ

 ٔ طُ إ ٌُ ٍَ َوَيِؼَي َٛ ٌِ َیزِ ائََتطُ َوَََراَز ََ َضی رٔقَ َٗ ٍُ ٔمِثَل َذلَٔک إَٔذا  ٜٔبَِيطٔ َوَيِؼَي ٍَ یََسیِطٔ َحِذَو َمِي َٓ ٍُ ذَ َوَر َٓ َٔ َوََل َیزِ و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ ٔم َٓ ا َر

اَل  َٗ ََّر  ب َٛ َذلَٔک َو َٛ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ِحَسَتیِٔن َر ًِ الشَّ اَو ٔم َٗ أًْس َوإَٔذا  َٗ ًِ َػََلتٔطٔ َوصَُو  ََبُو َزاُوز فٔی َحٔسیٔث ََبٔی حَُنِيٕس  یََسیِطٔ فٔی َطِيٕئ ٔم

 َّ َٕ َػََلَة الئَّيیِّ َػل أًٔسیِّ حٔیَن َوَػ َّی یَُحاذَٔی بٔضَٔنا الشَّ ٍَ یََسیِطٔ َحً َٓ ََّر َوَر ب َٛ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ًِ الزَّ اَو ٔم َٗ َه إٔذَا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اہللُ 

 ٔ ََلة ِٓتَٔتأح الؼَّ ََّر ًِٔيَس ا ب َٛ َنا  َٛ ٜٔبَِيطٔ   َمِي

، نب احرث نب دبعابلطمل، نسح نب یلع، امیلسؿ نب داؤد، دبعارلنمح نب ایب زاند، ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب لضف نب رہعیب

دبعارلنمح نب ارعج، دیبع اہلل نب اوبراعف، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفض امنز وک 

 ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک افر دفونں اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت افر بج رقات ےس افرغ وہےت افر روکع اک ارادہ رکےت وت رھپ ایس

رطح اہوھتں وک ااھٹےت افر بج روکع ےس رس ااھٹےت وت یھب ایس رطح اہوھتں وک ااھٹےت رگم ےنھٹیب یک احتل ںیم اہوھتں وک ہن ااھٹےت افر 

بج دف رںیتعک زپھ رک اےتھٹ وت رھپ دفونں اہھت ایس رطح ااھٹےت افر ریبکت ےتہک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیمح اسددی یک دحثی ںیم ےہ 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رںیتعک زپھ رک اےتھٹ وت ریبکت ہک امنز ےک رشفع ںیم ریبکت یہک یھت افر دفونں اہھت ومڈنوھں ہک بج آ

 کت ااھٹےت ےھت

نسح نب یلع، امیلسؿ نب داؤد، دبعارلنمح نب ایب زاند، ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب لضف نب رہعیب، نب احرث نب  :  رافی

 نمح نب ارعج، دیبعاہلل نب اوبراعف، رضحت یلعدبعابلطمل، دبعارل

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اخیل ےہ

     741    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًاػه، حرضت اماو مالک بً حویزث رضی اہلل ًيہحٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ٗتازہ،  :  راوی

ا َٗ ًٔ اِلُحَویِزٔٔث  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ًَأػٕه   ًٔ ًِ َنِْصٔ بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َّی اہللُ َحسَّ َل َرََیُِت الئَّيیَّ َػل

ٍُ یََسیِطٔ إَٔذا  َٓ ََ َُذُىَِيطٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیزِ َّ بٔضَٔنا َُفُو َّی یَِبلُ َٔ َحً و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ ٍَ َوإَٔذا َر َٛ ََّر َوإَٔذا َر ب َٛ 

صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ، رصن نب اعمص، رضحت اامؾ امکل نب وحریث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس بج یھب ریبکت رحتہمی ےتہک، روکع رکےت ای روکع ےس رس ااھٹےت وت دفونں اہھت اکونں یک فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع

 ول کت ااھٹےت 

 صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ، رصن نب اعمص، رضحت اامؾ امکل نب وحریث ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اخیل ےہ

     742    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مٌاذ موسٰی بً مزواٌ، طٌيب ابً اسحٙ، ًنزاٌ ابً اسحٙ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ثََيا ََبٔی ح و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ابِ ٕٙ َحسَّ ٔ ًِ ََلح ًَ  ٌَ ًِ ًِٔنزَا ًَ ىَی  ٌِ َٙ اِلَن ًَ إِٔسَح ىٔی ابِ ٌِ ِيْب َي ٌَ ثََيا ُط ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا َيا ُموَسی بِ

َلِيطٔ َوَسلََّه َلزَ  ًَ َّی اہللُ  اَو الئَّيیِّ َػل ُٗسَّ ِيُت  ُٛ اَل ََبُو صَُزیَِزَة َلِو  َٗ اَل  َٗ ًٔ ىَضٔيٕک  ٔ بِ ًِ َبٔظیر ٕ  ََیُِت إٔبَٔلِيطٔ َزازَ ًَ اذ ٌَ ًُ ُم ًُبَِيُس اہللٔ بِ

َّی اہللُ  اَو َرُسؤل اہللٔ َػل ُٗسَّ  ٌَ ٌِ یَُٜو َ َ ٍُ ٔ َوََل َيِشَتٔلي ََلة َُّط فٔی الؼَّ ْٙ ََََل َتَزی ََى ٔ وُل ََلح ُ٘ اَل َي َٗ ًُ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَزاَز ُموَسی بِ ًَ  

ٍَ یََسیِ  َٓ ََّر َر ب َٛ ىٔی إَٔذا  ٌِ ِّیُّ َي ٌَ الزَّق  طٔ َمزَِوا

انب اعمذ ، ومٰیس نب رمفاؿ، بیعش انب ااحسؼ ، رمعاؿ انب ااحسؼ ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ارگ ںیم روسؽ 

 اک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ وہات وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک لغب دھکی اتیل انب اعمذ ےن ہی زایدیت لقن یک ےہ ہک القح

ہک امنز ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس سک رطح آےگ وہ ےتکس ںیہ؟ افر ومٰیس ےن ہی  وقؽ ےہ

 ااضہف ایک ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت ےتہک وت دفونں اہھت ااھٹےت 

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعانب اعمذ ومٰیس نب رمفاؿ، بیعش انب اقحس، رمعاؿ انب اقحس، رضح :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اخیل ےہ

     743    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ًبسالزحنً بً اسوز، حرضت ًل٘نہ رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، ابً ازریص، ًاػه بً کليب :  راوی

ًٔ ا ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ثََيا ابِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ  ٔ ِْلَِسَوز

 َّ ًَلََّنَيا َرُسوُل اہللٔ َػل ِبُس اہللٔ  اَل ًَ َٗ بَتَِيطٔ  ِٛ َٙ یََسیِطٔ بَیَِن ُر ٍَ كَبَّ َٛ ا َر َلنَّ َٓ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ََّر َوَر َٜب َٓ ََلَة  ًََلِيطٔ َوَسلََّه الؼَّ َّ ی اہللُ  َبَل َٓ  

 ِٛ ًَلَی الزُّ ىٔی اِْلِٔمَشاَک  ٌِ ُل َصَذا ثُهَّ َََمَزىَا بَٔضَذا َي ٌَ ِٔ يَّا َن ُٛ ِس  َٗ َٚ ََخٔی  اَل َػَس َ٘ َٓ ّسا  ٌِ  بََتیِٔن َذلَٔک َس

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، اعمص نب  بیل، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب 

وھتں وعسمد اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک امنز اھکسیئ وت ریبکت یہک افر دفونں اہھت ااھٹےئ بج روکع ایک وت دفونں اہ

الم رک ےنٹھگ ےک چیب ںیم رھک ایل بج ہی ربخ رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع وک یچنہپ وت اوہنں ےن اہک ہک ریمے اھبیئ )دبع اہلل وک 

 نب وعسمد( ےن حیحص اہک ےلہپ مہ ااسی یہ رکےت ےھت رھپ دعب ںیم مہ وک ونٹھگں رپ اہھت رےنھک اک مکح دای 

 رسی، اعمص نب  بیل، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، انب اد :  رافی

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

  

 روکع ےک فتق رعف دینی ہن رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ےک فتق رعف دینی ہن رکےن اک ایبؿ

     744    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ، ًاػه، ابً کليب، ًبسالزحنً بً اسوز، حرضت ًل٘نہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ کُلَ  ىٔی ابِ ٌِ ًَأػٕه َي  ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ اِْلَِسَوز ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ِيٕب 

ًََلِيطٔ َو  َّی اہللُ  ِّی بُِٜٔه َػََلَة َرُسؤل اہللٔ َػل وزٕ ََََل ََُػل ٌُ ًُ َمِش ًَِبُس اہللٔ بِ اَل  َٗ اَل  َٗ َنَة  َ٘ ِل ٍِ یََسیِطٔ ًَ َٓ َلِه یَزِ َٓ َّی  ََٓؼل اَل  َٗ َه  َسلَّ

اَل ََبُو َزاُو  َٗ ٔى إَٔلَّ َمزَّّة  ِٔ ًَلَی صََذا اللَّ ًِ َحٔسیٕث كَؤیٕل َوَلِيَص صَُو بَٔؼٔحيٕح   ز َصَذا َحٔسیْث ُمِدَتَْصْ ٔم

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اعمص، انب  بیل، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب 

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز زپھ رک ہن اتبؤ؟ رھپ اوہنں ےن امنز زپیھ وت رصػ وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ایک ںیم مت وک ر



 

 اکی رمہبت اہھت ااھٹےئ )ینعی رصػ ریبکت رحتہمی ےک فتق( 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اعمص، انب  بیل، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ےک فتق رعف دینی ہن رکےن اک ایبؿ

     745    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل ًيہحشً بً ًلی، مٌاویہ، خالس بً ًنزو، ابوحذئہ، حرضت سٔياٌ رضی ا :  راوی

َيا ِٔ ثََيا ُس الُوا َحسَّ َٗ َة  َٔ ًَِنزٕو َوََبُو حَُذِي  ًُ اؤیَُة َوَخالُٔس بِ ٌَ ثََيا ُم ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٍَ َحسَّ َٓ اَل ََفَ َٗ ٔ بَٔضَذا  ٌُ بٔإِٔسَيازٔظ

ُضِه َمزَّّة َواحَٔسةّ  ـُ ٌِ اَل َب َٗ ٔل َمزَّةٕ َو  یََسیِطٔ فٔی ََوَّ

، اخدل نب رمعف، اوبذحہفی، رضحت ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےس اسہقب دنس ف  نت ےک اسھت یلہپ دحثی یک رطح نسح نب یلع، اعمفہی

 رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ یلہپ رمہبت اہھت ااھٹای افر ضعب ےن اہک اکی رمہبت اہھت ااھٹای 

 ذحہفی، رضحت ایفسؿ ریض اہلل ہنعنسح نب یلع، اعمفہی، اخدل نب رمعف، اوب :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ےک فتق رعف دینی ہن رکےن اک ایبؿ

     746    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ػباح، َشیک، یزیس بً ابی زیاز، ًبسالزحنً بً ابی ليلی، حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہمحنس بً  :  راوی

 ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ ََبٔی زٔیَاز ًِ یَزٔیَس بِ ًَ یْک  ثََيا ََشٔ بَّأح اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ًِ اِلبََرأئ ََ ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  بِ

ًِ َُذُىَِيطٔ ثُهَّ  َرُسوَل  یٕب ٔم ٔلَی رَقٔ ٍَ یََسیِطٔ إ َٓ ََلَة َر ِٓتََتَح الؼَّ ٌَ إَٔذا ا َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وزُ اہللٔ َػل ٌُ   ََل َي

 دمحم نب ابصح، رشکی، سیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز رشفع رکےت وت اےنپ دفونں اہھت اکونں ےک رقبی کت ااھٹےت افر دفابرہ اہھت ںیہن ااھٹےت 

 دمحم نب ابصح، رشکی، سیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 روکع ےک فتق رعف دینی ہن رکےن اک ایبؿ

     747    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، سٔياٌ، یزیس :  راوی

ٕس الزُّصِزٔیُّ حَ  ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اَل َلَيا َحسَّ َٗ  ٌُ َيا ِٔ اَل ُس َٗ وزُ  ٌُ ِل ثُهَّ ََل َي ُ٘ یٕک َلِه َي ًِ َیزٔیَس ىَِحَو َحٔسیٔث ََشٔ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس سَّ

ًِ یَ  ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  اَل ََبُو َزاُوز َوَرَوی َصَذا اِلَحٔسیَث صَُظِيْه َوَخالْٔس َوابِ َٗ وزُ  ٌُ ُس ثُهَّ ََل َي ٌِ ٔة َب َٓ وا ثُهَّ ََل زٔیَس َلِه یَِذَُکُ بٔاِلُٜو

ثََيا الُوا َحسَّ َٗ َة  َٔ ِنزٕو َوََبُو حَُذِي ًَ  ًُ اؤَیُة َوَخالُٔس بِ ٌَ ثََيا ُم ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش وزُ َحسَّ ٌُ اَل  َي َٗ ٔ بَٔضَذا  ٌُ بٔإِٔسَيازٔظ َيا ِٔ ُس

ُضِه َمزَّّة َواحَٔسةّ  ـُ ٌِ اَل َب َٗ ٔل َمزَّةٕ َو ٍَ یََسیِطٔ فٔی ََوَّ َٓ  ََفَ

 اہلل نب دمحم، ایفسؿ، سیدی ےک فاہطس ےس رشکی یک امدنن رفاتی ایبؿ یک ےہ اس ںیم ل  ال  دود یک زایدیت ںیہن ےہ ایفسؿ ےتہک ںیہ دبع

 ہک سیدی ےن ہی رفاتی مہ ےس وکہف ںیم ایبؿ یک وت، ال دود، اک ااضہف ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک میشہ، اخدل افر انب ادرسی ےن

  فاہطس ےس ذرک ایک ےہ رگم اس ںیم ل  ال  دود، ںیہن ےہ سیدی ےک

 دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ، سیدی :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ےک فتق رعف دینی ہن رکےن اک ایبؿ

     748    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشین بً ًبسالزحنً وٛيٍ، ابً ابی ليلی، حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ ًِ ََخٔيطٔ ًٔيَسی  ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ  ٍْ ًٔ ََِخبََرىَا َوٛٔي ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ثََيا حَُشیُِن بِ ًَِبسٔ َحسَّ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ  ًٔ بِ الزَِّحَن

ِٓتََتَح  ٍَ یََسیِطٔ حٔیَن ا َٓ َه َر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًَازٕٔب   ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ َّی  ًَ ُضَنا َحً ٌِ َٓ ََلَة ثُهَّ َلِه َیزِ الؼَّ

اَل ََبُو َزاُوز َصَذا اِلَحٔسیُث َلِيَص بٔ  َٗ  َٖ  َؼٔحيٕح اِنَْصَ

نیسح نب دبعارلنمح فعیک، انب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس وک داھکی بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رشفع یک وت دفونں اہھت ااھٹےئ افر رھپ امنز ےس افرغ وہےن کت دفابرہ 

 اھٹےئ اوبداؤد ےن اہک ہی دحثی حیحص ںیہن ےہ اہھت ںیہن ا

 نیسح نب دبعارلنمح فعیک، انب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿروکع ےک فتق رعف دینی ہن رک

     749    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ابً ابی ذئب، حرضت ابوہزیزہ ضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل کَا َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٌَ ا ٌَ ًٔ َسِن ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ ََبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل

ا ٍَ یََسیِطٔ َمسًّ َٓ ََلةٔ َر َه إَٔذا َزَخَل فٔی الؼَّ  َوَسلَّ

دسمد، ییحی، انب ایب ذ ب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز رشفع رکےت وت 

 دفونں اہھت ےبمل رک ےک ااھٹےت 

 دسمد، ییحی ، انب ایب ذ ب، رضحت اوبرہریہ یض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ںیم داانہ اہھت ابںیئ اہھت رپ رےنک اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿامنز ںیم داانہ اہھت ابںیئ اہھت رپ رےنک اک ایب

     750    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، ابواحنس، ًَلء بً ػالح، حرضت زرًہ بً ًبسالزحنً :  راوی

 ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ َة بِ ًَ ًِ ُزِر ًَ ًٔ َػالٕٔح  ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ ًَلٓٔیٕ ََِخبَرَىَا ََبُو ََِحَنَس   ًُ ثََيا َنِْصُ بِ وُل َحسَّ ُ٘ ٔ َي ًَ الزُّبَیِر ُت ابِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ

يَّةٔ  ًِ الشُّ ًَلَی اِلَئس ٔم ٍُ اِلَئس  َسَمیِٔن َوَوِؿ َ٘ ُّٕ اِل  َػ

رصن نب یلع، اوبادمح، العء نب اصحل، رضحت زرہع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب زریب ےس انس ہک فہ رفامےت ےھت 

 ربارب رانھک افر )داےنہ( اہھت وک )ابںیئ( اہھت رپ رانھک تنس ےہ )ایقؾ یک احتل ںیم( دقومں اک 

 رصن نب یلع، اوبادمح، العء نب اصحل، رضحت زرہع نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ابںیئ اہھت رپ رےنک اک ایبؿامنز ںیم داانہ اہھت



 

     751    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بکار بً ریاٌ، ہظيه بً بظیر، ححاد بً ابی زیيب، ابوًثناٌ ابً مشٌوز، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ًٔ الزَّیَّ  َّارٔ بِ ًُ بَک ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ٌَ اليَِّضسٔیِّ  ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ ًٔ ََبٔی َزیَِيَب  ًِ اِلَححَّأد بِ ًَ  ٕ ًٔ َبٔظیر ًِ صَُظِئه بِ ًَ  ٌٔ ا

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  آُظ الئَّيیُّ َػل ًَلَی اِلُيِنىَی ََفَ ی  ٍَ یََسُظ اِليُرِسَ َوَؿ َٓ ِّی  ٌَ ُيَؼل َُّط کَا ٕ ََى وز ٌُ ٍَ یََس َمِش َوَؿ َٓ ًَلَی َه  ُظ اِلُيِنىَی 

ی  اِلُيرِسَ

دمحم نب اکبر نب رایؿ، میشہ نب ریشب، اجحج نب ایب زبنی، اوبامثعؿ انب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 فآہل فملس ےن داھکی وت ااکن ہک فہ امنز زپھ رےہ ےھت اس رطح رپ ہک اوہنں ےن اانپ ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ راھک وہا اھت یبن یلص اہلل ہیلع

 داانہ اہھت ابںیئ اہھت ےک افرپ رھک دای 

 دمحم نب اکبر نب رایؿ، میشہ نب ریشب، اجحج نب ایب زبنی، اوبامثعؿ انب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     752    حسیث                               جلس اول  :  جلس

د، ًبيساہلل بً ابورآٍ، ًبيساہلل بً مٌاذ، ًبسالٌزیز، بً ابی سلنہ، ماجظوٌ بً ابی سلنہ، ًبسالزحنً، ارع :  راوی

 حرضت ًلی بً ابی كالب رضی اہلل ًيہ

طٔ اِلنَ  ًَنِّ  ًِ ًَ ًُ ََبٔی َسَلَنَة  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َسَلَنَة  ٌٔ بِ أجُظو

 ًُ ًِ ًَ ٔد  ًٔ اِْلرَِعَ َّی اہللُالزَِّحَن ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًَِيطُ  ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ََبٔی َرآ ًََلِيطٔ بَِيسٔ اہللٔ بِ  

َنَوأت َواِْلَِر  َََّٓطَ الشَّ ِضُت َوِجهَٔی لٔلَّٔذی  اَل َوجَّ َٗ ََّر ثُهَّ  ب َٛ  ٔ ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ َه إٔذَا  ًِ َوَسلَّ ا ُمِشلّٔنا َوَما ََىَا ٔم ّٔ َق َحئي

یَک َلطُ َوبَٔذلَٔک َُٔمزِ  اَلنٔیَن ََل ََشٔ ٌَ ٌَّ َػََلتٔی َونُُشکٔی َوَمِحَياَی َوَمَناتٔی ِهَّلِل َربِّ اِل ٔ ٛٔیَن إ ُل اِلُنِشلٔنٔیَن اللَُّضهَّ اِلُنِْشٔ ُت َوََىَا ََوَّ

ٔفُ ََىَِت اِلَنلُٔک ََل إَٔلَط لٔی إَٔلَّ ََىَِت ََ  ِِ َُّط ََل َي ا إٔى ٌّ أُِفِ لٔی ذُىُوبٔی َجنٔي َٓ ُِٓت بَٔذىِٔيی  ًِتََر ٔسی َوا ِٔ ِبُسَک َهَلِنُت َن ًَ ِّی َوََىَا  ىَِت َرب



 

ًَىِّی َسيَِّئضَ   ِٖ ٚٔ ََل َیِضسٔی ْٔلَِحَشئَضا إَٔلَّ ََىَِت َوارِصٔ ًٔ اِْلَِخََل ىُوَب إَٔلَّ ََىَِت َواصِسٔنٔی ْٔلَِحَش ُٖ َسيَِّئَضا إَٔلَّ ََىَِت ا ََل الذُّ َيِْصٔ

الَ  ٌَ َت َوَا ِٛ ُّ َلِيَص إَٔلِيَک ََىَا بَٔک َوإَٔلِيَک َتَباَر
ُط فٔی یََسیَِک َوالْشَّ َسیَِک َواِلَدیِرُ کُلُّ ٌِ َِّيَک َوَس َک َوََتُوُب إَٔلِيَک َوإَٔذا َلب ٔفُ ِِ ِيَت ََِسَت

ُت َوبَٔک آَميِ  ٌِ َٛ اَل اللَُّضهَّ َلَک َر َٗ  ٍَ َٛ اَل َر َٗ  ٍَ َٓ ًََؼٔيی َوإَٔذا َر ِّی َؤًَوامٔی َو ی َوُمخ ٍَ َلَک َسِنعٔی َوَبَْصٔ ُت َوَلَک ََِسَلِنُت َخَظ

َنَوأت َواِْلَِرٔق َؤمِلَئ َما بَِيَيُضَنا َؤمِلَئ َم  ًِ َحنَٔسُظ َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس ٔمِلَئ الشَّ ٍَ اہللُ لَٔن ُس َسنٔ ٌِ ًِ َطِيٕئ َب َوإَٔذا ا ٔطئَِت ٔم

 ًَ أَِحَش َٓ َرُظ  ُط َوَػوَّ َ٘ اَل اللَُّضهَّ َلَک َسَحِسُت َوبَٔک آَمِيُت َوَلَک ََِسَلِنُت َسَحَس َوِجهٔی لٔلَّٔذی َخَل َٗ َّٙ َسَحَس   ُػوَرَتُط َوَط

اَل ال َٗ  ٔ ََلة ًِ الؼَّ َه ٔم ًُ اِلَدالٔ٘ٔیَن َوإَٔذا َسلَّ ُظ َوَتَباَرَک اہللُ ََِحَش ُط َوَبَْصَ ٌَ ُت َوَما َسِن ِ
ِمُت َوَما ََخَّ سَّ َٗ لَُّضهَّ أُِفِ لٔی َما 

ُ ََل إَٔلَط  ُو َواِلُنَؤخِّ سِّ َ٘ ًَِلُه بٔطٔ ٔمىِّی ََىَِت اِلُن ُِٓت َوَما ََىَِت ََ ًَِلِيُت َوَما ََِْسَ ِرُت َوَما ََ  إَٔلَّ ََىَِت ََِْسَ

، دبعارلنمح، ارعج، دیبع اہلل نب اوبراعف، رضحت یلع نب ایب اطبل دیبع اہلل نب اعمذ، دبعازعلسی، نب ایب ہملس، اموشجؿ نب ایب ہملس

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک افر رھپ اےکس دعب ہی داع 
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سی، نب ایب ہملس، اموشجؿ نب ایب ہملس، دبعارلنمح، ارعج، دیبعاہلل نب اوبراعف، رضحت یلع نب ایب دیبعاہلل نب اعمذ، دبعازعل :  رافی
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حشً بً ًلی، سلامیٌ بً زاؤز، ًبسالزحنً بً ابی زىاز، موسٰی بً ً٘بہ، ًبساہلل بً ٓـل بً ربيٌہ، بً حارث،  :  راوی

 حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

ًُ َزا ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ َحسَّ ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًٔ ًِ ُموَسی بِ ًَ  ٔ ًُ ََبٔی الزِّىَاز ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ُوَز اِلَضأطِٔمُّ ََِخبََرىَا 

 ًِ ًَ ٔد  ًٔ اِْلرَِعَ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ لٔٔب  ِبٔس اِلُنلَّ ًَ  ًٔ ًٔ اِلَحارٔٔث بِ َة بِ ٌَ ًٔ َربٔي ٔل بِ ـِ َٔ ًٔ اِل ِبٔس اہللٔ بِ ًَ ٔ ًٔ ََب ًِ  ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ  ٍٕ ٔ ی َرآ

 ٔ ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ ٌَ إَٔذا  َُّط کَا َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًٔ ََبٔی كَالٕٔب  ٍَ یََسیِطٔ َحِذَو ًَلٔیِّ بِ َٓ ََّر َوَر ب َٛ اِلَنُِٜتوبَةٔ 

ائََتُط َوإٔذَ  َضی رٔقَ َٗ ٍُ ٔمِثَل َذلَٔک إَٔذا  ٜٔبَِيطٔ َوَيِؼَي ًِ َمِي ٍُ یََسیِطٔ فٔی َطِيٕئ ٔم َٓ َٔ َوََل َیزِ و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ ٔم َٓ ُط إَٔذا َر ٌُ ٍَ َوَيِؼَي َٛ ٌِ َیزِ ا َََراَز ََ

ًَِبسٔ  ًَا ىَِحَو َحٔسیٔث  ََّر َوَز ب َٛ َذلَٔک َو َٛ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ِحَسَتیِٔن َر ًِ الشَّ اَو ٔم َٗ أًْس َوإَٔذا  َٗ ًَائٔ َػََلتٔطٔ َوصَُو  ٔ فٔی السُّ زٔیز ٌَ یَزٔیُس  اِل

وُل ًٔيِ  ُ٘ ُّ َلِيَص إَٔلِيَک َوَزاَز ٓٔيطٔ َوَي
ِيَئ َوَلِه یَِذَُکِ َواِلَدیِرُ کُلُّطُ فٔی یََسیَِک َوالْشَّ ُؽ الظَّ ُ٘ ٔ اللَُّضهَّ َوَیِي ََلة ًِ الؼَّ آٔطٔ ٔم َس اِنْٔصَ

ًَِلِيُت ََىَِت  ِرُت َوََ ُت َوَما ََِْسَ ِ
ِمُت َوَما ََخَّ سَّ َٗ  إَٔلهٔی ََل إَٔلَط إَٔلَّ ََىَِت أُِفِ لٔی َما 

نسح نب یلع، امیلسؿ نب داؤد، دبعارلنمح نب ایب زاند، ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب لضف نب رہعیب، نب احرث، رضحت یلع ریض اہلل 

 ااھٹےت ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفض امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک ومڈنوھں کت اہھت

افر بج رقات ےس افرغ وہےت بت رھپ ایس رطح رکےت )ینعی ریبکت ےتہک افر رعف دینی رکےت( بج روکع اک ارادہ رکےت افر بج 

روکع ےس رس ااھٹےت بت رھپ ایس رطح رکےت )ینعی اؿ وماعق رپ یھب ریبکت ےتہک افر رعف دینی رکےت( رگم دعقہ یک احتل ںیم رعف 

رںیتعک زپھ رک ڑھکے وہےت رھپ دفونں اہھت ایس رطح ااھٹےت افر ریبکت ےتہک افر مک ف شیب فیہ داع زپےتھ  دینی ہن رکےت افر بج دف
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 زاند، ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب لضف نب رہعیب، نب احرث، رضحت یلع نسح نب یلع، امیلسؿ نب داؤد، دبعارلنمح نب ایب :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع



 

     754    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًثناٌ، َشیح بً یزیس، حرضت طٌيب بً ابی حنزہ :  راوی

اَل لٔی مُ  َٗ اَل  َٗ ًُ ََبٔی َحِنزََة  ِيُب بِ ٌَ ثَىٔی ُط ًُ َیزٔیَس َحسَّ یُِح بِ ثََيا َُشَ ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ًُ ََبٔی َحسَّ ًُ اِلُنِيَٜسٔرٔ َوابِ ُس بِ َحنَّ

 ٌِ ًِ اِلُنِشلٔنٔیَن َي ِل َوََىَا ٔم ُ٘ َٓ ُِٗلَت ََىَِت َذاَک  إَٔذا  َٓ َضأئ ََصِٔل اِلَنٔسیَيةٔ  َ٘ ُٓ  ًِ َُیِرُصَُنا ٔم َوَة َو ُل اِلُنِشلٔنٔیَن ََفِ ِوَلُط َوََىَا ََوَّ َٗ  ىٔی 

ایب رفدہ افر اؿ دف رضحات ےک  رمعف نب امثعؿ، رشحی نب سیدی، رضحت بیعش نب ایب زمحہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس انب دنکمر، انب
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 رمعف نب امثعؿ، رشحی نب سیدی، رضحت بیعش نب ایب زمحہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     755    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہموسی بً اسنٌيل، حناز، ٗتازہ، ثابت، حنيس، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًي :  راوی

ٌَّ َر  ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزَة َوثَابٕٔت َوحَُنِيٕس  َٗ  ًِ ًَ اْز  ٌٔيَل ََِخبََرىَا َحنَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ِس َحسَّ َٗ ٔ َو ََلة ٔلَی الؼَّ ُجَّل َجاَئ إ

ّبا ُمَبا ثٔیّرا كَيِّ َٛ بَرُ اِلَحِنُس ِهَّلِل َحِنّسا  ِٛ اَل اہللُ ََ َ٘ َٓ ُص  َٔ زَُظ اليَّ َٔ َه َح ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َضی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ا  َلنَّ َٓ َرکّا ٓٔيطٔ 

اَل الزَُّجُل ََىَا یَا َرُسوَل اہللٔ  َ٘ َٓ ِل بَأِّسا  ُ٘ َّطُ َلِه َي إٔى َٓ اَل ََیُُِّٜه اِلُنَتکَلُِّه بٔاِلکَلَٔنأت  َٗ ُص َػََلَتطُ  َٔ زَنَٔی اليَّ َٔ ِس َح َٗ  ٔجئُِت َو

 َٓ ِلُتَضا  ُ٘ َضا َوَزاَز حَُنِيْس ٓٔيطٔ َوإَٔذا َجاَئ ََحَ َٓ ٌُ َٓ ًََْشَ َمَلکّا یَبَِتٔسُروىََضا ََیُُّضِه َیزِ ِس َرََیُِت اثِىَِی  َ٘ اَل َل ِلَيِنٔع ىَِحَو َما َ٘ َٓ ِه  ُٛ ُس

طُ  َ٘ ٔف َما َسَب ِ٘ ُط َوِلَي َٛ ِلُيَؼلِّ َما ََِزَر َٓ ٌَ یَِنٔشی   کَا

، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش امنز ںیم اس احؽ ںیم ومیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، اثتب، دیمح
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ر اَ ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشکی وہا ہک ایکس اسںیسن وھپیل وہیئ ںیھت اس ےن اہک َاہلل اَِکَ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک، ہی املکت سک ےن ےہک ےھت؟ افر اس ےن وکیئ انانمبس امنز ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص

ابت ںیہن یک سپ فہ صخش وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ املکت ںیم ےن ےہک ےھت بج ںیم آای وت ریمی اسںیسن وھپیل وہیئ یھت 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ابرہ رفےتش دےھکی وج اؿ املکت وک رعش رپ ےل سپ ہی املکت ںیم ےن زپےھ اس رپ آپ یلص اہلل 

اجےن ےک ےیل اؿ یک رطػ کپل رےہ ےھت اس رفاتی ںیم دیمح ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت 



 

سج دقر ہصح ےلم زپھ ےل افر وج رہ اجےئ اوکس دعب ںیم وپار ںیم ےس وکیئ صخش امنز ےک ےیل آےئ وت درایمہن اچؽ  ل رک آےئ امنز اک 

 رک ےل 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اتقدہ، اثتب، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داعامنز 

     756    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً مززوٚ، طٌبہ، ًنزو بً مزہ، ًاػه، حرضت جبیر بً ملٌه رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ٕٚ ََِخبََرىَا ُط ًُ َمزُِزو ًَِنزُو بِ ثََيا  َّطُ َرََی  َحسَّ ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ٕه  ٌٔ ًٔ ُمِل ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ًِ ابِ ًَ َيزٔیِّ  ٌَ ًَأػٕه اِل

اَل اہللُ  َ٘ َٓ ًَِنْزو ََل ََِزرٔی ََیَّ َػََلةٕ هَٔی  اَل  َٗ ِّی َػََلّة  َه ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  بٔیّرا َرُسوَل اہللٔ َػل َٛ بَرُ  ِٛ بٔیّرا اہللُ ََ َٛ بَرُ  ِٛ اہللُ  ََ

ٌَ اہللٔ  ثٔیّرا َوُسِبَحا َٛ ثٔیّرا َواِلَحِنُس ِهَّلِل  َٛ ثٔیّرا َواِلَحِنُس ِهَّلِل  َٛ بٔیّرا َواِلَحِنُس ِهَّلِل  َٛ بَرُ  ِٛ ََ ًِ ّة َؤََػيَّل ثَََلثّا ًََُوذُ بٔاہللٔ ٔم برُِکَ

 ٌِ ُثُط الظِّ ِٔ اَل َن َٗ  ٔ ثٔطٔ َوَصِنزٔظ ِٔ دٔطٔ َوَن ِٔ ًِ َن ٌٔ ٔم ِيَلا ٜٔبِرُ َوَصِنزُُظ اِلُنوَتةُ الظَّ ُدُط اِل ِٔ  زُ َوَن

ہبعش، رمعف نب رمہ، اعمص، رضحت ،ریب نب معطم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع  رمعف نب رمزفؼ،

ز یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فآہل فملس وک اکی امنز زپےتھ وہےئ داھکی رمع فنب رمزفؼ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ وکؿ یس امن
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ہ ےس رماد رعش ف اشرعی افر، ہخفن ےس رماد رغفر اف َ

 

ب
َفَ

 

ن
ـِ 
ِ
ر

 

ْر
م َ
ھ

َ
ِِس ف

 

ب
َفْ

 

ن
َ
ِس ف
ِ

 

ح
ْ َف

 

ن
ا ِؿ نِمْ 

َ
ع
ْ
ئ 
َ
ّ

 

س
ل
ِ نِْم ا

َ
 لِلّ
ِ
ُعوُذ اِ

َ
ر ڈنمھگ افر، زمہہ ےس رماد فوسہس أ

 افر  ںوؿ ےہ 

 رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، رمعف نب رمہ، اعمص، رضحت ،ریب نب معطم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     757    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ملٌه رضی اہلل ًيہ مشسز، یحٌی ، مشٌز، ًنزو بً مزہ، حرضت جبیر بً :  راوی

ًٔ جُ  ٍٔ بِ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ ًٔ ُمزََّة  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ  ٕ ز ٌَ ًُ ٔمِش ثََيا یَِحٌَی بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُت َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕ َبیِر



 

َٔ َذََکَ  َلوُّ وُل فٔی التَّ ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ   ىَِحَوظُ  الئَّيیَّ َػل

دسمد، ییحی، رعسم، رمعف نب رمہ، رضحت ،ریب نب معطم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک لفن امنز 

 ںیم ہی زپےتھ وہےئ انس ےہ اےکس دعب افرپ فایل داع ذرک یک 

 ہنع دسمد، ییحی ، رعسم، رمعف نب رمہ، رضحت ،ریب نب معطم ریض اہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     758    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ػالح، ازہز بً سٌيس، حرضت ًاػه بً حنيسمحنس بً رآٍ، زیس بً حباب، مٌاویہ ب :  راوی

ًُ َػالٕٔح ََِخبََرنٔی ََِزَصزُ  اؤیَُة بِ ٌَ ًُ اِلُحَبأب ََِخبََرنٔی ُم ثََيا َزیُِس بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَأػٔه  َحسَّ  ًِ ًَ ازٔیُّ  ٌٔيٕس اِلََحَ ًُ َس بِ

ًَائَٔظَة بٔأَیِّ َطيِ  اَل َسأَِلُت  َٗ ًٔ حَُنِيٕس  ِس َسأَِلَتىٔی بِ َ٘ اَلِت َل َ٘ َٓ ِئل  َه َٗٔياَو اللَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  تَتُٔح َرُسوُل اہللٔ َػل ِٔ ٌَ َي ٕئ کَا

ا ًَِْشّ ا َوَسبََّح  ًَِْشّ ا َوَحنَٔس اہلَل  ًَِْشّ ََّر  ب َٛ اَو  َٗ ٌَ إَٔذا  ِبَلَک کَا َٗ ًَِيُط َََحْس  ًِ َطِيٕئ َما َسأََلىٔی  ًَ  ًَ ا َوَصلََّل  ًَِْشّ َفَ  ِِ ا َواِسَت ِْشّ

ا َٗ ٔ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ  او َ٘ ٙٔ اِلَن ًِ ٔؿي ذُ ٔم وَّ ٌَ ًَآٔىٔی َویََت ىٔی َو ِٗ اَل اللَُّضهَّ أُِفِ لٔی َواصِٔسنٔی َواِرُز َٗ ًُ َو َل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َخالُٔس بِ

ًَائَٔظَة ىَِحَوظُ   ًِ ًَ َة اِلُحزَٔشیِّ  ٌَ ًِ َربٔي ًَ  ٌَ َسا ٌِ  َم

 نب راعف، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ازرہ نب دیعس، رضحت اعمص نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل دمحم

اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک ونالف سک داع ےس رشفع رفامےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای مت ےن ھجم ےس 

 ےن ہن وپیھچ یھت رفامای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےت وت دس رمہبت ریبکت ےتہک ایسی ابت وپیھچ ےہ وج اب کت یسک

  اہلل ےتہک افر دس رمہبت اافغتسر زپےتھ افر رھپ
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 یھب وباہطس رہعیب رجیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس ایس رطح ےس رفاتی ایک ےہ 

 ت اعمص نب دیمحدمحم نب راعف، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ازرہ نب دیعس، رضح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع



 

     759    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رکمہ، یحٌی بً ابی ٛثیر، حرضت ابوسلنہ بً ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہابً مثىی، ًنز بً یوىص، ً :  راوی

ٕ َحسَّ  ثٔیر َٛ ًُ ََبٔی  ثَىٔی َیِحٌَی بِ َمُة َحسَّ ثََيا ًرِٔکٔ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًَُنزُ بِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ثَىٔی ََبُو َسَلَنَة بِ

اَل  َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ًٔ اَو مٔ  بِ َٗ ِٔتَتُٔح َػََلَتطُ إٔذَا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ  ٌَ ىَٔيیُّ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة بٔأَیِّ َطِيٕئ کَا ٌَ َسأَِلُت  اَلِت کَا َٗ ًِ اللَِّئل 

آٔيَل  تَتُٔح َػََلَتطُ اللَُّضهَّ َربَّ ٔجبِرٔیَل َؤميکَائٔيَل َوإِْٔسَ ِٔ ًِ اللَِّئل َي اَو ٔم َٗ ِئب  إَٔذا  َِ ًَالَٔه اِل َنَوأت َواِْلَِرٔق  أطَ الشَّ َٓ

 ِّٙ ًِ اِلَح َٕ ٓٔيطٔ ٔم ٔ ٌَ اصِٔسنٔی لَٔنا اِخُتل ُٔو ٔ ٔ ََىَِت َتِحُُٜه بَیَِن ًَٔبازَٔک ٓامَٔی کَاىُوا ٓٔيطٔ یَِدَتل َضاَزة ََّک ََىَِت َتِضٔسی َوالظَّ  بٔإٔذِىَٔک إٔى

إن ُمِشَت٘ٔيٕه  ٔلَی رٔصَ ًِ َاَظاُئ إ  َم

 ینثم، رمع نب ویسن، رکعہم، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات ںیم امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت سک داع ےس امنز 

رفامای، بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت اینپ امنز اس داع ےس اک آاغز رفامےت؟ اوہنں ےن 
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  ہنعانب ینثم، رمع نب ویسن، رکعہم، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     760    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ضی اہلل ًيہمحنسبً رآٍ، ابوىوح، حرضت ًرکمہ ر :  راوی

يَ  ٌِ ٔ بََٔل إِٔخَبإر َوَم َمُة بٔإِٔسَيازٔظ ثََيا ًرِٔکٔ اْز َحسَّ ثََيا ََبُو ىُوٕح رُقَ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ََّر َحسَّ ب َٛ ِئل  اَو بٔاللَّ َٗ ٌَ إَٔذا  اَل کَا َٗ اُظ 

ولُ  ُ٘  َوَي

فی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل دمحمنب راعف، اوبونح، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح رم

 ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک افر ہی داع زپےتھ 

 دمحمنب راعف، اوبونح، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     761    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ٌٗييی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ظ لٔطٔ َوََِوَسٔلطٔ َوفٔی آٔخٔ ََلةٔ فٔی ََوَّ ًَأئ فٔی الؼَّ اَل ََل بَأَِض بٔالسُّ َٗ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َُیِرٔصَاَحسَّ ٔة َو ـَ ي  فٔی اِلَفٔ

رضحت یبنعق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےس رفاتی ےہ ہک اامؾ امکل اک انہک ےہ ہک امنز رفض وہ ای لفن اےکس افؽ، افطس افر آرخ 

 ںیم داع رکےن ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن ےہ 

 رضحت یبنعق ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     762    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، نٌيه بً ًبساہلل، ًلی بً یحٌی ، حرضت رٓاًہ بً رآٍ :  راوی

ثََيا الِ  ًَ َحسَّ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َیِحٌَی الزَُّرقٔیِّ  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٔ ًَِبسٔ اہللٔ اِلُنِحنٔز  ًٔ ِئه بِ ٌَ ًِ نُ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ ٍٕ الزَُّرقٔیِّ َ٘ ٔ ًٔ َرآ ًََة بِ ا َٓ ًِ رٔ

لَ  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ِّی َوَراَئ َرُسؤل اہللٔ َػل يَّا یَِوّما نَُؼل ُٛ اَل  َٗ ًِ َه َرََِسُط ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ا َر نَّ

َه اللَّضُ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُجْل َوَراَئ َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ ًِ َحنَٔسُظ  ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َٗ  َٔ و ُٛ
هَّ َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس َحِنّسا الزُّ

بّ  ثٔیّرا كَيِّ َٛ ّٔ ٔ ًِ اِلُنَتکَلُِّه بَٔضا آن اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َٖ َرُسوُل اہللٔ َػل ا اِنَْصَ ََٓلنَّ اَل الزَُّجُل ََىَا َیا ا ُمَباَرکّا ٓٔيطٔ  َ٘ َٓ ا 

ّة َو  ٌَ ـِ ِس َرََیُِت بٔ َ٘ َه َل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ لُ َرُسوَل اہللٔ   ثَََلثٔیَن َمَلکّا َیبَِتسُٔروىََضا ََیُُّضِه َیِٜتُبَُضا ََوَّ

یبنعق، امکل، میعن نب دبع اہلل، یلع نب ییحی، رضحت رافہع نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ ولگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رس ااھٹای وت آپ ےن عمس اہلل نمل دمحہ اہک اکی صخش  فملس ےک ےھچیپ امنز زپھ رےہ ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ےس

 فآہل فملس ےن وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکا اھت اس ےن اہک رانب کل ادمحل دمحا   ریثکا   ابیط   ابمراک  ہیف بج آپ یلص اہلل ہیلع

ہک ہی املکت سک ےن ےہک ےھت؟ اس صخش ےن اہک ای روسؽ یلص امنز ےس افرغ وہ ےکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن ےہک ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن سیت ےس زادئ رفوتشں وک داھکی وج اس داع وک ےنھکل

 ےک ےیل کپل رےہ ےھت ہک دںیھکی وکؿ ےلہپ اتھکل ےہ 



 

 دبعاہلل، یلع نب ییحی ، رضحت رافہع نب راعفیبنعق، امکل، میعن نب  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     763    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابوزبیر، كاؤض، مالک، ابوزبیر، كاوض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ َرُسوَل  ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َنَوأت َواِْلَِر  وُل اللَُّضهَّ َلَک اِلَحِنُس ََىَِت ىُوُر الشَّ ُ٘ ٖٔ اللَِّئل َي ًِ َجِو ٔ ٔم ََلة ٔلَی الؼَّ اَو إ َٗ ٌَ إَٔذا  يَّاُو کَا َٗ ٔق َوَلَک اِلَحِنُس ََىَِت 

 ًَّ ٔ ًِ ٓٔيض َنَوأت َواِْلَِرٔق َوَم َنَوأت َواِْلَِرٔق َوَلَک اِلَحِنُس ََىَِت َربُّ الشَّ ُّٙ  الشَّ ًُِسَک اِلَح ُّٙ َوَو ِولَُک اِلَح َٗ ُّٙ َو ََىَِت اِلَح

َلِيَک  ًَ ٌّٙ اللَُّضهَّ َلَک ََِسَلِنُت َوبَٔک آَمِيُت َو ُة َح ًَ ا ٌّٙ َوالشَّ ٌّٙ َواليَّاُر َح ٌّٙ َواِلَحيَُّة َح اُؤَک َح َ٘ ٔ َِّلُت َوإَٔلِيَک ََىَِبُت َوبَٔک  َول َتَوک

 َٓ ِنُت  َٛ ًَِلِيُت ََىَِت إَٔلهٔی ََل إَٔلَط إَٔلَّ ََىَِت َخاَػِنُت َوإَٔلِيَک َحا ِرُت َوََ ُت َوََِْسَ ِ
ِمُت َوََخَّ سَّ َٗ  أُِفِ لٔی َما 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبزریب، اطؤس، امکل، اوبزریب، اطؤس ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک درایمؿ بش 

 ُؾ  ز ےک ےی اےتھٹ وت رفامےت ںیم بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امن
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 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبزریب، اطؤس، امکل، اوبزریب، اطفس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     764    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو کامل، خالس، ًنزاٌ بً مشله ٗيص بً سٌس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ اِلَحارٔ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َخالْٔس َي ثََيا ََبُو کَأمٕل َحسَّ ثََيا َحسَّ اَل َحسَّ َٗ ثَُط  ٕس َحسَّ ٌِ ًَ َس ِيَص بِ َٗ  ٌَّ ًُ ُمِشلٕٔه ََ ٌُ بِ ثََيا ًِٔنَزا ٔث َحسَّ

َس َما ٌِ وُل َب ُ٘ ٔس َي َضحُّ ٌَ فٔی التَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ بَرُ ثُهَّ َذََکَ  كَاُوْض  ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ َي



 

َياظُ َم  ٌِ 

اوب اکلم، اخدل، رمعاؿ نب ملسم سیق نب دعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 

حِد  ںیم اہلل اربک ےنہک ےک دعب ہی داع زپےتھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیہ داع ذرک یک وج افرپ ذگر یکچ ےہ 
ج

 

ت

 

 ، اخدل، رمعاؿ نب ملسم سیق نب دعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعاوب اکلم :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     765    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس بً ًبسالحبار، ٗتيبہ، رٓاًہ بً یحٌی بً ًبساہلل، رٓاًہ بً رآٍ :  راوی

ًُ َیحِ  ًَُة بِ ا َٓ ثََيا رٔ ُٗتَِيَبُة َحسَّ اَل  َٗ ِبٔس اِلَحبَّارٔ ىَِحَوُظ  ًَ  ًُ ٌٔيُس بِ ٌٔيٕس َوَس ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَ َحسَّ ا َٓ ًٔ رٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًٔ ٌَی بِ َة بِ

َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل اَل َػلَِّيُت َخِل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ًََة بِ ا َٓ ًٔ رٔ ٔ بِ اذ ٌَ ًَهِّ ََبٔيطٔ ُم  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ َلَص َرآ ٌَ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

 َ ثٔیّرا ك َٛ ِلُت اِلَحِنُس ِهَّلِل َحِنّسا  ُ٘ َٓ ُة  ًَ َٓا ُٗتَِيَبُة رٔ ِل  ُ٘ ُة َلِه َي ًَ ا َٓ ا رٔ ََٓلنَّ َنا یُٔحبُّ َربَُّيا َوَیزَِضی  َٛ َلِيطٔ  ًَ ّبا ُمَباَرکّا ٓٔيطٔ ُمَباَرکّا  يِّ

 َ ََلةٔ ثُهَّ َذََکَ ى ًِ اِلُنَتکَلُِّه فٔی الؼَّ اَل َم َ٘ َٓ  َٖ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِنَْصَ َّی اہللُ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل  ِحَو َحٔسیٔث َمالٕٔک َوَََتهَّ ٔمِيطُ َػل

 دیعس نب دبعاابجلر، ہبیتق، رافہع نب ییحی نب دبع اہلل، رافہع نب راعف ےس رفاتی ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہبیتق نب

سِ 

ْ
ب 
َ ل
َ
  ی
 
ک
َ
 ر
َ
  فِب ِس ُمِ

 
ک
َ
 ر
َ
ا  ُمِ

 
ِّبِ
ئ  َ
ط
ا 

 

ر  
ِ

 

َ
ا ک

 
ِ ََحْ 
َ
ْد ُ لِلِّ

َم
ج
ْ ل

ُ  ےھچیپ امنز زپیھ ھجم وک کنیھچ آیئگ ںیم ےن اہک ا
ّ
ِ ِ ُ

 
َ  ی

َ
 بج آپ یلص اہلل ہیلع َک

َ

 

 
ْ
ر َ ْ َ
َ  ف

 

ُ
ِبّ َ
 ر

فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئگ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک امنز ںیم ہی املکت سک ےن ےہک ےھت رھپ فیسی یہ 

 دحثی ایبؿ یک اسیج ہک افرپ ذگر یکچ ےہ افر اس ےس یھب زایدہ 

 ر، ہبیتق، رافہع نب ییحی نب دبعاہلل، رافہع نب راعفہبیتق نب دیعس نب دبعاابجل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک رشفع ںیم زپیھ اجےن فایل داع

     766    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًباض بً ًبسالٌويه، یزیس بً ہاروٌ، َشیک، ًاػه بً ًبيساہلل، حرضت ًبساہلل بً ًامز بً ربيٌہ :  راوی

ًٔ ًُبَِيسٔ  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ یْک  ٌَ ََِخبََرىَا ََشٔ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ٔوئه َحسَّ ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ًٔ  َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ٔ  اہللٔ  ًَأمز



 

َه َو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ اِْلَِنَؼارٔ َخِل ًََلَص َطابٌّ ٔم اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َة  ٌَ ًٔ َربٔي اَل اِلَحِنُس بِ َ٘ َٓ ََلةٔ  صَُو فٔی الؼَّ

َس  ٌِ َّی َیزَِضی َربَُّيا َوَب ّبا ُمَباَرکّا ٓٔيطٔ َحً ثٔیّرا كَيِّ َٛ َٖ َرُسوُل اہللٔ ِهَّلِل َحِنّسا  ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ  ٔ ة ىَِيا َواِْلٔخَ ٔ السُّ ًِ ََِمز َما َیزَِضی ٔم

 َ ائُٔل اِلک َ٘ ًِ اِل اَل َم َٗ ابُّ ثُهَّ  ََٜت الظَّ َش َٓ اَل  َٗ ائُٔل اِلکَلَٔنَة  َ٘ ًِ اِل اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِل بَأِّسا َػل ُ٘ َُّط َلِه َي إٔى َٓ لَٔنَة 

اَل یَ  َ٘ ًٔ َتَباَرَک َوَا َٓ ٔغ الزَِّحَن ٌَ رَعِ اَل َما َتَياَصِت زُو َٗ ُِٗلُتَضا َلِه َُرِٔز بَٔضا إَٔلَّ َخیِّرا  الَیا َرُسوَل اہللٔ ََىَا  ٌَ 

ابعس نب دبعامیظعل، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعمص نب دیبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ 
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ہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ُمِ

اس ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی ےنہک فاال وکؿ اھت؟ فہ ونوجاؿ اخومش راہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفابرہ درایتف رفامای افر اہک 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ہملک ےن ھچک ربا ںیہن ایک بت فہ ونوجاؿ وبال ای روسؽ اہلل ںیم ےن ضحم ریخ یک تین ےس اہک اھت آ

 رنمح ےک رعش ےس ےلہپ ںیہک ںیہن راک 

 ابعس نب دبعامیظعل، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعمص نب دیبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب :  رافی

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

  

 ریبکت رحتہمی ےک دعبانثء زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی ےک دعبانثء زپانھ

     767    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالشَلو بً ملہز، جٌف، ًلی بً ًلی، ابومتوکل، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبُس ا ثََيا  ًَ َحسَّ ِّٔل اليَّاظٔیِّ  ًِ ََبٔی اِلُنَتَوک ًَ َٓاعٔیِّ  ًَلٓٔیٕ الزِّ  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ َفْ  ٌِ ثََيا َج ٕ َحسَّ ز ًُ ُمَلضَّ ََلؤ بِ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ لشَّ ًِ ََبٔی َس

ََّر ثُهَّ  ب َٛ ِئل  ًِ اللَّ اَو ٔم َٗ َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا وُل ُسِبَحاىََک اللَُّضهَّ َوبَٔحِنٔسَک َوَتَباَرَک اِسُنَک  َٗ ُ٘ َي

 ٔ ب َٛ بَرُ  ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ وُل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ثَََلثّا ثُهَّ َي ُ٘ َک َوََل إَٔلَط َُیَِرَک ثُهَّ َي الَی َجسُّ ٌَ ًِ َوَا لٔئه ٔم ٌَ ٍٔ اِل نٔي یّرا ثَََلثّا ًََُوذُ بٔاہللٔ الشَّ

يِ  ًِ الظَّ ًَ ٌَ صَُو  ولُو ُ٘ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا اِلَحٔسیُث َي َٗ  ُ َ ثٔطٔ ثُهَّ َيرِقَ ِٔ دٔطٔ َوَن ِٔ ٔ َوَن ًِ َصِنزٔظ ٌٔ الزَّٔجئه ٔم ًِ َلا ًَ ًَلٓٔیٕ   ًٔ ًَلٔیِّ بِ  

َفٕ  ٌِ ًِ َج ًٔ ُمزَِسَّل اِلَوصُِه ٔم  اِلَحَش



 

  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دبعاالسلؾ نب رہطم، رفعج، یلع نب یلع، اوبوتملک، رضحت اوبدیعس
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ِِس زپےتھ افر رھپ رقات رفامےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دحمنیث ےن اس دحثی وک ع  یلع نب یلع
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 رمالس  رفاتی ایک ےہ )ینعی اس ےن اوبدیعس  یری اک وحاہل ںیہن ےہ( اس ںیم فمہ رفعج یک رطػ ےس ےہ 

 دبعاالسلؾ نب رہطم، رفعج، یلع نب یلع، اوبوتملک، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی ےک دعبانثء زپانھ

     768    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشین بً ًيسی، كلٙ بً ُياو، ًبسالشَلو، بً رحب، بسیل بً ميرسہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٔ ً ًُ ثََيا حَُشیُِن بِ ًِ َحسَّ ًَ َة  ًٔ َمِيرَسَ ًِ بَُسیِٔل بِ ًَ ٕب اِلُنََلئٔیُّ  ًُ رَحِ ٔ بِ ََلو ًَِبُس الشَّ ثََيا  ٕ َحسَّ ًُ َُيَّاو ُٙ بِ ثََيا كَِل  ََبٔی يَسی َحسَّ

 َٗ ََلَة  َتَح الؼَّ ِٔ َه إَٔذا اِسَت ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ اَل ُسِبَحاىََک اللَُّضهَّ َوبَٔحِنٔسَک اِلَحِوَزأئ 

 ًِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا اِلَحٔسیُث َلِيَص بٔاِلَنِظُضورٔ  َٗ َُیَِرَک  َک َوََل إَٔلَط  الَی َجسُّ ٌَ ٕب  َوَتَباَرَک اِسُنَک َوَا ًٔ رَحِ ََلؤ بِ ِبٔس الشَّ ًَ

ِس َرَوی ٗٔؼَّ  َٗ ًُ َُيَّاوٕ َو ُٙ بِ ٔ إَٔلَّ كَِل ًِ َصَذاَلِه َیزِؤظ وا ٓٔيطٔ َطِيّئا ٔم ًَْة َلِه یَِذَُکُ ًِ بَُسیِٕل َجَنا ًَ ََلةٔ   َة الؼَّ

نیسح نب یسیع، قلط نب انغؾ، دبعاالسلؾ، نب رحب، دبلی نب رسیمہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ 
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ںیہ ہک ہی دحثی دبعاالسلؾ نب رحب ےک فاہطس ےس روہشر ںیہن ےہ دبعاالسلؾ ےک فاہطس ےس اوکس رصػ قلط نب انغؾ ےن رفاتی 

 ےہ رگم یسک ےن یھب ہی داع وساےئ دبعاالسلؾ ےک یسک ےن ذرک ںیہن یک  ایک ےہ افر دبلی ےس اکی امجتع ےن امنز اک ہصق رفاتی ایک

 نیسح نب یسیع، قلط نب انغؾ، دبعاالسلؾ، نب رحب، دبلی نب رسیمہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 آاغز ںیم ہتکس اک ایبؿامنز ےک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز ےک آاغز ںیم ہتکس اک ایبؿ

     769    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يٌ٘وب بً ابزاہيه، اسنٌيل، یوىص، حرضت حشً بْصی :  راوی

 ًِ ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٔ َسَِٜتّة َحسَّ ََلة ِٔٔوُت َسِٜتََتیِٔن فٔی الؼَّ اَل َسُنَزةُ َح َٗ اَل  َٗ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ یُوىَُص 

اَل  َٗ  َٔ و ُٛ
ٕ ًِٔيَس الزُّ َٜٔتأب َوُسوَرة اتَٔحٔة اِل َٓ  ًِ َْ ٔم َ َوَسَِٜتّة إَٔذا ََفَ َ َّی َيرِقَ ََّر اِْلَٔماُو َحً ب َٛ ًُ إَٔذا  ٌُ بِ َلِيطٔ ًِٔنَزا ًَ  َٓأَىرَِکَ َذلَٔک 

اَل حَُنيِ  َٗ َذا  َٛ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ َٚ َسُنَزَة  ََٓؼسَّ ٔلَی َُبَٓیٕ  ٔلَی اِلَنسٔیَيةٔ إ َٜتَبُوا فٔی َذلَٔک إ َٓ اَل  َٗ ْس فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث َوَسَِٜتّة إَٔذا حَُؼیِٕن 

ائَةٔ  ًِ اِلرٔقَ َْ ٔم  ََفَ

ہک رضحت رمسہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم امنز ںیم دف ہگج ےتکس وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع، ویسن، رضحت نسح رصبی ےن رفاتی ایک ےہ 

اید ںیہ اکی ریبکت رحتہمی ےک دعب رقات کت، دفرسے افہحت افر وسرت ےس رفاتغ ےک دعب روکع ےک فتق، رمعاؿ نب ،نیص ےن 

یک دصتقی یک اوبداؤد ےن ااکس ااکنر ایک ےہ ولوگں ےن اس ہلئسم ےک قلعتم دمہنی ںیم رضحت ایب نب ع ، وک اھکل آپ ےن رضحت رمسہ 

 اہک ہک دیمح ےن یھب اس دحثی ںیم رقات ےس افرغ وہےن رپ ہتکس اک ذرک ایک ےہ 

 وقعیب نب اربامیہ، الیعمس، ویسن، رضحت نسح رصبی :  رافی

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

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 امنز ےک آاغز ںیم ہتکس اک ایبؿ

     770    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو برک بً خَلز، خالس بً حارث، اطٌث، حرضت حشً، حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ًُ اِلَحارٔٔث  ثََيا َخالُٔس بِ ٕ َحسَّ ز ًُ َخَلَّ ثََيا ََبُو برَِکٔ بِ َّی اہللُ َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ ُجِيُسٕب  ًِ َسُنَزَة بِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َث  ٌَ ًِ ََِط

ََٓذََکَ َم  ائَٔة کُلَِّضا  ًِ اِلرٔقَ َْ ٔم َتَح َوإَٔذا ََفَ ِٔ ٌَ َيِشُُٜت َسِٜتََتیِٔن إَٔذا اِسَت َّطُ کَا ىَی َحٔسیٔث یُوىَُص ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََى ٌِ 

نب احرث، اثعش، رضحت نسح، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل اوب رکب نب الخد، اخدل 

ہیلع فآہل فملس دف ہگج ہتکس رکےت ےھت اکی امنز ےک آاغز ںیم )ینعی ریبکت رحتہمی ےک دعب( دفرسے بج رقات ےس وپری رطح 

 ثی ویسن )ذموکرہ ابال( یک رطح ذرک ایک افرغ وہاجےت )ینعی روکع ےس لبق( اس ےک دعب اک ومضمؿ، اثعش، ےن دح

 اوب رکب نب الخد، اخدل نب احرث، اثعش، رضحت نسح، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ امنز ےک آاغز ںیم ہتکس

     771    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس، سٌيس، ٗتازہ، حشً، سنزہ، بً جيسب، ًنزاٌ بً حؼین، حرضت حشً رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  ٌٔيْس َحسَّ ثََيا َس ثََيا یَزٔیُس َحسَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ا َحسَّ ًَ حَُؼیِٕن َتَذاََکَ ٌَ بِ ًَ ُجِيُسٕب َؤًِنَزا ٌَّ َسُنَزَة بِ ََ

َلِيطٔ َوَسلََّه َسِٜتََتیِٔن َسَِٜتّة  ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ َى  ٔٔ َُّط َح ًُ ُجِيُسٕب ََى َث َسُنَزةُ بِ َحسَّ َٓ ًِ َْ ٔم ََّر َوَسَِٜتّة إَٔذا ََفَ ب َٛ إَٔذا 

ٔ اِلنَ  ائَةٔ َُیِر ٔ رٔقَ َٜتََبا فٔی َذل َٓ ًُ حَُؼیِٕن  ٌُ بِ ًََلِيطٔ ًِٔنَزا َٔٔى َذلَٔک َسُنَزةُ َوََىرَِکَ  َح َٓ الِّیَن  َـّ َلِيضِٔه َوََل ال ًَ ؤب  ـُ ٕب ِِ ٌِ َٛ  ًٔ ٔلَی َُبَیِّ بِ َک إ

َٔٔى  ِس َح َٗ ٌَّ َسُنَزَة  َلِيضَٔنا ََ ًَ  ٔ ظ ٌَ فٔی َٛٔتابٔطٔ إَٔلِيضَٔنا ََِو فٔی َرزِّ کَا َٓ 

دیعس، اتقدہ، نسح، رمسہ، نب دنجب، رمعاؿ نب ،نیص، رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہک رمسہ نب دسمد، سیدی، 

دنجب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع آسپ ںیم ذمارکہ رک رےہ ےھت رمسہ ےن اہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

   فملس ےس دف ےتکس اید ےیک ںیہ اکی ہتکس ریبکت
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رحتہمی ےک دعب افر دفرسا ہتکس بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ع

 زپھ ےتکچ رمعاؿ نب ،نیص ےن اوکس ہن امان اوہنں ےن )اےنپ االتخػ وک( ایب نب ع ، ےک اپس اھکل رضحت ایب نب ع ، ےن 
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  وجاب ںیم رفامای ہک رمسہ ےن کیھٹ اید راھک

 دسمد، سیدی، دیعس، اتقدہ، نسح، رمسہ، نب دنجب، رمعاؿ نب ،نیص، رضحت نسح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ابً مثىی، ًبساَلًلی، سٌيس، حرضت سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اَل  َٗ ٌٔيْس بَٔضَذا  ثََيا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ثََيا  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ٌٔ  َحسَّ اَل َسِٜتََتا َٗ َسُنَزَة 

ِو  ٔٔ ٌٔ الشَّ َح َتاَزَة َما َصاَتا َ٘ ٔ ُِٗلَيا ل ٌٔيْس  اَل َس َٗ اَل ٓٔيطٔ  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ اَل إَٔذا َزَخَل فٔی ُتُضَنا  َٗ  ٌٔ ِٜتََتا

ؤب  ـُ ِِ ٔ اِلَن اَل َُیِر َٗ ُس َوإَٔذا  ٌِ اَل َب َٗ ائَٔة ثُهَّ  ًِ اِلرٔقَ َْ ٔم الِّیَن َػََلتٔطٔ َوإَٔذا ََفَ َـّ َلِيضِٔه َوََل ال ًَ 

انب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دف ےتکس ےھجم اید ںیہ دیعس 

 امنز ںیم دالخ ےتہک ںیہ ہک مہ ےن رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ فہ دف ےتکس وکؿ ےس ںیہ؟ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک اکی بج
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 وہ دفرسا بج رقات ےس افرغ وہ اےکس دعب اہک ینعی بج فہ ع

 انب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 احنس بً ابی طٌيب، محنس بً ٓـيل، ًنارہ، ابوکامل، ًبسالوحس، ًنارہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَ َحسَّ ًَِبُس اِلَواحٔٔس  ثََيا  ثََيا ََبُو کَأمٕل َحسَّ ًِ ًَُناَرَة ح و َحسَّ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيٕب َحسَّ ٌَ ًِ ًَُناَرَة ََبٔی ُط

َه إٔذَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة  ًَ ًِ ََبٔی ُزِر ًَ ىَی  ٌِ ٔ اِلَن ِٜبٔیر ََٜت بَیَِن التَّ ٔ َس ََلة ََّر فٔی الؼَّ ب َٛ ا 

ائَةٔ ََِخبٔرِنٔی َما  ٔ َواِلرٔقَ ِٜبٔیر ِّی َََرََیَِت ُسُٜوَتَک بَیَِن التَّ ِلُت َلطُ بٔأَبٔی ََىَِت َوَُم ُ٘ َٓ ائَٔة  اَل اللَُّضهَّ بَأًِس بَِيىٔی َوبَیَِن َواِلرٔقَ َٗ وُل  ُ٘ َا

ًَِسَت بَ  َنا بَا َٛ ىَٔص اللَُّضهَّ أُِشلِ َخَلایَاَی  ًِ السَّ ِؤب اِْلَبَِئف ٔم ًِ َخَلاَیاَی کَالثَّ زٔٔب اللَُّضهَّ ََِن٘ٔىٔی ٔم ِِ ٚٔ َواِلَن ىٔی یَِن اِلَنِْشٔ

 ٔ ِلٔخ َواِلَنأئ َواِلبََرز  بٔالثَّ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  ادمح نب ایب بیعش، دمحم نب لیضف، امعرہ، اوباکلم، دبعاولدح، امعرہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

اہلل ہیلع فآہل فملس بج ریبکت رحتہمی ےتہک وت ریبکت افر رقات ےک درایمؿ ھچک دری ےک ےیل وکست رفامےت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ 

 ریبکت افر رقات یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ریمے امں ابپ دفا وہں، اتبےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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 ادمح نب ایب بیعش، دمحم نب لیضف، امعرہ، اوباکلم، دبعاولدح، امعرہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 مسب اہلل اک آہتسہ زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 مسب اہلل اک آہتسہ زپانھ
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 مشله بً ابزاہيه، ہظاو، ٗتازہ، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٌَ  َحسَّ َلِيطٔ َوَسلََّه َوََبَا برَِکٕ َوًَُنَز َوًُِثَنا ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ صَٔظاْو 

اَلنٔیَن  ٌَ ائََة ٔب اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ اِل ٌَ اِلرٔقَ تَتُٔحو ِٔ  کَاىُوا َي

اتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، اوبرکب دصقی ریض اہلل ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رف

 ےس رقات رشفع رفامےت ےھت 
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 ہنع، رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع افر امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع ا

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ی اہلل ًيہامشسز، ًبسالوارث، بً سٌيس، حشین، بسیل بً ميرسہ، ابوجواز، حرضت ًائظہ رض :  راوی

 ًِ ًَ َة  ًٔ َمِيرَسَ ًِ بَُسیِٔل بِ ًَ لِّٔه  ٌَ ًِ حَُشیِٕن اِلُن ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ِبُس اِلَوارٔٔث بِ ًَ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ ََبٔی اِلَحِوَزأئ 

ََلةَ  تَتُٔح الؼَّ ِٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا ٌَ إَٔذا  َٗ اَلنٔیَن َوکَا ٌَ ائَٔة ٔب اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ اِل ٔ َواِلرٔقَ ِٜبٔیر بٔالتَّ

َٔ َلِه يَ  و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ َرََِسطُ ٔم َٓ ٌَ إَٔذا َر ًِ بَیَِن َذلَٔک َوکَا ٜٔ ِؽ َرََِسطُ َوَلِه ُيَؼوِّبُِط َوَل ٍَ َلِه ُيَظدِّ َٛ ائّٔنا َر َٗ َّی َيِشَتؤَی  ِشُحِس َحً

ٌَ يَ  ی َویَِئؼُب رِٔجَلُط اِلُيِنىَی َو َوکَا ُغ رِٔجَلُط اِليُرِسَ ٌَ إَٔذا َجَلَص َيِفٔ اُت َوکَا ٔحيَّ َتیِٔن التَّ ٌَ ِٛ وُل فٔی کُلِّ َر ُ٘ ًِ ًَ ٌَ یَِيَهی  کَا

ِشلٔئه  ََلَة بٔالتَّ ٌَ َیِدتُٔه الؼَّ ٍٔ َوکَا بُ َطةٔ الشَّ ًِ ََفِ ًَ ٌٔ َو ِيَلا  ًَ٘ٔٔب الظَّ

، نیسح، دبلی نب رسیمہ، اوبوجاز، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع دسمد، دبعاولارث، نب دیعس

فآہل فملس امنز وک رشفع رفامےت اہلل اربک ہہک رک افر رقات رشفع رفامےت ےھت ادمحل ہلل رب ااعلنیمل ےس افر بج روکع رکےت ےھت وت 

 درایمؿ ںیم رےتھک ےھت افر بج روکع ےس رس ااھٹےت ےھت وت دجسہ ہن رکےت ےھت بج کت ہک رس وک ہن وت افاچن رےتھک ےھت افر ہن اچین ہکلب

ھدیےھ ڑھکے ہن وہ اجےت افر ایس رطح بج اکی دجسہ ےک دعب رس ااھٹےت ےھت وت دفرسا دجسہ ہن رکےت ےھت بج کت ہک ھدیےھ ہن 

 وت ابایں اپؤں اھچبےت افر داایں اپؤں ڑھک ارےتھک افر آپ یلص ھٹیب اجےت ےھت افر رہ دف رتعک ےک دعب اایحتلت زپےتھ ےھت افر بج ےتھٹیب

اہلل ہیلع فآہل فملس عنم رفامےت ےھت اطیشؿ یک رطح ےنھٹیب ےس افر عنم رفامےت ےھت )دجسہ ںیم( دردنے یک رطح اہھت اھچبےن ےس افر 

 امنز وک السؾ ےس متخ رفامےت ےھت 



 

 لی نب رسیمہ، اوبوجاز، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدسمد، دبعاولارث، نب دیعس، نیسح، دب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 بً ْسی، ابً ٓـيل، مدتار بً ٓلٔل، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ ہياز :  راوی

 ٔ ًَ َمال ُت ََىََص بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ُٕٔل  ُِٓل  ًٔ ًِ اِلُنِدَتارٔ بِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ثََيا ابِ یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ وُل  ُ٘ ٕک َي

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َّی َختَ  َػل َِٜوثََز َحً ًَِلِيَياَک اِل َّا ََ ًٔ الزَّحٔئه إٔى َ بِٔشٔه اہللٔ الزَِّحَن َ َٓرَقَ ا ُسوَرْة  ّٔ ٔ ًَلَیَّ آن اَل َصِل َُىِزَٔلِت  َٗ َنَضا 

ِّی فٔی اِلحَ  ًََسىٔيطٔ َرب َُّط ىَِضْز َو إٔى َٓ اَل  َٗ ًَِلُه  الُوا اہللُ َوَرُسولُُط ََ َٗ َِٜوثَزُ  ٌَ َما اِل  يَّةٔ َتِسُرو

انہد نب رسی، انب لیضف، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ْ  رفامای ہک ھجم
ئ  َ
عْع َ
َّ  أ
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رَثَ رپ ایھب اکی وسرة انزؽ وہیئ ےہ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپاھِب
ْ
و
َ ْ

 اْل
َ
ا ک َ

 

ب

اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرت متخ رفام دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب ےس وپاھچ ہک اجےتن وہ، وکرث، 

اکسج  ایک زیچ ےہ؟ احصہب ےن رعض ایک اہلل افر ااکس روسؽ وخب اجےتن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، وکرث، اکی رہن ےہ

 ریمے رب ےن تنج ںیم ےھجم دےنی اک فددہ رفامای ےہ 

 انہد نب رسی، انب لیضف، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  زپانھمسب اہلل اک آہتسہ

     777    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗلً بً نشیر، جٌف، حنيس ارعد، ابً طہاب، حرضت رعوہ رضی اہلل ًيہ ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُد اِلنَ  ثََيا حَُنِيْس اِْلرَِعَ َفْ َحسَّ ٌِ ثََيا َج ٕ َحسَّ ًُ نَُشیِر ًُ بِ َل َٗ ثََيا  َِٓک َحسَّ ٔ ًَائَٔظَة َوَذََکَ اِْل  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ِّیُّ  ک

لٔي ٌَ ٍٔ اِل نٔي اَل ًََُوذُ بٔالشَّ َٗ ًِ َوِجضٔطٔ َو ًَ  َٕ َظ َٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  اَلِت َجَلَص َرُسوُل اہللٔ َػل ٌٔ الزَّٔجئه َٗ ِيَلا ًِ الظَّ ٔه ٔم

ًَ َجاُؤا  ٌَّ الَّٔذی ٔ ًِ إ ًَ ْة  ًَ ِس َرَوی صََذا اِلَحٔسیَث َجَنا َٗ اَل ََبُو َزاُوز َوصََذا َحٔسیْث ُمِيرَکْ  َٗ ِٓٔک ًُِؼَبْة ٔمِيُِٜه اِْلیََة  ٔ الزُّصِزٔیِّ  بٔاِْل

ؤ حُنَ  ًِ لََکَ اَذةٔ ٔم ٌَ ٔ ٌَ ََِمزُ أَلِست ٌِ یَُٜو ََ ُٖ ٔح َوَََخا ِ
ًَلَی صََذا الْشَّ وا َصَذا اِلکَََلَو   ِيسٕ َلِه یَِذَُکُ



 

نطق نب ریسن، رفعج، دیمح ارعج، انب اہشب، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس ہصق تمہت رفاتی 

 
َ
ُعوُذ رکےت وہےئ ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب، اانپ رہچہ ابمرک وھکال افر أ
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ْم اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی 

ُک ْ

 

ب ِ
م

  دحثی رکنم ےہ اوکس زرہی ےس اکی امجتع ےن رفاتی ایک ےہ نکیل یسک ےن ہی الکؾ اس رطح ذرک ںیہن ایک ںیم ڈر
ِ
ُعوُذ اِ

َ
ات وہں ہک أ

 اہللِ اخل اشدی دیمح اک وقؽ ےہ 

 نطق نب ریسن، رفعج، دیمح ارعج، انب اہشب، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 آفاز ےس زپانھ مسب اہلل اک دنلب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 مسب اہلل اک دنلب آفاز ےس زپانھ

     778    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًوٌ، ہظيه، ًوٖ، یزیس، حرضت یزیس ٓارسی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ٌٕ ََِخبََرىَا صَُظِيْه  ِو ًَ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ٌَ َما ََِخبََرىَا  ا َّٔ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ِثَنا ٌُ ٔ ُِٗلُت ل اَل  َٗ ًَبَّإض   ًَ ُت ابِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ارٔٔسیِّ  َٔ ًِ َیزٔیَس اِل ًَ  ٕٖ ِو

ِلُتُنوصُ  ٌَ َح َٓ ًِ اِلَنَثانٔی  أل َوهَٔی ٔم َٔ ٔلَی اِْلَِن ًِ اِلنٔئٔیَن َوإ ٔلَی بََزائََة َوهَٔی ٔم َنِستُِه إ ًَ  ٌِ وَ َحَنَلُِٜه ََ ٍٔ اللِّ ِب أل َوَلِه َتِٜتُبُوا َنا فٔی الشَّ

َلِيطٔ َوَسلََّه مٔ  ًَ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل ٌُ کَا اَل ًُِثَنا َٗ ًٔ الزَّحٔئه  َيِسًُو بَِيَيُضَنا َسَِّطَ بِٔشٔه اہللٔ الزَِّحَن َٓ َلِيطٔ اِْلیَاُت  ًَ ا َتَيزَُّل  نَّ

ٍِ َصٔذظٔ اِْلیَ  وُل َلُط َؿ ُ٘ ٌَ یَُِٜتُب َلطُ َوَي ًِ کَا َف َم ٌِ ٌٔ َب َلِيطٔ اِْلیَُة َواِْلیََتا ًَ َذا َوَتِيزُٔل  َٛ َذا َو َٛ ٔ الًَّٔی یُِذََکُ ٓٔيَضا  وَرة َة فٔی الشُّ

ًِ آٔخٔ  ًََلِيطٔ بٔاِلَنسٔیَيةٔ َوکَاىَِت بََزائَُة ٔم ٔل َما َُىِزَٔل  ًِ ََوَّ اُل ٔم َٔ وُل ٔمِثَل َذلَٔک َوکَاىَِت اِْلَِن ُ٘ َي ٌٔ َو َٓ آ ًِ اِلرُقِ کَاىَِت  َما ىَزََل ٔم

 ِٛ َوأل َوَلِه ََ ٍٔ اللِّ ِب ُتَضا فٔی الشَّ ٌِ ًِ صَُياَک َوَؿ نٔ َٓ ََّضا ٔمِيَضا  َوَيِيُت ََى َٓ تَٔضا  ُتَضا َطبٔيَضّة بٔ٘ٔؼَّ ُتِب بَِيَيُضَنا َسَِّطَ بِٔشٔه اہللٔ ٗٔؼَّ

ًٔ الزَّحٔئه   الزَِّحَن

  رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےسرمعف نب وعؿ، میشہ، وعػ، سیدی، رضحت سیدی افریس ریض اہلل ہنع ےس

انس فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ نب افعؿ ےس وپاھچ ہک آپ ےن وسرةء ربات وک وج نیئم ںیم ےس ےہ افر وسرہ اافنؽ وج 

 ویکں ہن یھک؟ اس رپ رضحت اثمین ںیم ےس ےہ است یبمل وسروتں ںیم ویکں اشلم رک دای افر اؿ دفونں وسروتں ےک درایمؿ مسب اہلل



 

امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ آایت انزؽ وہیت ںیھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک اکبت 

ن الفں ہصق ذموکر ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ
 
مئ
ذِس

 اکی اکی دف دف وک الب رک رفامےت ہک اس آتی وک الفں وسرت ںیم رھک 

آایت انزؽ وہیت ںیھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ رفامای رکےت ےھت وسرہ اافنؽ دمہنی ںیم آےن ےک دعب ادتباء ںیم انزؽ 

وہیئ افر وسرہ رباتئ آرخ ںیم افر اؿ دفونں اک ہصق آسپ ںیم اکی دفرسے ےس اتلم اتلج ےہ اس ےیل ےھجم امگؿ وہا ہک اشدی وسرہ 

اتئ وسرہ اافنؽ اک یہ ہصح وہ اس ےیل ںیم ےن اؿ دفونں وک الم رک است یبمل وسروتں ںیم اشلم رک دای افر ایس فہج ےس ںیم ےن اؿ رب

ِ ںیہن یھک 
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 ےک درایمؿ ِب

 رمعف نب وعؿ، میشہ، وعػ، سیدی، رضحت سیدی افریس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 مسب اہلل اک دنلب آفاز ےس زپانھ

     779    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ًباض زیاز بً ایوب، مزواٌ، ابً مٌاویہ، ًوٖ، یزیس ٓارسی ےن حرضت :  راوی

ًِ َیزٔی ًَ ابٔیُّ  ْٖ اِْلرَِعَ ِو ًَ اؤَیَة ََِخبََرىَا  ٌَ ًَ ُم ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا َمزَِوا ًُ ََیُّوَب َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ًَبَّإض َحسَّ  ًُ ثََيا ابِ ارٔٔسیِّ َحسَّ َٔ َس اِل

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  بَٔف َرُسوُل اہللٔ َػل ُ٘ َٓ اَل ٓٔيطٔ  َٗ َياُظ  ٌِ ٔيیُّ َوََبُو بَٔن ٌِ اَل الظَّ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ََّضا ٔمِيَضا  ِِّن َلَيا ََى َه َوَلِه یَُبی

ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِه یَُِٜتِب بِٔشٔه اہللٔ  َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔ ًُ ًَُناَرَة إ َتاَزةُ َوثَابُٔت بِ َٗ َّی ىَزََلِت ُس َمالٕٔک َو ًٔ الزَّحٔئه َحً وَرةُ الزَِّحَن

َياظُ  ٌِ  اليَِّنٔل َصَذا َم

زاید نب اویب، رمفاؿ، انب اعمفہی، وعػ، سیدی افریس ےن رضحت انب ابعس ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی ایبؿ رکےت وہےئ اہک ےہ 

ؽ ںیم ےس ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فافت اپ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک وسرت ربات اافن
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ِ ےہ، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یبعش، اوب امکل، اتقدہ افر اثتب نب امعرہ ےن اہک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ِب
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ِ
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َ
 ارلّ

 ت انب ابعسزاید نب اویب، رمفاؿ، انب اعمفہی، وعػ، سیدی افریس ےن رضح :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 مسب اہلل اک دنلب آفاز ےس زپانھ



 

     780    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ًباض رضی اہلل ًيہٗتيبہ بً سٌيس، احنس بً محنس، حرضت  :  راوی

 ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس الُوا َحسَّ َٗ حٔ  ِ ًُ الرسَّ ٕس اِلَنزَِوزٔیُّ َوابِ ًُ ُمَحنَّ ٌٔيٕس َوََِحَنُس بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٕ َحسَّ ًٔ ُجَبیِر ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ِنزٕو  ًَ  ًِ

 َّ ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ُٗتَِيَبُة ٓٔيطٔ  اَل  َلِيطٔ بِٔشٔه اہللٔ َٗ ًَ َّی َتَيزََّل  وَرةٔ َحً َِٓؼَل الشُّ  ُٖ ٔ ز ٌِ َه ََل َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

حٔ  ِ ًٔ الرسَّ ُى ابِ ِٔ ًٔ الزَّحٔئه َوَصَذا َل  الزَِّحَن

کی وسرت اک دفرسی ہبیتق نب دیعس، ادمح نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

وسرت ےس دجا وہان ہن ےتھجمس ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ مسب اہلل انزؽ وہیئ اس دحثی ےک اافلظ انب رسح ےک 

 ںیہ 

 ہبیتق نب دیعس، ادمح نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دفراؿ امنز وکیئ احدہث شیپ آاجےن رپ امنز ںیم فیفخت یک اجیتکس ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ امنز وکیئ احدہث شیپ آاجےن رپ امنز ںیم فیفخت یک اجیتکس ےہ

     781    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بسالزحنً بً ابزاہيه، ًنزو بً ًبسالوحس، بْش، بً برک، اوزاعی، یحٌی بً ابی ٛثیر، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ً :  راوی

 ًيہ

ًِ اِْلَِوَزا ًَ ًُ برَِکٕ  ًَِبٔس اِلَواحٔٔس َوبِْٔشُ بِ  ًُ ثََيا ًَُنزُ بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًٔ ََ َحسَّ ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًَِبسٔ عٔیِّ   ًِ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ بٔی 

 َ ٔل ُٗوُو إ َ ِّی َْل ٔن َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َتاَزَة  َٗ ًٔ ََبٔی  ٌِ َُكَوَِّل ٓٔيَضا اہللٔ بِ ٔ َوََىَا َُرٔیُس ََ ََلة ی الؼَّ

اصَٔيَة  ُز ََکَ أََتَحوَّ َٓ ٔيیِّ  ٍُ بُکَاَئ الؼَّ أَِسَن طٔ َٓ ًَلَی َُمِّ  َّٙ ٌِ ََُط ََ 

دبعارلنمح نب اربامیہ، رمعف نب دبعاولدح، رشب، نب رکب، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 یسک ےچب اک رفان رکفں اگ رگم رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم امنز ںیم اس ارادے ےس ڑھکا وہات وہں ہک یبمل رقات

 رصتخم رک داتی وہں اتہک ایکس امں رپ ااکس رفان اشؼ ہن ذگرے  نس رک رقات



 

 دبعارلنمح نب اربامیہ، رمعف نب دبعاولدح، رشب، نب رکب، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز ںیم وثاب مک وہےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وثاب مک وہےن اک ایبؿ

     782    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یاْس رضی اہلل ًيہٗتيبہ بً سٌيس، برک، ابً مرض، ابً ًحَلٌ، سٌيس، ًنز بً حٜه، حرضت ًنار بً  :  راوی

ًِ ًُنَ  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًِ َس ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَ ُمرَضَ  ىٔی ابِ ٌِ ًِ برَِکٕ َي ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ًِ ًَ َٜٔه  ًٔ اِلَح َز بِ

ُت َرُسو ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ یَأْسٕ  ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ َيَنَة اِلُنزَنٔیِّ  ًَ  ًٔ تَٔب بِ ُٛ ُٖ َوَما  ٌَّ الزَُّجَل َلَيِيَْصٔ ٔ وُل إ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  َل اہللٔ َػل

َُٔضا َضا ثُلُُثَضا نِٔؼ ٌُ َضا ُسِسُسَضا ُخِنُشَضا ُربِ ٌُ َضا ثُِنيَُضا ُسِب ٌُ  َلُط إَٔلَّ ًُِْشُ َػََلتٔطٔ ُاِش

مکح، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ  ہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، انب الجعؿ، دیعس، رمع نب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک آدیم امنز زپھ رک اس احؽ ںیم ولاتٹ ےہ ہک ع یھ اس ےک ےیل امنز اک دوساں، وناں، 

 ےہ  آوھٹاں اس وت اں، اٹھچ، اپوچناں، وچاھت، اہتیئ افر آداھ ارج اھکل اجات

 ہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، انب الجعؿ، دیعس، رمع نب مکح، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿامنز وک اکلہ رکےن 

     783    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، سٔياٌ، ےن حرضت جابز بً ًبساہلل سے سيا ٛہ حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ  ٕ ًِ َجابٔز طُ ٔم ٌَ ًَِنزٕو َوَسنٔ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل ِّی َم اْذ ُيَؼل ٌَ ٌَ ُم اَل کَا

َّی اہللُ  َ الئَّيیُّ َػل
أَخَّ َٓ ِؤمطٔ  َ٘ ِّی بٔ ُيَؼل َٓ  ٍُ اَل َمزَّّة ثُهَّ َیزِٔج َٗ َيا  َيُؤمُّ َٓ  ٍُ َه ثُهَّ َیزِٔج اَل َمزَّّة َوَسلَّ َٗ ََلَة َو َلِيطٔ َوَسلََّه َلِيَلّة الؼَّ ًَ



 

ٌَٔظا ًِ اِل ا َٓ َة  ََ اِلَبرَقَ رَقَ َٓ ِوَمطُ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ َجاَئ َیُؤوُّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل اْذ َم ٌَ َّی ُم ََٓؼل َّی َئ  ََٓؼل ِوؤ  َ٘ ًِ اِل َتزََل َرُجْل ٔم

 ًَ َّی اہللُ  َتَی َرُسوَل اہللٔ َػل أ َٓ ُت  ِ٘ َٓ اَل َما ىَا َ٘ َٓ  ٌُ ََُٓل َت یَا  ِ٘ َٓ ٘ٔيَل ىَا َٓ ٍُ َک ثُهَّ َیزِٔج ٌَ ِّی َم اّذا ُيَؼل ٌَ ٌَّ ُم ٔ اَل إ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ

رَقَ  َٓ َيا  َُّط َجاَئ َیُؤمُّ َنُل بٔأَیِٔسیَيا َوإٔى ٌِ ًُ ََِػَحاُب ىََوأؿَح َوَن ََّنا ىَِح َيا َیا َرُسوَل اہللٔ َوإٔى َيُؤمُّ اذُ َٓ ٌَ اَل َیا ُم َ٘ َٓ ةٔ  ََ بُٔشوَرةٔ اِلَبرَقَ

 ََ ٌْ ا تَّ َٓ ًِلَی َواللَِّئل ََ َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل ٔ بَٔشبِّ اَل ََبُو الزُّبَیِر َٗ ِ بََٜٔذا  َ ََٜذا ارِقَ ٔ ِ ب َ ٌْ ََىَِت ارِقَ ا َٓتَّ ِنزٕو  ىَِت ََ ٌَ ٔ ىَا ل ََٓذََکِ َشی  ِِ إَٔذا َي

ظُ  ِس َذََکَ َٗ اَل ََُراُظ  َ٘ َٓ 

ذ نب ر ل ریض اہلل ہنع روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادمح نب لبنح، ایفسؿ، ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس انس ہک رضحت اعم

ادتقاء ںیم امنز زپاھ رکےت ےھت افر رھپ فاسپ آرک امہری اامتم ایک رکےت ےھت )رمع نب دانیر ےن( ع یھ ویں رفاتی ایک ہک رھپ فاسپ آ 

ت یک امنز اتریخ ےس زپیھ افر ع یھ )رمع نب دانیر رک اینپ وقؾ یک اامتم ایک رکےت ےھت )اکی رمہبت( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن را

ےن اجبےئ رات یک امنز ےک( اشعء یک امنز اہک، سپ رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز 

ہ زپیھ سپ اکی صخش امجتع ےس زپیھ افر فاسپ آرک اینپ وقؾ یک اامتم یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیم وسرہ رقب

اگل وہایگ افر اینپ امنز اگل زپھ یل ولوگں ےن اہک وت انمقف وہ ایگ ےہ اس ےن اہک ںیہن ںیم انمقف ںیہن وہں سپ فہ صخش یبن یلص اہلل 

ےک اسھت امنز زپےتھ ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اعمذ ریض اہلل ہنع آپ 

ںیہ افر رھپ فاسپ آرک فیہ امنز ںیمہ زپاھےت ںیہ افر مہ ولگ دؿ رھب افوٹنں ےک ذرہعی ےس دؿ رھب اپین ےتچنیس ںیہ افر اےنپ اہوھتں 

ےس اکؾ رکےت ںیہ )اس ےیل مہ کھت اجےت ںیہ( آج اؿ اصبح ےن ںیمہ امنز زپاھیئ وت وسرہ رقبہ زپیھ )ہی نس رک آپ یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن رفامای( اے اعمذ مت ولوگں وک  ہنت ںیم ڈاؽ دف ےگ مت ولوگں وک  ہنت ںیم ڈاؽ دف ےگ ںیہمت اچےیہ ہک ہی افر ہی وسرںیت ہیلع
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ی سپ مہ ےن رمع نب دانیر ےس ایکس فاضتح اچیہ وت اوہنں ےن رفامای ہک ریما ایخؽ ےہ ہک )اجرب نب دبعاہلل ےن( اؿ وسروتں اک
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ن َع

 ِإَذا 

 ذرک ایک اھت 

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس انس ہک رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

     784    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بموسی بً اسنٌيل، كالب بً حبيب، ًبسالزحنً بً جابز، حرضت حزو بً ٌٛ :  راوی



 

 ًِ ًَ ُث  ٕ یَُحسِّ ًُ َجابٔز ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًُ َحبٔيٕب َحسَّ ثََيا كَالُٔب بِ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َُّط َحسَّ ٕب ََى ٌِ َٛ  ًٔ ًٔ َُبَیِّ بِ َحزِؤ بِ

 ٔ زٔٔب فٔی صََذا اِلَدبَر ِِ ِووٕ َػََلَة اِلَن َ٘ ِّی بٔ ًَ َجَبٕل َوصَُو يَُؼل اَذ بِ ٌَ اذُ ََل  ََتَی ُم ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه یَا ُم ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَل  َٗ

ُٕ َوذُو اِلَحاَجٔة َواِلُنَشأَفُ  ٌٔي َـّ َٜبٔیرُ َوال ِّی َوَرائََک اِل َّطُ ُيَؼل إٔى َٓ اىّا  تَّ َٓ  ًِ  َتُٜ

تی ےہ ہک فہ رضحت اعمذ نب ر ل ےک ومیس نب اامسلیع، اطبل نب بیبح، دبعارلنمح نب اجرب، رضحت زحؾ نب ع ، ےس رفا

اپس آےئ فہ رغمب یک امنز زپاھ رےہ ےھت اس دحثی ںیم )امنز رغمب اک ذرک ےہ ہکبج یلہپ رفاتی ںیم امنز اشعء اک ےہ وقؽ راحج 

 ریتے ےھچیپ رک ےک( ولوگں وک  ہنت ںیم ہن ڈاؽ ویکہکن اشعء اک وقؽ ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعمذ )یبمل رقات

 امنز زپےنھ فاولں ںیم وبڑےھ یھب ںیہ، وزمفر یھب ںیہ اکؾ اکج رکےن فاےل افر اسمرف یھب ںیہ 

 ومیس نب الیعمس، اطبل نب بیبح، دبعارلنمح نب اجرب، رضحت زحؾ نب ع ، :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

     785    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، حشین بً ًلی، زائسہ، سلامیٌ بً ابوػالح، ابوػالح :  راوی

 ًَ  ًُ ثََيا حَُشیُِن بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّی َحسَّ ٔف ََِػَحأب الئَّيیِّ َػل ٌِ ًِ َب ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ  ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ًِ َزائَٔسَة  ًَ لٓٔیٕ 

 َٗ  ٔ ََلة وُل فٔی الؼَّ ُ٘ َٕ َا ِي َٛ َلِيطٔ َوَسلََّه لَٔزُجٕل  ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َٗ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ُٗوُل اللَّضُ اہللُ  ُس َوََ ِّی اَل َََاَظضَّ ٔن هَّ إ

اَل ال َ٘ َٓ اذٕ  ٌَ ًُ َزىَِسىََتَک َوََل َزىَِسىََة ُم ِّی ََل َُِحٔش ٔن ًِ اليَّارٔ َََما إ َه َحِوَلَضا ََِسأَلَُک اِلَحيََّة َوًََُوذُ بَٔک ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ئَّيیُّ َػل

 ٌُ  ىَُسىِٔس

، اوباصحل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس رفاتی رکےت امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، امیلسؿ نب اوباصحل

ںیہ ہک رسفؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےس وپاھچ ہک وت امنز ےک دعقہ اریخہ ںیم ایک اتہک ےہ؟ )ینعی ایک داع رکات ےہ؟( اس 

ھد  زپاتھ وہں رھپ ہی داع رکات وہں اے اہلل ںیم ھجت 

 

س

 

ن

ےس تنج اک وساؽ رکات وہں افر منہج ےس ریتی انپہ ںیم آات ےن اہک ےلہپ ںیم 

وہں، نکیل ںیم کیھٹ ےس آپ یک آفاز ںیہن نس اپات وہں افر ہن یہ اعمذ یک )وج امہری اامتم رکےت ںیہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  وہیت ںیہ( ےن رفامای مہ یھب اس تنج ےک رگد وھگےتم ںیہ )ینعی امہری داعںیئ یھب تنج یک بلط رپ لمتشم

 امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، امیلسؿ نب اوباصحل، اوباصحل :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

     786    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً حبيب، خالس بً حارث، محنس بً ًحَلٌ، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ  ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلَحارٔٔث َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ َحبٔيٕب َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ َحسَّ ٕ َذََکَ  بِ ًِ َجابٔز ًَ َشٕه  ِ٘ ٔم

ًَ ََخٔی  ٍُ یَا ابِ َٕ َاِؼَي ِي َٛ ًَی  َٔ َه لِٔل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ىٔی الئَّيیَّ َػل ٌِ اَل َي َٗ اَل َو َٗ  ٕ اذ ٌَ َة ُم اتَٔحٔة ٗٔؼَّ َٔ ُ بٔ َ اَل َرَِقَ َٗ إَٔذا َػلَِّيَت 

َٜٔتأب َوََِسأَُل اہلَل اِلَحيََّة َوًََُوذُ بٔطٔ مٔ  َّی اہللُ اِل اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اذٕ  ٌَ ِّی ََل ََِزرٔی َما َزىَِسىَُتَک َوََل َزىَِسىَُة ُم ٔن ًِ اليَّارٔ َوإ

اّذا َحِوَل َصاَتیِٔن ََِو ىَِحَو صََذا ٌَ ِّی َوُم ٔن  ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ

ت اعمذ ریض اہلل ہنع اک ہصق ایبؿ رکےت وہےئ ےتہک ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، دمحم نب الجعؿ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رضح

ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ونوجاؿ ےس وپاھچ ہک اے ےجیتھب بج وت امنز زپاتھ ےہ وت ایک رکات ےہ؟ اس ےن وجاب دای 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ںیہن ںیم وسرہ افہحت زپاتھ وہں افر تنج اک وساؽ رکات وہں افر دفزخ ےس انپہ اچاتہ وہں نکیل ںیم آ

 نس اپات افر ہن اعمذ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم افر اعمذ دفونں اںیہن دفونں ےک رگد رھپےت ںیہ )ینعی امہری داعؤں

 اک احلص یھب تنج یک بلط افر دفزخ ےس انپہ ےہ( ای ایس یک امدن ھچک اہک 

 دل نب احرث، دمحم نب الجعؿ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رضحت اعمذ ریض اہلل ہنعییحی نب بیبح، اخ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

     787    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی ا ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ ًِ ََبٔی الزِّىَازٔ  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ُٛ َحسَّ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ ِه ہللُ 

ِلُيَلوِِّل َما َطاَئ  َٓ ٔشطٔ  ِٔ َّی لَٔي ٘ٔيَه َواِلَٜبٔیَر َوإَٔذا َػل َٕ َوالشَّ ٌٔي َـّ ٌَّ ٓٔيضِٔه ال ٔ إ َٓ  ِٕ ِّٔ ِلُيَد َٓ  لٔليَّأض 

یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس 

یکلہ رکے ویکہکن )دتقمویں ںیم( وزمفر یھب وہےت ںیہ امیبر یھب افر وبڑےھ یھب افر بج  صخش ولوگں وک امنز زپاھےئ وت رقات وکیئ

 اہنت امنز زپےھ وت سج دقر اچےہ یبمل زپےھ 



 

 یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک اکلہ رکےن اک ایبؿ

     788    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، مٌنز، زہزی، ابً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا اِلحَ  ًٔ اِلُنَشئِّب َوََبٔی َسَلنَ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ٌَّ َش ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ َة 

 َٓ  ِٕ ِّٔ ِلُيَد َٓ ِه لٔليَّأض  ُٛ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َٜبٔیَر َوَذا اِلَحاَجةٔ الئَّيیَّ َػل ِيَذ اِل ٘ٔيَه َوالظَّ ٌَّ ٓٔيضِٔه الشَّ ٔ  إ

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےئ ویکہکن اؿ ںیم امیبر یھب ںیہ تہب وبڑےھ یھب افر فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش ولوگں وک امنز زپاھےئ وت یکلہ امنز زپاھ

 رضفرت فاےل یھب 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿرہظ یک امنز ںیم رقات 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     789    حسیث                               جلس اول  :  جلس

موسی بً اسنٌيل، حناز، ٗيص، بً سٌس، ًنارہ، بً مينوٌ، حبيب، ًلاء، بً ابورباح، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

 ٔ ًُ إ ثََيا ُموَسی بِ ًٔ ََبٔی َربَإح ََ َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ٌٕ َوَحبٔيٕب  ًٔ َمِيُنو ٕس َوًَُناَرَة بِ ٌِ ًٔ َس ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ٌَّ ََبَا ِسَن

يَ  ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََِسَن َّی اہللُ  َيا َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َنا ََِسَن َٓ  َُ اَل فٔی کُلِّ َػََلةٕ ُيرِقَ َٗ ًََلِيُِٜه صَُزیَِزَة  ِيَيا  َٔ َلِيَيا ََِخ ًَ ِه َوَما ََِخفَی  ُٛ  ا

ومیس نب اامسلیع، امحد، سیق، نب دعس، امعرہ، نب ومیمؿ، بیبح، اطعء، نب اوبرابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک رقات ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امنز ںیم رقات رکےت ےھت سپ سج امنز ںیم آپ یلص ا



 

انسیئ )ینعی دنلب آفاز ےس رقات یک( مہ ےن یھب مت وک انسدی افر سج امنز ںیم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ رپ رقات وک یفخم 

 راھک )ینعی آہتسہ زپیھ( مہ ےن یھب مت رپ یفخم راھک 

 ، نب ومیمؿ، بیبح، اطعء، نب اوبرابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، سیق، نب دعس، امعرہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     790    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ہظاو، بً ابی ًبساہلل، ابً مثىی، ابً ابی ًسی، ححاد، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ابِ  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ِبٔس اہللٔ ح و َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی  ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ اَحسَّ ًَ ًَٔسٓیٕ  أد َوَصَذا ًُ ََبٔی  ِلَححَّ

 ًِ ًَ ا  َ٘ َٔ َّی َوََبٔی َسَلَنَة ثُهَّ ااَّ ًُ اِلُنَثى اَل ابِ َٗ َتاَزَة  َٗ ًٔ ََبٔی  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ یَِحٌَی  ًَ ُوُط  ِٔ َّی َل ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ َتاَزَة  َٗ ََبٔی 

ُ فٔی الوُّ  َ َيرِقَ َٓ ِّی بَٔيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل َيا اِْلیََة اہللُ  ٌُ َٜٔتأب َوُسوَرَتیِٔن َوُيِشنٔ اتَٔحةٔ اِل َٔ َتیِٔن اِْلُوَلَيیِٔن بٔ ٌَ ِٛ ِْصٔ فٔی الزَّ ٌَ ٔ َواِل ِضز

 ُ اَل ََب َٗ ِبٔح  َذلَٔک فٔی الؼُّ َٛ اىَٔيَة َو ُ الثَّ ْصِّ َ٘ ٔ َوُي ِضز ًِ الوُّ َة اِْلُولَی ٔم ٌَ ِٛ ٌَ یَُلوُِّل الزَّ َٓاتَٔحَة و َزاُوز َلِه یَِذ ََِحَياىّا َوکَا ْز  َُکِ ُمَشسَّ

َٜٔتأب َوُسوَرةّ   اِل

دسمد، ییحی، اشہؾ، نب ایب دبع اہلل، انب ینثم، انب ایب ددی، اجحج، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےک اسھت وکیئ وسرت یھب زپےتھ ےھت افر ع یھ  ہیلع فآہل فملس مہ وک امنز زپاھےت ےھت وت رہظ افر رصع یک یلہپ دف روتعکں ںیم وسرہ افہحت

ع یھ مہ وک اکی آتی )زفر ےس زپھ رک( انس یھب دےتی ےھت افر رہظ یک یلہپ رتعک دفرسی یک ہب ةسن یبمل زپےتھ ےھت افر ااسی یہ آپ 

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک )انب ٰینثم ےن  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص یک امنز ںیم یھب رکےت ےھت )ینعی یلہپ رتعک وطلی افر دفرسی ذرا رصتخم(

 وسرہ افہحت افر دفرسی وسرت زپےنھ اک ذرک ایک ےہ رگم( دسمد ےن افہحت ااتکلب افر وسرت اک ذرک ںیہن ایک 

 دسمد، ییحی ، اشہؾ، نب ایب دبعاہلل، انب ینثم، انب ایب ددی، اجحج، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     791    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوٗتازہ، حرضت ابوٗتازہحشً بً ًلی، یزیس بً ہاروٌ، ہناو، اباٌ بً یزیس، ًلار، یحٌی ، ًبساہلل بً  :  راوی



 

 ًَ اُر  لَّ ٌَ ًُ یَزٔیَس اِل ٌُ بِ اْو َوََبَا ٌَ ََِخبََرىَا َصنَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ ََبٔی َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ َیِحٌَی 

یَیِٔن  ٔف صََذا َوَزاَز فٔی اِْلُِخَ ٌِ ًِ ََبٔيطٔ بَٔب ًَ َتاَزَة  ٔة اِْلُولَی َما ََل  َٗ ٌَ ِٛ ٌَ یَُلوُِّل فٔی الزَّ اَل َوکَا َٗ  ٕ او ًِ َصنَّ ًَ َٜٔتأب َوَزاَز  اتَٔحةٔ اِل َٔ بٔ

 ٔ َساة َِ ََٜذا فٔی َػََلةٔ اِل ِْصٔ َوَص ٌَ ََٜذا فٔی َػََلةٔ اِل اىَٔيةٔ َوَص  یَُلوُِّل فٔی الثَّ

اہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ےس )دنمرہج ابال دحثی اک( ضعب نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اابؿ نب سیدی، اطعر، ییحی، دبع

ہصح ایس رطح رمفی ےہ )اہتبل نسح نب یلع ےن( ہی ااضہف ایک ےہ ہک آپ یک آرخی دف روتعکں ںیم وسرہ افہحت زپےتھ ےھت )افر سیدی 

 وک انتج وطلی رکےت ےھت اانت دفرسی رتعک وک نب اہرفؿ ےن( دنسب امہؾ ہی ااضہف ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ رتعک

 ںیہن رکےت ےھت افر ااسی یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع افر رجف یک امنز ںیم رکےت ےھت

 نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اابؿ نب سیدی، اطعر، ییحی ، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     792    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہ رضی اہلل ًيہحشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، مٌنز، یحٌی ، ًبساہلل بً ابی ٗتازہ، حرضت ابوٗتاز :  راوی

 ََ ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ َیِحٌَی  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّطُ َحسَّ َوَييَّا ََى َٓ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َتاَزَة  َٗ بٔی 

َة اِْلُولَی ٌَ ِٛ ٌِ یُِسرَٔک اليَّاُض الزَّ  یُزٔیُس بَٔذلَٔک ََ

 نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرا ایخؽ ےہ ہک آپ نسح

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک یلہپ رتعک وک وطلی رکان اس رغض ےس اھت اتہک ولگ یلہپ رتعک ںیم اشلم وہ اجںیئ

  ، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنعنسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     793    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبسالواحس، بً زیاز، اًنع، ًنارہ، بً ًنیر، حرضت ابومٌنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

نَ  ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٕ ًُ زٔیَاز ِبُس اِلَواحٔٔس بِ ًَ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌَ َحسَّ ُِٗلَيا لَٔدبَّإب َصِل کَا اَل  َٗ  ٕ ز



 

ٌَ ذَ َرُسوُل ا ُٓو ٔ ز ٌِ ِيُتِه َا ُٛ ُِٗلَيا بَٔه  ِه  ٌَ اَل َن َٗ ِْصٔ  ٌَ ٔ َواِل ِضز َُ فٔی الوُّ َه َيرِقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أب لِٔحَيتٔطٔ ہللٔ َػل اَل بٔاِؿَّٔطَ َٗ  اَک 

ت ابخب ریض اہلل دسمد، دبعاولادح نب زاید، اشمع، امعرہ، نب ریمع، رضحت اوبرمعم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضح

رکےت ےھت؟ اوہنں ےن اہک اہں مہ ےن وپاھچ ہی مت سک  ہنع ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ف رصع یک امنز ںیم رقات

 زیچ ےس ےتھجمس ےھت؟ اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رشی ابمرک یک رحتک رکےن ےس 

 اشمع، امعرہ، نب ریمع، رضحت اوبرمعم ریض اہلل ہنع دسمد، دبعاولادح، نب زاید، :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     794    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، ہناو، محنس بً جحازہ، حرضت ًبساہلل بً اوفی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َرجُ  ًَ ًُ ُجَحاَزَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اْو َحسَّ ثََيا َصنَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌَّ َحسَّ ًٔ ََبٔی ََِوفَی ََ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ٕل 

َّی ََل يُِشنَ  ٔ َحً ِضز ًِ َػََلةٔ الوُّ ةٔ اِْلُولَی ٔم ٌَ ِٛ وُو فٔی الزَّ ُ٘ ٌَ َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٕ الئَّيیَّ َػل َسو َٗ  ٍُ ِٗ  ٍَ َو

آہل فملس امنز امثعؿ نب ایب ہبیش، افعؿ، امہؾ، دمحم نب احجدہ، رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 رہظ یک یلہپ رتعک ںیم )اینت دری کت ڑھکے رےتہ ہک امنز ںیم آےن فاولں ےک( دقومں یک آفاز آان دنب وہ اجیت 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، افعؿ، امہؾ، دمحم نب احجدہ، رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 آرخ یک دف روتعکں ںیم رصتخم رقاتئ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آرخ یک دف روتعکں ںیم رصتخم رقاتئ اک ایبؿ

     795    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ز بً سنزہ،حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، محنس بً ًبيساہلل ابی ًوٌ، جاب :  راوی

ًٔ َسُنَزةَ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٌٕ ِو ًَ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ ََبٔی  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ِس َطکَاَک َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ اَل ًَُنزُ لَٔش َٗ اَل  َٗ  

أَُمسُّ  َٓ ا ََىَا  اَل ََمَّ َٗ ََلةٔ  َّی فٔی الؼَّ ٔ اليَّاُض فٔی کُلِّ َطِيٕئ َحً ًِ َػََلة َتَسیُِت بٔطٔ ٔم ِٗ یَیِٔن َوََل آلُو َما ا ُٖ فٔی اِْلُِخَ فٔی اِْلُوَلَيیِٔن َوََِحٔذ



 

ًُّ بَٔک 
اَل َذاَک الوَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسؤل اہللٔ َػل

فؼ ریض اہلل ہنع ےن رضحت دعس نب صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب دیبع اہلل ایب وعؿ، اجرب نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع افر

ایب فاقص ےس رفامای ولگ اہمتری رہ اعمہلم ںیم اکشتی رکےت ںیہ اہیں کت ہک امنز ےک ہلسلس ںیم یھب، رضحت دعس ریض اہلل ےن 

فملس ےک اابتع رکات وہں افر آرخی دف روتعکں ںیم رصتخم، افر ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  رفامای ںیم یلہپ دف روتعکں ںیم یبمل رقات

 ںیم وکیئ وکاتیہ ںیہن رکات وہں )ہی نس رک( رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اہمترے ابرے ںیم ریما ااسی یہ ایخؽ اھت 

 صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب دیبعاہلل ایب وعؿ، اجرب نب رمسہ، :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آرخ یک دف روتعکں ںیم رصتخم رقاتئ اک ایبؿ

     796    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس ہظيه، ابوميؼور، وليس بً مشله، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ًَ ثََيا  ًٔ ُمِشلٕٔه اِلُضَحِئِمِّ َحسَّ ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا َمِيُؼوْر  ِيلٔیَّ َحسَّ َٔ ىٔی اليُّ ٌِ ٕس َي ًُ ُمَحنَّ ٙٔ  بِ ی سِّ ًِ ََبٔی الؼِّ ًَ  

َليِ  ًَ َّی اہللُ  اَل َحزَِرىَا َٗٔياَو َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ َحزَِرىَا َٗٔياَمُط فٔی اليَّاظٔیِّ  َٓ ِْصٔ  ٌَ ٔ َواِل ِضز َه فٔی الوُّ طٔ َوَسلَّ

ِحَسةٔ َوَحزَِرىَا َٗٔياَمُط  ِسَر اله َتِيزٔیُل الشَّ َٗ ِسَر ثَََلثٔیَن آیَّة  َٗ  ٔ ِضز ًِ الوُّ َتیِٔن اِْلُوَلَيیِٔن ٔم ٌَ ِٛ ًِ الزَّ ٕٔ ٔم ًَلَی اليِِّؼ یَیِٔن  فٔی اِْلُِخَ

َییِٔن َذلَٔک َوَحزَِرىَا َٗٔيا ٔ َوَحزَِرىَا َٗٔياَمُط فٔی اِْلُِخَ ِضز ًِ الوُّ یَیِٔن ٔم ِسرٔ اِْلُِخَ َٗ ًَلَی  ِْصٔ  ٌَ ًِ اِل ًَلَی َمُط فٔی اِْلُوَلَيیِٔن ٔم ِْصٔ  ٌَ ًِ اِل ٔم

ًِ َذلَٔک  ٕٔ ٔم ِؼ  اليِّ

 ہک مہ ےن ادنازہ اگلای ہک روسؽ دبع اہلل نب دمحم میشہ، اوبوصنمر، فدیل نب ملسم، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع یک امنز ںیم ینتک دری ڑھکے وہےت ےھت وت مہ ےن ادنازہ ایک ہک آپ رہظ یک یلہپ دف روتعکں ںیم 

 اےکس فصن ےک دقبر اےنت دری ایقؾ رفامےت ےھت ینتج دری ںیم سیت آںیتی زپیھ اجیتکس ںیہ ےسیج وسرہ ا م افر آرخ یک دف روتعکں ںیم

ایقؾ رفامےت ےھت افر رصع یک یلہپ دف روتعکں ںیم رہظ یک آرخی دف روتعکں ےک دقبر، افر رصع یک آرخی دف روتعکں ںیم ااکس آداھ ایقؾ 

 رفامےت ےھت 

 دبعاہلل نب دمحم میشہ، اوبوصنمر، فدیل نب ملسم، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 رہظ ف رصع یک امنز ںیم رقاتئ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ ف رصع یک امنز ںیم رقاتئ اک ایبؿ

     797    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سناک بً رحب، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز،  :  راوی

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ  ًٔ َسُنَزَة ََ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ٕب  ًٔ رَحِ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ   َػل

نَ  ِْصٔ بٔالشَّ ٌَ ٔ َواِل ِضز َُ فٔی الوُّ ٌَ َيرِقَ َورٔ کَا ًِ الشُّ َنأئ َذأت اِلبُرُؤد َوىَِحؤصَٔنا ٔم ٚٔ َوالشَّ ارٔ  أئ َواللَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ 

 رںیت زپےتھ ےھتافر رصع یک امنز ںیم وسرہ اطرؼ افر وسرہ ربفج افر اس یسیج دفرسی وس

 ومیس نب الیعمس، امحد، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ ف رصع یک امنز ںیم رقاتئ اک ایبؿ

     798    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، طٌبہ، سناک، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ًَ َسُنَزَة  ٍَ َجابَٔز بِ ًِ ٔسَنإک َسنٔ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٌَ َرُسوُل اہللٔ  َحسَّ َلِيطٔ  کَا ًَ َّی اہللُ  َػل

َذلَٔک َوا َٛ ِْصَ  ٌَ َشی َواِل ِِ ًِ َواللَِّئل إَٔذا َي ٕ ٔم َ بَٔيِحو َ ِضَز َورَقَ َّی الوُّ ِنُص َػل ِت الظَّ ـَ َه إَٔذا َزَح ِبَح َوَسلَّ َذلَٔک إَٔلَّ الؼُّ َٛ َلَوأت  لؼَّ

ٌَ یُٔليلَُضا َُّط کَا إٔى َٓ 

نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرج ڈ ل  دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، امسک، رضحت اجرب

ی یسیج وسرںیت زپےتھ افر اس یسیج وسرںیت رصع افر درگی امنزفں ںیم

َ

 

ْس

 

ن َع

 ِإَذا 
ِ
ْل
ب 

َ
للّ

ا
َ
 یھب اجےن ےک دعب رہظ یک امنز زپےتھ افر اںیمس ف

 رفامےت زپےتھ رگم رجف ںیم وطلی رقات

  نب اعمذ، ہبعش، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنعدیبعاہلل :  رافی

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ ف رصع یک امنز ںیم رقاتئ اک ایبؿ

     799    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، مٌتنز بً سلامیٌ، یزیس بً ہاروٌ، ہظيه، سلامیٌ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَ ا ًِ ُسَلامِیَ ًَ ٌَ َوصَُظِيْه  ًُ َصاُرو ٌَ َویَزٔیُس بِ ًُ ُسَلامِیَ َتنٔزُ بِ ٌِ ثََيا ُم ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ َة  ًِ ََُميَّ ًَ َِّئِمِّ  ٕ  لت ََبٔی ٔمِحَلز

 ََ ٍَ ََفَ َٛ
اَو ََفَ َٗ ٔ ثُهَّ  ِضز َه َسَحَس فٔی َػََلةٔ الوُّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ ًُ اَل ابِ َٗ ِحَسةٔ  ََ َتِيزٔیَل الشَّ َُّط رَقَ یَِيا ََى

َتنٔزْ  ٌِ َة َََحْس إَٔلَّ ُم  ًٔيَسی َلِه یَِذَُکِ ََُميَّ

نب یسیع، رمتعم نب امیلسؿ، سیدی نب اہرفؿ، میشہ، امیلسؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع  دمحم

فآہل فملس ےن رہظ یک امنز ںیم دجسہ ایک )ینعی دجسہ التفت( رھپ ڑھکے وہےئ افر روکع ایک اس ےس مہ ےھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 زنتلی زپیھ ےہ )اامؾ اوبداؤد ےک خیش( انب ٰیسیع ےتہک ںیہ ہک اہیم اک ذرک وساےئ رمتعم ےک یسک ےن ںیہن ایک فملس ےن وسرہ ا م 

 دمحم نب یسیع، رمتعم نب امیلسؿ، سیدی نب اہرفؿ، میشہ، امیلسؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ ف رصع یک امنز ںیم رقاتئ اک ایبؿ

     800    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبسالوارث، موسٰی بً ساله، حرضت ًبساہلل بً ًبيساہلل :  راوی

ًَِبُس اِلوَ  ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَبَّإض فٔی َحسَّ  ًٔ ًَلَی ابِ اَل َزَخِلُت  َٗ ًُ ًُبَِئس اہللٔ  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًٔ َسالٕٔه َحسَّ ًِ ُموَسی بِ ًَ ارٔٔث 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًَبَّإض ََکَا  ًَ ِلَيا لَٔظآبٕ ٔميَّا َسِل ابِ ُ٘ َٓ ًِ بَىٔی َصأطٕه  َه َيرِقَ َطَبإب ٔم ِْصٔ لَّ ٌَ ٔ َواِل ِضز َُ فٔی الوُّ

ِبّس  ًَ  ٌَ ًِ اِْلُولَی کَا ٔ ََشٌّ ٔم اَل َخِنّظا َصٔذظ َ٘ َٓ ٔشطٔ  ِٔ َُ فٔی َن ٌَ َيرِقَ ُط کَا لَّ ٌَ َل َٓ ٘ٔيَل َلُط  َٓ اَل ََل ََل  َ٘ َّ َما َُِرٔسَل بٔطٔ َوَما َٓ ا َمأُِموّرا بَلَّ

ٌَ اليَّأض بَٔظِيٕئ إَٔلَّ بَٔثََلٔث خَٔؼ  َيا زُو ًَلَی اِخَتؼَّ ٌِ ََل ىُِيزَٔی اِلٔحَناَر  َة َوََ َٗ َس ٌِ ََل ىَأِکَُل الؼَّ َّ اِلُوُؿوَئ َوََ ٔ ٌِ نُِشب َ إل َََمَزىَا َ

ضٔ   اِلَفَ

دسمد، دبعاولارث، ومٰیس نب اس م، رضحت دبعاہلل نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ینب اہمش ےک د ونوجاونں ےک اسھت رضحت 

 ہنع ےک اپس ایگ  مہ ےن اکی ونوجاؿ ےس اہک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وپوھچ ہک ایک روسؽ دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل



 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع یک امنز ںیم رقات رکےت ےھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ںیہن! اس ےک دعب

 ِدؽ ِدؽ ںیم زپےتھ وہں ےگ ؟ اوھنں ےن اہک ہی ابت وت یلہپ ےس یھب زایدہ ربی ےہ  آپ وپاھچ اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت  یا یک رطػ ےس امومر دنبے ےھت  وج یھب مکح وہا ولوگں کت اچنہپدای افر مہ ےن ینب اہمش وک وطبر اخص وکیئ

ح فوض رکےن اک  دفرسے زوکة ہن ےنیل اک، رسیتے دگےھ وک وھگڑی ےس مکح ںیہن دای  وساےئ نیت زیچفں ےک  اکی وخب ایھچ رط

 یتفج ہن رکےن اک 

 دسمد، دبعاولارث، ومٰیس نب اس م، رضحت دبعاہلل نب دیبعاہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ف رصع یک امنز ںیم رقاتئ اک ایبؿ رہظ

     801    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیاز بً ایوب، ہظيه، حؼین، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا حَُؼیِْن  ًُ ََیُّوَب َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ َّی اہللُ  َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ََل ََِزرٔی ََکَا َٗ ًَبَّإض   ًٔ ابِ

ِْصٔ ََِو ََل  ٌَ ٔ َواِل ِضز َُ فٔی الوُّ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َيرِقَ

زاید نب اویب، میشہ، ،نیص، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رکےت ےھت ای ںیہن  آہل فملس رہظ افر رصع یک امنز ںیم رقاتف

 زاید نب اویب، میشہ، ،نیص، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز رغمب ںیم رقات یک دقمار

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 امنز رغمب ںیم رقات یک دقمار

     802    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، ًبيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ًُبَِيسٔ ا ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٔل بِٔيَت َحسَّ ـِ َٔ ٌَّ َُوَّ اِل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ ًُتَِبَة  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ہللٔ بِ



 

 ٔ ائَتَٔک صَٔذظ َتىٔی برٔٔقَ ِ
ِس َذَکَّ َ٘ اَلِت یَا بُىَیَّ َل َ٘ َٓ ا  ّٓ َُ َواِلُنزَِسََلٔت رُعِ ِتُط َوصَُو َيرِقَ ٌَ ُت  اِلَحارٔٔث َسنٔ ٌِ ََّضا َْلٔخُ َما َسنٔ وَرةٔ إٔى  الشُّ

زٔٔب  ِِ َُ بَٔضا فٔی اِلَن َه َيرِقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسوَل اہللٔ َػل

یبنعق، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احرث یک یٹیب اؾ لضِف ےن 

رت زپھ رک مت ےن ےھجم ایددالدای  ہی وسرت ںیم ےن بس ےس آرخ ںیم اؿ وک وسرہ فارملالست رعاف زپےتھ انس وت اہک اے ےٹیب ہی وس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس یھت ہکبج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی وسرت امنز رغمب ںیم زپیھ یھت 

 ہنع یبنعق، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ںیم رقات یک دقمار

     803    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بیر بً ملٌهٌٗييی، مالک، ابً طہاب، محنس بً جبیر، حرضت ج :  راوی

ا َٗ َّطُ  ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ٕه  ٌٔ ًٔ ُمِل ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی َحسَّ ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ َل َسنٔ

زٔٔب  ِِ ورٔ فٔی اِلَن َُ بٔاللُّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َيرِقَ  اہللُ 

، دمحم نب ،ریب، رضحت ،ریب نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امنز یبنعق، امکل، انب اہشب

 رغمب ںیم وسرہ وطر زپےتھ وہےئ انس ےہ 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، دمحم نب ،ریب، رضحت ،ریب نب معطم :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ںیم رقات یک دقمار

     804    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، ابً ابی مليٜہ، رعوہ بً زبیر، حرضت مزواٌ بً حٜه رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا الِ  ًٔ الَحسَّ َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ََٜة  ًُ ََبٔی ُمَلِي ثَىٔی ابِ ًٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ًٔ َحَش ٌَ بِ ًِ َمزَِوا ًَ  ٔ زُّبَیِر

ؼَّ  َٔ زٔٔب بَٔ٘ٔؼارٔ اِلُن ِِ َُ فٔی اِلَن ًُ ثَابٕٔت َما َلَک َارِقَ اَل لٔی َزیُِس بِ َٗ اَل  َٗ َٜٔه  ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَح َّی اہللُ  ِس َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ٔل َو

 َ ی اِْل ُٖ َواِْلُِخَ ا اَل اِْلرَِعَ َٗ وَلَيیِٔن  ُِٗلُت َما كُولَی اللُّ اَل  َٗ وَلَيیِٔن  زٔٔب بُٔلولَی اللُّ ِِ َُ فٔی اِلَن ًَ ََبٔی َيرِقَ اَل َوَسأَِلُت ََىَا ابِ َٗ اُو  ٌَ ِن



 

اَل  َ٘ َٓ ََٜة  ُٖ ُمَلِي ا ٔشطٔ اِلَنائَٔسةُ َواِْلرَِعَ ِٔ ًِ َٗٔبٔل َن  لٔی ٔم

ب ،ہ، رعفہ نب زریب، رضحت رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب 
یل
نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب ایب 

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل اثتب ےن ھجم ےس اہک ہک ایک ابت ےہ مت رغمب یک امنز ںیم رصػ وھچیٹ وسرںیت یہ زپےتھ وہ؟ احالہکن

ب ،ہ( ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )رضحت رعفہ( ےس 
یل
ہیلع فآہل فملس وک امنز رغمب ںیم یبمل یبمل وسرںیت زپےتھ وہےئ داھکی ےہ  )انب ایب 

ںیم ےن )انب وپاھچ یبمل وسروتں ےس رماد وکیسن وسرںیت ںیہ؟ اوھنں ےن اہک وسرہ ارعاػ افر وسرہ ااعنؾ  )انب رجحی( ےتہک ںیہ ہک 

ب ،ہ( ےس یہی وساؽ ایک وت اوھنں ےن اےنپ خیش ےس رفاتی ےیک ریغب اےنپ وطر رپ اہک ہک یبمل وسروتں ےس رماد( وسرة امدئہ افر وسرة
یل
 ایب 

 ارعاػ ےہ 

ب ،ہ، رعفہ نب زریب، رضحت رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع :  رافی
یل
 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب ایب 

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

  

 رغمب یک امنز ںیم وھچیٹ وسرںیت زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم وھچیٹ وسرںیت زپےنھ اک ایبؿ

     805    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، حرضت ہظاو بً رعوہ :  یراو

ُ فٔی َػََل  َ ٌَ َيرِقَ ٌَّ ََبَاُظ کَا َوَة ََ ًُ رُعِ اْز ََِخبََرىَا صَٔظاُو بِ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَ َحسَّ ُؤ ٔ َما َارِقَ زٔٔب بَٔيِحو ِِ ٔ اِلَن ة

 َٗ َورٔ  ًِ الشُّ ازَٔیأت َوىَِحؤَصا ٔم ٌَ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا َََػحُّ َواِل َٗ ٌَّ َذاَک َمِيُشوْر  ًَلَی ََ  اَل ََبُو َزاُوز َصَذا یَُسلُّ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، رضحت اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل )رعفہ نب زریب( رغمب یک امنز ںیم فیسی یہ وسرںیت 

فر اس یسیج دفرسی وسرںیت  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی )رضحت رعفہ اک لمع( اس زپےتھ ےھت  یسیج ہک مت زپےتھ وہ ینعی فااعلدایت ا

 ابت یک دلیل ےہ ہک )رغمب ںیم وطاؽ لصفم یک رقات( وسنمخ ےہ  افر اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یہی حیحص ےہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، رضحت اشہؾ نب رعفہ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم وھچیٹ وسرںیت زپےنھ اک ایبؿ



 

     806    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہ احنس بً سٌيس، وہب، بً جزیز، محنس بً اسحٙ، حرضت ًبساہلل بً ًنز و بً الٌاؾ رضی :  راوی

 ًَ َس بِ ُت ُمَحنَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ثََيا ََبٔی  ٕ َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ َخٔسیُّ َحسَّ ِ ٌٔيٕس الرسَّ ًُ َس ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ُث  َٙ یَُحسِّ إِٔسَح

ٔل ُسوَرْة َػِٔ  ؼَّ َٔ ًِ اِلُن اَل َما ٔم َٗ َُّط  ظٔ ََى ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ َلِيطٔ ُط ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ِس َسنٔ َٗ بٔیَرْة إَٔلَّ َو َٛ یَرْة َوََل 

ََلةٔ اِلَنُِٜتوبَةٔ  َه َیُؤوُّ اليَّاَض بَٔضا فٔی الؼَّ  َوَسلَّ

ےہ وج ںیم  ادمح نب دیعس، فبہ، نب رجری، دمحم نب ااحسؼ ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک ایسی ںیہن

 ےن روسؽ اہلل وک رفض امنزفں یک اامتم ےک دفراؿ زپےتھ وہےئ ہن انس وہ 

 ادمح نب دیعس، فبہ، نب رجری، دمحم نب اقحس، رضحت دبعاہلل نب رمع ف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم وھچیٹ وسرںیت زپےنھ اک ایبؿ

     807    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، رقہ، ىزا، بً ًنار، حرضت ابوًثناٌ ىہسی :  راوی

ثََيا ََبٔی حَ  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًٔ َحسَّ َٕ ابِ َّی َخِل َُّط َػل ٌَ اليَِّضٔسیِّ ََى ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ إر  ًَنَّ  ًٔ َّأل بِ ًِ اليَّز ًَ ةُ  ثََيا رُقَّ سَّ

ُِٗل صَُو اہللُ َََحْس   ََ رَقَ َٓ زَٔب  ِِ ٕ اِلَن وز ٌُ  َمِش

نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےک ےھچیپ دیبع اہلل نب اعمذ، رقہ، زنا، نب امعر، رضحت اوبامثعؿ دہنی ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن دبعاہلل ا

 زپیھ یھت 
ٌّ
 
َ

ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُؤوَ الِّل

ُ

 

 رغمب یک امنز زپیھ سج ںیم اوھنں ےن وسرہ ق

 دیبعاہلل نب اعمذ، رقہ، زنا، نب امعر، رضحت اوبامثعؿ دہنی :  رافی

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

  

 دف روتعکں ںیم اکی یہ وسرت زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف روتعکں ںیم اکی یہ وسرت زپےنھ اک ایبؿ

     808    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 احنس بً ػالح، ابً وہب، ًنزو، ابً ابی ہَلل، حرضت مٌاذ بً ًبساہلل جہىی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبٔس حَ   ًٔ ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ ًٔ ََبٔی صََٔلٕل  ًِ ابِ ًَ ِنْزو  ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ سَّ ٌَّ َرُجَّل ٔم اہللٔ اِلحَُضىٔیِّ ََ

 ُ َ َلِيطٔ َوَسلََّه َيرِقَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیَّ َػل َّطُ َسنٔ ََل ََِزرٔی  ُجَضِيَيَة ََِخبََرُظ ََى َٓ َتیِٔن کِٔلتَِيضَٔنا  ٌَ ِٛ ِبٔح إَٔذا ُزِلزَٔلِت اِْلَِرُق فٔی الزَّ فٔی الؼُّ

ِنّسا ًَ ََ َذلَٔک  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََِو رَقَ َّی اہللُ   ََىَٔسَی َرُسوُل اہللٔ َػل

ب ہ ےک اکیادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب ایب الہؽ، رضحت اعمذ نب دبعاہلل ینہج ریض اہلل ہنع

 

 ب ئ
دِہ

  ےس رفاتی ےہ ہک ہلیب 

ُض زپےتھ
ْ
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َ
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ْ

 

َ
رِل

 

ْ
وہےئ انس  صخش ےن اؿ وک اتبای ہک اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز رجف یک دفونں روتعکں ںیم وسرہ ِإَذا ُزل

  زپیھ ےہ ای اجؿ وبھج رک ےہ نکیل ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )دف ابر اکی یہ وسرت( وھبؽ رک

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب ایب الہؽ، رضحت اعمذ نب دبعاہلل ینہج ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز رجف ںیم رقات اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف ںیم رقات اک ایبؿ امنز

     809    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ًيسٰی بً یوىص، اسنٌيل، حرضت ًنزو بً رحیث :  راوی

ٌٔيَل  ًِ إِٔسَن ًَ ًَ یُوىَُص  ىٔی ابِ ٌِ ًُ ُموَسی الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ًٔيَسی َي ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ِنزٔو َحسَّ ًَ  ًِ ًَ یِٕث  ًٔ رُحَ ًَِنزٔو بِ َّ َمِولَی  ًِ ََِػَب ًَ

ََل  َٓ  ٔ َساة َِ ٔ اِل ُ فٔی َػََلة َ َه َيرِقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍُ َػِوَت الئَّيیِّ َػل ِّی ََِسَن َن أ َٛ اَل  َٗ یِٕث  ًٔ رُحَ ٔشُه بٔاِلُدئَّص اِلَحَوارٔی بِ ِٗ ُ َ 

 اِلُٜئَّص 

ویسن، اامسلیع، رضحت رمعف نب رحثی ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم اس رطح اید ےہ وگای ںیم یبن یلص اہلل ہیلع اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب 

ِس آتی فایل وسرت ینعی وسرہ وکتری( زپےتھ وہےئ نس راہ
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 وہں  فآہل فملس وک امنز رجف ںیم ف

 نب ویسن، الیعمس، رضحت رمعف نب رحثیاربامیہ نب ومیس، ٰیسیع  :  رافی

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

  

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ

     810    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، ہناو، ٗتازہ، ابونرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُ اَل َ َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ًِ ََبٔی َنرِضَ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔيسٔ اللَّ َٜٔتأب َحسَّ اتَٔحٔة اِل َٔ ََ بٔ ٌِ َنرِقَ  ٔمزِىَا ََ

 َ  َوَما َتَيرسَّ

اوب فدیل، امہؾ، اتقدہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امنز ںیم مہ وک وسرہ افہحت زپےنھ افر وج آاسؿ 

 وہ  اس ےک زپےنھ اک مکح دای ایگ 

 اوب فدیل، امہؾ، اتقدہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ

     811    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیزہ رضی اہلل ًيہابزاہيه بً موسی، ًيسی، جٌف، بً مينوٌ، ابوًثناٌ، حرضت ابوہ :  راوی

ثََيا ََبُو یِّ َحسَّ ٌٕ اِلَبِْصٔ ًٔ َمِيُنو َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًُ ُموَسی الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ًٔيَسی  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ثَىٔی  َحسَّ اَل َحسَّ َٗ ٌَ اليَِّضسٔیُّ  ًُِثَنا

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  اَل لٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ اتَٔحٔة  ََبُو صَُزیَِزَة  َٔ ٌٕ َوَلِو بٔ آ َُّط ََل َػََلَة إَٔلَّ برُٔقِ ٔ فٔی اِلَنٔسیَيةٔ ََى َياز َٓ ِد  َه اِخُ َوَسلَّ

َنا َزازَ  َٓ َٜٔتأب   اِل

اربامیہ نب ومیس، یسیع، رفعج، نب ومیمؿ، اوبامثعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای اج دمہنی ںیم ہی االعؿ رک دے ہک  رقآؿ ےک ریغب امنز درتس ںیہن ارگہچ وسرہ افہحت یہ وہ ای اس ےک العفہ ھچک فملس ےن ھجم ےس

 افر 

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، رفعج، نب ومیمؿ، اوبامثعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ



 

     812    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً بظار، یحٌی ، جٌف، ابوًثناٌ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا یَحِ  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ثََيا ابِ ًََلِيطٔ َو َحسَّ َّی اہللُ  اَل َََمَزنٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٌَ ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ َفْ  ٌِ ثََيا َج َه ٌَی َحسَّ َسلَّ

َنا َزازَ  َٓ َٜٔتأب  اتَٔحةٔ اِل َٓ ائَٔة  َُّط ََل َػََلَة إَٔلَّ برٔٔقَ ٌِ َُىَازَٔی ََى ََ 

ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک مکح دای انب اشبر، ییحی، رفعج، اوبامثعؿ، رضح

 ہک ںیم ہی االعؿ رک دفں ہک امنز درتس ںیہن ریغب وسرہ افہحت ےک افر ھچک زایدہ 

 انب اشبر، ییحی ، رفعج، اوبامثعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ

     813    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ًَلء، بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ًٔ َحسَّ ٔ بِ ائٔٔب َمِولَی صَٔظاو ٍَ ََبَا الشَّ َُّط َسنٔ ًٔ ََى ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ُت ََبَا َيا اِل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ َزصَِزَة َي

َّی َػََلّة َلِه  ًِ َػل َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ هَٔی خَٔساْد  صَُزیَِزَة َي َٓ َٓهَٔی خَٔساْد   ٌٔ آ ِ ٓٔيَضا بٔأُوِّ اِلرُقِ َ َيرِقَ

َنزَ  َِ َٓ اَل  َٗ ٌُ ََِحَياىّا َوَراَئ اِْلَٔماؤ  و ُٛ ِّی ََ ٔن ِلُت یَا ََبَا صَُزیَِزَة إ ُ٘ َٓ اَل  َٗ هَٔی خَٔساْد َُیِرُ َتَناوٕ  ارٔٔسیُّ فٔی  َٓ َٓ َِ بَٔضا یَا  اَل ارِقَ َٗ ذَٔراعٔی َو

 ٔ إ َٓ ٔشَک  ِٔ ََلَة بَِيىٔی َو َن َشِنُت الؼَّ َٗ الَی  ٌَ اَل اہللُ َا َٗ وُل  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ یِٔن ن َٔ ًَِبٔسی نِٔؼ بَیَِن 

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ِبٔسی َما َسأََل  ٌَ ٔ ِبسٔی َول ٌَ ٔ َُٔضا ل َُٔضا لٔی َونِٔؼ ئِؼ ِبُس اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ  َٓ ٌَ وُل اِل ُ٘ ُؤا َي َه ارِقَ َوَسلَّ

زَّ َوَجلَّ ََ  ًَ وُل اہللُ  ُ٘ ًٔ الزَّحٔئه َي وُل الزَِّحَن ُ٘ ًَِبٔسی َي زَّ َوَجلَّ َحنَٔسنٔی  ًَ وُل اہللُ  ُ٘ اَلنٔیَن َي ٌَ ِبُس اِل ٌَ وُل اِل ُ٘ ًَِبسٔی َي ًَلَیَّ  ثِىَی 

 ُ٘ ًٔ َي ی ٔ السِّ ٔ َمالٔٔک یَِوو وُل اہللُ َصٔذظ ُ٘ ٌٔیُن َي بُُس َوإٔیَّاَک َنِشَت ٌِ ِبُس إٔیَّاَک َن ٌَ وُل اِل ُ٘ ًَِبسٔی َي َسنٔی  زَّ َوَجلَّ َمحَّ ًَ  بَِيىٔی وُل اہللُ 

ِنَت  ٌَ ًَ ََِن اَن الَّٔذی اَن اِلُنِشَت٘ٔيَه رٔصَ َ ِبُس اصِٔسىَا الْصِّ ٌَ وُل اِل ُ٘ ِبسٔی َما َسأََل َي ٌَ ٔ ًَِبٔسی َول ؤب  َوبَیَِن  ـُ ِِ ٔ اِلَن َلِيضِٔه َُیِر ًَ

ِبسٔی َما َسأََل  ٌَ ٔ ِبسٔی َول ٌَ ٔ َضُؤََلٔئ ل َٓ وُل اہللُ  ُ٘ الِّیَن َي َـّ َلِيضِٔه َوََل ال ًَ 

یبنعق، امکل، العء، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج 

ز زپیھ رگم اس ںیم وسرہ افہحت ںیہن زپیھ وت اس یک امنز انصق ےہ  انصق ےہ، انصق ےہ  رافی ےن اہک ںیم ےن صخش ےن امن



 

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ںیم ع یھ اامؾ ےک ےھچیپ وہات وہں )بت ےھجم ہی وسرت زپینھ اچےیہ ای ںیہن؟( اوھنں ےن ریما ابزف 

ھ ایل رک  ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اہلل اعتیل اک اراشد ےہ امنز وک ںیم داب رک اہک اے افریس اےنپ دؽ ںیم زپ

ےن اےنپ افر دنبے ےک درایمؿ آداھ آداھ ابٹن دای ےہ سپ امنز آدیھ ریمے ےیل ےہ افر آدیھ دنبہ ےک  افر ریما دنبہ وج امےگن اگ 

 اہلل اعتیل رفامات ےہ ریمے دنبہ فہ اےس ےلم اگ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف
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آہل فملس ےن رفامای زپوھ دنبہ اتہک ےہ ا
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 ریما دنبہ امےگن اگ فہ اس وک ےلم اگ 

 ہ ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، العء، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ

     814    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہزی، محنوز، بً ربيٍ، حرضت ًبازہ بً ػامت رضی اہلل ًيہ ٗتيبہ بً سٌيس ابً ْسح، سٔياٌ، :  راوی

 ٔ ًٔ الزَّب ٔ بِ ًِ َمِحُنوز ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ حٔ  ِ ًُ الرسَّ ٌٔيٕس َوابِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  أمٔت َحسَّ ًٔ الؼَّ ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ  ٍٔ ي

َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ الئَّيیَّ َػل ِّی َوِحَسظُ َیِبلُ ًِ ُيَؼل ٌُ لَٔن َيا ِٔ اَل ُس َٗ ََٓؼأًّسا  َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ َِ بٔ ًِ َلِه َيرِقَ َه ََل َػََلَة لَٔن  ًََلِيطٔ َوَسلَّ

ہبیتق نب دیعس انب رسح، ایفسؿ، زرہی، ومحمد، نب رعیب، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ملس ےن رفامای اس صخش یک امنز ہن وہ یگ  سج ےن وسرہ افہحت افر شمدی ھچک ہن زپاھ  ایفسؿ ےن اہک ہی مکح اس صخش ےک اہلل ہیلع فآہل ف

 ےیل ےہ وج اہنت امنز زپےھ 

 ہبیتق نب دیعس انب رسح، ایفسؿ، زرہی، ومحمد، نب رعیب، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ



 

     815    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہ بً ػامت رضی ًبساہلل بً محنس، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، مٜحول محنوزبً ربيٍ، حرضت ًباز :  راوی

 اہلل ًيہ

 ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٍٔ َحسَّ ًٔ الزَّبٔي ٔ بِ ًِ َمِحُنوز ًَ َمُِٜحوٕل 

َٕ َرُسؤل اہللٔ  يَّا َخِل ُٛ اَل  َٗ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًِ ًَُباَزَة بِ َلِيطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓرَقَ  ٔ ِحز َٔ َه فٔی َػََلةٔ اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َػل

ِه صَ  ٌَ ُِٗلَيا َن َٕ إَٔمأمُِٜه  ٌَ َخِل ُؤ لَُِّٜه َارِقَ ٌَ اَل َل َٗ  َْ ا ََفَ َلنَّ َٓ ائَُة  َلِيطٔ اِلرٔقَ ًَ َلِت  ُ٘ َث َٓ َه  َٗ َوَسلَّ ا یَا َرُسوَل اہللٔ  لُوا إَٔلَّ ذًّ ٌَ ِٔ اَل ََل َا

َِ بَٔضا ًِ َلِه َيرِقَ َّطُ ََل َػََلَة لَٔن إٔى َٓ َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ  بٔ

دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، وحکمؽ ومحمدنب رعیب، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  ہک اکی 

فملس ےک ےھچیپ امنز رجف زپھ رےہ ےھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقات رشفع یک رگم  رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل رقآؿ زپانھ لکشم وہ ایگ )ویکہکن احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشدی مت  ےھچیپ رقات رک رےہ ےھت  بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

اےنپ اامؾ ےک ےھچیپ رقات رکےت وہ؟ مہ ےن رعض ایک اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہی ابت ےہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اھ رکف  ویکہکن وسرہ افہحت ےک ریغب امنز ںیہن وہیت فملس ےن رفامای  )اامؾ ےک ےھچیپ( وسرہ افہحت ےک العفہ ھچک تم زپ

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، وحکمؽ ومحمدنب رعیب، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ

     816    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ربيٍ، بً سلامیٌ، ًبساہلل بً یوسٕ، ہيثه، بً حنيس، زیس بً واٗس، حرضت ىآٍ بً محنوز بً ربيٍ انؼاری :  راوی

 ٔ ٌَ اِْلَِزز ًُ ُسَلامِیَ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي ًِ َحسَّ ًَ ًُ َوإٗٔس  ًُ حَُنِيٕس ََِخبََرنٔی َزیُِس بِ ثََيا اِلَضِيَثُه بِ َٕ َحسَّ ًُ یُوُس ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  یُّ َحسَّ

ًِ َػ  ًَ أمٔت  ًُ الؼَّ َ ًَُباَزةُ بِ ٍْ ََبَِلأ ٔ اَل ىَآ َٗ ٍٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًٔ الزَّبٔي ٔ بِ ًٔ َمِحُنوز ٍٔ بِ ٔ ًِ ىَآ ًَ بِ َمُِٜحوٕل  ٔ الؼُّ اَو ََبُو ََلة َٗ َ أ َٓ ٔح 

َيا َخلِ  ِٔ َٔ َّی َػ طُ َحً ٌَ َبَل ًَُباَزةُ َوََىَا َم ِٗ ِيٕه بٔاليَّأض َوََ ٌَ َّی ََبُو نُ ََٓؼل ََلَة  ٌُ الؼَّ ِيٕه اِلُنَؤذِّ ٌَ ِيٕه َیِحَضزُ نُ ٌَ ِيٕه َوََبُو نُ ٌَ َٕ ََبٔی نُ

ا َلنَّ َٓ  ٌٔ آ ُ َُوَّ اِلرُقِ َ َل ًَُباَزةُ َيرِقَ ٌَ َح َٓ ائَٔة  اَل  بٔاِلرٔقَ َٗ ِيٕه َیِحَضزُ  ٌَ ٌٔ َوََبُو نُ آ ُ بٔأُوِّ اِلرُقِ َ ُتَک َارِقَ ٌِ َباَزَة َسنٔ ٌُ ٔ ُِٗلُت ل  َٖ اِنَْصَ



 

 َ ائ َلَوأت الًَّٔی یَِحَضزُ ٓٔيَضا بٔاِلرٔقَ َف الؼَّ ٌِ َه َب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َّی بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َػل َليِ َََجِل َػل ًَ اِلتََبَشِت  َٓ اَل  َٗ ائَُة ٔة  طٔ اِلرٔقَ

 َّ َيا إٔى ـُ ٌِ اَل َب َ٘ َٓ ائَٔة  ٌَ إَٔذا َجَضزُِت بٔاِلرٔقَ ُؤ اَل َصِل َارِقَ َٗ َلِيَيا بَٔوِجضٔطٔ َو ًَ َبَل  ِٗ ََ َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ ََل َوََىَا َٓ َٓ اَل  َٗ ٍُ َذلَٔک  ا َنِؼَي

ًِ اِلرُقِ  ُؤا بَٔظِيٕئ ٔم ََل َارِقَ َٓ  ٌُ آ ُٗوُل َما لٔی یَُيازًُٔىٔی اِلرُقِ ََ ٌٔ آ ٌٔ إَٔذا َجَضزُِت إَٔلَّ بٔأُوِّ اِلرُقِ  آ

رعیب نب امیلسؿ، دبعاہلل نب ویفس، مثیہ، نب دیمح، زدی نب فادق، رضحت انعف نب ومحمد نب رعیب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ابعدہ نب 

رک دی  اےنت ںیم ابعدہ یھب آےئگ  ںیم اصتم ےن امنز رجف ےک فاےطس ےنلکن ںیم اتریخ یک وت اوبمیعن ےن ریبکت ہہک رک امنز زپاھان رشفع 

یھب اؿ ےک اسھت اھت  افر مہ ےن اوبمیعن ےک ےھچیپ فص ابدنھ یل  اوبمیعن اب آفاز دنلب رقات رک رےہ ےھت  اوھنں ےن وجاب دای اہں 

رفام رےہ  آبفاز دنلب رقات ویکں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ وکیئ امنز زپاھیئ سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےھت )رگم دتقمویں یک رقات ےک ببس( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل زپانھ لکشم وہ ایگ  بج امنز متخ وہیئگ وت آپ یلص اہلل 

رقات  ہیلع فآہل فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ افر وپاھچ  بج ںیم دنلب آفاز ےس رقآؿ زپاتھ وہں وت ایک مت بج یھب )ریمے ےھچیپ(

رکےت وہ؟ مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن اہک  اہں مہ ااسی یہ رکےت ںیہ  آپ ےن رفامای تم زپاھ رکف  ںیم یھب وسچ راہ اھت ہک ےھجم ایک 

وہا ےہ؟ ااسی گل راہ اھت ےسیج وکیئ ھجم ےس رقآؿ ےنیھچ ےل اجراہ ےہ  ذہلا بج ںیم زفر ےس زپاھ رکفں بت مت وساےئ وسرہ افہحت ےک 

 اھ رکف رقآؿ تم زپ

 رعیب، نب امیلسؿ، دبعاہلل نب ویفس، مثیہ، نب دیمح، زدی نب فادق، رضحت انعف نب ومحمد نب رعیب ااصنری :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رقاتئ رفض وہےن اک ایبؿ

     817    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 ًلی بً سہل، وليس بً جابز سٌيس بً ًبسالٌزیز، ًبساہلل بً ًَلء، حرضت مٜحول ےن حرضت ًبازہ :  راوی

 ًَ  ًٔ ٌٔئس بِ ٕ َوَس ًٔ َجابٔز ًِ ابِ ًَ ثََيا اِلَولٔيُس  ًُ َسِضٕل الزَِّملٔیُّ َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ َمُِٜحوٕل َحسَّ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًٔ اِل ًَِبسٔ اہللٔ بِ ٔ َو زٔیز ٌَ ِبسٔ اِل

ٌَٔظأئ َوا زٔٔب َواِل ِِ ُ فٔی اِلَن َ ٌَ َمُِٜحوْل َيرِقَ َٓکَا الُوا  َٗ  ٌَ ًٔ ُسَلامِیَ ٍٔ بِ ًِ ًَُباَزَة ىَِحَو َحٔسیٔث الزَّبٔي َٜٔتأب فٔی ًَ اتَٔحةٔ اِل َٔ ِبٔح بٔ لؼُّ

اَل َمِٜ  َٗ ا  ٕة ْٔسًّ ٌَ ِٛ ٌِ َلِه َيِشُِٜت ارِقَ کُلِّ َر ٔ إ َٓ ا  ََٜت ْٔسًّ َٜٔتأب َوَس اتَٔحةٔ اِل َٔ ََ بٔ ِ بَٔضا ٓامَٔی َجَضَز بٔطٔ اِْلَٔماُو إَٔذا رَقَ َ ِ بَٔضا ُحوْل ارِقَ َ

ًَلَی کُلِّ َحالٕ  َضا  ِٛ َسُظ ََل َتتِرُ ٌِ ُط َوَب ٌَ ِبَلُط َوَم َٗ 

العء، رضحت وحکمؽ ےن رضحت ابعدہ ےس اسہقب دحثی یک رطح اکی یلع نب لہس، فدیل نب اجرب دیعس نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب 



 

رفاتی افر ایبؿ یک ےہ  )وحکمؽ ےک اشرگد( ےتہک ںیہ ہک رضحت وحکمؽ رغمب، اشعء افر رجف یک رہ رتعک ںیم رتسا وسرہ افہحت زپےتھ 

وک رتسا  وسرہ افہحت زپھ ینیل اچےیہ افر ارگ ےھت  وحکمؽ ےن اہکرہجی امنز ںیم بج اامؾ وسرہ افہحت زپھ رک ہتکس رکے وت اس فتق دتقمی 

 فہ ہتکس ہن رکے وت اس ےس ےلہپ ای اس ےک اسھت ای اس ےک دعب زپھ ےل وھچڑے ںیہن 

 یلع نب لہس، فدیل نب اجرب دیعس نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب العء، رضحت وحکمؽ ےن رضحت ابعدہ :  رافی

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

  

 رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ رقات ںیہن رکین اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ رقات ںیہن رکین اچےیہ

     818    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً اٛينہ، ليثی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، :  راوی

ٌَّ َرُس  ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ِيَنَة اللَِّيثٔیِّ  َٛ ُ َ ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وَل اہللٔ َػل

ًِ َػََلةٕ َجَضَز ٓٔيَضا بٔا َٖ ٔم ُٗوُل اِنَْصَ ِّی ََ ٔن اَل إ َٗ ِه یَا َرُسوَل اہللٔ  ٌَ اَل َرُجْل َن َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ََ َمعَٔی َََحْس ٔمِيُِٜه آن اَل َصِل رَقَ َ٘ َٓ ائَةٔ  ِلرٔقَ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ائَٔة َم ًِ اِلرٔقَ ًَ َٓاىَِتَهی اليَّاُض  اَل  َٗ  ٌَ آ َُ اِلرُقِ َّی اہللُ  ٓامَٔی َمالٔی َُىَاَز  َجَضَز ٓٔيطٔ الئَّيیُّ َػل

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل وا َذلَٔک ٔم ٌُ َلَوأت حٔیَن َسنٔ ًِ الؼَّ ائَةٔ ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه بٔاِلرٔقَ اَل ََبُو َزاُوز َرَوی َحٔسیَث ًَ َٗ َه 

َنْز َویُوىُُص َوََُساَمةُ  ٌِ ِيَنَة َصَذا َم َٛ ُ َ ًٔ ىَی َمالٕٔک  ابِ ٌِ ًَلَی َم ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ َزیِٕس   بِ

 مہ، ،یثی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 
کی
یبنعق، امکل، انب اہشب، انب ا

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک مت امنز ےس افرغ وہےئ  سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہجی رقات یک یھت  آپ یلص ا

یک  یک یھت؟ اکی صخش ےن اہک اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن رقات ںیم ےس یسک ےن ریمے اسھت اسھت رقات

 ےسیج وکیئ ھجم ےس رقآؿ یھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یھبت وت ںیم وسچ راہ اھت ہک آرخ ھجم وک ایک وہا ےہ؟ ااسی گل راہ اھت

ےنیھچ ےل راہ ےہ  رافی اک ایبؿ ےہ ہک اس ےک دعب ےس ولگ رہجی امنز ںیم رقات رکےن ےس رک ےئگ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب 

 مہ یک اس دحثی وک رمعم، ویسن افر ااسہم نب زدی ےن زری ےس امکل یک رفاتی ےک مہ  ینع رفاتی ایک ےہ 
کی
 ا

 مہ، ،یثی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، ا :  رافی
کی
 نب اہشب، انب ا

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

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ رقات ںیہن رکین اچےیہ

     819    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مشسز، احنس بً محنس، بً ابی خلٕ، ًبساہلل بً محنس، ابً ْسح، سٔياٌ، ابً اٛينہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ًَِبٔس اہللٔ بِ  ٕٕ َو ًٔ ََبٔی َخَل ًُ ََِحَنَس بِ ُس بِ ٕس اِلَنزَِوزٔیُّ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ْز َوََِحَنُس بِ ثََيا ُمَشسَّ حٔ  ًٔ َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ٕس الزُّصِزٔیِّ َوابِ ُمَحنَّ

ُت ََ  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَ اِلُنَشئِّب  ٌٔيَس بِ ُث َس ِيَنَة یَُحسِّ َٛ ُ َ ًَ ُت ابِ ٌِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َسنٔ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس الُوا َحسَّ َّی بَٔيا َٗ وُل َػل ُ٘ بَا صَُزیَِزَة َي

َه َػ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ْز فٔی َحٔسیثٔطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ُمَشسَّ َٗ  ٌَ آ َُ اِلرُقِ ِولٔطٔ َما لٔی َُىَاَز َٗ ٔلَی  َياُظ إ ٌِ ِبُح بَٔن ََّضا الؼُّ ًُّ ََى ََلّة ىَُو

 َٗ َه و  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ائَٔة ٓامَٔی َجَضَز بٔطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ اِلرٔقَ ًَ َٓاىَِتَهی اليَّاُض  َنْز  ٌِ اَل َم ًُ اَٗ اَل اَل ابِ َٗ حٔ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ِ لرسَّ

 ًِ ٕس الزُّصِزٔیُّ ٔم ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ اَل  َٗ َٓاىَِتَهی اليَّاُض و  اَل ََبُو صَُزیَِزَة  َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٌُ َوَتکَلََّه  َم َيا ِٔ اَل ُس َٗ بَِيئضِٔه 

 َّ َنْز إٔى ٌِ اَل َم َ٘ َٓ َضا  ٌِ ًِ الزُّصِزٔیِّ الزُّصِزٔیُّ بٔکَلَٔنٕة َلِه ََِسَن ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ  َٗ َٓاىَِتَهی اليَّاُض  اَل  َٗ طُ 

اَل  َٗ اَل ٓٔيطٔ  َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ٌَ َوَرَواُظ اِْلَِوَزاعٔیُّ  آ َُ اِلرُقِ ِولٔطٔ َما لٔی َُىَاَز َٗ ٔلَی  َٓااَّ َواىَِتَهی َحٔسیُثُط إ ٌَ  الزُّصِزٔیُّ  َى اِلُنِشلُٔنو ٌَ

ت  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُط ٓامَٔی َجَضَز بٔطٔ َػل ٌَ ٌَ َم ُؤ َلِه یَُٜوىُوا َيرِقَ َٓ اَل بَٔذلَٔک  َٗ َٓارٕٔض   ًٔ ًَ َیِحٌَی بِ َس بِ ُمَحنَّ

ؤ الزُّصِزٔیِّ  ًِ لََکَ َٓاىَِتَهی اليَّاُض ٔم ِولُُط  َٗ 

 مہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دسمد، ادمح نب 
کی
دمحم، نب ایب فلخ، دبعاہلل نب دمحم، انب رسح، ایفسؿ، انب ا

وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی امنز زپاھیئ اشدی فہ رجف یک امنز یھت  رھپ، ، ام اؿ زع ارقلآؿ، کت ایس رطح رفاتی ایک ےہ  

ےن اینپ دحثی ںیم رمعم اک وقؽ ذرک ایک ےہ  اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک رھپ ولگ زپےنھ ےس رک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دسمد 

رکےت ےھت افر انب ارسلح ےن اینپ دحثی ںیم وباہطس رمعم  ےئگ اؿ امنزفں ںیم س  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہج ا رقات

 ےہ ہک ولگ رک ےئگ افر دبعاہلل نب دمحم زرہی ےن ایفسؿ اک وقؽ لقن ایک ےہ زرہی ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک وقؽ ذرک ایک

اؿ رپ متخ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک اامؾ زرہی ےن اکی ہملک ذرک ایک وج ںیم اؿ ےس رباہ راتس ہن نس اکس وت رمعم ےن اتبای ہک فہ ہملک امیل اان زع ارقل

 زرہی اک ہی وقؽ ےہ ہک رھپ املسمؿ ےن اس ےس تحیصن احلص یک افر ےہ افر اس وک افزایع ےن یھب زرہی ےس رفاتی ایک  اس ںیم

 ںیہن رکےت ےھت س  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہجا  رقات فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اؿ امنزفں ںیم رقات

ی اانلس زرہی اک الکؾ ےہ  رفامےت ےھت  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب ییحی نب افرس ےس انس ےہ فہ ےتہک

 

ہ ی

 

ت

 ےھت ہک اف



 

 مہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
کی
 دسمد، ادمح نب دمحم، نب ایب فلخ، دبعاہلل نب دمحم، انب رسح، ایفسؿ، انب ا

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

  

 اامؾ ےک ےھچیپ رقات اک ایبؿریغ رہجی امنز ںیم 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ریغ رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ رقات اک ایبؿ

     820    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، طٌبہ، محنس بً ٛثیر، طٌبہ، حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبُو اِلَولٔي ًِ َحسَّ ًَ ىَی  ٌِ َبُة اِلَن ٌِ ِبٔسیُّ ََِخبََرىَا ُط ٌَ ٕ اِل ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ثََيا ُط َيالٔٔسیُّ َحسَّ ًِ ٔس اللَّ ًَ َتاَزَة  َٗ  

َحاَئ  َٓ ِضَز  َّی الوُّ َه َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ حَُؼیِٕن ََ ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ ًِلَی  ُزَراَرَة  َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل ُط َسبِّ َٔ ََ َخِل َٓرَقَ َرُجْل 

 َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ُِٜه َخاَلَحئيَضا  ـَ ٌِ ٌَّ َب َ ُِٓت َ ِس رَعَ َٗ اَل  َٗ الُوا َرُجْل  َٗ  ََ اَل ََیُُِّٜه رَقَ َٗ  َْ ا ََفَ َلنَّ اَل َٓ َٗ اَل اِلَولٔيُس فٔی َحٔسیثٔطٔ 

َتاَزَة َََليِ  َ٘ ٔ ِلُت ل ُ٘ َٓ َبُة  ٌِ ُِٗلُت ُط اَل  َٗ ٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ثٔیر َٛ  ًُ اَل ابِ َٗ اَل َذاَک إَٔذا َجَضَز بٔطٔ  َٗ  ٌٔ آ ٌٔيٕس ََِنٔؼِت لِٔلرُقِ ِوُل َس َٗ َص 

ًَِيطُ  َصُط ىََهی  اَل َلِو ََکٔ َٗ َصُط  َّطُ ََکٔ أَى َٛ َتاَزَة  َ٘ ٔ  ل

ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اوب فدیل، ہبعش، دمحم نب ریثک، ہبعش، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

 امس رکب االیلع زپیھ بج آپ یلص اہلل ہیلع 

ِ

رہظ یک امنز زپاھیئ  اکی صخش آای افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ َس

 ےن وت آپ یلص اہلل یک یھت؟ ولوگں ےن اہک الفں صخش فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت درایتف رفامای مت ںیم ےس سک ےن رقات

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ھجمس ایگ اھت ہک مت ںیم ےس وکیئ ھجم ےس رقآؿ ںیم ڑگھج راہ ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوباولدیل یک دحثی

اایتخر رک اوھنں ںیم ےہ ہک ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اتقدہ ےس اہک ہک ایک ہی دیعس اک وقؽ ںیہن ےہ ہک بج رقآؿ زپاھ اجےئ وت اخومیش 

ےن اہک ہی اس فتق ےہ بج اکپر رک زپاھ اجےئ افر انب ریثک یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہک ہبعش ےن اتقدہ ےس اہک اشدی آپ ےن رقات وک 

 اندنسپ رفامای اتقدہ ےن اہک ارگ اندنسپ رفامےت وت عنم رفام دےتی 

  ریض اہلل ہنعاوب فدیل، ہبعش، دمحم نب ریثک، ہبعش، رضحت رمعاؿ نب ،نیص :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ریغ رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ رقات اک ایبؿ
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 سی، سٌيس، ٗتازہ، زرارہ، حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہابً مثىی، ابً ً :  راوی

ًٔ حُ  ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ ًِ ُزَراَرَة  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ ىَٔيیَّ اہللٔ َػل َؼیِٕن ََ

َّی بٔضِٔه  ًَلِٔنُت  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػل اَل  َ٘ َٓ اَل َرُجْل ََىَا  َ٘ َٓ ًِلَی  َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل ََ بَٔشبِّ اَل ََیُُِّٜه رَقَ َٗ َتَل  َٔ ا اِن َلنَّ َٓ ِضَز  ُِٜه الوُّ ـَ ٌِ ٌَّ َب َ َ

 َخاَلَحئيَضا

 اہلل ہیلع فآہل فملس انب ینثم، انب ددی، دیعس، اتقدہ، زرارہ، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
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 زپیھ ےن رہظ یک امنز زپاھیئ  بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت وپاھچ مت ںیم ےس سک ےن َس

َ
ْ

َع

 ؾ اہلل ج انی اجراہ ےہ یھت ؟ اکی صخش ےن اہک ںیم ےن زپیھ یھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اھجمس وگای ھجم ےس الک

 انب ینثم، انب ددی، دیعس، اتقدہ، زرارہ، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایم افر یمجع ےک ےئل ینتک رقاتئ اکیف ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افر یمجع ےک ےئل ینتک رقاتئ اکیف ےہ ایم

     822    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وہب بً ب٘يہ، خالس، حنيس، ارعد، محنس بً ميٜسر، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ًِ حَُنِيٕس اِْل ًَ َة ََِخبََرىَا َخالْٔس  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ًََلِيَيا َحسَّ َد  اَل َخَ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ َٜٔسرٔ  ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٔد  رِعَ

 َ٘ َٓ ًَِحِٔمُّ  َ ابٔیُّ َواِْل ٌَ َوٓٔيَيا اِْلرَِعَ آ َُ اِلرُقِ ًُ َنرِقَ َه َوىَِح ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًْ َوَس َرُسوُل اہللٔ َػل َٓکُلٌّ َحَش ُؤا  َواْو اَل ارِقَ ِٗ َيحٔيُئ ََ

لُوىَطُ  حَّلُوىَُط َوََل یََتأَجَّ ٌَ اُو اِلِ٘ٔسُح یََت َ٘ َنا يُ َٛ  ُي٘ٔيُنوىَطُ 

فبہ نب ہیقب، اخدل، دیمح، ارعج، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 آؿ زپھ رےہ ےھت  مہ ںیم ارعایب یھب ےھت افر یمجع یھب )ینعی اؿ یک رقاتفآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ  افر مہ رق

درتس ہن یھت افر فہ درتس زپےنھ ںیم ذعمفر ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )مت سج رطح یھب زپھ ےتکس وہ( زپوھ  

ھا را زپانھ کیھٹ ےہ رقنعبی اےسی ولگ وہں ےگ وج رقات

م

 

ت

رکںی ےگ ےسیج ریت وک درتس ایک اجات ےہ  رقآؿ وک اس رطح درتس  

 )ینعی یوجدی ںیم ابمہغل رکںی ےگ ( افر اس ےس اؿ اک دصقم داین وہیگ دنی ہن وہاگ 



 

 فبہ نب ہیقب، اخدل، دیمح، ارعج، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایم افر یمجع ےک ےئل ینتک رقات اکیف ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایم افر یمجع ےک ےئل ینتک رقات اکیف ےہ

     823    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وازہ، وٓاء بً َشیح، حرضت سہل بً سٌس ساًسیاحنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، ًنزو ابً لہيٌہ برک بً س :  راوی

 ًٔ ًِ برَِکٔ بِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ِنْزو َوابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ یِٕح  َحسَّ ًٔ َُشَ أئ بِ َٓ ًِ َو ًَ َسَواَزَة 

أًٔسیِّ  ٕس الشَّ ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ َسفٔیِّ  اَل الؼَّ َ٘ َٓ تَرُٔئ  ِ٘ ًُ َن ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِوّما َوىَِح َّی اہللُ  ًََلِيَيا َرُسوُل اہللٔ َػل َد  اَل َخَ َٗ

ِبَل  َٗ ُؤُظ  وَ  اِلَحِنُس ِهَّلِل َٛٔتاُب اہللٔ َواحْٔس َوٓٔيُِٜه اِْلَِحَنزُ َوٓٔيُِٜه اِْلَبَِيُف َوٓٔيُِٜه اِْلَِسَوزُ ارِقَ ِٗ ََُظ ََ ٌِ َيرِقَ ُو ََ وَّ َ٘ َنا ُي َٛ اْو يُ٘ٔيُنوىَطُ 

لُطُ  حَُّل ََِجزُُظ َوََل یَُتأَجَّ ٌَ ِضُه یَُت  الشَّ

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف انب ہعیہل رکب نب وسادہ، فافء نب رشحی، رضحت لہس نب دعس اسددی ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

اس احؽ ںیم ہک مہ رقآؿ یک التفت رک رےہ ےھت )ہی دھکی رک  دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ

د ُ ِہللِ! اہلل یک اتکب اکی ےہ افر مت زپےنھ فاولں ںیم رسخ یھب ںیہ، دیفس یھب ںیہ اف
َم
ج
ل

ر اکےل )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اَ

ںی ےگ سج رطح ریت درتس ایک اجات ےہ رگم یھب  رقآؿ زپوھ اس ےس ےلہپ ہک فہ ولگ دیپا وہں وج رقآؿ وک اس رطح درتس رک

 اس ےس اؿ یک رغض داین وہیگ آرخت ہن وہ یگ 

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف انب ہعیہل رکب نب وسادہ، فافء نب رشحی، رضحت لہس نب دعس اسددی :  رافی

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

  

 ایم افر یمجع ےک ےئل ینتک رقاتئ اکیف ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایم افر یمجع ےک ےئل ینتک رقاتئ اکیف ےہ

     824    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 فی رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ بً جزاح، سٔياٌ، ابوخالس، حرضت ًبساہلل بً ابی او :  راوی

ًِ ََبٔی َخا ًَ ِورٔیُّ  ٌُ الثَّ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ اِلَحزَّأح َحسَّ ٍُ بِ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًَ اََلنٔیِّ  لٕٔس السَّ

 َ ٔل اَل َجاَئ َرُجْل إ َٗ ًٔ ََبٔی ََِوفَی  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ َِٜشکٔیِّ  ًِ الشَّ ٌِ آُخَذ ٔم ََ ٍُ ِّی ََل ََِسَتٔلي ٔن اَل إ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ی الئَّيیِّ َػل

ٌَ اہللٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل َوََل إَٔلَط إَٔلَّ ا ُِٗل ُسِبَحا اَل  َٗ لِِّنىٔی َما یُِحزٔئُىٔی ٔمِيطُ  ٌَ َٓ ٌٔ َطِيّئا  آ بَرُ َوََل َحِوَل اِلرُقِ ِٛ َة إَٔلَّ بٔاہللٔ  ہللُ َواہللُ ََ ُٗوَّ َوََل 

ُِٗل اللَُّضهَّ اِرَحِنىٔی َواِرُز  اَل  َٗ َنا لٔی  َٓ َّ َوَجلَّ  ًَز اَل یَا َرُسوَل اہللٔ َصَذا ِهَّلِل  َٗ ٔوئه  ٌَ لٔیِّ اِل ٌَ اَو اِل َٗ ا  َلنَّ َٓ ًَآٔىٔی َواصِسٔنٔی  ىٔی َو ِٗ

َّی  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ََٜذا بَٔئسظ اَل َص َٗ ٔ ًِ اِلَدیِر ِس َمَْلَ یََسُظ ٔم َ٘ َٓ ا َصَذا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََمَّ  اہللُ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ایفسؿ، اوباخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ 

اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم ھچک یھب رقآؿ اید ںیہن رک اتکس اس ےیل ھجم وک  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص
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 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اس ےن ریخ ےس اانپ اہھت رھب ایل 

 ، ایفسؿ، اوباخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایم افر یمجع ےک ےئل ینتک رقاتئ اکیف ےہ

     825    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو توبہ، ربيٍ، ىآٍ، ابواسحٙ، حنيس، حشً، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ اِلَحَش  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ زَارٔیَّ  َٔ ىٔی اِل ٌِ َٙ َي ٍٕ ََِخبََرىَا ََبُو إِٔسَح ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا ََبُو َتِوبََة الزَّبٔي ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ يَّا ًٔ  ُٛ اَل  َٗ

ا َوُسُحوّزا ًّ و ُٛ ُح ُر وّزا َونَُشبِّ ٌُ ُٗ ََ ىَِسًُو َٗٔياّما َو َلوُّ ِّی التَّ  نَُؼل

اوب وتہب، رعیب، انعف، اوب ااحسؼ ، دیمح، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ لفن امنز ںیم ڑھکے افر ےھٹیب 

  زپےتھ ےھت داع رکےت ےھت  افر روکع ف وجسد ںیم حیبست



 

 اوب وتہب، رعیب، انعف، اوباقحس، دیمح، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایم افر یمجع ےک ےئل ینتک رقاتئ اکیف ےہ

     826    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز :  راوی

 ًُ ٌَ اِلَحَش اَل کَا َٗ  ََ َلوُّ ًِ حَُنِيٕس ٔمِثَلُط َلِه یَِذَُکِ التَّ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ِْصٔ َحسَّ ٌَ ٔ َواِل ِضز ُ فٔی الوُّ َ  َيرِقَ

ارٔیَأت إَٔماّما ََ  ِسَر ٚ َوالذَّ َٗ ِّرُ َویَُضلُِّل  َٜب ُ ُح َوی َٜٔتأب َويَُشبِّ اتَٔحٔة اِل َٔ َٕ إَٔماوٕ بٔ  ِو َخِل

ومیس نب اامسلیع، امحد ےن یھب دیمح ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ  رگم اس ںیم امحد ےن لفن امنز اک ذرک ایک  دیمح ےن اہک ہک نسح 

ہحت زپےتھ ےھت اامؾ وہےن یک احتل ںیم ای اامؾ ےک ےھچیپ، افر وسرہ ؼ افر وسرہ فاذلارایت ےک رصبی رہظ افر رصع یک امنز ںیم وسرہ اف

 دقبر حیبست ف ریبکت ف لیلہت رکےت ےھت 

 ومیس نب الیعمس، امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ات یک لیمکت اک ایبؿامنز ںیم ریبکت

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ریبکتات یک لیمکت اک ایبؿ

     827    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، حناز، ُيَلٌ بً جزیز، حرضت مَّطٖ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ا ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًَلٔیِّ َحسَّ  َٕ ًُ حَُؼیِٕن َخِل ٌُ بِ اَل َػلَِّيُت ََىَا َؤًِنَزا َٗ  ٕٖ ًِ ُمََّطِّ ًَ  ٕ ًٔ َجزٔیز ٌَ بِ ًِ َُِيََل ًَ ْز 

 ِ َتی ٌَ ِٛ ًِ الزَّ ََّر َوإَٔذا ىََضَف ٔم ب َٛ  ٍَ َٛ ََّر َوإَٔذا َر ب َٛ ٌَ إَٔذا َسَحَس  کَا َٓ ًَِيطُ  ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ا ابِ ََٓلنَّ ََّر  ب َٛ ٌُ ٔن  َيا َََخَذ ًِٔنَزا ِٓ ِنَْصَ

َليِ  ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ِبَل َػََلةٔ ُمَحنَّ َٗ َّی بَٔيا صََذا  ِس َػل َ٘ اَل َل َٗ ِبُل ََِو  َٗ َّی َصَذا  ِس َػل َ٘ اَل َل َٗ  طٔ َوَسلََّه بَٔئسی َو

اؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع امیلسؿ نب رحب، امحد، الیغؿ نب رجری، رضحت رطمػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن افر رمع

ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک ےھچیپ امنز زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ رکےت وت ریبکت ےتہک، بج روکع رکےت وت 



 

ا ریبکت ےتہک افر اےسی یہ بج دف رںیتعک زپھ رک ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک  بج مہ امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت رمعاؿ نب ،نیص ےن ریم

 فآہل اہھت ڑکا افر اہک اوھنں ےن )ینعی رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن( ایسی امنز زپیھ ای ہی اہک ہک ایسی امنز زپاھیئ ےسیج یبن یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن زپاھیئ یھت 

 امیلسؿ نب رحب، امحد، الیغؿ نب رجری، رضحت رطمػ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ریبکتات یک لیمکت اک ایبؿ

     828    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہًنزو بً ًثناٌ، ابوب٘يہ، طٌيب، زہزی، حرضت ابوبرک بً ًبسالزحنً اور ابوسلنہ رضی  :  راوی

اَل ََِخبََرنٔی ََبُو برَِکٔ  َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًِ ُط ًَ ُة  ثََيا َُبَیٌّ َوَب٘ٔيَّ ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ٌَّ َحسَّ ًٔ َوََبُو َسَلَنَة ََ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ  بِ

ًِ اِلَنُِٜتوبَٔة َو  ِّرُ فٔی کُلِّ َػََلةٕ ٔم َٜب ٌَ یُ ًِ َحنَٔسُظ ثُهَّ ََبَا صَُزیَِزَة کَا ٍَ اہللُ لَٔن وُل َسنٔ ُ٘ ٍُ ثُهَّ َي َٛ ِّرُ حٔیَن َیزِ َٜب ُ وُو ثُهَّ ی ُ٘ ِّرُ حٔیَن َي َٜب ُ َُیِرَٔصا ی

ِّرُ  َٜب بَرُ حٔیَن یَِضؤی َسأجّسا ثُهَّ یُ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ ٌِ َيِشُحَس ثُهَّ َي ِبَل ََ َٗ وُل َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس  ُ٘ ٍُ َي َٓ ِّرُ حٔیَن  حٔیَن یَزِ َٜب َرََِسُط ثُهَّ یُ

 ٔ ُل َذل ٌَ ِٔ َي َٓ ًِ اِلُحلُؤض فٔی اثَِيَتیِٔن  وُو ٔم ُ٘ ِّرُ حٔیَن َي َٜب ُ ٍُ َرََِسطُ ثُهَّ ی َٓ ِّرُ حٔیَن َیزِ َٜب ُ ًِ َيِشُحُس ثُهَّ ی َْ ٔم َّی َيِفُ ٕة َحً ٌَ ِٛ َک فٔی کُلِّ َر

 ِٔ ُٖ َوالَّٔذی َن وُل حٔیَن یَِيَْصٔ ُ٘ ََلةٔ ثُهَّ َي ٌِ کَاىَِت الؼَّ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اہللُ  بُُِٜه َطَبّضا بَٔؼََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ِّی َْلرَِقَ ٔن ٔسی بَٔئسظٔ إ

لُُط َمالْٔک َوالزُّبَِئسیُّ  ٌَ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا اِلکَََلُو اِْلَخٔیرُ یَِح َٗ ىَِيا  َٚ السُّ َٓاَر َّی  ٔ َلَؼََلتُُط َحً َُیِرٔصٔنَ َصٔذظ ًِ  َو ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ا 

ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًَ ََبٔی َحِنزََة  ِيَب بِ ٌَ ٕ ُط َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل  َٙ َٓ ًٔ حَُشیِٕن َوَوا  ًَلٔیِّ بِ

رمعف نب امثعؿ، اوبہیقب، بیعش، زرہی، رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح افر اوبہملس ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض 

 ہنع رہ امنز ںیم ریبکت ےتہک ےھت  وخاہ فہ رفض وہیت ای ریغ رفض، فہ ریبکت ےتہک ےھت بج امنز ےک ےئل ڑھکے وہےت ےھت رھپ فہ اہلل

ـ ےتہک رھپ دجسہ ےس ےلہپ رانب فکل 
َ
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ادمحل ےتہک ریبکت ےتہک ےھت بج روکع ںیم اجےت ےھت رھپ روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب

بج دجسہ ںیم اجےت وت ریبکت ےتہک رھپ بج ےلہپ دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت ےتہک رھپ بج دفرسا دجسہ رکےت وت ریبکت ےتہک رھپ بج  رھپ

ِزر ےتہک افر رھپ ااسی یہ رہ رتعک ںیم رکےت، 
کب ن

 

ی

دفرسے دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت ےتہک رھپ بج دف رتعک زپھ رک ڑھکے وہےت وت 

افرغ وہ اجےت رھپ بج امنز ےس افرغ وہ اجےت وت ےتہک  دخبا امنز ےک اعمہلم ںیم ںیم مت ںیم بس ےس زایدہ  اہیں کت ہک امنز ےس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اشمہب وہں  کشیب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ایسی یہ یھت  اہیں کت ہک آپ یلص 



 

  اوباؤد ےتہک ںیہ ہک ہی آرخی الکؾ امکل افر زدیبی فریغہ ےن رطبقی زرہی یلع نب نیسح اہلل ہیلع فآہل فملس داین ےس رتصخ وہ ےئگ

 ےس رفاتی ایک ےہ افر دبعاالیلع ےن وباہطس رمعم زرہی ےس رفاتی رکےت وہےئ بیعش نب زمحہ یک وماتقف یک ےہ 

 ہملس ریض اہلل ہنعرمعف نب امثعؿ، اوبہیقب، بیعش، زرہی، رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح افر اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ریبکتات یک لیمکت اک ایبؿ

     829    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوزاؤز، طٌبہ، حشً بً ًنزاٌ، ابً بظار، ابوزاؤز، ابوًبساہلل بً ابزی، حرضت محنس بً بظار، ابً مثىی،  :  راوی

 ًبسالزحنً بً ابزی

 ًٔ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبُو َزاُوَز َحسَّ اََل َحسَّ َٗ َّی  ًُ اِلُنَثى إر َوابِ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ارٕ َحسَّ ًُ َبظَّ اَل ابِ َٗ  ٌَ  ًِٔنَزا

 ٔ ام َّ الظَّ ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ََلنٔیُّ  َ٘ ِش ٌَ ِبٔس اہللٔ اِل ًَ اَل ََبُو َزاُوَز ََبُو  َٗ َّی یِّ و  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َّی َم ُط َػل

 ٔ َياُظ إ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َم َٗ ِٜبٔیَر  ٌَ ََل یُتٔهُّ التَّ َه َوکَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اَو اہللُ  َٗ ِّرِ َوإَٔذا  َٜب ُ ٌِ َيِشُحَس َلِه ی َٔ َوَََراَز ََ و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ َذا َر

ِّرِ  َٜب ٔ َلِه یُ ُحوز ًِ الشُّ  ٔم

دمحم نب اشبر، انب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، نسح نب رمعاؿ، انب اشبر، اوبداؤد، اوبدبع اہلل نب ازبی، رضحت دبعارلنمح نب ازبی ےس 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ ےہ آپ ریبکت امتؾ ںیہن رکےت ےھت  اوبداؤد ےتہک  رفاتی ےہ ہک اوھنں

ںیہ ہک اس اک ی بل ہی ےہ ہک بج آپ روکع ےس رس ااھٹےت افر دجسہ اک ارادہ رکےت وت ریبکت ںیہن ےتہک ےھت افر بج دجسہ ےس اےتھٹ 

 بت یھب ریبکت ںیہن ےتہک ےھت 

  نب اشبر، انب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، نسح نب رمعاؿ، انب اشبر، اوبداؤد، اوبدبعاہلل نب ازبی، رضحت دبعارلنمح نب ازبیدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں وکدجسہ ںیم اجےت وہےئ زنیم رپ ےلہپ ونٹھگں وک رےھک ای اہوھت

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ ںیم اجےت وہےئ زنیم رپ ےلہپ ونٹھگں وک رےھک ای اہوھتں وک

     830    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 حشً بً ًلی، حشین بً ًيسی، یزیس بً ہاروٌ، َشیک، ًاػه بً کليب، حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ًَأػٔه بِ َحسَّ  ًِ ًَ یْک  ٌَ ََِخبََرىَا ََشٔ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ ًٔيَسی  ًَلٓٔیٕ َوحَُشیُِن بِ  ًُ ًُ بِ ًِ ََبٔيطٔ َيا اِلَحَش ًَ ًٔ کَُلِيٕب 

ٍَ ُر  َه إَٔذا َسَحَس َوَؿ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت الئَّيیَّ َػل َٗ  ٕ ًٔ حُِحز ًِ َوائٔٔل بِ ِبَل ًَ َٗ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ِبَل یََسیِطٔ َوإَٔذا ىََضَف َر َٗ بَتَِيطٔ  ِٛ

بَتَِيطٔ  ِٛ  ُر

نسح نب یلع، نیسح نب یسیع، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعمص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

فملس دجسہ رکےت وت زنیم رپ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےنٹھگ رےتھک افر دعب ںیم اہھت افر بج دجسہ ےس اےتھٹ وت ونٹھگں ےس ےلہپ اہوھتں وک ااھٹےت 

 نسح نب یلع، نیسح نب یسیع، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعمص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ ںیم اجےت وہےئ زنیم رپ ےلہپ ونٹھگں وک رےھک ای اہوھتں وک

     831    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہناو، محنس بً جحازہ، حرضت ًبسالحبار بً وائل رضی اہلل ًيہ محنس بً مٌنز ححاد، بً ميہال، :  راوی

ًُ ُجَحاَزةَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اْو َحسَّ ثََيا َصنَّ ًُ ٔمِيَضإل َحسَّ ثََيا َححَّاُد بِ ٕ َحسَّ َنز ٌِ ًُ َم ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوائٕٔل  َحسَّ ًَِبسٔ اِلَحبَّارٔ بِ  ًِ ًَ

 َّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔيطٔ ََ ِبَل ََ ًَ َٗ ٔلَی اِْلَِرٔق  بََتاُظ إ ِٛ َتا ُر ٌَ َٗ ا َسَحَس َو َلنَّ َٓ اَل  َٗ ََلةٔ  ََٓذََکَ َحٔسیَث الؼَّ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ ٍَ ی اہللُ  َ٘ ٌِ َا

َّی  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًُ کَُلِيٕب  ًَأػُه بِ ثَىٔی  اَل َحسَّ َٗ  ْٙ ثَىٔی َط٘ٔي اْو َوَحسَّ اَل َصنَّ َٗ اُظ  َّٔ َه بٔنِٔثٔل َصَذا َوفٔی َٛ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

بَتَِيطٔ  ِٛ ًَلَی ُر ًٔ ُجَحاَزَة َوإَٔذا ىََضَف ىََضَف  سٔ بِ َّطُ فٔی َحٔسیٔث ُمَحنَّ بَرُ ًِٔلِٔم ََى ِٛ ٔ َحٔسیٔث َََحسٔصَٔنا َوََ دٔٔذظ َٓ ًَلَی  ًَِتَنَس   َوا

اابجلر نب فالئ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت وہےئ ےتہک دمحم نب رمعم اجحج، نب اہنمؽ، امہؾ، دمحم نب احجدہ، رضحت دبع

ںیہ  ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ رکےت وت اہوھتں ےس ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنٹھگ زنیم رپ زپےت  امہؾ ےن 

یک دحثی ںیم ےس یسک اکی ںیم، افر امگؿ اغبل ہی   قیف، اعمص نب  بیل، اؿ ےک فادل ےس یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ اؿ دفونں

ےہ دمحم نب اجحدہ یک دحثی ںیم، ہی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ےس رتعک ےک ےئل اےتھٹ وت راونں ےک اہسرے 

 ونٹھگں ےک لب رپ ڑھکے وہےت 

 ر نب فالئ ریض اہلل ہنعدمحم نب رمعم اجحج، نب اہنمؽ، امہؾ، دمحم نب احجدہ، رضحت دبعاابجل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ ںیم اجےت وہےئ زنیم رپ ےلہپ ونٹھگں وک رےھک ای اہوھتں وک

     832    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سٌيس بً ميؼور، ًبسالٌزیز، بً محنس بً ًبساہلل بً حشً، ابوزىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ حَ  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ٔ َحسَّ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ  ًٕ ٔد َش ًِ اِْلرَِعَ ًَ

 َٛ ََل یَبِرُِک  َٓ ِه  ُٛ َه إَٔذا َسَحَس َََحُس َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ِبَل ًَ َٗ ٍِ یََسیِطٔ  ـَ ٌٔیرُ َوِلَي َنا َیبِرُُک اِلَب

بَتَِيطٔ  ِٛ  ُر

، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی، نب دمحم نب دبعاہلل نب نسح

رپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دجسہ رکے وت افٹن یک رطح ہن ےھٹیب ہکلب اےنپ اہھت ونٹھگں ےس ےلہپ زنیم 

 رےھک 

 ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدیعس نب وصنمر، دبعازعلسی، نب دمحم نب دبعاہلل نب نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ ںیم اجےت وہےئ زنیم رپ ےلہپ ونٹھگں وک رےھک ای اہوھتں وک

     833    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ًبساہلل بً ىآٍ، محنس بً ًبساہلل بً حشً ابوزىاز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ًٕ ًٔ َحَش ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ ََبٔی ََبٔی الزِّ  َحسَّ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ ىَازٔ 

َنا یَ  َٛ َيبِرُُک  َٓ ِه فٔی َػََلتٔطٔ  ُٛ نُٔس َََحُس ٌِ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  بِرُُک اِلَحَنلُ صَُزیَِزَة 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  ہبیتق نب دیعس، دبعاہلل نب انعف، دمحم نب دبعاہلل نب نسح اوبزاند، رضحت اوبرہریہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز ںیم اس رطح اتھٹیب ےہ سج رطح افٹن اتھٹیب ےہ 

 ہبیتق نب دیعس، دبعاہلل نب انعف، دمحم نب دبعاہلل نب نسح اوبزاند، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یلہپ افر رسیتی رتعک ےس اےنھٹ یک تیفیک اک ایبؿ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یلہپ افر رسیتی رتعک ےس اےنھٹ یک تیفیک اک ایبؿ

     834    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، اسناًيل بً ابزاہيه، ایوب، حرضت ابوَٗلبہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُ اَل َجائََيا ََب َٗ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًَ إٔبَِزاصٔيَه  ىٔی ابِ ٌِ ٌٔيُل َي ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٔلَی َحسَّ ًُ اِلُحَویِزٔٔث إ ٌَ َمالُٔک بِ و ُسَلامِیَ

اَل َواہللٔ َ٘ َٓ َّ َمِشحٔٔسىَا  َٕ َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ِي َٛ ٌِ َُرَٔیُِٜه  ٜٔىِّی َُرٔیُس ََ ََلَة َوَل ِّی بُِٜٔه َوَما َُرٔیُس الؼَّ ِّی َْلَُػل ٔن َلِيطٔ  إ ًَ ی اہللُ 

 ًَ ىٔی  ٌِ اَل ٔمِثَل َػََلةٔ َطِيدَٔيا َصَذا َي َٗ َّی  َٕ َػل ِي َٛ ُِٗلُت ْٔلَبٔی ََٗٔلبََة  اَل  َٗ ِّی  َه ُيَؼل ٌَ َوَسلَّ َّطُ کَا ًَ َسَلَنَة إَٔماَمُضِه َوَذََکَ ََى ِنَزو بِ

اَو  َٗ َس ثُهَّ  ٌَ َٗ ٔة اِْلُولَی  ٌَ ِٛ ةٔ فٔی الزَّ ِحَسةٔ اِْلٔخَ ًِ الشَّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ  إَٔذا َر

دجسم ںیم  دسمد، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبامیلسؿ امکل نب اوحلریث امہری

فآہل آےئ افر رفامای دخبا ںیم امنز زپوھں اگ افر اس امنز اک دصقم زجب اس ےک افر ھچک ںیہن ہک مت وک دالھکؤں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس سک رطح امنز زپےتھ ےھت  اویب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبالقہب ےس وپاھچ ہک امکل نب وحریث ےن سک رطح امنز زپیھ؟ اوھنں 

اہک سج رطح امہرے ہی خیش ینعی رمعف نب ہملس زپےتھ ںیہ اوھنں ےن ایبؿ ایک  ہک بج فہ یلہپ رتعک ےک دفرسے دجسہ ےس رس  ےن

 ااھٹےت وت ذرا ھٹیب اجےت رھپ ڑھکے وہےت 

 دسمد، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یلہپ افر رسیتی رتعک ےس اےنھٹ یک تیفیک اک ایبؿ

     835    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بوَٗلبہ رضی اہلل ًيہزیاز بً ایوب، اسنٌيل، ایوب، ابوَٗلبہ، ابوسلامیٌ مالک بً حویزث، حرضت ا :  راوی

ٌَ َم  اَل َجائََيا ََبُو ُسَلامِیَ َٗ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن ًُ ََیُّوَب َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ٔلَی َمِشحٔٔسىَا َحسَّ ًُ اِلُحَویِزٔٔث إ الُٔک بِ

 ٜٔ ََلَة َوَل ِّی َوَما َُرٔیُس الؼَّ ِّی َْلَُػل ٔن اَل َواہللٔ إ َ٘ اَل َٓ َٗ ِّی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل َّی اہللُ  َٕ َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ِي َٛ ٌِ َُرٔیَُِٜه  َ ىِّی َُرٔیُس َ

 ٔ ة ِحَسةٔ اِْلٔخَ ًِ الشَّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ ٔة اِْلُولَی حٔیَن َر ٌَ ِٛ َس فٔی الزَّ ٌَ َ٘ َٓ 

ث، رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امکل نب زاید نب اویب، اامسلیع، اویب، اوبالقہب، اوبامیلسؿ امکل نب وحری

وحریث امہری دجسم ںیم آےئ افر رفامای ںیم امنز زپوھں اگ نکیل ریمی تین امنز یک ںیہن وہیگ ہکلب ہی وہیگ ہک ںیم مت وک دالھکدفں ہک 



 

 ںیہ ہک بج اوھنں ےن آرخی دجسہ ےس رس ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سک رطح امنز زپےتھ وہےئ داھکی ےہ رافی ےتہک

 ااھٹای وت دفرسی رتعک ےک ےئل ڑھکے وہےن ےس ےلہپ ذرا دری ےک ےئل ھٹیب ےئگ 

 زاید نب اویب، الیعمس، اویب، اوبالقہب، اوبامیلسؿ امکل نب وحریث، رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یلہپ افر رسیتی رتعک ےس اےنھٹ یک تیفیک اک ایبؿ

     836    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ہظيه، خالس ابوَٗلبہ، حرضت مالک بً حویزث رضی اہلل ًيہ :  راوی

ْز  ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ َحسَّ َُّط َرََی الئَّيیَّ َػل ًٔ اِلُحَویِزٔٔث ََى ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ َخالٕٔس  ًَ ثََيا صَُظِيْه  َه إٔذَا  َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

أًّسا َٗ َّی َيِشَتؤَی  ًِ َػََلتٔطٔ َلِه یَِيَضِف َحً ٕ ٔم ٌَ فٔی ؤِتز  کَا

ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  امکل نب وحریث ریض اہلل ہنعدسمد، میشہ، اخدل اوبالقہب، رضحت 

 وک داھکی ہک بج آپ یلہپ ای رسیتی رتعک ےس اےتھٹ وت ڑھکے ہن وہےت بج کت ہک ھدیےھ ہن ھٹیب اجےت 

 دسمد، میشہ، اخدل اوبالقہب، رضحت امکل نب وحریث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف دجسفں ےک چیب ںیم ااعقء رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف دجسفں ےک چیب ںیم ااعقء رکےن اک ایبؿ

     837    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ن، ححاد، بً محنس، ابً جزیخ، ابوزبیر، حرضت كاؤض رضی اہلل ًيہیحٌی بً مٌی :  راوی

َُّط  ٔ ََى ًٔ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ََبُو الزُّبَیِر ًِ ابِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َححَّاُد بِ ٌٔیٕن َحسَّ ًُ َم ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ َحسَّ ُِٗلَيا َٔلبِ وُل  ُ٘ ٍَ كَاُوّسا َي َسنٔ

ًَلَی أئ  ٌَ ِٗ ٔ ًَبَّإض  ًَبَّإض فٔی اِْل  ًُ اَل ابِ َ٘ َٓ اّئ بٔالزَُّجٔل  َٔ َّا َلنََراُظ ُج ُِٗلَيا إٔى اَل  َٗ يَُّة  اَل هَٔی الشُّ َ٘ َٓ  ٔ حُوز َسَمیِٔن فٔی الشُّ َ٘  هَٔی اِل

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ُسيَُّة ىَبٔيَِّک َػل

ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ییحی نب نیعم، اجحج، نب دمحم، انب رججی، اوبزریب، رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع 



 

دجسہ ںیم ااعقء ےک قلعتم درایتف ایک اوھنں ےن رفامای ہی تنس ےہ مہ ےن اہک مہ وت اس وک اپؤں رپ ملظ ےتھجمس ےھت  انب ابعس ریض اہلل 

ھا رے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس ےہ 

م

 

ت

 ہنع ےن رفامای ہی 

 اجحج، نب دمحم، انب رججی، اوبزریب، رضحت اطؤس ریض اہلل ہنعییحی نب نیعم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدیم بج روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آدیم بج روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک

     838    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ًيسی، ًبساہلل بً ىنیر، ابومٌاویہ، وٛيٍ، محنس بً ًبيس، اًنع، حرضت ًبساہلل بً ابی اوفی رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

اؤیََة َو  ٌَ ٕ َوََبُو ُم ًُ ىَُنیِر ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ًُبَِيسٔ َحسَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ُضِه  ًُ ًُبَِيٕس کُلُّ ُس بِ ٍْ َوُمَحنَّ َوٛٔي

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل وُل کَا ُ٘ ًَ ََبٔی ََِوفَی َي ًَِبَس اہللٔ بِ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ًٔ ًٔ اِلَحَش َٔ بِ و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ َرََِسطُ ٔم َٓ َه إَٔذا َر

 ٍَ وُل َسنٔ ُ٘ ًِ َط َي َنَوأت َؤمِلُئ اِْلَِرٔق َؤمِلُئ َما ٔطئَِت ٔم ًِ َحنَٔسُظ اللَُّضهَّ َربََّيا َلَک اِلَحِنُس ٔمِلُئ الشَّ اَل اہللُ لَٔن َٗ ُس  ٌِ ِيٕئ َب

ًٔ صََذا اِلَحسٔ  ًِ ًُبَِيٕس ََبٔی اِلَحَش ًَ ًُ اِلَححَّأد  َبُة بِ ٌِ ٌُ الثَِّورٔیُّ َوُط َيا ِٔ اَل ُس َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ  َٔ و ُٛ
َس الزُّ ٌِ یُث َلِيَص ٓٔيطٔ َب

اَل ََبُو َزاُوز َوَرَو  َٗ  َٔ و ُٛ
َس الزُّ ٌِ ِل ٓٔيطٔ َب ُ٘ َلِه َي َٓ ُس  ٌِ ًٔ َب ِيَذ ًُبَِيّسا ََبَا اِلَحَش ٌُ َل٘ٔيَيا الظَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًِ ََبٔی ًِٔؼَنَة  ًَ َبُة  ٌِ اُظ ُط

 َٔ و ُٛ
َس الزُّ ٌِ اَل َب َٗ ًِ ًُبَِيٕس  ًَ ًَِنٔع  َ  اِْل

 نب یسیع، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، فعیک، دمحم نب دیبع، اشمع، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم

 دمحہ  اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایفسؿ وثری افر 

 

ن

م
ج
ل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج روکع ےس رس ااھٹےت وت وت رفامےت عمس اہلل 

ےن اس دحثی وک دیبع افر انسحل ےس رفاتی ایک ےہ رگم اس دحثی ںیم دعب ارلوکع لقن ںیہن ایک  اوبداؤد رفامےت ںیہ  ہبعش نب اجحج

 ہک اس دحثی وک ہبعش ےن وب اہطس اوبہمصع، دنسب اشمع دیبع ےس رفاتی ایک ےہ  اس ںیم دعب ارلوکع ےہ 

  نب دیبع، اشمع، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنعدمحم نب یسیع، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، فعیک، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 آدیم بج روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک

     839    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مومل بً ٓـل، وليس، محنوز بً خالس ابومشہز، ابً ْسح، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُ ثََيا ََب ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ثََيا اِلَولٔيُس ح و َحسَّ انٔیُّ َحسَّ ٔل اِلََحَّ ـِ َٔ ًُ اِل ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ًُ َحسَّ ثََيا ابِ ٕ ح و َحسَّ حٔ  و ُمِشضٔز ِ الرسَّ

ًِ َس  ًَ ُضِه  َٕ کُلُّ ًُ یُوُس ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ٕب َحسَّ ٌَ ًُ ُمِؼ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ برَِکٕ ح و َحسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًٔ ٌٔئس بِ

 ٌَّ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ َیِحٌَی  ًََة بِ زَ َٗ  ًِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ َة بِ ٔليَّ وُل  ًَ ُ٘ وُل حٔیَن َي ُ٘ ٌَ َي َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسوَل اہللٔ َػل

َنَوأت َؤملِ  ْل ٔمِلَئ الشَّ اَل ُمَؤمَّ َٗ َنأئ  ًِ َحنَٔسُظ اللَُّضهَّ َربََّيا َلَک اِلَحِنُس ٔمِلَئ الشَّ ٍَ اہللُ لَٔن َئ اِْلَِرٔق َؤمِلَئ َما ٔطئَِت َسنٔ

ُس  ٌِ ًِ َطِيٕئ َب ًَِلِيَت َزاَز َمِحُنوزْ  ٔم ٍَ لَٔنا ََ ٔ ِبْس ََل َماى ًَ َيا َلَک  ِبُس َوکُلُّ ٌَ اَل اِل َٗ ُّٙ َما  َيأئ َواِلَنِحٔس َََح ٔلَی لَٔنا  ََصَِل الثَّ ٌِ َوََل ُم

اَل بِْٔشْ َربََّيا َلَک اِلَحِنُس  َٗ ٍُ َذا اِلَحسِّ ٔمِيَک اِلَحسُّ َو َٔ وا َوََل َیِي ُ٘ َٔ َت ثُهَّ ااَّ ٌِ اَل  َمَي َٗ ِل َمِحُنوْز اللَُّضهَّ  ُ٘ ِل اللَُّضهَّ َلِه َي ُ٘ َلِه َي

 َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس 

وملم نب لضف، فدیل، ومحمد نب اخدل اوبرہسم، انب رسح، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
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 وملم نب لضف، فدیل، ومحمد نب اخدل اوبرہسم، انب رسح، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےئ وت ایک ےہکآدیم بج روکع ےس رس ااھٹ

     840    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابوػالح، سناٌ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٌٔ ا نَّ ًِ ََبٔی َػالٕٔح الشَّ ًَ ًِ ُسَِمٕٓ  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََبٔی صَُزیَِزَة ََ

َُّط  إٔى َٓ ولُوا اللَُّضهَّ َربََّيا َلَک اِلَحِنُس  ُ٘ َٓ ًِ َحنَٔسُظ  ٍَ اہللُ لَٔن اَل اِْلَٔماُو َسنٔ َٗ اَل إَٔذا  َٗ َه  َٜةٔ ُُٔفَ َوَسلَّ ٔ ِوَل اِلَنََلئ َٗ ِولُُط  َٗ  َٙ َٓ ًِ َوا َم



 

َو  سَّ َ٘ ًِ َذىِبٔطٔ  َلُط َما َا  ٔم

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 وقؽ ےک اطمقب وہاگ اس ےک اسہقب رفامای بج اامؾ 

 انگہ شخب دےیئ اجںیئ ےگ 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رس ااھٹےئ وت ایک ےہکآدیم بج روکع ےس 

     841    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بْش بً ًنار، مَّطٖ، ًامز :  راوی

 ٔ َٕ اِْلَٔماو ِوُو َخِل َ٘ وُل اِل ُ٘ اَل ََل َي َٗ  ٕ ًَأمز  ًِ ًَ  ٕٖ ًِ ُمََّطِّ ًَ ثََيا ََِسَباْن  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا بِْٔشُ بِ ٍَ اہللُ َحسَّ ًِ َحنَٔسُظ   َسنٔ لَٔن

ٌَ َربََّيا َلَک اِلَحِنُس  ولُو ُ٘ ًِ َي ٜٔ  َوَل

 
َ
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َ  َل
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ْ
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 ُ
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ِ م َ
ش

ْد ُ ںیہک  رشب نب امعر، رطمػ، اعرم ےن اہک ہک اامؾ ےک ےھچیپ ڑھکے وہےن فاےل ولگ 
َم
ج
ْ ل

 ا

 رشب نب امعر، رطمػ، اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف دجسفں اک درایمؿ یک داع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف دجسفں اک درایمؿ یک داع

     842    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ب بً ابی ثابت، سٌيس، بً جبیر، حرضت ابً ًباض رضی اہلل محنس بً مشٌوز، زیس بً حباب، کامل ابوًَلء، حبي :  راوی

 ًيہ

ثَىٔی َحبٔيُب  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ثََيا کَأمْل ََبُو اِل ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ٕ َحسَّ وز ٌُ ًُ َمِش ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ ََبٔی ثَابٕٔت  بِ

ٌَّ ال ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًَآٔىٔ ُجَبیِر ِحَسَتیِٔن اللَُّضهَّ أُِفِ لٔی َواِرَحِنىٔی َو وُل بَیَِن الشَّ ُ٘ ٌَ َي َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اہللُ  ی ئَّيیَّ َػل



 

ىٔی ِٗ  َواصِٔسنٔی َواِرُز

رفاتی ےہ ہک دمحم نب وعسمد، زدی نب ةحب، اکلم اوبالعء، بیبح نب ایب اثتب، دیعس، نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 
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ی   )ینعی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف دجسفں ےک درایمؿ ہی داع زپےتھ ےھت ا
ِ

 

قْی

ُز
ْ
ار
َ
 ف

 اے اہلل ریمی رفغمت رفام، ھجم رپ رمح رک، ےھجم اعتیف دے، دہاتی دے افر رزؼ دے 

 د، زدی نب ةحب، اکلم اوبالعء، بیبح نب ایب اثتب، دیعس، نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب وعسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرںیت بج امجتع ںیم اشلم وہں وت رمدفں ےک دعب دجسہ ےس رس ااھٹںیئ

 اک ایبؿامنز  :   ابب

 وعرںیت بج امجتع ںیم اشلم وہں وت رمدفں ےک دعب دجسہ ےس رس ااھٹںیئ

     843    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بسالززاٚ، مٌنز، ًبساہلل بً مشله، حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہ :  راوی  محنس بً متوکل،ً 

ًُ الِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُمِشلٕٔه ََخٔی الزُّ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََىَِبأَىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ ِّٔل اِل ًِ َمِولّی ُنَتَوک ًَ صِزٔیِّ 

َّی ا ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ًِ ََِسَناَئ بِٔئت ََبٔی برَِکٕ  ًَ ًَّ ْٔلَِسَناَئ ابَِئة ََبٔی برَِکٕ  ٌَ ٔمِيُٜ ًِ کَا وُل َم ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ہللُ 

ٌِ یََزیِ  اَصَة ََ ٍَ الزَِّجاُل ُرُؤَسُضِه ََکَ َٓ َّی َیزِ ٍِ َرََِسَضا َحً َٓ ََل َتزِ َٓ ًُ بٔاہللٔ َواِلَيِوؤ اِْلٔخٔ  ِوَرأت الزَِّجالٔ یُِؤٔم ًَ  ًِ  ًَ ٔم

، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص دمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب ملسم

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک مت ںیم ےس وج وعرت اہلل رپ افر رفز آرخت رپ اامیؿ رہ یت ےہ فہ دجسہ ےس اانپ رس ہن

  رپ اگنہ ہن زپے ااھٹےئ بج کت ہک رمد اانپ رس ہن ااھٹ ںیل اتہک رمدفں ےک رتس

 دمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب ملسم، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ےک دعب افر دجسفں ےک درایمؿ فہفق یک دمت

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 روکع ےک دعب افر دجسفں ےک درایمؿ فہفق یک دمت



 

     844    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، حٜه بً ابی ليلی، حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٌَ َحسَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ اِلبََرأئ ََ ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ

َوائٔ  ًِ الشَّ یّبا ٔم ِحَسَتیِٔن رَقٔ وزُُظ َوَما بَیَِن الشَّ ٌُ ُٗ وًُطُ َو ُٛ  ُسُحوزُُظ َوُر

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک صفح نب رمع، ہبعش، مکح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع 

 دجسے، روکع افر دف دجسفں ےک درایمؿ ےنھٹیب یک دمت رقتتی ربارب وہیت یھت 

 صفح نب رمع، ہبعش، مکح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ےک دعب افر دجسفں ےک درایمؿ فہفق یک دمت

     845    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ثابت، حنيس، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ إِٔس  ثََيا ُموَسی بِ َٕ َرُجٕل ََِوَجزَ َحسَّ اَل َما َػلَِّيُت َخِل َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ اْز ََِخبََرىَا ثَابْٔت َوحَُنِيْس  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ  َن

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َتَناوٕ َوکَا َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َحنَٔسُظ َسلَّ َػََلّة ٔم ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َٗ َه إَٔذا 

ِس ََِو  َٗ وَل  ُ٘ َّی َن ِحَسَتیِٔن َحً ُس بَیَِن الشَّ ٌُ ِ٘ ٌَ َي ِّرُ َوَيِشحُُس َوکَا َٜب ِس ََِوَصَه ثُهَّ یُ َٗ وَل  ُ٘ َّی َن اَو َحً  َصَه َٗ

ہک ںیم ےن یسک ےک ےھچیپ امنز ںیہن زپیھ وج ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 
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ـُ   روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ رصتخم افر لمکم امنز زپاتھ وہ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 
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ْ
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فملس وھبؽ ےئگ ںیہ  اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع ےتہک وت ڑھکے رےتہ اہیں کت ہک مہ ایخؽ رکےت ہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فآہل فملس ریبکت ےتہک افر دجسہ رکےت افر دف دجسفں ےک درایمؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینت دری کت ےتھٹیب ہک ںیمہ ایخؽ وہات ہک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ ےئگ ںیہ 

 ت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، دیمح، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ےک دعب افر دجسفں ےک درایمؿ فہفق یک دمت



 

     846    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ابوکامل، ابوًواىہ، ہَلل، بً ابی حنيس، ًبسالزحنً بً ابی ليلی، حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہمشسز :  راوی

ًِ صََٔلٔل بِ  ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  اََل َحسَّ َٗ ْز َوََبُو کَأمٕل َزَخَل َحٔسیُث َََحٔسصَٔنا فٔی اِْلَخٔ  ثََيا ُمَشسَّ ًَِبٔس الزَّحِ َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ ًٔ ََبٔی حَُنِيٕس  َن

اَل ََبُو کَا َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َو َّی اہللُ  ّسا َػل ُت ُمَحنَّ ِ٘ اَل َرَم َٗ ًَازٕٔب   ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  َلِيطٔ بِ ًَ َّی اہللُ  ٔمٕل َرُسوَل اہللٔ َػل

ًِتَٔس  تٔطٔ َوَسِحَستٔطٔ َوا ٌَ ِٛ َوَجِسُت َٗٔياَمطُ ََکَ َٓ  ٔ ََلة َه فٔی الؼَّ ِحَسَتیِٔن َوَسلَّ َشِحَستٔطٔ َؤجِلَشَتُط بَیَِن الشَّ َٛ ٔة  ٌَ ِٛ اَلطُ فٔی الزَّ

ُتطُ  ٌَ ِٛ
ْز ََفَ اَل ُمَشسَّ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ َوأئ  ًِ الشَّ یّبا ٔم ٖٔ رَقٔ ا ِشلٔئه َوأَلِنْٔصَ ًِتَٔسالُُط بَیَِن  َوَسِحَسَتُط َما بَیَِن التَّ َوا

حِٔلَش  َٓ َشِحَستُُط  َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َوائٔ الزَّ ًِ الشَّ یّبا ٔم ٖٔ رَقٔ ا ِشلٔئه َوأَلِنْٔصَ حِٔلَشَتطُ بَیَِن التَّ َٓ َشِحَستُُط  َٓ ِحَسَتیِٔن   ُتُط بَیَِن الشَّ

دسمد، اوباکلم، اوبوعاہن، الہؽ، نب ایب دیمح، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 فآہل فملس وک امنز ںیم وطبر اخص داھکی وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ایقؾ وک روکع ف وجسد یک رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع

رطح، ایس رطح وقہم وک دجسہ یک رطح افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ ہسلج افر روکع دجسہ افر رھپ السؾ کت انھٹیب بس وک رقبی 

د اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک روکع افر دفونں روتعکں ےک درایمؿ آپ رقبی ربارب ےک اپای  اوبداؤد ےن اہک ہک دسم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ادتعاؽ افر ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دجسہ افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ ہسلج افر رھپ دفرسا

السؾ ےک دعب ولوگں یک رطػ رھپےن کت، ہی بس رقتةی ربارب وہےت ےھت  ینعی  دجسہ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہسلج افر

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ اراکؿ وک ادتعاؽ ف اانیمطؿ ےک اسھت ادا رفامےت ےھت 

 دسمد، اوباکلم، اوبوعاہن، الہؽ، نب ایب دیمح، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     847    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، سلامیٌ، ًنارہ بً ًنیر، حرضت ابومشٌوز بسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

نَ  ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ  ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز اليََّنزٔیُّ َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٔ َحسَّ ًِ ََب ًَ  ٕ اَل ز َٗ وزٕ اِلَبِسرٔیِّ  ٌُ ی َمِش



 

 َٔ و ُٛ
َّی ُي٘ٔيَه َهِضَزُظ فٔی الزُّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل تُِحزُٔئ َػََلةُ الزَُّجٔل َحً َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ  ٔ حُوز  َوالشُّ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ، امعرہ نب ریمع، رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 فملس ےن رفامای آدیم یک امنز درتس ںیہن وہیت بج کت ہک اینپ ھٹیپ روکع ف وجسد ںیم ھدییھ ہن رکے 

 صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ، امعرہ نب ریمع، رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     848    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہ رضی اہلل ًيہٌٗييی، اىص، ابً ًياق، ابً مثىی، یحٌی بً سٌيس، ًبيساہلل، حرضت ابوہزی :  راوی

ًُ َس  ثَىٔی یَِحٌَی بِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًَيَّإق ح و َحسَّ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ََىَْص َي َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًِ ًُبَِئس اہللٔ َوصََذا َحسَّ ًَ ٌٔيٕس 

 ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٌٔيٕس  ًُ ََبٔی َس ٌٔيُس بِ ثَىٔی َس َّی َحسَّ ًٔ اِلُنَثى ُى ابِ ِٔ َه َزَخَل َل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ

زَّ َر  َه ََفَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َه  َشلَّ َٓ َّی ثُهَّ َجاَئ  ََٓؼل ََٓسَخَل َرُجْل  َلِيطٔ اِلَنِشحَٔس  ًَ َّی اہللُ  ُسوُل اہللٔ َػل

َه  َّی ثُهَّ َجاَئ َوَسلَّ ٌَ َػل َنا کَا َٛ َّی  ََٓؼل ٍَ الزَُّجُل  َج ََّک َلِه ُاَؼلِّ ََفَ إٔى َٓ ََٓؼلِّ   ٍِ اَل اِرٔج َٗ ََلَو َو َلِيطٔ الشَّ َّی اہللُ  ًَ ٔلَی الئَّيیِّ َػل إ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  اَل َلطُ َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َلِيطٔ  ًَ َه  َشلَّ َٓ َه  ََّک َلِه ُاَؼلِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ إٔى َٓ ََٓؼلِّ   ٍِ اَل اِرٔج َٗ ََلُو ثُهَّ  َلِيَک الشَّ ًَ َه َو

 َٗ لِِّنىٔی  ٌَ َٓ َُیَِر َصَذا   ًُ ِّٙ َما َُِحٔش َثَک بٔاِلَح ٌَ اَل الزَُّجُل َوالَّٔذی َب َ٘ َٓ َل َذلَٔک ثَََلَث ٔمَزإر  ٌَ َٓ َّی  ٔ َحً ََلة ٔلَی الؼَّ ُِٗنَت إ اَل إَٔذا 

ِّرِ ثُهَّ ارِقَ  َٜب َٓ ُ ائّٔنا ث َٗ َتسَٔل  ٌِ َّی َا ٍِ َحً َٓ ا ثُهَّ اِر ٌّ ٔ ًَّ َراٛ ٔ َّی َتِلَنئ ٍِ َحً َٛ ٌٔ ثُهَّ اِر آ ًِ اِلرُقِ َک ٔم ٌَ َ َم ِ َما َتَيرسَّ َّی َ هَّ اِسُحِس َحً

اَل  َٗ ِل َذلَٔک فٔی َػََلتَٔک کُلَِّضا  ٌَ ِٓ ًَّ َجالّٔشا ثُهَّ ا ٔ َّی َتِلَنئ ًَّ َسأجّسا ثُهَّ اِجلِٔص َحً ٔ ٌٔيٕس  َتِلَنئ ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ اِل

ِؼَت مٔ  َ٘ ِت َػََلتَُک َوَما اىَِت ِس َتنَّ َ٘ َٓ ِلَت صََذا  ٌَ َٓ إَٔذا  َٓ  ٔ ظ اَل فٔی آٔخٔ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َو ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ِؼَتُط اِلَن َ٘ ََّنا اىَِت إٔى َٓ ًِ َصَذا َطِيّئا 

ُِٗنَت  اَل ٓٔيطٔ إَٔذا  َٗ ًِ َػََلتَٔک َو ِّ اِلُوُؿوَئ  ٔم ٔ أَِسب َٓ ََلةٔ  ٔلَی الؼَّ  إ

یبنعق، اسن، انب ایعض، انب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےک فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت اےنت ںیم اکی صخش دجسم ںیم آای افر اس ےن امنز زپیھ افر امنز

ز فملس ےک اپس آای افر السؾ ایک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب دای افر رفامای اج افر دفابرہ امنز زپھ ویکہکن وت ےن امن

 فملس ےک اپس آای افر السؾ ایک  ںیہن زپیھ فہ صخش فاسپ ایگ افر دفابرہ امنز زپیھ اسیج ہک ےلہپ امنز زپیھ یھت رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک السؾ اک وجاب دای افر دفابرہ اج افر رھپ ےس امنز زپھ ویکہکن وت ےن امنز ںیہن زپیھ اہیں کت ہک

 انب رک اجیھب ےہ ےھجم امنز نیت رمہبت ااسی یہ وہا  بت فہ صخش وبال مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچسّ یبن

 زپانھ اھکس دےئجی ویکہکن ںیم اس ےس رتہب امنز زپانھ ںیہن اجاتنبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وت امنز ےک ےیل اےھٹ وت

اانیمطؿ ےس دجسہ  ریبکت ہہک، رھپ سج دقر ھجت ےس وہ ےکس رقآؿ ںیم ےس زپھ، رھپ اانیمطؿ ےس روکع رک  رھپ ھدیاھ ڑھکا وہ اج، رھپ

رک، رھپ اانیمطؿ ےس ھٹیب افر اسری امنز ںیم ااسی یہ رک    اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یبنعق ےن دنسب دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت 

ی اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی یک ےہ اس ےک آرخ ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وت ااسی رک اکچ وت ریت

ملس امنز وپری وہیئگ افر وت ےن وج ھچک اس ںیم ےس مک ایک وت اینپ امنز ںیم ےس مک ایک، زین اس ںیم ہی یھب ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےن رفامای بج وت امنز ےک ےیل ڑھکا وہ وت فوض وک وپرا رک 

 وبرہریہ ریض اہلل ہنعیبنعق، اسن، انب ایعض، انب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     849    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، اسحٙ بً ًبساہلل بً ابی كلحہ، ًلی بً یحٌی :  یراو

 ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی كَِلَحَة  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ َحسَّ طٔ ََ ًَنِّ  ًِ ًَ زٕ  ًٔ َخَلَّ  َیِحٌَی بِ

َّطُ ََل َتتٔهُّ َػََلْة ْٔلََحسٕ َرُجَّل َزَخَل اِلنَ  َلِيطٔ َوَسلََّه إٔى ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ اَل ٓٔيطٔ  َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ  َّی ِشحَٔس  ًِ اليَّأض َحً  ٔم

زَّ َویُِثىٔ  ًَ ِّرُ َوَیِحَنُس اہلَل َجلَّ َو َٜب ُ ُط ثُهَّ ی ٌَ ىٔی َمَوأؿ ٌِ ٍَ اِلُوُؿوَئ َي ـَ َي َٓ  َ أ وُل َیَتَوؿَّ ُ٘ ٌٔ ثُهَّ َي آ ًِ اِلرُقِ َ ٔم ُ بَٔنا َتَيرسَّ َ َلِيطٔ َوَيرِقَ ًَ ی 

َّی َيِشَتؤَی  ًِ َحنَٔسُظ َحً ٍَ اہللُ لَٔن وُل َسنٔ ُ٘ أػلُطُ ثُهَّ َي َٔ ًَّ َم ٔ َّی َتِلَنئ ٍُ َحً َٛ بَرُ ثُهَّ َیزِ ِٛ بَرُ ثُهَّ َيِشحُُس  اہللُ ََ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ ائّٔنا ثُهَّ َي َٗ

َّی وُل اہللُ ََ  َحً ُ٘ أًّسا ثُهَّ َي َٗ َّی َيِشَتؤَی  ٍُ َرََِسطُ َحً َٓ بَرُ َوَیزِ ِٛ وُل اہللُ ََ ُ٘ أػلُُط ثُهَّ َي َٔ ًَّ َم ٔ ًَّ َتِلَنئ ٔ َّی َتِلَنئ بَرُ ثُهَّ َيِشُحُس َحً ِٛ

ِت َػََل  ِس َتنَّ َ٘ َٓ َل َذلَٔک  ٌَ َٓ إَٔذا  َٓ ِّرُ  َٜب يُ َٓ ٍُ َرََِسُط  َٓ أػلُطُ ثُهَّ َیزِ َٔ  تُطُ َم

ے اچچ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دجسم ںیم آای )اس ےک دعب 
ک
 
ب
 

حئ
ت 

ومیس نب اامسلیع، امحد، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، یلع نب 

اسہقب دحثی اک ومضمؿ ذرک ایک( اس ںیم ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک یک امنز ںیہن وہیت بج کت ہک ایھچ رطح 

ے رھپ ریبکت ےہک افر اہلل اعتیل یک دمحف انث رکے افر رقآؿ دیجم ںیم ےس زپےھ سج دقر اجےہ، رھپ اہلل اربک ےہک، افر روکع فوض ہن رک

رکے اانیمطؿ ےس اس رطح رپ ہک بس وجڑ اینپ ہگج رپ آاجںیئ رھپ اہلل اربک ہہک رک رس ااھٹےئ اہیں کت ہک ھدیاھ وہ رک ھٹیب اجےئ رھپ 



 

رسا دجسہ رکے اانیمطؿ ےک اسھت اس رطح رپ ہک بس وجڑا اینپ ہگج رپ آاجںیئ رھپ رس ااھٹںیئ افر ریبکت ےہک افر اہلل اربک ہہک رک دف

 بج فہ ااسی رک ےکچ وت اس یک امنز وہیئگ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، یلع نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     850    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٌی بً خَلز، حرضت رٓاًہ بً رآٍحشً بً ًلی، ہظاو بً ًبسالنلک، ححاد بً ميہال، ہناو، اسحٙ بً ی :  راوی

ثََيا َصنَّ  اََل َحسَّ َٗ ًُ ٔمِيَضإل  ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک َواِلَححَّاُد بِ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ِبٔس َحسَّ ًَ  ًُ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح اْو َحسَّ

ًٔ َخ  ًٔ َیِحٌَی بِ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی كَِلَحَة  َّی اہللُ اہللٔ بِ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَل  َٗ َياُظ  ٌِ ٍٕ بَٔن ٔ ًٔ َرآ ًََة بِ ا َٓ طٔ رٔ ًَنِّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ زٕ  َلَّ

 َٓ َّ َوَجلَّ  ًَز َنا َََمَزُظ اہللُ  َٛ َّ اِلُوُؿوَئ  ٔ َّی ُيِشب ِه َحً ُٛ ََّضا ََل َتتٔهُّ َػََلةُ َََحٔس َه إٔى َلِيطٔ َوَسلَّ ٔشَل َوِجَضُط ًَ ِِ یِٔن َي َ٘ َٓ ٔلَی اِلنٔزِ َویََسیِطٔ إ

 ًِ َ ٔم َ َّ َوَجلَّ َوَیِحَنَسُظ ثُهَّ َيرِقَ ًَز َِّر اہللَ  َٜب َبیِٔن ثُهَّ یُ ٌِ َٜ ٔلَی اِل ََٓذََکَ  َوَیِنَشَح بَٔزَِٔسطٔ َورِٔجَلِيطٔ إ  َ ٌَ َلطُ ٓٔيطٔ َوَتَيرسَّ ٔ ٌٔ َما ََذ آ اِلرُقِ

 ِّ َٜب اَل ثُهَّ یُ َٗ ازٕ  أػلُطُ ىَِحَو َحٔسیٔث َحنَّ َٔ ًَّ َم ٔ َّی َتِلَنئ ًِ اِْلَِرٔق َحً اَل َجِبَضَتُط ٔم َٗ اْو َوُربََّنا  اَل َصنَّ َٗ ًَ َوِجَضُط  ِّٜ ُيَن َٓ َيِشُحَس  َٓ َر 

 ٍَ ََٜذا ََِربَ ََلَة َص َٕ الؼَّ َوَػ َٓ ٔ َويُ٘ٔيَه ُػِلَبطُ  ٔسظ ٌَ ِ٘ ًَلَی َم أًّسا  َٗ َيِشَتؤَی  َٓ َِّر  َٜب ٌَ  َوَاِشتَرِخَٔی ثُهَّ یُ َٛ َْ ََل َتتٔهُّ َر َّی َاِفُ إت َحً

َل َذلَٔک  ٌَ ِٔ َّی َي ِه َحً ُٛ  َػََلةُ َََحٔس

نسح نب یلع، اشہؾ نب دبعاکلمل، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، ااحسؼ نب ییحی نب الخد، رضحت رافہع نب راعف ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ 

یسک یک امنز اس فتق کت وپری ںیہن وہیت بج کت ہک فوض وک  اس ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس

 وپرا ہن رکے اسیج ہک اہلل اعتیل ےن اس وک رکےن اک مکح دای ےہ ینعی فہ اانپ ہنم افر دفونں اہھت وینہکں کت دوھےئ، رس اک حسم رکے افر

ء رکے  رھپ رقآؿ دیجم ںیم ےس زپےھ سج دفونں اپؤں ونخٹں کت دوھےئ اس ےک دعب اہلل یک ڑبایئ ایبؿ رکے افر اس یک دمح ف انث

دقر آاسؿ وہ  اس ےک دعب امحد یک دحثی ےک لثم ایبؿ ایک  اس ےک دعب رفامای رھپ ریبکت ہہک رک دجسہ رکے وت اانپ ہنم اانیمطؿ ےس 

اھ وہ رک ھٹیب اجےئ افر ھٹیپ وک زنیم رپ رھک دے اہیں کت ہک وجڑ آراؾ اپںیئ افر ڈےلیھ زپ اجںیئ رھپ ریبکت ےہک افر اینپ رسنی رپ ابلکل ھدی

ھدیاھ رکے ایس رطح امنز یک اچرفں روتعکں ےک قلعتم ایبؿ رفامای افرغ وہےن کت  رفامای مت ںیم ےس یسک یک امنز وپری ںیہن وہیت 

 بج کت ہک ااسی ہن رکے 



 

 ت رافہع نب راعفنسح نب یلع، اشہؾ نب دبعاکلمل، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اقحس نب ییحی نب الخد، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     851    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وہب بً ب٘يہ، خالس، محنس، ابً ًنزو، ًلی بً یحٌی بً خَلز، حرضت رٓاًہ بً رآٍ :  راوی

 ًَ زٕ  ًٔ َخَلَّ ًٔ َیِحٌَی بِ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٕس َي ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ َخالٕٔس  ًَ َة  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًٔ َرآ ًََة بِ ا َٓ ًِ رٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ 

ٔ اِل٘ٔؼَّ  ٌِ َا بَٔضٔذظ ٌٔ َوبَٔنا َطاَئ اہللُ ََ آ ِ بٔأُوِّ اِلرُقِ َ ِّرِ ثُهَّ ارِقَ َٜب َٓ ٔلَی اِلِ٘ٔبَلٔة  ِضَت إ َتَوجَّ َٓ ُِٗنَت  اَل إَٔذا  َٗ ٍِ ٔة  ـَ َٓ َت  ٌِ َٛ ََ َوإَٔذا َر رِقَ

 ٔ إ َٓ ًِ لُٔشحُوزَٔک  ِّٜ َن َٓ اَل إَٔذا َسَحِسَت  َٗ بَتَِيَک َواِمُسِز َهِضَزَک َو ِٛ ًَلَی ُر یَراَحتَِيَک  دٔٔذَک اِليُرِسَ َٓ ًَلَی  ِس  ٌُ ِٗ ا َٓ َت  ٌِ َٓ  َذا َر

فبہ نب ہیقب، اخدل، دمحم، انب رمعف، یلع نب ییحی نب الخد، رضحت رافہع نب راعف ےس یہی ہصق اکی دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ ہک 

اہلل اچےہ رقآؿ ںیم ےس زپھ افر بج وت سج ںیم ہی ےہ ہک بج وت ڑھکا وہ وت ہلبق یک رطػ ہنم رک، ریبکت ہہک افر وسرہ افہحت زپھ افر وج 

 ووں وک ونٹھگں رپ رھک افر تشپ وک ھدیاھ رھک افر بج وت دجسہ رکے وت اےنپ دجسے ںیم رھٹ اج افر بج 
ھلی

 

ہ ی

روکع رکے وت اینپ دفونں 

 وت رس ااھٹےئ وت اینپ ابںیئ راؿ رپ ھٹیب 

 د، رضحت رافہع نب راعففبہ نب ہیقب، اخدل، دمحم، انب رمعف، یلع نب ییحی نب الخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     852    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مومل بً ہظاو، اسنٌيل، محنس بً اسحٙ، ًلی بً یحٌی بً خَلز بً رآٍ، حرضت رٓاًہ بً رآٍ رضی اہلل  :  ویرا

 ًيہ

ًٔ َخ  ًُ یَِحٌَی بِ ًَلٔیُّ بِ ثَىٔی  َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ٔ َحسَّ ًِ ََب ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ٔ بِ ز ًِ َلَّ ًَ يطٔ 

ُِٗنَت  اَل إَٔذا ََىَِت  َٗ ةٔ  ٔ اِل٘ٔؼَّ َه بَٔضٔذظ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ًََة بِ ا َٓ طٔ رٔ َِ ًَنِّ الَی ثُهَّ ارِقَ ٌَ ِّرِ اہلَل َا َٜب َٓ  فٔی َػََلتَٔک 

َٓإَٔذا َجلَ  اَل ٓٔيطٔ  َٗ ٌٔ َو آ ًِ اِلرُقِ َلِيَک ٔم ًَ  َ ِس ثُهَّ إٔذَا َما َتَيرسَّ ی ثُهَّ َاَظضَّ دَٔذَک اِلُيرِسَ َٓ ِٓتَرِٔغ  ًَّ َوا ٔ اكَِنئ َٓ ََلةٔ  ِشَت فٔی َوَسٔم الؼَّ

ًِ َػََلتَٔک  َْ ٔم َّی َاِفُ نِٔثَل َذلَٔک َحً َٓ  ُِٗنَت 



 

 یہی ہصق اکی افر دنس وملم نب اشہؾ، اامسلیع، دمحم نب ااحسؼ ، یلع نب ییحی نب الخد نب راعف، رضحت رافہع نب راعف ریض اہلل ہنع ےس

ےس یھب ذموکر ےہ اس ںیم ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وت امنز ےک ےئل ڑھکا وہ وت اہلل زعفلج یک ریبکت ہہک رھپ 

 افر ابںیئ اہجں ےس ریتے ےئل آاسؿ وہ رقآؿ ںیم ےس زپھ  افر بج وت امنز ےک چیب ںیم ینعی ےلہپ دعقہ ںیم ےھٹیب وت اانیمطؿ ےس ھٹیب

 راؿ وک اھچب رھپ دہشت زپھ  افر بج وت دفرسی رتعک ےک ےئل ڑھکا وہ وت رھپ ااسی یہ رک اہیں کت ہک وت امنز ےس افرغ وہ اجےئ 

 وملم نب اشہؾ، الیعمس، دمحم نب اقحس، یلع نب ییحی نب الخد نب راعف، رضحت رافہع نب راعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     853    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً ًلی، بً یحٌی بً خَلز بً رآٍ، حرضت رٓاًہ بً رآٍ رضی اہلل ًباز بً موسی، اسنٌيل، ابً جٌف، یحٌی ب :  راوی

 اٌالی ًيہ

ًَلٔیِّ   ًُ َفٕ ََِخبََرنٔی یَِحٌَی بِ ٌِ ًَ َج ىٔی ابِ ٌِ ٌٔيُل َي ثََيا إِٔسَن لٔیُّ َحسَّ ًُ ُموَسی اِلُدتَّ ًَبَّازُ بِ ثََيا  ٍٕ َحسَّ ٔ ًٔ َرآ ٔ بِ ز ًٔ َخَلَّ ًٔ یَِحٌَی بِ بِ

 ٔ ًِ ََب ًَ ؽَّ َصَذا اِلَحٔسیَث الزَُّرقٔیُّ  َ٘ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ ٍٕ ٔ ًٔ َرآ َة بِ ًَ ا َٓ ًِ رٔ ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ِ  يطٔ  أ َتَوؿَّ َٓ اَل ٓٔيطٔ  َٗ

 َٓ  ٌْ آ َک رُقِ ٌَ ٌَ َم ٌِ کَا ٔ إ َٓ ِّرِ  ب َٛ أَِٗٔه ثُهَّ  َٓ ِس  زَّ ثُهَّ َاَظضَّ ًَ َنا َََمَزَک اہللُ َجلَّ َو اَل ٓٔيطٔ َٛ َٗ ِّرُِظ َوَصلِِّلُط َو ب َٛ اِحَنِس اہلَل َو َٓ ِ بٔطٔ َوإَٔلَّ  َ ارِقَ

ًِ َػََلتَٔک  ِؼَت ٔم َ٘ ِؼَت ٔمِيُط َطِيّئا اىَِت َ٘ ٌِ اىَِت ٔ  َوإ

ہصق اکی ابعد نب ومیس، اامسلیع، انب رفعج، ییحی نب یلع، نب ییحی نب الخد نب راعف، رضحت رافہع نب راعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی 

افر دنس ےک اسھت یھب ذموکر ےہ  اس ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فوض رک سج رطح اہلل اعتیل ےن ھجت وک 

 وت وہمکح دای ےہ رھپ دہشت زپھ  اس ےک دعب ریبکت ہہک ، ارگ ےھجت رقآؿ اید وہ وت فہ زپھ افر ارگ ےھجت رقآؿ اید وہ وت زپھ افر ارگ اید ہن 

  اہلل ہہک ارگ وت ےن اس ںیم ےس ھچک مک ایک وت اینپ امنز ںیم ےس مک ایک 
َ
  اہِٰلَ اِّل

َ
ر، افر ل د ُ ِہللِ، اَہلل اَِکَ

َم
ج
ل

 اَ

 ابعد نب ومیس، الیعمس، انب رفعج، ییحی نب یلع، نب ییحی نب الخد نب راعف، رضحت رافہع نب راعف ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت

     854    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

جٌف بً حٜه، ٗتيبہ، ليث، جٌف بً ًبساہلل، حرضت ًبسالزحنً بً طبل رضی  ابو وليس، ليث یزیس بً ابی حبيب، :  راوی

 اہلل اٌالی ًيہ

َٜٔه  ًٔ اِلَح َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ثََيا اللَِّيُث  َحسَّ ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا   ح و َحسَّ

اَل ىََهی َٗ ًٔ ٔطِبٕل  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ َمِحُنوزٕ  ًِ َتنٔئه بِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ   ًٔ َفٔ بِ ٌِ ًِ َج َلِيطٔ  ًَ ًَ َّی اہللُ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ًَ الزَُّجُل اِلنَ  ٌِ یَُوكِّ ٍٔ َوََ ِب َرأغ الشَّ
ٔ

ِٓت َزأب َوا ُِ ةٔ اِل ًِ َنرِقَ ًَ َه  ُٗتَِيَبةَ َوَسلَّ ُى  ِٔ ٌٔیرُ صََذا َل ًُ اِلَب َنا یَُوكِّ َٛ ٌَ فٔی اِلَنِشحٔٔس   کَا

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےس 
ِ

 

اوب فدیل، ثیل سیدی نب ایب بیبح، رفعج نب مکح، ہبیتق، ثیل، رفعج نب دبع اہلل، رضحت دبعارلنمح نب ش

ےس، دردنے یک رطح ابزف اھچبےن ےس افر دجسم ںیم اکی رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن عنم رفامای ےہ ّوکے یک رطح وھٹگن امرےن 

 ہگج رقمر رک ےنیل ےس سج رطح افٹن رقمر رک اتیل ےہ ہی اافلظ ہبیتق ےک ںیہ 

 ریض اہلل اعتیل  :  رافی
ِ

 

اوب فدیل، ثیل سیدی نب ایب بیبح، رفعج نب مکح، ہبیتق، ثیل، رفعج نب دبعاہلل، رضحت دبعارلنمح نب ش

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایھچ رطح روکع ف وجسد ادا ہن رکے اس یک امنز ںیہن وہیت
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 ب، ساله، بزاز، ً٘بہ بً ًنزو ابومشٌوز، حرضت ساله بزاز رضی اہلل ًيہزہیر بً رحب، جزیز ًلاء بً سائ :  راوی

 ِ٘ اَل َََتِيَيا ًُ َٗ  ٔ ًِ َسالٕٔه اِلبَرَّاز ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ثََيا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ِنزٕو اِْلَِنَؼارٔیَّ ََبَا َحسَّ ًَ  ًَ َبَة بِ

ِلَيا َلطُ  ُ٘ َٓ وزٕ  ٌُ َّرَ َمِش َٜب َٓ اَو بَیَِن ََیِٔسیَيا فٔی اِلَنِشحٔٔس  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َػََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ثَِيا  ٍَ  َحسِّ ٍَ َوَؿ َٛ ا َر َلنَّ َٓ

َّی ا ِيطٔ َحً َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک َوَجافَی بَیَِن ٔمزِ َل ٔم َٔ ُط ََِس ٌَ َل َََػابٔ ٌَ بَتَِيطٔ َوَج ِٛ ًَلَی ُر ٍَ اہللُ یََسیِطٔ  اَل َسنٔ َٗ ِسَترَقَّ کُلُّ َطِيٕئ ٔمِيُط ثُهَّ 

ًَلَی اِْلَِرٔق ثُهَّ  ِيطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ ََّر َوَسَحَس َوَوَؿ ب َٛ َّی اِسَترَقَّ کُلُّ َطِيٕئ ٔمِيُط ثُهَّ  اَو َحً َ٘ َٓ ًِ َحنَٔسُظ  َّی اِسَترَقَّ  لَٔن ِيطٔ َحً َ٘ َٓ َجافَی بَیَِن ٔمزِ

إت مٔ کُلُّ َطِيٕئ ٔمِيُط ثُهَّ َر  ٌَ َٛ ٍَ َر َّی ََِربَ ا ثُهَّ َػل ـّ َل ٔمِثَل َذلَٔک ََِي ٌَ َٔ َٓ َّی اِسَترَقَّ کُلُّ َطِيٕئ ٔمِيُط  َحَلَص َحً َٓ ٍَ َرََِسُط  ِثَل َٓ

 ِّ َه يَُؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ََٜذا َرََیَِيا َرُسوَل اہللٔ َػل اَل َص َٗ َّی َػََلَتُط ثُهَّ  ََٓؼل ةٔ  ٌَ ِٛ ٔ الزَّ  یَصٔذظ

زریہ نب رحب، رجری اطعء نب اس ب، اس م، رباد، ہبقع نب رمعف اوبوعسمد، رضحت اس م رباد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

اوبوعسمد ہبقع نب رمعف ااصنری ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس رفامشئ یک ہک مہ وک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک 



 

دجسم یہ ںیم امہرے اسےنم ڑھکے وہےئ افر ریبکت یہک بج روکع ایک وت اہوھتں وک ونٹھگں رپ راھک افر اویلگنں وک اؿ قلعتم اتبےیئ وت فہ 

ـ اہک افر ڑھکے وہےئ
َ
 ََحِ 

ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َد الِلّ

ِ م َ
ش

 اہیں کت ہک ےس ےچین راھک افر وینہکں وک دجا راھک اہیں کت ہک رہ وضع اےنپ اقمؾ رپ مج ایگ  رھپ 

افر وینہکں وک ولہپ ےس اگل راھک اہیں کت ہک رہ وضع رقار   رھپ اہلل اربک ہہک رک دجسہ ایک وت دفونں اہوھتں وک زنیم رپ راھکرہ وضع مھت ایگ

 یک اپای ایگ  رھپ رس ااھٹای افر ےھٹیب اہیں کت ہک رہ وضع اےنپ اقمؾ رپ مج ایگ رھپ دفابرہ یھب ااسی یہ ایک  افر اچرفں رںیتعک یلہپ رتعک

  افر امنز ےک دعب رفامای، مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح امنز زپےتھ وہےئ داھکی ےہ رطح زپ۔ںی

 زریہ نب رحب، رجری اطعء نب اس ب، اس م، رباد، ہبقع نب رمعف اوبوعسمد، رضحت اس م رباد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ ہک رفاضئ اک اصقنؿ ونالف ےس وپرا رک ایل اجےئ اگ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ ہک رفاضئ اک اصقنؿ ونالف ےس وپرا رک ایل اجےئ اگ

     856    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًٔ زیاز سے بچ َک مسیيہ ميں  :  راوی يٌ٘وب بً ابزاہيه، اسنٌيل، یوىص، حشً، حرضت اىص بً حٜيه ػييی زیاز یا اب

 آےئ وہاں حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ثََيا یُ  ٌٔيُل َحسَّ ثََيا إِٔسَن ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٕ َحسَّ ًِ زٔیَاز َٖ ٔم اَل َخا َٗ یِّ  يِّ َـّ ٜٔيٕه ال ًٔ َح ًِ ََىَٔص بِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ وىُُص 

ًََٓی ََََل  اَل َیا  َ٘ َٓ اىَِتَشِبُت َلُط  َٓ َيَشَبىٔی  َٓ اَل  َٗ ََٓلقَٔی ََبَا صَُزیَِزَة  َتَی اِلَنٔسیَيَة  أ َٓ  ٕ ًٔ زَٔیاز ُِٗلُت بَلَی ََِو ابِ اَل  َٗ ثَُک َحٔسیّثا   ََُحسِّ

َل َما یُحَ َرحٔنَ  ٌَّ ََوَّ ٔ اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ُظ  اَل یُوىُُص َوََِحَشبُُط َذََکَ َٗ اَسُب اليَّاُض بٔطٔ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة َک اہللُ 

َٜتٔطٔ َوصَُو ََ  ٔ زَّ لَٔنََلئ ًَ وُل َربَُّيا َجلَّ َو ُ٘ اَل َي َٗ ََلةُ  ًَِنالٔضِٔه الؼَّ ََ ًِ ٌِ کَاىَِت ٔم ٔ إ َٓ َؼَضا  َ٘ َضا ََِو َن ًَِبٔسی َََتنَّ  ٔ ًَِلُه اىُِوزُوا فٔی َػََلة

 َ ٌِ ک ٔ إ َٓ  َٕ ًِ َتَلوُّ ِبسٔی ٔم ٌَ ٔ اَل اىُِوزُوا َصِل ل َٗ َؽ ٔمِيَضا َطِيّئا  َ٘ ٌَ اىَِت ٌِ کَا ٔ ّة َوإ تَٔبِت َلُط َتامَّ ُٛ ّة  وا َتامَّ اَل ََتٔنُّ َٗ  َْ ٌَ َلُط َتَلوُّ ا

ـَ  ي ِبٔسی ََفٔ ٌَ ٔ ِه ل ُٛ ًَلَی ذَا ًَِناُل  َ ًٔطٔ ثُهَّ تُِؤَخُذ اِْل ًِ َتَلوُّ  َتُط ٔم

ی زاید ای اِنب زاید ےس چب رک دمہنی ںیم آےئ فاہں رضحت  ِ

ی

 

صئ

وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع، ویسن، نسح، رضحت اسن نب میکح 

 ےن بسن ایبؿ رک دای  اکی دؿ اوبرہریہ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس اؿ یک الماقت وہیئ وت اوھنں ےن ھجم ےس بسن ولعمؾ ایک وت ںیم

ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس اہک اے وجاؿ ایک ںیم ھجت ےس اکی دحثی ایبؿ رک ہن دفں؟ اوھنں ےن اہک ویکں ںیہن، رضفر ایبؿ رکف اہلل مت 

ای ایقتم ےک دؿ امتؾ رپ رمح رفامےئ  ویسن ےن اہک ریم اایخؽ ےہ اوھنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی ایبؿ یک رفام



 

اامعؽ ںیم بس ےس ےلہپ امنز ےک قلعتم وساؽ وہاگ وت امہرا رپفرداگر رفوتشں ےس رفامےئ اگ، احالہکن فہ وخب اجاتن ےہ، دوھکی! ریمے 

اس ںیم ھچک یمک دنبہ یک امنز اکلم ےہ ای انصق؟ ارگ فہ اکلم وہیگ وت اکلم یہ د ھ دی اجےئ یگ  )ینعی اس اک وثاب وپرا اھکل اجےئ اگ( ارگ 

رہ یئگ وہیگ وت اہلل رفوتشں ےس رفامےئ اگ دوھکی ریمے دنبہ ےک اپس لفن یھب ںیہ؟ ارگ لفن وہں ریمے دنبہ ےک رفاضئ یک یمک اس 

 (ےک ونالف ےس وپری رک دف  رھپ امتؾ اامعؽ اک شحب ایس رطح ایل اجےئ اگ  )ینعی رفض یک وکاتیہ وک لفن ےس وپرا رک ایل اجےئ اگ

ی زاید ای اِنب زاید ےس چب رک دمہنی ںیم آےئ فاہں  :  رافی ِ

ی

 

صئ

وقعیب نب اربامیہ، الیعمس، ویسن، نسح، رضحت اسن نب میکح 

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ ہک رفاضئ اک اصقنؿ ونالف ےس وپرا رک ایل اجےئ اگیبن یلص اہلل
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 موسی بً اسنٌيل، حناز، حنيس، حشً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا َحنَّ  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َّی َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ بَىٔی َسلٔيٕم  ًِ َرُجٕل ٔم ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ اْز 

 ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔيِحؤظ  اہللُ 

 فی ےہ ومیس نب اامسلیع، امحد، دیمح، نسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رم

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیمح، نسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا رک ایل اجےئ اگیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ ہک رفاضئ اک اصقنؿ ونالف ےس وپر

     858    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، زاؤز بً ابی ہيس، حرضت تنيه زاری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ُزَراَرَة بِ  ًَ ًٔ ََبٔی صِٔيٕس  ًِ َزاُوَز بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َّی اہللُ َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ارٔیِّ  ًِ َتنٔيٕه السَّ ًَ ًٔ ََِوفَی 

ًَلَی َحَشٔب َذلَٔک  ًَِناُل  َ اَل ثُهَّ الزَّکَاةُ ٔمِثُل َذلَٔک ثُهَّ تُِؤَخُذ اِْل َٗ ىَی  ٌِ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔضَذا اِلَن

 یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس ےک مہ  ینع دحثی ومیس نب اامسلیع، امحد، داؤد نب ایب دنہ، رضحت میمت داری ریض اہلل ہنع

 ایبؿ رکےت ںیہ  اس ںیم ویں ےہ ہک رھپ زوکة اک یھب ایس رطح شحب ایک اجےئ اگ افر رھپ امتؾ اامعؽ اک شحب یھب ایس وطر رپ وہاگ 



 

 ومیس نب الیعمس، امحد، داؤد نب ایب دنہ، رضحت میمت داری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ف وجسد ےک ااکحؾ افر روکع ںیم ونٹھگں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ف وجسد ےک ااکحؾ افر روکع ںیم ونٹھگں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک اک ایبؿ

     859    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابوئٌور، حرضت مٌؼب بً سٌس رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٔب بِ  ٌَ ًِ ُمِؼ ًَ  ٌُ َسا ِٗ اَل ََبُو َزاُوز َواِسُنطُ َو َٗ ُٔوٕر  ٌِ ًِ ََبٔی َي ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٌِ َحسَّ ٔلَی ًٔ َس اَل َػلَِّيُت إ َٗ ٕس 

يَّا ُٛ َّا  إٔى َٓ ٍِ صََذا  اَل ََل َاِؼَي َ٘ َٓ ِسُت  ٌُ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َيَضانٔی  َٓ َبًَیَّ  ِٛ ِلُت یََسیَّ بَیَِن ُر ٌَ َح َٓ ًِ َذلَٔک  َجِئب ََبٔی  ًَ يُضٔيَيا  َٓ لُُط  ٌَ ِٔ َن

ٔب  َٛ ًَلَی الزُّ ٍَ ََیِسٔیََيا  ـَ ٌِ َن  َؤَُمزِىَا ََ

عصِت نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےک ربارب ںیم امنز زپیھ وت صفح نب رمع، ہبعش، 
م
اوبوفعیر، رضحت 

رفامای ںیم )روکع ںیم( اےنپ اہوھتں وک ونٹھگں ےک چیب ںیم رھک ایل  اس رپ اوھنں ےن ےھجم اس ےس عنم رفامای، ںیم رھپ دفابرہ ااسی یہ ایک وت 

  ااسی یہ ایک رکےت ےھت نکیل دعب ںیم ںیمہ اس ےس رفک دای ایگ افر اہوھتں وک ونٹھگں رپ رےنھک اک مکح دای ااسی ہن ایک رک  مہ یھب ےلہپ

عصِت نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی
م
 صفح نب رمع، ہبعش، اوبوفعیر، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع ف وجسد ےک ااکحؾ افر روکع ںیم ونٹھگں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک اک ایبؿ

     860    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبساہلل بً ىنیر، ابومٌاویہ، اًنع، ابزاہيه، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

ًَ حَ  ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس اہللٔ سَّ ًَ  ًِ ًَ  ٔ َنَة َواِْلَِسَوز َ٘ ِل ًَ  ًِ

دَٔذیِطٔ َوِلُيَلبِّ  َٓ ًَلَی  ًَِيطٔ  ِغ ذَٔرا ِلَيِفٔ َٓ ِه  ُٛ ٍَ َََحُس َٛ اَل إَٔذا َر َّی َٗ ٍٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ٔ ٖٔ َََػاب ٔلَی اِختََٔل ِّی ََىُِوزُ إ َن َٜأ َٓ ِيطٔ  َّٔ َٛ ِٙ بَیَِن 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اہللُ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ روکع 



 

فونں اہھت راونں ےس اگل ےل افر دفونں ںویلیھتں وک آسپ ںیم الم ےل ںیم اس فتق یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رکے وت اےنپ د

 فملس یک اویلگنں ےک االتخػ وک مشچِ وصتر ےس دھکی راہ وہں 

 یل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع افر دجسہ یک حیبست

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ یک حیبست

     861    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسٰی بً اسنٌيل، ابً مبارک، موسی، حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہربيٍ بً ىآٍ، ابوتوبہ،  :  راوی

 ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ٌٔيَل اِلَن ًُ إِٔسَن ٍٕ ََبُو َتِوبََة َوُموَسی بِ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي اَل ََبُو َسَلَنَة ُموَسی َحسَّ َٗ ًِ ُموَسی 

طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ًٔ ََیُّوَب  ًَ بِ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ٔوئه  ٌَ ِح بٔاِسٔه َربَِّک اِل ََٓشبِّ ا ىَزََلِت  اَل َلنَّ َٗ  ٕ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ َه ًَ َلِيطٔ َوَسلَّ

ِه  ُٛ ٔ لُوَصا فٔی ُسحُوز ٌَ اَل اِج َٗ ًِلَی  َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل ا ىَزََلِت َسبِّ ََٓلنَّ ؤًُِٜه  ُٛ لُوَصا فٔی ُر ٌَ  اِج

عیب نب انعف، اوبوتہب، ومٰیس نب اامسلیع، انب ابمرک، ومیس، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل ر

   ارتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس حیبست
ِ
م
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ا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ہی آتی، 
َ
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ّ
ِِّ
َ
َؿ ر

 ارتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

َ
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ِب
َ
ْ اْْسَ ر

ِ
ّ

ِ
َ

م( وک اےنپ روکع ےک ےئل رک ول  افر بج آتی َس
 

ِی

 

عَػ
ل

اس حیبست )ینعی  ا

( وک اےنپ وجسد ںیم اایتخر رکول 

 

َ االََع ِ
ّ
ِِّ
َ
ا َؿ ر

َ
ح
ِی
ُ
 ص

 انب ابمرک، ومیس، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع رعیب نب انعف، اوبوتہب، ومٰیس نب الیعمس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ یک حیبست

     862    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً یوىص، ليث، ابً سٌس، موسٰی بً ایوب احنس :  راوی

ًٔ ََیُّوَب  ًٔ ُموَسی ََِو ُموَسی بِ ًِ ََیُّوَب بِ ًَ ٕس  ٌِ ًَ َس ىٔی ابِ ٌِ ثََيا اللَِّيُث َي ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ِؤمطٔ  َٗ  ًِ ًِ َرُجٕل ٔم ًَ  



 

ٌَ َرُسولُ  کَا َٓ اَل  َٗ َياُظ َزاَز  ٌِ ٕ بَٔن ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ  ٔ ٔوئه َوبَٔحِنسٔظ ٌَ َِّی اِل ٌَ َرب اَل ُسِبَحا َٗ  ٍَ َٛ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َر ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ٔ الزِّیَاَزةُ ىَدَ  اَل ََبُو َزاُوز َوصَٔذظ َٗ ٔ ثَََلثّا  ًِلَی َوبَٔحِنٔسظ َ َِّی اِْل ٌَ َرب اَل ُسِبَحا َٗ ٌَ َمحِ ثَََلثّا َوإَٔذا َسَحَس  ٌِ ََل َتُٜو ََ ُٖ اَل ا َٗ ُٔوَهّة 

ًٔ یُوىَُص  ٍٔ َوَحٔسیٔث ََِحَنَس بِ ًٔ اِلَحٔسیَثیِٔن َحٔسیٔث الزَّبٔي ٔ َصَذیِ َز ََصُِل ٔمِْصَ بٔإِٔسَياز  ََبُو َزاُوز اِنَفَ

ادمح نب ویسن، ثیل، انب دعس، ومٰیس نب اویب یک وقؾ ےک اکی صخش ےن ہبقع نب اعرم ےس اسہقب دحثی یک رطح رفاتی ایک ےہ 

ـِ ےتہک افر دجس اہتبل اس َمْد ِ
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ہ ںیم ہی ااضہف ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع رکےت وت نیت رمہبت 

ـِ ےتہک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک مہ وک وخػ ےہ ہک ہی ااضہف وفحمظ ہن وہ  َمْد ِ
ِج
تِ

َ
 ف

َ
ْ

َع
َ
ِ َ اْلْ 

ّ
ِِّ
َ
ا َؿ ر

َ
ح ْ
یِ
ُ
ص
 رکےت وت نیت رمہبت 

 ادمح نب ویسن، ثیل، انب دعس، ومٰیس نب اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ یک حیبست

     863    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز، طٌبہ، سلامیٌ، طٌبہحٔؽ بً  :  راوی

ٔ إَٔذا َمزَِرُت بٔآَیٔة تَ  ََلة ٌَ ََِزًُو فٔی الؼَّ ُِٗلُت لُٔشَلامِیَ اَل  َٗ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًٔ َحسَّ ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ثَىٔی  َحسَّ َٓ  ٕٖ َدوُّ

َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ ًٔ ُزََفَ  ًِ ٔػَلَة بِ ًَ  ٕ ًِ ُمِشَتِورٔز ًَ ؤًطٔ ًُبَِيَسَة  ُٛ وُل فٔی ُر ُ٘ ٌَ َي کَا َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل َّی َم َّطُ َػل ََى

َٕ ًِٔيَسصَ  َٗ ًِلَی َوَما َمزَّ بٔآیَةٔ َرِحَنٕة إَٔلَّ َو َ َِّی اِْل ٌَ َرب ٔوئه َوفٔی ُسُحوزٔظٔ ُسِبَحا ٌَ َِّی اِل ٌَ َرب ًََذإب إَٔلَّ ُسِبَحا َشأََل َوََل بٔآیَةٔ  َٓ َٕ ا  َٗ  َو

ذَ  وَّ ٌَ َت َٓ  ًِٔيَسَصا 

صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ، ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن امیلسؿ نب رہماؿ ےس وپاھچ ہک بج ںیم یسک وخػ دالےن فایل آتی رپ 

، ع  وچنہپں وت درفاؿ امنز داع رک اتکس وہں؟ وت اوھنں ےن ھجم ےس ہی دحثی دنمرہج ذلی دنس ےک اسھت ذرک یک  ع  دیعس نب دیبعہ

وتسمرف، ع  ہلص نب زرفع  ذحہفی  رفاتی ےہ ہک رضحت  یہفی ریض اہلل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 
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 امنز زپیھ سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ںیم وہےت وت 
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ّ
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 ر

ـِ ےتہک  افر بج یسک آتی رتمح رپ ےتچنہپ وت فاہں یھب رک اجےت افر اہلل ےس ریخ بلط رفامےت ایس رطح بج ذعاب فایل  َمْد ِ
ِج
تِ

َ
ف

 آتی رپ  ےچنہ وت فاہں یھب رک اجےت افر اہلل ےس انپہ بلط رفامےت 

 صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ یک حیبست

     864    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، ہظاو، ٗتازہ مَّطٖ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٔ ًُ إ ثََيا ُمِشلُٔه بِ َلِيطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ ًَائَٔظَة َ  ًِ ًَ  ٕٖ ًِ ُمََّطِّ ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  ثََيا صَٔظاْو َحسَّ ٌَ بَِزاصٔيَه َحسَّ َه کَا لَّ

َٜٔة َوالزُّوحٔ  ٔ وْض َربُّ اِلَنََلئ ُٗسُّ ٔ ُسبُّوْح  ؤًطٔ َوُسُحوزٔظ ُٛ وُل فٔی ُر ُ٘  َي

، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ افر روکع ںیم ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ رطمػ

فِح زپےتھ ےھت 
ُ
ارلّ
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َ
مَل
ْ ل

ُ ا
ّ
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َ
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ُ
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ِ
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 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ رطمػ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ یک حیبست

     865    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ابً وہب، مٌاویہ، بً ػالح، ًنزو بً ٗيص، ًاػه بً حنيس، حرضت ًوٖ بً مالک اطحعی :  راوی

ًَأػ حَ   ًِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ َػالٕٔح  اؤَیُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٖٔ سَّ ِو ًَ  ًِ ًَ ًٔ حَُنِيٕس  ٔه بِ

َه َلِيلَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ُِٗنُت َم اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیِّ  ةٔ ََل یَُنزُّ بٔآیَٔة َرِحَنٕة إَٔلَّ بِ ََ ُسوَرَة اِلَبرَقَ رَقَ َٓ اَو  َ٘ َٓ ّة 

 ُٛ وُل فٔی ُر ُ٘ ِسرٔ َٗٔيأمطٔ َي َ٘ ٍَ بٔ َٛ اَل ثُهَّ َر َٗ َذ  وَّ ٌَ َت َٓ  َٕ َٗ ًََذإب إَٔلَّ َو َشأََل َوََل َیُنزُّ بٔآیَةٔ  َٓ  َٕ َٗ ٌَ ذٔی اِلَحبَرُؤت َو ؤًطٔ ُسِبَحا

َ بٔآٔل َواِلَنَلُٜؤت َوالِ  َ رَقَ َٓ اَو  َٗ ٔ ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ  اَل فٔی ُسحُوزٔظ َٗ ِسرٔ َٗٔيأمطٔ ثُهَّ  َ٘ َوَنٔة ثُهَّ َسَحَس بٔ ٌَ ََ ٜٔبِرٔیَأئ َواِل ٌَ ثُهَّ رَقَ ًِٔنَزا

 ُسوَرّة ُسوَرةّ 

رفاتی ےہ ہک اکی  ادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی، نب اصحل، رمعف نب سیق، اعمص نب دیمح، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ےس

رات ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم ڑھکا وہا  سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر )یلہپ 

رتعک ںیم( وسرہ رقبہ زپیھ  بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک رتمح فایل آتی رپ ےتچنہپ وت فاہں رہھٹےت افر اہلل ےس رتمح 

رکےت افر بج ذعاب فایل آتی رپ ےتچنہپ وت فاہں یھب رہھٹے افر اہلل ےس انپہ بلط رک ےت  رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بلط 
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 ، اس ےک دعب ایقؾ ےکےن روکع ایک ایقؾ ےک اطمقب افر روکع ںیم ہی زپےتھ ےھت  



 

اطمقب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک افر دجسہ ںیم یھب فیہ داع زپےتھ ےھت وج روکع ںیم زپیھ یھت  رھپ )دفرسی رتعک 

 ےک ےئل( ڑھکے وہےئ افر وسرہ آؽ رمعاؿ زپیھ  رھپ )ابدیقف روتعکں ںیم یھب( اکی اکی وسرت زپیھ 

 رمعف نب سیق، اعمص نب دیمح، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی، نب اصحل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ یک حیبست

     866    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 و وليس، ًلی بً جٌس، طٌبہ، ًنزو بً مزہ، ابوحنزہ، حرضت حذئہ رضی اہلل ًيہاب :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ٔس  ٌِ ًُ اِلَح ًَلٔیُّ بِ َيالٔٔسیُّ َو ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ًِ َرُجٕل َحسَّ ًَ  ََبٔی َحِنزََة َمِولَی اِْلَِنَؼارٔ 

ًِ بَىٔ  ُ٘ ٔم ٌَ َي کَا َٓ ًِ اللَِّئل  ِّی ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  َُّط َرََی َرُسوَل اہللٔ َػل َة ََى َٔ ًِ حَُذِي ًَ ًَِبٕص  بَرُ ثَََلثّا ذُو ی  ِٛ وُل اہللُ ََ

ةَ  ََ اِلَبرَقَ رَقَ َٓ َتَح  ِٔ َوَنةٔ ثُهَّ اِسَت ٌَ ٜٔبِرَٔیأئ َواِل وُل  اِلَنَلُٜؤت َواِلَحبَرُؤت َواِل ُ٘ ٌَ َي ًِ َٗٔيأمطٔ َوکَا وًُُط ىَِحّوا ٔم ُٛ ٌَ ُر َٓکَا  ٍَ َٛ ثُهَّ َر

ٌَ َٗٔيامُ  َٓکَا  َٔ و ُٛ
ًِ الزُّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ ٔوئه ثُهَّ َر ٌَ َِّی اِل ٌَ َرب ٔوئه ُسِبَحا ٌَ َِّی اِل ٌَ َرب ؤًطٔ ُسِبَحا ُٛ َِّی فٔی ُر وُل لَٔزب ُ٘ ؤًطٔ َي ُٛ ًِ ُر ُط ىَِحّوا ٔم

ٍَ َرََِس اِلَحِنُس ثُهَّ  َٓ ًِلَی ثُهَّ َر َ َِّی اِْل ٌَ َرب ٔ ُسِبَحا وُل فٔی ُسُحوزٔظ ُ٘ ٌَ َي َٓکَا ًِ َٗٔيأمطٔ  ٌَ ُسحُوزُُظ ىَِحّوا ٔم َٓکَا ٔ َسَحَس  حُوز ًِ الشُّ طُ ٔم

وُل َربِّ أُِفِ لٔی َربِّ ا ُ٘ ٌَ َي ٔ َوکَا ًِ ُسحُوزٔظ ِحَسَتیِٔن ىَِحّوا ٔم ُس ٓامَٔی بَیَِن الشَّ ٌُ ِ٘ ٌَ َي ًَّ َوکَا ٔ ََ ٓٔيض َٓرَقَ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر َّی ََِربَ ََٓؼل ُِٔفِ لٔی 

َبةُ  ٌِ اَو َطکَّ ُط ٌَ ٌَ َواليَِّشاَئ َواِلَنائَٔسَة ََِو اِْلَِن َة َوآَل ًِٔنَزا  اِلَبرَقَ

 اہلل ہیلع اوب فدیل، یلع نب دعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، اوبزمحہ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص

ووِت 
مََلُک
ْ ل

 فآہل فملس وک رات یک امنز ینعی دجہت زپےتھ وہےئ داھکی  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اہلل اربک اہک افرُذف ا

ِ ، زپاھ رھپ انثء زپیھ افر )یلہپ رتعک ںیم( وسرة ارقبلہ زپیھ رھپ روکع ایک 

 

س
مَ
َ

 

ْعَغ
ل

ا
َ
 ئِ ف

َ
ا 
ِ
ْزر
ِ ِْ،ن
ل
ا
َ
فِت ف

ُ
َزر
ِ َن
ِ ح
ْ ل

ا
َ
افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ف

 
 

ِی

 

ْعَػ
ل

ِ َ ا
ّ
ِِّ
َ
ا َؿ ر

َ
ح ْ
یِ
ُ
ص
 
ِ
م
 

ِی

 

ْعَػ
ل

ِ َ ا
ّ
ِِّ
َ
ا َؿ ر

َ
ح ْ
یِ
ُ
ص
 ےتہک رےہ رھپ آپ اک روکع یھب ایقؾ ےک اطمقب اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ںیم 

ِ
م

افر رلیب ادمحل ےتہک رےہ  دری کت روکع ایک اھتیلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ےس رس ااھٹای افر اینت دریکت ڑھکے رےہ رقتةی ینتج 
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 زپےتھ رےہ رھپ دجسہ ایک افر دجسہ یھب رقتةی اانت یہ وطلی اھت انتج ہک ایقؾ  افر دجسہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

َ
ْ

َع

ِررِل ےتہک رےہ افر  رھپ دجسہ ےس رس ااھٹای افر دف دجسفں ےک درایمؿ رقتةی اینت یہ دری ےھٹیب
ف

 

ع
 ا
ِّ
رےہ ینتج دریکت دجسہ ایک اھت  افر ِرب

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح اچر راعکت زپ۔ںی سج ںیم )یلہپ رتعک ںیم( وسرة ارقبلہ افر )دفرسی رتعک ںیم( 



 

رة االاعنؾ اس ںیم ہبعش وک کش وہا وسرة اِؽ رمعاؿ افر )رسیتی رتعک ںیم( وسرة ااسنلء افر )وچیھت رتعک ںیم( وسرة امدئہ ای وس

 ےہ 

 اوب فدیل، یلع نب دعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، اوبزمحہ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع افر دجسہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ

 اک ایبؿ امنز :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ

     867    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ػالح، احنس بً ًنزو، بً ْسح، محنس بً سلنہ، ابً وہب، ًنزو ابً حارث، ًنارہ بً ُزیہ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ًُ َػ  ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِنْزو يَ َحسَّ ًُ َوصِٕب ََِخبََرىَا  ثََيا ابِ الُوا َحسَّ َٗ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ٔح َوُمَحنَّ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ًَ الٕٔح َوََِحَنُس بِ ىٔی ابِ ٌِ

ٌَ یُحَ  َوا ِٛ ٍَ ََبَا َػالٕٔح َذ َُّط َسنٔ ًِ ُسَِمٕٓ َمِولَی ََبٔی برَِکٕ ََى ًَ َُزٔیََّة   ًٔ ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ َّی اِلَحارٔٔث  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ُث  سِّ

ًَاَئ  ثٔرُوا السُّ ِٛ َ أ َٓ ًِ َربِّطٔ َوصَُو َسأجْس  ِبُس ٔم ٌَ ٌُ اِل ُب َما یَُٜو اَل َرَِقَ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اہللُ 

زغہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ادمح نب اصحل، ادمح نب رمعف، نب رسح، دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف انب احرث، امعرہ نب 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنبہ اےنپ رب ےس بس زایدہ رقبی دجسہ یک احتل ںیم وہات ےہ  ذہلا 

 دجسہ ںیم وخب داع ایک رکف 

رث، امعرہ نب زغہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ادمح نب اصحل، ادمح نب رمعف، نب رسح، دمحم نب ہملس، انب فبہ، رمعف انب اح :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ

     868    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سٔياٌ، سلامیٌ بً سحيه، ابزاہيه، بً ًبساہلل بً مٌبس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  ویرا



 

َبٕس  ٌِ ًٔ َم ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًٔ ُسَحِيٕه  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌَّ َحسَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ

اَل یَا ََیَُّضا اا َ٘ َٓ َٕ ََبٔی برَِکٕ  ْٖ َخِل ُٔو َتاَرَة َواليَّاُض ُػ َٕ الشِّ َظ َٛ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ لئَّيیَّ َػل َٙ ٔم َّطُ َلِه َیِب ليَّاُض إٔى

 ٔ الَٔحُة یََزاَصا اِلُنِشلُٔه ََِو تَُزی َلطُ َوإ ٔ إَٔلَّ الزُِّؤیَا الؼَّ ة أت اليُّبُوَّ َ
ُنوا ُمَبْشِّ وِّ ٌَ َٓ  َُ و ُٛ

ا الزُّ أَمَّ َٓ ا ََِو َسأجّسا  ٌّ ٔ ََ َراٛ ٌِ َرَِقَ ِّی ىُضٔيُت ََ ن

ٌِ ُيِشَتَحاَب َلُِٜه  َ َ ًْ نٔ َ٘ َٓ ًَأئ  َٓاِجَتضُٔسوا فٔی السُّ حُوزُ  ا الشُّ  الزَّبَّ ٓٔيطٔ َوََمَّ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل دسمد، ایفسؿ، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ، نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس ریض ا

ہیلع فآہل فملس آرخایحت ںیم امیبر وہ ےئگ  افر امنز ےک ےئل اےنپ رجحہ ےس دجسم ںیم ںیہن آےتکس ےھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درفازہ اک رپدہ ااھٹای  داھکی بس ولگ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک ےھچیپ فص ابدنےھ ڑھکے ںیہ آپ یلص

ےن رفامای  اے ولوگ وبنت یک وخربخشی دےنی فایل زیچفں ںیم ےس اب وکیئ زیچ ابیق ںیہن ریہ وساےئ اؿ ےچس وخاوبں ےک وج املسمؿ 

ںیم اےنپ ےئل دےھکی ای دفرسا اس ےک ےئل دےھکی  افر ھجم وک روکع ف دجسہ یک احتل ںیم رقآؿ زپےنھ ےس عنم رک دای ایگ ےہ سپ روکع 

 اےنپ رپفرداگر یک ڑبایئ ایبؿ ایک رکف افر دجسہ ںیم وخب داعںیئ ایک رکف ادیم ےہ وبقؽ یک اجںیئ یگ 

 دسمد، ایفسؿ، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ، نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ

     869    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، ميؼور، ابوؿهی، مرسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًُ ََبٔی َط  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّ َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ َهی  ُـّ ًِ ََبٔی ال ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ی ِيَبَة َحسَّ

ٔ ُسِبَحاىََک اللَُّضهَّ َربََّيا َوبَٔحِنسَٔک اللَّ  ؤًطٔ َوُسُحوزٔظ ُٛ وَل فٔی ُر ُ٘ ٌِ َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه یُِٜثٔرُ ََ ٌَ  ُضهَّ اہللُ  آ ُل اِلرُقِ  أُِفِ لٔی یََتأَوَّ

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ج
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امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوب
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ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

ج

 

ض

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب



 

 روکع افر دجسہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ

     870    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، وہب، احنس بً ْسح، ابً وہب، یحٌی بً ایوب، ًنارہ، بً ُزیہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًُ ََیُّوَب  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َیِحٌَی بِ ٔح ََِخبََرىَا ابِ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َوصِٕب ح و َحسَّ

َّی ا ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًِ ُسَِمٕٓ َمِولَی ََبٔی برَِکٕ  ًَ ًٔ َُزٔیََّة  َلِيطٔ َوَس ًَُناَرَة بِ ًَ ٔ ہللُ  وُل فٔی ُسُحوزٔظ ُ٘ ٌَ َي لََّه کَا

ظُ  ًَََلىَٔيَتُط َؤْسَّ ٔح  ِ ًُ الرسَّ ُظ َزاَز ابِ َلُط َوآٔخَ ُط َؤجلَّطُ َوََوَّ َّٗ ٔ ُط ز  اللَُّضهَّ أُِفِ لٔی َذىِٔيی کُلَّ

ےس رفاتی ےہ ہک  ادمح نب اصحل، فبہ، ادمح نب رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب، امعرہ، نب زغہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
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آخ

 ںیم اؿ املکت اک ااضہف لقن ایک ےہ الع ہین فرسہ 

  رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب، امعرہ، نب زغہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب اصحل، فبہ، ادمح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم داع رکےن اک ایبؿ

     871    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً سلامیٌ، ًبسہ، بً سلامیٌ، محنس بً یحٌی ، بً حباب ًبسالزحنً، ارعد، ابوہزیزہ، حرضت ًائظہ رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ًٔ یَ  سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ ِبَسةُ  ًَ ثََيا  ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ  ٌَ ًٔ َحبَّا ِحٌَی بِ

ًََليِ  َّی اہللُ  ِسُت َرُسوَل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَلِت  َٗ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔد  َلَنِشُت اِْلرَِعَ َٓ َه َذاَت َلِيَلٕة  طٔ َوَسلَّ

َسَماُظ َم  َٗ َٓإَٔذا صَُو َسأجْس َو وبَتَٔک اِلَنِشحَٔس  ُ٘ ًُ ًِ اتَٔک ٔم َٓ ا ٌَ ًِ َسَدٔلَک َوًََُوذُ بُٔن وُل ًََُوذُ بٔزَٔؿاَک ٔم ُ٘ ٌٔ َوصَُو َي ِيُؼوبََتا

ٔشَک  ِٔ ًَلَی َن َنا ََثَِيِيَت  َٛ َلِيَک ََىَِت  ًَ  َوًََُوذُ بَٔک ٔمِيَک ََل َُِحٔصی ثََياّئ 

، ارعج، اوبرہریہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب امیلسؿ، دبعہ، نب امیلسؿ، دمحم نب ییحی، نب ةحب دبعارلنمح

 ہک رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیم ےن )رجحہ ںیم( ہن اپای  دجسم ںیم التش ایک وت اس احؽ ںیم اپای ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 ہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک رپ اجری ےھت فآہل فملس دجسہ ںیم ےھت افر آپ ےک اپؤں اےھٹ وہےئ ےھت افر ہی املکت آپ یلص ا

 دمحم نب امیلسؿ، دبعہ، نب امیلسؿ، دمحم نب ییحی ، نب ةحب دبعارلنمح، ارعج، اوبرہریہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  داع امےنگن اک ایبؿامنز ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع امےنگن اک ایبؿ

     872    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًثناٌ ب٘يہ بً طٌيب، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا َب٘ٔيَّ  ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَائَٔظَة ََِخبََرِتُط ََ  ٌَّ َوَة ََ ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ِيْب  ٌَ ثََيا ُط ُة َحسَّ

 ِ ًِ ٓٔت ٔ َوًََُوذُ بَٔک ٔم بِر َ٘ ًََذأب اِل  ًِ ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ٌَ یَِسًُو فٔی َػََلتٔطٔ اللَُّضهَّ إ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ أل َوًََُوذُ بَٔک َئة الِ ًَ جَّ َنٔشئح السَّ

ائْٔل َما  َٗ اَل َلُط  َ٘ َٓ  ٔ َزو ِِ ًِ اِلَنأِثَٔه َواِلَن ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ًِ ٓٔتَِئة اِلَنِحَيا َواِلَنَنأت اللَُّضهَّ إ َزؤ ٔم ِِ ًِ اِلَن ٌٔيُذ ٔم ثََر َما َاِشَت ِٛ ََ

ََٜذَب  َٓ َث  َو َحسَّ ٌَّ الزَُّجَل إَٔذا ََغٔ ٔ اَل إ َ٘ َٓ َٕ أَِخَل َٓ ًََس   َوَو

رمعف نب امثعؿ ہیقب نب بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 
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 نِْم فِئ
َ ِ
ہ اماتگن وہں ربق ےک ذعاب ےس افر ریتی انپہ ِب

 ؽ ےک  ہنت ےس افر انپہ اچاتہ 
ّ
وہں زدنیگ افر ومت ےک ےنتف ےس  اے اہلل ںیم ھجت ےس انپہ بلط رکات وہں انگہ ےس افر اچاتہ وہں دِج

رقض ےس( اکی صخش ےن وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک رقض ےس انپہ ویکں امےتگن ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اتل ےہ افر فددہ رک ےک فددہ الخیف رکات ےہ وجاب دای بج آدیم رقمفض وہاجات ےہ وت ابںیت انبات ےہ، وھجٹ وب

 رمعف نب امثعؿ ہیقب نب بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع امےنگن اک ایبؿ

     873    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 مشسز، ًبساہلل بً زاؤز، ابً ابی ليلی، ثابت، حرضت ًبسالزحنً بً ابی ليلٰی  :  راوی

 ًِ ًَ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ  ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ ًُ َزاُوَز  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن



 

 ٔ وُل ًََُوذُ ب ُ٘ ُتطُ َي ٌِ َشنٔ َٓ  َٕ َه فٔی َػََلةٔ َتَلوُّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی َجِئب َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ اليَّارٔ َویِْل ْٔلَصِٔل اليَّارٔ َػلَِّيُت إ  اہللٔ ٔم

ایب یلیل، اثتب، رضحت دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل ےک فادل ےس رفاتی ےہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دسمد، دبعاہلل نب داؤد، انب
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 اہلل نب داؤد، انب ایب یلیل، اثتب، رضحت دبعارلنمح نب ایب ٰیلیلدسمد، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع امےنگن اک ایبؿ

     874    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، ابوسلنہ، ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی َسلَ  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِبٔس الزَّ َحسَّ ًَ  ًٔ ٌَّ ََبَا َنَة بِ ََ ًٔ ِحَن

ابٔیٌّ  اَل َرَِعَ َ٘ َٓ طُ  ٌَ ُِٗنَيا َم ََلةٔ َو ٔلَی الؼَّ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ّسا صَُزیَِزَة  ََلةٔ اللَُّضهَّ اِرَحِنىٔی َوُمَحنَّ  فٔی الؼَّ

َه َرُسوُل اہللٔ ا َسلَّ َلنَّ َٓ َيا َََحّسا  ٌَ َّ َوََل َتزَِحِه َم ًَز ا یُزٔیُس َرِحَنَة اہللٔ  ٌّ زَِت َوأس ِس َتَححَّ َ٘ ابٔیِّ َل رِعَ
اَل لِْٔلَ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َوَجلَّ 

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے وہےئگ  رمہبت روسؽ اہلل

ا اخل( ینعی اے اہلل ھجم رپ
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فآہل رمح رک افر دمحم یلص اہلل ہیلع  اکی ارعایب ےن امنز ںیم ہی داع زپیھ ا

فملس رپ رمح رک افر امہرے اسھت یسک افر رپ رمح ہن رک( بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت اس ارعایب ےس رفامای وت ےن 

 یک زایدہ ادیم ےہ 

 

ّ
 اہلل اعتیل یک فعیس رتمح وک دحمفد رکدای داع وک دحمفد رکےن یک اجبےئ اعؾ رکان اچےیہ اس ںیم وبقل 

 نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ادمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع امےنگن اک ایبؿ

     875    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہیر بً رحب، وٛيٍ، اْسائيل، ابواسحٙ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ٌٔيسٔ  ًِ َس ًَ ًِ ُمِشلٕٔه اِلَبٔلیٔن  ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيَل  ًِ إِْٔسَ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ًَبَّإض   بِ

ِّیَ  ٌَ َرب اَل ُسِبَحا َٗ ًِلَی  َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل ََ َسبِّ ٌَ إَٔذا رَقَ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ ٍْ َٕ َوٛٔي ٔ اَل ََبُو َزاُوز ُخول َٗ ًِلَی  َ  اِْل

ًِ ََبٔی إِٔسحَ  ًَ َبُة  ٌِ ٍٕ َوُط افٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث َوَرَواُظ ََبُو َوٛٔي ّٓ ُٗو ًَبَّإض َمِو  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  َٙ 

 ْ

ِ
ّ

ِ
َ

زریہ نب رحب، فعیک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس َس

 ےتہک  اوبداؤ
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 زپےتھ وت

َ
ْ

َع
َ
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َ
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َ
د ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ںیم فعیک ےک الخػ اہک ایگ ےہ اس وک اوب فعیک افر اْْسَ ر

ہبعش ےن رطبقی اوبااحسؼ وباہطس دیعس نب ،ریب رضحت انب ابعس ےس وموقاف رفاتی ایک ےہ )ینعی ہبعش ےن اس وک انب ابعس اک وقؽ 

 (لقن ایک ےہ

 ریض اہلل ہنعزریہ نب رحب، فعیک، ارسالیئ، اوباقحس، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع امےنگن اک ایبؿ

     876    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضت موسٰی بً ابی ًائظہ رضی اہلل ًيہامحنس بً مثىی، محنس بً جٌف، طٌبہ، ح :  راوی

ًَائَٔظةَ  ًٔ ََبٔی  ًِ ُموَسی بِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٚ  َحسَّ ِو َٓ ِّی  ٌَ َرُجْل ُيَؼل اَل کَا َٗ

 ًَ ازٕٔر  َ٘ َ َََلِيَص َذلَٔک بٔ َ ٌَ إَٔذا رَقَ ًِ بَِيتٔطٔ َوکَا ُتُط ٔم ٌِ اَل َسنٔ َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َشأَلُوُظ  َٓ َبکَی  َٓ اَل ُسِبَحاىََک  َٗ ٌِ یُِحٌَٔی اِلَنِوتَی  لَی ََ

ٌِ یَِسًُوَ  ٔة ََ ـَ ي حٔبُىٔی فٔی اِلَفٔ ٌِ اَل ََِحَنُس ُي َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌٔ َرُسؤل اہللٔ َػل آ   بَٔنا فٔی اِلرُقِ

نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت ومٰیس نب ایب اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش اےنپ رھگ یک تھچ رپ ڑھکے دمحم 

 )ینعی ایک اہلل اعتیل رم
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رپ اقدر دفں وک زدنہ رکےن وہ رک امنز زپھ راہ اھت بج فہ اس آتی رپ اچنہپ  أ

ی )اپک ےہ ریتی ذات، وت البہبش اقدر ےہ( ولوگں ےن اس یک فہج درایتف یک وت اس ےن وجاب دای ہک 

بِل
ف

ںیہن ےہ؟( وت فہ اتہک احبسؿ 

زفں ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی یہ ےتہک انس ےہ   اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اامؾ ادمح انب لبنح اک وقؽ ےہ ہک رفض امن

 ںیم ےھجم فہ داعںیئ زپانھ دنسپ ںیہ وج رقآؿ اپک ںیم فارد وہیئ ںیہ 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت ومٰیس نب ایب اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 یک دقمار روکع افر وجسد ںیم ایقؾ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایقؾ یک دقمار

     877    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، خالس بً ًبساہلل، سٌيس، حرضت سٌسی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ  ًُ ثََيا َخالُٔس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُت الئَّيیَّ َحسَّ ِ٘ اَل َرَم َٗ طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََِو  ًَ سٔیِّ  ٌِ ًِ الشَّ ًَ ٌٔيْس اِلُحَزیِزٔیُّ  َس

ٌَ اہللٔ  وُل ُسِبَحا ُ٘ ِسَر َما َي َٗ  ٔ ؤًطٔ َوُسحُوزٔظ ُٛ ًُ فٔی ُر
َّٜ ٌَ یََتَن َٓکَا َه فٔی َػََلتٔطٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔ ثَََلثّاَػل   َوبَٔحِنٔسظ

اخدل نب دبع اہلل، دیعس، رضحت دعسی ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ای اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد،
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 فملس وک امنز زپےتھ داھکی ےہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع افر دجسہ ںیم اینت دری رہھٹےت ےھت ینتج دری ںیم نیت رمہبت 

 َ
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َ
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َ
ـِ اہک اج اتکس ےہ الِلّ  مْد ِ

 دسمد، اخدل نب دبعاہلل، دیعس، رضحت دعسی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایقؾ یک دقمار

     878    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالنلک بً مزواٌ، ابوًامز، ابوزاؤز، ابً ابی ذئب، اسحٙ بً یزیس، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ ََبٔی  ًِ ابِ ًَ ٕ َوََبُو َزاُوَز  ًَأمز ثََيا ََبُو  ٌَ اِْلَصَِوازٔیُّ َحسَّ ًُ َمزَِوا ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َیزٔیَس اِلُضَذلٔیِّ  َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ ذٔئِٕب 

 ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ   ًٔ ٌٔ بِ ِو ِل ثَََلَث ًَ ُ٘ ِلَي َٓ ِه  ُٛ ٍَ َََحُس َٛ َذا َر

ٔوئه  ٌَ َِّی اِل ٌَ َرب اَل ََبُو َزاُوز صََذ  َمزَّإت ُسِبَحا َٗ ًِلَی ثَََلثّا َوَذلَٔک ََِزىَاُظ  َ َِّی اِْل ٌَ َرب ِل ُسِبَحا ُ٘ ِلَي َٓ ا َوَذلَٔک ََِزىَاُظ َوإَٔذا َسَحَس 

ًَِبَس اہللٔ  ٌْ َلِه یُِسرِٔک  ِو ًَ  ُمزَِسْل 

د ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاکلمل نب رمفاؿ، اوباعرم، اوبداؤد، انب ایب ذ ب، ااحسؼ نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب وعسم
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 ےہک، افر مک ےس مک درہج ےہ  اوبد
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اؤد رفامےت ںیہ ہک وعؿ یک ہی دحثی رملس افر بج دجسہ رکے وت نیت رمہبت 



 

 ےہ ویکہکن وعؿ ےن دبعاہلل نب وعسمد وک ںیہن اپای 

 دبعاکلمل نب رمفاؿ، اوباعرم، اوبداؤد، انب ایب ذ ب، اقحس نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایقؾ یک دقمار

     879    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، سٔياٌ، اسنٌيل بً اميہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

سٕ  ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ُت ََبَا صَُزیِزَ  َحسَّ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ا َي ابٔيًّ ُت َرَِعَ ٌِ َة َسنٔ ًُ ََُميَّ ٌٔيُل بِ ثَىٔی إِٔسَن ٌُ َحسَّ َيا ِٔ ثََيا ُس َة الزُّصِزٔیُّ َحسَّ

 َ ٔل َٓاىَِتَهی إ  ٌٔ یٔن َوالزَّیُِتو َ ٔمِيُِٜه َوالتِّ َ ًِ رَقَ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ َٜٔه َي َصا َََلِيَص اہللُ بٔأَِح ی آٔخٔ

 ِ َٓاى ٔ اِلَ٘ٔياَمٔة  ٔشُه بَٔيِوو ِٗ ُ ََ ََل َ ًِ رَقَ ًَ َوَم اصٔٔسی ًِ الظَّ ًَلَی َذلَٔک ٔم ِل بَلَی َوََىَا  ُ٘ ِلَي َٓ ازٔرٕ اِلَحاٛٔنٔیَن  َ٘ ٔلَی َََلِيَص َذلَٔک بٔ َتَهی إ

 ًِ ِل بَلَی َوَم ُ٘ ِلَي َٓ ٌِ یُِحٌَٔی اِلَنِوتَی  اَل  ًَلَی ََ َٗ ِل آَميَّا بٔاہللٔ  ُ٘ ِلَي َٓ  ٌَ َسُظ یُِؤٔميُو ٌِ بٔأَیِّ َحٔسیٕث َب َٓ  َّ َبَل َٓ ََ َواِلُنزَِسََلٔت  رَقَ

ِّی لَ  ًُّ ََن ًَ ََخٔی َََتُو اَل یَا ابِ َ٘ َٓ ُط  لَّ ٌَ ابٔیِّ َوََىُِوزُ َل ًَلَی الزَُّجٔل اِْلرَِعَ ٌٔيُل َذَصِبُت ًَُٔيُس  ِس حَ إِٔسَن َ٘ ِوطُ َل َٔ ّة َما ِه ََِح یَن َححَّ َحِحُت ٔستِّ

َلِيطٔ  ًَ ٌٔیَر الَّٔذی َحَحِحُت  ُٖ اِلَب ْة إَٔلَّ َوََىَا َرَِعٔ  ٔمِيَضا َححَّ

دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 دعب ےہک اچےیہ یلب )اہں ویکں ںیہن افر وج صخش وسرة فارملالست زپےھ افر اس یک آتی ق

ُل نب اہیم ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی ںیم ےن اکی ارع
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ایب ےس ینس یھت  ںیم اس ےک اپس دفابرہ ایگ اتہک اس دحثی آَم

ھٹ وک رکمر ونسں افر اس یک یطلغ وک آزامؤں  فہ وبال ےجیتھب! ایک وت ہی اتھجمس ےہ ہک ےھجم ہی دحثی کیھٹ ےس اید ںیہن! احالہکن ںیم ےن اس

 وہں  جح ےیک ںیہ افر سج جح ںیم سج افٹن رپ ںیم وسار وہا وہں ںیم اس وک اچہپؿ اتکس

 دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ، الیعمس نب اہیم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایقؾ یک دقمار



 

     880    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ػالح، ابً رآٍ، ًبساہلل بً ابزاہيه بً ًنز بً ٛيشاٌ، وہب بً ماىوض، حرضت اىص بً مالک رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

 ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ًُ َرآ ًُ َػالٕٔح َوابِ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َوصِٔب بِ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ٌَ َحسَّ ِيَشا َٛ

َس  ٌِ وُل َما َػلَِّيُت َوَراَئ َََحٕس َب ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ُت ََىََص بِ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٕ َي ًَ ُجَبیِر ٌٔيَس بِ ُت َس ٌِ اَل َسنٔ َٗ َّی َماىُوَض   َرُسؤل اہللٔ َػل

َه ََِطَبَط َػََلّة بَٔزُسؤل اہللٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َحزَِرىَا فٔی  اہللُ  َٓ اَل  َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًَ ىٔی ًَُنَز بِ ٌِ ًَی َي َٔ ًِ َصَذا اِل َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اہللُ  َػل

ُِٗلُت َلطُ  ًُ َػالٕٔح  اَل ََِحَنُس بِ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ًَِْشَ َاِشبٔيَحإت   ٔ ًَِْشَ َاِشبٔيَحإت َوفٔی ُسُحوزٔظ ؤًطٔ  ُٛ ابُوُض َماىُوُض ََِو َم ُر

 ًَ اَل ََِحَنُس  َٗ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ُى ابِ ِٔ َناىُوُض َوَصَذا َل َٓ ٔوی  ِٔ ٔ ا ح وُل َمابُوُض َوََمَّ ُ٘ َي َٓ  ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ا  اَل ََمَّ َٗ ًِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔيسٔ بِ ًِ َس

ًٔ َمالٕٔک   ََىَٔص بِ

رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  ادمح نب اصحل، انب راعف، دبعاہلل نب اربامیہ نب رمع نب شیکؿ، فبہ نب امونس،

 ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب اس ونوجاؿ ینعی رمع نب دبعازعلسی ےک وسا یسک ےک ےھچیپ ایسی امنز ںیہن زپیھ وہ

 اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن اؿ ےک روکع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےس زایدہ اشمتہب رہ یت وہ  رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع

ف وجسد اک دس احیبستت ےک دقبر ادنازہ اقمئ ایک  اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ادمح نب اصحل ےن دبعاہلل ےس وپاھچ ہک )اس دحثی یک دنس ںیم 

ےہ نکیل اہجں کت آےئ رافی اک انؾ( فبہ نب امونس ےہ ای فبہ نب اموبس؟ وت اوھنں ےن اہک ہک دبعارلزاؼ ےن وت امونس لقن ایک 

ریمی اید اک قلعت ےہ وت اؿ اک انؾ فبہ نب امونس ےہ افر ہی انب راعف ےک اافلظ ںیہ افر ادمح ےن وباہطس دیعس نب ،ریب رضحت اسن نب 

 امکل اہک ےہ 

  ہنعادمح نب اصحل، انب راعف، دبعاہلل نب اربامیہ نب رمع نب شیکؿ، فبہ نب امونس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج اامؾ وک دجسہ یک احتل ںیم اپےئ وت ایک رکے؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ وک دجسہ یک احتل ںیم اپےئ وت ایک رکے؟

     881    ثحسی                               جلس اول  :  جلس



 

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، سٌيس بً حٜه، ىآٍ بً یزیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َیزٔیَس َحسَّ  ٍُ بِ ٔ ثَُضِه ََِخبََرىَا ىَآ َٜٔه َحسَّ ًَ اِلَح ٌٔيَس بِ ٌَّ َس ارٕٔض ََ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی ُسَلامِیَ َحسَّ ًِ ثَىٔی یَِحٌَی بِ ًَ  ٌَ

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ًٔ اِلَن أب َوابِ تَّ ٌَ ًٔ ََبٔی اِل ًُ َزیِٔس بِ ََلةٔ َوىَِح ٔلَی الؼَّ  َوَسلََّه إَٔذا ٔجئُِتِه إ

 ِٛ ًِ ََِزَرَک الزَّ وَصا َطِيّئا َوَم سُّ ٌُ اِسُحُسوا َوََل َا َٓ ََلةَ ُسُحوْز  ِس ََِزَرَک الؼَّ َ٘ َٓ َة  ٌَ 

دمحم نب ییحی نب افرس، دیعس نب مکح، انعف نب سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ر ہن رکف افر سج فملس رفامای بج مت امنز ےک ےئل آؤ افر مہ دجسہ ںیم وہں وت مت یھب دجسہ ںیم رشکی وہ اجؤ رگم اس وک رتعک ںیم امش

 صخش ےن روکع اپایل اس ےن رتعک اپ یل 

 دمحم نب ییحی نب افرس، دیعس نب مکح، انعف نب سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء وک زنیم ےس 

 

ض
ع
 اگلان اچےیہدجسہ ںیم نک ا

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک زنیم ےس اگلان اچےیہ

 

ض
ع
 دجسہ ںیم نک ا

     882    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سلامیٌ بً رحب، حناز بً زیس، ًنزو بً زیيار، كاؤض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ْز َوُسَلامِیَ  ثََيا ُمَشسَّ ًِ اليَّ َحسَّ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًٔ زٔیَيإر  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ٕب  ًُ رَحِ ٔيیِّ ٌُ بِ

ٌِ يَ  َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  ُِٜه َػل اْز َُٔمَز ىَبٔيُّ اَل َحنَّ َٗ اَل َُٔمزُِت  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ّزا َوََل َػل ٌِ َّٕ َط ٕة َوََل یَُٜ ٌَ ًَلَی َسِب ِشُحَس 

 ثَِوبّا

دسمد، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن 

ا ء رپ دجسہ رکےن اک مکح دای ایگ ےہ  )ینعی رہچہ، دف اہھت، دف ےنٹھگ افر 

 

ض
ع
دف اپؤں( افر ےھجم عنم ایک ایگ ےہ دفراؿ امنز رفامای ےھجم است ا

 ڑپکے افر ابولں ےک ےنٹیمس ےس 

 دسمد، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

ا ء وک زنیم ےس اگلان اچےیہ

 

ض
ع
 دجسہ ںیم نک ا

     883    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، طٌبہ، ًنزو بً زیيار، حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ َبُة  ٌِ ٕ ََِخبََرىَا ُط ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًٔ زٔیَيإر  ِنزٔو بِ ًَ

ٔة آَرإب  ٌَ ًَلَی َسِب ٌِ َيِشُحَس  َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُِٜه َػل اَل َُٔمزَ ىَبٔيُّ َٗ اَل َُٔمزُِت َوُربََّنا  َٗ 

ر، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ریثک، ہبعش، رمعف نب دانی

ا ء رپ دجسہ رک

 

ض
ع
ھا رے یبن وک مکح دای ایگ ےہ اسھت ا

م

 

ت

 ےن اک رفامای ےھجم مکح دای ایگ ےہ افر ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 نب دانیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب ریثک، ہبعش، رمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک زنیم ےس اگلان اچےیہ

 

ض
ع
 دجسہ ںیم نک ا

     884    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، برک، ابً مرض، ابً ہاز، حرضت ًباض بً ًبسالنللب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ إٔبَِزاصٔي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ اِلَضازٔی  ًِ ابِ ًَ ًَ ُمرَضَ  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا برَِکْ َي ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ َه 

 ًٔ بَّأض بِ ٌَ ِبُس َسَحَس َم  اِل ٌَ وُل إَٔذا َسَحَس اِل ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوَل اہللٔ َػل َّطُ َسنٔ لٔٔب ََى ُة آَرإب ًَِبسٔ اِلُنلَّ ٌَ طُ َسِب ٌَ

َسَماظُ  َٗ بََتاُظ َو ِٛ اُظ َوُر َّٔ َٛ  َوِجُضُط َو

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، انب اہد، رضحت ابعس نب دبعابلطمل ریض

ا ء یھب دجسہ رکےت ںیہ ینعی 

 

ض
ع
ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک دنبہ بج دجسہ رکات ےہ وت اس ےک اسھت اس ےک است ا

 رہچہ، دفونں ایلیھتہں، دفونں ےنٹھگ افر دفونں اپؤں 

 ، انب اہد، رضحت ابعس نب دبعابلطمل ریض اہلل ہنعہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک زنیم ےس اگلان اچےیہ

 

ض
ع
 دجسہ ںیم نک ا

     885    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 احنس بً حيبل، اسنٌيل، ابً ابزاہيه، ایوب، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ ًُنَ  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًَ إٔبَِزاصٔيَه  ىٔی ابِ ٌِ ٌٔيُل َي ثََيا إِٔسَن ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ٌَّ اِلَيَسیِ ٔ اَل إ َٗ طُ  ٌَ َٓ َز َر

ُضَناَاِشُحَسا ٌِ َٓ ِلیَرِ َٓ طُ  ٌَ َٓ ٍِ یََسیِطٔ َوإَٔذا َر ـَ ِلَي َٓ ِه َوِجَضُط  ُٛ ٍَ َََحُس إَٔذا َوَؿ َٓ َنا َيِشُحُس اِلَوِجُط  َٛ  ٌٔ 

ادمح نب لبنح، اامسلیع، انب اربامیہ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ح رہچہ دجسہ رکات ےہ اس رطح دفونں اہھت یھب دجسہ رکات ںیہ ذٰہلا مت ںیم ےس وکیئ بج اانپ رہچہ زنیم رپ رےھک وت ےن رفامای سج رط

 دفونں اہھت یھب رھک افر بج رہچہ ااھٹےئ وت دفونں اہھت یھب ااھٹےل 

 ادمح نب لبنح، الیعمس، انب اربامیہ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انک افر اشیپین رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 انک افر اشیپین رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

     886    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ػٔواٌ، بً ًيسی، مٌنز، یحٌی بً ابی ٛثیر، ابوسلنہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ ابً مثىی، :  راوی

ًِ ََبٔی  ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًٔ ََبٔی  ًِ یَِحٌَی بِ ًَ َنْز  ٌِ ثََيا َم ًُ ًٔيَسی َحسَّ ٌُ بِ َوا ِٔ ثََيا َػ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ َسَلَنَة 

ٌَّ َرُس  صَ ََ ًِ َػََلةٕ َػَلَّ ًَلَی ََِرىَبَتٔطٔ ََثَزُ كٔیٕن ٔم ًَلَی َجِبَضتٔطٔ َو ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُرئَٔی  َّی اہللُ   ا بٔاليَّاضٔ وَل اہللٔ َػل

یک انب انب ینثم، وفصاؿ، نب یسیع، رمعم، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امنز زپاھےن 

 رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اشیپین افر انک رپ یٹم اک اشنؿ وہات اھت 

 انب ینثم، وفصاؿ، نب یسیع، رمعم، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 انک افر اشیپین رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

     887    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی ، ًبسالززاٚ، حرضت مٌنز رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ یَِحٌَی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ ىَِحَوظُ  َحسَّ َنز ٌِ ًِ َم ًَ 

 دمحم نب ییحی، دبعارلزاؼ، رضحت رمعم ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح یک دحثی رمفی ےہ 

 دمحم نب ییحی ، دبعارلزاؼ، رضحت رمعم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک رطہقیدجسہ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ اک رطہقی

     888    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ربيٍ بً ىآٍ، ابوتوبہ، َشیک، ابواسحٙ :  راوی

َٕ َليَ  اَل َوَػ َٗ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ یْک  ثََيا ََشٔ ٍٕ ََبُو َتِوبََة َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي ًَِتَنَس َحسَّ ٍَ یََسیِطٔ َوا َوَؿ َٓ ًَازٕٔب   ًُ ا اِلبََراُئ بِ

َه َيِشُحُس  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ََٜذا کَا اَل َص َٗ ًَحٔيزََتُط َو  ٍَ َٓ بَتَِيطٔ َوَر ِٛ  ًَلَی ُر

 ہنع ےن مہ وک دجسہ اک رطہقی اتبای وت اےنپ رعیب نب انعف، اوبوتہب، رشکی، اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل

دجسہ ایک  دفونں اہوھتں وک زنیم رپ راھک، ونٹھگں رپ اہسرا اگلای افر رسنی وک دنلب ایک افر رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح

 رکےت ےھت

 رعیب نب انعف، اوبوتہب، رشکی، اوباقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ اک رطہقی

     889    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، ٗتازہ حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًُ إٔبَِزاص ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًَِتسٔلُوا فٔی اَحسَّ اَل ا َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ٔ يَه َحسَّ حُوز لشُّ

َراَغ اِلکَِلٔب 
ٔ

ت ِٓ ًَِيطٔ ا ِه ذَٔرا ُٛ تَرِٔغ َََحُس ِٔ  َوََل َي

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دجسہ ںیم ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 



 

 ادتعاؽ رکف )دجسہ اانیمطؿ ےس رکف( افر مت ںیم ےس وکیئ )اےنپ اہھت ےتک یک رطح ہن اھچبےئ 

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ اک رطہقی

     890    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٔياٌ، ًبيساہلل بً ًبساہلل، حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 َ ًِ ًُب ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ًََليِ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ َمِيُنوىََة ََ ًَ ًٔ اِْلََػهِّ  طٔ َیزٔیَس بِ ًَنِّ  ًِ ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ طٔ ِئس اہللٔ بِ

ٌِ َتُنزَّ َتِحَت یََسیِطٔ َمزَِّت  ٌَّ بَِضَنّة َََراَزِت ََ َّی َلِو ََ ٌَ إَٔذا َسَحَس َجافَی بَیَِن یََسیِطٔ َحً َه کَا  َوَسلَّ

 نب ایفسؿ، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ ہبیتق

 رکےت ےھت وت دفونں اہوھتں وک )ولہپؤں ےس( اانت دجا رےتھک ےھت ہک ارگ رکبی اک ہچب اہوھتں ےک ےچین ےس سگران اچےہ وت سگر ےکس 

 ؿ، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنعہبیتق نب ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ اک رطہقی

     891    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً محنس، زہیر، ابواسحٙ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہًبساہلل ب :  راوی

نٔئِمِّ الَّ  ًِ التَّ ًَ  َٙ ثََيا ََبُو إِٔسَح ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٔ ٔشیر ِٔ ُث بٔالتَّ ٔذی یَُحسِّ

َّی اَل َََتِيُت الئَّيیَّ َػل َد بَیَِن یََسیِطٔ  َٗ ِس ََفَّ َٗ ََیُِت بََياَق إٔبَٔلِيطٔ َوصَُو ُمَحٓذٕ  ٔٔطٔ ََفَ ًِ َخِل ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔم  اہللُ 

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوب ااحسؼ ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای 

آہل فملس دجسہ ںیم ےھت( ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولغبں یک دیفسی وک داھکی  آپ یلص اہلل ہیلع )آپ یلص اہلل ہیلع ف

 فآہل فملس اےنپ دفونں ابزؤں وک ویلسپں ےس دجا ےیک وہےئ ےھت 

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اوباقحس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ اک رطہقی

     892    حسیث                               جلس اول  :  جلس

باز، بً راطس، حشً احنس بً جزء :  راوی  مشله بً ابزاہيه،ً 

ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ  ثََيا ُمِشلُٔه بِ َّی اہللُ َحسَّ ًُ َجزِٕئ َػاحُٔب َرُسؤل اہللٔ َػل ثََيا ََِحَنزُ بِ ًُ َحسَّ ثََيا اِلَحَش ًُ َرأطٕس َحسَّ ًَبَّازُ بِ ثََيا 

ًِ َجِيبَيِ  ًَ َسیِطٔ  ـُ ًَ ٌَ إَٔذا َسَحَس َجافَی  َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ َّی ى  أِؤَی َلطُ طٔ َحً

ملسم نب اربامیہ، ابعد، نب رادش، نسح ادمح نب زجء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ رکےت وت ابزؤں وک 

 ولہپؤں ےس دجا رےتھک ےھت  اہیں کت ہک مہ وک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فیلکت فتقشم رپ( رمح آےن اتگل اھت 

  اربامیہ، ابعد، نب رادش، نسح ادمح نب زجءملسم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ اک رطہقی

     893    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ليث، ابً وہب، ليث زراد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہًبسالنلک بً طٌيب بً  :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ إد  ًِ َزرَّ ًَ ثََيا اللَِّيُث  ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ ًٔ اللَِّئث َحسَّ ِئب بِ ٌَ ًُ ُط ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ٌَّ َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ  حَُحیَِرَة 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ِدَذیِطٔ الئَّيیَّ َػل َٓ هَّ  ـُ َراَغ اِلکَِلٔب َوِلَي
ٔ

ت ِٓ تَرِٔغ یََسیِطٔ ا ِٔ ََل َي َٓ ِه  ُٛ اَل إَٔذا َسَحَس َََحُس َٗ  لََّه 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، انب فبہ، ثیل دراج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وت اےنپ اہھت ےتک یک رطح ہن اھچبےئ افر دفونں وک الم رک رےھک  ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دجسہ رکے

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، انب فبہ، ثیل دراج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگلےن یک ااجزتدجسہ ںیم وینہکں وک زنیم رپ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ ںیم وینہکں وک زنیم رپ اگلےن یک ااجزت



 

     894    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، ابً ًحَلٌ، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  اَل اِطَتکَی ََِػَحاُب َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًِ ُسَِمٕٓ  ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِيُث  َيا اللَّ

 َٛ ٌٔييُوا بٔالزُّ اَل اِسَت َ٘ َٓ ُجوا  َلِيضِٔه إَٔذا اِنَفَ ًَ  ٔ حُوز َة الشُّ َّ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َمَظ َّی اہللُ   ٔب الئَّيیِّ َػل

، ثیل، انب الجعؿ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق نب دیعس

ےن اکشتی یک ہک بج مہ لیھپ رک افر لھک رک دجسہ رکےت ںیہ ںیمہ فیلکت وہیت ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وینہکں 

 (ں رپ ڈاؽ دفےس دمد احلص رکف )ینعی اانپ فزؿ وینہک

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم رمک رپ اہھت رانھک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رمک رپ اہھت رانھک

     895    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز، ْسی، وٛيٍ، سٌيس بً زیاز بً ػبيح :  راوی

اَل َػلَّ  َٗ ًٔ َػبٔيٕح اِلَحَيفٔیِّ  ٔ بِ ًِ زٔیَاز ًَ  ٕ ًٔ زٔیَاز ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  ٍٕ ًِ َوٛٔي ًَ یِّ  ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًٔ َحسَّ ٔلَی َجِئب ابِ ًَُنزَ  ِيُت إ

َّی اہللُ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ََلةٔ َوکَا ِلُب فٔی الؼَّ اَل َصَذا الؼَّ َٗ َّی  ا َػل َلنَّ َٓ تَیَّ  ًَلَی َخارٔصَ ُت یََسیَّ  ٌِ َوَؿ ًَِيطُ َٓ َه یَِيَهی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

 ںیم امنز زپیھ وت ںیم ےن اانپ اہھت رمک انہد، رسی، فعیک، دیعس نب زاید نب حیبص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رمہبت انب رمع ےک ولہپ

 رپ رھک ایل  بج امنز وہیکچ وت رفامای ہی وت امنز ںیم بلص ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس عنم رفامای رکےت ےھت 

 انہد، رسی، فعیک، دیعس نب زاید نب حیبص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم رفےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز ںیم رفےن اک ایبؿ

     896    حسیث                               جلس اول  :  جلس

)ًبساہلل بً ًبسالزحنً بً محنس بً سَلو، یزیس، ابً ہاروٌ، حناز، ابً سلنہ، ثابت، حرضت مَّطٖ ٛے والس  :  راوی

 (الظدیر

 ٌِ اْز َي ٌَ ََِخبََرىَا َحنَّ ًَ َصاُرو ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َیزٔیُس َي وٕ َحسَّ ًٔ َسَلَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔی  ًِ َحسَّ ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ ًَ َسَلَنَة  ىٔی ابِ

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕٖ َّی اہللُ ُمََّطِّ ًِ اِلبُکَأئ َػل ٔ الزَّوَی ٔم أَزٔیز َٛ ٔ ََزٔیزْ  ِّی َوفٔی َػِسرٔظ ِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل

 ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

 زر( ےس رفاتی ےہ 
ن

 

ح

 

لس

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی، انب اہرفؿ، امحد، انب ہملس، اثتب، رضحت رطمػ ےک فادل )دبع اہلل نب ا

اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس احتل ںیم امنز زپےتھ وہےئ داھکی ےہ ہک رفےن یک انب رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

 فملس ےک ہنیس ےس ایسی آفاز لکن ریہ یھت ےسیج یکچ ےنلچ یک آفاز وہیت ےہ 

 زر دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی، انب اہرفؿ، امحد، انب ہملس، اثتب، رضحت رطمػ ےک :  رافی
ن

 

ح

 

لس

 (فادل )دبعاہلل نب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم فاسفس افر ایخالت آےن یک رکاتہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم فاسفس افر ایخالت آےن یک رکاتہ

     897    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً حيبل، ًبسالنلک بً ًنزو، ہظاو بً سٌس، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، حرضت زیسبً خالس جہىی  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ًَ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا صَٔظاْو َي ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ٕس  ٌِ َس

ًِ َتوَ  اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیِّ ََ ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ًٔ َيَشإر  َّی ًََلأئ بِ ًَ ُوُؿوئَُط ثُهَّ َػل أَِحَش َٓ  َ أ ؿَّ

َتیِٔن ََل َيِشُضو ٓٔيضَٔنا ُُٔفَ َلُط َما اَ  ٌَ ِٛ ًِ َذىِبٔطٔ َر َو ٔم سَّ َ٘ 

ادمح نب لبنح، دبعاکلمل نب رمعف، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت زدینب اخدل ینہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن وخب ایھچ رطح فوض ایک افر دف رںیتعک اس رطح وضحِر  بل ےک اسھت زپ۔ںی ہک 



 

 اجےت ںیہ 

 

 اؿ ںیم ںیہک وھبؽ ہن وہیئ وت اس ےک اےلگ انگہ شخب دی 

 ادمح نب لبنح، دبعاکلمل نب رمعف، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت زدینب اخدل ینہج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم فاسفس افر ایخالت آےن یک رکاتہ

     898    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، زیس بً حباب، مٌاویہ بً ػالح، ربيٌہ بً یزیس، ابوازریص، حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىی  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 َ ث ًٔ یَ َحسَّ َة بِ ٌَ ًِ َربٔي ًَ ًُ َػالٕٔح  اؤَیُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ًِ ََبٔی إِٔزرٔیَص َيا ًُِثَنا ًَ زٔیَس 

 ٌَّ ٕ اِلُحَضىٔیِّ ََ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ مٔیِّ  ٕ اِلَحرِضَ یِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبیِر ًَ ًِ َََحٕس  اِلَدِوََلنٔیِّ  اَل َما ٔم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َرُسوَل اہللٔ َػل

َلِيضَٔنا إَٔلَّ َوَجَبِت َلُط الِ  ًَ ِلبٔطٔ َوَوِجضٔطٔ  َ٘ بُٔل بٔ ِ٘ َتیِٔن ُي ٌَ ِٛ ِّی َر ًُ اِلُوُؿوَئ َويَُؼل ُيِحٔش َٓ  ُ أ  َحيَّةُ َیَتَوؿَّ

ہعیب نب سیدی، اوبادرسی، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی امثعؿ نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ر

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ صخش ااسی ںیہن ےہ وج ایھچ رطح فوض رکے افر رھپ دف رںیتعک وضحِر بل 

 افر وپری وتہج ےک اسھت زپےھ افر اس ےک فاےطس تنج فابج ہن وہاجےئ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ ہمقل دےنی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنی اک ایبؿاامؾ ہمقل د

     899    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، سلامیٌ بً ًبسالزحنً، مزواٌ بً مٌاویہ، یحٌی ، حرضت مشور بً یزیس مالکی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ السِّ  ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ٌُ بِ ََلٔئ َوُسَلامِیَ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ یَِحٌَی اِلکَاصٔلٔیِّ  ًَ اؤیََة  ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ اََل ََِخبََرىَا َمزَِوا َٗ َمِظقٔیُّ 

اَل َیِحٌَی َو  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َیزٔیَس اِْلََسٔسیِّ اِلَنالٔکٔیِّ ََ رٔ بِ اَل َطضِٔسُت َرُسوَل اہللٔ َػ اِلُنَشوَّ َٗ َّی ُربََّنا  ل



 

اَل َلطُ َرُجْل یَا َرُسوَل اہللٔ تَ  َ٘ َٓ َُِظ  تَرََک َطِيّئا َلِه َيرِقَ َٓ  ٔ ََلة ُ فٔی الؼَّ َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َيرِقَ اَل َرُسوُل اہللُ  َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ َت آیََة  ِٛ َز

اَل ُسَلامِیَ  َٗ َتئيَضا  َلِيطٔ َوَسلََّه صََلَّ ََذََِکِ ًَ َّی اہللُ  ثَىٔی اہللٔ َػل اَل َحسَّ َٗ  ٌُ اَل ُسَلامِیَ َٗ ِيُت ََُراَصا نُٔشَدِت و  ُٛ اَل  َٗ ٌُ فٔی َحٔسیثٔطٔ 

ًُ یَزٔیَس اِْلََسٔسیُّ اِلَنالٔکٔیُّ  ُر بِ ثََيا اِلُنَشوَّ اَل َحسَّ َٗ ٕ اِْلَِززٔیُّ  ثٔیر َٛ  ًُ  َیِحٌَی بِ

نب سیدی امیکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن  دمحم نب العء، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رمفاؿ نب اعمفہی، ییحی، رضحت وسمر

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپےنھ ںیم د آایت وھچڑ دںی سپ )امنز 

ی ںیہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب( اکی صخش وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ےن الفں الفں آایت وھچڑ د

ےن رفامای وت ےن ےھجم فہ آایت اید ویکں ہن دالدںی  امیلسؿ ےن اینپ دحثی ںیم اس صخش اک ہی وقؽ یھب لقن ایک ےہ ہک ںیم اھجمس ہی 

 آایت وسنمخ وہیئگ ںیہ 

 سیدی امیکل ریض اہلل ہنع دمحم نب العء، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رمفاؿ نب اعمفہی، ییحی ، رضحت وسمر نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ہمقل دےنی اک ایبؿ

     900    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسنٌيل، محنس بً طٌيب، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہیزیس بً محنس زمظقی، ہظاو بً  :  راوی

 َ ِيٕب ََِخب ٌَ ًُ ُط ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا صَٔظاُو بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٕس السِّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َیزٔیُس بِ ًٔ َحسَّ ََلٔئ بِ ٌَ ًُ اِل ًَِبُس اہللٔ بِ َرىَا 

ِبٔس ا ًَ  ًٔ ًِ َسالٔٔه بِ ًَ  ٕ لُ َزبِز َٓ ََ ٓٔيَضا  َٓرَقَ َّی َػََلّة  َه َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ا ہللٔ  َلنَّ َٓ ًََلِيطٔ  بَٔص 

َک  ٌَ َنا َمَي َٓ اَل  َٗ ِه  ٌَ اَل َن َٗ َيا  ٌَ اَل ْٔلُبَٓیٕ َََػلَِّيَت َم َٗ  َٖ  اِنَْصَ

اامسلیع، دمحم نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل سیدی نب دمحم دیقشم، اشہؾ نب 

یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زپےتھ وھبؽ ےئگ بج  فملس ےن اکی امنز زپیھ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم رقات

ای ایک مت ےن امہرے اسھت امنز زپیھ یھت؟ اوھنں ےن اہک اہں! اس رپ آپ یلص اہلل امنز ےس افرغ وہےئ وت ایب نب ع ، ےس درایتف رفام

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بت رھپ مت ےن اتبای ویکں ںیہن 

 سیدی نب دمحم دیقشم، اشہؾ نب الیعمس، دمحم نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اامؾ وک اتبےن یک اممتعن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ وک اتبےن یک اممتعن

     901    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ضی اہلل ًيہًبسالوہاب، بً ىحسہ، محنس بً یوسٕ، یوىص، بً ابی اسحٙ، حرضت ًلی ر :  راوی

 َٙ ًٔ ََبٔی إِٔسَح ًِ یُوىَُص بِ ًَ َیابٔیُّ  َٕ اِلٔفِ ًُ یُوُس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ىَِحَسَة َحسَّ ِبُس اِلَوصَّأب بِ ًَ ثََيا  ًِ اِلَحارٔٔث َحسَّ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ  

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِيُط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ اَل ََبُو َزاُوز ًَ َٗ ََلةٔ  ًَلَی اِْلَٔماؤ فٔی الؼَّ َتِح  ِٔ ًَلٔیُّ ََل َا َه یَا  ِيطٔ َوَسلَّ

َة َََحازٔیَث َلِيَص َصَذا ٔمِيَضا ٌَ ًِ اِلَحارٔٔث إَٔلَّ ََِرَب ٍِ ٔم َٙ َلِه َيِشَن  ََبُو إِٔسَح

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبعاولاہب، نب دجنہ، دمحم نب ویفس، ویسن، نب ایب ااحسؼ ، رضحت یلع ریض ا

فملس ےن رفامای اے یلع ریض اہلل ہنع! اامؾ وک امنز ںیم )اس یک یطلغ( ہن اتب  اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبااحسؼ ےن احرث ےس رصػ 

 ( ادتسالؽ ےہ اچر دحںیثی ینس ںیہ افر ہی دحثی اؿ ںیم ےس ںیہن ےہ )ینعی ہی دحثی عطقنم ےہ افر اناقِلب 

 دبعاولاہب، نب دجنہ، دمحم نب ویفس، ویسن، نب ایب اقحس، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ِ درھ اُ درھ دانھکی  امنز ںیم ا

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ِ درھ اُ   درھ دانھکیامنز ںیم ا

     902    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ابً وہب، یوىص، ابً طہاب، ابواَلحوؾ، سٌيسبً مشيب، حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ اَل ََِخبََرنٔی یُوىُُص  َٗ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ثَُيا فٔی َحسَّ ُت ََبَا اِْلَِحَؤؾ یَُحسِّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ٔطَضإب  ابِ

َه ََل یَزَالُ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل ََبُو َذٓرٕ  َٗ اَل  َٗ ًٔ اِلُنَشئَّب  ٌٔيسٔ بِ ًَلَی َمِحلٔٔص َس بَّٔل  ِ٘ َّ َوَجلَّ ُم ًَز  اہللُ 

 ٔ ِبسٔ َوصَُو فٔی َػََلت ٌَ ًَِيطُ اِل  َٖ َت اِنَْصَ َٔ َٓإَٔذا اِلَت ِٔٔت   طٔ َما َلِه یَِلَت

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوباالوحص، دیعسنب بیسم، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 



 

 رطػ لسلسم وتمہج راتہ ےہ بج کت وت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج دنبہ امنز یک احتل ںیم وہات ےہ وت اہلل اعتیل اس یک

 اس یک رطػ ےس وتہج اٹہ اتیل ےہ 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوباالوحص، دیعسنب بیسم، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ِ درھ اُ درھ دانھکی  امنز ںیم ا

     903    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابواحوؾ، اطٌث، بً سليه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًَ ُسَليِ  ىٔی ابِ ٌِ ٔث َي ٌَ ًِ اِْلَِط ًَ ثََيا ََبُو اِْلَِحَؤؾ  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَِيَضا َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٕه 

ََّنا  اَل إٔى َ٘ َٓ ََلةٔ  أت الزَُّجٔل فٔی الؼَّ َٔ ٔ ًِ اِلت ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَلِت َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ٌُ ِيَلا صَُو اِختََٔلْض یَِدَتلُٔشُط الظَّ

بِ  ٌَ ًِ َػََلةٔ اِل  سٔ ٔم

دسمد، اوباوحص، اثعش، نب میلس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس احتل امنز ںیم اِدرھ اُدرھ دےنھکی ےک قلعتم درایتف ایک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دنبہ ہک امنز ںیم ےس اطیشؿ اک

  اُکچ ےل اجات ےہ

 دسمد، اوباوحص، اثعش، نب میلس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انک رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 انک رپ دجسہ رکےن اک ایبؿ

     904    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مومل بً ٓـل، ًيسٰی بً مٌنز، یحٌی بً ابی ٛثیر، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًٔ ََبٔی  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ثََيا ًٔيَسی  ٔل َحسَّ ـِ َٔ ًُ اِل ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ٌٔيٕس َحسَّ ٌَّ ََبٔی َس اِلُدِسرٔیِّ ََ

ٕ َػَلَّ  ًِ َػََلة ًَلَی ََِرىَبَتٔطٔ ََثَزُ كٔیٕن ٔم ًَلَی َجِبَضتٔطٔ َو َه ُرئَٔی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلٓٔیٕ َصَذا َرُسوَل اہللٔ َػل اَل ََبُو  َٗ َصا بٔاليَّأض 



 

ةٔ  ٌَ زَِؿٔة الزَّابٔ ٌَ َُِظ ََبُو َزاُوَز فٔی اِل  اِلَحٔسیُث َلِه َيرِقَ

وملم نب لضف، ٰیسیع نب رمعم، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؤد ےن فملس ےن ولوگں وک امنز زپاھیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اشیپین افر انک رپ یٹم اک اشنؿ داھکی ایگ  اوبیلع ےن اہک ےہ اوبدا

 وچیھت رمہبت ہی اتکب زپیھ وت اس دحثی وک ںیہن زپاھ بج 

 وملم نب لضف، ٰیسیع نب رمعم، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی

     905    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابومٌاویہ، ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، اًنع، حرضت جابزبً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ًُِثنَ  اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز َوَصَذا َحٔسیُثطُ َوصَُو َََتهُّ  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ا

اَل َزَخَل َرُس  َٗ  ٌُ اَل ًُِثَنا َٗ ًٔ َسُنَزَة  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ائٔیِّ  َة اللَّ َٓ ًٔ َطَ ًِ َتنٔئه بِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ َليِ اِلُنَشئَّب بِ ًَ َّی اہللُ  طٔ وُل اہللٔ َػل

 ٔ اَل َلَيِيَتض َ٘ َٓ ا  َ٘ َٔ َنأئ ثُهَّ ااَّ ٔلَی الشَّ ٌَ َرآٔعٔی ََیِٔسیضِٔه إ و ََی ٓٔيطٔ ىَاّسا ُيَؼلُّ َه اِلَنِشحَٔس ََفَ ٌَ َوَسلَّ یَنَّ رَٔجاْل َيِظَدُؼو

ٍُ إَٔلِيضِٔه ََبَِؼاُرصُ  ََلةٔ ََِوََل َتزِٔج ْز فٔی الؼَّ اَل ُمَشسَّ َٗ َنأئ  ٔلَی الشَّ  ِه ََبَِؼاَرصُِه إ

دسمد، اوباعمفہی، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، رضحت اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ  داھکی ہک ولگ احتلِ امنز ںیم اےنپ اہھت آامسؿ یک رطػ ااھٹ رک داع رک رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

امای وج ولگ اینپ آوھکنں ےس آامسؿ یک رطػ دےتھکی ںیہ اچےیہ ہک فہ اس ےس ابز آاجںیئ ںیہک ااسی ہن وہ ہک اؿ یک انیبیئ فملس ےن رف

 اجیت رےہ 

 دسمد، اوباعمفہی، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، رضحت اجربنب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی



 

     906    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٌيس، ابورعوبہ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا یَ  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّ َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ثَُضِه  ًَ َمالٕٔک َحسَّ ٌَّ ََىََص بِ َتاَزَة ََ َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًٔ ََبٔی رَعُ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ی ِحٌَی 

ا َ٘ َٓ ِولُُط فٔی َذلَٔک  َٗ َٓاِطَتسَّ  ٌَ ََبَِؼاَرصُِه فٔی َػََلتٔضِٔه  و ٌُ َٓ َواوٕ یَزِ ِٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َما بَاُل ََ ًَ ًَّ  َل اہللُ  َٔ ًِ َذلَٔک ََِو َلُتِدَل ًَ  ًَّ َلَيِيَتُض

 ََبَِؼاُرصُِه 

دسمد، ییحی، دیعس، اوبرعفہب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یتخس ےس رفامای اس  رفامای ولوگں وک ایک وہ ایگ ےہ ہک فہ امنز ںیم اگنںیہ آامسؿ یک رطػ ااھٹےت ںیہ رھپ

 ےس ابز آاجںیئ فرہن اؿ یک اگنںیہ اکچ یل اجںیئ یگ 

 دسمد، ییحی ، دیعس، اوبرعفہب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی

     907    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ًُيَ  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّی َحسَّ َّی َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت َػل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ِيَيَة 

ٔلَی ََبٔی َجضِ  ٔ اذَِصبُوا بَٔضا إ ًََِلُو َصٔذظ َلِتىٔی ََ َِ اَل َط َ٘ َٓ ًََِلْو  ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َخنٔيَؼٕة َلَضا ََ  ٕه َوَِتُونٔی بٔأَىِبَٔحاىٔيَّتٔطٔ اہللُ 

ؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثع

اکی ایسی اچدر ںیم امنز زپیھ سج ںیم ھچک شقن ف اگنر ےنب وہےئ ےھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وقنش ےن ےھجم 

وبمہج ےک اپس ےل اجؤ افر اس ےس اس اک لبمک ےل آؤ )ہی اچدر اوبمہج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وغشمؽ رکایل  اس اچدر وک ا

 وطبر ہفحت شیپ یک یھت 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی



 

     908    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، ًبسالزحنً، ابً ابی زىاز، ہظاو، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٕ حَ  اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ ُث  ُت صَٔظاّما یَُحسِّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٔ ًَ ََبٔی الزِّىَاز ىٔی ابِ ٌِ ًٔ َي ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ثََيا ََبٔی َحسَّ سَّ

 َ ٘ٔيَل یَا َرُسوَل اہللٔ اِلَدنٔيَؼُة کَاى َٓ ٌَ ْٔلَبٔی َجِضٕه  زٔیًّا کَا اَل َوَََخَذ َُکِ َٗ  ٔ ًَائَٔظَة بَٔضَذا اِلَدبَر  ًِ ًَ ِ زٔیِّ ِت َخی ًِ اِلرُکِ  ّرا ٔم

دیبع اہلل نب اعمذ، دبعارلنمح، انب ایب زاند، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس یہی رفاتی ویں یھب رمفی ےہ ہک آپ یلص اہلل 

ملس فہ اچدر ہیلع فآہل فملس ےن رکفاتسؿ یک ینب وہیئ اوبمہج یک اکی اچدر یل یھت ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 اس ےس رتہب یھت 

 دیبعاہلل نب اعمذ، دبعارلنمح، انب ایب زاند، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ِ درھ اُ درھ دےنھکی یک ااجزت  امنز ںیم ا

 ؿامنز اک ایب :   ابب

ِ درھ اُ درھ دےنھکی یک ااجزت  امنز ںیم ا

     909    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ربيٍ، بً ىآٍ، مٌاویہ ابً سَلو، زیس، حرضت سہل بً حيوليہ :  راوی

ًِ َز  ًَ وٕ  ًَ َسَلَّ ىٔی ابِ ٌِ اؤیَُة َي ٌَ ثََيا ُم ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي ِبَظَة َحسَّ َٛ لُولٔیُّ صَُو ََبُو  ثَىٔی الشَّ اَل َحسَّ َٗ وٕ  ٍَ ََبَا َسَلَّ َّطُ َسنٔ یِٕس ََى

َّی اہللُ  َل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ ِبٔح  ىٔی َػََلَة الؼُّ ٌِ ٔ َي ََلة اَل ثُوَِّب بٔالؼَّ َٗ ًٔ اِلَحِيَولٔيَّةٔ  ًِ َسِضٔل ابِ ِّی َوصَُو ًَ َلِيطٔ َوَسلََّه يَُؼل ًَ  

 ٔٔ ُض َیِلَت ًِ اللَِّئل یََِحُ ٔب ٔم ٌِ ٔلَی الظِّ ارّٔسا إ َٓ ٌَ ََِرَسَل  اَل ََبُو َزاُوز َوکَا َٗ ٔب  ٌِ ٔلَی الظِّ  ُت إ

رعیب نب انعف، اعمفہی انب السؾ، زدی، رضحت لہس نب ہیلظنح ےس رفاتی ےہ ہک امنز حبص یک ریبکت وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رطػ دےتھکی اجےت ےھت اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اھگیٹ یک رطػ امنز زپےتھ اجےت ےھت افر اھگیٹ یک

 ابہگنین ےک ےیل اکی وسار اجیھب اھت 

 رعیب، نب انعف، اعمفہی انب السؾ، زدی، رضحت لہس نب ہیلظنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز ںیم وکیئ اکؾ رکان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکیئ اکؾ رکان

     910    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ًامز، بً ًبساہلل بً زبیر، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َئيیُّ َحسَّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَّ َرُسوَل َحسَّ َتاَزَة ََ َٗ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ ُسَلِيٕه  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ َّی  ثََيا َمالْٔک  اہللٔ َػل

َّی اہللُ ِّی َوصَُو َحأمْل ََُماَمَة بِٔيَت َزیَِيَب بِٔئت َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َضا اہللُ  ٌَ إَٔذا َسَحَس َوَؿ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ  

اَو َحَنَلَضا َٗ  َوإَٔذا 

یبنعق، امکل، اعرم، نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 

وہےت ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رکےت وت اس وک اھٹب زپےتھ ےھت افر اینپ تخلِ رگج زبنی یک یٹیب اامہم وک ااھٹےئ وہےئ 

 دےتی افر بج ڑھکے وہےت اس وک رھپ ااھٹ ےتیل 

 یبنعق، امکل، اعرم، نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکیئ اکؾ رکان

     911    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا اللَِّيُث  ٌٔيٕس َحسَّ ًَ َس ىٔی ابِ ٌِ ُٗتَِيَبُة َي ثََيا  َتاَزَة  َحسَّ َٗ ٍَ ََبَا  َُّط َسنٔ ًٔ ُسَلِيٕه الزَُّرقٔیِّ ََى ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ

 ُ َلِيطٔ َوَسلََّه َیِحنُٔل َ ًَ َّی اہللُ  َلِيَيا َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ َد  ًُ فٔی اِلَنِشحٔٔس ُجلُوْض َخَ وُل بَِيَيا ىَِح ُ٘ اَي ٌَ ًٔ َماَمَة بِٔيَت ََبٔی اِل ٔؾ بِ

 ًَ ًَلَی  ْة یَِحنٔلَُضا  َه َوهَٔی َػبٔيَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َضا َزیَِيُب بِٔيُت َرُسؤل اہللٔ َػل ٍٔ َوَُمُّ َّی اہللُ الزَّبٔي َّی َرُسوُل اہللٔ َػل ََٓؼل اأ٘ٔطٔ 

ٌٔيُسصَ  ٍَ َوُي َٛ َضا إَٔذا َر ٌُ ـَ ًَاأ٘ٔطٔ َي ًَلَی  ُل َذلَٔک بَٔضاًََلِيطٔ َوَسلََّه َوهَٔی  ٌَ ِٔ َضی َػََلَتُط َي َٗ َّی  اَو َحً َٗ  ا إَٔذا 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت آپ یلص 



 

تنب ایب ااعلص وک ااھٹےئ وہےئ ےھت وج آپ  اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اامہم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی زتنی یک یٹیب ںیھت افر فہ اس فتق یچب ںیھت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکدنےھ رپ وسار 

وکع ایک وت اؿ وک اھٹب دای افر بج ںیھت ایس احؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ر

 ڑھکے وہےئ وت رھپ ااھٹ ایل امنز ےک متخ وہےن کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ رکےت رےہ 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکیئ اکؾ رکان

     912    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلنہ، ابً وہب، مِخمہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُت ََبَا َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ُسَلِيٕه الزَُّرقٔیِّ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َمَة  ًِ َمِِخَ ًَ ًُ َوصِٕب  َيا ابِ

 ٔ ِّی لٔليَّأض َوََُماَمُة ب َه ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وُل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ُ٘ َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔیَّ َي َٗ ًَ أؾ  ٌَ َٓإَٔذا ِيُت ََبٔی اِل لَی ًُيُ٘ٔطٔ 

ًِ ََبٔيطٔ إَٔلَّ َحٔسیّثا َواحّٔسا َمُة ٔم ٍِ َمِِخَ اَل ََبُو َزاُوز َوَلِه َيِشَن َٗ َضا  ٌَ  َسَحَس َوَؿ

دمحم نب ہملس، انب فبہ، رخمہم، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس 

اھےت وہےئ داھکی ےہ ہک اامہم تنب ایب ااعلص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکدنےھ رپ وسار وہںیت  بج آپ احؽ ںیم امنز زپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رکےت اؿ وک اھٹب دےتی  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رخمہم ےن اےنپ فادل ےس رصػ اکی دحثی ینس ےہ )افر ہی 

 ےہ دحثی فہ ںیہن ےہ ذٰہلا ہی دحثی رملس 

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، رخمہم، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکیئ اکؾ رکان

     913    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً خلٕ، ًبساَلًلی، محنس بً اسحٙ، سٌيس، بً ابی سٌيس، حرضت ابوٗتازہ :  راوی

 ٔ ًٔ ََب ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  َٙ ًَ إِٔسَح ىٔی ابِ ٌِ ْس َي ثََيا ُمَحنَّ ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا َیِحٌَی بِ ًَِنزٔو َحسَّ  ًِ ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ی َس



 

 ًٔ َ بِ ًُ ى اَل بَِيَيَنا ىَِح َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َتاَزَة َػاحٔٔب َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ ًِ ََبٔی  ًَ َّی اہللُ ُسَلِيٕه الزَُّرقٔیِّ  ِيَتٔوزُ َرُسوَل اہللٔ َػل

ََل  ًَاُظ بََٔلْل لٔلؼَّ ِس َز َٗ ِْصٔ َو ٌَ ٔ ََِو اِل ِضز ََلةٔ فٔی الوُّ َه لٔلؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَلَی ًَ أؾ بِٔيُت ابَِيتٔطٔ  ٌَ َد إَٔلِيَيا َوََُماَمُة بِٔيُت ََبٔی اِل ةٔ إٔذِ َخَ

ُط َوهَٔی فٔی َمکَاىَٔضا الَّ  َٔ ُِٗنَيا َخِل ُظ َو َه فٔی ُمَؼَلَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٗ ًُيُ٘ٔطٔ  َّرِىَا  َٜب َٓ ََّر  َٜب َٓ اَل  َٗ اَل ٔذی هَٔی ٓٔيطٔ 

ٍَ َوَسحَ  َٛ َضا ثُهَّ َر ٌَ َوَؿ َٓ ٍَ َََخَذصَا  َٛ ٌِ َیزِ َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  َّی إَٔذا َََراَز َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ ثُهَّ َحً ًِ ُسُحوزٔظ َْ ٔم َّی إَٔذا ََفَ َس َحً

َّی اہللُ َنا َزاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ زََّصا فٔی َمکَاىَٔضا  اَو َََخَذَصا ََفَ َٗ ًِ َْ ٔم َّی ََفَ ٕة َحً ٌَ ِٛ ٍُ بَٔضا َذلَٔک فٔی کُلِّ َر َه َيِؼَي ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػََلتٔطٔ َػل

ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، دیعس، نب ایب دیعس، رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ رہظ ای رصع یک امنز ےک ےئل آپ 

ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر رک رےہ ےھت افر البؽ ریض اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک ےئل الب ےکچ ےھت اےنت ںیم یلص اہلل 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ونایس اامہم تنب ایب ااعلص ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکدنےھ رپ وسار ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اجےئ امنز رپ ڑھکے وہےئ افر مہ آپ ہنع آپ یلص 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ نکیل اامہم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکدنےھ یہ رپ رںیہ اس ےک دعب آپ یلص 

 یہک وت مہ ےن یھب ریبکت یہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ںیم اجان اچاہ وت اامہم وک ااتر رک ےچین اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت

 اھٹب دای اس ےک دعب روکع ایک افر دجسہ ایک  بج دجسہ ےس افرغ وہ رک ڑھکے وہےئ وت اامہم وک رھپ ےس ااھٹ رک اکدنےھ رپ اھٹب ایل افر رہ

 ےہ اہیں کت ہک امنز ےس افرغ وہ ےئگ رتعک ںیم ااسی یہ رکےت ر

 ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، دیعس، نب ایب دیعس، رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکیئ اکؾ رکان

     914    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، ًلی بً مبارک، یحٌی بً ابی ٛثیر، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٔه  ـَ ًِ َؿِن ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًٔ ََبٔی  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ اَل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ َجِوٕض  بِ

َب  رِقَ ٌَ َة َواِل ََلةٔ اِلَحيَّ ًٔ فٔی الؼَّ ُتلُوا اِْلَِسَوَزیِ ِٗ َه ا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسوُل اہللٔ َػل

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ملسم نب اربامیہ، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر



 

 فملس ےن رفامای دف اکیل زیچفں وک امنز ںیم امر ڈاول ینعی اسپن افر وھچب وک 

 ملسم نب اربامیہ، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وکیئ اکؾ رکان

     915    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، مشسز، بْش، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

اَل َحسَّ  َٗ ُوُط  ِٔ ْز َوَصَذا َل ًُ َحِيَبٕل َوُمَشسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ثََيا بُزِْز  ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًَ اِلُن ىٔی ابِ ٌِ ثََيا بِْٔشْ َي

ِّی َواِلَباُب  اَل ََِحَنُس يَُؼل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ حٔئُِت  الزُّبَیِر َٓ  ْٙ َل ِِ َلِيطٔ ُم ًَ

 ِٔ اِسَت ٌَ فٔی اِلِ٘ٔبَلةٔ َٓ ٌَّ اِلَباَب کَا ُظ َوَذََکَ ََ ٔلَی ُمَؼَلَّ ٍَ إ َتَح لٔی ثُهَّ َرَج َٔ َٓ ََٓنَشی  اَل ََِحَنُس  َٗ  َتِحُت 

ادمح نب لبنح، دسمد، رشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ رےہ ےھت افر 

 آیئ افر درفازہ وھکےنل ےک ےئل اہک  سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اینپ ہگج ےس( ےلچ افر درفازہ وھکؽ دای افر درفازہ دنب اھت ںیم

اینپ پ یل رپ فاسپ ولٹ ےئگ  )ینعی امنز ںیم وغشمؽ وہ ےئگ( افر درفازہ ہلبق یک رطػ اھت امنز ںیم وبتق رضفرت دقبر رضفرت 

 وھتڑا اس انلچ اجزئ ےہ 

  نب لبنح، دسمد، رشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعادمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

     916    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبساہلل بً ىنیر، ابً ٓـيل، اًنع، ابزاہيه، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

لِ  ًَ  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ثََيا ابِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٗ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ   ًِ ًَ َنَة  يَّا نَُشلُِّه َ٘ ُٛ اَل 

ًِ ًٔيِ  َيا ٔم ٌِ ا َرَج َلنَّ َٓ َلِيَيا  ًَ َٓیَرُزُّ   ٔ ََلة َه َوصَُو فٔی الؼَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َلِه َیزُزَّ ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َٓ َلِيطٔ  ًَ ٔس اليََّحأشیِّ َسلَِّنَيا 



 

َّل  ِِ ََلةٔ َلُظ ٌَّ فٔی الؼَّ ٔ اَل إ َٗ َلِيَيا َو ًَ 

دبعاہلل نب ریمن، انب لیضف، اشمع، اربامیہ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب 

ہیلع فآہل فملس وک احتل امنز ںیم السؾ ایک رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک السؾ اک وجاب دای رکےت ےھت  بج مہ 

ولٹ رک آےئ وت مہ ےن )صح ومعمؽ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک  نکیل آپ یلص اہلل  )اشہِ ہشبح( اجنیش ےک اپس ےس

ہیلع فآہل فملس ےن اس اک وجاب ںیہن دای )امنز ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امنز ںیم اکی لغش وہات ےہ )افر السؾ 

 (اس ںیم امعن وہات ےہ

  نب ریمن، انب لیضف، اشمع، اربامیہ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

     917    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، اباٌ، ًاػه، ابووائل، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

يَّا  ُٛ اَل  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ًِ ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ ًَأػْه  ثََيا  ٌُ َحسَّ ثََيا ََبَا ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٔ َوىَأُِمزُ َحسَّ ََلة نَُشلُِّه فٔی الؼَّ

سٔ  َ٘ َٓ ًَلَیَّ الشَّ بَٔحاَجتَٔيا  َلِه یَزُزَّ  َٓ ًََلِيطٔ  ِنُت  َشلَّ َٓ ِّی  َه َوصَُو ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل أََخَذنٔی َما ِمُت  َٓ ََلَو 

 ٌَّ ٔ اَل إ َٗ ََلَة  َه الؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َضی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ا  َلنَّ َٓ ُسَو َوَما َحُسَث  ٌَّ اہللَ  َٗ ٔ ٔ َما َيَظاُئ َوإ ًِ ََِمزٔظ اہلَل یُِحٔسُث ٔم

ََلَو  ًَلَیَّ الشَّ زَّ  ََلةٔ ََفَ ٌِ ََل َتکَلَُّنوا فٔی الؼَّ ََ ٔ ًِ ََِمزٔظ ِس ََِحَسَث ٔم َٗ زَّ  ًَ  َجلَّ َو

السؾ ایک رکےت ےھت افر ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اعمص، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ امنز ںیم 

رضفرت یک ابںیت یھب رک ایل رکےت ےھت  ںیم )ہشبح ےس( آای  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم وغشمؽ ےھت  ںیم ےن السؾ ایک 

آہل فملس نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب ںیہن دای ےھجم یئن افر رپاین ابوتں یک رکف وہیئ  بج آپ یلص اہلل ہیلع ف

ہک امنز  امنز زپھ ےکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل بج اچاتہ ےہ این مکح ااترات ےہ  اب اہلل اعتیل اک این مکح ہی ےہ

 ںیم ابںیت ہن ایک رکف  اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے السؾ اک وجاب دای 

 ، اعمص، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، اابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

     918    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً خالس بً موہب، ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، بٜیر، ىابل، حرضت ػہيب رضی اہلل ًيہیزیس ب :  راوی

ًِ ىَابٕٔل  ًَ  ٕ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ثَُضِه  ٌَّ اللَِّيَث َحسَّ ٌٔيٕس ََ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ًٔ َمِوَصٕب َو ًُ َخالٔسٔ بِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًٔ ًَُنَز َحسَّ ًِ ابِ ًَ َبأئ  ٌَ  َػاحٔٔب اِل

َّطُ  ًِ ُػَضِيٕب ََى ا ًَ َٗ زَّ إَٔطاَرّة  َلِيطٔ ََفَ ًَ َشلَِّنُت  َٓ ِّی  َه َوصَُو ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َمَزِرُت بَٔزُسؤل اہللٔ َػل ًَِلُنُط إَٔلَّ َٗ َل َوََل ََ

ُٗتَِيَبةَ  ُى َحٔسیٔث  ِٔ ٌٔطٔ َوَصَذا َل اَل إَٔطاَرّة بٔأُِػبُ َٗ 

، ریکب، انلب، رضحت بیہص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل سیدی نب اخدل نب ومبہ، ہبیتق نب دیعس، ثیل

ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس سگرا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم وغشمؽ ےھت  ںیم ےن السؾ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن ایلگن ےک ااشرہ ےس السؾ اک وجاب دای 

  نب ومبہ، ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، انلب، رضحت بیہص ریض اہلل ہنعسیدی نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

     919    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، زہیر، ابوزبیر، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ اَل َ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ثََيا ََبُو الزُّبَیِر ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ   ِرَسَلىٔی ىَٔيیُّ اہللٔ َػل

ََٜذا ثُهَّ کَلَّ  ٔ َص اَل لٔی بَٔئسظ َ٘ َٓ کَلَِّنُتُط  َٓ  ٔ ٌٔیرٔظ ًَلَی َب ِّی  أََتِيُتطُ َوصَُو ُيَؼل َٓ  ٔٙ ٔلَی بَىٔی اِلُنِؼَلَل طُ إ ٌُ ََٜذا َوََىَا ََِسَن ٔ َص اَل لٔی بَٔئسظ َ٘ َٓ ِنُتطُ 

ِلَت فٔی الَّذٔ  ٌَ َٓ اَل َما  َٗ  َْ ا ََفَ َلنَّ َٓ َُ َویُؤمُئ بَٔزَِٔسطٔ  ِّیَيرِقَ ِيُت ََُػل ُٛ ِّی  ٌِ َُکَلَِّنَک إَٔلَّ ََن َ ىٔی َ ٌِ َُّط َلِه یَِنَي إٔى َٓ  ی ََِرَسِلُتَک 

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ینب قلطصم 

ہیلع فآہل فملس اےنپ افٹن رپ ےھٹیب وہےئ امنز زپھ رےہ ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع  ےک اپس اجیھب بج ںیم فاسپ آای وت آپ یلص اہلل

فآہل فملس ےس ابت ینہک اچیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اہھت ےس ااشرہ ایک افر نس راہ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رقآؿ زپھ رےہ ےھت افر رس ےس ااشرہ رک رےہ ےھت بج آپ یلص

فملس ےن وپاھچ مت ےن اس ابرے ںیم ایک ایک سج ےک ےیل ںیم ےن مت وک اجیھب اھت افر ںیم ےن مت ےس اس ےئل وگتفگ ںیہن یک ہک ںیم امنز 

 زپھ راہ اھت 



 

  اہلل ہنعدبعاہلل نب دمحم، زریہ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

     920    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌس، ىآٍحشین بً ًيسی، جٌف، بً ًوٌ، ہظاو، بً س :  راوی

 ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌٕ َحسَّ ِو ًَ  ًُ َفُ بِ ٌِ ثََيا َج انٔیُّ َحسَّ َِ أم اَسانٔیُّ السَّ ًُ ًٔيَسی اِلُِخَ ثََيا اِلُحَشیُِن بِ اَل َحسَّ َٗ  ٍْ ٔ ثََيا ىَآ ٕس َحسَّ ٌِ َس

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل وُل َخَ ُ٘ ًَ ًَُنَز َي ًَِبَس اہللٔ بِ ُت  ٌِ َحائَِتُط اِْلَِنَؼاُر  َسنٔ َٓ اَل  َٗ ِّی ٓٔيطٔ  َُٗباَئ ُيَؼل ٔلَی  َوَسلََّه إ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  َٕ َرََیَِت َرُسوَل اہللٔ َػل ِي َٛ ِلُت لٔبََٔلٕل  ُ٘ َٓ اَل  َٗ ِّی  ًََلِيطٔ َوصَُو ُيَؼل ُنوا  َشلَّ َٓ ٌَ َلِيضِٔه حٔیَن کَاىُوا ُيَشلُِّنو ًَ َه یَزُزُّ 

َلِيطٔ َو  َل ًَ ٌَ َل َوَج َٔ َل بَِلَيُط ََِس ٌَ ُط َوَج َّٔ َٛ  ٌٕ ِو ًَ  ًُ َفُ بِ ٌِ طُ َوَبَشَم َج َّٔ َٛ ََٜذا َوَبَشَم  وُل َص ُ٘ اَل َي َٗ ِّی  ٕٚ صَُو ُيَؼل ِو َٓ ٔلَی    َهِضَزُظ إ

ہک روسؽ نیسح نب یسیع، رفعج، نب وعؿ، اشہؾ، نب دعس، انعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس انس ےہ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ابقء ںیم امنز زپےنھ ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ  ااصنر آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز یک

احتل ںیم السؾ ایک  ںیم ےن البؽ ےس وپاھچ  ہک احتل امنز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےسیک السؾ اک وجاب دےتی ےھت؟ اوھنں 

 اہک اس رطح! افر رفعج نب وعؿ ےن التبای اس رطح ہک اہھت وک الیھپای افر یلیھتہ ےچین یک اجبن یک افر تشپ یک رطػ  ےن

 نیسح نب یسیع، رفعج، نب وعؿ، اشہؾ، نب دعس، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

     921    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ، ابی مالک، ابی حازو، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

ًَبِ  ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔوٕ  ًَ ًِ ََبٔی َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیِّ  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًُ َمِضسٔٓیٕ  ًٔ بِ ُس الزَِّحَن

ىٔی ٓامَٔی  ٌِ اَل ََِحَنُس َي َٗ ٕ َوََل َاِشلٔيٕه  اَر فٔی َػََلة اَل ََل َٔغَ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٌِ ََل ُاَشلَِّه َوََل ُيَشلََّه  َََری ََ

ُٖ َوصَُو ٓٔيَضا َطاکٌّ  َيِيَْصٔ َٓ زُِّر الزَُّجُل بَٔؼََلتٔطٔ  َِ َلِيَک َوُي ًَ 

ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ایب امکل، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 



 

ای ہک امنز ںیم ہن رغار وہان اچےیہ افر ہن السؾ، اامؾ ادمح ےن اہک ہک اس اک ی بل ہی ےہ ہک امنز ںیم ہن وت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

یسک وک السؾ رکے افر ہن وکیئ دفرسا ےھجت السؾ رکے افر رغارین اٰولصلة اک ی بل ہی ےہ ہک امنز ےس افرغ وہ ایسی احتل ںیم ہک اس 

  راعکت زپیھ ںیہ ےک دؽ ںیم ہبش ابیق رےہ ہک اس ےن ینتک

 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ایب امکل، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ اک وجاب دانی

     922    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، مٌاویہ بً ہظاو، سٔياٌ، ابومالک، ابوحازو، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی َم  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٕ ًُ صَٔظاو اؤیَُة بِ ٌَ ََلٔئ ََِخبََرىَا ُم ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ََُراُظ َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٕ ًِ ََبٔی َحازٔو ًَ الٕٔک 

ًٔ َمِضٔسٓیٕ  ٔى ابِ ِٔ ًَلَی َل ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ابِ َٗ اَر فٔی َاِشلٔيٕه َوََل َػََلةٕ  اَل ََل َٔغَ َٗ ُط  ٌَ َٓ طُ َر ٌِ َٓ   َوَلِه َیزِ

احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب العء، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، اوبامکل، اوب

فآہل فملس ےن رفامای رغار ںیہن وہان اچےیہ السؾ ںیم افر ہن امنز ںیم  اوبداؤد ےن اہک ہک انب لیضف ےن دبعارلنٰمح دہمی یک رفاتی وک 

 ایبؿ ایک نکیل اس وک رموفع ںیہن ایک 

 فہی نب اشہؾ، ایفسؿ، اوبامکل، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب العء، اعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم کنیھچ اک وجاب دانی اجزئ ںیہن ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہامنز ںیم کنیھچ اک وجاب دانی اجزئ ںیہن 

     923    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مشسز، یحٌی ، ًثناٌ بً ابی طيبہ، اسنٌيل بً ابزاہيه، ححاد، ػواٖ، یحٌی بً ابی ٰٛثیرہَلل بً ابی مينوىہ،  :  راوی

 ًلاء بً يشار، حرضت مٌاویہ بً حٜه ُسَلِم رضی اہلل ًيہ

ثَيَ  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َححَّإد الؼَّ َحسَّ ًَ ىَی  ٌِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَن ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٖٔ ا َیِحٌَی ح و َحسَّ ا وَّ



 

ًٔ ا اؤَیَة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َمِيُنوىََة  ًِ صََٔلٔل بِ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًُ ََبٔی  ثَىٔی َیِحٌَی بِ اَل َػلَِّيُت َحسَّ َٗ َلِٔمِّ  َٜٔه الشُّ ِلَح

َمانٔی  ِلُت َیزَِحُنَک اہللُ ََفَ ُ٘ َٓ  ٔ ِوو َ٘ ًِ اِل َلَص َرُجْل ٔم ٌَ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِلُت َم ُ٘ َٓ ِوُو بٔأَبَِؼارٔصِٔه  َ٘ اِل

 َٓ ٔلَیَّ  ٌَ إ َياُظ َما َطأِىُُِٜه َتِيُوزُو ا َواثُکَِل َُمِّ ََٓلنَّ  ٌُ اَل ًُِثَنا َ٘ َٓ ُتونٔی  َُّضِه ُيَؼنِّ ُِٓت ََى َز ٌَ َٓ َِٓداذٔصِٔه  ًَلَی ََ ٌَ بٔأَیِٔسیضِٔه  بُو لُوا َيرِضٔ ٌَ َح

َبٔی َو  ًََلِيطٔ َوَسلََّه بٔأ َّی اہللُ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل ا َػل َلنَّ َٓ اَل  َٗ َٜتُّ  ٜٔىِّی َس ُِّٜتونٔی َل ِّی َما ََضَ َرََیُِتُضِه يَُش َضَزنٔی َوََل َسبَّىٔی َُم َٛ بَىٔی َوََل 

 ِٜ ِشبٔيُح َوالتَّ ََّنا صَُو التَّ ؤ اليَّأض َصَذا إٔى ًِ لََکَ ََلَة ََل یَٔحلُّ ٓٔيَضا َطِيْئ ٔم ٌَّ َصٔذظٔ الؼَّ ٔ اَل إ َٗ اَل ثُهَّ  َٗ َنا  َٛ ٌٔ ََِو  آ ائَُة اِلرُقِ بٔیرُ َورٔقَ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ٔ َؤميَّا َرُسوُل اہللٔ َػل ِس َجائََيا اہللُ بٔاِْلِٔسََلو َٗ ٕة َو ِضٕس بَٔحاصٔلٔيَّ ًَ ِوْو َحٔسیُث  َٗ َّا  ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إٔى َه 

 َ اَل َذاَک َطِيْئ َیحُٔسوى َٗ  ٌَ َّرُو ُِٗلُت َؤميَّا رَٔجاْل یََتَلی اَل  َٗ ََل َتأِتٔضِٔه  َٓ اَل  َٗ  ٌَ ا ٌَ اِلُٜضَّ صُِه  ُط فٔیرَٔجاْل َیأِتُو ََل َيُؼسُّ َٓ ُػُسورٔصِٔه 

ُِٗلُت  اَل  َٗ ََٓذاَک  طُ  َٙ َخلَّ َٓ ًِ َوا َن َٓ ًِ اِْلَىِبَٔيأئ یَُدمُّ  ٌَ ىَٔيیٌّ ٔم اَل کَا َٗ  ٌَ و  َجارٔیَْة لٔی کَاىَِت َتزِعَی ُِٗلُت َؤميَّا رَٔجاْل یَُدلُّ

َلِيضَ  ًَ ُت  ٌِ ََّل ٔة إٔذِ اك اىٔيَّ ٕت َٗٔبَل َُحُٕس َواِلَحوَّ َنا َُُيامِیَ َٛ  ُٕ ًِ بَىٔی آَزَو آَس ِس َذَصَب بَٔظاةٕ ٔمِيَضا َوََىَا ٔم َٗ ئُِب  إَٔذا الذِّ َٓ ًَّة  ََل ا اكِّ

 َٓ ِلُت ََ ُ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ُوَه َذاَک  ٌَ َٓ َّّٜة  َُِٜٜتَضا َػ ٜٔىِّی َػ ٌَ َل ُٔو ٔ َیأَِس اَل ائِتٔىٔی ب َٗ َضا  ُ٘ ٔ ًِت ُ اَل ََل َ َٗ َضا 

 ِ٘ ٔ ًِت اَل ََ َٗ اَلِت ََىَِت َرُسوُل اہللٔ  َٗ ًِ ََىَا  اَل َم َٗ َنأئ  اَلِت فٔی الشَّ َٗ ًَ اہللُ  اَل ََیِ َ٘ َٓ حٔئُِتُط بَٔضا  ََّضا ُمِؤٔمَيْة َٓ إٔى َٓ  َضا 

رالہؽ نب ایب ومیم  
 

 

ہن، اطعء نب اسیر، رضحت اعمفہی دسمد، ییحی، امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ، اجحج، وصاػ، ییحی نب ایب ک

ی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )اکی رمہبت( ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ )دفراِؿ 

م

َ ل
ُ
س

نب مکح 

ںیم ےن اہک ریتی امں امنز( اکی صخش وک کنیھچ آیئگ افر ںیم ےن )دفراِؿ امنز یہ( ریمح اک اہلل ہہک دای اس رپ ولگ ےھجم وھگرےن ےگل  

ھجت وک رفےئ ںیھمت ایک وہ ایگ ےہ وج ریمی رطػ اس رطح ےس دھکی رےہ وہ؟ )ےھجم امنز ںیم وگتفگ رکات دھکی رک وطبر ہہیبنت( اینپ راونں 

فہ ھجم وک رپ اہھت امرےن ےگل بت ںیم اھجمس ہک فہ ھجم وک اخومش رکاان اچےتہ ںیہ  امثعؿ یک رفاتی ویں ےہ ہک بج ںیم ےن داھکی ہک 

اخومش وہےن وک ہہک رےہ ںیہ بت ںیم اخومش وہ ایگ  بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ےکچ وت  دفا وہں آپ یلص اہلل ہیلع 

ز ےہ اس فآہل فملس رپ ریمے امں ابپ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن ھجم وک امرا، ہن ڈااٹن افر ہن ربا الھب اہک، سب اانت رفامای ہک ہی امن

ر افر رقاِت رقآؿ وہیت ےہ افر سب! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس 
 

 

ںیم وگتفگ رکاناجزئ ںیہن ےہ  اس ںیم وت رصػ حیبست، ت

ےن ےس یتلم یتلج وکیئ ابت رفامیئ یھت  ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم این این املسمؿ وہا وہں افر اب اہلل 

 دنی االسؾ اطع رفام دای ےہ نکیل مہ ںیم ےس ھچک ولگ ایھب اکک ںں ےک اپس اجےت ںیہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ںیمہ

تم اجای رک ںیم ےن رعض ایک مہ ںیم ےس ھچک وگشؿ ےتیل ںیہ  آپ ےن رفامای ہی ضحم اؿ ےک دولں اک فمہ ےہ سپ )ہی وگشؿ( اؿ وک 

 فہ اےنپ ارادہ رپ لمع رکںی( ںیم ےن اہک مہ ںیم ےس ھچک طخ ا) ےتچن )افر اس ےس اک لبق اک احؽ ولعمؾ )اکؾ ےس( ہن رفےک )ینعی



 

رکےت( ںیہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اکی یبن ےھت وج طخ ا) ےتچن ےھت )افر اس ےس اک لبق اک احؽ ولعمؾ رکےت ےھت  

اھت( سپ سج اک طخ اس ےک وماقف ےہ فہ درتس وہ اتکس ےہ )افر ہی نکمم ںیہن ےہ ویکہکن فہ وت اکی رگم ہی ملع اؿ وک وطبر زجعمہ اطع وہا 

یبن اک زجعمہ اھت( اس ےک دعب ںیم ےن رعض ایک ریمے اپس اکی ابدنی ےھ وج ادح اہپڑ افر اقمؾ وجاہین ےک اپس رکبایں رچاای رکیت یھت 

ی وک ڑیھبای ےل ایگ ےہ  آرخ ںیم یھب ااسنؿ اھت ےھجم ہصغ آایگ اسیج ہک اےسی وماعق رپ اکی دؿ ںیم فاہں اچنہپ وت اس ےن اتبای ہک اکی رکب

ولوگں وک آاجای رکات ےہ سپ ںیم ےن اس وک اکی یہ رمہبت ںیم دنھ رک رھک دای ریما ہی لمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رگاں 

دفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس ریمے اپس ےل رک آ  ںیم سگرا اس ےیل ںیم ےن رعض ایک ایک ںیم اس وک آزاد رک

اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ایگ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ   یا اہکں؟ اس ےن وجاب دای 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ ںیہ   آامسؿ رپ! رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ  ںیم وکؿ وہں؟ اس ےن اہک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک آزاد رک دے ویکہکن ہی ومنم ےہ 

رالہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت  :  رافی  
 

 

دسمد، ییحی ، امثعؿ نب ایب ہبیش، الیعمس نب اربامیہ، اجحج، وصاػ، ییحی نب ایب ک

ی ریض اہلل ہنعاعمفہی نب 

م

َ ل
ُ
س

 مکح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم کنیھچ اک وجاب دانی اجزئ ںیہن ےہ

     924    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ص، ًبسالنلک بً ًنزو، ٓليحہ َلل بً ًلی ًلاء بً يشار، حرضت مٌاویہ بً حٜه سلِم رضی اہلل محنس بً یوى :  راوی

 ًيہ

 ًٔ ًِ صََٔلٔل بِ ًَ َُٓلِيْح  ثََيا  ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًُ یُوىَُص اليََّشائٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َيَشارٕ َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًَلٓٔیٕ   

ًِ مُ  ًَلِٔنُت ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٔسِمُت  َٗ ا  اَل َلنَّ َٗ َلِٔمِّ  َٜٔه الشُّ ًٔ اِلَح اؤیََة بِ ًِ َُُمورٔ اِْلِٔسََلؤ ٌَ َُُموّرا ٔم

اكٔ  ٌَ ًََلَص اِل َٓاِحَنِس اہلَل َوإَٔذا  ًََلِشَت  اَل لٔی إَٔذا  َٗ  ٌِ ًَلِٔنُت ََ ٌَ ٓامَٔی  کَا ائْٔه َٓ َٗ بَِيَيَنا ََىَا  َٓ اَل  َٗ ِل َیزَِحُنَک اہللُ  ُ٘ َٓ َحنَٔس اہللَ  َٓ ُص 

ِلُت یَزَِحُنَک  ُ٘ َٓ ََٓحنَٔس اہللَ  ًََلَص َرُجْل  ٔ إٔذِ  ََلة َه فٔی الؼَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َمانٔی  َم ا بَٔضا َػِوتٔی ََفَ ٌّ ٔ اہللُ َرآ

 ٔ االيَّاُض ب َلنَّ َٓ َشبَُّحوا  َٓ اَل  َٗ ًِیُٕن ُطزِٕر  َ ٔلَیَّ بٔأ ٌَ إ ِلُت َما َلُِٜه َتِيُوزُو ُ٘ َٓ َّی اِحَتَنَلىٔی َذلَٔک  َّی  أَبَِؼارٔصِٔه َحً َضی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ

ًَانٔی َرُسوُل  َس َٓ ابٔیُّ  ًِ اِلُنَتکَلُِّه ٗٔيَل صََذا اِْلرَِعَ اَل َم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ََلةُ اہللُ  ََّنا الؼَّ اَل لٔی إٔى َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل



 

لِّ  ٌَ َنا َرََیُِت ُم َٓ ًِ َذلَٔک َطأِىَُک  ِلَيُٜ َٓ ِيَت ٓٔيَضا  ُٛ إَٔذا  َٓ زَّ  ًَ ٌٔ َوذَِٔکٔ اہللٔ َجلَّ َو آ ائَٔة اِلرُقِ َّی لرٔٔقَ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َٙ ٔم َٓ مُّ ََِر َٗ ّنا 

 ًَ  َلِيطٔ َوَسلََّه اہللُ 

حہ الؽ نب یلع اطعء نب اسیر، رضحت اعمفہی نب مکح یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 
فلی 
دمحم نب ویسن، دبعاکلمل نب رمعف، 

 ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای ےھجم االسؾ ےک د ااکحؾ ف آداب اھکسےئ ےئگ س  ںیم ےس اکی ہی یھب اھت ہک بج

ُ ہہک
َ
 الِلّ

َ
َمُک

د

ْ
ر َ ْ د ُ ِہلل ہہک افر بج یسک دفرسے وک کنیھچ آےئ افر فہ ادمحلہلل ےہک وت اس ےک وجاب ںیم 

َم
ج
ل

ک آےئ وت اَ

 

 ب
ئ خ 
  اکی ےھجت 

 دؿ یک ابت ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپھ راہ اھت اکی صخش وک کنیھچ آیئ، اس ےن ادمحلہلل اہک وت ںیم

ُ اہک اس رپ ولگ ےھجم وھگرےن ےگل ہی ابت ےھجم ربی یگل ںیم ےن )امنز یہ ںیم( اہک آرخ ایک ابت وہیئ وج ےھجم
َ
 الِلّ

َ
َمُک

د

ْ
ر َ ْ  اس ےن زفر ےس 

امنز ںیم رطح دھکی رےہ وہ؟ )ہی دھکی رک ہک ںیم دفراِؿ امنز وگتفگ رک راہ وہں( اوھنں ےن احبسؿ اہلل اہک )ینعی ےھجم ااشرہ ےس اھجمسای ہک 

وگتفگ تم رکف( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ےس افرغ وہےئگ وت وپاھچ )ہی امنز ںیم( وگتفگ رکےن فاال وکؿ اھت؟ ولوگں ےن 

)ریمی رطػ ااشرہ رک ےک( اہک ہک ہی ارعایب! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اےنپ رقبی البای افر اہک ہک امنز ںیم رصػ رقآؿ 

رقات وہیت ےہ افر اہلل اک ذرک وہات ےہ سپ بج وت امنز ںیم وہ وت ےھجت یھب یہی رکان اچےیہ افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یک 

 فملس ےس زایدہ رہمابؿ افر قفشم ملعم یسک وک ںیہن اپای 

حہ الؽ نب یلع اطعء نب اسیر، رضحت اعم :  رافی
فلی 
 فہی نب مکح یملس ریض اہلل ہنعدمحم نب ویسن، دبعاکلمل نب رمعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

     925    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، سلنہ، حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ َوائ ًَ مٔیِّ  ِيَبٔص اِلَحرِضَ ٌَ ٕ ََبٔی اِل ًِ حُِحز ًَ ًِ َسَلَنَة  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َرُسوُل َحسَّ اَل کَا َٗ  ٕ ًٔ حُِحز ٔل بِ

َّی  ٍَ بَٔضا َػِوَتطُ اہللٔ َػل َٓ اَل آٔمیَن َوَر َٗ الِّیَن  َـّ ََ َوََل ال َه إَٔذا رَقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اہللُ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ہملس، رضحت فالئ نب رجُح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فال ااضلنیل زپےتھ 

 وت دنلب آفاز ےس آنیم ےتہک 



 

 نب ریثک، ایفسؿ، ہملس، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

     926    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مدلس بً خالس، ابً ىنیر، ًلی بً ػالح، سلنہ بً ٛہيل، ححز، بً ًيبص، وائل بً ححز :  راوی

 ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًُ َػالٕٔح  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٕ َحسَّ ًُ ىَُنیِر ثََيا ابِ ٌٔیرٔیُّ َحسَّ ًُ َخالٕٔس الظَّ ثََيا َمِدَلُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ِيَبٕص  ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ حُِحز ًَ َضِيٕل 

ًِ یَنٔ َوا ًَ َه  َحَضَز بٔآٔمیَن َوَسلَّ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل َّی َخِل َّطُ َػل ٕ ََى ًٔ حُِحز َّی َرََیُِت ئٔٔل بِ ًِ ٔطَنالٔطٔ َحً ًَ يئطٔ َو

 ٔ ظ  بََياَق َخسِّ

س، فالئ نب رجح
ِ ئ

 

عب

ل، رجح، نب 
 ب 
کہ

 ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل دلخم نب اخدل، انب ریمن، یلع نب اصحل، ہملس نب 

ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپیھ  آپ ےن زفر ےس آنیم یہک )افر متخ امنز رپ( داںیئ ابںیئ السؾ ریھپا  اہیں کت ہک ںیم ےن آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راسخر یک دیفسی دیھکی 

س، فالئ نب رجحدلخم نب اخدل، انب ریمن، یلع نب اصحل :  رافی
ِ ئ

 

عب

ل، رجح، نب 
 ب 
کہ

 ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

     927    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، ػٔواٌ بً ًيسی، بْش بً رآٍ، ابوًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَهِّ   ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ ابِ ًِ ََبٔی  ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ًِ بِْٔشٔ بِ ًَ ًُ ًٔيَسی  ٌُ بِ َوا ِٔ ًَلٓٔیٕ ََِخبََرىَا َػ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ََبٔی صَُزیَِزَة 

 َ اَل آمٔ ک َٗ الِّیَن  َـّ َلِيضِٔه َوََل ال ًَ ؤب  ـُ ِِ ٔ اِلَن َُیِر ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َتََل  َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ا ًِ َیلٔيطٔ ٔم ٍَ َم َّی َيِشَن یَن َحً

لٔ  ِّٕ اِْلَوَّ  الؼَّ

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رصن نب یلع، وفصاؿ نب یسیع، رشب نب راعف، اوبدبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

فآہل فملس بج زپےتھ وت )اس ےک دعب( آنیم ےتہک  اہیں کت ہک فص افؽ ےک زندکی فاےل ولگ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 آنیم( نس ےتیل 



 

 ہنعرصن نب یلع، وفصاؿ نب یسیع، رشب نب راعف، اوبدبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

     928    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہٌٗييی، مالک، سِم، ابوػالح سناٌ، حرضت  :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیَِزةَ  ًَ  ٌٔ ا نَّ ًِ ََبٔی َػالٕٔح الشَّ ًَ ًِ ُسَِمٕٓ َمِولَی ََبٔی برَِکٕ  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ

 ٔ َلِيض ًَ ؤب  ـُ ِِ ٔ اِلَن َُیِر اَل اِْلَٔماُو  َٗ اَل إَٔذا  َٜةٔ ُُٔفَ َلُط َما َٗ ٔ ِوَل اِلَنََلئ َٗ ِولُُط  َٗ  َٙ َٓ ًِ َوا َُّط َم إٔى َٓ ولُوا آٔمیَن  ُ٘ َٓ الِّیَن  َـّ ِه َوََل ال

ًِ َذىِبٔطٔ  َو ٔم سَّ َ٘  َا

یبنعق، امکل، یمس، اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

ؾ فااضلنیل ےہک وت مت وہک آنیم  ویکہکن سج اک آنیم انہک رفوتشں ےک آنیم ےنہک ےس لم اجےئ اگ اس ےک ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےی اام

 اجںیئ ےگ 

 یبنعق، امکل، یمس، اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

     929    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، سٌيس بً مشيب، سلنہ بً ًبسالزحنً حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

يَ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َُّضَنا ََِخ َحسَّ ًٔ ََى ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ٔب َوََبٔی َسَلَنَة بِ ًٔ اِلُنَشيَّ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًِ ََبٔی ٔيیُّ  ًَ بََراُظ 

 َٓ يُوا  أَمِّ َٓ ًَ اِْلَٔماُو  اَل إَٔذا ََمَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َٜٔة ُُٔفَ َلطُ صَُزیَِزَة ََ ٔ َٙ َتأِٔمييُُط َتأِٔمیَن اِلَنََلئ َٓ ًِ َوا َُّط َم إٔى

وُل آٔمیَن  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ ٔطَضإب َوکَا اَل ابِ َٗ ًِ َذىِبٔطٔ  َو ٔم سَّ َ٘  َما َا

ریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل یبنعق، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اامؾ آنیم ےہک وت مت یھب آنیم وہک ویکہکن سج یک آنیم رفوتشں یک آنیم ےس لم اجےئ یگ اس ےک ےلھچپ 

 نیم اہک رکےت ےھت انگہ شخب دےئ اجںیئ ےگ  انب اہشب اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب آ



 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

     930    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسحٙ بً ابزاہيه، بً راہویہ، سٔياٌ، ًاػه، حرضت بَلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ٌَ ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ًٔ َراَصَویِطٔ ََِخبََرىَا َوٛٔي ًُ إٔبَِزاصٔيَه بِ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح اَل یَا َرُسوَل َحسَّ َٗ َُّط  ًِ بََٔلٕل ََى

ىٔی بٔآٔمیَن  ِ٘ ٔ  اہللٔ ََل َاِشب

ااحسؼ نب اربامیہ، نب راوہہی، ایفسؿ، اعمص، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس! آنیم ےنہک ںیم ھجم ےس تقبس ہن ایک ےئجیک 

  نب اربامیہ، نب راوہہی، ایفسؿ، اعمص، رضحت البؽ ریض اہلل ہنعاقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ دتقمویں اک آنیم انہک

     931    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 وليس بً ًتبہ، محنوز بً خالس، ػبيح، بً مَحز ابومؼبح :  راوی

ًِ ُػبَِئح بِ  ًَ یَابٔیُّ  ثََيا اِلٔفِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َخالٕٔس  َمِظقٔیُّ َوَمِحُنوزُ بِ ًُ ًُتَِبَة السِّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ثَىٔی ََبُو َحسَّ ٕز اِلٔحِنٔصیِّ َحسَّ ًٔ ُمَِحٔ

ٕح اِلَنرِقَ  ًَ اِلَحٔسیٔث ُمَؼبِّ ُث ََِحَش َيَتَحسَّ َٓ َحابَةٔ  ًِ الؼَّ ٌَ ٔم َنیِرٔیِّ َوکَا ٕ اليُّ ٔلَی ََبٔی ُزَصیِر يَّا ىَِحلُٔص إ ُٛ اَل  َٗ ًَا الزَُّجُل ائٔیُّ  إَٔذا َز َٓ  

 ُ اَل ََب َٗ ةٔ  َٔ ٔحي ًَلَی الؼَّ  ٍٔ ابَ ٌَّ آٔمیَن ٔمِثُل اللَّ ٔ إ َٓ اَل اِختِٔنُط بٔآٔمیَن  َٗ ًَإئ  ٍَ ٔميَّا بُٔس ِجَيا َم ًِ َذلَٔک َخَ ًَ ِه  ُٛ ٕ َُِخبٔرُ و ُزَصیِر

وَ  َٓ ِس َََلحَّ فٔی اِلَنِشأََلةٔ  َٗ ًَلَی َرُجٕل  أََتِيَيا  َٓ َه َذاَت َلِيَلٕة  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َه َرُسؤل اہللٔ َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ الئَّيیُّ َػل َٗ

اَل اليَّ  َ٘ َٓ ٍُ ٔمِيُط  اَل بٔآمٔ َيِشَتنٔ َٗ ِوؤ بٔأَیِّ َطِيٕئ َیِدتُٔه  َ٘ ًِ اِل اَل َرُجْل ٔم َ٘ َٓ ٌِ َخَتَه  ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََِوَجَب إ َّی اہللُ  َّطُ ٔيیُّ َػل إٔى َٓ یَن 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  َٖ الزَُّجُل الَّٔذی َسأََل الئَّيیَّ َػل اِنَْصَ َٓ ِس ََِوَجَب  َ٘ َٓ ٌِ َخَتَه بٔآٔمیَن  ٔ ٌُ إ ََُٓل اَل اِختِٔه یَا  َ٘ َٓ َتَی الزَُّجَل  أ َٓ َه 

ًِ حِٔنیَرَ  بٔيْل ٔم َٗ اُئ  اَل ََبُو َزاُوز اِلَنرِقَ َٗ ْى َمِحُنوْز  ِٔ  بٔآٔمیَن َوََبِْٔشِ َوَصَذا َل



 

ری ےک اپس اھٹیب رکےت ےھت
 َ
ُ

 

ح ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبُز ریہ ن

مصِی

  اکی رمہبت اک فدیل نب ہبتع، ومحمد نب اخدل، حیبص، نب رحمز اوب

ذرک ےہ ہک مہ ںیم ےس اکی صخش ےن داع یک  اوھنں ےن اہک اینپ داع وک آنیم رپ متخ رک ویکہکن آنیم )داع ےک ےیل( ایسی یہ ےہ ےسیج 

 متخ اتکب رپ رہم  اوبزریہ ےن اہک ںیم مت وک اس ےک قلعتم اکی فاہعق انسات وہں اکی رفاتی یک ابت ےہ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےک اسھت ےلکن  سپ مہ اکی اےسی صخش ےک اپس  ےچنہ وج ااہتنیئ اعزجی ےک اسھت داع رک راہ اھت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ڑھکے وہ رک اس یک داع ےننس ےگل  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ہی رہم اگلفے وت اس یک داع وبقؽ وہ یگ  سج صخش 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک اھت فہ داع رکےن فاےل ےک اپس اچنہپ افر اس ےس اہک وت اینپ داع رپ آنیم یک رہم اگل افر  ےن وضحر

 )وبقتیل رپ( وخیش انم ہی اافلظ دمحم نب اخدل ےک رفاتی رکدہ ںیہ   اوبداؤد ےن اہک رقمایئ ریمح اک اکی ہلیب ےہ

ح فدیل نب ہبتع، ومحمد نب :  رافی

مصِی

 اخدل، حیبص، نب رحمز اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم اتیل اجبان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اتیل اجبان

     932    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً سٌيس، سٔياٌ، زہزی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہٗتيبہ ب :  راوی

ا َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َل َرُسوُل اہللٔ َػل

َجأل َوالتَّ  ِشبٔيُح لرٔلِّ َه التَّ ُٙ لٔليَِّشائٔ َوَسلَّ ٔٔي  ِؼ

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای احبسؿ اہلل انہک رمدفں ےک ےئل 

 ےہ افر اتیل اجبان وعروتں ےک ےیل ےہ 

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اتیل اجبان

     933    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ٌٗييی، مالک، ابوحازو، بً زیيار، حرضت سہل بً سٌس رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا  ًَلَ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕس ََ ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ٔ بِ ًِ ََبٔی َحازٔو ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ٔلَی اِل ِيطٔ َوَسلََّه َذَصَب إ

ٔلَی ََبٔی  ٌُ إ َحاَئ اِلُنَؤذِّ َٓ ََلةُ  ٖٕ لُٔيِؼلَٔح بَِيَيُضِه َوَحاىَِت الؼَّ ِو ًَ  ًٔ ًَِنزٔو بِ أُٗٔيَه بَىٔی  َٓ ِّی بٔاليَّأض  اَل ََُاَؼل َ٘ َٓ ًَِيطُ  برَِکٕ َرضَٔی اہللُ 

َتَد  َٓ  ٔ ََلة َلِيطٔ َوَسلََّه َواليَّاُض فٔی الؼَّ ًَ َّی اہللُ  ََٓحاَئ َرُسوُل اہللٔ َػل َّی ََبُو برَِکٕ  ََٓؼل ِه  ٌَ اَل َن َٗ ِّٕ َٕ فٔی الؼَّ َٗ َّی َو لََّؽ َحً

 ََ ٌَ َٙ اليَّاُض َوکَا َّٔ َؼ َّی اہللُ َٓ ََی َرُسوَل اہللٔ َػل َت ََفَ َٔ َٙ اِلَت ٔٔي ِؼ ثََر اليَّاُض التَّ ِٛ ا ََ َلنَّ َٓ  ٔ ََلة ُٔٔت فٔی الؼَّ ًََلِيطٔ بُو برَِکٕ ََل یَِلَت  

ٍَ ََبُو  َٓ ٌِ اِمُِٜث َمکَاىََک ََفَ َ َلِيطٔ َوَسلََّه َ ًَ َّی اہللُ  أََطاَر إَٔلِيطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ َه  ًَلَی َما َََمَزُظ بٔطٔ َوَسلَّ َحنَٔس اہللَ  َٓ برَِکٕ یََسیِطٔ 

ِّٕ َواَ  َّی اِسَتَوی فٔی الؼَّ ًِ َذلَٔک ثُهَّ اِسَتأَِخَ ََبُو برَِکٕ َحً َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َرُسوُل اہللٔ َػل َو َرُسوُل اہللٔ َػل سَّ َ٘

ا اِنَْصَ  َلنَّ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٌِ َة ََ َٓ َُٗحا ًٔ ََبٔی  ٌَ َٔلبِ اَل ََبُو برَِکٕ َما کَا َٗ ٌِ َتِثبَُت إٔذِ َََمزِتَُک  َ َک َ ٌَ اَل یَا ََبَا برَِکٕ َما َمَي َٗ َِّی َٖ   ُيَؼل

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔٔئح بَیَِن یََسِی َرُسؤل اہللٔ َػل ِؼ ًِ التَّ ثَرِتُِه ٔم ِٛ َه َما لٔی َرََیُِتُِٜه ََ

ٔٔيُح لٔليَِّشائٔ  ِؼ ََّنا التَّ َٔٔت إَٔلِيطٔ َوإٔى َُّط إَٔذا َسبََّح اِلُت إٔى َٓ ِح  ِلُيَشبِّ َٓ ًِ ىَابَطُ َطِيْئ فٔی َػََلتٔطٔ  ةٔ َم ـَ ي اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا فٔی اِلَفٔ َٗ   

ر، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یبنعق، امکل، اوباحزؾ، نب دانی

ہلیب ینب رمعف نب وعؿ ےک اپس  اؿ ںیم  حل رکاےن یک رغض ےس ےئگ وہےئ ےھت )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ددؾ وموجدیگ 

فملس رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ افر اہک ہک ارگ آپ امنز زپاھںیئ  ںیم( امنز اک فتق وہا وت ؤمذؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

وت ںیم ریبکت وہکں؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک اہں وہک، رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع امنز زپاھےن ےگل اےنت ںیم وضحر یلص 

 ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وفصں وک ریچےت وہےئ یلہپ اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ رشتفی ےل آےئ رگم ولگ امنز رشفع رک ےکچ

فص ںیم آڑھکے وہےئ )رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آدم یک االطع دےنی یک رغض ےس( ولوگں 

( بج ولوگں ےن تہب اتایلں اجبیئ ےن اتیل اجبیئ افر اوبرکب امنز ںیم ادرھ ادرھ دایھؿ ںیہن دےتی ےھت )اس ےیل اتیل ںیہن نس ےکس

وت رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن سم رک داھکی وت اپای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فآہل فملس ےن اوکن امنز  ےن اوکن اینپ ہگج ڑھکے رےنہ )افر امنز زپاھےت رےنہ( اک ااشرہ ایک اینپ اس اعسدت رپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

افر زپاھےن اک مکح دای ےہ اہھت ااھٹ رک اہلل اک رکش ادا ایک اےکس دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےھچیپ ےٹہ افر یلہپ فص ںیم اشلم وہےئگ 

 وت رفامای اوبرکب ریض روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آےگ ڑبھ رک امنز زپاھیئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ

 ہی اہلل ہنع بج ںیم ےن مت وک امنز زپاھےن اک مکح دای اھت وت مت ےھچیپ ویکں ٹہ آےئ؟ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک اوباحقہف ےک ےٹیب اک

 فملس ےن اقمؾ ںیہن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ ڑھکے وہ رک امنز زپاھےئ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 وہک ولوگں ےس رفامای مت وک ایک وہا ہک ںیم ےن مت وک تہب اتایلں اجبےت وہےئ داھکی ارگ یسک وک امنز ںیم وکیئ ابت شیپ آاجےئ وت احبسؿ اہلل

 اس ےس وتہج وہ اجےئ یگ افر اتیل اجبان وت رصػ وعروتں ےک ےیل ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی رصػ رفض امنز ںیم ےہ 

 ، امکل، اوباحزؾ، نب دانیر، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنعیبنعق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اتیل اجبان

     934    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًوٌ، حناز بً زیس، ابوحازو، حرضت سہل بً سٌس رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَ َٗٔتاْل  اَل کَا َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ  ٕ ًِ ََبٔی َحازٔو ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ٌٕ ََِخبََرىَا َحنَّ ِو ًَ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ٖٕ َحسَّ ِو ًَ  ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  بَیَِن بَىٔی 

َّ َذلَٔک الئَّيیَّ َػ  َبَل ِت َػََلةُ الِ َٓ ٌِ َحرَضَ ٔ اَل لٔبََٔلٕل إ َ٘ َٓ  ٔ ِضز َس الوُّ ٌِ أََتاصُِه لُٔيِؼلَٔح بَِيَيُضِه َب َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِْصٔ َوَلِه آتَٔک ل ٌَ

اَو ثُهَّ َََم  َٗ ٌَ بََٔلْل ثُهَّ ََ ِْصُ ََذَّ ٌَ ِت اِل ا َحرَضَ َلنَّ َٓ ِلُيَؼلِّ بٔاليَّأض  َٓ ُنزِ ََبَا برَِکٕ  ٔ إَٔذا ىَابَُِٜه َطِيْئ َٓ ظ اَل فٔی آٔخٔ َٗ َو  سَّ َ٘ َت َٓ َز ََبَا برَِکٕ 

ِح اليَِّشاُئ  ِّٔ ِح الزَِّجاُل َوِلُيَؼ ِلُيَشبِّ َٓ ََلةٔ   فٔی الؼَّ

رمعف نب وعؿ، امحد نب زدی، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیب رمعف نب وعػ یک آسپ ںیم زلایئ 

اس زلایئ یک ربخ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  حل رکاےن یک رغض ےس رہظ ےک دعب  وہیئ بج

اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفام ےئگ ہک ارگ رصع یک امنز اک فتق آاجےئ افر ںیم اس فتق کت 

 اہلل ہنع ےس انہک ہک امنز زپاھںیئ بج رصع یک امنز اک فتق وہا وت رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن فاسپ ہن آوکسں وت رضحت اوبرکب ریض

 اہلل ہنع ےس امنز زپاھےن ےک ےیل اہک سپ )فہ امنز زپاھےن ےک ےیل فہ آےگ ڑبےھ( 
 

 

اذاؿ دی رھپ ریبکت یہک افر رضحت اوبرکب ر 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج امنز ںیم وکیئ زیچ شیپ آاجےئ وت رمد  )امحد نب سیدیےن( اس دحثی ےک آرخ ںیم اہک ہک آپ یلص

 احبسؿ اہلل ںیہک افر وعرںیت اتیل اجبںیئ 

 رمعف نب وعؿ، امحد نب زدی، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اتیل اجبان

     935    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 محنوز بً خالس، وليس، ًيسٰی بً ایوب، ًيسٰی بً ایوب :  راوی

ًٔ ََیُّوَب  ًِ ًٔيَسی بِ ًَ ثََيا اِلَولٔيُس  ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ  َحسَّ یِٔن ٔم ٌَ ُب بٔأُِػبُ ٔٔيُح لٔليَِّشأئ َارِضٔ ِؼ ِولُُط التَّ َٗ اَل  َٗ

ی َضا اِلُيرِسَ ِّٔ َٛ ًَلَی   َینٔيئَضا 

ومحمد نب اخدل، فدیل، ٰیسیع نب اویب، ٰیسیع نب اویب ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ اک ی بل ہک وعرںیت اتیل 

  اہھت یک دف اایلگنں ابںیئ یک یلیھتہ رپ امرںی اجبںیئ ہی ےہ ہک فہ اےنپ داےنہ

 ومحمد نب اخدل، فدیل، ٰیسیع نب اویب، ٰیسیع نب اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہ رکےن اک ایبؿامنز ںیم ااش

     936    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً طبویہ، محنسبً رآٍ، ًبسالززاٚ، مٌنز، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َرا ُس بِ َویِطٔ اِلَنزَِوزٔیُّ َوُمَحنَّ ًٔ َطبُّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٓ

 ٔ ََلة ٌَ ئُظیرُ فٔی الؼَّ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمالٕٔک ََ  ََىَٔص بِ

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع ادمح نب دمحم نب وبشہی، دمحمنب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت اسن نب امکل 

 فآہل فملس امنز ںیم ااشرہ رکےت ےھت 

 ادمح نب دمحم نب وبشہی، دمحمنب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ

     937    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً سٌيس، یوىص بً بٜیر، محنس بً اسحٙ، يٌ٘وب بً ًتبہ، بً اخيع، ابوُلٔاٌ، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ



 

ًَِبُس اہللٔ ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ اِْلَِخَئص  ًٔ ًُتَِبَة بِ وَب بِ ُ٘ ٌِ ًِ َي ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ َٜیِر ُ ًُ ب ثََيا یُوىُُص بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ََبٔی  بِ

 ٌِ َجأل َي ِشبٔيُح لرٔلِّ َه التَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٌَ ا َٔ ُٙ لٔليَِّشأئ ََُل ٔٔي ِؼ ََلةٔ َوالتَّ ىٔی فٔی الؼَّ

اَل ََبُو َزاُوز صََذا اِلَحٔسیُث  َٗ ََلَة  ىٔی الؼَّ ٌِ ِس َلَضا َي ٌُ ِلَي َٓ ًَِيطُ  َضُه  ِٔ ًِ َََطاَر فٔی َػََلتٔطٔ إَٔطاَرّة ُا  َوصِْه َم

، اوبافطغ

 
  

ؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی دبع اہلل نب دیعس، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ ، وقعیب نب ہبتع، نب اخ

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امنز ںیم )وکیئ ابت شیپ آےن رپ( رمدفں ےک ےیل احبسؿ اہلل انہک ےہ افر وعروتں ےک 

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی ےیل اتیل اجبان ےہ افر وج اس رطح ااشرہ رکے سج ےس وکیئ وہفمؾ اذخ ایک اجےکس وت فہ اینپ امنز ولاٹےئ

 فمہ ےہ 

، اوبافطغؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 
  

 دبعاہلل نب دیعس، ویسن نب ریکب، دمحم نب اقحس، وقعیب نب ہبتع، نب اخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایں اٹہاندفراؿ امنز رکنک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ امنز رکنکایں اٹہان

     938    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سٔياٌ، ابواحوؾ، حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ َط  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ الئَّيیِّ َحسَّ ًَ ٍَ ََبَا ذَٓرٕ َیزِؤیطٔ  َّطُ َسنٔ ًِ ََصِٔل اِلَنسٔیَيةٔ ََى ِيْذ ٔم

ََل یَِنَشِح  َٓ ٌَّ الزَِّحَنَة تَُوأجُضطُ  ٔ إ َٓ ََلةٔ  ٔلَی الؼَّ ِه إ ُٛ اَو َََحُس َٗ اَل إَٔذا  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ    اِلَحَصیَػل

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس  دسمد، ایفسؿ، اوباوحص، رضحت اوبذر ریض

 وکیئ امنز ےک ےیل ڑھکا وہ وت )اےنپ اسےنم ےس( رکنکایں ہن اٹہےئ ویکہکن اہلل یک رتمح اےکس اسےنم وہیت ےہ 

 دسمد، ایفسؿ، اوباوحص، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ امنز رکنکایں اٹہان

     939    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 مشله بً ابزاہيه، ہظاو، یحٌی ، ابوسلنہ، مٌ٘يب :  راوی

ًُ إٔبِزَ  ثََيا ُمِشلُٔه بِ َه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ ِي٘ٔيٕب َ ٌَ ًِ ُم ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ یَِحٌَی  ًَ ثََيا صَٔظاْو  اَل ََل اصٔيَه َحسَّ َٗ  

َواحَٔسْة َاِشؤیََة اِلَحَصی َٓ أًَّل  َٓ ِيَت ََل بُسَّ  ُٛ  ٌِ ٔ إ َٓ ِّی   َتِنَشِح َوََىَِت ُاَؼل

قی ِت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای احتل امنز ںیم رکنکایں ہن اٹہ ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی
مع
، اوبہملس، 

 ارگ وکیئ وبجمری یہ وہ وت اکی رمہبت اٹہ ےل 

قی ِت  :  رافی
مع
 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی ، اوبہملس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکھک رپ اہھت رھک رک امنز زپانھ رکمفہ ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وکھک رپ اہھت رھک رک امنز زپانھ رکمفہ ےہ

     940    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  ًيہيٌ٘وب بً ٌٛب، محنس بً سلنہ، ہظاو، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

ًِ ََبٔی صُزَ  ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ صَٔظاوٕ  ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕب َحسَّ ٌِ َٛ  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي اَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ یَِزَة 

 ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َي َٗ ََلةٔ  ًِ أَلِختَٔؼارٔ فٔی الؼَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  تٔطٔ َػل ًَلَی َخارٔصَ ٍُ یََسُظ  ـَ  ىٔی َي

وقعیب نب ع ،، دمحم نب ہملس، اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااصتخر 

 ےس عنم رفامای ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ااصتخر اک ی بل ےہ وکھک رپ اہھت رانھک 

 نب ہملس، اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وقعیب نب ع ،، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑکلی ےس کیٹ اگل رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ڑکلی ےس کیٹ اگل رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

     941    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًبسالشَلو بً ًبسالزحنً، طيباٌ، حؼین بً ًبسالزحنً، حرضت ہَلل بً يشاٖ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ   ًٔ ًِ حَُؼیِٔن بِ ًَ  ٌَ ًِ َطِيَبا ًَ ثََيا ََبٔی  ًٔ اِلَوابٔٔصیُّ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ََلؤ بِ ِبُس الشَّ ًَ ثََيا  ٖٕ الزَّحِ َحسَّ ًٔ َيَشا ًِ صََٔلٔل بِ ًَ  ًٔ َن

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًِ ََِػَحأب الئَّيیِّ َػل ُف ََِػَحابٔی َصِل َلَک فٔی َرُجٕل ٔم ٌِ اَل لٔی َب َ٘ َٓ َة  َّٗ ٔسِمُت الزَّ َٗ اَل  َُئيَنْة َٗ ُِٗلُت  اَل  َٗ  َوَسلََّه 

َيِيُوزُ  َٓ  ُ ُِٗلُت لَٔؼاحٔٔيی ىَِبَسَ ٔلَی َوابَٔؼَة  َيا إ ٌِ َٓ َس ٕ ََُِبَرُ َوإَٔذا صَُو  َٓ ٓ َلِيُشَوْة ََلكَٔئْة َذاُت َُذُىَیِٔن َوبُزِىُُص َخز َٗ َلِيطٔ  ًَ إَٔذا  َٓ ٔلَی َزلِّطٔ  إ

 ٌَّ ََ ًٕ ِيٕص بِٔيُت ٔمِحَؼ َٗ ثَِتىٔی َُوُّ  اَل َحسَّ َ٘ َٓ ٌِ َسلَِّنَيا  َس ََ ٌِ ِلَيا َب ُ٘ َٓ ًَّؼا فٔی َػََلتٔطٔ  ًَلَی  َتنْٔس  ٌِ َّ  ُم ًََلِيطٔ َرُسوَل اہللٔ َػل ی اہللُ 

ًََلِيطٔ  َتنُٔس  ٌِ ُظ َي ًَُنوّزا فٔی ُمَؼَلَّ ًَّ َوَحَنَل اللَِّحَه اتََّدَذ  ا َََس َه َلنَّ  َوَسلَّ

دبعاالسلؾ نب دبعارلنمح،  نابؿ، ،نیص نب دبعارلنمح، رضحت الہؽ نب اسیػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اقمؾ رہق ںیم 

 ےس وپاھچ ہک ایک ںیہمت یسک احصیب ےس  ےنل اک ا قایؼ ےہ؟ںیم ےن اہک ہی وت ڑبی اعسدت ےہ سپ مہ آای وت ریمے اکی دفتس ےن ھجم

ِضہ نب دبعم ےک اپس ےئگ ںیم ےن اےنپ اسیھت ےس اہک ہک ےلہپ مہ ایکن فعض عطق دںیھکی وت مہ ےن داھکی ہک فہ اکی وٹیپ افڑےھ 
ن
فا

ے ےلکن وہےئ ےھت افر اس رپ اکی اخیک رگن یک زخیک ینب وہیئ رباسیت نہپ وہےئ ںیہ وج رس ےس یکپچ وہیئ یھت افر دف رطػ انکر

ریھ یھت افر فہ اینپ امنز ںیم اکی الیھٹ رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت )بج فہ امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت( مہ ےن اوکن السؾ ایک افر )امنز 

تنب نصحم ےن ایبؿ ایک ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  ںیم( اہسرا اگلےن ےک قلعتم درایتف ایک اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اؾ سیق

 فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر مسج اک وگتش ڑبھ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ےلصم رپ اکی وتسؿ ونباای افر اس ےس کیٹ اگل

 رک امنز زپےنھ ےگل 

 رضحت الہؽ نب اسیػ ریض اہلل ہنع دبعاالسلؾ نب دبعارلنمح،  نابؿ، ،نیص نب دبعارلنمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم وگتفگ یک اممتعن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وگتفگ یک اممتعن

     942    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ہظيه، اسنٌيل بً ابی خالس، حارث بً طيب، ابوًنز، حرضت زیس بً ارٗه رضی اہلل ًيہ :  ویرا

ًٔ ُطبَِيٕل  ًِ اِلَحارٔٔث بِ ًَ ًُ ََبٔی َخالٕٔس  ٌٔيُل بِ ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا إِٔسَن ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيَبانٔیِّ  َحسَّ ِنزٕو الظَّ ًَ ًِ ََبٔی  ًَ  ًِ ًَ



 

ا َٗ ُٗوُموا ِهَّلِل  َيزََلِت َو َٓ ََلةٔ  ٔلَی َجِيبٔطٔ فٔی الؼَّ ٌَ َََحُسىَا یُکَلُِّه الزَُّجَل إ اَل کَا َٗ َه  َٗ ًٔ ََِر ًِ َزیِٔس بِ ًَ ُٜؤت َوىُضٔيَيا  أُٔمزِىَا بٔالشُّ َٓ ىٔتٔیَن 

 ٔ  اِلکَََلو

ت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )ادتباء ںیم( دمحم نب یسیع، میشہ، اامسلیع نب ایب اخدل، احرث نب بیش، اوبرمع، رضح

 ینعی ا
َ
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ِ

 

َ ب

 

ِ ق
َ
وُقُموا لِِلّ

َ
ہلل ےک مہ ںیم ےس اکی آدیم اےنپ ربارب فاےل ےس امنز ںیم )رضفرت یک( ابت رک اتیل سپ ہی آتی انزؽ وہیئ ف

  وہیئ آےگ اخومش ڑھکے روہ سپ اس رطح ںیمہ وکست اک مکح وہا افر وگتفگ یک اممتعن

 دمحم نب یسیع، میشہ، الیعمس نب ایب اخدل، احرث نب بیش، اوبرمع، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زپےنھ اک ایبؿ ھٹیب رک امنز

     943    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٗسامہ، اًین، جزیز، ميؼور، ہَلل، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ صََٔلٕل يَ  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًِیََن َحسَّ ََ ًٔ َُٗساَمَة بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی َیِحٌَی  ًَ  ٕٖ ًَ َيَشا ىٔی ابِ ٌِ

ُٕ الؼَّ  أًّسا نِٔؼ َٗ اَل َػََلةُ الزَُّجٔل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثُِت ََ اَل حُسِّ َٗ ِنزٕو  ِّی ًَ َوَجِستُُط ُيَؼل َٓ أََتِيُتُط  َٓ ََلةٔ 

ُت یََسیَّ  ٌِ َوَؿ َٓ ُِٗلَت َػََلةُ ال َجالّٔشا  ََّک  ثُِت یَا َرُسوَل اہللٔ ََى ُِٗلُت حُسِّ ًَِنزٕو   ًَ ِبَس اہللٔ بِ ًَ اَل َما َلَک یَا  َ٘ َٓ زَُّجٔل ًَلَی َرَِٔسی 

أََحٕس ٔمِيُِٜه  َٛ ٜٔىِّی َلِشُت  اَل َََجِل َوَل َٗ أًّسا  َٗ ِّی  ََلةٔ َوََىَِت ُاَؼل ُٕ الؼَّ أًّسا نِٔؼ َٗ 

، رجری، وصنمر، الہؽ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس دحثی ایبؿ یک یئگ ہک آپ دمحم نب دقاہم، انیع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھٹیب رک امنز زپانھ )ڑھکے وہ رک زپےنھ یک تبسنب( فصن وثاب راتھک ےہ افر اکی رمہبت آپ یلص 

 وہا وت داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپھ رےہ ںیہ ںیم ےن اےنپ رس رپ اہھت اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض

ہیلع امرا )ینعی بجعت اک ااہظر ایک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اے دبعاہلل نب رمعف ایک وہا؟ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اک ہی اراشد لقن ایک اھت ہک ھٹیب رک امنز زپےنھ فاےل اک امنز ) ںیم وثاب( آداھ ےہ فآہل فملس ھجم ےس یسک ےن آپ یلص اہلل

( نکیل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز ادا رفام رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں )ںیم ےن ااسی یہ اہک اھت

 اانلس ےک ےیل ےہ ریمی ذات اس ےس ینثتسم ےہ ںیم مت ولوگں یک رطح ںیہن وہ

 

 ں )ہی مکح اعیس



 

 دمحم نب دقاہم، انیع، رجری، وصنمر، الہؽ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز زپےنھ اک ایبؿھٹیب رک 

     944    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، حشین، ًبساہلل بً بزیسہ، حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ بَُزیِ  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ لِّٔه  ٌَ ًِ حَُشیِٕن اِلُن ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ َحسَّ َُّط َسأََل الئَّيیَّ َػل ًٔ حَُؼیِٕن ََى ٌَ بِ ًِ ًِٔنزَا ًَ َسَة 

 َٗ أًّسا َوَػََلتُطُ  َٗ ًِ َػََلتٔطٔ  ُل ٔم ـَ ِٓ ائّٔنا ََ َٗ اَل َػََلتُُط  َ٘ َٓ أًّسا  َٗ ٔ الزَُّجٔل  ًِ َػََلة ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًِ ٕٔ ٔم ِؼ ًَلَی اليِّ أًّسا 

ائّٔنا َوَػََلتُ  َٗ أًّساَػََلتٔطٔ  َٗ ًِ َػََلتٔطٔ  ٕٔ ٔم ِؼ ًَلَی اليِّ  ُط ىَائّٔنا 

دسمد، ییحی، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

وہ رک امنز زپانھ ھٹیب رک امنز زپانھ ےس فملس ےس ھٹیب رک امنز زپےنھ ےک قلعتم درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑھکے 

الضف ےہ افر ھٹیب رک امنز زپےنھ ںیم ڑھکے وہ رک امنز زپےنھ یک تبسنب آداھ وثاب اتلم ےہ افر ٹیل رک امنز زپےنھ ںیم ھٹیب رک امنز 

 زپےنھ یک تبسنب آداھ وثاب اتلم ےہ 

  ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی ، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت رمعاؿ نب ،نیص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

     945    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 كنہاٌ، حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہ محنس بً سلامیٌ، وٛيٍ، ابزاہيه بً :  راوی

ًِ حَُشیِٕن اِلنُ  ًَ  ٌَ ًٔ كَِضَنا ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًِ ًِٔنَزا ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًِ ابِ ًَ لِّٔه  ٌَ

َش  َٓ ٌَ بٔی اليَّاُػوُر  اَل کَا َٗ ًٔ حَُؼیِٕن  ٌِ َلِه بِ ٔ إ َٓ أًّسا  َ٘ َٓ  ٍِ ٌِ َلِه َاِشَتٔل ٔ إ َٓ ائّٔنا  َٗ اَل َػلِّ  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  أَِلُت الئَّيیَّ َػل

لَی َجِيٕب  ٌَ َٓ  ٍِ  َاِشَتٔل

ہ ا ؿ، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم انوسر وہ ایگ اھت 
م
ط

ںیم ےن دمحم نب امیلسؿ، فعیک، اربامیہ نب 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )ایسی احتل ںیم امنز زپےنھ ےک قلعتم( درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 



 

 ڑھکے وہ رک امنز زپھ ارگ ڑھکا ںیہن وہ اتکس وت ھٹیب رک امنز زپھ افر ارگ ھٹیب ںیہن اتکس وت رھپ رکفٹ ےس ٹیل رک امنز زپھ 

ہ ا ؿ، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنعدمحم  :  رافی
م
ط

 نب امیلسؿ، فعیک، اربامیہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

     946    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًبساہلل بً یوىص، زہیر، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ًٔ یُوىَُص َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ اَلِت َما َرََیُِت َرُسوَل َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة 

َ اہللٔ ک َٓ  ًِّ َّی َزَخَل فٔی الشِّ مُّ َحً َٗ ًِ َػََلةٔ اللَِّئل َجالّٔشا  َُ فٔی َطِيٕئ ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه َيرِقَ ًَ َّی اہللُ  َّی  َػل َُ َحً َيرِقَ َٓ ٌَ َیِحلُٔص ٓٔيَضا  ا

َََصا ثُهَّ َسَحَس  َٓرَقَ اَو  َٗ ٌَ آَیّة  ٌَ ََِو ثَََلثُو و ٌُ  إَٔذا بَقَٔی ََِرَب

 نب ویسن، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب دبعاہلل

وک رات یک امنز )دجہت( ع یھ ھٹیب رک زپےتھ ںیہن داھکی اہیں کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیعض وہ ےئگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رکےت بج سیت ای اچسیل آںیتی ابیق رہ اجںیت وت وت اؿ ابیق امدنہ آایت وک ڑھکے وہ رک زپےتھ اےکس دعب  فملس امنز ںیم ھٹیب رک رقات

 روکع دجسہ رکےت 

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

     947    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٌٗييی، مالک، ًبساہلل بً بزیز نرض، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت  :  راوی

 ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ًَِبٔس الزَّ   ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ یَزٔیَس َوََبٔی اليَّرِضٔ  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی َحسَّ ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل  ًِ ًَ  ًٔ ِحَن

 ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ ٌُ  اہللُ  ِسُر َما یَُٜو َٗ ائَتٔطٔ  ًِ رٔقَ َُ َوصَُو َجالْٔص َوإَٔذا بَقَٔی ٔم َيرِقَ َٓ ِّی َجالّٔشا  يَُؼل

ٔة ا ٌَ ِٛ ُل فٔی الزَّ ٌَ ِٔ ٍَ ثُهَّ َسَحَس ثُهَّ َي َٛ ائْٔه ثُهَّ َر َٗ َََصا َوصَُو  َٓرَقَ اَو  َٗ ٌٔیَن آیَّة  اَل ََ ثَََلثٔیَن ََِو ََِرَب َٗ اىَٔيةٔ ٔمِثَل َذلَٔک  بُو َزاُوز لثَّ



 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَوظُ  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ إؾ  َّٗ ًُ َو َنُة بِ َ٘ ِل ًَ  َرَواُظ 

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ربسی رضن، اوبہملس نب دبعارلنمح، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس 

رکےت ےھت افر بج سیت ای اچسیل آایت ےک دقبر  اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپےتھ وت ےھٹیب ےھٹیب رقاترفاتی ےہ ہک یبن یلص 

وک ڑھکے وہ رک زپےتھ رھپ روکع رکےت افر  ابیق رہ اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ اجےت افر ابیق امدنہ رقات رقات

 یھب اس رطح رکےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک ہمقلع نب ابعس ےن وباہطس اس ےک دعب دجسہ رکےت رھپ دفرسی رتعک ںیم

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ

 ہشئ ریض اہلل اہنعیبنعق، امکل، دبعاہلل نب ربسی رضن، اوبہملس نب دبعارلنمح، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

     948    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہ، ایوب، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہامشسز، حناز بً زیس، بسیل بً ميرس :  راوی

 ًَ  ٌٔ ثَا َة َوََیُّوَب یَُحسِّ ًَ َمِيرَسَ ُت بَُسیَِل بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ اَل  َٗ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٕٙ ًٔ َط٘ٔي ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ

َليِ  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ٍَ ًَائَٔظَة  َٛ ائّٔنا َر َٗ َّی  إَٔذا َػل َٓ أًّسا  َٗ ائّٔنا َوَلِيَّل كَؤیَّل  َٗ ِّی َلِيَّل كَؤیَّل  طٔ َوَسلََّه يَُؼل

أًّسا َٗ  ٍَ َٛ أًّسا َر َٗ َّی  ائّٔنا َوإَٔذا َػل َٗ 

آہل فملس رات ںیم دسمد، امحد نب زدی، دبلی نب رسیمہ، اویب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع ف

دری کت ڑھکے وہ رک امنز زپےتھ افر دری کت ھٹیب رک امنز زپےتھ اہتبل بج ڑھکے وہ رک امنز زپےتھ وت روکع یھب ڑھکے وہ رک رکےت 

 افر بج ھٹیب رک امنز زپےتھ وت روکع یھب ھٹیب رک رکےت 

 دسمد، امحد نب زدی، دبلی نب رسیمہ، اویب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک امنز زپےنھ اک ایبؿ

     949    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حرضت ًبساہلل بً ط٘يٙ رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ٛہنص بً حشً :  راوی



 

ِبٔس اہللٔ ًَ  ًِ ًَ  ًٔ ًُ اِلَحَش ِضَنُص بِ َٛ ثََيا  ٌَ َحسَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َسأَِلُت َحسَّ َٗ  ٕٙ ًٔ َط٘ٔي  بِ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل أًّسا ًَائَٔظَة ََکَا َٗ ِّی  ٌَ يَُؼل کَا َٓ ُِٗلُت  اَل  َٗ َل  ؼَّ َٔ اَلِت اِلُن َٗ ٕة  ٌَ ِٛ وَرَة فٔی َر ُ الشُّ َ َه َيرِقَ

اَلِت حٔیَن َحَلَنطُ اليَّاُض  َٗ 

س نب نسح، رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ 

 م
کہ

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، 

 ےس وپاھچ ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رتعک ںیم اکی وسرت زپےتھ ےھت؟ رفامای اہں تالصفت ںیم ےس رھپ ریض اہلل اہنع

ںیم ےن وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپےتھ ےھت؟ رفامای اہں بج ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 وبڑاھ رکدای 

س نب نسح، رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل ہنع امثعؿ :  رافی

 م
کہ

 نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت ںیم ےنھٹیب یک تیفیک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ںیم ےنھٹیب یک تیفیک

     950    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، بْش، بً مٔـل، ًاػه بً کليب، حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ا َٗ  ٕ ًٔ حُِحز ًِ َوائٔٔل بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ٔل  َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُِٗلُت َْلَىُِو َحسَّ ٔ َل  ٔلَی َػََلة ٌَّ إ َز

 َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِّی  َٕ ُيَؼل ِي َٛ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َٓ ََّر ََفَ َٜب َٓ َبَل اِلِ٘ٔبَلَة  ِ٘ اِسَت

َّی َحاذََتا بٔأُذُىَِيطٔ ثُهَّ َََخَذ ٔطَناَلُط بَٔينٔ  ِٓتَرََغ رِٔجَلطُ یََسیِطٔ َحً ا َٓ اَل ثُهَّ َجَلَص  َٗ ُضَنا ٔمِثَل َذلَٔک  ٌَ َٓ ٍَ َر َٛ ٌِ َیزِ ا َََراَز ََ َلنَّ َٓ يئطٔ 

 َٗ ٔ اِلُيِنىَی َو دٔٔذظ َٓ ًَلَی   ًَ طُ اِْلَیَِن َ٘ َٓ ی َوَحسَّ ٔمزِ ٔ اِليُرِسَ دٔٔذظ َٓ ًَلَی  ی  ٍَ یََسُظ اِليرُِسَ ی َوَوَؿ َٙ حَ اِلُيرِسَ ّة َبَف ثِٔيَتیِٔن َوَحلَّ َ٘ ِل

بَّابَةٔ  َٙ بِْٔشْ اِْلٔبَِضاَو َواِلُوِسَلی َوَََطاَر بٔالشَّ ََٜذا َوَحلَّ وُل َص ُ٘  َوَرََیُِتطُ َي

دسمد، رشبنب لضفم، اعمص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اہک ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطح زپےتھ ںیہ؟ سپ )ںیم ےن داھکی( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فآہل فملس یک امنز دوھکیں اگ ہک آپ یلص

ڑھکے وہےئ افر ہلبق یک رطػ رخ رک ےک ریبکت یہک افر دفونں اہھت اکونں کت ااھٹےئ رھپ ابںیئ اہھت وک داںیئ ےس ڑکا افر بج آپ 



 

قب )اکونں کت( اہھت ااھٹےئ رھپ بج ےٹیب وت ابایں اپؤں اھچبای افر ابںیئ راؿ رپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع اک ارادہ ایک وت صح اس

 افر )چیب یک ابایں اہھت راھک افر داینہ ینہک وک داینہ راؿ ےس ااھٹ وہا راھک افر دف اویلگنں )ینعی ایلگنھچ افر اےکس رقبی فایل ایلگن( وک دنب ایک

ےن اوکن اس رطح ااشرہ رکےت وہےئ داھکی، رھپ رشب ےن چیب یک ایلگن افر اوگنےھٹ اک ہقلح انبای افر  ایلگن افر اوگنےھٹ ےس( ہقلح انبای افر ںیم

 اہشدت فایل ایلگن ےس ااشرہ ایک 

 دسمد، رشب، نب لضفم، اعمص نب  بیل، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچیھت رتعک ںیم وترک اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وچیھت رتعک ںیم وترک اک ایبؿ

     951    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابً جٌف،  احنس بً حيبل، ابوًاػه، ؿحاک بً مدلس، ًبسالحنيس، ابً جٌف، مشسز، یحٌی ، ًبسلحنيس، :  راوی

 محنس بً ًنزو، حرضت ابوحنيس ساًسی رضی اہلل ًيہ

ىٔی ابِ  ٌِ ًَِبُس اِلَحنٔيسٔ َي ًُ َمِدَلٕس ََِخبََرىَا  اُک بِ حَّ َـّ ًَأػٕه ال ثََيا ََبُو  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َفٕ ح و َحسَّ ٌِ ًَ َج

ِبُس  ًَ ثََيا  ثََيا َیِحٌَی َحسَّ ُتطُ فٔی  َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ أًسٔیِّ  ًِ ََبٔی حَُنِيٕس الشَّ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًُ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ َفٕ َحسَّ ٌِ ًَ َج ىٔی ابِ ٌِ اِلَحنٔئس َي

 ًَ  ًُ ُس بِ اَل ََِخبََرنٔی ُمَحنَّ َٗ اَل ََِحَنُس  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ًِ ََِػَحأب َرُسؤل اہللٔ َػل ٕ ٔم ة ُت ِنزٔو ًََْشَ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًََلإئ   ًٔ بِ

تَ  َٗ َه ٔمِيُضِه ََبُو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ ََِػَحأب َرُسؤل اہللٔ َػل ةٕ ٔم ًََْشَ أًٔسیَّ فٔی  ًَِلُنُِٜه ََبَا حَُنِيٕس الشَّ اَل ََبُو حَُنِيٕس ََىَا ََ َٗ اَزَة 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  وُل بَٔؼََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ُ٘ ٍَ رِٔجَلِيطٔ إَٔذا َسَحَس ثُهَّ َي ٔ َتُح َََػاب ِٔ اَل َوَي َٗ ََٓذََکَ اِلَحٔسیَث  ِق  ارِعٔ َٓ الُوا  َٗ َه 

 َٓ ی ٔمِثَل َذلَٔک  ٍُ فٔی اِْلُِخَ َلِيَضا ثُهَّ َيِؼَي ًَ ُس  ٌُ ِ٘ َي َٓ ی  ٍُ َوَیِثىٔی رِٔجَلُط اِلُيرِسَ َٓ بَرُ َوَیزِ ِٛ اَل اہللُ ََ َٗ َّی إَٔذا کَاىَِت َذََکَ اِلَحٔسیَث  َحً

طٔ اِْلَِيرَسٔ َزاَز ََحِ  ِّ٘ ًَلَی ٔط کّا  َس ُمَتَورِّ ٌَ َٗ ی َو َ رِٔجَلطُ اِليُرِسَ
ِشلٔيُه ََخَّ ِحَسةُ الًَّٔی ٓٔيَضا التَّ ٌَ الشَّ ََٜذا کَا َت َص ِٗ الُوا َػَس َٗ َنُس 

 َٛ ِيَتیِٔن  ا فٔی َحٔسیثٔضَٔنا اِلُحلُوَض فٔی الثِّ ِّی َوَلِه یَِذَُکَ َٕ َجَلَص ُيَؼل  ِي

ادمح نب لبنح، اوباعمص، احضک نب دلخم، دبعادیمحل، انب رفعج، دسمد، ییحی، دبعدیمحل، انب رفعج، دمحم نب رمعف، رضحت اوبدیمح اسددی 

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن )ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےس اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز



 

ےک قلعتم ںیم مت بس ےس زایدہ فافق وہں وت فہ بس وبےل وت رھپ ایبؿ رکف اس رپ اوبدیمح ےن ہی دحثی ذرک رکےت وہےئ اہک ہک 

اھ رک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رکےت وت اپؤں یک اویلگنں وک الھک رےتھک رھپ اہلل اربک ہہک رک رس ااھٹےت افر ابںیئ اپؤں وک ڑیٹ

 رھپ دفرسی رتعک ںیم یھب ااسی یہ رکےت اسیج ہک یلہپ رتعک ںیم ایک اھت، اوب دیمح ےن اہک بج اس دجسہ ےس افرغ ےک اس رپ ےتھٹیب

وہےت سج ےک دعب السؾ وہات ےہ وت ابںیئ اپؤں وک اکی رطػ اکنؽ دےتی افر ابںیئ رسنی رپ زفر دے رک ےتھٹیب اامؾ ادمح نب لبنح یک 

ہب ےن اہک ہک مت ےن حیحص ایبؿ ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح امنز زپےتھ ےھت نکیل اؿ رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ احص

 دفونں )ینعی ادمح ف دسمد( ےن ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک دف رتعک ےک دعب وج دعقہ وہات ےہ اس ںیم سک رطح ےتھٹیب ےھت 

انب رفعج، دسمد، ییحی ، دبعدیمحل، انب رفعج، دمحم نب رمعف، رضحت ادمح نب لبنح، اوباعمص، احضک نب دلخم، دبعادیمحل،  :  رافی

 اوبدیمح اسددی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وچیھت رتعک ںیم وترک اک ایبؿ

     952    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًيسی بً ابزاہيه، ابً وہب، ليث، یزیس بً محنس، یزیس بً ابی حبيب، محنس بً ًنزو بً حلحلہ محنس بً ًنزو بً  :  راوی

 ًلاء

ًٔ ُمحَ  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ِئث  ًِ اللَّ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ یُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلنِْٔصٔ ثََيا ًٔيَسی بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ٔشیِّ َوَیزٔیَس بِ ٕس اِلرُقَ نَّ

ًِ ََِػحَ  ٍَ َنَفٕ ٔم ٌَ َجالّٔشا َم َّطُ کَا ًََلإئ ََى  ًٔ ًَِنزٔو بِ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ َحِلَحَلَة  ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ َّی اہللُ ُمَحنَّ أب َرُسؤل اہللٔ َػل

َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث َولَ  َٓإَٔذا َجَلَص ًَ ی  ًَلَی رِٔجلٔطٔ اِلُيرِسَ َتیِٔن َجَلَص  ٌَ ِٛ إَٔذا َجَلَص فٔی الزَّ َٓ اَل  َٗ َتاَزَة  َٗ ِه یَِذَُکِ ََبَا 

َستٔطٔ  ٌَ ِ٘ ًَلَی َم ی َوَجَلَص  َو رِٔجَلُط اِليُرِسَ سَّ َٗ ٔة اِْلَخٔیَرةٔ  ٌَ ِٛ  فٔی الزَّ

حلہ دمحم نب رمعف نب اطعء د ااحصب روسؽ یلص یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ثیل، سیدی نب دمحم، سیدی نب 
خل
ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھٹیب ےھت اوہنں ےن یھب یہی دحثی ایبؿ یک رگم اوہنں ےن اوباتقدہ اک ذرک ںیہن ایک دمحم نب رمعف ےن اہک

ںیئ اپؤں رپ ےھٹیب افر بج اریخ رتعک ےک دعبےھٹیب وت ابںیئ اپؤں وک ابرہ بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رتعک ےک دعب ےھٹیب وت اب

 (اکنؽ ایل افر رسنی رپ ےھٹیب )ینعی وترک ایک

حلہ دمحم نب رمعف نب اطعء :  رافی
خل
 یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ثیل، سیدی نب دمحم، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وچیھت رتعک ںیم وترک اک ایبؿ

     953    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًامزیٗتيبہ، مابً لہيٌہ، یزیس بً ابی حبيب، محنس بً ًنزو بً حلحلہ، حرضت محنس بً ًنز و :  راوی

ًٔ َحِلَحَلَة  ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  أمزٔیِّ َحسَّ ٌَ ِنزٕو اِل ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ

 ِٛ َس فٔی الزَّ ٌَ َٗ إَٔذا  َٓ اَل ٓٔيطٔ  َٗ ِيُت فٔی َمِحلٕٔص بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ُٛ اَل  ی َوَنَؼَب اِلُيِنىَی َٗ َسٔمطٔ اِلُيرِسَ َٗ  ًٔ ًَلَی بَِل َس  ٌَ َٗ َتیِٔن  ٌَ

 ٕ ًِ ىَاحَٔيٕة َواحَٔسة َسَمِيطٔ ٔم َٗ َد  ٔلَی اِْلَِرٔق َوََِخَ ی إ َِٓضی بَٔورٔٛٔطٔ اِليُرِسَ ُة ََ ٌَ إَٔذا کَاىَِت الزَّابٔ َٓ 

حلہ، رضحت دمحم
خل
 نب رمع فاعرمی ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ ہک بج آپ یلص ہبیتق، انب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس دف رتعک زپھ رک ےھٹیب وت ابںیئ دقؾ ےک ولتے رپ ےھٹیب افر داےنہ اپؤں وک ڑھکا ایک افر بج وچیھت رتعک زپھ رک ےھٹیب

 وت اینپ ابںیئ رسنی وک زنیم رپ اگلای افر دفونں اپؤں اکی رطػ وک اکنےیل 

حلہ، رضحت دمحم نب رمع فاعرمی :  یراف
خل
 ہبیتق، امنب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وچیھت رتعک ںیم وترک اک ایبؿ

     954    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًلی بً حشین، بً ابزاہيه، ابوبسر، زہیر، ابوخثينہ، حشً بً رح، حرضت ًباض یا ًياغ بً سہل ساًسی رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ثَىٔی ُزَصیِْر ََبُو َخِيَثنَ  ثََيا ََبُو بَِسٕر َحسَّ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًُ اِلُحَشیِٔن بِ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ًُ اِلَُحِّ َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َة َحسَّ

 َٓ ٌَ فٔی َمِحلٕٔص ٓٔيطٔ ََبُوُظ  َُّط کَا أًٔسیِّ ََى ًٔ َسِضٕل الشَّ ًَيَّأغ بِ ًَبَّإض ََِو   ًِ ًَ ًٔ َمالٕٔک  ِبٔس اہللٔ بِ َشَحَس ًَ َٓ اَل  َٗ َذََکَ ٓٔيطٔ 

بَتَِيطٔ  ِٛ ِيطٔ َوُر َّٔ َٛ ًَلَی  اىَِتَؼَب  اَو  َٓ َ٘ َٓ ََّر  ب َٛ َشَحَس ثُهَّ  َٓ ََّر  ب َٛ ی ثُهَّ  َسَمُط اِْلُِخَ َٗ َک َوَنَؼَب  َتَورَّ َٓ َسَمِيطٔ َوصَُو َجالْٔص  َٗ َوُػُسورٔ 

َّی  َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ َس الزَّ ٌِ َذلَٔک ثُهَّ َجَلَص َب َٛ ََّر  َٜب َٓ ی  َة اِْلُِخَ ٌَ ِٛ ٍَ الزَّ َٛ
ًَاَز ََفَ ِک ثُهَّ  اَو إَٔذا صُ َوَلِه یََتَورَّ َٗ ٌِ یَِيَضَف لِٔلَ٘ٔياؤ  َو َََراَز ََ

اَل ََبُو َٗ ًِ ٔطَنالٔطٔ  ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ًَ َه  ا َسلََّه َسلَّ َلنَّ َٓ َییِٔن  َتیِٔن اِْلُِخَ ٌَ ِٛ ٍَ الزَّ َٛ ٕ ثُهَّ َر َزاُوز َلِه یَِذَُکِ فٔی َحٔسیثٔطٔ َما َذََکَ  بَٔتِٜبٔیر

ٔک َوالزَّ  َورُّ ِبُس اِلَحنٔئس فٔی التَّ ًِ ثِٔيَتیِٔن ًَ اَو ٔم َٗ ٍٔ إَٔذا  ِٓ 



 

یلع نب نیسح، نب اربامیہ، اوبدبر، زریہ، اوبہمیثخ، نسح نب رح، رضحت ابعس ای ایعش نب لہس اسددی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ےن دجسہ ایک وت اینپ ہک فہ اکی سلجم ںیم ےھت سج ںیم اےکن فادل یھب ےھت رھپ یہی دحثی ایبؿ یک افر اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ا ء ےک اہسرے دجسہ ایک( افر بج ےھٹیب وت رسنی رپ ےھٹیب افر دفرسے 

 

ض
ع
ںویلیھتں، ونٹھگں افر اپؤں ےک رسفں رپ اامتعد ایک )ینعی اؿ ا

 افر ےھٹیب )ینعی داںیئ( اپؤں وک ڑھکا ایک رھپ ریبکت ہہک رک دفرسا دجسہ ایک اس ےک دعب ریبکت ہہک رک دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ

ںیہن رھپ دفرسی رتعک ںیم یھب ااسی یہ ایک ایس رطح ریبکت یہک افر رھپ دف رتعک زپھ رک ھٹیب ےئگ بج )رسیتی رتعک ےک ےیل( اےنھٹ 

ہک  زپ۔ںی افر بج السؾ ریھپےن اک ارادہ ایک وت داںیئ ابںیئ السؾ ریھپا اوبداؤد ےتہک ںیہ ےگل وت ریبکت ہہک رک اےھٹ رھپ آرخی دف رںیتعک

 )یسیع نب دبعاہلل ےن( رسنی رپ ےنھٹیب افر دف رتعک ےک دعب اےتھٹ فتق رعف دینی اک ذرک ںیہن ایک اسیج ہک دبعادیمحل ےن ذرک ایک ےہ

 یلع نب نیسح، نب اربامیہ، اوبدبر، زریہ، اوبہمیثخ، نسح نب رح، رضحت ابعس ای ایعش نب لہس اسددی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وچیھت رتعک ںیم وترک اک ایبؿ

     955    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يہاحنس بً حيبل، ًبسالنلک، بً ًنزو، ٓليح، حرضت ًباض بً سہل رضی اہلل ً :  راوی

ًُ َسضِ  ًَبَّاُض بِ َُٓلِيْح ََِخبََرنٔی  ِنزٕو ََِخبََرنٔی  ًَ  ًُ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٍَ ََبُو حَُنِيٕس َوََبُو َحسَّ اَل اِجَتَن َٗ ٕل 

ََٓذََکَ صََذا اِلَحسٔیَث َو  ًُ َمِشَلَنَة  ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ٌِ ًُ َس اَل ََُسِيٕس َوَسِضُل بِ َٗ ًِ ثِٔيَتیِٔن َوََل اِلُحلُوَض  اَو ٔم َٗ ٍَ إَٔذا  ِٓ َلِه یَِذَُکِ الزَّ

ًَلَی ِٗٔبَلتٔطٔ  َبَل بَٔؼِسرٔ اِلُيِنىَی  ِٗ ی َوََ ِٓتََرَغ رِٔجَلطُ اِلُيرِسَ ا َٓ َْ ثُهَّ َجَلَص  َّی ََفَ  َحً

ح، رضحت ابعس نب لہس ریض اہلل ہنع ےس ر

فلی 

فاتی ےہ ہک اوبدیمح، اوب اھدی، لہس نب دعس افر ادمح نب لبنح، دبعاکلمل، نب رمعف، 

دمحم نب ہملسم عمج وہےئ رھپ رافی ےن یہی دحثی ایبؿ یک نکیل اس ںیم دف رتعک ےک دعب اےتھٹ فتق رعف دینی اک ذرک ںیہن ےہ افر ہن 

ہل فملس )دفونں دجسفں ےس( افرغ یہ )آرخی دہشت ےک ےیل دفرسی رمہبت( ےنھٹیب اک ہکلب رافی ےن ہی ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 وہ رک ھٹیب ےئگ اس رطح رپ ہک ابایں اپؤں اھچبای افر داےنہ اپؤں یک اایلگنں ہلبق یک رطػ رںیھک

ح، رضحت ابعس نب لہس ریض اہلل ہنع :  رافی

فلی 

 ادمح نب لبنح، دبعاکلمل، نب رمعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت اک ایبؿ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     956    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سلينيا اًنع، ط٘يٙ، بً سلنہ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ْز ََِخبََرىَا  ثََيا ُمَشسَّ يَّا إَٔذا َحسَّ ُٛ اَل  َٗ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُٙ بِ ثَىٔی َط٘ٔي ًَِنٔع َحسَّ َ ٌَ اِْل ًِ ُسَلامِیَ ًَ َیِحٌَی 

ِبَل ًَٔبا َٗ ًَلَی اہللٔ  ََلُو  ُِٗلَيا الشَّ  ٔ ََلة َه فٔی الؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ٔ الَجَلِشَيا َم ٌٕ زٔظ ََُٓل ٌٕ َو ََُٓل ًَلَی  ََلُو  شَّ

ََل  ٌَّ اہلَل صَُو الشَّ ٔ إ َٓ ًَلَی اہللٔ  ََلُو  ولُوا الشَّ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه ََل َا ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ ِل َٓ ُ٘ ِلَي َٓ ِه  ُٛ ًِ إَٔذا َجَلَص َََحُس ٜٔ ُو َوَل

َبا يِّ َلَواُت َواللَّ اُت ِهَّلِل َوالؼَّ ٔحيَّ ٔ اہللٔ التَّ ًَلَی ًَٔباز ًََلِيَيا َو ََلُو  َلِيَک ََیَُّضا الئَّيیُّ َوَرِحَنُة اہللٔ َوبََزکَاتُُط الشَّ ًَ ََلُو  ُت الشَّ

َنائٔ  َنأئ َواِْلَِرٔق ََِو بَیَِن الشَّ ِبٕس َػالٕٔح فٔی الشَّ ًَ ُِٗلُتِه َذلَٔک َََػاَب کُلَّ  ُِه إَٔذا  َّٜ إٔى َٓ الٔٔحیَن  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ  َواِْلَِر الؼَّ َ ٔق ََِطَضُس َ

 َٓ ًَِحَبُط إَٔلِيطٔ  ًَأئ ََ ًِ السُّ ِه ٔم ُٛ َّرِ َََحُس ًَِبُسُظ َوَرُسولُطُ ثُهَّ لَٔيَتَدی ّسا  ٌَّ ُمَحنَّ  َيِسًَُو بٔطٔ اہللُ َوََِطَضُس ََ

اتی ےہ ہک بج مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع دسمد، ییحی، امیلسؿ اشمع،  قیق، نب ہملس، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رف
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 السؾ وہ اہلل رپ اےکس دنبفں یک فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم ےتھٹیب وت مہ 

 ےن رفامای ہی ہن وہک ہک السؾ وہ اہلل رپ ویکہکن السؾ وت اہلل یہ رطػ ےس افر السؾ وہ الفں رپ افر الفں رپ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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 داع ںیہمت بس ےس زایدہ دنسپ وہ فہ اہلل ےس رکف ںیم وہ رھپ ہی وہک أ

ا  اشمع،  قیق، نب ہملس، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 مب
سلی

 دسمد، ییحی ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     957    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 تنيه بً ميتْص، اسحٙ، ابً یوسٕ، َشیک، ابواسحٙ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی إِٔس  ًَ یٕک  ًِ ََشٔ ًَ  َٕ ًَ یُوُس ىٔی ابِ ٌِ ُٙ َي ًُ اِلُنِيَتْٔصٔ ََِخبََرىَا إِٔسَح ثََيا َتنٔيُه بِ اَل َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًِ ًَ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ  َٙ َح



 

ِس  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ َوکَا ََلة وُل إَٔذا َجَلِشَيا فٔی الؼَّ ُ٘ يَّا ََل ىَِسرٔی َما َن یْک ُٛ اَل ََشٔ َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ  ًُلَِّه 

 ََ ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٍْ َي ثََيا َجأم لُِّنيَ َوَحسَّ ٌَ ًِ يُ لُِّنَيا کَلَٔنإت َوَلِه َیُٜ ٌَ ٌَ ُي اَل َوکَا َٗ ِبٔس اہللٔ بٔنِٔثلٔطٔ  ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ  ٕ از ًَّ بٔی َطسَّ اصُ

 ٔ ََلو ُٗلُوبَٔيا َوََِػلِٔح َذاَت بَِيئَيا َواصِٔسىَا ُسبَُل الشَّ ِٕ بَیَِن  َس اللَُّضهَّ ََلِّ َظضُّ لُِّنَيا التَّ ٌَ َنا ُي ٔلَی اليُّورٔ  َٛ لَُنأت إ ًِ الوُّ َيا ٔم َوىَحِّ

ُٗلُوبَٔيا َوََِز  ًَ َوبَارِٔک َلَيا فٔی ََِسَنأًَيا َوََبَِؼارٔىَا َو َواحَٔع َما َهَضَز ٔمِيَضا َوَما بََل َٔ َلِيَيا َوَجيِّبَِيا اِل ًَ یَّاتَٔيا َوتُِب  َوأجَيا َوذُرِّ

اُب الزَّحٔيُه َواجِ  وَّ ََّک ََىَِت التَّ َلِيَياإٔى ًَ َضا  ابٔلٔيَضا َوََتٔنَّ َٗ َنتَٔک ُمِثئیَن بَٔضا  ٌِ ٔ ًَ لٔي ی ِلَيا َطأَکٔ ٌَ 

زر، ااحسؼ ، انب ویفس، رشکی، اوب ااحسؼ ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ ولعمؾ ہن اھت 
ض

 

ی

 

یئ
میمت نب 

 فآہل فملس ےن ںیمہ اھکسای رھپ اسہقب دحثی یک امدنن ذرک ایک اس ںیم ےہ ہک ہک بج مہ امنز ںیم ںیھٹیب وت ایک زپ۔ںی روسؽ یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر یھب املکت اھکسےئ رگم اس اامتہؾ ےک اسھت ںیہن اھکسےئ سج اامتہؾ ےک اسھت دہشت اھکسای اھت 
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زر، اقحس، انب ویفس، رشکی، اوباقحس، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی
ض

 

ی

 

یئ
 میمت نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     958    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، زہیر، حشً بً رح، حرضت ٗاسه بً مدينزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ُمحَ  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًَ َحسَّ اَل َََخَذ  َٗ ًٔ ُمَدِينَٔزَة  أسٔه بِ َ٘ ًِ اِل ًَ ًُ اِلَُحِّ  ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ َنُة نَّ َ٘ ِل

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ َوََ ٕ َََخَذ بَٔئسظ وز ٌُ ًَ َمِش ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٌَّ ثَىٔی ََ َحسَّ َٓ لََّنطُ بَٔئسی  ٌَ َٓ ًَِبٔس اہللٔ  َه َََخَذ بَٔئس  َوَسلَّ

ِيَت  ـَ َٗ ِس  َ٘ َٓ ِيَت َصَذا  ـَ َٗ ُِٗلَت َصَذا ََِو  ًَِنٔع إَٔذا  َ ًَأئ َحٔسیٔث اِْل ََٓذََکَ ٔمِثَل زُ  ٔ ََلة َس فٔی الؼَّ َظضُّ ٌِ التَّ ٌِ ٔطئَِت ََ ٔ  َػََلَتَک إ

ِس  ٌُ ِٗ ا َٓ َس  ٌُ ِ٘ ٌِ َا ٌِ ٔطئَِت ََ ٔ ِه َوإ ُ٘ َٓ وَو  ُ٘  َا

ررہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہمقلع ےن ریما اہھت ڑکا افر ھجم ےس 
 م
ی

 

خ
م

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، نسح نب رح، رضحت اقمس نب 

ڑکا دحثی ایبؿ یک ہک دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن ریما اہھت ڑک رک اتبای اھت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب ریما اہھت 



 

ر امنز ںیم دہشت یک میلعت دی یھت رھپ اسہقب دحثی یک رطح ذرک ایک اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج وت ہی اھت اف

 رہ  دہشت زپھ اکچ وت ریتی امنز لمکم وہیئگ )ینعی اےکس اراکؿ وپرے وہےئگ( اب وت ڑھکا وہان اچےہ وت ڑھکا وہ اج افر انھٹیب اچےہ وت اھٹیب

ررہ ریض اہلل ہنع :  رافی
 م
ی

 

خ
م

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، نسح نب رح، رضحت اقمس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     959    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، ابوطٌبہ، ابی بْش، محاہس، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  ویرا

 ًٔ ًِ ابِ ًَ ُث  ُت ُمَحاصّٔسا یَُحسِّ ٌِ ًِ ََبٔی بِْٔشٕ َسنٔ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثَىٔی ََبٔی َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ َّی َحسَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ  ًَُنَز 

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َلِيَک ََیَُّضا الئَّيیُّ َوَرِحَنُة اہللٔ  اہللُ  ًَ ََلُو  َباُت الشَّ يِّ َلَواُت اللَّ حٔيَّاُت ِهَّلِل الؼَّ ٔس التَّ َظضُّ اَل فٔی التَّ َٗ اَل  َٗ َوبََزکَاتُُط 

الٔٔحیَن ََِط  ٔ اہللٔ الؼَّ ًَلَی ًَٔباز ًََلِيَيا َو ََلُو  ًُ ًَُنَز زِٔزَت ٓٔيَضا َوبََزکَاتُُط الشَّ ًُ ًَُنَز زِٔزُت ٓٔيَضا ابِ اَل ابِ َٗ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  َضُس ََ

ِبُسُظ َوَرُسولُطُ  ًَ ّسا  ٌَّ ُمَحنَّ َ یَک َلطُ َوََِطَضُس َ  َوِحَسُظ ََل ََشٔ

ؿ اافلظ ںیم رصن نب یلع، اوبہبعش، ایب رشب، اجمدہ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

  رَشکِیَ َِلٗ ںیم ےن ااضہف 
َ
دحَہٗ ل

َ
 (ایک ےہدہشت یک میلعت دی )انب رمع اک ایبؿ ےہ ہک فرباکہت ںیم ےن ااضہف ایک ےہ( انب رمع ےن رفامای ف

 رصن نب یلع، اوبہبعش، ایب رشب، اجمدہ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     960    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًنزو بً ًوٌ، ابوًواىہ، ٗتازہ، احنس بً حيبل، یحٌی ، بً سٌيس، ہظاو، حرضت حلاٌ بً ًبساہلل رٗاشی رضی  :  راوی

 يہاہلل ً

ثََيا یَ  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َتاَزَة ح و َحسَّ َٗ  ًِ ًَ ًََواىََة  ٌٕ ََِخبَرَىَا ََبُو  ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ثََيا صَٔظاْو  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ِحٌَی بِ

أشیِّ  َٗ ِبٔس اہللٔ الزَّ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ا ًِ حٔلَّ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ًِ یُوىَُص بِ ًَ َتاَزَة  ا َجَلَص فٔی آٔخٔ َٗ َلنَّ َٓ زٔیُّ  ٌَ َّی بَٔيا ََبُو ُموَسی اِْلَِط اَل َػل َٗ

 ًَ َبَل  ِٗ َتَل ََبُو ُموَسی ََ َٔ ا اِن َلنَّ َٓ  ٔ َّکَاة ََلةُ بٔاِلبٔرِّ َوالز ِت الؼَّ ٔ َرُٔقَّ ِوو َ٘ ًِ اِل اَل َرُجْل ٔم َٗ ائُٔل َػََلتٔطٔ  َ٘ اَل ََیُُِّٜه اِل َ٘ َٓ  ٔ ِوو َ٘ لَی اِل



 

َذا َٛ لََّک یَ  کَلَٔنَة  ٌَ َل َٓ اَل  َٗ ِوُو  َ٘ أََروَّ اِل َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ائُٔل کَلَٔنَة  َ٘ اَل ََیُُِّٜه اِل َ٘ َٓ ِوُو  َ٘ أََروَّ اِل َٓ اَل  َٗ َذا  َٛ اَل َو َٗ ُِٗلَتَضا  ٌُ ََىَِت  ا ا حٔلَّ

 َ ِوؤ ََى َ٘ ًِ اِل اَل َرُجْل ٔم َ٘ َٓ اَل  َٗ ىٔی بَٔضا  ٌَ َٜ ٌِ َتِب ِس َرصِٔبُت ََ َ٘ ُِٗلُتَضا َوَل اَل ََبُو ُموَسی َما  َ٘ َٓ ُِٗلُتَضا َوَما َََرِزُت بَٔضا إَٔلَّ اِلَدیَِر  ا 

لَّ  ٌَ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َخَلبََيا  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ٌَ فٔی َػََلتُِٜٔه إ ولُو ُ٘ َٕ َا ِي َٛ  ٌَ َلُنو ٌِ ًَلََّنَيا َََما َا ََّن َلَيا ُسيَّتََيا َو َنَيا َوبَی

 َ٘ َٓ ٔ َػََلَتَيا  ََ َُیِر ِّرُوا َوإَٔذا رَقَ َٜب َٓ ََّر  ب َٛ إَٔذا  َٓ ِه  ُٛ ُِٜه َََحُس ُِٜه ثُهَّ لَٔيُؤمَّ َٓ ُٔو أَٗٔيُنوا ُػ َٓ َلِيضِٔه َوََل اَل إَٔذا َػلَِّيُتِه  ًَ ؤب  ـُ ِِ  اِلَن

وا ٌُ َٛ ِّرُوا َواِر َٜب َٓ  ٍَ َٛ ََّر َوَر ب َٛ ولُوا آٔمیَن یُٔحبُُِّٜه اہللُ َوإَٔذا  ُ٘ َٓ الِّیَن  َـّ اَل َرُسوُل  ال َٗ ِبَلُِٜه  َٗ  ٍُ َٓ ِبَلُِٜه َوَیزِ َٗ  ٍُ َٛ ٌَّ اِْلَٔماَو یَزِ ٔ إ َٓ

ولُوا اللَُّضهَّ  ُ٘ َٓ ًِ َحنَٔسُظ  ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َٗ َٓتِٔلَک بٔتِٔلَک َوإَٔذا  َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍُ اہللُ َلُِٜه  اہللٔ َػل َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس َيِشَن

 ٔ إ َٓ َٛ ًِ َحنَٔسُظ َوإَٔذا  ٍَ اہللُ لَٔن َه َسنٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌٔ ىَبٔيِّطٔ َػل ًَلَی لَٔشا اَل  َٗ الَی  ٌَ ٌَّ ٌَّ اہلَل َا ٔ إ َٓ ِّرُوا َواِسُحُسوا  َٜب َٓ ََّر َوَسَحَس  ب

َّی ا اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ِبَلُِٜه  َٗ  ٍُ َٓ ِبَلُِٜه َوَیزِ َٗ ًِ اِْلَٔماَو َيِشُحُس  ِلَيُٜ َٓ َسةٔ  ٌِ َ٘ ٌَ ًِٔيَس اِل إَٔذا کَا َٓ تِٔلَک بٔتِٔلَک  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ہللُ 

َلِيَک ََیَُّضا اليَّ  ًَ ََلُو  َلَواُت ِهَّلِل الشَّ َباُت الؼَّ يِّ اُت اللَّ ٔحيَّ وَل التَّ ُ٘ ٌِ َي ِه ََ ُٛ ِؤل َََحٔس َٗ ٔل  ًِ ََوَّ ََلُو ٔيیُّ َوَرِحَنُة اہللٔ َوبََزکَاتُُط الٔم شَّ

ًَِبُسُظ  ّسا  ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوََِطَضُس ََ الٔٔحیَن ََِطَضُس ََ ٔ اہللٔ الؼَّ ًَلَی ًَٔباز َلِيَيا َو ِل ََِحَنُس َوبََزکَاتُُط َوََل ًَ ُ٘ َوَرُسولُُط َلِه َي

ّسا ٌَّ ُمَحنَّ اَل َوََ َٗ اَل َوََِطَضُس  َٗ 

ہ، ادمح نب لبنح، ییحی، نب دیعس، اشہؾ، رضحت اطحؿ نب دبعاہلل راقیش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، اتقد

اکی رمہبت اوبارعشی ےن مہ وک امنز زپاھیئ بج امنز ےک ااتتخؾ رپ )ینعی دعقہ اریخہ ںیم( ےھٹیب وت اکی صخش )امنز یہ ںیم وبال( امنز 

اوبومیس امنز ےس افرغ وہےئ وت دتقمویں یک رطػ وتمہج وہ رک درایتف ایک ہک ہی املکت  یکین افر اپیک ےک اسھت رقمر یک یئگ ےہ بج

وبےنل فاال وکؿ اھت؟ بس ولگ اخومش رےہ دفابرہ وساؽ ایک وت بس ولگ اخومش رےہ رسیتی رمہبت اہک اے اطحؿ اشدی وت وبال اھت 

زسا ہن دںی بت فہ صخش وبال ںیم ےن اہک اھت رگم ریمی تین الھبیئ ےک اطحؿ ےن اہک ںیم ںیہن وبال اھت رپ ںیم ڈرات وہں ہک آپ ےھجم ںیہک 

میلعت دی وسا ھچک ہن یھت اس رپ اوب ومٰیس ےن اہک مت ںیہن اجےتن مت امنز ںیم ایک ےتہک وہ؟ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اتبای افر 

 مت امنز زپےنھ اک ارادہ رکف وت ےلہپ وفصں وک درتس رکول رھپ مت ںیم ےس وکیئ ںیمہ دنی یک ابںیت اھکسںیئ افر امنز اک رطہقی اتبای رفامای بج
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 وہک اہلل اعتیل اکی صخش اامتم رکے بج فہ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک افر بج فہ ع
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 ےہک افر روکع رکے وت مت یھب ریبکت وہک افر روکع رکف ویکہکن اامؾ مت ےس ےلہپ روکع رکے اگ وبقؽ رفامےئ اگ افر فہ بج روکع یک ریبکت

ھا را روکع ےک دعب دری ےس رس ااھٹ

م

 

ت

ان افر روکع ےس رس ااھٹےئ اگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ااکس دبؽ وہ اجاگیئ )ینعی 

 ایکس التیف رک دے اگ وج اامؾ ےک دبع روکع رک
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ےن یک وصرت ںیم وہیئ یھت( افر بج اامؾ 

ھا ری دمح نس ےل اگ ویکہکن اہلل اعتیل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس اراشد رفامای ےہ
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 دمح رکے اگ افر بج فہ ریبکت ےہک افر دجسہ رکے وت مت یھب ریبکت وہک افر دجسہ رکف ویکہکن اامؾ مت ےس ےلہپ دجسہ رکے نس ےل اگ وج ایکس

 ہی اگ افر مت ےس ےلہپ رس ااھٹےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ااکس دبؽ وہ اجاگیئ افر بج ےھٹیب وت مت ںیم ےس رہ اکی ےلہپ
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 )ہی رمعف نب وعؿ ےک رفاتی رکدہ اافلظ ںیہ( ادمح )نب لبنح( یک رفاتی ںیم ظفل فرباکہت افر ِإّل

ُ
لُس

 ادہش ںیہن ےہ افر اجبےئ ادہش ےک 

 رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، اتقدہ، ادمح نب لبنح، ییحی ، نب دیعس، اشہؾ، رضحت اطحؿ نب دبعاہلل راقیش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     961    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًاػه بً نرض، مٌنتر، ٗتازہ، ابی َُلب، حرضت حلاٌ بً ًبساہلل رٗاشی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ثُطُ َحسَّ ٕب یَُحسِّ ًِ ََبٔی ََُلَّ ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  ُت ََبٔی َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َتنٔزُ  ٌِ ثََيا اِلُن ًُ اليَّرِضٔ َحسَّ ًَأػُه بِ ِبٔس اہللٔ  َيا  ًَ  ًٔ ٌَ بِ ا ًِ حٔلَّ ًَ

 ٌِ ٔس َب َظضُّ اَل فٔی التَّ َٗ أَِنٔؼُتوا َو َٓ  ََ إَٔذا رَقَ َٓ أشیِّ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث َزاَز  َٗ اَل الزَّ َٗ یَک َلطُ  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َزاَز َوِحَسُظ ََل ََشٔ َس ََِطَضُس ََ

َِّئِمُّ فٔی َصَذا اِلَحسٔیٔث  ٌُ الت ُٔوٕي َلِه یَحِٔئ بٔطٔ إَٔلَّ ُسَلامِیَ أَِنٔؼُتوا َلِيَص بَٔنِح َٓ ِولُطُ  َٗ  ََبُو َزاُوز َو

زر، اتقدہ، ایب الغب، رضحت اطحؿ نب

 

من
مع

 دبعاہلل راقیش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )اکی دفرسی دنس ےس( اعمص نب رضن، 

ُ ےک  یہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک بج )اامؾ( رقات
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زر، اتقدہ، ایب الغب، رضحت اطحؿ نب دبعاہلل راقیش ریض اہلل ہنع :  رافی

 

من
مع

 اعمص نب رضن، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     962    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث ابوزبیر، سٌيس بً جبیر، كاؤض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٌَ َرُسوُل َحسَّ اَل کَا َٗ َُّط  ًَبَّإض ََى  ًٔ ًِ ابِ ًَ ٕ َوكَاُوٕض  ًٔ ُجَبیِر ٌٔيسٔ بِ ًِ َس

ا حٔيَّ وُل التَّ ُ٘ ٌَ َي ٌَ َوکَا آ لُِّنَيا اِلرُقِ ٌَ َنا يُ َٛ َس  َظضُّ لُِّنَيا التَّ ٌَ َه يُ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َباُت اہللٔ َػل يِّ َلَواُت اللَّ ُت اِلُنَباَرکَاُت الؼَّ

ٔ اہللٔ اِهَّلِل ًَلَی ًَٔباز َلِيَيا َو ًَ ََلُو  َلِيَک ََیَُّضا الئَّيیُّ َوَرِحَنُة اہللٔ َوبََزکَاتُُط الشَّ ًَ ََلُو  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  الشَّ الٔٔحیَن ََِطَضُس ََ لؼَّ

ّسا َرُسوُل اہللٔ ٌَّ ُمَحنَّ  َوََِطَضُس ََ

 ،ریب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق نب دیعس، ثیل اوبزریب، دیعس نب

ںیمہ دہشت یک میلعت اس رطح دےتی ےھت سج رطح رقآؿ یک )ینعی دہشت اھکسےن ںیم رقآؿ اسیج اامتہؾ رفامےت ےھت( افر آپ یلص 
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 ہبیتق نب دیعس، ثیل اوبزریب، دیعس نب ،ریب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     963    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً زاؤز، بً سٔياٌ، بً موسی، ابوزاؤز، جٌف، بً سٌس، حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ُموَسی ََبُو زَ  ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٌَ َحسَّ ا ًُ َحشَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًٔ ُس ًُ َزاُوَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا جَ َحسَّ ٔس اُوَز َحسَّ ٌِ ًُ َس َفُ بِ ٌِ

ًِ َس  ًَ ًٔ َسُنَزَة  ٌَ بِ ًِ ََبٔيطٔ ُسَلامِیَ ًَ ًٔ َسُنَزَة  ٌَ بِ ًُ ُسَلامِیَ ثَىٔی ُخبَِيُب بِ ًٔ ُجِيُسٕب َحسَّ ًٔ َسُنَزَة بِ ُس بِ ٌِ ا َب ًٔ ُجِيُسٕب ََمَّ ُنَزَة بِ

ٌَ فٔی َو  َه إَٔذا کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ولُوا َََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ِشلٔئه  ِبَل التَّ َٗ ابَِسُؤا  َٓ ائَٔضا  ـَ ٔ ٔ ََِو حٔیَن اِن٘ ََلة َسٔم الؼَّ

 ٔ ارٔئ َٗ ًَلَی  ًَلَی اِلَينٔیٔن ثُهَّ َسلُِّنوا  َلَواُت َواِلُنِلُک ِهَّلِل ثُهَّ َسلُِّنوا  َباُت َوالؼَّ يِّ اُت اللَّ ٔحيَّ اَل ََبُو َزاُوز التَّ َٗ ُٔٔشُِٜه  ًَلَی ََِن ُِٜه َو

ًَ ُس  ٌَّ اِلَحَش ًَلَی ََ ُة  َٔ ٔحي ٔ الؼَّ اَل ََبُو َزاُوز َزلَِّت صَٔذظ َٗ  َٙ ٌَ بٔٔسَمِظ وفٔیُّ اِْلَِػٔل کَا ُٛ ًُ ُموَسی  ٌُ بِ ًِ َسُنَزةَ َلامِیَ ٍَ ٔم   َسنٔ

 اہلل دمحم نب داؤد، نب ایفسؿ، نب ومیس، اوبداؤد، رفعج، نب دعس، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص

ہیلع فآہل فملس ےن میلعت دی ہک بج امنزی درایمؿ ںیم ےھٹیب )دعقہ افیل ںیم( ای امنز لمکم رک ےک ےھٹیب )دعقہ اریخہ ںیم( وت السؾ ےس 

ِ اےکس دعب داینہ رطػ السؾ ریھپف )افر رھپ
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 ابںیئ رطػ( افر رھپ ےلہپ دہشت زپےھ وج ہی ےہ ا

 السؾ ریھپ رک اےنپ اامؾ رپ افر اےنپ افرپ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امیلسؿ نب ومٰیس ےن وج اًالص وکیف ںیہ دقشم ںیم رےتہ ںیہ اوبداؤد ےتہک



 

 ںیہ ہک ہی ہفیحص )وج رمسہ نب دنجب ےن اےنپ وٹیبں وک اھکل اھت( اتب راہ ےہ ہک نسح ےن رمسہ ےس انس ےہ 

 دمحم نب داؤد، نب ایفسؿ، نب ومیس، اوبداؤد، رفعج، نب دعس، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

     964    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، حٜه بً ابی ليلی، حرضت ٌٛب بً ًحزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ا ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َحسَّ َٗ ُِٗلَيا ََِو  اَل  َٗ ًٔ ًُِحَزَة  ٔب بِ ٌِ َٛ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ َٜٔه  ِلَح

َليِ  ًَ ِّی  َٕ نَُؼل َِٜي َٓ َِٓياُظ  ِس رَعَ َ٘ َٓ ََلُو  ا الشَّ أَمَّ َٓ ًََلِيَک  ٌِ نَُشلَِّه  َ َلِيَک َوَ ًَ َِّی  ٌِ نَُؼل ُٗولُوا اللَّضُ َََمزَِتَيا ََ اَل  َٗ ًَلَی َک  هَّ َػلِّ 

ًَلَی  َت  ِٛ َنا بَاَر َٛ ٕس  ٕس َوآٔل ُمَحنَّ ًَلَی ُمَحنَّ ًَلَی إٔبَِزاصٔيَه َوبَارِٔک  َنا َػلَِّيَت  َٛ ٕس  ٕس َوآٔل ُمَحنَّ ََّک َحنٔيْس ُمَحنَّ آٔل إٔبَِزاصٔيَه إٔى

 َمحٔيْس 

ےہ ہک مہ ےن )ای ولوگں( ےن رعض ایک ای روسؽ صفح نب رمع، ہبعش، مکح نب ایب یلیل، رضحت ع ، نب زجعہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ؾ اک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح ےہ ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ف السؾ زپ۔ںی الس

ٍ رطہقی وت ںیمہ ولعمؾ ےہ نکیل درفد اک رطہقی ںیمہ ولعمؾ ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل   
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 نب زجعہ ریض اہلل ہنعصفح نب رمع، ہبعش، مکح نب ایب یلیل، رضحت ع ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

     965    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس بً زریٍ، حرضت طٌبہ :  اویر

 ًَ ٕس َو ًَلَی ُمَحنَّ اَل َػلِّ  َٗ َبُة بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ٌِ ثََيا ُط ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ثََيا یَزٔیُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َنا َػلَِّيَت َحسَّ َٛ ٕس  لَی آٔل ُمَحنَّ



 

 ًَلَی إٔبَِزاصٔيَه 

َم )ینعی دسمد، سیدی نب زرعی، رضحت ہبعش اس دحثی وک 
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 دسمد، سیدی نب زرعی، رضحت ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

     966    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابً بْش، حرضت حٜه رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ًَلَی ُمَحنَّ  َحسَّ اَل اللَُّضهَّ َػلِّ  َٗ ٔ بَٔضَذا  َٜٔه بٔإِٔسَيازٔظ ًِ اِلَح ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ًُ بِْٔشٕ  ثََيا ابِ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ًَلَی آٔل بِ ٕس َو

ًَلَی  ٕس َو ًَلَی ُمَحنَّ ََّک َحنٔيْس َمحٔيْس اللَُّضهَّ بَارِٔک  ًَلَی إٔبَِزاصٔيَه إٔى َنا َػلَِّيَت  َٛ ٕس  ًَلَی آٔل ُمَحنَّ َت  ِٛ َنا بَاَر َٛ ٕس  آٔل ُمَحنَّ

َنا َرَوا َٛ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ ًَٔسٓیٕ   ًُ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ الزُّبَیِرُ بِ َٗ ََّک َحنٔيْس َمحٔيْس  َنا َػلَِّيَت إٔبَِزاصٔيَه إٔى َٛ اَل  َٗ َّطُ  ْز إَٔلَّ ََى ٌَ ُظ ٔمِش

 ٔ ََّک َحنٔيْس َمح َٚ ٔمِثَلطُ ًَلَی آٔل إٔبَِزاصٔيَه إٔى ٕس َوَسا ًَلَی ُمَحنَّ  يْس َوبَارِٔک 
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 دمحم نب العء، انب رشب، رضحت مکح ریض اہلل ہنع ایس دنس ےک اسھت ویں رفاتی رکےت ںیہ ا
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 دمحم نب العء، انب رشب، رضحت مکح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

     967    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بوحنيس ٌٗييی، مالک، ابً ْسح، ابً وہب، مالک، ًبساہلل بً ابی برک، بً محنس بً ًنزو بً حزو، حرضت ا :  راوی

 ساًسی رضی اہلل ًيہ



 

ًَِبسٔ   ًِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َمالْٔک  ٔح ََِخبََرىَا ابِ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ ًِ َمالٕٔک ح و َحسَّ ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٔس َحسَّ ًٔ ُمَحنَّ ًٔ ََبٔی برَِکٔ بِ  اہللٔ بِ

ًٔ ُسَليِ  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َحزِوٕ  ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ َٕ بِ ِي َٛ الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ  َٗ َُّضِه  أًٔسیُّ ََى اَل ََِخبََرنٔی ََبُو حَُنِيٕس الشَّ َٗ َُّط  ٕه الزَُّرقٔیِّ ََى

ًَلَی آٔل إٔبِزَ  َنا َػلَِّيَت  َٛ یَّتٔطٔ  ٕس َوََِزَوأجطٔ َوذُرِّ ًَلَی ُمَحنَّ ُٗولُوا اللَُّضهَّ َػلِّ  اَل  َٗ َلِيَک  ًَ ِّی  ٕس اصٔيَه َوبَارٔنَُؼل ًَلَی ُمَحنَّ ِک 

ََّک َحنٔيْس َمحٔيْس  ًَلَی آٔل إٔبَِزاصٔيَه إٔى َت  ِٛ َنا بَاَر َٛ یَّتٔطٔ   َوََِزَوأجطٔ َوذُرِّ

یبنعق، امکل، انب رسح، انب فبہ، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رضحت اوبدیمح اسددی ریض اہلل ہنع ےس ہی 

وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ویکرکن ںیجیھب؟ آپ یلص رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ےن 
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 یبنعق، امکل، انب رسح، انب فبہ، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رضحت اوبدیمح اسددی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

     968    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یس، حرضت ابومشٌوز رضی اہلل ًيہٌٗييی، مالک، نٌيه بً ًبساہلل، محنس بً ًبساہلل بً ز :  راوی

 ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًَ َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ ََ ٔ ًَِبسٔ اہللٔ اِلُنِحنٔز  ًٔ ِئه بِ ٌَ ًِ نُ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًُ َزیِٕس صَُو الَّٔذی  َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ َزیِٕس َو

 ٔ ًِ ََب ًَ ٔ ََِخبََرُظ  ََلة َه فٔی َمِحلٔٔص َُرَٔی اليَِّساَئ بٔالؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َََتاىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َّطُ  ٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ ََى وز ٌُ ی َمِش

 َٕ َِٜي َٓ َلِيَک یَا َرُسوَل اہللٔ  ًَ َِّی  ٌِ نَُؼل ٕس َََمزَىَا اہللُ ََ ٌِ ًُ َس اَل َلطُ َبٔظیرُ بِ َ٘ َٓ ًٔ ًَُباَزَة  سٔ بِ ٌِ َليِ  َس ًَ ِّی  ََٜت َرُسوُل نَُؼل ََٓش َک 

َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َّطُ َلِه َيِشأَِلطُ ثُهَّ  َّی َتَنيَِّيَيا ََى ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحً َّی اہللُ  ىَی َحٔسیٔث اہللٔ َػل ٌِ ََٓذََکَ َم ُٗولُوا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه   

اَلنٔیَن  ٌَ ٔ فٔی اِل ظ ًٔ ًُِحَزَة َزاَز فٔی آٔخٔ ٔب بِ ٌِ ََّک َحنٔيْس َمحٔيْس  َٛ  إٔى

یبنعق، امکل، میعن نب دبع اہلل، دمحم نب دبعاہلل نب زدی، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس ہی رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ یک سلجم ںیم 

اہلل اعتیل ےن مہ وک  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ وت ریشب نب دسع ےن وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ےنجیھب اک مکح دای ےہ وت اتبےیئ مہ درفد سک رطح ںیجیھب؟ )ہی نس رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےک دعب آپ اخومش وہ ےئگ اہیں کت ہک مہ ےن وساچ ہک اکش مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی وساؽ ہن ایک وہات رھپ ھچک دری



 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ویں زپاھ رکف، رھپ ع ، نب رجعہ یک دحثی یک رطح )ینعی اسہقب دحثی یک رطح ایبؿ ایک( رگم 

د ٌّ ، )ینعی یف ااعلنیمل اک ااضہف ایک ےہ
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 (اس ےن اینپ دحثی ےک آرخ ںیم اہک ف

 ، امکل، میعن نب دبعاہلل، دمحم نب دبعاہلل نب زدی، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنعیبنعق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

     969    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوىص، زہیر، محنس بً اسحٙ، حرضت ً٘بہ بً ًنزو :  راوی

ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ اِلَحارَٔحسَّ ًٔ  بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٔث 

ٕس اليَّئ  ًَلَی ُمَحنَّ ُٗولُوا اللَُّضهَّ َػلِّ  اَل  َٗ  ٔ ِنزٕو بَٔضَذا اِلَدبَر ًَ  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ِبٔس اہللٔ بِ سٕ ًَ ًَلَی آٔل ُمَحنَّ ِّیِّ َو  یِّ اِْلُم

رمفی ےہ اس ںیم ویں ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب ااحسؼ ، رضحت ہبقع نب رمعف ےس یھب ایس رطح 

 ٍ 
َ
ّ َ
ُ

 آِؽ ح

َ
َ

َع
َ
ِ ف ّ 
ّيِ  اْلْ ُ

ِ
ّ
ی 
ِ
یِ
َ
ّ

 

لئ

ٍ ا  
َ
ّ َ
ُ

 ح

َ
َ

ِ َع ّ
َ

 ص
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

 فملس ےن رفامای وہک ا

 ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب اقحس، رضحت ہبقع نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد زپےنھ اک ایبؿ

     970    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حباٌ بً يشار، ابومَّطٖ، ًبيساہلل بً كلحہ بً ًلی، ح :  راوی

ٖٕ ًُبَِيُس اہللٔ  ثَىٔی ََبُو ُمََّطِّ ًُ َيَشإر اِلکََٔلبٔیُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا حٔبَّا ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًٔ  َحسَّ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًُ كَِلَحَة بِ بِ

ًِ الِ  ًَ ًَلٓٔیٕ اِلَضأطِٔمُّ   ًُ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ٕ َحسَّ یز ٌِ ََکٔ ُظ ََ ًِ َْسَّ اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٔ ُنِحنٔز

ٕس َوََِز  ًَلَی ُمَحنَّ ِل اللَُّضهَّ َػلِّ  ُ٘ ِلَي َٓ َلِيَيا ََصَِل اِلبَِئت  ًَ َّی  َضأت اِلنُ َیَِٜتاَل بٔاِلنَِٜٔيأل اِْلَِوفَی إَٔذا َػل ِؤٔمئیَن َوأجطٔ َُمَّ

ََّک َحنٔيْس َمحٔيْس  ًَلَی آٔل إٔبَِزاصٔيَه إٔى َنا َػلَِّيَت  َٛ یَّتٔطٔ َوََصِٔل بَِيتٔطٔ   َوذُرِّ

ومیس نب اامسلیع، ةحؿ نب اسیر، اوبرطمػ، دیبع اہلل نب ہحلط نب یلع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 
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 ومیس نب الیعمس، ةحؿ نب اسیر، اوبرطمػ، دیبعاہلل نب ہحلط نب یلع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت ےک دعب ایک داع زپےھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 داع زپےھدہشت ےک دعب ایک 

     971    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، وليس بً مشله، اوزاعی، حشاٌ بً ًليہ، محنس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

یُّ 
ثََيا اِْلَِوَزاعٔ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًُ ََبٔی  َحسَّ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ َة َحسَّ ٔليَّ ًَ  ًُ ٌُ بِ ا ثَىٔی َحشَّ َحسَّ

َْ َََحُس  َه إَٔذا ََفَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ٍَ ََبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َسنٔ وَّذِ ًَائَٔظَة ََى ٌَ ِلَيَت َٓ ٔس اِْلٔخٔ  َظضُّ ًِ التَّ ِه ٔم ُٛ

 ًِ ًِ ََشِّ اِلَنٔشئح السَّ  بٔاہللٔ ٔم ًِ ٓٔتَِئة اِلَنِحَيا َواِلَنَنأت َؤم ٔ َؤم بِر َ٘ ًََذأب اِل  ًِ ًََذأب َجَضيََّه َؤم  ًِ ٍٕ ٔم الٔ ََِربَ  جَّ

ادمح نب لبنح، فدیل نب ملسم، افزایع، شحؿ نب ہیطع، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن رفامای مت ںیم ےس بج وکیئ آرخی دہشت ےس افرغ وہ وت اچر زیچفں ےس انپہ امےگن اکی منہج ےک ذعاب ےس، دفرسے ربق  فآہل

 ےک ذعاب ےس، رسیتے زدنیگ افر ومت ےک  ہنت ےس، افر وچےھت حیسم داجؽ ےک  ہنت ےس 

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، فدیل نب ملسم، افزایع، شحؿ نب ہیطع، دمحم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب ایک داع زپےھ

     972    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نانی، محنس بً ًبساہلل بً كاؤض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہوہب بً ب٘يہ، ًنز بً یوىص، ی :  راوی

 ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ مٔیُّ َحسَّ ًُ یُوىَُص اِلامَیَ َة ََِخبََرىَا ًَُنزُ بِ ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ كَاُوٕض 

 َّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًََذأب َجَضيََّه ًَبَّإض   ًِ ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ٔس اللَُّضهَّ إ َظضُّ َس التَّ ٌِ وُل َب ُ٘ ٌَ َي َُّط کَا َه ََى ًََلِيطٔ َوَسلَّ ًِ ی اہللُ  َوًََُوذُ بَٔک ٔم

ًِ ٓٔتَِئة اِلَنِحَيا َواِلَنَنا أل َوًََُوذُ بَٔک ٔم جَّ ًِ ٓٔتَِئة السَّ ٔ َوًََُوذُ بَٔک ٔم بِر َ٘  ٔت ًََذأب اِل



 

فبہ نب ہیقب، رمع نب ویسن، امیین، دمحم نب دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 
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 فبہ نب ہیقب، رمع نب ویسن، امیین، دمحم نب دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زپےھ دہشت ےک دعب ایک داع

     973    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً ًنزو، مٌنز، ًبسالوارث، حشین، ًبساہلل بً بزیسہ، حيولہ بً ًلی، حرضت مححً بً اورَ  رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ِبُس اِلوَ  ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ َنز ٌِ ِنزٕو ََبُو َم ًَ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ َحِيَوَلَة بِ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ لُِّه  ٌَ ثََيا اِلُحَشیُِن اِلُن ارٔٔث َحسَّ

َه اِلَنِشحَٔس  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َزَخَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ثَُط  َٔ َحسَّ ًَ اِْلَِزَر ًَ بِ ٌَّ ٔمِحَح َض ًَلٓٔیٕ ََ َٗ ِس  َٗ إَٔذا صَُو بَٔزُجٕل  ی َػََلَتُط َٓ

 ُ َنُس الَّٔذی َلِه َیلِٔس َوَلِه ی ِّی ََِسأَلَُک َیا َہلَلُ اِْلََحُس الؼَّ ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ُس َوصَُو َي ٔفَ لٔی َوصَُو یََتَظضَّ ِِ ٌِ َا ّوا َََحْس ََ ُٔ ُٛ ًِ َلطُ  وَلِس َوَلِه َیُٜ

 َٗ اَل  َ٘ َٓ اَل  َٗ ُٔوُر الزَّحٔيُه  َِ ََّک ََىَِت اِل ِس ُُٔفَ َلُط ثَََلثّاذُىُوبٔی إٔى َٗ  ِس ُُٔفَ َلطُ 

دبع اہلل نب رمعف، رمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ہلظنح نب یلع، رضحت نجحم نب افر ع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

افر فہ اس رطح دہشت زپھ راہ  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ وت اکی صخش وک داھکی یکسج امنز متخ ےک رقبی یھت
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یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک رفامای اوکس شخب دای ایگ افر ہی ہلمج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت  افر ع ےتہک ںیہ ہک آپ

 رمہبت درہاای

 دبعاہلل نب رمعف، رمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ہلظنح نب یلع، رضحت نجحم نب افر ع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت آہتسہ زپانھ اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت آہتسہ زپانھ اچےیہ



 

     974    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً بً اسوز، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًبساہلل بً سٌيس، یوىص، ابً بٜیر محنس بً اسحٙ، ًبسالزحن :  راوی

 ًيہ

 ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ َٜیِر ُ ًَ ب ىٔی ابِ ٌِ ثََيا یُوىُُص َي ِٜٔئسیُّ َحسَّ ٌٔيٕس اِل ًُ َس ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٔ َحسَّ ًٔ اِْلَِسَوز ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ

ًِ ال اَل ٔم َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ُس ًَ َظضُّ ٌِ یُِدفَی التَّ يَّةٔ ََ  شُّ

دبع اہلل نب دیعس، ویسن، انب ریکب دمحم نب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 تنس ہی ےہ ہک دہشت آہتسہ زپانھ اچےیہ

 اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب دیعس، ویسن، انب ریکب دمحم نب اقحس، دبعارلنمح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہشت ںیم ایلگن ےس ااشرہ رکان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ںیم ایلگن ےس ااشرہ رکان

     975    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، مشله بً ابی مزیه، حرضت ًلی بً ًبسالزحنً مٌاوی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ اؤیِّ  ٌَ ًٔ اِلُن ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َمزِیََه  ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًُ ًُنَ َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ َز َوََىَا اَل َرآنٔی 

ًَلَ  َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َنا کَا َٛ  ٍِ اَل اِػَي َٗ َٖ ىََضانٔی َو ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ  ٔ ََلة ًَِبُث بٔاِلَحَصی فٔی الؼَّ ِلُت ََ ُ٘ َٓ  ٍُ َه َيِؼَي ِيطٔ َوَسلَّ

 ٌَ اَل کَا َٗ  ٍُ َه َيِؼَي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٕ کَا ِي َٛ َِٓدٔذظٔ اِليُِنىَی َو ًَلَی  ُط اِلُيِنىَی  َّٔ َٛ  ٍَ ََلةٔ َوَؿ إَٔذا َجَلَص فٔی الؼَّ

ٔ الِ  ِدٔذظ َٓ ًَلَی  ی  ُط اِليُرِسَ َّٔ َٛ  ٍَ ٌٔطٔ الًَّٔی َتلٔی اِْلٔبَِضاَو َوَوَؿ طُ کُلََّضا َوَََطاَر بٔأُِػبُ ٌَ َبَف َََػابٔ َٗ یَو  ُيرِسَ

دبعارلنمح اعمفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےن  یبنعق، امکل، ملسم نب ایب رممی، رضحت یلع نب

ایک رک ھجم وک امنز ںیم رکنکویں ےس ےتلیھک وہےئ داھکی بج فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت ےھجم اس ےس عنم رفامای افر اہک ہک وت یھب امنز ںیم فیہ 

 ےن وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت؟ رفامای بج آپ یلص اہلل وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت، ںیم

دت ہیلع فآہل فملس امنز ںیم ےتھٹیب وت داںیئ راؿ رپ داایں اہھت رےتھک افر بس اویلگنں وک دنب رک ےتیل افر اوگنےھٹ ےس قحلم ایلگن ےس )اہش



 

 اؿ رپ رےتھکایلگن ےس( ااشرہ رکےت افر ابایں اہھت ابںیئ ر فایل

 یبنعق، امکل، ملسم نب ایب رممی، رضحت یلع نب دبعارلنمح اعمفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ںیم ایلگن ےس ااشرہ رکان

     976    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ًبسالزحيه، بزار، ًٔاٌ، ًبسالواحس بً زیاز، ًثناٌ بً حٜيه، ًامز، حرضت ًبساہلل بً زبیر رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ًَِبُس اِلَواحٔسٔ بِ  ثََيا  ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًَِبٔس الزَّحٔئه اِلَبزَّاُز َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَأمزُ َحسَّ ثََيا  ٜٔيٕه َحسَّ ًُ َح ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز

َس  ٌَ َٗ َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ی بِ َسَمطُ اِلُيرِسَ َٗ َل  ٌَ ٔ َج ََلة فٔی الؼَّ

 َ ٔ اِلُيِنى ِدٔذظ َٓ ًَ َتِحَت  ٍَ یََسُظ اِلُيِنىَی  ی َوَوَؿ بَتٔطٔ اِلُيرِسَ ِٛ ًَلَی ُر ی  ٍَ یََسُظ اِلُيرِسَ َسَمُط اِلُيِنىَی َوَوَؿ َٗ لَی ی َوَساٗٔطٔ َوََفََغ 

بَّابَةٔ  ًَِبُس اِلَواحٔٔس َوَََطاَر بٔالشَّ ٌٔطٔ َوَََراىَا  ٔ اِلُيِنىَی َوَََطاَر بٔأُِػبُ ِدٔذظ َٓ 

ؿ، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، اعرم، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب دبعارلمیح، زبار، افع

 افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ںیم ےتھٹیب وت ابایں اپؤں داینہ راؿ افر داینہ ڈنپیل ےک ےچین رک ےتیل افر داانہ اپؤں اھچب ےتیل

افر داایں اہھت داںیئ راؿ رپ رےتھک افر ایلگن ےس ااشرہ رکےت، افعؿ ےتہک ںیہ ہک دبعاولادح ےن یلمع وطر  ابایں اہھت ابںیئ ےنٹھگ رپ رےتھک

 رپ رک ےک داھکای افر ایلگن ےس ااشرہ ایک 

 دمحم نب دبعارلمیح، زبار، افعؿ، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، اعرم، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ںیم ایلگن ےس ااشرہ رکان

     977    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ًامز، حرضت ًبساہلل بً زبیر رضی اہلل ًيہابزاہيه بً حشً، ححاد، ابً جزیخ، زیاز، محنس بً ًحَلٌ :  راوی

 ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًِ زٔیَاز ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ثََيا َححَّاْد  ئصیُّ َحسَّ ًٔ اِلنٔؼِّ ًُ اِلَحَش ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًٔ ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  

َّطُ  ٔ ََى ًٔ الزُّبَیِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ اَل ابِ  اہللٔ  َٗ َضا  ُٛ ًَا َوََل یََُحِّ ٌٔطٔ إَٔذا َز ٌَ ئُظیرُ بٔأُِػبُ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًُ َذََکَ ََ



 

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  َّطُ َرََی الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ًَأمْز  اَل ََِخبََرنٔی  َٗ ًُ زٔیَيإر  ًَِنزُو بِ َذلَٔک َویََتَحاَمُل  ُجَزیِٕخ َوَزاَز  َٛ َوَسلََّه یَِسًُو 

ی ٔ اِلُيرِسَ ِدٔذظ َٓ ًَلَی  ی  ٔ اِليُرِسَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔئسظ َّی اہللُ   الئَّيیُّ َػل

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، زاید، دمحم نب الجعؿ، اعرم، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

 فآہل فملس بج دہشت زپےتھ ےھت وت ایلگن ےس ااشرہ رکےت ےھت افر اوکس رحتک ںیہن دےتی ےھت، انب رججی ےن اہک رمعف نب دانیر اہلل ہیلع

ےن اانت ااضہف ایک ےہ ہک ےھجم اعرم ےن اےنپ فادل ےک وحاہل ےس ربخ دی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح ااشرہ رکےت ےھت 

 ےھت( افر ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابایں اہھت ابںیئ راؿ رپ رےتھک ےھت  )ینعی رحتک ہن رکےت

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، زاید، دمحم نب الجعؿ، اعرم، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ںیم ایلگن ےس ااشرہ رکان

     978    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، یحٌی ، ابً ًحَلٌ، ًامز، حرضت ًبساہلل بً زبیر :  راوی

ثََيا  ثََيا یَِحٌَی َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًُ ابِ

ُظ إَٔطاَرَتطُ َوَحٔسیُث َححَّإد َََتهُّ   ََل یَُحاؤُز َبَْصُ

ہک آپ یک اگنہ ااشرہ ےس آےگ ہن  دمحم نب اشبر، ییحی، انب الجعؿ، اعرم، رضحت دبعاہلل نب زریب ایس رطح رفاتی رکےت وہےئ ےتہک ںیہ

 ڑبیتھ یھت افر اجحج یک دحثی ییحی یک دحثی ےس زایدہ لمکم ےہ 

 دمحم نب اشبر، ییحی ، انب الجعؿ، اعرم، رضحت دبعاہلل نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 دہشت ںیم ایلگن ےس ااشرہ رکان

     979    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً محنس، ًثناٌ، ابً ًبسالزحنً، ًؼاو بً ٗسامہ، بً بحيلہ مالک بً ىنیر، حرضت ىنیر خزاعی رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ٕس  ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ بَىٔی بَحٔيَلَة َحسَّ َُٗساَمَة ٔم  ًُ ثََيا ًَٔؼاُو بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا ًُِثَنا ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ اليُّ



 

 ٔ ا ذ ٌّ َه َوأؿ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت الئَّيیَّ َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٕ اِلُدزَاعٔیِّ  ًٔ ىَُنیِر ًِ َمالٔٔک بِ ًَطُ ًَ دٔٔذظٔ اِليُِنىَی  َرا َٓ ًَلَی  اِليُِنىَی 

ِس َحَياَصا َطِيّئا َٗ بَّابََة  طُ الشَّ ٌَ ا إِٔػَب ٌّ ٔ  َرآ

ِب لہ امکل نب ریمن، رضحت ریمن زخایع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 
ِخ
ت

دبع اہلل نب دمحم، امثعؿ، انب دبعارلنمح، اصعؾ نب دقاہم، نب 

 داینہ راؿ رپ داانہ اہھت رےھک وہےئ افر اہشدت فایل ایلگن ااھٹےئ وہےئ دقرے ی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی

 وہیئ 

ِب لہ امکل نب ریمن، رضحت ریمن زخایع ریض اہلل ہنع :  رافی
ِخ
ت

 دبعاہلل نب دمحم، امثعؿ، انب دبعارلنمح، اصعؾ نب دقاہم، نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم اہھت ےنکیٹ یک رکاتہ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اہھت ےنکیٹ یک رکاتہ اک ایبؿ

     980    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ًبسالنلک، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہاحنس بً حيبل، احنس بً محنس، بً طبویہ، محنسبً رآٍ، محنس ب :  راوی

ًَِبسٔ   ًُ ُس بِ ٍٕ َوُمَحنَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ًٔ َطبَُّویِطٔ َوُمَحنَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ َحِيَبٕل َوََِحَنُس بِ ثََيا ََِحَنُس بِ ثََيا  َحسَّ الُوا َحسَّ َٗ زَّاُل  َِ اِلَنلٔٔک اِل

ٌٔيَل بِ  ًِ إِٔسَن ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ اَل ًَ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َة  ًٔ ََُميَّ

َویِطٔ ىََهی  ًُ َطبُّ اَل ابِ َٗ ٔ َو ًَلَی یَٔسظ َتنْٔس  ٌِ ََلةٔ َوصَُو ُم ٌِ یَِحلَٔص الزَُّجُل فٔی الؼَّ ًُ َحِيَبٕل ََ َتنَٔس الََِحَنُس بِ ٌِ ٌِ َي ٔ فٔی ََ ًَلَی یَٔسظ زَُّجُل 

 ٍٔ ِٓ ُظ فٔی بَأب الزَّ ًَلَی یَسٔظٔ َوَذََکَ َتنْٔس  ٌِ َِّی الزَُّجُل َوصَُو ُم ٌِ ُيَؼل ٍٕ ىََهی ََ ٔ ًُ َرآ اَل ابِ َٗ ََلةٔ َو ًَِبسٔ  الؼَّ  ًُ اَل ابِ َٗ حُوزٔ َو ًِ الشُّ ٔم

ًَلَی یََسیِطٔ إَٔذا ىََضَف  َتنَٔس الزَُّجُل  ٌِ ٌِ َي ٔ  اِلَنلٔٔک ىََهی ََ ََلة  فٔی الؼَّ

ادمح نب لبنح، ادمح نب دمحم، نب وبشہی، دمحمنب راعف، دمحم نب دبعاکلمل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

ہی یک رفاتی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ امنز ںیم اہھت رپ کیٹ اگل رک ےنھٹیب ےس، ہی اامؾ ادمح نب لبنح یک رفاتی ےہ افر انب وبش

ویں ےہ ہک عنم رفامای امنز ںیم اہھت رپ کیٹ اگلےن ےس )ینعی اس ںیم ےنھٹیب یک رصاتح ںیہن ےہ( افر انب راعف یک رفاتی ہی ےہ ہک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اہھت رپ کیٹ اگل رک امنز زپےنھ ےس رگم انب راعف ےن اس اممتعن وک دجسہ ےس اےتھٹ فتق ےک 

ےیل ایبؿ ایک ےہ افر انب دبعاکلمل ےن ہی رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ امنز ںیم اہ وھتں رپ کیٹ 



 

 اگلےن ےس ہکبج فہ )دجسہ ےس( اےھٹ 

 ادمح نب لبنح، ادمح نب دمحم، نب وبشہی، دمحمنب راعف، دمحم نب دبعاکلمل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اہھت ےنکیٹ یک رکاتہ اک ایبؿ

     981    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً اميہ رضی اہلل ًيہ بْش بً ہَلل، ًبسالوارث، حرضت اسناًيل :  راوی

ًِ الزَُّجٔل  ًَ ا  ٌّ ٔ َة َسأَِلُت ىَآ ًٔ ََُميَّ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًَِبُس اِلَوارٔٔث  ثََيا  ًُ صََٔلٕل َحسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ اَل َحسَّ َٗ ْک یََسیِطٔ  ِّی َوصَُو ُمَظبِّ ُيَؼل

َلِيضِٔه  ًَ ؤب  ـُ ِِ ًُ ًَُنَز تِٔلَک َػََلةُ اِلَن اَل ابِ َٗ 

ؽ، دبعاولارث، رضحت اامسلیع نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انعف ےس اےسی صخش ےک رشب نب الہ

وت قلعتم درایتف ایک وج اہوھتں یک اویلگنں وک الم رک )ینعی اکی اہھت یک اویلگنں وک دفرسے اہھت یک اویلگنں ںیم دالخ رک ےک( امنز زپےھ 

م )وہید( یک امنز ےہ )ذہلا اس ےس رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک 

 ھ
یلی

رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ےھت ہک ہی اوضغملب 

 (اانتجب رضفری ےہ

 رشب نب الہؽ، دبعاولارث، رضحت اامسلیع نب اہیم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اہھت ےنکیٹ یک رکاتہ اک ایبؿ

     982    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً زیس بً ابی زرٗا، محنس بً سلنہ، ابً وہب، ہظاو بً سٌس، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َزیِٔس بِ  ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٌّ َحسَّ ُوطُ َجنٔي ِٔ ًُ َوصِٕب َوَصَذا َل ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ََبٔی ح و َحسَّ أئ َحسَّ َٗ ًِ ًٔ ََبٔی الزَِّر ًَ ا 

أًْس  َٗ ی َوصَُو  ٔ اِلُيرِسَ ًَلَی یَسٔظ ُٜٔئ  َّطُ َرََی َرُجَّل یَتَّ ًٔ ًَُنَز ََى ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًُ َزیِٕس صَٔظاؤ بِ ٌُ بِ اَل َصاُرو َٗ ََلةٔ  فٔی الؼَّ

ذَّ  ٌَ ًَ ُي ََٜذا َیِحلُٔص الَّٔذی ٌَّ َص ٔ إ َٓ ََٜذا  اَل َلطُ ََل َتِحلِٔص َص َ٘ َٓ ا  َ٘ َٔ طٔ اِْلَِيرَسٔ ثُهَّ ااَّ ِّ٘ ًَلَی ٔط ٌَ َساّٗٔلا   بُو

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہرفؿ نب زدی نب ایب زراق، دمحم نب ہملس، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، انعف، رضحت انب رمع 

ےھٹیب وہےئ داھکی )اہرفؿ نب سیدی یک رفاتی ےہ ہک ابںیئ رکفٹ رپ زپا وہا داھکی( وت اس  اکی صخش وک ابںیئ اہھت رپ کیٹ اگل رک امنز ںیم



 

وو ذعاب دای اجاگیئ
ک

 

ِب
ذ

 ےس اہک اس رطح تم ھٹیب اس ےیل ہک ہی اؿ ولوگں یک تسشن ےہ 

 زدی نب ایب زراق، دمحم نب ہملس، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع اہرفؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعقہ افیل ںیم فیفخت اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دعقہ افیل ںیم فیفخت اک ایبؿ

     983    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، سٌس بً ابزاہيه، ابوًبيسہ ےن اپيے والس يٌىی حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ًِ ََبٔی ًُب ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٌَ فٔی َحسَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ ًِ ََبٔيطٔ َ ًَ ِيَسَة 

وَو  ُ٘ َّی َي اَل َحً َٗ وَو  ُ٘ َّی َي ُِٗلَيا َحً اَل  َٗ  ٕٔ ًَلَی الزَِّؿ َُّط  أَى َٛ َتیِٔن اِْلُوَلَيیِٔن  ٌَ ِٛ  الزَّ

اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص صفح نب رمع، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبدیبعہ ےن اےنپ فادل ینعی رضحت دبع

اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ دف روتعکں ےک دعب )دعقہ ںیم( اس رطح وہےت وگای رگؾ رھتپ رپ ھٹیب ےئگ وہں )ینعی تہب دلج ڑھکے وہ 

( اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اجےت( ہبعش ےتہک ںیہ ہک مہ ےن )اےنپ ااتسذ دعس نب اربامیہ( ےس وپاھچ ہک )ایک آپ ہی ےتہک ںیہ

 فملس ڑھکے وہ اجےت وت )دعس نب اربامیہ ےن( اہک اہں اہیں کت ہک ڑھکے وہ اجےت 

 صفح نب رمع، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبدیبعہ ےن اےنپ فادل ینعی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم السؾ ریھپےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ ریھپےن اک ایبؿ

     984    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً ًبيس زیاز بً ایوب، حرضت ًبساہلل محنس بً ٛثیر سٔياٌ، احنس بً یوىص، زائسہ مشسز، ابواحوؾ، محنس  :  راوی

 بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ



 

 َ ث ثََيا َزائَٔسةُ ح و َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌُ ح و َحسَّ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ََبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ َيا ُمَشسَّ

 ًُ ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َتنٔيُه ح و َحسَّ َيآٔٔسیُّ ح و َحسَّ ًُ ًُبَِيٕس اللَّ ثََيا ًَُنزُ بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ ََیُّوَب  ًُ اِلُنِيَتْٔصٔ بَِيٕس اِلُنَحارٔبٔیُّ َوزٔیَازُ بِ بِ

ثََيا حَُشیُِن  ٍٕ َحسَّ ًُ َمئي ثََيا ََِحَنُس بِ یٕک ح و َحسَّ ًِ ََشٔ ًَ  َٕ ًَ یُوُس ىٔی ابِ ٌِ ُٙ َي ُضِه  ََِخبََرىَا إِٔسَح ائٔيُل کُلُّ ثََيا إِْٔسَ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ بِ

 ًِ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ َواِْلَِسَوز ًَ ائٔيُل  اَل إِْٔسَ َٗ ِبٔس اہللٔ َو ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح َّی اہللُ  ًَ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ِبٔس اہللٔ ََ ًَ

ٌَ ُيَشلِّ  َه کَا َلِيُِٜه ًََلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ََلُو  َلِيُِٜه َوَرِحَنُة اہللٔ الشَّ ًَ ََلُو  ٔ الشَّ ظ َّی یَُزی بََياُق َخسِّ ًِ ٔطَنالٔطٔ َحً ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ًَ  َوَرِحَنُة ُه 

اَل ََبُو َزاُوز َٗ ُظ  ِ رسِّ َٔ ائٔيَل َلِه ُي ٌَ َوَحٔسیُث إِْٔسَ َيا ِٔ ُى َحٔسیٔث ُس ِٔ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا َل َٗ َٙ َوَیِحٌَی  اہللٔ  ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َوَرَواُظ ُزَصیِْر 

بِ  ًَ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ ًِ ََبٔيطٔ َو ًَ  ٔ ًٔ اِْلَِسَوز ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيَل  ًِ إِْٔسَ ًَ ًُ آَزَو  َبُة بِ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز ُط َٗ ٔس اہللٔ 

ٌَ یُِيرٔکُ َصَذا اِلَحٔسیَث َحسٔیَث ََ  اکَا ًّ ٌَ َمزُِٓو ٌِ یَُٜو ََ َٙ  بٔی إِٔسَح

دمحم نب ریثک ایفسؿ، ادمح نب ویسن، زادئہ دسمد، اوباوحص، دمحم نب دیبع زاید نب اویب، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس 

ہیلع فآہل فملس ےک رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابںیئ افر داںیئ رطػ السؾ ریھپےت ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل 
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ِ، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی اافلظ ایفسؿ یک ایبؿ رکدہ دحثی ےک ںیہ افر ارس
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الیئ ےن اینپ دحثی ںیم ایکس یرصحی ںیہن 

ِ اک ذرک ںیہن ایک( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس زریہ ےن اوب ااحسؼ ےس افرییحی نب
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 آدؾ ےن وباہطس یک ےہ )ینعی ا

 

 

مس
یلق
ع  دبع اہلل، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہبعش اوب ااحسؼ ارسالیئ اوب ااحسؼ ےس ویں رفاتی ایک ےہ ع  دبعارلنمح نب االوسد ع  اہیب ف

 یک اس دحثی ےک رموفع وہےن اک ااکنر رکےت ںیہ 

دمحم نب ریثک ایفسؿ، ادمح نب ویسن، زادئہ دسمد، اوباوحص، دمحم نب دیبع زاید نب اویب، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ ریھپےن اک ایبؿ

     985    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حز رضی اہلل ًبسہ بً ًبساہلل یحٌی بً آزو، موسٰی بً ٗيص، سلنہ بً ٛہيل، ًل٘نہ بً وائل، حرضت وائل بً ح :  راوی

 ًيہ



 

ًِ َسَلنَ  ًَ مٔیُّ  ِيٕص اِلَحرِضَ َٗ  ًُ ثََيا ُموَسی بِ ًُ آَزَو َحسَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ًُ ًَِبَسةُ بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ َة بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل اَل َػلَِّيُت َم َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َلِيُِٜه َوَرِحَنُة اہللٔ َوبََزکَاتُطُ  َوائٕٔل  ًَ ََلُو  ًِ یَنٔيئطٔ الشَّ ًَ ٌَ ُيَشلُِّه  کَا َٓ َه  َوَسلَّ

َلِيُِٜه َوَرِحَنُة اہللٔ  ًَ ََلُو  ًِ ٔطَنالٔطٔ الشَّ ًَ  َو

ل، ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع
 ب 
کہ

 ےس رفاتی ےہ ہک دبعہ نب دبعاہلل ییحی نب آدؾ، ومٰیس نب سیق، ہملس نب 
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ْم ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داینہ رطػ السؾ ریھپےت وت ےتہک ا
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)ینعی ابںیئ رطػ السؾ ریھپےت فتق فرباکہت ںیہن  ف

 ےتہک ےھت

ل، ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع :  رافی
 ب 
کہ

 دبعہ نب دبعاہلل ییحی نب آدؾ، ومٰیس نب سیق، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   باب

 امنز ںیم السؾ ریھپےن اک ایبؿ

     986    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، یحٌی بً زَکیا، وٛيٍ، مشٌز، ًبيساہلل بً ٗبلہ، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ََبٔی َطِيَبَة حَ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ َسُنَزةَ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًٔ اِلِ٘ٔبٔليَّةٔ  ًِ ًُبَِئس اہللٔ ابِ ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ  ٍْ یَّا َوَوٛٔي ًُ َزََکٔ ثََيا یَِحٌَی بِ  سَّ

َه َََحُسىَا َََطاَر بَٔئسظٔ مٔ  َشلَّ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل يَّا إَٔذا َػلَِّيَيا َخِل ُٛ اَل  َٗ ًِ ٔ ًِ َيَشارٔظ ًَ  ًِ ًِ یَنٔيئطٔ َؤم ًَ

ِه ََِو  ُٛ ََّنا یَِٜفٔی َََحَس ََّضا ََذِىَاُب َخِيٕل ُطِنٕص إٔى أَى َٛ  ٔ ِه یُومٔی بَٔئسظ ُٛ اَل َما بَاُل َََحٔس َٗ َّی  ا َػل َلنَّ وَل َٓ ُ٘ ٌِ َي َ ِه َ ُٛ  ََََل یَِٜفٔی َََحَس

ًَلَی ََخٔيطٔ  ٌٔطٔ ُيَشلُِّه  ََٜذا َوَََطاَر بٔأُِػبُ ًِ ٔطَنالٔطٔ  َص ًَ  ًِ ًِ یَنٔيئطٔ َؤم ًَ  ًِ  ٔم

امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای، فعیک، رعسم، دیبع اہلل نب ہیطبق، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ 

داںیئ فاےل افر ابںیئ فاےل آدیم  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپےتھ ےھت بج مہ ںیم ےس وکیئ السؾ ریھپات وت اےنپ اہھت ےک

یک رطػ ااشرہ رکات بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ایک ابت ےہ مت امنز ںیم یھب اہوھتں ےس ااشرہ 

ھا رے ےیل سب اانت اکیف ےہ )ہی ہہک رک( آپ یلص اہلل

م

 

ت

 ہیلع فآہل رکےت وہ وگای فہ اہھت رھپے وہےئ وھگڑفں یک دومں یک رطح ںیہ 

 فملس ےن ایلگن ےس ااشرہ ایک )ینعی دہشت ںیم اس رطح ایلگن ااھٹےئ( افر رھپ اےنپ داںیئ افر ابںیئ فاےل اھبیئ وک السؾ رکے

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای، فعیک، رعسم، دیبعاہلل نب قیِعہ، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ ریھپےن اک ایبؿ

     987    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، ابونٌيه، حرضت مشٌز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِه  َحسَّ ُٛ اَل َََما یَِٜفٔی َََحَس َٗ َياُظ  ٌِ ٕ بٔإِٔسَيازٔظٔ َوَم ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ِيٕه  ٌَ ثََيا ََبُو نُ ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ٌِ ُسَلامِیَ َ ََِو َََحَسصُِه َ

ًِ ٔطَنالٔطٔ  ًَ  ًِ ًِ یَنٔيئطٔ َؤم ًَ  ًِ ًَلَی ََخٔيطٔ ٔم ٔ ثُهَّ يَُشلَِّه  ِدٔذظ َٓ ًَلَی  ٍَ یََسُظ  ـَ  َي

امیلسؿ، اوبمیعن، رضحت رعسم ریض اہلل ہنع ایس دنس ف  نت ےک اسھت رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دمحم نب

 رفامای ایک مت ںیم ےس یسک ےک ےیل اینت ابت اکیف ںیہن ےہ ہک فہ اانپ اہھت راؿ رپ رےھک افر رھپ السؾ رکے اےنپ اھبیئ وک وج داںیئ رطػ

 ػ ےہےہ افر وج ابںیئ رط

 دمحم نب امیلسؿ، اوبمیعن، رضحت رعسم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم السؾ ریھپےن اک ایبؿ

     988    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، زہیر، اًنع، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ َرا ٔب بِ ًِ اِلُنَشيَّ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ائٔیِّ  ًِ َتنٔيٕه اللَّ ًَ  ٍٕ ٔ ٓ

اَل ُزَصیِْر ََُر  َسُنَزةَ  َٗ وا ََیِٔسیضِٔه  ٌُ ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َواليَّاُض َرآ َّی اہللُ  َلِيَيا َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ اَل َزَخَل  اَل َما َٗ َ٘ َٓ ََلةٔ  اَل فٔی الؼَّ َٗ اُظ 

ََل  ََّضا ََذِىَاُب َخِيٕل ُطِنٕص َُِسُٜيُوا فٔی الؼَّ أَى َٛ ِه َرآٔعٔی ََیِٔسیُِٜه  ُٛ ٔ لٔی َََرا  ة

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اشمع، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس 

رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ولوگں ےک اہھت اےھٹ وہےئ ےھت )زریب ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اشمع ےن یف اٰولصلة اہک اھت( ہی دھکی 

ھا رے اہھت اس رطح اےھٹ وہےئ ںیہ وگای فہ رسشک وھگڑفں رک آپ یلص اہلل ہیلع

م

 

ت

 فآہل فملس ےن رفامای ایک ابت ےہ ںیم دھکی راہ وہں 

 یک دںیم وہں امنز ںیم وکسؿ اایتخر رکف

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اشمع، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اامؾ وک السؾ اک وجاب دانی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ وک السؾ اک وجاب دانی

     989    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہمحنس بً ًثناٌ، ابوجناہز، سٌيس بً بظیر، ٗتازہ، حشً، حرضت سنزہ رضی اہلل ًي :  راوی

ًِ َسنُ  ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٕ ًُ َبٔظیر ٌٔيُس بِ ثََيا َس ٔ َحسَّ ٌَ ََبُو اِلَحَناصٔز ًُ ًُِثَنا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ اَل َََمَزىَا الئَّيیُّ َػل َٗ َزَة 

ٌِ يَُشلِّ  ٌِ ىََتَحابَّ َوََ ًَلَی اِْلَٔماؤ َوََ ٌِ ىَزُزَّ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ ٕف اہللُ  ٌِ ًَلَی َب َيا  ـُ ٌِ  َه َب

دمحم نب امثعؿ، اوبامجرہ، دیعس نب ریشب، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 مہ وک مکح رفامای ہک مہ اامؾ ےک السؾ اک وجاب دںی آسپ ںیم دفیتس رںیھک افر اکی دفرسے وک السؾ ایک رکںی

  نب امثعؿ، اوبامجرہ، دیعس نب ریشب، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دعب ریبکت ےنہک اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ریبکت ےنہک اک ایبؿ

     990    حسیث                               اولجلس   :  جلس

 احنس بً ًبسہ، سٔياٌ ًنزو، ابومٌبس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌِ ٌَ يُ اَل کَا َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َبٕس  ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ ِنزٕو  ًَ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ِبَسَة ََِخبََرىَا ُس ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ـَ َحسَّ ٔ اُئ َػََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َلُه اِن٘

 ٔ ِٜبٔیر َه بٔالتَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ادمح نب دبعہ، ایفسؿ رمعف، اوبدبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک متخ 

 وہان ریبکت ےس ولعمؾ وہات اھت 

 رمعف، اوبدبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ادمح نب دبعہ، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ریبکت ےنہک اک ایبؿ

     991    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌی بً موسی، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، ًنزو بً زیيار، ابومٌبس مولی ابً ًباض رضی اہلل ًيہیح :  راوی

 ًُ ًَِنزُو بِ ًُ ُجَزیِٕخ ََِخبََرىَا  ٚٔ ََِخبََرنٔی ابِ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًُ ُموَسی اِلَبِلخٔیُّ َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ  َحسَّ َبٕس َمِولَی ابِ ٌِ ٌَّ ََبَا َم زٔیَيإر ََ

بَّ  ًِ اِلَنُِٜتوبَةٔ ًَ ُٖ اليَّاُض ٔم َِکٔ حٔیَن یَِيَْصٔ ِؤت لٔلذِّ ٍَ الؼَّ ِٓ ٌَّ َر ًَبَّإض ََِخبََرُظ ََ  ًَ ٌَّ ابِ ًَِضسٔ إض ََِخبََرُظ ََ ًَلَی  ٌَ َذلَٔک   کَا

ًَِلُه إَٔذا  ِيُت ََ ُٛ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًَ ٌَّ ابِ َه َوََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  طُ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌُ ُٓوا بَٔذلَٔک َوََِسَن  اِنَْصَ

ییحی نب ومیس، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوبدبعم ومیل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل 

 ںیم اس ذرک رہجی ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم رفض امنزفں ےس رفاتغ ےک دعب آبفاز دنلب ذرک وہات اھت افر انب ابعس ےتہک ںیہ ہک

 ےس یہ اتھجمس اھت ہک ولگ امنز ےس افرغ وہ ےئگ ںیہ افر ںیم ایکس آفاز اتنس اھت 

 ییحی نب ومیس، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوبدبعم ومیل انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ رصتخم رکےن ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 السؾ رصتخم رکےن ایبؿ

     992    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، محنس بً یوسٕ، اوزاعی، رقہ بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََحِ  َة بِ َحسَّ ًِ رُقَّ ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  یَابٔیُّ َحسَّ َٕ اِلٔفِ ًُ یُوُس ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًِ َنُس بِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ََلؤ ُسيَّْة الزُّصِزٔیِّ  ُٖ الشَّ َه َحِذ  ِيطٔ َوَسلَّ

ادمح نب دمحم نب لبنح، دمحم نب ویفس، افزایع، رقہ نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

 (ہیلع فآہل فملس ےن رفامای السؾ اک رصتخم رکان تنس ےہ )ینعی اس ںیم دم ہن رکے

  لبنح، دمحم نب ویفس، افزایع، رقہ نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز ںیم فوض وٹٹ اجےئ وت ایک رکے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم فوض وٹٹ اجےئ وت ایک رکے

     993    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ جزیز بً ًبسالحنيس، ًاػه بً سَلو، حرضت ًلی بً كلٙ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًَأػٕه اِْلَِحَؤل   ًِ ًَ ِبٔس اِلَحنٔئس  ًَ  ًُ ثََيا َجزٔیزُ بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا وٕ  َحسَّ ًٔ َسَلَّ ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ  ٌَ ا ًٔ حٔلَّ ًٔيَسی بِ

 ٔ ََلة ِه فٔی الؼَّ ُٛ َشا َََحُس َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إٔذَا  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕٙ ًٔ كَِل ًَلٔیِّ بِ  ًِ ٌِٔس ًَ ِ َوِلُي أ ِلَيَتَوؿَّ َٓ  ِٖ ِلَيِيَْصٔ َٓ

 َػََلَتطُ 

ادیمحل، اعمص نب السؾ، رضحت یلع نب قلط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل امثعؿ نب ایب ہبیش رجری نب دبع

 فملس ےن رفامای مت ںیم ےس ارگ یسک یک امنز ںیم رحی اخرج وہ اجےئ وت الچ اجےئ افر فوض رکے افر دفابرہ امنز زپےھ 

 ، رضحت یلع نب قلط ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش رجری نب دبعادیمحل، اعمص نب السؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ہگج رفض زپےھ وہں اس ہگج لفن ہن زپےھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سج ہگج رفض زپےھ وہں اس ہگج لفن ہن زپےھ

     994    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، حناز، ًبسالوارث، ليث ححاد بً ًبيس، ابزاہيه بً اسنٌيل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ًِ اِلَححَّأد بِ ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ًَِبُس اِلَوارٔٔث  اْز َو ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌٔيَحسَّ اَل  إِٔسَن َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َل 

َو ََ  سَّ َ٘ ٌِ یََت ًَِبسٔ اِلَوارٔٔث ََ  ًِ ًَ اَل  َٗ ِه  ُٛ ُ َََحُس حٔز ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه َََي ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًِ ًَ ًِ َینٔيئطٔ ََِو  ًَ َ ََِو 
ِو یََتأَخَّ

ََلةٔ يَ  ٕ فٔی الؼَّ از ِبَحةٔ ٔطَنالٔطٔ َزاَز فٔی َحٔسیٔث َحنَّ ىٔی فٔی الشُّ ٌِ 

دسمد، امحد، دبعاولارث، ثیل اجحج نب دیبع، اربامیہ نب اامسلیع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

 وہ اجؤ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک مت ااسی ںیہن رکےتکس ہک لفن امنز زپےنھ ےک ےیل آےگ ڑبھ اجؤ ای ےھچیپ ٹہ اجؤ ای داںیئ ابںیئ 



 

 دسمد، امحد، دبعاولارث، ثیل اجحج نب دیبع، اربامیہ نب الیعمس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
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 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سج ہگج رفض زپےھ وہں اس ہگج لفن ہن زپےھ

     995    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالوہاب، بً ىحسہ، اطٌث بً طٌبہ، ميہال بً خلئہ، حرضت ارزٚ بً ٗيص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ةَ  َٔ ًٔ َخلٔي ًِ اِلنِٔيَضأل بِ ًَ َبَة  ٌِ ًُ ُط ُث بِ ٌَ ثََيا ََِط ًُ ىَِحَسَة َحسَّ ًَِبُس اِلَوصَّأب بِ ثََيا  َّی بَٔيا  َحسَّ اَل َػل َٗ ِيٕص  َٗ  ًٔ ٚٔ بِ ًِ اِْلَِزَر ًَ

َّی ٍَ الئَّيیِّ َػل ََلةٔ َم ٔ الؼَّ ََلَة ََِو ٔمِثَل َصٔذظ ٔ الؼَّ اَل َػلَِّيُت صَٔذظ َ٘ َٓ ٌَ ََبُو  إَٔماْو َلَيا یُِٜىَی ََبَا رِٔمَثَة  اَل َوکَا َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

ٌٔ فٔی الؼَّ  وَما ُ٘ َّی ىَٔيیُّ اہللٔ برَِکٕ َوًَُنزُ َي ََٓؼل  ٔ ََلة ًِ الؼَّ ِٜبٔیَرَة اِْلُولَی ٔم ِس َطضَٔس التَّ َٗ ٌَ َرُجْل  ًِ یَنٔيئطٔ َوکَا ًَ  ٔ و سَّ َ٘ َّی ِّٕ اِلُن َػل

َتَل  َٔ یِطٔ ثُهَّ اِن َّی َرََیَِيا بََياَق َخسَّ ٔ َحً ًِ َيَشارٔظ ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ َسلَّ ًَ َشطُ  اہللُ  ِٔ ىٔی َن ٌِ َٔٔتأل ََبٔی رِٔمَثَة َي کَاِن

أََخَذ  َٓ َوثََب إَٔلِيطٔ ًَُنزُ  َٓ  ٍُ َٔ ٔ َيِظ ََلة ًِ الؼَّ ِٜبٔیَرَة اِْلُولَی ٔم ُط التَّ ٌَ اَو الزَُّجُل الَّٔذی ََِزَرَک َم َ٘ اَل اِجلِٔص  َٓ َٗ َُّظ ثُهَّ  َضز َٓ ٜٔبٔطٔ  بَٔنِي

َٜٔتأب  َُّط َلِه یُِضلِٔک ََصَِل اِل إٔى اَل  َٓ َ٘ َٓ ُظ  َلِيطٔ َوَسلََّه َبَْصَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیُّ َػل َٓ َِٓؼْل ََفَ ًِ بَیَِن َػَلَواتٔضِٔه  َّطُ َلِه یَُٜ َََػاَب  إَٔلَّ ََى

ٌَ ََبٔی رِٔمَثةَ  َة َمکَا ِس ٗٔيَل ََبُو ََُميَّ َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ أب  ًَ اِلَدلَّ  اہللُ بَٔک یَا ابِ

ہ، اثعش نب ہبعش، اہنمؽ نب ہفیلخ، رضحت ارزؼ نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اامؾ ےن مہ دبعاولاہب نب دجن

فملس ےک  وک امنز زپاھیئ س  اک انؾ اوبرہثم اھت اوہنں ےن اہک ہک اکی رمہبت ںیم ےن یہی امنز )ای ہی ہک ایسی یہ امنز( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

ما  یلہپ فص ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داینہ اجبن اسھت زپیھ یھت اوہنں ےن شم
ھ

 

عی

دی اہک ہک اوبرکب فرمع ریض اہلل 

ڑھکے ےھت افر اکی صخش افر اھت سج ےن ریبکت افیل اپیئ یھت بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ےکچ وت وت آپ یلص اہلل ہیلع 

اہیں کت ہک مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راسخرفں یک دیفسی دیھکی رھپ  فآہل فملس ےن داینہ افر ابںیئ رطػ السؾ ریھپا

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ سج رطح اوبرہثم )ینعی ںیم( ڑھکا وہا اےکس دعب فہ صخش سج ےن ریبکت افٰیل اپیئ یھت ڑھکا 

 رطػ  ےٹپھ افر اوکس ڑوجنھڑ ڈاال افر اہک ھٹیب اج، ویکہکن الہ اتکب ایس ےیل وہ رک دفاگہن زپےنھ اگل ہی دھکی رک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ایکس

اے ربابد وہےئ ہک اوہنں ےن اکی امنز وک دفرسی امنز ےس اگل ہن ایک )ہی نس رک( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اگنہ ااھٹیئ افر رفامای 

 رفامیئ اطخب ےک ےٹیب اہلل ےن ےھجت کیھٹ ابت ےنہک یک وتقیف اطعء 

 دبعاولاہب، نب دجنہ، اثعش نب ہبعش، اہنمؽ نب ہفیلخ، رضحت ارزؼ نب سیق ریض اہلل ہنع :  رافی
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 دجسہ وہس اک ایبؿ
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 محنس بً ًبيس حناز بً زیس، ایوب، محنس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل َػ  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی بَٔيا َحسَّ َّی اہللُ ل َرُسوُل اہللٔ َػل

َتیِٔن ثُهَّ َسلََّه ثُهَّ  ٌَ ِٛ َّی بَٔيا َر ََٓؼل اَل  َٗ ِْصَ  ٌَ ِضَز ََِو اِل ٔشیِّ الوُّ ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه إِٔحَسی َػََلتَِی اِل ؤ اِلَنِشحٔسٔ ًَ سَّ َ٘ ٔلَی َخَظَبٕة فٔی ُم اَو إ َٗ  

 ُ ًَلَی اِْل َلِيضَٔنا إِٔحَساصَُنا  ًَ ٍَ یََسیِطٔ  َوَؿ ََلةُ َٓ ِت الؼَّ ُْٗٔصَ  ٌَ ولُو ُ٘ ٌُ اليَّأض َوصُِه َي ًَا َد َْسِ ُب ثُهَّ َخَ ـَ َِ ُٖ فٔی َوِجضٔطٔ اِل َز ٌِ ی يُ ِخَ

ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػ  اَو َرُجْل کَا َ٘ َٓ ٌِ یُکَلَِّناُظ  ََٓضابَاُظ ََ ََلةُ َوفٔی اليَّأض ََبُو برَِکٕ َوًَُنزُ  ِت الؼَّ ًََلِيطٔ ُْٗٔصَ َّی اہللُ  يطٔ َذا  ل َوَسلََّه يَُشنِّ

اَل  َٗ ََلةُ  َْصِ الؼَّ ِ٘ اَل َلِه ََىَِص َوَلِه ُا َٗ ََلةُ  ِت الؼَّ ُْٗٔصَ اَل یَا َرُسوَل اہللٔ َََنٔشيَت ََِو  َ٘ َٓ  ًٔ بَِل َنٔشيَت یَا َرُسوَل اہللٔ  اِلَيَسیِ

ًَلَی الِ  َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َبَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِٗ َ أ َّی َٓ ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل َج ِه ََفَ ٌَ أَِوَمئُوا ََِی َن َٓ  ًٔ َٚ ذُو اِلَيَسیِ اَل َََػَس َ٘ َٓ ِوؤ  َ٘

ََّر َوَسَحَس ٔمثِ  ب َٛ َه ثُهَّ  َتیِٔن اِلَباَٗٔيَتیِٔن ثُهَّ َسلَّ ٌَ ِٛ َّی الزَّ ََٓؼل أمطٔ  َ٘ ٔلَی َم َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ََّر ثُهَّ َل ُسُحوزٔظٔ ََِو ََكَِوَل ثُهَّ اہللُ  ب َٛ ٍَ َو َٓ َر

اَل  َ٘ َٓ  ٔ ِضو ٕس َسلََّه فٔی الشَّ َٓ٘ٔيَل لُٔنَحنَّ اَل  َٗ ََّر  ب َٛ ٍَ َو َٓ ٔ ََِو ََكَِوَل ثُهَّ َر ََّر َوَسَحَس ٔمِثَل ُسحُوزٔظ ب َٛ ًِ ٜٔ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َوَل ًَ ِوُط  َٔ  َلِه ََِح

اَل ثُهَّ َسلََّه  َٗ ًَ حَُؼیِٕن  ٌَ بِ ٌَّ ًِٔنَزا ئُِت ََ  ىُبِّ

دمحم نب دیبع امحد نب زدی، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ ای رصع 

یک امنز ںیم ےس وکیئ اکی امنز زپیھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ دف رتعک زپاھےن ےک دعب السؾ ریھپ دای رھپ آپ یلص اہلل 

 فملس اس ڑکلی ےک اپس ےئگ وج دجسہ اگہ ےک اپس یگل وہیئ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ اکی اہھت رپ اہھت رھک ہیلع فآہل

رک ڑھکے وہ ےئگ افر رہچے ےس ہصغ ےک آاثر کلھج رےہ ےھت دلجی اجےن فاےل ولگ ےلچ ےئگ فہ ہی ہہک رےہ ےھت ہک امنز مک 

وگں ںیم اوبرکب فرمع ریض اہلل  امہن یھب ےھت فہ دفونں ھچک وپےتھچ وہےئ دفڑ رےہ ےھت اےنت ںیم اکی وہیئگ امنز مک وہیئگ فاہں وموجد ول

 صخش وکسج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذفادیلنی ےتہک ےھت وبؽ ااھٹای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن ھجم ےس وھبؽ وہیئ ےہ افر ہن یہ امنز مک وہیئ ےہ اس صخش ےن وھبؽ وہیئگ ای امنز یہ مک وہ یئگ؟ آپ 

اہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ ےئگ ںیہ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک 



 

فادیلنی چس ہہک راہ ےہ؟ ولوگں ےن ااشرہ ایک اہں سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رطػ وتمہج وہےئ افر درایتف رفامای ایک ذ

س ےس زپاھےن یک ہگج رپ آےئ افر دف رںیتعک زپاھ رک السؾ ریھپا افر السؾ ےک دعب اہلل اربک ہہک رک دجسہ ایک اسیج ہک امنز ںیم وہات ےہ ای ا

ربک اہک رھپ ریبکت ہہک رک دجسہ ایک اسیج ہک امنز ںیم وہات ےہ ای اس ےس یسک دقر ابمل، رھپ دجسہ یسک دقر ابمل رھپ دجسہ ےس رس ااھٹای افر اہلل ا

ےک ےس رس ااھٹای افر اہلل اربک اہک، اویب ےتہک ںیہ ہک دمحم نب ریسنی ےس یسک ےن وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ وہس 

ریہ ریض اہلل ہنع ےس وت ےھجم ااسی اید ںیہن ےہ اہتبل ےھجم ربخ دی یئگ ہک رمعاؿ نب ،نیص ےن دعب رھپ السؾ ریھپا؟ اوہنں ےن اہک اوبرہ

 )اینپ دحثی ںیم( اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )دجسہ وہس ےک دعب( رھپ السؾ ریھپا 

 دمحم نب دیبع امحد نب زدی، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
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ً  :  راوی  ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ایوب، محنس، حناز، محنسبً سیری

 ًَ ثََيا  َّی َحسَّ اَل َػل َٗ ٕ َََتهُّ  از ٔ َوَحٔسیُث َحنَّ ٕس بٔإِٔسَيازٔظ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  َّی ِبُس اہللٔ بِ َرُسوُل اہللٔ َػل

اَل  َٗ ِه  ٌَ اَل اليَّاُض َن َ٘ َٓ اَل  َٗ أَِوَمئُوا  َٓ ِل  ُ٘ ِل بَٔيا َوَلِه َي ُ٘ َه َلِه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ََّر َوَسَحَس ٔمِثَل  اہللُ  ب َٛ ََّر ثُهَّ  ب َٛ ِل َو ُ٘ ٍَ َوَلِه َي َٓ ثُهَّ َر

ازُ  أَِوَمئُوا إَٔلَّ َحنَّ َٓ َسُظ َوَلِه یَِذَُکِ  ٌِ ٍَ َوَتهَّ َحٔسیُثُط َلِه یَِذَُکِ َما َب َٓ ٔ ََِو ََكَِوَل ثُهَّ َر ًِ ُسُحوزٔظ اَل ََبُو َزاُوز َوکُلُّ َم َٗ ًُ َزیِٕس   بِ

ٍَ َرَوی صََذا اِلحَ  ََّر َوََل َذََکَ َرَج َٜب َٓ ِل  ُ٘  ٔسیَث َلِه َي

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اویب، دمحم، امحد، دمحمنب ریسنی ےس ایکن دنس ےک اسھت رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز 

ُووا ںیہن اہک ہکلب ایکس ہگج ہی اہک فَقا َؽ اانلَ

 

ی
َ
َم

 

ت

 َ

 

م، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ااھٹای زپیھ )امکل ےن( ظفل انب افر ظفل ق
َ
َع

 

ن

ُس 

 یسک )اہیں امکل ےن( ربک ذرک ںیہن ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل اربک اہک افر دجسہ ایک اسیج ہک امنز ںیم وہات ےہ ای اس ےس

امکل یک دحثی وپری وہیئگ افر اوہنں ےن اےکس دعب اک ذرک دقر ابمل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )دجسہ ےس( رس ااھٹای اہیں کت 

 ںیہن ایک افر ااشرہ اک ذرک امحد نب سیدی ےک العفہ افر یسک ےن ںیہن ایک 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اویب، دمحم، امحد، دمحمنب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 دجسہ وہس اک ایبؿ

     998    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، بْش، ابً مٔـل، سلنہ، ابً ًل٘نہ، محنس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٔ ًَ اِلُن ىٔی ابِ ٌِ ثََيا بِْٔشْ َي ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی بَٔيا َحسَّ اَل َػل َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َسَلَنُة َي ٔل َحسَّ َـّ

ٌَ بِ  ٌَّ ًِٔنَزا ئُِت ََ ِولٔطٔ ىُبِّ َٗ ٔلَی آٔخٔ  ٕ کُلِّطٔ إ از ىَی َحنَّ ٌِ َه بَٔن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ثُهَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ُِٗلُت  ًَ حَُؼیِٕن  اَل  َٗ َه  َسلَّ

يطٔ َذا ا ٌَ ُيَشنِّ َس َوَلِه یَِذَُکِ کَا ٌِ یََتَظضَّ ٔلَیَّ ََ سٔ َوَََحبُّ إ َظضُّ ٍِ فٔی التَّ اَل َلِه ََِسَن َٗ ُس  َظضُّ التَّ أَِوَمئُوا َوََل َذََکَ َٓ َٓ ًٔ َوََل َذََکَ  ِلَيَسیِ

ًِ ََیُّوَب َََتهُّ  ًَ ازٕ  َب َوَحٔسیُث َحنَّ ـَ َِ  اِل

، انب لضفم، ہملس، انب ہمقلع، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دسمد، رشب

مہ وک امنز زپاھیئ )ہملس نب ہمقلع ےن( امحد یک دحثی اک وپرا ومضمؿ ایبؿ ایک ےہ ومشبؽ، دمحم نب ریسنی ےک اس وقؽ ےک ہک ےھجم ربخ 

ےن اینپ دحثی ںیم اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ وہس ےک دعب رھپ السؾ ریھپا )ہملس(  دی یئگ ےہ ہک رمعاؿ ،نیص

ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )دمحم نب ریسنی ےس( وپاھچ ہک دہشت )ینعی دحثی ںیم اس ےک قلعتم ایک ذموکر ےہ( اہک ہک ںیم ےن دہشت ےک 

 ںیہن انس اہتبل ریمے زندکی ہی ابت دنسپدیہ ےہ ہک دہشت زپاھ اجےئ افر اس ابرے ںیم ) اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس( ھچک

ب ہ ذفادیلنی( اک ذرک ںیہن ےہ افر ہن ااشرہ ےس وجاب دےنی اک افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہصغ ےک 
م
ن س

دحثی ںیم )

 قلعتم ھچک ذموکر ےہ افر امحد یک دحثی ےس زایدہ لمکم ےہ 

 رشب، انب لضفم، ہملس، انب ہمقلع، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدسمد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ وہس اک ایبؿ

     999    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًلی بً نْصبً ًلی، سلامیٌ بً رحب، حناز، بً زیس، ایوب، ہظاو، یحٌی بً ًتيٙ، ابً ًوٌ، حرضت ابوہزیزہ  :  ویرا

 رضی اہلل ًيہ

ًِ ََیُّوَب  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًٔ ًُ َنِْصٔ بِ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ َوصَٔظاوٕ َوَیحِ َحسَّ ٕٙ َوابِ ًَتٔي  ًٔ ٌَی بِ

 َّ ًٔ ََى ٔة ذٔی اِلَيَسیِ َه فٔی ٗٔؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌٕ ِو ىٔی ًَ ٌِ اَل صَٔظاْو َي َٗ ََّر َوَسَحَس َو ب َٛ ُط 

اَل ََبُو زَ  َٗ ََّر َوَسَحَس  ب َٛ ََّر ثُهَّ  ب َٛ  ٌَ ا ًَ َحشَّ ًَأػْه ابِ ضٔئس َوحَُنِيْس َویُوىُُص َو ًُ الظَّ ا َحبٔيُب بِ ـّ اُوز َرَوی صََذا اِلَحٔسیَث ََِي



 

 َ َ ٕ ًِ صَٔظاو ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َلِه یَِذَُکِ َََحْس ٔمِيُضِه َما َذََکَ َحنَّ ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ ََّر َوَسَحَس َو اِْلَِحَوُل  ب َٛ ََّر ثُهَّ  ب َٛ َّطُ  َرَوی ى

ظُ  ًَِيُط صََذا الَّٔذی َذََکَ ا  ًِ صَٔظاوٕ َلِه یَِذَُکَ ًَ إغ صََذا اِلَحٔسیَث  ًَيَّ  ًُ ًُ َسَلَنَة َوََبُو برَِکٔ بِ ازُ بِ ََّر ثُهَّ َحنَّ ب َٛ َُّط  ًُ َزیِٕس ََى ازُ بِ  َحنَّ

َّرَ  ب َٛ 

انب وعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل  یلع نب رصننب یلع، امیلسؿ نب رحب، امحد، نب زدی، اویب، اشہؾ، ییحی نب قیتع،

ہیلع فآہل فملس ےس ذفادیلنی ےک ہصق ےک ذلی ںیم ذرک رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت یہک افر دجسہ ایک افر اشہؾ 

دفرسی ریبکت یہک افر دجسہ ایک  اوبداؤد نب شحؿ ےن اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ریبکت یہک افر اس ےک دعب رھپ 

ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک بیبح نب دیہش، دیمح، ویسن افر اعمص اوحؽ ےن وباہطس دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک 

افر امحد نب ہملس فاوب ےہ نکیل اؿ ںیم ےس یسک ےن یھب ذرک ںیہن ایک اسیج ہک امحد نب زدی ےن اشہؾ ےس رفاتی رکےت وہےئ ذرک ایک ےہ 

 رفاتی ںیہن ایک اسیج ہک امح
َ
ر َّ
ِ
َ

َّ ک

ُ

 

 ث
َ
ر َّ
ِ
َ

ٗ ک َّ

 

د نب زدی رکب نب ایعش ےن یھب اس دحثی وک اشہؾ ےس رفاتی ایک ےہ نکیل اوھنں ےن یھب اِئ

 ےن ذرک ایک ےہ 

 وعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعیلع نب رصننب یلع، امیلسؿ نب رحب، امحد، نب زدی، اویب، اشہؾ، ییحی نب قیتع، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ وہس اک ایبؿ

     1000    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ٛثیر، اوزاعی، زہزی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ محنس بً یحٌی بً ٓارض، محنس :  راوی

 ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ  ٕ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔب َوََبٔی َحسَّ ًٔ اِلُنَشيَّ ٌٔئس بِ َس

ًَِبسٔ اہللٔ  ًٔ َيطُ اہللُ َذلَٔک  َسَلَنَة َوًُبَِئس اہللٔ بِ َّ٘ َّی َي ٔ َحً ِضو اَل َوَلِه َيِشُحِس َسِحَستَِی الشَّ َٗ ٔة  ٔ اِل٘ٔؼَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة بَٔضٔذظ ًَ 

دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب ریثک، افزایع، زرہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  بج کت ہک آپ وک اینپ وھبؽ اک نیقی ںیہن وہ ایگ دجسہ وہس ہن ایک

 دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب ریثک، افزایع، زرہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿدجسہ وہس اک ایب



 

     1001    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ححاد، بً ابی يٌ٘وب، ابً ابزاہيه، ػالح، ابً طہاب، ابوبرک بً سلامیٌ، ابً طہاب :  راوی

ثََيا ََبٔی ًَ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ىٔی ابِ ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ثََيا َي وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ًُ ََبٔی َي ثََيا َححَّاُد بِ ًَ  َحسَّ ٌَّ ََبَا برَِکٔ بِ ًٔ ٔطَضإب ََ ًِ ابِ ًَ ًِ َػالٕٔح  ًَ

َه بَٔضَذا ا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ُط ََ َِ َُّط بََل ًٔ ََبٔی َحِثَنَة ََِخبََرُظ ََى ٌَ بِ ِحَسَتیِٔن ُسَلامِیَ اَل َوَلِه َيِشُحِس الشَّ َٗ  ٔ ِلَدبَر

ٌٔ إٔذَ  ًِ ََبٔی صُزَ اللََّتیِٔن ُاِشَحَسا ًَ ًُ اِلُنَشئَّب  ٌٔيُس بِ ٔ َس ًُ ٔطَضإب َوََِخبََرنٔی بَٔضَذا اِلَدبَر اَل ابِ َٗ اُظ اليَّاُض  َ٘ َّی َل یَِزَة ا َطکَّ َحً

ٕ َوًُبَِيُس اہللٔ بِ  ًٔ صَٔظاو ًُ اِلَحارٔٔث بِ ًٔ َوََبُو برَِکٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ اَل َوََِخبََرنٔی ََبُو َسَلَنَة بِ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َٗ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًُ

ًَِبسٔ   ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًٔ َواِل ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًُ ََبٔی ََىَٕص  ٌُ بِ ٕ َؤًِنَزا ثٔیر َٛ ًُ ََبٔی  ًِ ََبٔی  َیِحٌَی بِ ًَ ا  ٌّ ًِ ََبٔيطٔ َجنٔي ًَ  ًٔ الزَِّحَن

ٔة َوَلِه یَ  ًٔ ُس صَُزیَِزَة بَٔضٔذظٔ اِل٘ٔؼَّ ًِ ََبٔی برَِکٔ بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ الزُّبَِيسٔیُّ  َٗ ِحَسَتیِٔن  َُّط َسَحَس الشَّ ٌَ ِذَُکِ ََى َلامِیَ

 ٔ ِضو اَل ٓٔيطٔ َوَلِه َيِشُحِس َسِحَستَِی الشَّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ ََبٔی َحِثَنَة   بِ

ج نب ایب وقعیب، انب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اوبرکب نب امیلسؿ، انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک اوبرکب نب امیلسؿ نب اجح

مہ ےن ربخ دی ہک ھجم وک ہی دحثی اس رطح یچنہپ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ وہس ںیہن ےیک اہیں کت ہک ولوگں 

 

ذی
ایب 

فآہل فملس ےس ایبؿ ایک انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ےھجم ہی دحثی وباہطس دیعس نب ابیسمل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

ہنع ےس یچنہپ ےہ افر اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرکب نب ااحلرث نب اشہؾ افر دیبع اہلل نب دبعاہلل ےن ےھجم اس یک ربخ دی ےہ  اوبداؤد 

 افر رمعاؿ نب ایب اسن ےن وباہطس اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےتہک ںیہ ہک اےس ییحی نب ایب ریثک

ایک ےہ نکیل اوھنں ےن ہی ذرک ںیہن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس زدیبی ےن رطبقی 

مہ وضح

 

ذس

وو زرہی وباہطس اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب 
ْھ
َ
ّ
لس

 ْ ا

َ

 

ِّ ْد َ
ِ ح َ
ش

ُد ْ 
ِ ح ْ
ن َس

مَلْ 
َ
 ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک ف

 اجحج، نب ایب وقعیب، انب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اوبرکب نب امیلسؿ، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ وہس اک ایبؿ

     1002    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مٌاذ، طٌبہ، سٌس، سلنہ بً ًبسالزحنً حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًَ ٍَ ََبَا َسَلَنَة بِ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َسنٔ سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ َبُة 



 

ِؼَت الؼَّ  َ٘ ٘ٔيَل َلُط َن َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َه فٔی الزَّ َشلَّ َٓ ِضَز  َّی الوُّ َه َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َتیِٔن ََ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ثُهَّ َسَحَس ََلَة 

 َسِحَسَتیِٔن 

انب اعمذ، ہبعش، دعس، ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک 

آپ یلص  امنز زپیھ افر دف روتعکں ےک دعب السؾ ریھپ دای ولوگں ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز مک رک دی سپ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آرخ یک دف رںیتعک زپ۔ںی افر اس ےک دعب دف دجسے ےئک 

 انب اعمذ، ہبعش، دعس، ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ امنز :   ابب

 دجسہ وہس اک ایبؿ

     1003    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسنٌيل بً اسس، طابہ، ابً ابی ذئب، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًُ َََسٕس ََِخبََرىَا َطَبابَُة َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًٔ ََبٔی َس ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ذٔئِٕب 

ِت ال ُْٗٔصَ اَل َلط َرُجْل ََ َ٘ َٓ ٔ اِلَنُِٜتوبَٔة  ًِ َػََلة َتیِٔن ٔم ٌَ ِٛ ًِ الزَّ َٖ ٔم َه اِنَْصَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََلةُ یَا َرُسوَل اہللٔ ََِو َػل ؼَّ

یَ َنٔش  َتیِٔن َُِخَ ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
ِلَت َذلَٔک یَا َرُسوَل اہللٔ ََفَ ٌَ َٓ ِس  َٗ اَل اليَّاُض  َ٘ َٓ ِل  ٌَ ِٓ اَل کُلَّ َذلَٔک َلِه ََ َٗ َٖ َوَلِه يَت  یِٔن ثُهَّ اِنَْصَ

 ٌَ َيا ِٔ ًِ ََبٔی ُس ًَ ًُ اِلُحَؼیِٔن  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َزاُوزُ بِ َٗ  ٔ ِضو ًِ الئَّيیِّ َيِشُحِس َسِحَستَِی الشَّ ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ ََبٔی ََِحَنَس  َمِولَی ابِ

ِشلٔئه  َس التَّ ٌِ اَل ثُهَّ َسَحَس َسِحَسَتیِٔن َوصَُو َجالْٔص َب َٗ ٔة  ٔ اِل٘ٔؼَّ َه بَٔضٔذظ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل الیعمس نب ادس، اشہب، انب ایب ذ ب، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض

فملس رفض امنز یک دف رںیتعک زپھ رک اھُٹ ڑھکے وہےئ اکی صخش ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! امنز ٹھگ یئگ ای آپ 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس!  وھبؽ ےئگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن وت ااسی ھچک ںیہن ایک ولوگں ےن

آپ ےن ااسی ایک وت ااسی ھچک ںیہن ایک ےہ )ینعی آپ ےن دف رتعک وھچڑ دی ںیہ( سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رںیتعک زپ۔ںی 

ؿ ومٰیل ایب ادمح وباہطس اوبرہریہ افر اُھٹ ڑھکے وہےئ افر دجسہ وہس ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک داؤد نب ،نیص ےن رطبقی اوبایفس

ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی ہصق رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ےک دعب 

 ےھٹیب ےھٹیب دف دجسے ےیک 



 

  اہلل ہنعالیعمس نب ادس، اشہب، انب ایب ذ ب، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ وہس اک ایبؿ

     1004    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ؿنـه بً جوض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہہاروٌ بً ًبساہلل ہاطه، بً ٗاسه، ًرکمہ بً ًنار،  :  راوی

ٔه  ـَ ًِ َؿِن ًَ إر  ًَنَّ  ًُ َمُة بِ ثََيا ًرِٔکٔ أسٔه َحسَّ َ٘ ًُ اِل ثََيا َصأطُه بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ثَىٔی ََبُو َحسَّ انٔیِّ َحسَّ َّٔ ٔ ًٔ َجِوٕض اِلض بِ

اَل ثُهَّ َسَحَس  َٗ  ٔ َه  صَُزیَِزَة بَٔضَذا اِلَدبَر َس َما َسلَّ ٌِ ٔ َب ِضو  َسِحَستَِی الشَّ

م نب وجس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی اکی دفرسی دنس 

 

مص

 

ض

اہرفؿ نب دبعاہلل اہمش، نب اقمس، رکعہم نب امعر، 

 ےک اسھت یھب رمفی ےہ سج ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ےک دعب دف دجسے ےیک 

م نب وجس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاہر :  رافی

 

مص

 

ض

 فؿ نب دبعاہلل اہمش، نب اقمس، رکعہم نب امعر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ وہس اک ایبؿ

     1005    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً ثابت، ابواسامہ، محنس بً ًَلء حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ََلٔئ ََِخبََرى ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ََبُو ََُساَمَة ح و َحسَّ ًٔ ثَابٕٔت َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َ َحسَّ ِيُس اہللٔ ا ََبُو ََُساَمَة ََِخبََرنٔی ًُب

تَ  ٌَ ِٛ َه فٔی الزَّ َشلَّ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َّی بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َػل َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًَ ًٔ ٔسیرٔی ََٓذََکَ ىَِحَو َحٔسیٔث ابِ یِٔن 

ضِ  اَل ثُهَّ َسلََّه ثُهَّ َسَحَس َسِحَستَِی الشَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔ  و

ادمح نب دمحم نب اثتب، اوبااسہم، دمحم نب العء رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ 

امنز زپاھیئ وت دف رتعک زپھ رک السؾ ریھپ دای )اس ےک دعب اوبااسہم ےن( دحثی انب ریسنی ع  اوبرہریہ فاال ومضمؿ ذرک ایک سج 

 آپ ےن السؾ ریھپ افر اس ےک دعب دف دجسے وہس ےیک ںیم ہی ےہ ہک 

 ادمح نب دمحم نب اثتب، اوبااسہم، دمحم نب العء رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ان اچےیہ؟بج اچر ےک اجبےئ اپچن رتعک زپھ ےل وت ایک رک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اچر ےک اجبےئ اپچن رتعک زپھ ےل وت ایک رکان اچےیہ؟

     1006    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس بً زریٍ، مشسز، مشلنہ، بً محنس، خالسحرضت ًنزاٌ بً حؼین :  راوی

 ٔ ثََيا َیز ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َ َحسَّ ث اُئ َحسَّ ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َمِشَلَنُة بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٍٕ ح و َحسَّ ًُ ُزَریِ َيا یُس بِ

ًََلِيطٔ َو  َّی اہللُ  َه َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َسلَّ َٗ ًٔ حَُؼیِٕن  ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ ًِ ََبٔی اِلُنَضلَّٔب  ًَ ِْصٔ َس ََبُو ََٗٔلبََة  ٌَ ًِ اِل إت ٔم ٌَ َٛ َه فٔی ثَََلٔث َر لَّ

 َ٘ َٓ  ًٔ ٌَ كَؤیَل اِلَيَسیِ ُٚ کَا بَا اُل َلُط اِلِٔخِ َ٘ اَو إَٔلِيطٔ َرُجْل يُ َ٘ َٓ ًِ َمِشَلَنَة اِلُحَحَز  ًَ اَل  َٗ ََلةُ َیا ثُهَّ َزَخَل  ِت الؼَّ ُْٗٔصَ اَل َلُط ََ

ّبا یَُحزُّ رَٔزائَطُ  ـَ ِِ َد ُم ََِٓخَ َه ثُهَّ َسَحَس َسِحَسَتِيَضا ثُهَّ َسلََّه َرُسوَل اہللٔ  َة ثُهَّ َسلَّ ٌَ ِٛ َّی تِٔلَک الزَّ ََٓؼل ِه  ٌَ الُوا َن َٗ  َٚ اَل َََػَس َ٘ َٓ 

دسمد، سیدی نب زرعی، دسمد، ہملسم، نب دمحم، اخدلرضحت رمعاؿ نب ،نیص ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 السؾ ریھپ دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجحہ رشتفی ےل ےئگ سپ اکی صخش ڑھکا وہا فملس ےن رصع یک نیت راعکت زپھ رک

ہلل ہیلع سج اک انؾ رخابؼ اھت افر اس ےک اہھت ےبمل ےھت وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک امنز مک وہیئگ؟ )ہی نس رک( آپ یلص ا

 وہےئ ابرہ ےلکن افر ولوگں ےس وپاھچ ہک ایک ہی چس ہہک راہ ےہ؟ ولوگں ےن اہک اہں! سپ آپ یلص فآہل فملس ہصغ ےک اع م ںیم اچدر  ےتٹیسھ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ آرخی رتعک زپیھ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا افر دف دجسے ےیک افر رھپ السؾ 

 ریھپا 

 ، نب دمحم، اخدلرضحت رمعاؿ نب ،نیصدسمد، سیدی نب زرعی، دسمد، ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اچر ےک اجبےئ اپچن رتعک زپھ ےل وت ایک رکان اچےیہ؟

     1007    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنزو مشله بً ابزاہيه، حٔؽ، طٌبہ، حٜه، حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ إ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ْؽ َحسَّ ِٔ اَل َح َٗ ىَی  ٌِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَن ًُ ًَُنَز َوُمِشلُٔه بِ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ِبٔس َحسَّ ًَ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ بَِزاصٔيَه 

َٗ اہللٔ ََلةٔ  ٘ٔيَل َلُط ََزٔیَس فٔی الؼَّ َٓ ِضَز َخِنّشا  َه الوُّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َػل َٗ اَل َػلَِّيَت َخِنّشا   َٗ اَل َوَما َذاَک 



 

َه  َس َما َسلَّ ٌِ َشَحَس َسِحَسَتیِٔن َب َٓ 

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ صفح نب رمعف ملسم نب اربامیہ، صفح، ہبعش، مکح، رضحت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک اپچن رںیتعک زپھ ںیل  ولوگں ےن رعض ایک ایک امنز ںیم ااضہف وہ ایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ےک دعب دف فملس ےن وپاھچ فہ ویکں؟ اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن رںیتعک زپیھ

 دجسے ےیک 

 صفح نب رمعف ملسم نب اربامیہ، صفح، ہبعش، مکح، رضحت دبعاہلل نب وعسمدریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿامنز اک  :   ابب

 بج اچر ےک اجبےئ اپچن رتعک زپھ ےل وت ایک رکان اچےیہ؟

     1008    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، ميؼور، ابزاہيه، ًل٘نہ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّی َحسَّ َّی َرُسوُل اہللٔ َػل ًَِبُس اہللٔ َػل اَل  َٗ اَل  َٗ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز 

َه ٗٔيَل َلُط یَا َرُسوَل اہللٔ ا َسلَّ ََٓلنَّ َؽ  َ٘ ََل ََِزرٔی َزاَز ََِو َن َٓ اَل إٔبَِزاصٔيُه  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ ٔ  اہللُ  اَل َوَما َََحَسَث ف َٗ ََلةٔ َطِيْئ  ی الؼَّ

 َٓ َه  َشَحَس بٔضِٔه َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ َسلَّ َٓ َبَل اِلِ٘ٔبَلَة  ِ٘ َثىَی رِٔجَلطُ َواِسَت َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ الُوا َػلَِّيَت  َٗ َلِيَيا َذاَک  ًَ َبَل  ِٗ َتَل ََ َٔ ا اِن َلنَّ

َُّط  اَل إٔى َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا بَٔوِجضٔطٔ َػل َٓ  ٌَ َنا َتِيَشِو َٛ ََّنا ََىَا َبَْشْ ََىَِسی  ًِ إٔى ٜٔ ٔ َطِيْئ ََىَِبأِتُُِٜه بٔطٔ َوَل ََلة َلِو َحَسَث فٔی الؼَّ

ًََلِيطٔ ثُهَّ لُٔيَش  ِليُتٔهَّ  َٓ َواَب  ِلَيَتََحَّ الؼَّ َٓ ِه فٔی َػََلتٔطٔ  ُٛ اَل إَٔذا َطکَّ َََحُس َٗ ونٔی َو ُ
ََٓذَکِّ ٔ َنٔشيُت   َيِشُحِس َسِحَسَتیِٔن لِِّه ثُهَّ ل

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

پ یلص اہلل فملس ےن امنز زپیھ اربامیہ ےن اہک ےھجم ںیہن ولعمؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم زایدیت یک یھت ای یمک بج آ

 ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایک امنز ےک قلعتم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟

وھبؽ وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ویکں؟ ولوگں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی افر ااسی ایک ےہ )ینعی وج 

ف یھت اس وک اتبای( سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اپؤں اکھجای افر ہلبق یک رطػ وتمہج وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن د

 امنز دجسہ وہس ےیک افر رھپ السؾ ریھپا بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ارگ

 ہیلع ےک ہلسلس ںیم وکیئ مکح انزؽ وہا وہات وت ںیم مت وک رضفر علطم رک داتی ذہلا بج ںیم وھبؽ اجؤں وت مت اید دال دای رکف  زین آپ یلص اہلل

ی فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیھمت امنز ںیم کش وہ اجےئ وت ذنہ رپ زفر ڈاؽ رک وسوچ ہک کیھٹ ایک ےہ؟ رھپ ایس شحب ےس امنز وپر



 

 رکے رھپ السؾ ریھپے، رھپ دف دجسے رکے 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمدریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 چن رتعک زپھ ےل وت ایک رکان اچےیہ؟بج اچر ےک اجبےئ اپ

     1009    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبساہلل بً ىنیر، اًنع، ابزاہيه، ًل٘نہ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبٔی َحسَّ  ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إَٔذا ىَٔسَی َحسَّ َٓ اَل  َٗ ِبٔس اہللٔ بَٔضَذا  ًَ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل

اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ حَُؼیِْن ىَِحَو َحٔسیٔث  َٗ َشَحَس َسِحَسَتیِٔن  َٓ َل  ِلَيِشُحِس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ َتَحوَّ َٓ ِه  ُٛ ًَِنٔع  َََحُس َ  اِْل

 ریمن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس اس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف آپ یلص اہلل دمحم نب دبعاہلل نب

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ وھبؽ اجےئ وت دف دجسے رکے )ہی ہہک رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےٹلپ افر دف 

  ےن اشمع یک رطح لقن ایک ےہ دجسے ےیک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس ،نیص

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایک رکان اچےیہ؟ بج اچر ےک اجبےئ اپچن رتعک زپھ ےل وت

     1010    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، جزیز، یوسٕ بً موسی، جزیز حرضت ًبساہلل بً مشٌو زرضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ًُ ُموَسی َحسَّ ُٕ بِ ثََيا یُوُس ًَلٓٔیٕ ََِخبََرىَا َجزٔیْز ح و َحسَّ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ًٔ ًُبَِئس  َحسَّ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ  َٕ َجزٔیْز َوصََذا َحٔسیُث یُوُس

َّی اہللُ َّی بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َػل ِبُس اہللٔ َػل ًَ اَل  َٗ اَل  َٗ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًٔ ُسَویِٕس  ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ َتَل اہللٔ  َٔ ا اِن ََٓلنَّ َه َخِنّشا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

ِوُو  َ٘ ِس َػلَّ َتَوِطَوَغ اِل َٗ ََّک  إٔى َٓ الُوا  َٗ اَل ََل  َٗ  ٔ ََلة الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َصِل زٔیَس فٔی الؼَّ َٗ اَل َما َطأِىُُِٜه  َ٘ َٓ ِيَت َخِنّشا بَِيَيُضِه 

 ٌَ َنا َتِيَشِو َٛ ََّنا ََىَا َبَْشْ ََىَِسی  اَل إٔى َٗ َه ثُهَّ  َشَحَس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ َسلَّ َٓ َتَل  َٔ اِن َٓ 

، رجری، ویفس نب ومیس، رجری رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصن نب یلع

ےن اکی دؿ ںیمہ )اجبےئ اچر ےک( اپچن رںیتعک زپاھ دںی بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت ولگ آسپ ںیم 



 

آہل فملس ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ ولوگں ےن درایتف ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! رسوگایشں رکےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع ف

ایک امنز ںیم ااضہف وہ ایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اجبےئ اچر ےک( اپچن راعکت زپاھ دی ںیہ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ریھپ دای اس ےک دعب رفامای ںیم یھب ااسنؿ وہں سپ سج رطح مت وھبؽ اجےت  فملس )ہلبق یک رطػ( سمے افر دف دجسے رک ےک السؾ

 وہ ںیم یھب وھبؽ اجات وہں 

 رصن نب یلع، رجری، ویفس نب ومیس، رجری رضحت دبعاہلل نب وعسم دریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اچر ےک اجبےئ اپچن رتعک زپھ ےل وت ایک رکان اچےیہ؟

     1011    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، ابً سٌس بً ابی حبيب، سویس بً ٗيص، حرضت مٌاویہ بً خسیخ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُٗتَِيبَ  ثََيا  ِيٕص ََِخبَرَ َحسَّ َٗ  ًَ ٌَّ ُسَویَِس بِ َ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب َ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًَ َس ىٔی ابِ ٌِ ثََيا اللَِّيُث َي ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس اؤیََة ُة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ُظ 

ِس َبَ٘ٔيِت  َٗ َشلََّه َو َٓ َّی َیِوّما  َلِيطٔ َوَسلََّه َػل ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ حَُسیِٕخ ََ اَل  بِ َ٘ َٓ ُط َرُجْل  َٛ أَِزَر َٓ ْة  ٌَ ِٛ ٔ َر ََلة ًِ الؼَّ ٔم

 ِٛ َّی لٔليَّأض َر ََٓؼل ََلَة  اَو الؼَّ َٗ َ أ َٓ ََٓسَخَل اِلَنِشحَٔس َوَََمَز بََٔلَّل   ٍَ َج ّة ََفَ ٌَ ِٛ ٔ َر ََلة ًِ الؼَّ أَِخبَرُِت بَٔذلَٔک َنٔشيَت ٔم َٓ ّة  ٌَ

ُِٗلُت  ُٖ الزَُّجَل  ٔ ز ٌِ الُوا لٔی َََا َ٘ َٓ ًُ ًُبَِئس اہللٔ  اليَّاَض  الُوا َصَذا كَِلَحُة بِ َ٘ َٓ ِلُت صََذا صَُو  ُ٘ َٓ َنزَّ بٔی  َٓ ٌِ َََراُظ   ََل إَٔلَّ ََ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب دعس نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، رضحت اعمفہی نب  یجی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ 

ھ رک السؾ ریھپ دای اس احؽ ںیم ہک امنز یک اکی رتعک ابیق رہ یئگ یھت سپ اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اج رک اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم اکی رتعک وھبؽ ےئگ ںیہ )ہی اجؿ رک( آپ یلص 

البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح ایک سپ اوھنں ےن ریبکت یہک افر آپ یلص اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم فاسپ رشتفی الےئ افر رضحت 

ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک اکی رتعک زپاھیئ )رضحت اعمفہی نب  یجی ےتہک ںیہ ہک اس فاہعق ےک دعب( ںیم ےن ولوگں ےس ہی 

اہک ںیہن! اہں ارگ دھکی ولں وت اچہپؿ ولں اگ  یھبت فہ ہصق ایبؿ ایک وت ولوگں ےن ھجم ےس وپاھچ ہک ایک مت اس صخش وک اچہپےتن وہ؟ ںیم ےن 

 صخش ریمے رقبی ےس سگرا ںیم ےن اہک ہی ےہ فہ صخش ولگ وبےل ہی ہحلط نب دیبع اہلل ںیہ 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب دعس نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، رضحت اعمفہی نب  یجی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 کش وھچڑےن افر نیقی رپ لمع رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش وھچڑےن افر نیقی رپ لمع رکےن اک ایبؿ

     1012    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 َلٌ، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہمحنس بً ًَلء، ابوخالس، ًح :  راوی

ًََلأئ بِ   ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبُو َخالٕٔس  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل سُّ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ َيَشإر 

اَل َرُسوُل اہللٔ َٗ اَل  َٗ ٔ اِلُدِسرٔیِّ  إ َٓ ًَلَی اِلَي٘ٔیٔن  کَّ َوِلَيبِٔن  ٙٔ الظَّ ِلُيِل َٓ ِه فٔی َػََلتٔطٔ  ُٛ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َطکَّ َََحُس ًَ َّی اہللُ  ذَا  َػل

ٌٔ َو  ِحَسَتا ُة ىَآَٔلّة َوالشَّ ٌَ ِٛ ّة کَاىَِت الزَّ ٌِ کَاىَِت َػََلتُُط َتامَّ ٔ إ َٓ َناَو َسَحَس َسِحَسَتیِٔن  ًَ التَّ َ٘ ٌِ کَاىَِت ىَاَٗٔؼّة کَاىَِت اِستَِي ٔ إ

ًُ َس  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ صَٔظاُو بِ َٗ  ٌٔ ِيَلا ٌٔ ُمزَُِٔنًَِی الظَّ ِحَسَتا ُة َتَناّما لَٔؼََلتٔطٔ َوکَاىَِت الشَّ ٌَ ِٛ ٖٕ الزَّ ًُ ُمََّطِّ ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ٌِ

ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًِ َزیِٕس  ًَ  ٍُ َه َوَحٔسیُث ََبٔی َخالٕٔس ََِطَب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ 

دمحم نب العء، اوباخدل، الجعؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس  یررییض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

اجےئ )ہک راعکت نیت وہںیئ ای اچر( وت کش وک وھچڑ دے افر نیقی رپ لمع رکںی  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج یسک وک امنز ںیم کش زپ

)ینعی دعتاد یک زایدیت وک اقلب احلظ ہن رےھک ہکلب مک فایل دعتاد وک دمار انب رک اس ےک اطمقب لمع رکے( بج اس وک نیقی وہاجےئ ہک 

 یھت وت ہی رتعک افر دفونں دجسے لفن وہ اجںیئ ےگ افر ارگ امنز وپری وہیئگ ےہ وت دف دجسے رکے اب ارگ اس یک امنز وپری وہ یکچ

اس یک امنز وپری ںیہن وہیئ یھت وت اس رتعک ےس وپی وہ اجےئ یگ افر فہ دف دجسے اطیشؿ یک ذتل ف روسایئ اک ببس نب اجںیئ ےگ 

ر وباہطس اوبدیعس  یری وضحر یلص اہلل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک اشہؾ نب دعس افر دمحم نب رطمػ ےن رطبقی زدی ربفاتی اطعء نب اسی

 ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوباخدل یک دحثی لمکم ےہ 

 دمحم نب العء، اوباخدل، الجعؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش وھچڑےن افر نیقی رپ لمع رکےن اک ایبؿ

     1013    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يہمحنس بً ًبسالٌزیز، ابی رزمہ، ٓـل بً موسی، ًبساہلل بً ٛيشاٌ حرضت ابً ًباض رضی اہلل ً :  راوی



 

 َٛ  ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ ُموَسی  ُل بِ ـِ َٔ ًٔ ََبٔی رِٔزَمَة ََِخبََرىَا اِل ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ  ٌَ ِيَشا

ٔ اِلنُ  ِضو ًََلِيطٔ َوَسلََّه َسِمَّ َسِحَستَِی الشَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل  زَُِٔنَتیِٔن ًَبَّإض ََ

دمحم نب دبعازعلسی، ایب رزہم، لضف نب ومیس، دبعاہلل نب شیکؿ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 راھک اھت )ینعی اطیشؿ یک ذتل ف روسایئ اک ابثع

 

ن
 
ئ

 

مب

 

ع

 (فآہل فملس ےن دجسہ وہس اک انؾ رم

 نب ومیس، دبعاہلل نب شیکؿ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعازعلسی، ایب رزہم، لضف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش وھچڑےن افر نیقی رپ لمع رکےن اک ایبؿ

     1014    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، زیس بً اسله، حرضت ًلا بً يشار رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َيَشإر ََ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل إَٔذا َطکَّ َحسَّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه   

ِه فٔی َػََل  ُٛ ِبَل َََحُس َٗ ّة َوِلَيِشُحِس َسِحَسَتیِٔن َوصَُو َجالْٔص  ٌَ ِٛ َِٓلُيَؼلِّ َر ا  ٌّ َّی ثَََلثّا ََِو ََِرَب ِه َػل َٛ َََٓل یَِسرٔی  ٌِ تٔطٔ  ٔ إ َٓ ِشلٔئه  التَّ

ٌٔ تَ  ِحَسَتا َٓالشَّ ّة  ٌَ ٌِ کَاىَِت َرابٔ ٔ َضا بَٔضاَتیِٔن َوإ ٌَ َٔ َّی َخأمَشّة َط ُة الًَّٔی َػل ٌَ ِٛ ٌٔ کَاىَِت الزَّ ِيَلا  زُِٔيْه لٔلظَّ

یبنعق، امکل، زدی نب املس، رضحت اطع نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت ںیم 

ھ ےل افر ےس یسک وک اینپ امنز ںیم کش وہ اجےئ افر ہی اید ہن رےہ ہک ینتک راعکت وہںیئ نیت ای اچر وت اس وک اچےیہ ہک اکی رتعک زپ

ر ےل ارگ زپیھ اجےن فایل رتعک اپوچنںی وہیگ وت ہی دف دجسے لم رک اکی دفاگہن وہ اجےئ اگ افر 
 
 

ےھٹیب ےھٹیب دف دجسے رک ےک السؾ پ

 ارگ فہ دعب ںیم زپیھ اجےن فایل رتعک وچیھت وہیگ وت ہی دف دجسے اطیشؿ ےک ےیل ابثع ذتل ف روسایئ وہں ےگ 

 نب املس، رضحت اطع نب اسیر ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، زدی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش وھچڑےن افر نیقی رپ لمع رکےن اک ایبؿ

     1015    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ، يٌ٘وب بً ًبسالزحنً، حرضت زیس بً اسله رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ ََِسَلَه بٔإِٔسَيازٔ َمالٕٔک  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ارٔیُّ  َ٘ ًٔ اِل ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔ اَل إ َٗ



 

اَل إَٔذا َط  َٗ َه  ّة بُٔشُحوزَٔصا ثُهَّ َوَسلَّ ٌَ ِٛ ِليُتٔهَّ َر َٓ ِه  ُ٘ ِلَي َٓ َّی ثَََلثّا  ِس َػل َٗ  ٌِ ََ ًَ َ٘ ٌِ اِستَِي ٔ إ َٓ ِه فٔی َػََلتٔطٔ  ُٛ َیِحلِٔص کَّ َََحُس

ِلَيِشُحِس َسِحَسَتیِٔن َوصَُو َجالْٔص ثُهَّ لٔيَُشلِِّه  َٓ ٌِ ُيَشلَِّه  َٙ إَٔلَّ ََ َلِه یَِب َٓ  َْ إَٔذا ََفَ َٓ ِس  َيَتَظضَّ اَل ََبُو َزاُوز  َٓ َٗ ىَی َمالٕٔک  ٌِ ثُهَّ َذََکَ َم

 ٌَّ ٕس إَٔلَّ ََ ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ِيٕص َوصَٔظاو َٗ  ًٔ َة َوَزاُوَز بِ ًٔ َمِيرَسَ ِٔٔؽ بِ ًِ َمالٕٔک َوَح ًَ ًُ َوصِٕب  َذلَٔک َرَواُظ ابِ َٛ َّ بٔطٔ ََبَا َو  صَٔظاّما بََل

ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیَّ   َس

زدی نب املس ریض اہلل ہنع ےس ابانسد امکل رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہبیتق، وقعیب نب دبعارلنمح، رضحت

اراشد رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ صخش اینپ امنز ںیم کش رکے افر رھپ )کش ےک دعب( نیقی احلص وہ اجےئ ہک نیت رںیتعک زپیھ 

ےئ افر دہشت زپےھ رھپ بج افرغ وہاجےئ افر السؾ ےک العفہ ھچک ںیہ وت ڑھکا وہ اجےئ افر اکی رتعک دجسہ ےک اسھت زپھ رک ھٹیب اج

ابیق ہن رےہ وت دجسے رکے افر السؾ ریھپ دے اس ےک دعب دحثی امکل یک رطح ایبؿ یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایس رطح انب فبہ 

 دعس  یری کت اچنہپای ےہ ےن امکل صفح نب رسیمہ داؤد نب سیق افر اشہؾ نب دعس ےس رفاتی ایک ےہ رگم اشہؾ ےن اس وک اوب

 ہبیتق، وقعیب نب دبعارلنمح، رضحت زدی نب املس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کش یک وصرت ںیم ہبلغ نظ رپ لمع رکے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رپ لمع رکے کش یک وصرت ںیم ہبلغ نظ

     1016    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نٔيلی، محنس بً سلنہ، حؼيٕ، ابوًبيسہ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ ََبٔی ًُبَِيَسَة بِ ًَ  ٕٕ ًِ ُخَؼِي ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ َّی اہللُ َحسَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ 

ٍٕ َاَظ  ًَلَی ََِربَ بَرُ َهيَِّک  ِٛ ٍٕ َوََ ََِٜٜت فٔی ثَََلٕث ََِو ََِربَ َظ َٓ  ٕ ِيَت فٔی َػََلة ُٛ اَل إَٔذا  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ِسَت ثُهَّ َسَحِسَت َسِحَسَتیِٔن ًَ ضَّ

ٌِ اُ  ِبَل ََ َٗ طُ َوََىَِت َجالْٔص  ٌِ َٓ ٕٕ َوَلِه َیزِ ًِ ُخَؼِي ًَ ِبُس اِلَواحٔسٔ  ًَ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ  َٗ ا ثُهَّ ُاَشلُِّه  ـّ ِسَت ََِي  َشلَِّه ثُهَّ َاَظضَّ

ُٔوا فٔی اِلکَََلؤ فٔی َمتِٔن اِلَحٔسیٔث َولَ  ائٔيُل َواِخَتَل یْک َوإِْٔسَ ٌُ َوََشٔ َيا ِٔ ا ُس ـّ ِبَس اِلَواحٔٔس ََِي ًَ  َٙ َٓ  يُِشئُسوظُ ِه َوَوا

صی ف، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
ذ
ی، دمحم نب ہملس، 

ب ل
ف

 

ن

 ےن رفامای ارگ وت امنز ںیم وہا افر ےھجت اس ابرے ںیم کش وہاجےئ ہک رںیتعک نیت وہںیئ ای اچر رگم نظ اغبل ہی وہ ہک اچر وہںیئ وت دہشت



 

زپھ افر دف دجسے رک ےھٹیب ےھٹیب السؾ ےس ےلہپ افر )السؾ ےک دعب( رھپ دہشت زپھ افر السؾ ریھپ  اوبداؤد ےن اہک دبعاولادح ےن ہی 

صی ف وموق  رفاتی یک ےہ افر ایفسؿ، رشکی افر ارسالیئ ےن دبعاولادح یک وماتقف یک ےہ افر  نت دحثی ںیم 

 

ذ
دحثی وباہطس 

 وک  دنس ںیہن ایک  االتخػ ایک ےہ افر اس

صی ف، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمدریض اہلل ہنع :  رافی
ذ
ی، دمحم نب ہملس، 

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش یک وصرت ںیم ہبلغ نظ رپ لمع رکے

     1017    حسیث                               لجلس او  :  جلس

 محنس بً ًَلء، اسنٌيل، بً ابزاہيه، ہظاو، یحٌی ہَلل، بً ًياق، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِسُتوَ  ثََيا صَٔظاْو السَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحسَّ ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ ًُ ََبٔی  ثََيا یَِحٌَی بِ ائٔیُّ َحسَّ

 ٌٔ ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ ًَٔيإق  ًِ صََٔلٔل بِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ٌُ َحسَّ ثََيا ََبَا ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ ًَٔياْق ح و َحسَّ يٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ

 َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا َََتاُظ َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ أًْس  َٗ ِلَيِشُحِس َسِحَسَتیِٔن َوصَُو  َٓ َؽ  َ٘ َلِه یَِسرٔ َزاَز ََِو َن َٓ ِه  ُٛ َّی َََحُس اَل إَٔذا َػل

ٔٔطٔ ََِو َػِوّتا بٔأُذُىٔطٔ  َذبَِت إَٔلَّ َما َوَجَس رٔیّحا بٔأَِن َٛ ِل  ُ٘ ِلَي َٓ ِس ََِحَسثَِت  َٗ ََّک  اَل إٔى َ٘ َٓ  ٌُ ِيَلا ُى الظَّ ِٔ اَل ََبُو  َوَصَذا َل َٗ  ٌَ َحٔسیٔث ََبَا

 ٕ ًُ ََبٔی ُزَصیِر اَل اِْلَِوَزاعٔیُّ ًَٔياُق بِ َٗ ًُ صََٔلٕل و  ًُ اِلُنَباَرٔک ًَٔياُق بِ ًَلٔیُّ بِ َنْز َو ٌِ اَل َم َٗ  َزاُوز و 

ےہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب العء، اامسلیع، نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی الہؽ، نب ایعض، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز زپےھ افر ہی اید ہن رےہ ہک زایدہ زپیھ ےہ ای مک وت ھٹیب رک دف دجسے رکےل

آفاز ےس افر بج اطیشؿ آرک ےہک ہک ریتا فوض وٹٹ ایگ اھت وت ہہک دے ہک وت وھجاٹ ےہ رگم ہی ہک بج وت انک ےس وب وسےھگن ای اکؿ ےس 

)وت ریتا فوض وٹٹ اجےئ اگ( ہی اابؿ یک ایبؿ رکدہ دحثی ےک اافلظ ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رمعم افر یلع نب ابمک ےن ایعض نب الہؽ 

 اہک ےہ افر افزایع ےن ایعض نب ایب زریہ

  اہلل ہنعدمحم نب العء، الیعمس، نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی الہؽ، نب ایعض، رضحت اوبدیعس  یری ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش یک وصرت ںیم ہبلغ نظ رپ لمع رکے

     1018    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، ابوسلنہ :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ  ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل

اَو  َٗ ِه إٔذَا  ُٛ ٌَّ َََحَس ٔ اَل إ َٗ َه  ِه َذلَٔک  َوَسلَّ ُٛ إٔذَا َوَجَس َََحُس َٓ َّی  ِه َػل َٛ َّی ََل یَِسرَٔی  َلِيطٔ َحً ًَ َلبََّص  َٓ  ٌُ ِيَلا ِّی َجائَطُ الظَّ ُيَؼل

َنْز َواللَِّيُث  ٌِ ًُ ًَُيِيَيَة َوَم َذا َرَواُظ ابِ َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ِلَيِشُحِس َسِحَسَتیِٔن َوصَُو َجالْٔص  َٓ 

ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یبنعق، امکل، انب اہشب، اوب

فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز زپےنھ ڑھکا وہات ےہ وت اطیشؿ اس ےک اپس آات ےہ افر اس وھبؽ ںیم التبم رک داتی ےہ اہیں 

ںیہ بج مت ںیم ےس یسک ےک اسھت ہی وصرت شیپ آےئ وت اس وک اچےیہ ہک ھٹیب رک  کت ہک اس وک اید ںیہن راتہ ہک ینتک راعکت زپیھ

 دجسے رک ےل اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک انب ہینیع رمعم افر ثیل ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش یک وصرت ںیم ہبلغ نظ رپ لمع رکے

     1019    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ححاد، يٌ٘وب، ابً اسحٙ، محنس بً مشله :  راوی

 ًُ ثََيا َححَّاُد بِ ٔ  َحسَّ ًٔ ُمِشلٕٔه بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث بٔإ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ََخٔی الزُّصِزٔیِّ  ثََيا ابِ وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ثََيا َي وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ٔ ََبٔی َي ِسَيازٔظ

ِشلٔئه  ِبَل التَّ َٗ  َزاَز َوصَُو َجالْٔص 

 وہےئ ےتہک ںیہ ہک السؾ ےس ےلہپ ھٹیب رک اجحج نب ایب وقعیب، انب ااحسؼ ، دمحم نب ملسم اس دحثی وک اینپ اانسد ےس رفاتی رکےت

 اجحج، وقعیب، انب اقحس، دمحم نب ملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 کش یک وصرت ںیم ہبلغ نظ رپ لمع رکے

     1020    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ححا د، يٌ٘وب، ابً اسحٙ، محنس بً مشله زہزی :  راوی

ًُ ُمِشلٕٔه الزُّصِزٔیُّ  ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ وُب ََِخبََرىَا ََبٔی  ُ٘ ٌِ ثََيا َي ثََيا َححَّاْد َحسَّ اَل َحسَّ َٗ َياُظ  ٌِ ٔ َوَم  بٔإِٔسَيازٔظ



 

ِلَيِشُحِس  ٌِ ُيَشلَِّه ثُهَّ لُٔيَشلِِّه َٓ َ ِبَل َ َٗ  َسِحَسَتیِٔن 

اجح ج، وقعیب، انب ااحسؼ ، دمحم نب ملسم زرہی ایس دنس ف  نت ےک اسھت رفاتی رکےت وہےئ ےتہک ںیہ ہک سپ فہ دف دجسے رکے 

 السؾ ےس ےلہپ افر اس ےک دعب السؾ ریھپے 

 اجح ج، وقعیب، انب اقحس، دمحم نب ملسم زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ وہس السؾ ےک دعب ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ وہس السؾ ےک دعب ےہ

     1021    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یخ، ًبساہلل بً مشآح، مؼٌب ًبساہلل بً جٌف رضی اہلل ًيہاحنس بً ابزاہيه، ححاد، ابً جز :  راوی

 ٌَّ ََ ٍٕ ٔ ًُ ُمَشآ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی  ًِ ابِ ًَ ثََيا َححَّاْد  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًَ َطِيَبَة ََِخبََرُظ  َب بِ ٌَ ُمِؼ

ًٔ اِلَحا سٔ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َطکَّ فٔی َػََلتٔطٔ ًُتَِبَة بِ اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َفٕ ََ ٌِ ًٔ َج ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  رٔٔث 

َسَما ُيَشلِّهُ  ٌِ ِلَيِشُحِس َسِحَسَتیِٔن َب َٓ 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  ادمح نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، دبعاہلل نب اسمحف، بعصم دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وک اینپ امنز ںیم کش وہ اجےئ وت السؾ ےک دعب دف دجسے رکے

 ادمح نب اربامیہ، اجحج، انب رججی، دبعاہلل نب اسمحف، بعصم دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف روتعکں ےک دعب دہشت زپےھ ریغب اھُٹ اجان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف روتعکں ےک دعب دہشت زپےھ ریغب اھُٹ اجان

     1022    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 د، حرضت ًبساہلل بً بحييہ رضی اہلل ًيہٌٗييی، مالک، ابً طہاب، ًبسالزحنً ارع :  راوی



 

ًٔ بَُحيِ  ًَِبسٔ اہللٔ ابِ  ًِ ًَ ٔد  ًٔ اِْلرَِعَ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی َلَيا َرُسوُل َحسَّ اَل َػل َٗ َّطُ  َيَة ََى

 ِ َتی ٌَ ِٛ َه َر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّرَ اہللٔ َػل ب َٛ ِشلٔيَه  َضی َػََلَتُط َواىَِتَوزِىَا التَّ َٗ ا  َلنَّ َٓ ُط  ٌَ اَو اليَّاُض َم َ٘ َٓ َلِه َیِحلِٔص  َٓ اَو  َٗ ٔن ثُهَّ 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َه َػل ِشلٔئه ثُهَّ َسلَّ ِبَل التَّ َٗ َشَحَس َسِحَسَتیِٔن َوصَُو َجالْٔص  َٓ 

ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یبنعق، امکل، انب اہشب، دبعارلنمح ارع

 

 ب
حِئ
ِت

ج، رضحت دبعاہلل نب 

فملس ےن ںیمہ دف رتعک امنز زپاھیئ )دف رتعک ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب ںیہن ہکلب ڑھکے وہےئگ آپ یلص اہلل ہیلع 

ز وپری وہیئگ افر مہ السؾ ریھپےن اک ااظتنر رک رےہ ےھت وت آپ فآہل فملس ےک اسھت اسھت دفرسے ولگ یھب ڑھکے وہےئگ بج امن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل اربک ہہک رک دف دجسے ےیک ےھٹیب ےھٹیب السؾ ےس ےلہپ اس ےک دعب السؾ ریھپا 

ہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ب
حِئ
ِت

 یبنعق، امکل، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، رضحت دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف روتعکں ےک دعب دہشت زپےھ ریغب اھُٹ اجان

     1023    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًثناٌ، ب٘يہ، طٌيب ےن زہزی :  راوی

ثَيَ  ٔ َوحَ َحسَّ ىَی إِٔسَيازٔظ ٌِ ًِ الزُّصِزٔیِّ بَٔن ًَ ِيْب  ٌَ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ُة  ثََيا ََبٔی َوَب٘ٔيَّ ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ِنزُو بِ ًَ ٌَ ٔميَّا ا  ٔسیثٔطٔ َزاَز َوکَا

 ٔ ًِ ث اَو ٔم َٗ  ٔ ًُ الزُّبَیِر َذلَٔک َسَحَسصَُنا ابِ َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ُس فٔی َٗٔيأمطٔ  ِوُل الزُّصِزٔیِّ اِلُنَتَظضِّ َٗ ِشلٔئه َوصَُو  ِبَل التَّ َٗ  ِيَتیِٔن 

رمعف نب امثعؿ، ہیقب، بیعش ےن زرہی ےس ایس رطح رفاتی رکےت وہےئ ہی ااضہف ایک ےہ ہک مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن ڑھکے 

 فہ دف رںیتعک زپھ رک ڑھکے دہشت زپاھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب اسل ریب ےن یھب السؾ ےس ےلہپ ایس رطح دف دجسے ےیک ےھت بج

 ڑھکے وہ ےئگ ےھت افر یہی زرہی اک وقؽ ےہ 

 رمعف نب امثعؿ، ہیقب، بیعش ےن زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش دعقہ افٰیل وھبؽ اجےئ فہ ایک رکے؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 صخش دعقہ افٰیل وھبؽ اجےئ فہ ایک رکے؟ وج



 

     1024    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًنزو، ًبساہلل بً وليس، سٔياٌ، جابز حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ اِلَولٔيسٔ  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًَِنزٕو   ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ ُطبَِيٕل  َحسَّ ثََيا اِلُنِٔیَرةُ بِ اَل َحسَّ َٗ فٔیَّ  ٌِ ىٔی اِلحُ ٌِ ٕ َي ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ُس

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ  ٕ ًٔ ََبٔی َحازٔو ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ اَو اِْلَٔماُو فٔیاِْلَِحَنٔسیُّ  َٗ  ِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا 

ََل یَِحلِٔص َوَيِشُحِس  َٓ ائّٔنا  َٗ ٌِ اِسَتَوی  ٔ إ َٓ ِلَيِحلِٔص  َٓ ائّٔنا  َٗ ٌِ َيِشَتؤَی  َ ِبَل َ َٗ ٌِ َذََکَ  ٔ إ َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ اَل ََبُو  الزَّ َٗ  ٔ ِضو َسِحَستَِی الشَّ

فٔیِّ إَٔلَّ صََذا اِلَحٔسیُث  ٌِ ٕ اِلحُ ًِ َجابٔز ًَ  َزاُوز َوَلِيَص فٔی َٛٔتابٔی 

ہلل نب فدیل، ایفسؿ، اجرب رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل نسح نب رمعف، دبعا

فملس ےن رفامای بج اامؾ دف رتعک زپھ رک ڑھکا وہ اجےئ افر اس وک ھدیاھ ڑھکا وہےن ےس ےلہپ اید آاجےئ وت ھٹیب اجےئ افر ارگ ھدیاھ 

 فر دف دجسہ وہس رکےل ڑھکا وہ اکچ اھت وت رھپ ہن ےھٹیب ا

 نسح نب رمعف، دبعاہلل نب فدیل، ایفسؿ، اجرب رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دعقہ افٰیل وھبؽ اجےئ فہ ایک رکے؟

     1025    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًنز، یزیس بً ہاروٌ، حرضت زیاز بً ًَلٗہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ زَٔیا ًَ وزٔیُّ  ٌُ ٌَ ََِخبََرىَا اِلَنِش ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ ًَُنَز اِلُحَظِٔمُّ َحسَّ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ َّی بَٔيا اِلُنِٔیَرةُ َحسَّ اَل َػل َٗ َة  َٗ ًٔ ًََٔل ٔ بِ ز

ا َََتهَّ َػََلتَ  َلنَّ َٓ ٌَ اہللٔ َوَمَضی  اَل ُسِبَحا َٗ ٌَ اہللٔ  ُِٗلَيا ُسِبَحا َتیِٔن  ٌَ ِٛ َيَضَف فٔی الزَّ َٓ َبَة  ٌِ ًُ ُط ٔ بِ ِضو َه َسَحَس َسِحَستَِی الشَّ طُ َوَسلَّ

اَل َرََیُِت َرُسوَل  َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ ًُ ََبٔی َلِيلَی  َٓ َذلَٔک َرَواُظ ابِ َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ُت  ٌِ َنا َػَي َٛ  ٍُ َه َيِؼَي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َّی اَل َػل َٗ ًٔ ًُبَِيٕس  ًِ ثَابٔٔت بِ ًَ ُط َوَرَواُظ ََبُو ًَُنِيٕص  ٌَ َٓ َبَة َوَر ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ ٔيیِّ  ٌِ ًِ الظَّ َبَة بٔيَ  ًَ ٌِ ًُ ُط ا اِلُنِٔیَرةُ بِ

 َّٗ ًُ ََبٔی َو ُس بِ ٌِ َل َس ٌَ َٓ وزٔیِّ َو ٌُ اَل ََبُو َزاُوز ََبُو ًَُنِيٕص ََُخو اِلَنِش َٗ َة  َٗ ًٔ ًََٔل ٔ بِ َل ٔمِثَل َحٔسیٔث زٔیَاز ٌَ َٓ إؾ ٔمِثَل َما 

اؤَیُة  ٌَ ِيٕص َوُم َٗ  ًُ اُک بِ حَّ َـّ ًُ حَُؼیِٕن َوال ٌُ بِ ٔ اِلُنِٔیَرةُ َؤًِنَزا زٔیز ٌَ ًَِبٔس اِل  ًُ ًَِٓی بَٔذلَٔک َوًَُنزُ بِ ًَبَّإض ََ  ًُ ٌَ َوابِ َيا ِٔ ًُ ََبٔی ُس بِ

َس َما َسلَُّنوا ٌِ ًِ ثِٔيَتیِٔن ثُهَّ َسَحُسوا َب اَو ٔم َٗ  ًِ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا ٓٔيَن َٗ 

ہک اکی رمہبت ںیمہ ریغمہ نب ہبعش ےن امنز  دیبع اہلل نب رمع، سیدی نب اہرفؿ، رضحت زاید نب العہق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ



 

زپاھیئ وت فہ دف رںیتعک زپھ رک ڑھکے وہےئگ )ےھٹیب ںیہن( مہ ےن احبسؿ اہلل اہک وت اوھنں ےن یھب احبسؿ اہلل اہک افر امنز اجری ریھ 

 ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل بج امنز وپری رکیل افر السؾ ریھپا وت دف وہس ےک دجسے ےیک افر بج امنز ےس افرغ وہےئگ وت اہک ںیم

ہ فملس وک ااسی یہ رکےت داھکی اھت اسیج ہک ںیم ےن اس فتق ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک انب ایب ٰیلیل ےن یھب وباہطس یبعش رضحت ریغم

 ریغمہ نب ہبعش نب ہبعش ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر اوبسیمع ےن اس وک اثتب نب دیبعہ ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک مہ وک

ےن امنز زپاھیئ زاید نب العہق یک رطح اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبسیمع وعسمدی اک اھبیئ ےہ افر دعس نب ایب فاقص ےن یھب ااسی یہ ایک ےہ 

دای ےہ  اسیج ہک ریغمہ، رمعاؿ، ،نیص، احضک نب سیق افر اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےن ایک انب ابعس افر رمع نب دبعازعلسی ےن اس رپ وتفی  

 اوبداؤد ےن اہک ہی مکح اس صخش ےک ےیل ےہ وج دف رتعک زپھ رک ےھٹیب ںیہن رھپ السؾ ےک دعب دجسہ ایک 

 دیبعاہلل نب رمع، سیدی نب اہرفؿ، رضحت زاید نب العہق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دعقہ افٰیل وھبؽ اجےئ فہ ایک رکے؟

     1026    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًثناٌ، ربيٍ، ىآٍ، ًثناٌ بً ابی طيبہ، طحاَ بً مدلس، ابً ًياغ حرضت ثوباٌ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًَ َحسَّ ٌَّ ابِ ََ ٔ ىَی اِْلِٔسَياز ٌِ ًُ َمِدَلٕس بَٔن َُ بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوُطَحا ٌُ بِ ٍٕ َوًُِثَنا ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ٌَ َوالزَّبٔي إغ ًُِثَنا ًَيَّ  

بِ  ًَ  ًِ ًَ ِئسیَّ  ٌَ ًَ َسالٕٔه اِل ىٔی ابِ ٌِ ٕ َي ًِ ُزَصیِر ًَ ًٔ ًُبَِيٕس اِلکَََلعٔیِّ  ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ثَُضِه  اَل َحسَّ َٗ  ٕ یِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ًٔ بِ ٔس الزَِّحَن

ٕ َسِحَسَتا اَل لٔکُلِّ َسِضو َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِنْزو َوِحَسُظ  ًَ ًِ ًَ َس َما يَُشلُِّه َوَلِه یَِذَُکِ  ٌِ ٌٔ َب

ًَِنزٕو َُیِرُ   ََبٔيطٔ 

رعیب، انعف، امثعؿ نب ایب ہبیش، اجشھ نب دلخم، انب ایعش رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  رمعف نب امثعؿ،

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ وہس )وھبؽ( ےک ےیل دف دجسے ںیہ دعب السؾ ےک افر رمعف ےک وسا یسک ےن یھب ع  اہیب رفاتی ںیہن 

 ایک 

 رعیب، انعف، امثعؿ نب ایب ہبیش، اجشع نب دلخم، انب ایعش رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع رمعف نب امثعؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ وہس ےک دعب دہشت زپھ رھپ السؾ ریھپے



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  السؾ ریھپےدجسہ وہس ےک دعب دہشت زپھ رھپ

     1027    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی ، ٓارض، محنس بً ًبساہلل بً مثىی، اطٌث، محنس بً سیریً، خالس حرضت ًنز اٌ بً حؼین :  راوی

ِبٔس  ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ُث  ٌَ ثَىٔی ََِط َّی َحسَّ ًٔ اِلُنَثى اہللٔ بِ

َّی ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ حَُؼیِٕن ََ ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ ًِ ََبٔی اِلُنَضلَّٔب  ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ اَئ  ىٔی اِلَحذَّ ٌِ َّی بٔضِٔه  َخالٕٔس َي َلِيطٔ َوَسلََّه َػل ًَ اہللُ 

 َٓ َشَضا  َس ثُهَّ َسلََّه َٓ  َشَحَس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ َاَظضَّ

دمحم نب ییحی، افرس، دمحم نب دبعاہلل نب ینثم، اثعش، دمحم نب ریسنی، اخدل رضحت رمع اؿ نب ،نیص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک  ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھیئ اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک وھبؽ ےئگ وت آپ یلص

 اس ےک دعب دہشت زپاھ افر رھپ السؾ ریھپا 

 دمحم نب ییحی ، افرس، دمحم نب دبعاہلل نب ینثم، اثعش، دمحم نب ریسنی، اخدل رضحت رمع اؿ نب ،نیص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےس رفاتغ ےک دعب ےلہپ وعروتں وک دجسم ےس اجان اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس رفاتغ ےک دعب ےلہپ وعروتں وک دجسم ےس اجان اچےیہ

     1028    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہ محنس بً یحٌی ، محنس بً رآٍ، ًبسالززاٚ، مٌنز، :  راوی

ًِ الزُّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ًُ َیِحٌَی َوُمَحنَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ صِٔئس بِٔئت اِلَحارٔٔث  ًَ صِزٔیِّ 

َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ِبَل  َُوِّ َسَلَنَة  َٗ ُُٔذ اليَِّشاُئ  امِیَ َیِي َٛ ٌَّ َذلَٔک  ََ ٌَ لٔيَّل َوکَاىُوا یََزِو َٗ ََٜث  َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َسلََّه َم ًَ

 الزَِّجالٔ 

دمحم نب ییحی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

 وت وھتڑی دری ےک ےیل رہھٹ اجےت ولگ اس یک فہج ہی وصتر رکےت ےھت ہک وعرںیت رمدفں ےس ےلہپ )دجسم ےس( یل السؾ ریھپےت

 اجںیئ 



 

 دمحم نب ییحی ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےس افرغ وہ رک سک رطػ اانھٹ اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک رطػ اانھٹ اچےیہ

     1029    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، طٌبہ، سناک بً رحب، حرضت ٗبيؼہ بً ہلب :  راوی

ثََيا ََبُو الِ  ٔ َحسَّ ًِ ََب ًَ ٕئ  ًِ كَيِّ ًٔ صُِلٕب َرُجٕل ٔم بٔيَؼَة بِ َٗ  ًِ ًَ ٕب  ًٔ رَحِ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َيالٔٔسیُّ َحسَّ َّی َولٔئس اللَّ َّطُ َػل يطٔ ََى

ِيطٔ  َّ٘ ًِ ٔط ًَ  ُٖ ٌَ یَِيَْصٔ َه َوکَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل  َم

رضحت ہصیبق نب ہ لِت ےک فادل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےک اسھت امنز  اوب فدیل، ہبعش، امسک نب رحب،

زپیھ )امنز ےس رفاتغ ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اجبن وھگام رکےت ےھت )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 

خ رک ےک ےتھٹیب ا
ُ
خ رک ےک ای اس اک ی بل ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےس رفاتغ ےک دعب ع یھ داینہ رطػ ر

ُ
فر ع یھ ابںیئ رطػ ر

 فملس ع یھ داینہ رطػ ےس ُاھٹ رک اجےت افر ع یھ ابںیئ رطػ ےس( 

 اوب فدیل، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت ہصیبق نب ہ لِت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک رطػ اانھٹ اچےیہ

     1030    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، طٌيبہ، سلامیٌ ًنارہ، بً ًنیر، اسوز، بً یزیس، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمِشلُٔه  ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ یَزٔیَس  ٔ بِ ًِ اِْلَِسَوز ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ  ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ُل  بِ ٌَ اَل ََل َیِح َٗ اہللٔ 

ِس َرََیِ  َٗ ًِ َینٔيئطٔ َو ًَ َٖ إَٔلَّ  ٌِ ََل یَِيَْصٔ ًِ َػََلتٔطٔ ََ ٌٔ ٔم ِيَلا ِه َنٔؼيّبا لٔلظَّ ُٛ ثَرُ َما َََحُس ِٛ َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ََیُِت َمَيازَٔل الئَّيیِّ َػل ُس ََفَ ٌِ اَل ًَُناَرةُ َََتِيُت اِلَنٔسیَيَة َب َٗ ًِ ٔطَنالٔطٔ  ًَ  ُٖ ٔ َیِيَْصٔ ًِ َيَشارٔظ ًَ َه    َوَسلَّ

 بِہ، امیلسؿ امعرہ،
عئ

 

ص
نب ریمع، اوسد، نب سیدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مت ںیم ےس وکیئ  ملسم نب اربامیہ، 



 

صخش اینپ امنز اک اکی ہصح اطیشؿ وک ہن دے ینعی امنز ےس اھٹ رک اجےن وک داینہ رطػ نیعتم رک ےل  احالہکن ںیم ےن ارثک یبن یلص 

رہ ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی ےننس ےک دعب ںیم دمہنی ںیم آای وت ںیم ےن داھکی ہک اہلل ہیلع فآہل فملس وک ابںیئ رطػ اھٹ رک اجےت داھکی ےہ امع

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )یک ازفاج( ےک اکمانت ابںیئ رطػ ےنب وہےئ ںیہ 

 بِہ، امیلسؿ امعرہ، نب ریمع، اوسد، نب سیدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی
عئ

 

ص
 ملسم نب اربامیہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفن امنز رھگ ںیم زپانھ رتہب ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز رھگ ںیم زپانھ رتہب ےہ

     1031    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہاحنس بً حيبل، یحٌی ، ًبيساہلل :  راوی

ًٔ ًُنَ  ًِ ابِ ًَ  ٍْ ٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ ََِخبََرنٔی ىَآ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َّی اہللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َز 

 ًِ لُوا فٔی بُُيوتُِٜٔه ٔم ٌَ ُٗبُوّرا ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِج دُٔذوَصا   َػََلتُِٜٔه َوََل َتتَّ

ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھچک 

 امنزںی اےنپ رھگ ںیم یھب زپاھ رکف افر ہی ہک رھگفں وک ربقںی ہن انبول 

  ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز رھگ ںیم زپانھ رتہب ےہ

     1032    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، سلامیٌ بً بَلل، ابزاہيه بً ابی نرض، حرضت زیسبً ثابت رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًُ بََٔلٕل  ٌُ بِ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی ُسَلامِیَ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََبٔيطٔ  َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی اليَّرِضٔ  ًِ برُِسٔ  بِ ًَ

اَل َػََلةُ اِلَنزِٔئ فٔی بَيِ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ ثَابٕٔت ََ ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َػََلتٔطٔ فٔی بِ ُل ٔم ـَ ِٓ تٔطٔ ََ

 َمِشحٔٔسی َصَذا إَٔلَّ اِلَنُِٜتوبَةَ 



 

اربامیہ نب ایب رضن، رضحت زدینب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفض ےک العفہ )درگی ونالف( رھگ ںیم زپانھ، ریمی اس دجسم ںیم زپےنھ ےس رتہب ےہ 

 ت زدینب اثتب ریض اہلل ہنعادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، اربامیہ نب ایب رضن، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ارگ وکیئ صخش )ہبش ای طلغ یمہف یک انب رپ( ہلبق ےک العفہ یسک افر تمس ںیم امنز زپھ راہ وہا افر ایس دفراؿ اس وک ہلبق اک ملع وہ 

 ےیہ؟اجےئ وت ایک رکان اچ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےئ وت ایک رکان اچےیہ؟ارگ وکیئ صخش )ہبش ای طلغ یمہف یک انب رپ( ہلبق ےک العفہ یسک افر تمس ںیم امنز زپھ راہ وہا افر ایس دفراؿ اس وک ہلبق اک ملع وہ اج

     1033    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌيل، حناز، ثابت، حنيس، حرضت اىص رضی اہلل ًيہموسی بً اسن :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ ًِ ثَابٕٔت َوحَُنِيٕس  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َلِيطٔ َوَسلََّه َوََِػَحابَُط کَاىُوا َحسَّ

 َ ا ى َلنَّ َٓ ٔسٔض  ِ٘ ٌَ ىَِحَو بَِئت اِلَن و َولُّوا ُوُجوَصُِٜه ُيَؼلُّ َٓ ِيُتِه  ُٛ ٔ َوَحِيُث َما  او َولِّ َوِجَضَک َطَِّطَ اِلَنِشحٔسٔ اِلََحَ َٓ ٔ اِْلیَُة  زََلِت َصٔذظ

سٔٔض ََََل  ِ٘ ٔ ىَِحَو بَِئت اِلَن ِحز َٔ ٔ اِل َْ فٔی َػََلة و ُٛ َياَزاصُِه َوصُِه ُر َٓ ًِ بَىٔی َسَلَنَة  َنزَّ َرُجْل ٔم َٓ ُظ  ٌَّ اِلِ٘ٔبلَ  َطَِّطَ ٔ ٔلَی إ ِس حُوَِّلِت إ َٗ َة 

َبةٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َْ إ و ُٛ َنا صُِه ُر َٛ َنالُوا  َٓ َبةٔ َمزََّتیِٔن  ٌِ َٜ  اِل

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک 

وا ااحصب تیب ادقملس یک رطػ رخ رک ےک امنز زپےتھ ےھت  سپ
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 بج ہی آتی ق

ـُ)ینعی اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مت امنز ںیم اانپ رخ دجسم رحاؾ یک رطػ ایک رکف افر اے ومونم! مت اہجں
َ
رر ْ
ػ َ

 

ص
ْم 

َهُک

وُج
ُ
ںیہک وہ  ف

ؽ وہیئ وت ہی مکح نس رک اکی صخش ینب ہملس ےک اپس ےس سگرا  اس فتق فہ ولگ امنز رجف ےک روکع اانپ رخ ایس یک رطػ ایک رکف( انز

ںیم ےھت اس ےن اؿ وک اکپر رک اہک ہک ونس! ہلبق )تیب ادقملس ےس( ہبعک یک رطػ ریھپ دای ایگ ےہ اس ےن ہی االعؿ دف رمہبت ایک رضحت 

 ولگ روکع یک احتل یہ ںیم ہبعک یک رطػ رھپ ےئگ اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ہی مکح نس رک فہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ہعمج ےک ااکحؾ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ااکحؾ

     1034    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، یزیس بً ًبساہلل بً ہاز، محنس بً ابزاہيه، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٔ ًٔ اِلَضاز ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًِ ََبٔی  َحسَّ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ إٔبَِزاصٔيَه 

ِنُص یَِوُو اِلُحنُ  ِت ٓٔيطٔ الظَّ ٌَ َه َخیِرُ یَِووٕ كََل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َٙ آَزُو َوٓٔيطٔ َُصِبَٔم صَُزیَِزَة  ٔ ٔة ٓٔيطٔ ُخل ٌَ

َليِ  ًَ ًِ حٔیَن ُاِؼبُٔح َوٓٔيطٔ تٔيَب  ٔة ٔم ٌَ ًِ َزابَّٕة إَٔلَّ َوهَٔی ُمٔشيَدْة یَِوَو اِلُحُن ًَُة َوَما ٔم ا وُو الشَّ ُ٘ ٍَ طٔ َوٓٔيطٔ َماَت َوٓٔيطٔ َا َّی َتِللُ  َحً

ِبْس ُمِشلْٔه َو  ًَ َُٓضا  ٔ ْة ََل ُيَؼاز ًَ ًَّ َواِْلٔىَِص َوٓٔيطٔ َسا ٔ ًَٔة إَٔلَّ اِلح ا ًِ الشَّ ا ٔم ّ٘ َٔ ِنُص َط ِّی َيِشأَُل اہلَل َحاَجّة إَٔلَّ الظَّ صَُو ُيَؼل

وِ  ْب التَّ ٌِ َٛ  ََ رَقَ َٓ اَل  َٗ ٕة  ٌَ ِلُت بَِل فٔی کُلِّ ُجُن ُ٘ َٓ ْب َذلَٔک فٔی کُلِّ َسَيٕة َیِوْو  ٌِ َٛ اَل  َٗ ًَِلاُظ إٔیَّاَصا  َّی اہللُ ََ َٚ الئَّيیُّ َػل اَل َػَس َ٘ َٓ َراَة 

اَل ََبُو صَُزیِ  َٗ ِس ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َٗ ًُ َسََلوٕ  ِبُس اہللٔ بِ ًَ اَل  َ٘ َٓ ٕب  ٌِ َٛ  ٍَ ثُِتُط بَٔنِحلٔٔسی َم َحسَّ َٓ ًَ َسََلوٕ  ًَِبَس اہللٔ بِ ًَلِٔنُت  َزَة ثُهَّ َل٘ٔيُت 

ًُ َسََلوٕ هَٔی آ ِبُس اہللٔ بِ ًَ اَل  َ٘ َٓ أَِخبٔرِنٔی بَٔضا  َٓ ِلُت َلُط  ُ٘ َٓ اَل ََبُو صَُزیَِزَة  َٗ ًَٕة هَٔی  َٕ ََیََّة َسا ِي َٛ ِلُت  ُ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ًِ یَِوؤ اِلحُُن ًَٕة ٔم ٔخُ َسا

 ًَ َُٓضا  ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه ََل يَُؼاز ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ةٔ َو ٌَ ٔ اِلحُُن ًِ یَِوو ًَٕة ٔم ِّی َوتِٔلَک هَٔی آٔخُ َسا ِبْس ُمِشلْٔه َوصَُو يَُؼل

اَل  َ٘ َٓ ِّی ٓٔيَضا  ًَُة ََل ُيَؼل ا ًِ َجَلَص َمِحلّٔشا یَِيَتٔوزُ الشَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اہللُ  ِل َرُسوُل اہللٔ َػل ُ٘ ٕ َََلِه َي ًُ َسََلو ًَِبُس اہللٔ بِ

اَل صَُو َذاَک  َٗ ِلُت بَلَی  ُ٘ َٓ اَل  َٗ َِّی  َّی يَُؼل ُضَو فٔی َػََلةٕ َحً َٓ ََلَة   الؼَّ

ربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع یبنعق، امکل، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب ا

فآہل فملس ےن رفامای سج دؿ ےس ہی وسرج رفنش ےہ ایس دؿ ےس ہی ہعمج اک دؿ ابیق امتؾ دونں ےس رتہب راہ ےہ ایس دؿ آدؾ ہیلع االسلؾ 

ؿ اؿ یک وتہب وبقؽ وہیئ ایس دؿ اوھنں ےن فافت اپیئ افر ایس دؿ دیپا ےیک ےئگ افر ایس دؿ آامسؿ ےس زنیم رپ ااترے ےئگ ایس د

ایقتم رباپ وہیگ افر وکیئ اجدنار ااسی ںیہن وج اس دؿ ایقتم ےک ڈر ےس، حبص ےس ےل رک آاتفب ےنلکن کت اکؿ ہن اگلےئ راتہ وہ زجب 

ارگ وکیئ املسمؿ دنبہ اہلل ےس ھچک بلط رکے وت فہ  ںوں افر ااسنونں افر ایس دؿ ںیم اکی ڑھگی فہ یھب آیت ےہ ہک امنز یک احتل ںیم 

اس وک رضفر داتی ےہ ع ، نب االةحر ےن اہک ہک ہی ڑھگی رہ اسؽ ںیم اکی رمہبت آیت ےہ ںیم ےن اہک ںیہن ہکلب رہ ہعمج وک آیت ےہ رھپ 

رہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ع ، ےن وترات زپیھ وت اہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای ےہ رضحت اوب



 

 دبعاہلل نب السؾ ےس الم افر اؿ ےس اینپ افر ع ، یک وگتفگ اک احؽ انسای وت دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ںیم اجاتن وہں ہک فہ ڑھگی بک آیت

 وہ اتکس ےہ ویکہکن روسؽ یلص اہلل ےہ ںیم ےن اہک ےھجم یھب اتبےیئ اوھنں ےن اہک فہ ہعمج ےک دؿ ںیم آریخ ڑھگی ےہ ںیم ےن اہک ہی ےسیک

 ہیلع فآہل فملس ےن وت ویں رفامای ےہ ہک وج املسمؿ دنبہ اس وک امنز زپےتھ وہےئ اپےئ افر اریخ استع ںیم وکیئ امنز ںیہن زپیھ اجیت اس

 ااظتنر ںیم اھٹیب رےہ فہ وگای امنز رپ دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ہک ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ںیہن رفامای ہک وج صخش امنز ےک

 یہ ںیم ےہ بج کت امنز رشفع رکے ںیم ےن اہک اہں ہی وت ےہ! وت اوھنں ےن اہک رھپ یہی ھجمس ول 

 یبنعق، امکل، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ااکحؾ

     1035    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اہلل ہاروٌ بً ًبساہلل، حشین بً ًلی، ًبسالزحنً بً یزیس بً جابز ابی اطٌث، ػيٌانی، حرضت اوض بً اوض رضی  :  راوی

 ًيہ

 ًَ  ٕ ًٔ َجابٔز ًٔ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ثََيا حَُشیُِن بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ َحسَّ ًَ انٔیِّ  ٌَ ِي ٔث الؼَّ ٌَ ًِ ََبٔی اِْلَِط

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ََِوٕض  ُٗبَٔف  ََِؤض بِ َٙ آَزُو َوٓٔيطٔ  ٔ ةٔ ٓٔيطٔ ُخل ٌَ ٔل ََیَّأمُِٜه َیِوَو اِلحُُن ـَ ِٓ ََ ًِ ٌَّ ٔم ٔ إ

 َٗ ًَلَیَّ  زُوَؿْة  ٌِ ٌَّ َػََلَتُِٜه َم ٔ إ َٓ ٔ ٓٔيطٔ  ََلة ًِ الؼَّ ًَلَیَّ ٔم ثٔرُوا  ِٛ َ أ َٓ ُة  َ٘ ٌِ َدُة َوٓٔيطٔ الؼَّ ِٔ َٕ َوٓٔيطٔ اليَّ ِي َٛ الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َو َٗ اَل 

 ٌِ ًَلَی اِْلَِرٔق ََِجَش ُا َو  ًَزَّ َوَجلَّ رَحَّ ٌَّ اہلَل  ٔ اَل إ َ٘ َٓ ٌَ بَلٔيَت  ولُو ُ٘ ِس ََرِٔمَت َي َٗ َلِيَک َو ًَ  اَز اِْلَىِبَٔيائٔ َزُق َػََلتَُيا 

اتی اہرفؿ نب دبع اہلل، نیسح نب یلع، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ایب اثعش، اعنصین، رضحت افس نب افس ریض اہلل ہنع ےس رف

ھا رے رتہب دونں ںیم ےس اکی ہعمج اک دؿ ےہ ایس دؿ آدؾ ہیلع االسلؾ دیپا وہےئ 

م

 

ت

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای! 

ایس دؿ اؿ اک ااقتنؽ وہا ایس دؿ وصر وھپاکن اجےئ اگ افر اس دؿ بس ولگ وہیبش وہں ےگ اس ےیل اس دؿ ھجم رپ رثکت ےس درفد 

 

 

ت

ھا را دردف ریمے اسےنم شیپ ایک اجات ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! امہرا درفد آپ یلص اجیھب رکف ویکہکن 

م

اہلل ہیلع فآہل فملس رپ سک رطح شیپ ایک اجےئ اگ بج ہک )فافت ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مسج )افولں یک رطح( لگ 

 فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ا ءایء ےک  ںومں وک زنیم رپ رحاؾ رقار ددیای ےہ )ینعی زنیم رک یٹم وہاجےئ اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 ابیق امتؾ ولوگں یک رطح ا ءایء ےک ااسجؾ وک ںیہن اھکیت افر فہ وفحمظ رےتہ ںیہ 

 ت افس نب افس ریض اہلل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل، نیسح نب یلع، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ایب اثعش، اعنصین، رضح :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ وبق تیل یک ڑھگی سک فتق وہیت ےہ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وبق تیل یک ڑھگی سک فتق وہیت ےہ؟

     1036    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ابً وہب، ًنزو، ابً حارث، جَلح، ًبسالٌزیز، ابوسلنہ، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ اِلُحََلَح َم  ًَ اِلَحارٔٔث ََ ىٔی ابِ ٌِ ًَِنْزو َي ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَّ ََبَا َحسَّ ثَُط ََ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل ِولَی 

ًَلَ  َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ثَُط  ًٔ َحسَّ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ةٔ َسَلَنَة َي ٌَ اَل یَِوُو اِلُحُن َٗ َُّط  َه ََى ِيطٔ َوَسلَّ

ًَّة ََل  َة یُزٔیُس َسا ًَِْشَ ًَٕة بَ  ثِٔيَتا  اِلَتنُٔشوَصا آٔخَ َسا َٓ َّ َوَجلَّ  ًَز َّ َوَجلَّ َطِيّئا إَٔلَّ َََتاُظ اہللُ  ًَز ِْصٔ یُوَجُس ُمِشلْٔه َيِشأَُل اہلَل  ٌَ َس اِل ٌِ 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، الجح، دبعازعلسی، اوبہملس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہعمج اک دؿ ابرہ استع اک وہات ےہ اؿ ںیم ےس اکی استع )ڑھگی( ایسی ےہ ہک ارگ اس ر

 فتق وکیئ املسمؿ دنبہ اہلل ےس ھچک امےگن وت اس وک رضفر دای اجات ےہ سپ اس ڑھگی وک رصع ےک دعب آرخ فتق ںیم التش رکف 

 فبہ، رمعف، انب احرث، الجح، دبعازعلسی، اوبہملس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ادمح نب اصحل، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وبق تیل یک ڑھگی سک فتق وہیت ےہ؟

     1037    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنسبً ػالح، ابً وہب، مِخمہ، ابً بٜیر، حرضت ابوموسٰی اطٌزی ٛے بيٹے ابوبززہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕ َٜیِر ُ ًَ ب ىٔی ابِ ٌِ َمُة َي ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َمِِخَ ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ زٔیِّ َحسَّ ٌَ ًٔ ََبٔی ُموَسی اِْلَِط ًِ ََبٔی بُزَِزَة بِ

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ُث  َت ََبَاَک یَُحسِّ ٌِ ًُ ًَُنَز َََسنٔ ِبُس اہللٔ بِ ًَ اَل لٔی  َٗ اَل  ًََة َٗ ا ىٔی الشَّ ٌِ ٔة َي ٌَ ٌٔ اِلُحُن ِ  فٔی َطأ

و ُ٘ ُتُط َي ٌِ ِه َسنٔ ٌَ ُِٗلُت َن اَل  َٗ ٌِ ٔلَی ََ ٌِ َیِحلَٔص اِْلَٔماُو إ وُل هَٔی َما بَیَِن ََ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ُل َسنٔ

 ٔ ًَلَی اِلنِٔيبَر ىٔی  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َي َٗ ََلةُ  َضی الؼَّ ِ٘  ُا

ربدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ادمحنب اصحل، انب فبہ، رخمہم، انب ریکب، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےک ےٹیب اوب



 

دبعاہلل نب رمع ےن وپاھچ ایک مت ےن اےنپ فادل )اوب ومٰیس ارعشی( ےس وج ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااحدثی ایبؿ رکےت 

ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع ےھت ہعمج ےک دؿ یک وبقتیل فایل ڑھگی ےک قلعتم ھچک انس ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں! ںیم ےن انس فہ ےتہک ےھت 

فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ہعمج یک استع اامؾ ےک ےنھٹیب ےس ےل رک امنز ےک متخ وہےن کت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ولجس ےس 

 رماد اامؾ اک ربنم رپ انھٹیب ےہ 

 اوبربدہ ریض اہلل ہنعادمحنب اصحل، انب فبہ، رخمہم، انب ریکب، رضحت اوبومٰیس ارعشی ےک ےٹیب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ہعمج یک تلیضف

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج یک تلیضف

     1038    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ مشسز، ابومٌاویہ، :  راوی

اَل َرُسو َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  ُل اہللٔ َػل

ًَ اِلُوُؿوَئ ثُهَّ  أَِحَش َٓ أَ  ًِ َتَوؿَّ ةٔ َوزٔیَاَزَة ثَََلثَٔة ََیَّاوٕ َم ٌَ ٔلَی اِلحُُن ٔة إ ٌَ ٍَ َوََِنَؼَت ُُٔفَ َلُط َما بَیَِن اِلُحُن َٓاِسَتَن َة  ٌَ ًِ ََتَی اِلُحُن َوَم

ا َِ ِس َل َ٘ َٓ  َمصَّ اِلَحَصی 

 فملس ےن رفامای وج دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

صخش ایھچ رطح فوض رکے رھپ ہعمج ےک ےیل آےئ افر ہبطخ ےنس افر اخومیش اایتخر رکے وت اس ہعمج ےس ےل رک اےلگ ہعمج کت ےک 

اس ےک انگہ شخب دےیئ اجںیئ ےگ ہکلب نیت دؿ زایدہ کت ےک انگہ افر سج ےن )ہبطخ ےک دفراؿ( رکنک ایں اٹہںیئ اس ےن اکیبر اکؾ 

 ایک 

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج یک تلیضف

     1039    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ابزاہيه بً موسی، ًيسی، ًبسالزحنً بً یزیس، ًيسی، حرضت ًلاء خاسانی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَىٔ  اَل َحسَّ َٗ  ٕ ًٔ َجابٔز ًُ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًُ ُموَسی ََِخبََرىَا ًٔيَسی َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ َمِولَی َحسَّ ًَ اَسانٔیُّ  ًََلاْئ اِلُِخَ ی 

ٌَ یَِوُو ااِم  وُل إَٔذا کَا ُ٘ َٓةٔ َي ٔ اِلُٜو ًَلَی ٔمِيبَر ًَِيطُ  ًَلٔيًّا َرضَٔی اہللُ  ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٌَ َياكٔیُن َزََتٔطٔ َُوِّ ًُِثَنا ةٔ ََُسِت الظَّ ٌَ ِلُحُن

ُل  ََّرابٔئث ََِو الزَّبَائٔٔث َویَُثبِّ ٌَ اليَّاَض بٔالت یَرُِمو َٓ  ٔٚ ٔلَی اِْلَِسَوا ًَلَی بَٔزاَیاتَٔضا إ  ٌَ َيِحلُٔشو َٓ َُٜة  ٔ ُسو اِلَنََلئ ِِ ٔة َوَا ٌَ ًِ اِلُحُن ًَ وىَُضِه 

إَٔذا جَ  َٓ َد اِْلَٔماُو  َّی یَِِخُ ًََتیِٔن َحً ًِ َسا ًَٕة َوالزَُّجَل ٔم ًِ َسا ٌَ الزَُّجَل ٔم َيِٜتُبُو َٓ َلَص الزَُّجُل َمِحلّٔشا ََبَِوأب اِلَنِشحٔٔس 

 َٔ ًِ أَلِستَٔنا ًُ ٓٔيطٔ ٔم ٜٔ أَِنَؼَت  َيِشَتِن َٓ  ٍُ ٌِ ىَأَی َوَجَلَص َحِيُث ََل َيِشَن ٔ إ َٓ  ٕ ًِ ََِجز ٌٔ ٔم ََل ِٔ ٔ ٌَ َلُط ٛ ُّ کَا أَِنَؼَت َوَلِه یَِل َٓ  ٔ َواليََّوز

ا َوَلِه  َِ َل َٓ  ٔ َٔ َواليََّوز ًِ أَلِستَٔنا ًُ ٓٔيطٔ ٔم ٜٔ ٌِ َجَلَص َمِحلّٔشا َيِشَتِن ٔ ٕ َوإ ًِ ََِجز ْل ٔم ِٔ ٔ ُّ َلطُ ٛ ًِ  یُيِ َوَلِه یَِل ْل ٔم ِٔ ٔ ٌَ َلطُ ٛ ٔؼِت کَا

تٔطٔ تِٔلَک َطِيْئ  ٌَ َلِيَص َلُط فٔی ُجُن َٓ ا  َِ ًِ َل ا َوَم َِ ِس َل َ٘ َٓ ٔة لَٔؼاحٔبٔطٔ َػطٕ  ٌَ اَل یَِوَو اِلحُُن َٗ  ًِ وُل فٔی آٔخٔ َذلَٔک ؤِزٕر َوَم ُ٘ ثُهَّ َي

وُل َذلَٔک  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل بٔالزَّبَائٔٔث  َسنٔ َٗ  ٕ ًٔ َجابٔز ًِ ابِ ًَ ًُ ُمِشلٕٔه  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ اِلَولٔيُس بِ َٗ

ًََلائٕ   ًٔ ٌَ بِ اَل َمِولَی اِمَزََتٔطٔ َُوِّ ًُِثَنا َٗ  َو

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، دبعارلنمح نب سیدی، یسیع، رضحت اطعء رخااسین ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اینپ
ِ
 ویبی اُّؾ

نیط امثعؿ ےک آزاد رکدہ الغؾ ےس انس فہ اتہک اھت ہک ںیم ےن رضحت یلع وک وکہف ےک ربنم رپ ہی ےتہک وہےئ انس ہک بج ہعمج اک دؿ وہات وت ایش

 ہعمج اےنپ رکشل ےل رک ابزارفں ںیم لکن اجےت ںیہ افر ولوگں وک اکومں ںیم اگل رک امنز ہعمج یک رشتک ےس رفک دےتی ںیہ افر رفےتش

ےک دؿ حبص یہ ےس دجسمفں ےک درفازے رپ آرک ھٹیب اجےت ںیہ افر ولوگں ےک قلعتم ےتھکل اجےت ںیہ ہک ہی یلہپ استع ںیم آای ہی 

دفرسے استع ںیم آای اہیں کت ہک اامؾ ہبطخ ےک ےیل اتلکن ےہ رھپ وج آدیم ایسی ہگج اتھٹیب ےہ اہجں ےس فہ ہبطخ یھب نس ےکس افر 

 ےکس افر دفراؿ ہبطخ اخومیش اایتخر رکے افر وکیئ وہیبدہ رحتک ہن رکے وت اس وک ارج ےک دف ےصح ےتلم ںیہ افر ارگ ایسی اامؾ وک یھب دھکی

س رپ ہگج اھٹیب اہجں ےس فہ ہبطخ یھب نس اتکس ےہ افر اامؾ وک یھب دھکی اتکس ےہ رگم فہ وغل اکؾ رکات ےہ افر اخومیش اایتخر ںیہن رکات وت ا

ھج الد دای اجات ےہ افر سج ےن ہعمج ےک دؿ )ہبطخ ےک دفراؿ( اےنپ اسیھت ےس اہک پچ رہ وت اس ےن یھب وغل اکؾ ایک افر اکی انگہ اک وب

 یہ سج ےن وکیئ وغل اکؾ ایک وت اےس ہعمج اک ھچک یھب وثاب ہن ےلم اگ ہی ہہک رک آریخ ںیم اہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی

امےت ںیہ ہک فدیل نب ملسم ےن انب اجرب ےس رفاتی رکےت وہےئ اےس ابرلاب ث اہک ےہ افر اہک ومٰیل ارماہت اؾ امثعؿ انس ےہ اوبداؤد رف

 نب اطعء 

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، دبعارلنمح نب سیدی، یسیع، رضحت اطعء رخااسین ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز ہعمج ےک رتک رپفدیع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےک رتک رپفدیع

     1040    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، محنس بً ًنزو، ًبيسہ بً سٔياٌ، ػحابی رسول حرضت ابوالحٌس ؿنزی :  راوی

 َ ث ًِ ََ َحسَّ ًَ مٔیُّ  ٌَ اِلَحرِضَ َيا ِٔ ًُ ُس ًَبٔيَسةُ بِ ثَىٔی  اَل َحسَّ َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ِنزٔیِّ َيا ُمَشسَّ َـّ ٔس ال ٌِ بٔی اِلَح

ًِ َتَزَک ثَََلَث  اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِلبٔطٔ  َوکَاىَِت َلطُ ُػِحَبْة ََ َٗ ًَلَی  ٍَ اہللُ  ٍٕ َتَضاُوىّا بَٔضا كََب  ُجَن

دسمد، ییحی، دمحم نب رمعف، دیبعہ نب ایفسؿ، احصیب روسؽ رضحت اوبادعجل رمضی احصیب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 اہلل اس ےک دؽ رپ رہم اگل دے اگ ےن رفامای وج صخش اکیلہ فیتسس یک انبء رپ وتمارت نیت ہعمج یک امنزںی وھچڑے اگ وت 

 دسمد، ییحی ، دمحم نب رمعف، دیبعہ نب ایفسؿ، احصیب روسؽ رضحت اوبادعجل رمضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ہعمج اضق وہاجےن اک افکرہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ز ہعمج اضق وہاجےن اک افکرہامن

     1041    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، یزیس بً ہاروٌ، ہناو، ٗتازہ، ٗسامہ بً بزہ، حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ٌَ ََِخب ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ َحسَّ ًِ َسُنَزَة بِ ًَ َحِيفٔیِّ  ٌُ ًٔ َوبََزَة اِل َُٗساَمَة بِ  ًِ ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  اْو َحسَّ َرىَا َصنَّ

 ٔ ِٚ ب ِلَيَتَؼسَّ َٓ ٔ ًُِذٕر  َُیِر  ًِ َة ٔم ٌَ ًِ َتَزَک اِلُحُن اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ٔ ُجِيُسٕب  ب َٓ ٌِ َلِه َیحِٔس  ٔ إ َٓ ٕٔ ٔسیَيإر  ئِؼ

طُ فٔی اِلَنتِٔن  َ٘ َٓ ٔ َوَوا ُط فٔی اِْلِٔسَياز َٔ ِيٕص َوَخاَل َٗ  ًُ ََٜذا َرَواُظ َخالُٔس بِ اَل ََبُو َزاُوز َوَص َٗ  زٔیَيإر 

نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدہ، دقاہم نب ربہ، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 ےن رفامای وج صخش یسک ذعر ےک ریغب امنز ہعمج وک رتک رک دے وت اس وک اچےیہ ہک اکی دانیر دصہق رکے ارگ اکی دانیر ہن فآہل فملس

دے اتکس وہ وت آداھ دانیر دصہق رکے اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح اخدل نب زدی ےن یھب رفاتی ایک ےہ رگم دنس ںیم االتخػ افر 



 

 نیت ںیم اافتؼ ےک اسھت 

 نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدہ، دقاہم نب ربہ، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج اضق وہاجےن اک افکرہ

     1042    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، محنس بً یزیس، اسحٙ بً یوسٕ، ایوب، ابی ًَلء، ٗتازہ، حرضت ٗسامہ بً وبزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٕ ًُ یُوُس ُٙ بِ ًُ َیزٔیَس َوإِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًِ ََیُّوَب ََبٔی اِل ًَ

 ًُ ٔ َُیِر  ًِ ُة ٔم ٌَ اَتُط اِلحُُن َٓ  ًِ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َوبََزَة  ِٚ بٔٔسِرَصٕه ََِو َُٗساَمَة بِ ِلَيَتَؼسَّ َٓ ِذٕر 

 ٔ َٔ حِٔيَلٕة ََِو ن ٕٔ زِٔرَصٕه ََِو َػا ا ََِو نِٔؼ اَل ُمسًّ َٗ َُّط  َتاَزَة َصََٜذا إَٔلَّ ََى َٗ  ًِ ًَ  ٕ ًُ َبٔظیر ٌٔيُس بِ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َس َٗ  َٕ ٕٔ َػا ِؼ

ٖٔ َصَذا اِلَحٔسیٔث  ًِ اِختََٔل ًَ ًَ َحِيَبٕل ُيِشأَُل  ت ََِحَنَس بِ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ ًِ َسُنَزَة  ًَ اَل  َٗ َٕ ُمٓسٕ َو اَل َصنَّ نِٔؼ َ٘ َٓ اْو ًِٔئسی  

ََلئٔ  ٌَ ىٔی ََبَا اِل ٌِ ًِ ََیُّوَب َي ُى ٔم َٔ  ََِح

دمحم نب امیلسؿ، دمحم نب سیدی، ااحسؼ نب ویفس، اویب، ایب العء، اتقدہ، رضحت دقاہم نب فربہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اکی درمہ ای فصن درمہ ای اکی اصع وہیگں ای فصن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش الب ذعر ہعمج اضقء رکے وت اس وک

اصع وہیگں دصہق رکان اچےیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک دیعس نب ریشب ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ رگم اؿ یک رفاتی ںیم ہی ےہ 

 ہک اکی ای آداھ دم افر اوھنں ےن رضحت رمسہ ےس رفاتی ایک ےہ 

 سیدی، اقحس نب ویفس، اویب، ایب العء، اتقدہ، رضحت دقاہم نب فربہ ریض اہلل ہنعدمحم نب امیلسؿ، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج نک ولوگں رپ فابج وہات ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج نک ولوگں رپ فابج وہات ےہ

     1043    حسیث                               اول جلس  :  جلس

احنس بً ػالح، ابً وہب، ًنزو، ًبيساہلل بً ابی جٌف، زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت ًائظہ رضی  :  راوی



 

 اہلل ًيہا

 َ ًِ ًُب ًَ ًَِنْزو  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َوَة َحسَّ ًِ رُعِ ًَ ثَطُ  َفٕ َحسَّ ٌِ ًَ َج َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ َفٕ ََ ٌِ ًٔ ََبٔی َج ِئس اہللٔ بِ

 ُ ٌَ اليَّاُض یَِيَتاب اَلِت کَا َٗ ََّضا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََى َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل  ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر ًِ بِ ًِ َمَيازٔلٔضِٔه َؤم َة ٔم ٌَ ٌَ اِلُحُن و

َوالٔیالِ  ٌَ 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، دیبع اہلل نب ایب رفعج، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی 

ےہ فہ رفامںیت ںیہ ہک ولگ امنز ہعمج ںیم رشتک ےک ےیل اےنپ رھگفں ےس افر وعایل )دمہنی ےک رقب ف وجار ےک داہیت( ےس ابری 

 ابری آےت ےھت 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، دیبعاہلل نب ایب رفعج، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہہعمج نک ولوگں رپ فابج وہات 

     1044    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً یحٌی بً ٓارض، ٗبيؼہ، سٔياٌ، محنس بً سٌيس، ابی سلنہ بً ىبيہ، ًبساہلل بً ہاروٌ، حرضت  :  راوی

 ًبساہلل بً ًنزورضی اہلل ًيہ

بٔي َٗ ثََيا  ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ یَِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََبٔی َسَلَنَة َحسَّ ًَ ائٔفٔیَّ  ىٔی اللَّ ٌِ ٌٔيٕس َي ًٔ َس ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس َؼُة َحسَّ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌَ ًٔ َصاُرو ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ىُبَِيطٕ  ًَلَی کُلِّ بِ ُة  ٌَ اَل اِلُحُن َٗ َه  ٍَ  لَّ ًِ َسنٔ َم

ًَِنزٕو َو   ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ ًَلَی  ُؼوّرا  ِ٘ ٌَ َم َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ْة  ًَ اَل ََبُو َزاُوز َرَوی َصَذا اِلَحٔسیَث َجَنا َٗ ََّنا ََِسَيَسُظ اليَِّساَئ  وُظ َوإٔى ٌُ َٓ َلِه َیزِ

بٔيَؼةُ  َٗ 

اہلل نب اہرفؿ، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع ےس دمحم نب ییحی نب افرس، ہصیبق، ایفسؿ، دمحم نب دیعس، ایب ہملس نب ہیبن، دبع

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہعمج یک امنز رہ اس صخش رپ فابج ےہ وج اذاؿ ےنس  اوبداؤد رفامےت ںیہ 

 رپ وموقػ ایک ےہ رصػ ہصیبق ہک اس دحثی وک اکی امجتع ےن ایفسؿ ےس رفاتی ایک ےہ نکیل بس ےن رفاتی وک دبعاہلل نب رمع

 ےن اس وک رموفًاع ذرک ایک ےہ 

 دمحم نب ییحی نب افرس، ہصیبق، ایفسؿ، دمحم نب دیعس، ایب ہملس نب ہیبن، دبعاہلل نب اہرفؿ، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ابرش ےک دؿ ہعمج وک اجےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ےک دؿ ہعمج وک اجےن اک ایبؿ

     1045    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، ہناو، ٗتازہ حرضت ابومليح :  راوی

 َ ٕ ََِخبََرى ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أََمَز الئَّيیُّ َػ َحسَّ َٓ ٌَ یَِوَو َمََّطٕ  ٌَّ یَِوَو حَُيیِٕن کَا َ ًِ ََبٔيطٔ َ ًَ ًِ ََبٔی اِلَنلٔئح  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  َّی ا َصنَّ ل

ََلَة فٔی الزَِّحالٔ  ٌَّ الؼَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُمَيازٔیَطُ ََ  اہللُ 

اتی رکےت ںیہ ہک نینح ےک دؿ ابرش وہ ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ریثک، امہؾ، اتقدہ رضحت اوبحیلم اےنپ فادل ےس رف

 ےن مکح دای ہک ہی االعؿ رک دای اجےئ ہک امنز اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ زپھ ول 

 دمحم نب ریثک، امہؾ، اتقدہ رضحت اوبحیلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ےک دؿ ہعمج وک اجےن اک ایبؿ

     1046    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، ًبساَلًلی، سٌيس، حرضت ابومليح :  راوی

ًِلَی َ ًَِبُس اِْل ثََيا  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ةٕ  َحسَّ ٌَ ٌَ َیِوَو ُجُن ٌَّ َذلَٔک کَا ًِ ََبٔی َملٔيٕح ََ ًَ ًِ َػاحٕٔب َلطُ  ًَ ٌٔيْس  ثََيا َس  َحسَّ

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، رضحت اوبحیلم ےس رفاتی ےہ ہک ہی ہعمج اک دؿ اھت

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، رضحت اوبحیلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ےک دؿ ہعمج وک اجےن اک ایبؿ

     1047    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، سٔياٌ بً حبيب، خالس حذا، ابوَٗلبہ ابومليح :  راوی



 

 ًَ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی اِلَنلٔئح  ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ََّرىَا  ًُ َحبٔيٕب َخب ٌُ بِ َيا ِٔ اَل ُس َٗ َُّط َطضَٔس لٓٔیٕ   ََى

ٕة َوَََػابَُضِه َمََّطْ َلِه  ٌَ ًَ اِلُحَسیِبَٔيةٔ فٔی یَِوؤ ُجُن َلِيطٔ َوَسلََّه َزَم ًَ َّی اہللُ  ٌِ ُيَؼلُّوا فٔی  الئَّيیَّ َػل َ أََمَزصُِه َ َٓ الٔضِٔه  ٌَ ٔ ُل ن َٔ َتبَِتلَّ ََِس

 رَٔحالٔضِٔه 

رصن نب یلع، ایفسؿ نب بیبح، اخدل ذحا، اوبالقہب اوبحیلم ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ فادل ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک  حل دحہیب 

تم ںیم احرض وہا ایس دؿ ابرش وہ ریہ یھت رگم اینت مک ہک ولوگں ےک ومعق رپ ہعمج ےک دؿ ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  ی

 ےک وجوتں ےک ےلت یھب ہن گیھب ےکس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک مکح ایک ہک اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ زپھ ول 

 رصن نب یلع، ایفسؿ نب بیبح، اخدل ذحا، اوبالقہب اوبحیلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رس درا وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رس درا وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿ

     1048    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً یزیس، ایوب، حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہمحنس بً ًبيس، حناز  :  راوی

ًَ ًَُنَز ىَزََل  ٌَّ ابِ ََ ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا ََیُّوُب  ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أََمَز  َحسَّ َٓ  ٕ ٌَ فٔی َلِيَلٕة بَارَٔزة ِحَيا ـَ بٔ

ََلةُ فٔی الزِّحَ  ٌِ الؼَّ َياَزی ََ َٓ ٌَ إَٔذااِلُنَيازَٔی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ  ٍْ ٔ ثََيا ىَآ اَل ََیُّوُب َوَحسَّ َٗ  أل 

ََلةُ فٔی الزَِّحالٔ  َياَزی الؼَّ َٓ  کَاىَِت َلِيَلْة بَارَٔزْة ََِو َمٔلیَرْة َََمَز اِلُنَيازَٔی 

ا ؿ انیم اکی اقمؾ رپ ارتے رسد دمحم نب دیبع، امحد نب سیدی، اویب

 

خِب

 

ض

، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمعف 

رات ںیم اوھنں ےن اکی انمدی وک مکح دای سپ اس ےن االعؿ ایک ہک امنز زپھ ول اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ اویب ےتہک ںیہ ہک انعف ےن انب 

اہلل ہیلع فملس رسدی ای ابرش یک راوتں ںیم انمدی وک االعؿ رکےن اک مکح رفامےت ہک رمع ےک وحاہل ےس دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص 

 امنز زپھ ول اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ

 دمحم نب دیبع، امحد نب سیدی، اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 رس درا وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿ

     1049    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مومل بً ہظاو، اسنٌيل، ایوب، حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََیُّ  ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ٌِ َػلُّوا َحسَّ ٌَ ثُهَّ ىَاَزی ََ ِحَيا ـَ ََلةٔ بٔ ًُ ًَُنَز بٔالؼَّ اَل ىَاَزی ابِ َٗ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ وَب 

ٌَ َیأُِمزُ اِلنُ  َّطُ کَا َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ َث  اَل ٓٔيطٔ ثُهَّ َحسَّ َٗ ََلةٔ ثُهَّ فٔی رَٔحالُِٜٔه  َٓيَُيازٔی بٔالؼَّ یَُيازٔی  َيازَٔی 

اَل ََبُو َزاُوز َوَر  َٗ َفٔ  ٔ فٔی الشَّ ٔ َوفٔی اللَِّيَلةٔ اِلَنٔلیَرة ٌِ َػلُّوا فٔی رَٔحالُِٜٔه فٔی اللَِّيَلٔة اِلَبارَٔزة ًِ ََیُّوَب ََ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ َواُظ َحنَّ

ةٔ ََِو  ِيَلٔة اِلرَقَّ َفٔ فٔی اللَّ اَل ٓٔيطٔ فٔی الشَّ َٗ ٔ  َوًُبَِئس اہللٔ   اِلَنٔلیَرة

ا ؿ ںیم اذاؿ دی رھپ اکپرا ہک امنز 

 

خِب

 

ض

وملم نب اشہؾ، اامسلیع، اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ےن اقمؾ 

زپھ ول اےنپ اےنپ اکھٹونں ںیم رھپ دحثی ایبؿ یک ہک رفس ںیم ابرش ای رسدی یک راوتں ںیم وضحریلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفامےت 

 ومذؿ وک سپ فہ ےلہپ اذاؿ داتی رھپ اکپرات ہک امنز زپھ ول اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ اوبداؤد ےتہک ہک اےس امحد نب ہملس ےن وباہطس اویب دیبع

 اہلل رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک رفس ںیم رسدی ای ابرش یک رات ںیم 

 وملم نب اشہؾ، الیعمس، اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رس درا وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿ

     1050    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 آٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ًبيساہلل، ى :  راوی

 َّ ًٔ ًَُنَز ََى ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ ثََيا ََبُو ََُساَمَة  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌَ فٔی َلِيَلٕة َحسَّ ِحَيا ـَ ََلةٔ بٔ طُ ىَاَزی بٔالؼَّ

اَل فٔی آٔخٔ ىَٔسائٔطٔ ََ  َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َذأت بَزِزٕ َورٔیٕح  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اَل إ َٗ ََل َػلُّوا فٔی رَٔحالُِٜٔه ََََل َػلُّوا فٔی الزَِّحأل ثُهَّ 

وُل ََََل َػلُّوا فٔی رَٔحالُٜٔ  ُ٘ ٌَ إَٔذا کَاىَِت َلِيَلْة بَارَٔزْة ََِو َذاُت َمََّطٕ فٔی َسَفٕ َي ٌَ َیأُِمزُ اِلُنَؤذِّ  ِه کَا

ا ؿ انیم اکی اقمؾ رپ امثع

 

خِب

 

ض

ؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن 

س رسدی افر آدنیھ یک رات ںیم اذاؿ ےک آرخ ںیم اہک ولوگ! اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ امنز زپھ ول ولوگ! اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ امنز زپھ ول ا

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفراؿ رفس رسدی ای ابرش یک رات ںیم ومذؿ وک ہی االعؿ رکےن اک مکح رفامےت ہک ولوگ!  ےک دعب اہک ہک

 اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ امنز زپھ ول 



 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رس درا وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿ

     1051    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، حرضت ىآٍ رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

 ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل ََََل َػلُّ َحسَّ َ٘ َٓ ََلةٔ فٔی َلِيَلٕة َذأت بَزِزٕ َورٔیٕح  ٌَ بٔالؼَّ ىٔی ََذَّ ٌِ ًَ ًَُنَز َي ٌَّ ابِ ََ ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ وا فٔی الزَِّحأل ثُهَّ ًِ َمالٕٔک 

ٌَ إَٔذا کَاىَِت َليِ  ٌَ َیأُِمزُ اِلُنَؤذِّ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اَل إ وُل ََََل َػلُّوا فٔی الزَِّحالٔ َٗ ُ٘  َلْة بَارَٔزْة ََِو َذاُت َمََّطٕ َي

یبنعق، امکل، رضحت انعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رسدی افر آدنیھ یک رات ںیم انب رمعےن اذاؿ دی اس ےک دعب اہک 

دی ای ابرش یک رات ںیم ومذؿ وک ہی االعؿ رکےن اک مکح رفامےت اےنپ اےنپ اکھٹےن رپ امنز زپھ ول رھپ اہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس

 ہک امنز زپھ ول اےنپ اکھٹےن رپ

 یبنعق، امکل، رضحت انعف ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿرس درا 

     1052    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اَل ىَاَزی  َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  بِ

 ٔ َساة َِ َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔذلَٔک فٔی اِلَنٔسیَيةٔ فٔی اللَِّيَلةٔ اِلَنٔلیَرةٔ َواِل ًَ َّی اہللُ  اَل ََبُو َزاُوز َوَرَوی َصَذ ُمَيازٔی َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ ةٔ  ا  اِلرَقَّ

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ ٌٔيٕس اِْلَِنَؼارٔیُّ  ًُ َس َفٔ اِلَدبََر َیِحٌَی بِ اَل ٓٔيطٔ فٔی الشَّ َٗ  لََّه 

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر

انمدی ےن دمہنی ںیم ایسی یہ دنایک یھت ابرش یک رات ںیم ای رسدی یک حبص اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اےس ییحی نب دیعس ااصنری ےن 

 ربفاتی اقمس، وباہطس انب رمع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ یف ارفسل اہک ےہ 

 نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعدبعاہلل  :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رس درا وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿ

     1053    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ٓـل بً زٛین، زہیر، ابوزبیر، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ جَ  ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ثََيا ُزَصیِْر  یِٕن َحسَّ َٛ ًُ زُ ُل بِ ـِ َٔ ثََيا اِل ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٍَ َرُس َحسَّ يَّا َم ُٛ اَل  َٗ  ٕ َّی ابٔز ؤل اہللٔ َػل

ًِ َط  َه لُٔيَؼلِّ َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ىَا  ُنَّٔطِ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َسَفٕ   اَئ ٔمِيُِٜه فٔی َرِحلٔطٔ اہللُ 

اکی رفس ںیم مہ روسؽ اہلل یلص اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، زریہ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اےنت ںیم ابرش وہےن یگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس سج اک دؽ اچےہ 

 اےنپ اکھٹےن رپ امنز زپھ ےل،

 ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، زریہ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رس درا وتں ںیم امجتع اعمػ وہےن اک ایبؿ

     1054    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  بً حارث رضی اہلل ًيہمشسز، اسنٌيل، ًبسالحنيس، ًبساہلل :  راوی

 ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ِبُس اِلَحنٔئس َػاحُٔب الزِّیَازٔیِّ َحسَّ ًَ ٌٔيُل ََِخبََرنٔی  ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًَهِّ ُمَحنَّ  ًٔ  اِلَحارٔٔث ابِ

 ٕ ٕ َمٔلیر ىٔطٔ فٔی یَِوو اَل لُٔنَؤذِّ َٗ ًَبَّإض   ًَ ٌَّ ابِ ََ ًَ ُِٗل  ٔسیرٔی  ٔ ََلة ًَلَی الؼَّ ِل وَیَّ  ُ٘ ََل َا َٓ ّسا َرُسوُل اہللٔ  ٌَّ ُمَحنَّ ُِٗلُت ََِطَضُس ََ إَٔذا 

ٌَّ اِلحُنُ  ٔ ًِ صَُو َخیِْر ٔمىِّی إ َل َذا َم ٌَ َٓ ِس  َٗ اَل  َ٘ َٓ ٌَّ اليَّاَض اِستَِيرَکُوا َذلَٔک  َ َٜأ َٓ صُِت ََ َػلُّوا فٔی بُيُوتُِٜٔه  ِّی ََکٔ ٔن ًَزَِمْة َوإ َة  ٌَ ٌِ

یٔن َواِلَنََّطٔ  ٌَ فٔی اللِّ َتِنُظو َٓ َجُِٜه   َُِخٔ

دسمد، اامسلیع، دبعادیمحل، دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ابرش ےک دؿ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اےنپ 

 ینعی امنز زپھ ول  ومذؿ ےس اہک بج وت اذاؿ ںیم ادہش اؿ دمحم روسؽ اہلل ےہک وت اس ےک دعب یح یلع اٰولصلة ہن ہہک

 

ہکلب ویں ہک ولص یف ویب ِن

اہلل اےنپ رھگفں ںیم ولوگں ےن اس رطہقی رپ اندنسپدییگ اک ااہظر ایک وت اہک ااسی اس ےن ایک اھت وج ھجم ےس رتہب اھت )ینعی رضحت دمحم یلص 

ھا را ابرش افر ڑچیک ںیم انلچ افر فیلکت

م

 

ت

  ااھٹان ےھجم ااھچ ںیہن اگلہیلع فآہل فملس( ےن رفامای ہعمج فابج ےہ نکیل 



 

 دسمد، الیعمس، دبعادیمحل، دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت افر الغؾ رپ ہعمج فابج ںیہن

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابج ںیہنوعرت افر الغؾ رپ ہعمج ف

     1055    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًباض بً ًبسالٌويه، اسحٙ بً ابزاہيه بً محنس بً ميتْش، ٗيص بً مشله، حرضت كارٚ بً طہاب رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ًُ َمِيُؼوٕر حَ  ُٙ بِ ثَىٔی إِٔسَح ٔوئه َحسَّ ٌَ ًَِبٔس اِل  ًُ ًَبَّاُض بِ ثََيا  ِئص َحسَّ َٗ  ًِ ًَ ًٔ اِلُنِيَتْٔشٔ  ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ثََيا صَُزیِْه  سَّ

 َ ًَل ٌّٙ َوأجْب  ُة َح ٌَ اَل اِلحُُن َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ ٔطَضإب  ٚٔ بِ ًِ كَارٔ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًَٕة إَٔلَّ بِ ی کُلِّ ُمِشلٕٔه فٔی َجَنا

ّة  ٌَ َّ  ََِرَب ِس َرََی الئَّيیَّ َػل َٗ ًُ ٔطَضإب  ُٚ بِ اَل ََبُو َزاُوز كَارٔ َٗ َْة ََِو َػٔيیٌّ ََِو َمزٔیْف  ِبْس َمِنلُوْک ََِو اِمزََ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ًَ ی اہللُ 

ٍِ ٔمِيطُ َطِيّئا  َوَلِه َيِشَن

ت اطرؼ نب اہشب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ابعس نب دبعامیظعل، ااحسؼ نب اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، سیق نب ملسم، رضح

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امجتع ےک اسھت امنز زپانھ رہ املسمؿ رپ فابج ےہ وساےئ اچر رطح ےک ولوگں ےک اکی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الغؾ رپ دفرسے وعرت رپ، رسیتے ےچب رپ، وچےھت امیبر رپ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اطرؼ نب اہشب ےن یبن ارکؾ 

 وک داھکی ےہ رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک انس ںیہن 

 ابعس نب دبعامیظعل، اقحس نب اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگؤں ںیم ہعمج زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اگؤں ںیم ہعمج زپےنھ اک ایبؿ

     1056    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 اہلل ًيہ ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً ًبساہلل، وٛيٍ، ابزاہيه بً كہناٌ، ابوجنزہ، حرضت ابً ًباض رضی :  راوی

 ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ُوطُ  ِٔ مٔیُّ َل ًَِبسٔ اہللٔ اِلُنَِخِّ  ًُ ُس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ ََبٔی َجِنَزَة َحسَّ ًَ  ٌَ ًٔ كَِضَنا ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ

ِت فٔی اِْلِٔس  ٌَ ٕة ُجنِّ ٌَ َل ُجُن ٌَّ ََوَّ ٔ اَل إ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ َلِيطٔ َوَسلََّه ًَ ًَ َّی اہللُ  ِت فٔی َمِشحٔٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ ٕة ُجنِّ ٌَ َس ُجُن ٌِ ٔ َب ََلو

ًَِبسٔ  ی  ًِ رُقَ یَْة ٔم ٌُ رَقِ اَل ًُِثَنا َٗ  ًٔ یِ ی اِلَبَِحَ ًِ رُقَ َیْة ٔم ِت بَٔحِوثَاَئ رَقِ ٌَ ْة ُجنِّ ٌَ ِئص بٔاِلَنٔسیَئة َلحُُن َ٘  اِل

 دبع اہلل، فعیک، اربامیہ نب نامہؿ، اوبہرمہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک االسؾ ںیم امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب

اکی الہپ ہعمج وج زپاھ ایگ اس ہعمج ےک دعب وج دمہنی ونمرہ ںیم دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم زپاھ ایگ اھت فہ ےہ وج رحبنی ےک 

 ؤد ےک خیش( امثعؿ ےن اہک ہک فہ اگؤں دبعسیق ےک اگؤں ںیم ےس اکی اگؤں ےہ اگؤں وجااث ںیم زپاھ ایگ )اوبدا

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل، فعیک، اربامیہ نب نامہؿ، اوبہرمہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اگؤں ںیم ہعمج زپےنھ اک ایبؿ

     1057    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٗتيبہ بً سٌيس، ابً ازریص، محنس بً اسحٙ، محنس بً ابی امامہ بً سہل، حرضت ًبسالزحنً بً ٌٛب بً  :  راوی

 مالک

ٌٔيسٕ  ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َسِضٕل  ًٔ ََبٔی ََُماَمَة بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ثََيا ابِ َحسَّ

 ٔ ًٔ َمال ٔب بِ ٌِ َٛ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ُظ  َس َما َذَصَب َبَْصُ ٌِ ائَٔس ََبٔيطٔ َب َٗ  ٌَ ًٔ َمالٕٔک َوکَا ٔب بِ ٌِ َٛ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ َّ ٍَ ٕک ََى ٌَ إَٔذا َسنٔ ُط کَا

 ٌَ َت اليَِّساَئ َتَزحَِّنَت ْٔلَِس ٌِ ِلُت َلطُ إَٔذا َسنٔ ُ٘ َٓ ًٔ ُزَراَرَة  َس بِ ٌَ ةٔ َتَزحََّه ْٔلَِس ٌَ ًِ اليَِّساَئ یَِوَو اِلحُُن ُل َم َُّط ََوَّ اَل ْٔلَى َٗ ًٔ ُزَراَرَة  َس بِ

ةٔ بَىٔی بََيا ًِ رَحَّ ٍَ بَٔيا فٔی َصزِؤ اليَّبٔئت ٔم ٌَ َجنَّ و ٌُ اَل ََِرَب َٗ ِه َق ْمَُت یَِوَمئٕٔذ  َٛ ُِٗلُت  َنأت  ـَ ٍُ اِلَد اُل َلطُ َن٘ٔي َ٘ ٍٕ ُي  َؿَة فٔی َن٘ٔي

ہبیتق نب دیعس، انب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب ایب اامہم نب لہس، رضحت دبعارلنمح نب ع ، نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ 

زرارہ ےک ےیل داع رکےت ںیم ےن رعض ایک ااب اجؿ آپ ااسی ویکں رکےت ںیہ؟ رفامای فہ ےلہپ  ےک فادل ہعمج ےک دؿ اذاؿ ےتنس وت ادعس نب

رؾ

 

ما ت اہک اجات اھت افر زہؾ اتیبل ینب ایبہض یک زونیمں  صخش ںیہ وھنجں ےن ںیمہ ہعمج زپاھای ھ

 

خص
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د ںیم سج وک 

قی 

 

ن

اتیبل ںیم 

 رفامای اچسیل ںیم ےس ےہ ںیم ےن وپاھچ اس دؿ آپ لک ےنتک ولگ ےھت؟ 

 ہبیتق نب دیعس، انب ادرسی، دمحم نب اقحس، دمحم نب ایب اامہم نب لہس، رضحت دبعارلنمح نب ع ، نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 بج ہعمج افر دیع اکی دؿ زپ اجںیئ

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 بج ہعمج افر دیع اکی دؿ زپ اجںیئ

     1058    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، اْسائيل، ًثناٌ بً مِیرہ، حرضت ایاض بً ابی رملہ طامی :  راوی

 ًُ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ائٔيُل َحسَّ ٕ ََِخبََرىَا إِْٔسَ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َطضِٔسُت  َحسَّ َٗ امٔیِّ  ًٔ ََبٔی َرِمَلَة الظَّ ًِ إٔیَأض بِ ًَ  ٔ اِلُنِٔیَرة

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل اَل َََطضِٔسَت َم َٗ َه  َٗ ًَ ََِر ٌَ َوصَُو َيِشأَُل َزیَِس بِ َيا ِٔ ًَ ََبٔی ُس اؤَیَة بِ ٌَ ا فٔی ُم ٌَ ًٔ اِجَتَن َه ًٔيَسیِ َلِيطٔ َوَسلَّ

اَل نَ  َٗ ِلُيَؼلِّ َیِووٕ  َٓ َِّی  ٌِ ُيَؼل ًِ َطاَئ ََ اَل َم َ٘ َٓ ٔة  ٌَ َؽ فٔی اِلُحُن ٌٔيَس ثُهَّ َرخَّ َّی اِل اَل َػل َٗ  ٍَ َٕ َػَي َِٜي َٓ اَل  َٗ ِه  ٌَ 

دمحم نب ریثک، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمہ، رضحت اایس نب ایب رہلم اشیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےک اسھت اھت 

دی نب ارمق ےس وساؽ ایک ہک ایک آپ ےن ع یھ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیع افر ہعمج اک دؿ اکی اسھت بج اوھنں ےن ز

اپای ےہ؟ اوھنں ےن اہک اہں! رضحت اعمفہی ےن وپاھچ اس دؿ آپ ےن سک رطح ایک؟ اہک ہک ےلہپ آپ ےن دیع یک امنز زپیھ رھپ ہعمج 

 امای سج اک ز  اچےہ ہعمج یک امنز زپھ ےل ےک ہلسلس ںیم ولوگں وک اایتخر دای رف

 دمحم نب ریثک، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمہ، رضحت اایس نب ایب رہلم اشیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج ہعمج افر دیع اکی دؿ زپ اجںیئ

     1059    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً طیٕ، اسبان، اًنع، حرضت ًلاء بً ابی رباح :  راوی

اَل َػ  َٗ ًٔ ََبٔی َربَإح  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا ََِسَباْن  ٕٕ اِلَبَحلٔیُّ َحسَّ ی ًُ َطٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی بَٔياَحسَّ ٔ فٔی یَِوؤ  ل ًُ الزُّبَیِر ابِ

 ّ ََٓؼلَِّيَيا ُوِحَساى ِد إَٔلِيَيا  َلِه َیِِخُ َٓ ةٔ  ٌَ ٔلَی اِلحُُن َل اليََّضارٔ ثُهَّ ُرِحَيا إ ٕة ََوَّ ٌَ ٔ ُجُن ا ًٔيٕس فٔی یَِوو َلنَّ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ًَبَّإض بٔاللَّ  ًُ ٌَ ابِ ا َوکَا

يَّةَ  اَل َََػاَب الشُّ َ٘ َٓ ىَا َذلَٔک َلطُ  ٔسَو َذََکِ َٗ 

دمحم نب رطفی، اابسط، اشمع، رضحت اطعء نب ایب رابح ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب زریب ےن مہ وک دیع یک امنز ہعمج ےک دؿ حبص 

وسریے زپاھیئ رھپ بج مہ ہعمج زپےنھ ےک ےیل ےئگ وت فہ ںیہن ےلکن سپ مہ ےن اہنت رہظ یک امنز زپھ یل  اس زامہن ںیم انب ابعس 



 

 فئ ےس آےئ وت مہ ےن اؿ ےس ہی ہصق ایبؿ ایک اوھنں ےن رفامای دبعاہلل نب زریب ےن تنس ےک وماقف ایک اطفئ ںیم ےھت بج فہ اط

 دمحم نب رطفی، اابسط، اشمع، رضحت اطعء نب ایب رابح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿامنز اک  :   ابب

 بج ہعمج افر دیع اکی دؿ زپ اجںیئ

     1060    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً خلٕ، ابوًاػه، ابً جزیخ سے روایت ےہ ٛہ ًلاء بً رباح :  راوی

 ًَ اَل  َٗ اَل  َٗ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ًَأػٕه  ثََيا ََبُو  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ َحسَّ ِضٔس ابِ ًَ ًَلَی  ٕة َویَِوُو َِّٓٔطٕ  ٌَ ٍَ َیِوُو ُجُن َلاْئ اِجَتَن

ّة َلِه یَ  َتیِٔن برُِکَ ٌَ ِٛ صَُنا َر ََٓؼَلَّ ا  ٌّ ُضَنا َجنٔي ٌَ َحَن َٓ ا فٔی یَِووٕ َواحٕٔس  ٌَ ٌٔ اِجَتَن اَل ًٔيَسا َ٘ َٓ  ٔ ِْصَ الزُّبَیِر ٌَ َّی اِل َّی َػل َلِيضَٔنا َحً ًَ  زِٔز 

انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک اطعء نب رابح ےن اہک ہک دبعاہلل نب زریب ےک زامہن ںیم دیع افر ہعمج اکی دؿ ییحی نب فلخ، اوباعمص، 

ہعمج وہےئگ اوھنں ےن اہک آج دف دیعںی عمج وہیئگ ںیہ اوھنں ےن دفونں وک الم رک زپاھ حبص ےک فتق دف رںیتعک افر اؿ رپ زایدہ ہن ایک 

 اہیں کت ہک رصع یک امنز زپیھ 

 ییحی نب فلخ، اوباعمص، انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک اطعء نب رابح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج ہعمج افر دیع اکی دؿ زپ اجںیئ

     1061    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مؼفی، ًنز بً حٔؽ، ب٘يہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُط  ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ابٔیُّ اِلَن ٕؽ اِلَوػَّ ِٔ ًُ َح َّی َوًَُنزُ بِ ًُ اِلُنَؼف ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ یِّ  يِّ َـّ ًِ اِلُنِٔیَرةٔ ال ًَ َبُة  ٌِ

 ٌَ َٗ اِل َُّط  َلِيطٔ َوَسلََّه ََى ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ  ٍٕ ِي َٓ ًٔ ُر ٔ بِ ٍَ فٔی یَِؤمُِٜه َصَذا زٔیز ِس اِجَتَن َٗ اَل 

 ًِ ًَ اَل ًَُنزُ  َٗ  ٌَ و ٌُ َّا ُمَحنِّ ٔة َوإٔى ٌَ ًِ اِلُحُن ًِ َطاَئ ََِجزَََُظ ٔم َن َٓ  ٌٔ َبةَ ًٔيَسا ٌِ  ُط

دمحم نب یفصم، رمع نب صفح، ہیقب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آج ےک 

دؿ دف دیعںی عمج وہیئگ ںیہ سپ وج صخش اچےہ دیع یک امنز ہعمج ےک دبہل ںیم اکیف وہیگ نکیل مہ وت زپ۔ںی ےگ )افر رمع ےن اہک ع  

 (ہبعش



 

 دمحم نب یفصم، رمع نب صفح، ہیقب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ حبص یک امنز ںیم وکؿ یس وسرت زپےھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زپےھ ہعمج ےک دؿ حبص یک امنز ںیم وکؿ یس وسرت

     1062    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، محول، بً راطس، مشله، سٌيس بً جبیر، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ُمِشلٕٔه اِلَبٔلیٔن  ًَ ًٔ َرأطٕس  ٔل بِ ًِ ُمَدوَّ ًَ َواىََة  ًَ ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌَّ َحسَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ

ِحَس  ٔة َتِيزٔیُل الشَّ ٌَ ٔ َیِوَو اِلُحُن ِحز َٔ َُ فٔی َػََلةٔ اِل ٌَ َيرِقَ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َرُسوَل اہللٔ َػل ٌٔ حٔیْن ٔم ًَلَی اِْلِٔنَشا َة َوَصِل ََتَی 

 ٔ صِز  السَّ

نب رادش، ملسم، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، اوبوعاہن، وحمؽ، 

ْھرِ زپاھ رکےت ےھت
َ
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  فملس ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم وسرة ا م ب

 ادش، ملسم، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدسمد، اوبوعاہن، وحمؽ، نب ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ حبص یک امنز ںیم وکؿ یس وسرت زپےھ

     1063    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، طٌبہ، مدول، مدول :  راوی

ةٔ  ٌَ َياُظ َوَزاَز فٔی َػََلةٔ اِلحُُن ٌِ ٕل بٔإِٔسَيازٔظٔ َوَم ًِ ُمَدوَّ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٔة َوإٔذَا َجائََک َحسَّ ٌَ  بُٔشوَرةٔ اِلحُُن

 ٌَ و ُ٘ ٔ  اِلُنَيآ

وخمؽ اینپ اسہقب دنس افر وہفمؾ ےک اسھت رفاتی رکےت وہےئ ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرہ دسمد، ییحی، ہبعش، وخمؽ، 

 ہعمج افر وسرة انموقفؿ زپاھ رکےت ےھت 

 دسمد، ییحی ، ہبعش، وخمؽ، وخمؽ :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک ڑپکفں اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     1064    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ   ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َُ ًِٔيَس بَأب  َحسَّ ىٔی تَُبا ٌِ أب َرََی حُلَّّة ٔسیََراَئ َي ًَ اِلَدلَّ ٌَّ ًَُنَز بِ ًٔ ًَُنَز ََ اہللٔ بِ

ٔسُموا  َٗ ِٓٔس إَٔذا  ٔة َولِٔلَو ٌَ َلبِٔشَتَضا یَِوَو اِلُحُن َٓ  ٔ اَل َیا َرُسوَل اہللٔ َلِو اِطتََریَِت صَٔذظ َ٘ َٓ اَل َرُسوُل ااِلَنِشحٔٔس  َ٘ َٓ َلِيَک  َّی ًَ ہللٔ َػل

َّی ٔ ثُهَّ َجائَِت َرُسوَل اہللٔ َػل ة َٚ َلطُ فٔی اِْلٔخَ ًِ ََل َخََل ٔ َم ََّنا یَِلَبُص َصٔذظ َلِيطٔ َوَسلََّه إٔى ًَ َه ٔمِيَضا حَُلْل  اہللُ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

َشِوَتئيَضا یَا َرُسوَل اہللٔ  َٛ اَل ًَُنزُ  َ٘ َٓ ّة  ًَِلی ًَُنَز حُلَّ َ أ ََٜضا  َٓ ُش ِٛ ِّی َلِه ََ ٔن اَل َرُسوُل اہللٔ إ َ٘ َٓ ُِٗلَت  ُِٗلَت فٔی حُلَّةٔ ًَُلارَٔز َما  ِس  َٗ َو

َّٜةَ  کّا بَٔن ََٜشاَصا ًَُنزُ ََّخا َلُط ُمِْشٔ َٓ  لَٔتِلَبَشَضا 

ےن دجسم ےک یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع 

فملس  درفازے رپ اکی ریمشی ڑپکا اتکب وہا داھکی اوھنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اکش، ہی ڑپکا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس رخدی ںیل افر ہعمج ےک دؿ افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فوفد آںیئ بت نہپ ایل رکںی  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن رفامای اس ڑپکے وک وت فہ ےنہپ اگ سج اک آرخت ںیم ھچک ہصح ںیہن وہاگ رھپ ایس رطح ےک ھچک ڑپکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک اپس آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس اکی ڑپکا رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک یھب دای رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ڑپکا ےھجم ےننہپ وک دےتی ںیہ احال ہکن اس ےس لبق آپ یلص اہلل اہک ای روسؽ اہلل

 ہیلع فآہل فملس اطعرف ےک ڑپکفں ےک ہلسلس ںیم الکؾ رفام ےکچ ںیہ )اطعرد ڑپکا ےنچیب فاےل اک انؾ اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےھجت اس ےیل ںیہن دای ہک وت اس وک ےنہپ رھپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن فہ ڑپکا اےنپ اکی رشمک اھبیئ وک دے دای وج ہکم  رفامای ںیم ےن

 ںیم راتہ اھت 

 یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 ہعمج ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     1065    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ابً وہب، یوىص، ًنزو بً حارث، ابً طہاب، سَلو، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًُ َػال ثََيا ََِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ اِلَحارٔٔث  ًَِنزُو بِ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص َو ثََيا ابِ ٕح َحسَّ

َّی اہللُ َتَی بَٔضا َرُسوَل اہللٔ َػل أ َٓ أََخَذَصا  َٓ  ٔٚ و َُ بٔالشُّ ٕٚ تَُبا أب حُلََّة إِٔسَتبَِر ًُ اِلَدلَّ ًَلَ َوَجَس ًَُنزُ بِ   ٔ ٍِ َصٔذظ اَل ابَِت َ٘ َٓ َه  ِيطٔ َوَسلَّ

ُل َََتهُّ  َٚ اِلَحٔسیَث َواِْلَوَّ ٔ ثُهَّ َسا ُٓوز ٌٔئس َولِٔلُو ِل بَٔضا لِٔل  َتَحنَّ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، رمعف نب احرث، انب اہشب، السؾ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

زار ںیم اکی ریمشی ڑپکا اتکب وہا داھکی فہ اس وک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل آےئ افر رفامشئ یک ہک رمع ریض اہلل ہنع ےن اب

اس وک رخدی ےئجیل افر دیع رپ زبی نت رفامےیئ ای بج ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای رکںی بت رھپ رافی ےن دحثی 

 ےہ آرخکت ایبؿ یک افر یلہپ دحثی لمکم 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، رمعف نب احرث، انب اہشب، السؾ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     1066    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، بً وہب، یوىص، ًنزو، یحٌی بً سٌيس، محنس بً یحٌی حياٌ :  راوی

ٌٔيٕس اِْلَِنَؼارٔ ًَ َس ٌَّ یَِحٌَی بِ ًَِنْزو ََ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص َو ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ثَطُ َحسَّ ًَ  یَّ َحسَّ َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ ََ

ٌِ َوَجَس  ٔ ِه إ ُٛ ًَلَی َََحٔس اَل َما  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَُط ََ ٌَ َحسَّ ًٔ َحبَّا ٌِ َوَجِستُِه َیِحٌَی بِ ٔ ِه إ ُٛ ًَلَی َََحٔس  ََِو َما 

ٔة ٔسَوی ثَِوبَِی ٔمضِ  ٌَ دَٔذ ثَِوبَیِٔن لَٔيِوؤ اِلُحُن ٌِ یَتَّ ََ ٌَ ًٔ َحبَّا ًِ ابِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ ُموَسی بِ ًَ ًُ ََبٔی َحبٔيٕب  ِنْزو َوََِخبََرنٔی ابِ ًَ اَل  َٗ َيتٔطٔ 

اَل ََ  َٗ  ٔ ًَلَی اِلنِٔيبَر وُل َذلَٔک  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوَل اہللٔ َػل َُّط َسنٔ ًٔ َسََلوٕ ََى ًِ ابِ ًَ ًُ ًِ  بُو َزاُوز َوَرَواُظ َوصُِب بِ ًَ  ٕ َجزٔیز

ًَِبسٔ اہللٔ بِ   ًٔ َٕ بِ ًِ یُوُس ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ ُموَسی بِ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًٔ ََیُّوَب  ًِ یَِحٌَی بِ ًَ َّی ََبٔيطٔ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ َسََلوٕ 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اہللُ 

 ییحی ایحؿ ےن رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ادمح نب اصحل، نب فبہ، ویسن، رمعف، ییحی نب دیعس، دمحم نب



 

 انب رفامای مت وک ایک وہ اجےئ اگ؟ ارگ مت ڑپکا اپؤ افر ہعمج ےک فاےطس دف ڑپکے شمدی ونباول وساےئ اکؾ اکج ےک ڑپکفں ےک افر رمع ےن اہک ہک

ایک ہک اوھنں ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم رپ رفامےت وہےئ ایب بیبح ےن وباہطس ومٰیس نب دعس، انب ایحؿ انب السؾ ایبؿ 

انس اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس فبہ نب رجریےن اےنپ فادل ییحی نب اویب سیدی نب ایب بیبح ومٰیس نب دعس ویفس نب دبعاہلل نب 

 السؾ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ 

 اصحل، نب فبہ، ویسن، رمعف، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی ایحؿادمح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ہعمج ےس ےلہپ ہقلح انب رک انھٹیب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےس ےلہپ ہقلح انب رک انھٹیب

     1067    حسیث                               لجلس او  :  جلس

 مشسز، یحٌی یی، ابً ًحَلٌ، ًنز و بً طٌيب :  راوی

ٌَّ َرُسو ََ ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َلِيطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ   َل اہللٔ َػل

ْز َوىَهَ  ٌِ ٌِ یُِيَظَس ٓٔيطٔ ٔط ٌِ تُِيَظَس ٓٔيطٔ َؿالَّْة َوََ ٍٔ فٔی اِلَنِشحٔٔس َوََ أئ َواِلبَِي َ
ًِ الْشِّ ًَ َه ىََهی  ٔ َوَسلَّ ََلة ِبَل الؼَّ َٗ  ٔٙ َحلُّ ًِ التَّ ًَ ی 

ةٔ  ٌَ  َیِوَو اِلُحُن

ی، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش اؿ ےک فادل اؿ ےک دادا ےس رفاتی ےہ ہک  
حئ ی
ت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ںیم دسمد، 

رخدی ف رففتخ رکےن ےس افر اس ںیم مگ دشہ زیچ اک االعؿ رکےن ےس افر اس ںیم رعش ف اشرعی رکےن ےس عنم رفامای ےہ افر امنز ہعمج 

 ےس ےلہپ ہقلح انب رک ےنھٹیب ےس یھب عنم رفامای ےہ 

 نب بیعشدسمد، ییحی یی، انب الجعؿ، رمع ف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربنم انبےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ربنم انبےن اک ایبؿ



 

     1068    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زحنً بً محنس بً ًبساہلل بً ًبسا ل٘اری، ابوحازو بً زیيارٗتيبہ بً سٌيس، يٌ٘وب بً ًبسال :  راوی

ًَِبسٕ   ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ثَىٔی ََبُو َحسَّ ٔشیُّ َحسَّ ارٔیُّ اِلرُقَ َ٘  اِل

ٌَّ رٔجَ  ًُ زٔیَيإر ََ اَل َحازٔؤ بِ َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َشأَلُوُظ  َٓ ٔ ٔمهَّ ًُوزُُظ  ِس اِمتََرِوا فٔی اِلنِٔيبَر َٗ أًٔسیَّ َو ٕس الشَّ ٌِ ًَ َس َواہللٔ  اَّل َََتِوا َسِضَل بِ

ًََلِيطٔ َرُسوُل اہللٔ  ٕ َجَلَص  َل یَِوو ٍَ َوََوَّ ٕ ُؤؿ َل یَِوو ِس َرََیُِتطُ ََوَّ َ٘ ا صَُو َوَل ُٖ ٔمنَّ ِّی َْلرَِعٔ ٔن َه ََِرَسَل َرُسوُل  إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٌِ ُمزٔی ََُُلَمٔک اليَّحَّاَر ََ  اَصا َسِضْل ََ ِس َسنَّ َٗ ََُٓلىََة اِمَزََْة  ٔلَی  َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَّ اہللٔ َػل ٔ َلِيض ًَ ًَِواّزا ََِجلُٔص  َنَل لٔی ََ ٌِ ٌِ َي

أََم  َٓ َلِيطٔ َوَسلَّ إَٔذا کَلَِّنُت اليَّاَض  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل أَِرَسَلِتُط إ َٓ ابَٔة ثُهَّ َجاَئ بَٔضا  َِ َٓأئ اِل ًِ َطِ نَٔلَضا ٔم ٌَ َٓ أََمَز بَٔضا َزِتُط  َٓ َه 

ًَلَ  ََّر  ب َٛ َلِيَضا َو ًَ َّی  َه َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ِت َصاصَُيا ََفَ ٌَ ُؤؿ ی َٓ ِضرَقَ َ٘ َلِيَضا ثُهَّ ىَزََل اِل ًَ ٍَ َوصَُو  َٛ ِيَضا ثُهَّ َر

 ٌِ ََّنا َػَي اَل ََیَُّضا اليَّاُض إٔى َ٘ َٓ ًَلَی اليَّأض  َبَل  ِٗ ََ َْ ا ََفَ َلنَّ َٓ ًَاَز  ٔ ثُهَّ  َشَحَس فٔی ََِػٔل اِلنِٔيبَر َلُنوا َػََلتٔیَٓ ٌِ وا بٔی َولَٔت  ُت َصَذا لَٔتأَِتنُّ

ب نب دبعارلنمح نب دمحم نب دبعاہلل نب دبعا اقلری، اوباحزؾ نب دانیر ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولگ لہس نب دعس ہبیتق نب دیعس، وقعی

اسددی ےک اپس آےئ ہی ولگ ربنم ےک ابرے ںیم ڑگھج رےہ ےھت ہک سک ڑکلی اک انب وہا اھت اوھنں ےن لہس ےس وپاھچ اوھنں ےن اہک 

اک انب وہا اھت افر ںیم ےن اس وک ےلہپ یہ دؿ داھکی اھت بج فہ راھک ایگ اھت افر بج اس رپ روسؽ  یا یک مسق ںیم اجاتن وہں ہک فہ سک ڑکلی 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی لہس انیم وعرت ےک اپس الہک اجیھب ہک وت اےنپ

 د ایسی ڑکلایں انب دے سج رپ ھٹیب رک ںیم ولوگں وک ہبطخ دے وکسں اس وعرت ےن زلےک وک وج ڑبیئھ ےہ مکح رک ہک فہ ریمے ےیل

زلےک وک مکح دای اس ےک زلےک ےن اؿ ڑکلویں وک اقمؾ اغہب ےک اکی درتخ ےس انبای سج وک رطافء ےتہک ںیہ رھپ فہ انب رک وعرت ےک 

جیھب دای  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز زپیھ،  اپس الای اس وعرت ےن فہ ربنم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس

 ریبکت یہک، روکع ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رپ رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتے ھٹیپ ومڑے وہےئ افر ےچین ارت

یک رطػ رخ ایک افر رفامای اے ولوگ! ںیم ےن ہی اس  رک ربنم یک ڑج ںیم دجسہ ایک رھپ افرپ ےلچ ےئگ بج امنز ےس افرغ وہےئ وتولوگں

 فاےطس ایک ےہ اتہک ریمی ریپفی رکف افر ریمی رطح امنز زپانھ ھکیس ول 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح نب دمحم نب دبعاہلل نب دبعا اقلری، اوباحزؾ نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ربنم انبےن اک ایبؿ



 

     1069    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ابوًاػه، ابً ابی رواز، ىآٍ، ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َلِيطٔ َوَسلََّه لَ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٕ از ًٔ ََبٔی َروَّ ًِ ابِ ًَ ًَأػٕه  ا ا ََبُو  نَّ

 َٗ ٍُ ََِو َیِحنُٔل ًَٔواَمَک  ارٔیُّ ََََل ََتَّدُٔذ َلَک ٔمِيبَّرا یَا َرُسوَل اہللٔ یَِحَن اَل َلُط َتنٔيْه السَّ َٗ  ٌَ َٓاتََّدَذ َلطُ ٔمِيبَّرا بَسَّ اَل بَلَی 

اَتیِٔن  َٗ  ٔمزِ

نسح نب یلع، اوباعمص، انب ایب رفاد، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دبؿ اھبری وہ 

ہیلع فآہل فملس ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ایگ وت میمت داری ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

فملس ےک ےیل اکی ربنم ایتر رک دفں وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وبھج ربداتش رک ایل رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای اہں! سپ اوھنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل دف ڑیسویھں فاال اکی ربنم انب دای 

 نسح نب یلع، اوباعمص، انب ایب رفاد، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربنم رےنھک یک ہگج اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ربنم رےنھک یک ہگج اک ایبؿ

     1070    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مدلس بً خالس، ابوًاػه، یزیس بً ابی ًبيس، سلنہ بً اٛوَ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ا َٗ  َٔ َو ِٛ َ ًٔ اِْل ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ ََبٔی ًُبَِيٕس  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ًَأػٕه  ثََيا ََبُو  ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِدَلُس بِ ٌَ بَیَِن َحسَّ ٔ َرُسؤل اہللٔ َل کَا ٔمِيبَر

 ٔ اة ِسرٔ َمَنزِّ الظَّ َ٘ َٛ َه َوبَیَِن اِلَحائٔٔم  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

دلخم نب اخدل، اوباعمص، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربنم افر 

 افہلص اھت ہک رکبی اک ہچب اس ںیم ےس سگر اتکس اھت  دجسم یک دویار ےک درایمؿ اانت

 دلخم نب اخدل، اوباعمص، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زفاؽ ےس ےلہپ ہعمج یک امنز زپانھ

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 زفاؽ ےس ےلہپ ہعمج یک امنز زپانھ

     1071    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، حشاٌ بً ابزاہيه، ليث، محاہس، ابوخليل، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ إٔبِزَ  ٌُ بِ ا ثََيا َحشَّ ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َتاَزَة  َٗ ًِ ََبٔی  ًَ ًِ ََبٔی اِلَدلٔئل  ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ اصٔيَه 

ٌَّ َجَضيََّه ُاَش  ٔ اَل إ َٗ ٔة َو ٌَ َٕ اليََّضارٔ إَٔلَّ یَِوَو اِلُحُن ََلَة نِٔؼ َظ الؼَّ َّطُ ََکٔ َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ةٔ اہللُ  ٌَ زُ إَٔلَّ یَِوَو اِلحُُن اَل ََبُو َزاُوز صَُو  حَّ َٗ

َتاَزةَ  َٗ ًِ ََبٔی  ٍِ ٔم ًِ ََبٔی اِلَدلٔئل َوََبُو اِلَدلٔئل َلِه َيِشَن بَرُ ٔم ِٛ  ُمزَِسْل ُمَحاصْٔس ََ

دمحم نب یسیع، شحؿ نب اربامیہ، ثیل، اجمدہ، اوبلیلخ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہعمج ےک العفہ دفرہپ وک امنز زپےنھ ےس عنم رفامای ےہ زین ہی یھب رفامای ہک ہعمج ےک العفہ رہ دؿ دفزخ داکہیئ اجیت ےہ  اوبداؤد ےن 

 رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی رملس ےہ اجمدہ اوبالیلخل ےس ڑبے ںیہ افر اوبالیلخل ےن اوباتقدہ ےس دحثی ںیہن ینس 

 میہ، ثیل، اجمدہ، اوبلیلخ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنعدمحم نب یسیع، شحؿ نب اربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک فتق اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک فتق اک ایبؿ

     1072    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، زیس بً حباب، ٓليح بً سلامیٌ ًثناٌ بً ًبسالزحنً، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌُ ثَىٔی ًُِثَنا ٌَ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ َُٓلِيُح بِ ثَىٔی  ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ  َحسَّ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ َِّئِمُّ  بِ الت

َة إَٔذا َمالَ  ٌَ ِّی اِلحُُن ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل وُل کَا ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ُت ََىََص بِ ٌِ ِنُص َسنٔ  ِت الظَّ

ح نب امیلسؿ امثعؿ نب دبعارلنمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

فلی 

 روسؽ نسح نب یلع، زدی نب ةحب، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج یک امنز آاتفب ڈےنلھ رپ زپےتھ ےھت 



 

ح نب امیلسؿ امثعؿ نب دبعارلنمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

فلی 

 نسح نب یلع، زدی نب ةحب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک فتق اک ایبؿ

     1073    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوىص، يٌلی بً حارث، ایاض بً حرضت سلنہ بً اٛوَ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُت  ٌِ ًُ اِلَحارٔٔث َسنٔ لَی بِ ٌِ ثََيا َي ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِّی  َحسَّ يَّا نَُؼل ُٛ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ُث  َٔ یَُحسِّ َو ِٛ َ ًٔ اِْل ًَ َسَلَنَة بِ إٔیَاَض بِ

ِيْئ  َٓ  ٌٔ ُٖ َوَلِيَص لِٔلٔحيَلا َة ثُهَّ ىَِيَْصٔ ٌَ َه اِلُحُن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل  َم

اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل  ادمح نب ویسن، یلعی نب احرث، اایس نب رضحت ہملس نب اوکع ریض

 ہیلع ف ملس ےک اسھت ہعمج یک امنز زپےتھ ےھت افر بج فاسپ آےت ےھت وت دویارفں اک اسہی ہن وہات اھت 

 ادمح نب ویسن، یلعی نب احرث، اایس نب رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک فتق اک ایبؿ

     1074    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ ابوحازو، حرضت سہل بً سٌس رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ةٔ َحسَّ ٌَ َس اِلُحُن ٌِ ی َب سَّ َِ يَّا َن٘ٔيُل َوىََت ُٛ اَل  َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔوٕ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس  ثٔیر

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دؿ اک اھکان افر ولیقہل ہعمج ےک دعب رےتھک ےھت 

  نب ریثک، ایفسؿ اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج یک اذاؿ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک اذاؿ اک ایبؿ



 

     1075    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلنہ، ابً وہب، یوىص، ابً طہاب، یوىص، ابً طہاب، حرضت سائب بً یزیس :  راوی

 ٔ ائ ًٔ ٔطَضإب ََِخبََرنٔی الشَّ ًِ ابِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َ َحسَّ ٌَ ک ٌَّ اِْلََذا ًُ َیزٔیَس ََ ٌَ ُب بِ ا

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ِضٔس الئَّيیِّ َػل ًَ ٔة فٔی  ٌَ ٔ یَِوَو اِلحُُن ًَلَی اِلنِٔيبَر لُُط حٔیَن َیِحلُٔص اِْلَٔماُو  ًَِيُضَنا ََوَّ َه َوََبٔی برَِکٕ َوًَُنَز َرضَٔی اہللُ 

ٌُ یَوِ  ثَُر اليَّاُض َََمَز ًُِثَنا َٛ ٌَ َو ُة ًُِثَنا َٓ ٌَ خََٔل ا کَا َلنَّ ًَلَی َٓ َثَبَت اِْلَِمزُ  َٓ ًَلَی الزَِّوَرأئ  ٌَ بٔطٔ  َٓأُذِّ الٔٔث  ٌٔ الثَّ ةٔ بٔاِْلََذا ٌَ َو اِلُحُن

 َذلَٔک 

دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ویسن، انب اہشب، رضحت اس ب نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ریض اہلل ہنع ےک زامہن ںیم ہعمج یک یلہپ اذاؿ اس فتق وہیت بج اامؾ ربنم رپ اھٹیب ےہ بج فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع ف رمع

رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع یک  یتم اک دفر آای افر ولگ تہب وہےئگ بت رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رسیتی اذاؿ اک مکح دای سپ 

 رپ لمع وہےن اگل فہ رسیتی اذاؿ یلہپ رمہبت اقمؾ زفراء رپ دی یئگ رھپ ایس 

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ویسن، انب اہشب، رضحت اس ب نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک اذاؿ اک ایبؿ

     1076    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نٔيلی، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، زہزی حرضت سائب بً یزیس :  راوی

ائٔٔب بِ  ًِ الشَّ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ٌَ یَُؤذَّ َحسَّ اَل کَا َٗ ٌُ بَیَِن ًٔ یَزٔیَس 

ًَلَی بَأب اِلَنِش  ةٔ  ٌَ ٔ َیِوَو اِلحُُن ًَلَی اِلنِٔيبَر َه إَٔذا َجَلَص  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َٚ ىَِحَو یََسِی َرُسؤل اہللٔ َػل حٔٔس َوََبٔی برَِکٕ َوًَُنَز ثُهَّ َسا

 َحٔسیٔث یُوىَُص 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی رضحت اس ب نب

ب ل
ف

 

ن

سیدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ہعمج یک  

اذاؿ اس فتق دی اجیت یھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ھٹیب اجےت ےھت ہی اذاؿ دجسم ےک درفازے رپ وہیت یھت رھپ 

یت ریہ( اس ےک دعب رافی ےن دحثی ویسن ینعی اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اسےنم رھپ رمع ریض اہلل ہنع ےک اسےنم )یھب ایس رطح وہ

 یلہپ فایل دحثی یک رطح ایبؿ ایک 



 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، زرہی رضحت اس ب نب سیدی :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ایبؿ ہعمج یک

     1077    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً ْسی، ًبسہ، محنس بً اسحٙ، زہزی حرضت سائب بً یزیس رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ الزُّ  ًَ  َٙ ًَ إِٔسَح ىٔی ابِ ٌِ ٕس َي ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَِبَسةُ  ثََيا  یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًِ لَٔزُسؤل اہلٔل َحسَّ اَل َلِه َیُٜ َٗ ائٔٔب  ًِ الشَّ ًَ صِزٔیِّ 

َياظُ  ٌِ ٌْ َواحْٔس بََٔلْل ثُهَّ َذََکَ َم َه إَٔلَّ ُمَؤذِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

فآہل فملس ےک  انہد نب رسی، دبعہ، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی رضحت اس ب نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

 ومذؿ رسػ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےھت رھپ رافی ےن یلہپ دحثی یک رطح ایبؿ ایک 

 انہد نب رسی، دبعہ، دمحم نب اقحس، زرہی رضحت اس ب نب سیدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   باب

 ہعمج یک اذاؿ اک ایبؿ

     1078    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، يٌ٘وب بً ابزاہيه بً سٌس، ابوػالح، ابً طہاب، حرضت سائب بً یزیس رضی اہلل ًيہ :  راوی

ارٕٔض  َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ًٔ ٔطَضإب ََ ًِ ابِ ًَ ًِ َػالٕٔح  ًَ ثََيا ََبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ًٔ َس ًُ إٔبَِزاصٔيَه بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي َحسَّ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ لَٔزُسؤل اہللٔ َػل اَل َوَلِه یَُٜ َٗ ٕ ََِخبََرُظ  ًَ َُِخٔت ىَنٔز ًَ یَزٔیَس ابِ ائَٔب بِ ٌٕ َواحٔسٕ الشَّ َُیِرُ ُمَؤذِّ َٚ َصَذا    َوَسا

 اِلَحٔسیَث َوَلِيَص بَٔتَنأمطٔ 

دمحم نب ییحی نب افرس، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، انب اہشب، رضحت اس ب نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 وپری ںیہن ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رصػ اکی ومذؿ اھت رھپ رافی ےن ہی دحثی آرخ کت ایبؿ یک رگم ہی دحثی 

 اہلل ہنع دمحم نب ییحی نب افرس، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، انب اہشب، رضحت اس ب نب سیدی ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اامؾ ہبطخ ےک دفراؿ وگتفگ رکاتکس ےہ

 اک ایبؿامنز  :   ابب

 اامؾ ہبطخ ےک دفراؿ وگتفگ رکاتکس ےہ

     1079    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يٌ٘وب بً ٌٛب، مدلس بً یزیس، ابً جزیخ، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ یَ  ثََيا َمِدَلُس بِ ٕب اِْلَىَِلاكٔیُّ َحسَّ ٌِ َٛ  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ا اِسَتَوی َرُسوُل َحسَّ اَل َلنَّ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ زٔیَس َحسَّ

ًَلَی بَ  ََٓحَلَص  وزٕ  ٌُ ًُ َمِش ٍَ َذلَٔک ابِ َشنٔ َٓ اَل اِجلُٔشوا  َٗ ٔة  ٌَ َه یَِوَو اِلحُُن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  آُظ َرُسوُل اہللٔ َػل أب اِلَنِشحٔٔس ََفَ

ُٖ ُمزَِسَّل اہللٔ َػ  َز ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا ُي َٗ  ٕ وز ٌُ ًَ َمِش ًَِبَس اہللٔ بِ اَل یَا  ٌَ اَل َا َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ  ل ًَ ََّنا َرَواُظ اليَّاُض  إٔى

ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَمِدَلْس صَُو َطِيْذ  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ًََلإئ 

 نب سیدی، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہعمج ےک دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل وقعیب نب ع ،، دلخم

 دجسم ےک فملس ربنم رپ ےھٹیب وت ولوگں ےس رفامای ھٹیب اجؤ دبعاہلل انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ انس وت

)ویکہکن اس فتق فہ دجسم ےک درفازے رپ ےھت( اےنت ںیم اؿ رپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اگنہ زپ یئگ  درفازے یہ رپ ھٹیب ےئگ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے دبعاہلل نب وعسمد! ادرھ آؤ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی رملس ےہ ویکہکن ولوگں ےن 

 آہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ افر دلخم خیش ںیہاےس ربفاتی اطعء یبن یلص اہلل ہیلع ف

 وقعیب نب ع ،، دلخم نب سیدی، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ اک ربنم رپ انھٹیب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ربنم رپ انھٹیباامؾ اک

     1080    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، ًبسالوہاب، ابً ًلاء، ًنزی ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ىٔی ابِ  ٌِ ًَِبُس اِلَوصَّأب َي ثََيا  ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َنزٔیِّ  ٌُ ًِ اِل ًَ ًََلإئ   ًَ



 

 ُ َ َْ َّی َيِفَ ٌَٔس اِلنِٔيبََر َحً ٌَ یَِحلُٔص إَٔذا َػ َه َیِدُلُب ُخِلبََتیِٔن کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  وُو الئَّيیُّ َػل ُ٘ ٌُ ثُهَّ َي اَل اِلُنَؤذِّ َٗ َراُظ 

َيِدُلُب ثُهَّ یَ  َيِدُلُب َٓ َٓ وُو  ُ٘ ُه ثُهَّ َي َََٓل یََتکَلَّ  ِحلُٔص 

دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب، انب اطعء، رمعی انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ےبطخ 

ےس افرغ وہ اجات رھپ ڑھکے وہ رک ہبطخ دےتی  زپےتھ ےھت ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ اج رک ےتھٹیب اہیں کت ہک ومذؿ اذاؿ

 رھپ ھٹیب اجےت افر وگتفگ ہن رفامےت اس ےک دعب رھپ ڑھکے وہےت افر ہبطخ دےتی 

 دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب، انب اطعء، رمعی انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑھکے وہ رک ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ

     1081    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نٔيلی ًبساہلل بً محنس، زہیر، سناک، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ َ ًٔ َسُنَزَة َ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ثََيا ُزَصیِْر  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ِيلٔیُّ  َٔ ٌَ ا اليُّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ   َػل

ثََک ََ  ًِ َحسَّ َن َٓ ائّٔنا  َٗ َيِدُلُب  َٓ وُو  ُ٘ ائّٔنا ثُهَّ َیِحلُٔص ثُهَّ َي َٗ ِس َواہللٔ َػلَِّيُت َیِدُلُب  َ٘ َٓ اَل  َ٘ َٓ َذَب  َٛ ِس  َ٘ َٓ ٌَ یَِدُلُب َجالّٔشا  َُّط کَا ى

 ٕ ًِ ََِلفَِی َػََلة ثََر ٔم ِٛ ُط ََ ٌَ  َم

ی دبعاہلل نب دمحم، زریہ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک 

ب ل
ف

 

ن

 اجےت افر رھپ ڑھکے وہ رک ہبطخ زپےتھ سپ وج وکیئ ھجت ےس ہی ایبؿ رکے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک ہبطخ زپےتھ رھپ ھٹیب

ہبطخ زپےتھ ےھت فہ وھجاٹ ےہ مسق  یا یک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دف زہار ےس زادئ امنزںی زپیھ ںیہ )س  ںیم 

 اچپس ےعمج یھب وہں ےگ( 

ی دبعاہلل نب دمحم، زریہ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ



 

     1082    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ًثناٌ بً ابی طيبہ حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ثََيا ٔسَناْک  ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ًَ ىَی  ٌِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة اِلَن ٌُ بِ ًُ ُموَسی َوًُِثَنا ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٌَ  َحسَّ اَل کَا َٗ ًٔ َسُنَزَة  ٔ بِ َجابٔز

ُ اليَّاَض  لَٔزُسولٔ 
ٌَ َویَُذَکِّ آ َُ اِلرُقِ ٌَ َیِحلُٔص بَِيَيُضَنا َيرِقَ ٌٔ کَا َه ُخِلبََتا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اربامیہ نب ومیس، امثعؿ نب ایب ہبیش رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ےبطخ 

ؿ ےک درایمؿ ےتھٹیب ےھت افر اؿ وبطخں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ زپےتھ افر ولوگں وک تحیصن رفامےت زپےتھ ےھت افر ا

 ےھت 

 اربامیہ نب ومیس، امثعؿ نب ایب ہبیش رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ

     1083    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوکامل، ابوًواىہ، سناک بً رحب، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ َواىََة  ًَ ثََيا ََبُو  ثََيا ََبُو کَأمٕل َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َحسَّ َّی اہللُ  اَل َرََیُِت الئَّيیَّ َػل َٗ ًٔ َسُنزََة  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ٕب  ًٔ رَحِ ٔسَنأک بِ

َٚ اِلَحٔسیَث  َسّة ََل یََتکَلَُّه َوَسا ٌِ َٗ ُس  ٌُ ِ٘ ائّٔنا ثُهَّ َي َٗ  َیِدُلُب 

 ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اوباکلم، اوبوعاہن، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

 داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک ہبطخ دےتی رھپ وھتڑی دری ےک ےیل ھٹیب اجےت افر یسک ےس وگتفگ ہن رفامےت 

 اوباکلم، اوبوعاہن، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھ

     1084    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 زریٙ كابقی رضی اہلل ًيہ سٌيس بً ميؼور، طہاب بً خاغ حرضت طٌيب بً :  راوی

اَل َجَلِش  َٗ ائٔفٔیُّ  ٕٙ اللَّ ًُ ُزَریِ ِيُب بِ ٌَ ثَىٔی ُط إغ َحسَّ ًُ ٔخَ ثََيا ٔطَضاُب بِ ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ٔلَی َرُجٕل َلُط ُػِحَبْة َحسَّ ُت إ

 َٜ اُل َلطُ اِلَح َ٘ َه يُ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َّی ٔم ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َِٓسُت إ اَل َو َٗ ثَُيا  أَِنَظأَ یَُحسِّ َٓ ٌٕ اِلکَُلفٔیُّ  ِ ًُ َحز ُه بِ

ِلَيا یَا َرُسوَل اہللٔ ُزِرىَاَک  ُ٘ َٓ َلِيطٔ  ًَ ََٓسَخِلَيا  ٕة  ٌَ ٍَ أِش ٕة ََِو َتأس ٌَ ٍَ َسِب ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َساب ًَ َٓ اہللُ   ٕ َُ اہلَل َلَيا بَٔدیِر اِز َٓ أََمَز بَٔيا ََِو  

َة َم  ٌَ ِنَيا بَٔضا ََیَّاّما َطضِٔسىَا ٓٔيَضا اِلُحُن َٗ َ أ َٓ  ٌْ ٌُ إٔذِ َذاَک زُو ِ أ ٔ َوالظَّ ِنز ًِ التَّ َلِيطٔ َََمَز َلَيا بَٔظِيٕئ ٔم ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل

َحنَٔس اہلَل َٓ ِوٕض  َٗ ًَّؼا ََِو  ًَلَی  اَو ُمَتَوِّّٛئا  َ٘ َٓ َه  اَل ََیَُّضا اليَّاُض  َوَسلَّ َٗ َبإت ُمَباَرکَإت ثُهَّ  إت كَيِّ َٔ ٔٔي َلِيطٔ کَلَٔنإت َخ ًَ َوََثِىَی 

ًَلٓٔیٕ َس  اَل ََبُو  َٗ وا  زُوا َوََبِْٔشُ ًِ َسسِّ ٜٔ لُوا کُلَّ َما َُٔمزِتُِه بٔطٔ َوَل ٌَ ِٔ ًِ َا وا ََِو َل ُ٘ ًِ تُٔلي ُِه َل َّٜ ََّتىٔ إٔى اَل ثَب َٗ ت ََبُو َزاُوز  ٌِ ی فٔی َطِيٕئ نٔ

كَاضٔ  ًِ اِلرٔقِ ٍَ ٔم َل َ٘ ٌَ اِن ِس کَا َٗ ُف ََِػَحابَٔيا َو ٌِ  ٔمِيُط َب

دیعس نب وصنمر، اہشب نب رخاش رضحت بیعش نب زرقی اطیقب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم مکح نب زحؿ انیم اکی صخش 

فہ مہ ےس دحثی ایبؿ رکےن اگل اس ےن اہک اکی رمہبت ںیم  ےک اپس اھٹیب وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیم رہ اکچ اھت

است آدویمں ےک فدف ےک رمہاہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا )ای ہی اہک ہک ون آدویمں ےک رمہاہ( سپ بج 

ہیلع فآہل فملس مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ وت مہ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

فملس یک زایرت یک رغض ےس آےئ ںیہ سپ امہرے ےیل داعےئ ریخ رفامےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہرے ےیل ھچک 

ںیم مہ ےن  وجھکرںی دےنی اک مکح رفامای  اؿ دونں املسمونں یک امیل احتل تہب رخاب یھت رھپ مہ د رفز دمہنی ںیم رےہ  اؿ دونں

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہعمج یھب زپاھ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اصع ای امکؿ رپ اہسرا اگل رک ڑھکے 

ؾ ااکحامت وہےئ افر د املکت ےس اہلل اعتیل یک دمح فانث یک  فہ املکت ےکلہ ےکلھپ اہنتی اپزیکہ افر ابمرک ےھت رھپ رفامای اے ولوگ! مت امت

ہن اجب ال وکس ےگ نکیل وکشش ںیم ےگل روہ افر وخربخشی انسؤ اوبیلع ےن وپاھچ ایک وت ےن اوبداؤد ےس انس ےہ؟ اس ےن اہک ریمے ضعب 

 دفوتسں ےن ےھجم ھچک املکت اتبےئ وت ےھت نکیل فہ ےنھکل ےس رہ ےئگ 

 اہلل ہنع دیعس نب وصنمر، اہشب نب رخاش رضحت بیعش نب زرقی اطیقب ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھ

     1085    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہمحنس بً بظار، ابوًاػه، ًنزاٌ، ٗتازہ :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ِبٔس َربِّطٔ  ًَ  ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌُ ثََيا ًِٔنَزا ًَأػٕه َحسَّ ثََيا ََبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ََ ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًِ ابِ ًَ ی ًَٔيإق 

 ٔ ٌَ إ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُٔٔشَيا َرُسوَل اہللٔ َػل ورٔ ََِن ًِ َُشُ وذُ بٔاہللٔ ٔم ٌُ ُظ َوَن ٔفُ ِِ ٌٔييُُط َوَنِشَت اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل َنِشَت َٗ َس  َذا َاَظضَّ

ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوََِطضَ  َََٓل َصازَٔی َلُط َوََِطَضُس ََ لِٔل  ـِ ًِ ُي لَّ َلُط َوَم ـٔ َََٓل ُم ٔ اہللُ  ًِ َیِضسٔظ ٌَّ ُمَحنَّ ٔم ًَِبُسُظ َوَرُسولُطُ ُس ََ ّسا 

ٔؼ  ٌِ ًِ َي ِس َرَطَس َوَم َ٘ َٓ ٍِ اہللَ َوَرُسوَلُط  ًِ یُٔل ًَةٔ َم ا ِّٙ َبٔظیّرا َوىَٔذیّزا بَیَِن یََسِی الشَّ َشطُ ََِرَسَلُط بٔاِلَح ِٔ َُّط ََل َيرُضُّ إَٔلَّ َن إٔى َٓ ضَٔنا 

 َوََل َيرُضُّ اہلَل َطِيّئا

دہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اشبر، اوباعمص، رمعاؿ، اتق
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 دمحم نب اشبر، اوباعمص، رمعاؿ، اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمدریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھ امکؿ

     1086    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلنہ، ابً وہب، یوىص :  راوی

ًِ َاَظ  ًَ ًَ ٔطَضإب  َّطُ َسأََل ابِ ًِ یُوىَُص ََى ًَ ًُ َوصِٕب  ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ ََِخبََرىَا ابِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔس َحسَّ َّی اہللُ ضُّ َرُسؤل اہللٔ َػل

 ٌِ ِس ََُوی َوَنِشأَُل اہللَ َربََّيا ََ َ٘ َٓ ٔؼضَٔنا  ٌِ ًِ َي اَل َوَم َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ  ةٔ  ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه یَِوَو اِلُحُن ًَ ٍُ ُط َویُٔلي ٌُ ًِ یُٔلي َلَيا ٔمنَّ ٌَ  َیِح

 َٓ ٍُ رِٔؿَواىَطُ َویَِحتَئُب َسَدَلُط  ٔ َّب ًُ بٔطٔ َوَلطُ َرُسوَلطُ َویَت ََّنا ىَِح  إٔى

دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن انب اہشب ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہبطخ ہعمج ےک قلعتم 
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 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھ

     1087    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ بً سٌيس، ًبسالٌزیز، بً رٓيٍ، حرضت ًسی بً حاته :  راوی

 ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ َحاتٕٔه  َحسَّ ًَسٔیِّ بِ  ًِ ًَ ائٔیِّ  ًِ َتنٔيٕه اللَّ ًَ  ٍٕ ِي َٓ ًُ ُر ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثَىٔی  ٌٔيٕس َحسَّ ًٔ َس بِ

ِس َرَط  َ٘ َٓ ٍِ اہلَل َوَرُسوَلُط  ًِ یُٔل اَل َم َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َخٔليّبا َخَلَب ًِٔيَس الئَّيیِّ َػل ََ َٓ ٔؼضَٔنا  ٌِ ًِ َي ُِٗه ََِو َس َوَم اَل  َ٘

 اذَِصِب بٔئَِص اِلَدٔليُب ََىَِت 

دسمد، ییحی، ایفسؿ نب دیعس، دبعازعلسی، نب رعیف، رضحت ددی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 
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ِمَا  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ل اہیں ےس فملس ےک اسےنم ہبطخ زپاھ افر ویں اہک نَمْ 
ِھ
ص

 وت ربا بیطخ ےہ 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ نب دیعس، دبعازعلسی، نب رعیف، رضحت ددی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھامک

     1088    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً جٌف، طٌبہ، حبيب، ًبساہلل بً محنس، بً بيت حارث بً نٌناٌ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ بِٔئت َحسَّ ًَ  ًٕ ٌِ ًٔ َم ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ُخبَِيٕب  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ًِ فٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ِٖ إَٔلَّ ٔم ا َٗ ِٔٔوُت  اَلِت َما َح َٗ  ٌٔ َنا ٌِ ًٔ اليُّ ٕة اِلَحارٔٔث بِ ٌَ اَلِت ٌَ َیِدُلُب بَٔضا کُلَّ ُجُن َٗ

 ًُ اَل َرِوُح بِ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ َه َوَتيُّوُرىَا َواحّٔسا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َتيُّوُر َرُسؤل اہللٔ َػل اَل بِٔيُت َوکَا َٗ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ًَُباَزَة 

َٙ َُوُّ صَٔظاوٕ بِٔيُت َحارٔثََة بِ  ًُ إِٔسَح اَل ابِ َٗ ٌٔ و  َنا ٌِ ًٔ اليُّ ٌٔ َحارٔثََة بِ َنا ٌِ  ًٔ اليُّ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، بیبح، دبعاہلل نب دمحم، نب تنب احرث نب امعنؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسرة ؼ 

رث وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابین نس رک یہ اید یک ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ہعمج ےک ہبطخ ںیم زپےتھ ےھت تنب اح

ےت یتہک ںیہ ہک امہرا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی یہ ونتر اھت اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رفح نب ابعدہ ہبعش ےس رفاتی رک



 

 وہےئ تنب احرہث نب امعنؿ اہک ےہ افر انب ااحسؼ ےن اؾ اشہؾ تنب احرہث نب امعنؿ اہک ےہ 

 بیبح، دبعاہلل نب دمحم، نب تنب احرث نب امعنؿ ریض اہلل ہنع دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھ

     1089    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، سناک، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل کَاىَِت َػََل  َٗ ًٔ َسُنَزَة  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ثَىٔی ٔسَناْک  اَل َحسَّ َٗ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ةُ َرُسؤل اہللٔ َػل

ِؼّسا َٗ ُ اليَّاَض  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 
ٌٔ َویَُذَکِّ آ ًِ اِلرُقِ َُ آَیإت ٔم ِؼّسا َيرِقَ َٗ  َوُخِلبَُتطُ 

دسمد، ییحی، ایفسؿ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز افر ہبطخ 

 رقآؿ یک د آںیتی زپےتھ افر ولوگں وک تحیصن رکےت دفونں درایمہن درہج ےک وہےت ےھت ہبطخ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےھت 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 انھامکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپ

     1090    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، مزواٌ، سلامیٌ بً بَلل، یحٌی بً سٌيس، حرضت ًنزہ :  راوی

 ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ یَِحٌَی بِ ًَ ًُ بََٔلٕل  ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٌُ َحسَّ ثََيا َمزَِوا ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ اَلِت َما َحسَّ َٗ ًِ َُِختَٔضا  ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ

اَل ََ  َٗ ٕة  ٌَ ُؤَصا فٔی کُلِّ ُجُن ٌَ َيرِقَ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ فٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ِٖ إَٔلَّ ٔم ا َٗ ًُ َََخِذُت  َذا َرَواُظ یَِحٌَی بِ َٛ بُو َزاُوز 

 ًٔ ًِ یَِحٌَی بِ ًَ ًُ ََبٔی الزَِّجأل  ٌٔ ََیُّوَب َوابِ َنا ٌِ ًٔ اليُّ ًِ َُوِّ صَٔظاوٕ بِٔئت َحارٔثََة بِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس   َس

ومحمد نب اخدل، رمفاؿ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، رضحت رمعہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وسرہ اقػ روسؽ یلص 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ہعمج ںیم زپےتھ ےھت اوبداؤد ےتہک اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس نس رک یہ اید یک ےہ ہی وسرة 

ںیہ ہک اس وک ییحی نب اویب افر انب ایب ارلاجؽ ےن ربفاتی ییحی نب دیعس وباہطس رمعہ، اؾ اشہؾ تنب احرہث نب امعنؽ ایس رطح رفاتی 



 

 ایک ےہ 

 رمعہ ومحمد نب اخدل، رمفاؿ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ زپانھ

     1091    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سٌيس، ًنزہ كی بہً بيت ًبسالزحنً ابً ْسح، ابً وہب، یحٌی بً ایوب، یحٌی بً :  راوی

ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ ََیُّوَب  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َیِحٌَی بِ ثََيا ابِ حٔ َحسَّ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ ًَِبسٔ َحسَّ ِنَزَة بِٔئت  ٌَ ٔ ًِ َُِخٕت ل ًَ

َياظُ  ٌِ بََر ٔمِيَضا بَٔن ِٛ ًٔ کَاىَِت ََ  الزَِّحَن

فبہ، ییحی نب اویب، ییحی نب دیعس، رمعہ یک نہب تنب دبعارلنمح ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ ہی رمعہ ےس رمع ںیم  انب رسح، انب

 ڑبی ںیھت 

 انب رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب، ییحی نب دیعس، رمعہ یک نہب تنب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ ہبطخ ربنم رپ ڑھکے وہ رک دفونں اہھت ااھُٹان رُبا ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ ہبطخ ربنم رپ ڑھکے وہ رک دفونں اہھت ااھُٹان رُبا ےہ

     1092    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ًبسالزحنً ًنارہ، بْش، بً مزواٌ حؼین بً ًبسالزحنً احنس بً یوىص، زائسہ، حؼین :  راوی

ًُ ُرَویِ  اَل َرََی ًَُناَرةُ بِ َٗ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ حَُؼیِٔن بِ ًَ ثََيا َزائَٔسةُ  ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَ َوصَُو َحسَّ ًَ َمزَِوا َبَة بِْٔشَ بِ

اَل ًَُناَرةُ  َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ِس َرََیُِت َرُسوَل  یَِسًُو فٔی یَِوؤ ُجُن َ٘ اَل َل َٗ ثَىٔی ًَُناَرةُ  اَل حَُؼیِْن َحسَّ َٗ اَل َزائَٔسةُ  َٗ  ًٔ بََّح اہللُ َصاَتیِٔن اِلَيَسیِ َٗ

 ٔ بَّابََة الًَّٔی َتل ىٔی الشَّ ٌِ ٔ َي ًَلَی َصٔذظ ٔ َما یَزٔیُس  ًَلَی اِلنِٔيبَر َه َوصَُو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َضاَو ی اِْلٔبِ اہللٔ َػل

ادمح نب ویسن، زادئہ، ،نیص نب دبعارلنمح امعرہ، رشب، نب رمفاؿ ،نیص نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک امعرہ نب رفہبی ےن رشب 

نب رمفاؿ وک داھکی وج ہعمج ےک دؿ دفراؿ ہبطخ اہھت ااھٹ رےہ ےھت ہی دھکی رک امعرہ ےن اہک اہلل اؿ دفونں اہوھتں وک ربا رکے ںیم ےن 



 

 ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ ا تشگ اہشدت ےس ااشرہ رکےت ےھت ربنم رپ روس

 ادمح نب ویسن، زادئہ، ،نیص نب دبعارلنمح امعرہ، رشب، نب رمفاؿ ،نیص نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ ہبطخ ربنم رپ ڑھکے وہ رک دفونں اہھت ااھُٹان رُبا ےہ

     1093    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، بْش، بً مٔـل، ًبسالزحنً ابً اسحٙ، ًبسالزحنً بً مٌاویہ حرضت سہل سٌسرضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَبِ حَ   ًِ ًَ  َٙ ًَ إِٔسَح ىٔی ابِ ٌِ ًٔ َي ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًَ اِلُن ىٔی ابِ ٌِ ثََيا بِْٔشْ َي ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ سَّ ًَ اؤیََة  ٌَ ًٔ ُم ًٔ بِ سٔ الزَِّحَن

َّی اہللُ  اَل َما َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ ًٔ ََبٔی ذُبَإب  ٔ َوََل  ابِ ًَلَی ٔمِيبَرٔظ مُّ یَِسًُو  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َطاصّٔزا یََسیِطٔ 

 ٔ َس اِلُوِسَلی بٔاِْلٔبَِضاو َ٘ ًَ بَّابَةٔ َو ََٜذا َوَََطاَر بٔالشَّ وُل َص ُ٘ ًِ َرََیُِتُط َي ٜٔ ٔ َوَل  ًَلَی َُیِرٔظ

 دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دسمد، رشب، نب لضفم، دبعارلنمح انب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اعمفہی رضحت لہس

 اہلل ہیلع روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ع یھ دفونں اہھت ااھٹ رک داع امےتگن ںیہن داھکی ہن ربنم رپ افر ہن ریغ ربنم رپ ہکلب ںیم ےن آپ یلص

 انبای افر اہشدت فایل ایلگن ےس ااشرہ ایک ہک ویں فآہل فملس وک ااسی رکےت داھکی ےہ )ہی ہہک رک( چیب یک ایلگن افر اوگن ےھٹ ےس ہقلح 

 دسمد، رشب، نب لضفم، دبعارلنمح انب اقحس، دبعارلنمح نب اعمفہی رضحت لہس دعسریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصتخمہبطخ دےنی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصتخمہبطخ دےنی اک ایبؿ

     1094    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبساہلل بً ىنیر، ًَلء بً ػالح، حرضت ًنار بً یاْس :  راوی

 ٌَ ثََيا اِل ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ارٔ َحسَّ ًَنَّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی َرأطٕس  ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ًَسٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًُ َػالٕٔح  ََلُئ بِ

َؼارٔ اِلُدَلٔب  ِٗ ٔ َه بٔإ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًٔ َیأْسٕ   بِ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ رصتخم ہبطخ  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، العء نب اصحل، رضحت امعر نب ایرس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ



 

 دےنی یک اتدیک رفامیئ 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، العء نب اصحل، رضحت امعر نب ایرس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿرصتخمہبطخ دےنی 

     1095    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، وليس طيباٌ، ابومٌاویہ، سناک بً رحب، حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اؤیَةَ  ٌَ ٌُ ََبُو ُم ثََيا اِلَولٔيُس ََِخبََرنٔی َطِيَبا ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ َوائٔیِّ  َحسَّ ًٔ َسُنَزَة الشُّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ٕب  ًٔ رَحِ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ

 ٔ ًَّ کَل ََّنا صُ ةٔ إٔى ٌَ َه ََل یُٔليُل اِلَنِؤًَوَة یَِوَو اِلُحُن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا  َناْت َئشیَراْت َٗ

رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع ومحمد نب اخدل، فدیل  نابؿ، اوباعمفہی، امسک نب 

 فآہل فملس ہعمج ےک دؿ ہبطخ وک وطؽ ہن دےتی ےھت ہکلب فہ د رصتخم ےس املکت وہےت ےھت 

 ومحمد نب اخدل، فدیل  نابؿ، اوباعمفہی، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ےک فتق اامؾ ےک رقبی انھٹیب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےک فتق اامؾ ےک رقبی انھٹیب

     1096    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 او، حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہًلی بً ًبساہلل مٌاذ بً ہظ :  راوی

ٔ َوَلِه  اَل َوَجِسُت فٔی َٛٔتأب ََبٔی بَٔدمِّ یَٔسظ َٗ  ٕ ًُ صَٔظاو اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ َتاَزةُ  َٗ اَل  َٗ طُ ٔمِيطُ  ٌِ ََِسَن

 َ ٌَّ ى ًٔ ُجِيُسٕب ََ ًِ َسُنَزَة بِ ًَ ًٔ َمالٕٔک  ٌَّ َیِحٌَی بِ ٔ إ َٓ  ٔ ًِ اِْلَٔماو َِکَ َواِزىُوا ٔم وا الذِّ اَل اِحرُضُ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ اہللٔ َػل

ٌِ َزَخَلَضا ٔ َ فٔی اِلَحئَّة َوإ
َّی یَُؤخَّ ًَُس َحً  الزَُّجَل ََل یَزَاُل یَتََبا

فاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہبطخ یلع نب دبعاہلل اعمذ نب اشہؾ، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس ر

ںیم احرض وہا افر اامؾ ےک رقبی  ںوھٹ اس ےیل ہک آدیم ہشیمہ دفر رےتہ رےتہ تنج ںیم اجےت فتق یھب دفر رےہ اگ ارگہچ فہ تنج ںیم 



 

 آرخ اکر دالخ وہاگ 

 ہنع یلع نب دبعاہلل اعمذ نب اشہؾ، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ فاہعق شیپ آاجےئ وت اامؾ ہبطخ وموقػ رک اتکس ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ فاہعق شیپ آاجےئ وت اامؾ ہبطخ وموقػ رک اتکس ےہ

     1097    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، زیس بً حباب، حشین بً واٗس، حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبُس  ًَ ثَىٔی  ًُ َوإٗٔس َحسَّ ثََيا حَُشیُِن بِ ثَُضِه َحسَّ ًَ حَُبإب َحسَّ ٌَّ َزیَِس بِ َ ََلٔئ َ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ  َحسَّ ًُ بَُزیَِسَة  اَل اہللٔ بِ َٗ ًِ ََبٔيطٔ 

َليِ  ًَ ًَِيُضَنا  ًُ َواِلُحَشیُِن َرضَٔی اہللُ  َبَل اِلَحَش ِٗ َ أ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔ َخَلبََيا َرُسوُل اہللٔ َػل ثَُرا ٌِ ٌٔ َي ٌٔ ََِحَنَزا نٔيَؼا َٗ ضَٔنا 

ٌَٔس بٔضَٔنا اِلنِٔيبََر ثُهَّ  َؼ َٓ أََخَذصَُنا  َٓ َيزََل  َٓ  ٌٔ وَما ُ٘ َلِه ََِػبٔرِ ثُهَّ َوَي َٓ  ًٔ ِه ٓٔتَِيْة َرََیُِت َصَذیِ ُٛ ََّنا ََِمَواُلُِٜه َوََِوََلزُ َٚ اہللُ إٔى اَل َػَس َٗ

 َََخَذ فٔی اِلُدِلَبةٔ 

دمحم نب العء، زدی نب ةحب، نیسح نب فادق، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہبطخ دے رےہ ےھت اےنت ںیم نسح افر نیسح ریض اہلل ہنع رگےت زپےت ادرھ آےلکن اس فتق فہ رسخ داھری فاال رکہت ےنہپ فملس 

وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک دھکی رک ربنم ےس ارتے افر اؿ وک وگد ںیم ااھٹ ایل افر رھپ ربنم رپ ڑچھ ےئگ اس ےک دعب 

ھا رے امؽ فافالد آزامشئ ںیہ ںیم ےن اؿ دفونں وک داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

م

 

ت

 ےن رفامای کشیب اہلل اعتیل ےن چس رفامای ےہ ہک 

 ربص ہن رک اکس اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ ہبطخ رفام دای 

 دمحم نب العء، زدی نب ةحب، نیسح نب فادق، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ےک دفراؿ وگ ھٹ امر رک انھٹیب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےک دفراؿ وگ ھٹ امر رک انھٹیب



 

     1098    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سٌيس بً ابی ایوب، حرضت مٌاذ بً اىص رضی اہلل ًيہمحنس بً ًوٖ،  :  راوی

ًِ َسضِ  ًَ  ٕ ًِ ََبٔی َمزِحُوو ًَ ًُ ََبٔی ََیُّوَب  ٌٔيُس بِ ثََيا َس ُئ َحسَّ ثََيا اِلُنرِقٔ ٖٕ َحسَّ ِو ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ََىَٕص  ٔ بِ اذ ٌَ ًٔ ُم ٔل بِ

َليِ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔة َواِْلَٔماُو یَِدُلُب ََبٔيطٔ ََ ٌَ ًِ اِلُحِبَوةٔ یَِوَو اِلُحُن ًَ َه ىََهی   طٔ َوَسلَّ

دمحم نب وعػ، دیعس نب ایب اویب، رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعمج ےک 

 دؿ ہبطخ ےک دفراؿ وگھٹ امر رک ےنھٹیب ےس عنم رفامای ےہ 

 دمحم نب وعػ، دیعس نب ایب اویب، رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےک دفراؿ وگ ھٹ امر رک انھٹیب

     1099    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زاؤز بً رطيس، خالس بً حياٌ، سلامیٌ بً ًبساہلل بً زبزی ًلی بً طساز بً اوض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ِّیُّ َحسَّ ٌَ الزَّق ا ًُ َحيَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ ُرَطِيٕس َحسَّ ثََيا َزاُوزُ بِ ٌِ  َحسَّ ًِ َي ًَ  ٌٔ ا َٗ ٔ ًٔ الزِّبِز ازٔ بِ ًٔ َطسَّ لَی بِ

ًِ فٔی اِلَنِشحٔٔس ََِػحَ  إَٔذا ُجلُّ َم َٓ َيَوزُِت  َٓ ٍَ بَٔيا  َحنَّ َٓ ٔسٔض  ِ٘ اؤَیَة بَِيَت اِلَن ٌَ ٍَ ُم اَل َطضِٔسُت َم َٗ َّی اہللُ ََِوٕض  اُب الئَّيیِّ َػل

 ُ اَل ََب َٗ ََیُِتُضِه ُمِحتَبٔیَن َواِْلَٔماُو یَِدُلُب  َلِيطٔ َوَسلََّه ََفَ ًُ َمالٕٔک ًَ ًُ ًَُنَز یَِحَتٔيی َواِْلَٔماُو َیِدُلُب َوََىَُص بِ ٌَ ابِ و َزاُوز کَا

 ًُ ٌٔيُل بِ ٔب َوإٔبَِزاصٔيُه اليََّدعٔیُّ َوَمُِٜحوْل َوإِٔسَن ًُ اِلُنَشيَّ ٌٔيُس بِ ٌَ َوَس ًُ ُػوَحا ُة بِ ٌَ َؼ ٌِ یِْح َوَػ ِيُه َوَُشَ ٌَ ٕس َونُ ٌِ ًٔ َس ٔس بِ ُمَحنَّ

ًُ َسََلَمَة  ًَ ىَُسٓیٕ بِ َصَضا إَٔلَّ ًَُباَزَة بِ ٌَّ َََحّسا ََکٔ َ ىٔی َ ِِ اَل ََبُو َزاُوز َوَلِه یَِبلُ َٗ اَل ََل بَأَِض بَٔضا  َٗ 

داؤد نب ردیش، اخدل نب ایحؿ، امیلسؿ نب دبعاہلل نب زربی یلع نب دشاد نب افس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اعمفہی ےک 

اوھنں ےن ںیمہ ہعمج زپاھای ںیم ےن داھکی دجسم ںیم ارثک ااحصب روسؽ ںیم ےس ےھت ںیم ےن اؿ وک  اسھت تیب ادقملس ںیم آای سپ

ہبطخ ےک دفراؿ وگھٹ امر رک ےتھٹیب وہےئ داھکی  اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہبطخ ےک فتق رضحت رمع ریض اہلل ہنع یھب ایس رطح ےتھٹیب 

صعہ نب وصاحؿ، دیعس
طع
نب ابیسمل، اربامیہ یعخن، وحکمؽ، اامسلیع نب دمحم نب دعس افر میعن نب السہم  ےھت افر اسن نب امکل، رشحی، 

 ےن اہک ہک اس ںیم وکیئ ابقتح ںیہن ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ افر ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک ابعدہ نب یسن ےک العفہ یسک ےن اےس رکمفہ اجان وہ 

 ربی یلع نب دشاد نب افس ریض اہلل ہنعداؤد نب ردیش، اخدل نب ایحؿ، امیلسؿ نب دبعاہلل نب ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ہبطخ ےک فتق وگتفگ ونممع ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےک فتق وگتفگ ونممع ےہ

     1100    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ُِٗلَت َحسَّ اَل إَٔذا  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ِوَت ََِنٔؼِت َواِْلَٔماُو یَ  َِ ِس َل َ٘ َٓ  ِدُلُب 

یبنعق، امکل، انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اامؾ ہبطخ 

و ےن وغل اکؾ ایک 
ُ

 

 زپھ راہ وہ افر وت یسک وک ہی ہہک دے ہک پچ رہ وت ی

 اہلل ہنع یبنعق، امکل، انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےک فتق وگتفگ ونممع ےہ

     1101    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يٌب، حرضت ًبساہلل بً ًنزورضی اہلل ًيہمشسز، ابوکامل، یزیس بً حبيب، ًنزو بً ط :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ لِّٔه  ٌَ ًِ َحبٔيٕب اِلُن ًَ ثََيا َیزٔیُس  اََل َحسَّ َٗ ْز َوََبُو کَأمٕل  ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ يطٔ 

اَل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ُضَو الئَّيیِّ َػل َٓ َصا یَِسًُو  ُط ٔمِيَضا َوَرُجْل َحرَضَ و َوصَُو َحوُّ ُِ َصا َیِل َة ثَََلثَُة َنَفٕ َرُجْل َحرَضَ ٌَ یَِحرُضُ اِلُحُن

َصا بٔإِٔنَؼإت َوُسُٜوٕت َوَلِه  ُط َوَرُجْل َحرَضَ ٌَ ٌِ َطاَئ َمَي ٔ ًَِلاُظ َوإ ٌِ َطاَئ ََ ٔ َّ َوَجلَّ إ ًَز ًَا اہللَ  َبَة ُمِشلٕٔه َوَلِه یََتَدمَّ  َرُجْل َز َٗ َر

 ًَ ٌَّ اہللَ  َ ةٔ الًَّٔی َتلٔيَضا َوزٔیَاَزةٔ ثَََلثَةٔ ََیَّاوٕ َوَذلَٔک بٔأ ٌَ ٔلَی اِلُحُن اَرْة إ َّٔ َٛ َٓهَٔی  َلطُ یُِؤذٔ َََحّسا  َٓ ًِ َجاَئ بٔاِلَحَشَيةٔ  وُل َم ُ٘ زَّ َوَجلَّ َي

 ًَِْشُ ََِمَثالَٔضا

ئ عِت، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد، اوباکلم، سیدی نب بیبح، رمعف

 

س
نب 

فملس ےن رفامای ےہ ہعمج ںیم نیت رطح ےک آدیم آےت ںیہ اکی وت فہ وج فاہں آرک وہیبدہ ابت رکے اس اک ہصح یہی ےہ ینعی اس وک ھچک 



 

اع رکے  ارگ اہلل اچےہ اگ وت اس یک داع وبقؽ رکے اگ افر اچےہ اگ وت ںیہن وثاب ہن ےلم اگ دفرسا فہ ےہ وج فاہں آرک اہلل اعتیل ےس د

رکے اگ رسیتا فہ ےہ وج فاہں آرک اخومیش ےس ھٹیب اجےئ ہن ولوگں یک رگدؿ اھپدن رک آےگ ڑبےھ افر ہن یسک وک فیلکت اچنہپےئ وت اس اک 

ہ ےک ےیل افکرہ نب اجےئ اگ ویکہکن اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک وج ہی لمع اس ہعمج ےس ےل رک اےلگ ہعمج کت ہکلب شمدی نیت دؿ کت ےک انگ

 صخش اکی یکین رکات ےہ اس وک دس انگ وثاب ےلم اگ 

ئ عِت، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع :  رافی

 

س
 دسمد، اوباکلم، سیدی نب بیبح، رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتقمی اانپ فوض وٹےنٹ یک االطع اامؾ وک سک رطح دے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دتقمی اانپ فوض وٹےنٹ یک االطع اامؾ وک سک رطح دے

     1102    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاابزاہيه بً حشً، ححاد، ابً جزیخ، ہظاو بً رع :  راوی

 ًُ ًُ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی صَٔظاُو بِ ثََيا ابِ ثََيا َححَّاْد َحسَّ ئصیُّ َحسَّ ًٔ اِلنٔؼِّ ًُ اِلَحَش ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ َوَة  رُعِ

َه إَٔذا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َٗ اَلِت  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ  َٗ َٗ  ِٖ ٔٔطٔ ثُهَّ لَٔيِيَْصٔ ِلَيأُِخِذ بٔأَِن َٓ ِه فٔی َػََلتٔطٔ  ُٛ ََِحَسَث َََحُس

ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِه یَِذ  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ صَٔظاوٕ  ًَ ًُ َسَلَنَة َوََبُو ََُساَمَة  ازُ بِ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللَُحنَّ ا  ًَِيَضاَُکَ   

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےن رفامای ارگ امنز ےک دفراؿ مت ںیم ےس یسک اک فوض وٹٹ اجےئ وت فہ اینپ انک ڑک رک الچ اجےئ اوبداؤد ےتہک ںیہ اس وک امحد افر اوبااسہم

 رطبقی اشہؾ وباہطس رعفہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ دفونں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک ذرک ںیہن ایک 

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ة ادجسمل یک امنز زپےھ ای ںیہن؟

 

 ارگ وکیئ صخش ہبطخ ےک دفراؿ دجسم ںیم آےئ وت فہ حت

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ة ادجسمل یک امنز زپےھ ای ںیہن؟

 

 ارگ وکیئ صخش ہبطخ ےک دفراؿ دجسم ںیم آےئ وت فہ حت



 

     1103    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، حناز، ًنزو، ابً زیيار، حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ َرُجَّل َجاَئ یَ  ََ ٕ ًِ َجابٔز ًَ ًُ زٔیَيإر  ِنزٕو َوصَُو ابِ ًَ  ًِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َّی اہللُ َحسَّ ةٔ َوالئَّيیُّ َػل ٌَ  ِوَو اِلحُُن

 ٍِ َٛ اِر َٓ ُِٗه  اَل  َٗ اَل ََل  َٗ  ٌُ اَل َََػلَِّيَت َیا ََُٓل َ٘ َٓ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِدُلُب 

امیلسؿ نب رحب، امحد، رمعف، انب دانیر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ہعمج ےک دؿ )دجسم ںیم( آای  اس 

ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف رفامای ہک ایک وت ےن امنز فتق وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ 

 زپیھ؟ اس ےن اہک ںیہن! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ل اھُٹ افر زپھ 

 امیلسؿ نب رحب، امحد، رمعف، انب دانیر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ة ادجسمل یک امنز زپےھ ای ںیہن؟

 

 ارگ وکیئ صخش ہبطخ ےک دفراؿ دجسم ںیم آےئ وت فہ حت

     1104    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ُياث، اًنع، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہمحنس بً محبوب، اسنٌيل، بً ابزاہيه،  :  راوی

 َ ًِ اِْل ًَ ًُ َُٔيإث  ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَن ٌٔيُل بِ ًُ َمِحبُوٕب َوإِٔسَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ََبٔی ُس ًَ ًَِنٔع 

ًِ ََبٔی صَُزیَِزةَ  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ٕ َو اَل َلُط  َجابٔز َ٘ َٓ َه َیِدُلُب  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  انٔیُّ َوَرُسوُل اہللٔ َػل َٔ َل َِ اََل َجاَئ ُسَلِيْک اِل َٗ

ِز ٓٔيضَٔنا َتیِٔن َتَحوَّ ٌَ ِٛ اَل َػلِّ َر َٗ اَل ََل  َٗ  َََػلَِّيَت َطِيّئا 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک کیلس افطغین دجسم دمحم نب وبحمب، اامسلیع، نب اربامیہ، صفح نب ایغث، اشمع، رضحت اوبرہریہ 

ںیم آےئ ہکبج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ایک وت ےن امنز زپیھ؟ اوھنں 

 ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف رصتخم رںیتعک زپھ ےل 

 ب، الیعمس، نب اربامیہ، صفح نب ایغث، اشمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب وبحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ة ادجسمل یک امنز زپےھ ای 

 

 ںیہن؟ارگ وکیئ صخش ہبطخ ےک دفراؿ دجسم ںیم آےئ وت فہ حت

     1105    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 احنس بً حيبل، محنس بً جٌف، سٌيس، وليس، ابی بْش، حرضت كلحہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ اِلَولٔئس ََبٔی بِْٔشٕ  ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ًَ ٍَ َجابَٔز بِ َّطُ َسنٔ ًِ كَِلَحَة ََى ًَ  

ِه َواِْلَٔما ُٛ اَل إَٔذا َجاَئ َََحُس َٗ ًَلَی اليَّأض  َبَل  ِٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َزاَز ثُهَّ ََ ٌَّ ُسَلِيکّا َجاَئ  ُث ََ َتیِٔن یَُحسِّ ٌَ ِٛ ِلُيَؼلِّ َر َٓ ُو َیِدُلُب 

ِز ٓٔيضَٔنا  َیَتَحوَّ

، دمحم نب رفعج، دیعس، فدیل، ایب رشب، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس ادمح نب لبنح

دحثی ینس رھپ اسہقب دحثی یک امدنن ذرک ایک سب اانت ااضہف ایک ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر 

 ؽ ںیم دجسم ںیم آےئ ہکبج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ وت اس وک اچےیہ ہک دف رصتخم رںیتعک زپھ ےل رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اس اح

 ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، دیعس، فدیل، ایب رشب، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ ولوگں یک رگدؿ ہن اھپدنے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ولوگں یک رگدؿ ہن اھپدنے

     1106    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً مٌزوٖ، بْش بً ْسی، مٌاویہ بً ػالح، حرضت ابوالزاہز :  راوی

 ٕٖ زُو ٌِ ًُ َم ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ٍَ يَّا َم ُٛ اَل  َٗ َّاصٔزٔیَّةٔ  ًِ ََبٔی الز ًَ ًُ َػالٕٔح  اؤَیُة بِ ٌَ ثََيا ُم یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ  َحسَّ

اَب اليَّاضٔ  َٗ ی رٔ َحاَئ َرُجْل َیَتَدلَّ َٓ ةٔ  ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه یَِوَو اِلحُُن ًَ َّی اہللُ  ًٔ برُِسٕ َػاحٔٔب الئَّيیِّ َػل ًُ برُِسٕ  بِ ًَِبُس اہللٔ بِ اَل  َ٘ َٓ

اَل لَ  َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه یَِدُلُب  ًَ َّی اہللُ  ٔة َوالئَّيیُّ َػل ٌَ اَب اليَّأض یَِوَو اِلُحُن َٗ ی رٔ ًََلِيطٔ َجاَئ َرُجْل یََتَدلَّ َّی اہللُ  ُط الئَّيیُّ َػل

ِس آَذیَِت  َ٘ َٓ َه اِجلِٔص   َوَسلَّ

رسی، اعمفہی نب اصحل، رضحت اوباسلارہ ہی ےس رفاتی ےہ ہک مہ احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہرفؿ نب رعمفػ، رشب نب 

دبعاہلل نب رسب ےک اسھت ےھت ہعمج ےک دؿ اےنت ںیم اکی صخش ولوگں یک رگدںین اھپدنات وہا آای  دبعاہلل نب رسُب ےن اہک اکی رمہبت 

ا آایوضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہعمج ےک دؿ ایس رطح اکی صخش رگدںین اھپدنات وہ

 فملس ےن رفامای ھٹیب اج وت ےن ولوگں وک فیلکت دی 



 

 اہرفؿ نب رعمفػ، رشب نب رسی، اعمفہی نب اصحل، رضحت اوباسلارہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ےک دفراؿ یسک وک افھگن آان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےک دفراؿ یسک وک افھگن آان

     1107    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً ْسی، ًبسہ، ابً اسحٙ، ىآٍ، ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا َصيَّازُ بِ ًَلَ  َحسَّ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ِبَسَة  ًَ  ًِ ًَ یِّ  ٔ ِيطٔ َوَسلََّه الرسَّ

 ٔ ٔلَی َُیِرٔظ ًِ َمِحلٔٔشطٔ َذلَٔک إ ِل ٔم ِلَيَتَحوَّ َٓ ِه َوصَُو فٔی اِلَنِشحٔٔس  ُٛ َص َََحُس ٌَ وُل إَٔذا َن ُ٘  َي

نب رسی، دبعہ، انب ااحسؼ ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت انہد 

 وہےئ انس ےہ ہک ارگ مت ںیم ےس یسک وک دجسم ںیم افھگن آےن ےگل وت فاہں ےس اھٹ رک یسک دفرسی ہگج اج رک ھٹیب اجےئ

 ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنعانہد نب رسی، دبعہ، انب اقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ ربنم ےس ارت ےن ےک دعب وگتفگ رک اتکس ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ربنم ےس ارت ےن ےک دعب وگتفگ رک اتکس ےہ

     1108    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، جزیز، ابً حازو، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ ثَاب ًَ اَلُط ُمِشلْٔه ََِو ََل  َٗ  َٕ ِي َٛ ًُ َحازٔوٕ ََل ََِزرٔی  ٕ صَُو ابِ ًِ َجزٔیز ًَ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ثََيا ُمِشلُٔه بِ اَل َرََیُِت َرُس َحسَّ َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ وَل ٕت 

طُ  ٌَ وُو َم ُ٘ َي َٓ زُٔق َلُط الزَُّجُل فٔی اِلَحاَجٔة  ٌِ َي َٓ  ٔ ًِ اِلنِٔيبَر َه َیِيزُٔل ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  وُو  اہللٔ َػل ُ٘ ٔضَی َحاَجَتُط ثُهَّ َي ِ٘ َّی َي َحً

ا َا  ًِ ثَابٕٔت صَُو ٔمنَّ ًَ  ٕٖ زُو ٌِ اَل ََبُو َزاُوز اِلَحٔسیُث َلِيَص بَٔن َٗ ِّی  ُيَؼل َٓ ٕ ًُ َحازٔو َز بٔطٔ َجزٔیزُ بِ  َفَّ

ملسم نب اربامیہ، رجری، انب احزؾ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ 



 

 رغض ایبؿ رکات وت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ہبطخ زپھ رک( ربنم ےس ارتےت رھپ وکیئ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اینپ وکیئ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک اس ےس وگتفگ رکےت اہیں کت ہک اس یک رغض وپری وہ اجیت اس ےک دعب امنز ےک ےیل 

 ڑھکے وہےت  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی اثتب ےس رعمفػ ںیہن افر اس ںیم رجرینب احزؾ رفنمد ےہ 

 احزؾ، رضحت اسن ریض اہلل ہنعملسم نب اربامیہ، رجری، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج یک اکی رتعک اپےنیل اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک اکی رتعک اپےنیل اک ایبؿ

     1109    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل َرُسوُل اہللٔ  َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًِ َحسَّ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ِٛ ََلةَ ََِزَرَک َر ِس ََِزَرَک الؼَّ َ٘ َٓ ََلةٔ  ًِ الؼَّ ّة ٔم ٌَ 

یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن 

 امنز یک اکی رتعک اپیل اس ےن فہ امنز اپیل 

 رہریہ ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ہعمج ںیم وکؿ یس وسرںیت زپینھ اچںیئہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم وکؿ یس وسرںیت زپینھ اچںیئہ

     1110    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ابوًواىہ، ابزاہيه بً محنس بً ميتْش، حبيب بً ساله، حرضت نٌناٌ بً بظیر :  راوی

ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ اِلُنِيَتْٔشٔ  سٔ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ًَ   ًِ ًَ َسالٕٔه 



 

ٔ الِ  ًٔ َویَِوو ٌٔيَسیِ ُ فٔی اِل َ ٌَ َيرِقَ َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ ٕ ًٔ َبٔظیر ٌٔ بِ َنا ٌِ ًِلَی اليُّ َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل ٔة بَٔشبِّ ٌَ ُحُن

 ٕ ا فٔی یَِوو ٌَ اَل َوُربََّنا اِجَتَن َٗ أطَيةٔ  َِ ََ بٔضَٔنا َوَصِل َََتاَک َحٔسیُث اِل َٓرَقَ  َواحٕٔس 

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اس م، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
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زپےتھ ےھت افر بج ہعمج افر دیع اکی یہ دؿ  فآہل فملس دیعنی افر ہعمج یک امنز ںیم َس

 آےت وت ایہن دفونں وسروتں وک دفونں امنزفں ںیم زپےتھ 

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، بیبح نب اس م، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم وکؿ یس وسرںیت زپینھ اچںیئہ

     1111    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ؿنزہ بً سٌيس، ًبيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ، حرضت ؿحاک بً ٗيص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَّ اَحسَّ ًٔ ًُتَِبَة ََ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ٌٔيٕس اِلَنازٔنٔیِّ  ًٔ َس ًِ َؿِنَزَة بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ِيٕص َئيیُّ  َٗ  ًَ اَک بِ حَّ َـّ ل

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُ بٔطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل َ ٌَ َيرِقَ ٕ َماَذا کَا ًَ َبٔظیر ٌَ بِ َنا ٌِ اَل  َسأََل اليُّ َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٔ اِلُحُن ٔ ُسوَرة ًَلَی إٔثِز ٔة  ٌَ یَِوَو اِلحُُن

أطَيةٔ  َِ َُ بَٔضِل َََتاَک َحسٔیُث اِل ٌَ َيرِقَ  کَا

یبنعق، امکل، رمضہ نب دیعس، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت احضک نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن امعنؿ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک دؿ وسرہ ہعمج زپھ رک رھپ وکؿ یس وسرت زپےتھ ےھت؟ اوھنں ےن اہک فہ نب ریشب ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص

ِ زپےتھ ےھت 
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 یبنعق، امکل، رمضہ نب دیعس، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت احضک نب سیق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم وکؿ یس وسرںیت زپینھ اچںیئہ

     1112    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، سلامیٌ بً بَلل، جٌف، ابً ابی رآٍ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل حَ  َٗ  ٍٕ ٔ ًٔ ََبٔی َرآ ًِ ابِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َفٕ  ٌِ ًِ َج ًَ ًَ بََٔلٕل  ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا ُسَلامِیَ َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی بَٔيا ََبُو صَُزیَِزَة یَِوَو سَّ  َػل



 

ةٔ إَٔذا َجائََک اِلُنيَ  ٔة اِْلٔخَ ٌَ ِٛ ٔة َوفٔی الزَّ ٌَ ََ بُٔشوَرةٔ اِلحُُن َٓرَقَ ٔة  ٌَ ِلُت َلُط اِلُحُن ُ٘ َٓ  َٖ ُت ََبَا صَُزیَِزَة حٔیَن اِنَْصَ ِٛ َٓأَِزَر اَل  َٗ  ٌَ و ُ٘ ٔ آ

 ِّ إٔن َٓ اَل ََبُو صَُزیَِزَة  َٗ ٔة  َٓ َُ بٔضَٔنا بٔاِلُٜو ًَِيُط َيرِقَ ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ   ٌَ ََِت بُٔشوَرَتیِٔن کَا ََّک رَقَ َلِيطٔ إٔى ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ی َسنٔ

ةٔ َو  ٌَ َُ بٔضَٔنا یَِوَو اِلُحُن َه َيرِقَ  َسلَّ

یبنعق، امیلسؿ نب البؽ، رفعج، انب ایب راعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن ہعمج یک امنز 

ووَؿ انب ایب راعف ےتہک ںیہ
فُِق
 َ

 

ُ
ْ

 اْل
َ َ

 

 ب
َ
 ہک ںیم امنز ےس رفاتغ ےک دعب اوبرہریہ زپاھیئ وت وسرہ ہعمج زپیھ افر دفرسی وسرت ںیم ِإَذا ِج

ریض اہلل ہنع ےس الم وت اہک آپ ےن فہ دف وسرںیت زپ۔ںی وج وکہف ںیم رضحت یلع ریض اہلل ہنع زپےتھ ےھت  اس رپ اوبرہریہ ریض اہلل 

 ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک امنز ںیم ہی دفونں وسرںیت زپےتھ وہےئ انس ےہ 

 یبنعق، امیلسؿ نب البؽ، رفعج، انب ایب راعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم وکؿ یس وسرںیت زپینھ اچںیئہ

     1113    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی بً سٌيس، طٌبہ، مٌبس بً خالس، زیس بً ً٘بہ، حرضت سنزہ بً جيسب :  راوی

ًِ َسُنزَ  ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًٔ ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًٔ َخالٕٔس  َبٔس بِ ٌِ ًِ َم ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ْز  ثََيا ُمَشسَّ ٌَّ َرُسوَل َحسَّ ًٔ ُجِيُسٕب ََ  َة بِ

 َ ًِلَی َوصَِل َ َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل ةٔ بَٔشبِّ ٌَ َُ فٔی َػََلةٔ اِلُحُن ٌَ َيرِقَ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أطَيةٔ اہللٔ َػل َِ  َتاَک َحٔسیُث اِل

 ہیلع فملس ہعمج دسمد، ییحی نب دیعس، ہبعش، دبعم نب اخدل، زدی نب ہبقع، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
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 یک امنز ںیم َس

 دسمد، ییحی نب دیعس، ہبعش، دبعم نب اخدل، زدی نب ہبقع، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ دتقمی افر اامؾ ےک چیب ںیم دویار احلئ وہ وت ادتقاء درتس ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ دتقمی افر اامؾ ےک چیب ںیم دویار احلئ وہ وت ادتقاء درتس ےہ

     1114    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ، یحٌی بً سٌيس، ًنزو حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہازہیر بً رحب، ہظيه :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا َیِحٌَی بِ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ َّی َرُسوُل اہللٔ َحسَّ اَلِت َػل َٗ ًَِيَضا   

َه فٔی حُحِ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔ َػل ًِ َوَرأئ اِلُحِحَزة ٌَ بٔطٔ ٔم و  َزتٔطٔ َواليَّاُض َیأَِتنُّ

زریہ نب رحب، میشہ، ییحی نب دیعس، رمعف رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رجحہ 

  یک ادتقاء یک ںیم امنز زپیھ افر ولوگں ےن رجحہ ےک ےھچیپ ڑھکے وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 زریہ نب رحب، میشہ، ییحی نب دیعس، رمعف رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دعب لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنھ اک ایبؿہعمج ےک دعب لفن امنز زپ

     1115    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبيس، سلامیٌ بً زاؤز، حناز بً زیس، ایوب، حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ازُ بِ  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ َزاُوَز اِلَن ٌُ بِ ًُ ًُبَِيٕس َوُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ ًَُنَز َرََی َحسَّ ٌَّ ابِ ََ ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا ََیُّوُب  ًُ َزیِٕس َحسَّ

 ًَ  ٌَ ا َوکَا ٌّ َة ََِرَب ٌَ ِّی اِلحُُن اَل ََُاَؼل َٗ ُط َو ٌَ َٓ َس َٓ أمطٔ  َ٘ ٔة فٔی َم ٌَ َتیِٔن یَِوَو اِلُحُن ٌَ ِٛ ِّی َر ةٔ َرُجَّل ُيَؼل ٌَ ِّی یَِوَو اِلحُُن ِبُس اہللٔ ُيَؼل

َتیِٔن فٔی بَيِ  ٌَ ِٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َر َّی اہللُ  َل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َٓ ََٜذا  وُل َص ُ٘  تٔطٔ َوَي

دمحم نب دیبع، امیلسؿ نب داؤد، امحد نب زدی، اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ہعمج ےس اکی صخش وک ہعمج 

 د اک دای افر اہک ہک وت ہعمج یک اچر رںیتعک زپاتھ ےہ؟ انعف ےتہک ںیہ ےک دؿ ایس ہگج دف رںیتعک زپےتھ وہے داھکی اوھنں ےن اس صخش وک

ہک دبعاہلل انب رمع ہعمج ےک دؿ دف رںیتعک زپےتھ ےھت اےنپ رھگ اج رک افر ےتہک ےھت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی ایک رکےت 

 ےھت 

 ت انعف ریض اہلل ہنعدمحم نب دیبع، امیلسؿ نب داؤد، امحد نب زدی، اویب، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دعب لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ



 

     1116    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ مشسز، اسنٌيل، ایوب، :  راوی

بِ  َٗ ََلَة  ًُ ًَُنَز یُٔليُل الؼَّ ٌَ ابِ اَل کَا َٗ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ٌٔيُل ََِخبََرىَا ََیُّوُب  ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َسَصا َحسَّ ٌِ ِّی َب ةٔ َوُيَؼل ٌَ َل اِلحُُن

َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َ ُث َ َتیِٔن فٔی بَِيتٔطٔ َویَُحسِّ ٌَ ِٛ ُل َذلَٔک َر ٌَ ِٔ ٌَ َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا   

دسمد، اامسلیع، اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ہعمج ےس ےلہپ تہب دری کت امنز زپےتھ ےھت افر ہعمج ےک 

  ےھت دعب رھگ اج رک دف رںیتعک زپےتھ ےھت افر رفامےت ےھت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ رکےت

 دسمد، الیعمس، اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دعب لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

     1117    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، ًنزو بً ًلاء، بً ابی خوار ىآٍ، ابً جبیر حرضت ًنزو بً ًلار رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ًََلأئ بِ   ًُ ًُ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ًَُنزُ بِ ٚٔ ََِخبََرىَا ابِ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٕ  ًٔ ََبٔیَحسَّ ًَ ُجَبیِر ٍَ بِ ٔ ٌَّ ىَآ اِلُدَوارٔ ََ

 َٓ ََلةٔ  اؤَیُة فٔی الؼَّ ٌَ ًِ َطِيٕئ َرََی ٔمِيُط ُم ًَ ٕ َيِشأَلُُط  ًَ َُِخٔت ىَنٔز ًٔ َیزٔیَس ابِ ائٔٔب بِ ٔلَی الشَّ َة فٔی ََِرَسَلُط إ ٌَ ُط اِلُحُن ٌَ اَل َػلَِّيُت َم َ٘

 ٔ ام َ٘ ُِٗنُت فٔی َم ا َسلَِّنُت  َلنَّ َٓ  ٔ ُؼوَرة ِ٘ ََل اِلَن َٓ َة  ٌَ َت إَٔذا َػلَِّيَت اِلُحُن ٌِ ِس لَٔنا َػَي ٌُ اَل ََل َا َ٘ َٓ ٔلَیَّ  ا َزَخَل ََِرَسَل إ ََٓلنَّ ََٓؼلَِّيُت  ی 

َلِيطٔ َوَسلََّه َََمَز بَٔذلَٔک  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ ىَٔيیَّ اہللٔ َػل ٔ إ َٓ َد  َه ََِو َتِِخُ َّی َتکَلَّ ٌِ ََل تُوَػَل َأؼِلَضا بَٔؼََلةٕ َحً َ َّی یََتکَلََّه  َ َػََلْة بَٔؼََلةٕ َحً

َد   ََِو َیِِخُ

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب اطعء، نب ایب وخار انعف، انب ،ریب رضحت رمعف نب اطعر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 اعمفہی نب ایب ایفسؿ وک دفراؿ ہک انعف نب ،ریب ےن اؿ وک اکی ابت وپےنھچ یک رغض ےس اس ب نب سیدی ےک اپس اجیھب وج اوھنں ےن

امنز رکےت داھکی اھت رضحت اس ب ےن اہک ںیم ےن رضحت اعمفہی ےک اسھت دجسم ےک رحماب ںیم امنز زپیھ بج ںیم ےن السؾ ریھپا 

ہکلب بج وت ہعمج یک  وت اھٹ رک ایس ہگج امنز زپےنھ اگل بج فہ رھگ ںیم آےئ وت اکی صخش وک ریمے اپس اجیھب افر الہکای ہک آدنئہ ااسی ہن رکان

امنز زپھ ےکچ وت اس ےک اسھت دفرسی امنز ہن زپھ بج کت ہک وت وکیئ ابت ہن رکے ای فاہں لکن ہن اجےئ ویکہکن روسؽ یلص اہلل ہیلع 



 

لکن فآہل فملس ےن مکح ایک اس ابت اک ہک وکیئ امنز دفرسی امنز ےک اسھت ہن المیئ اجےئ بج کت ہک وت ابت تیچ ہن رک ےل ای فاہں ےس 

 ہن اجےئ 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب اطعء، نب ایب وخار انعف، انب ،ریب رضحت رمعف نب اطعر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زپےنھ اک ایبؿ ہعمج ےک دعب لفن امنز

     1118    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ًبسالٌزیز، بً ابی رزمہ، ٓـل بً موسی، ًبسالحنيس بً جٌف، یزیس بً ابی حبيب، حرضت ًلاء حرضت  :  راوی

 ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

 ٔ ًٔ ََب ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َفٕ  ٌِ ًٔ َج ِبٔس اِلَحنٔئس بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ُموَسی  ُل بِ ـِ َٔ ی رِٔزَمَة اِلَنزَِوزٔیُّ ََِخبََرىَا اِل

 ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َو  سَّ َ٘ َة َا ٌَ َّی اِلُحُن ََٓؼل ٌَ بَٔنََّٜة  ٌَ إَٔذا کَا اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ا َتیِٔن ثُهَّ اَ ََبٔی َحبٔيٕب  ٌّ َّی ََِرَب ََٓؼل َو  سَّ َ٘

 ٔ َتیِٔن َوَلِه ُيَؼلِّ فٔی اِلَنِشح ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ٔلَی بَِيتٔطٔ  ٍَ إ َة ثُهَّ َرَج ٌَ َّی اِلُحُن ٌَ بٔاِلَنٔسیَئة َػل ٌَ َرُسوُل اہللٔ َوإَٔذا کَا اَل کَا َ٘ َٓ ٘ٔيَل َلُط  َٓ ٔس 

ُل َذلَٔک  ٌَ ِٔ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

دبعازعلسی، نب ایب رزہم، لضف نب ومیس، دبعادیمحل نب رفعج، سیدی نب ایب بیبح، رضحت اطعء رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع  دمحم نب

ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ ہکم ںیم وہےت وت ہعمج یک امنز زپےنھ ےک دعب آےگ ڑبھ اجےت افر اچر رںیتعک زپےتھ افر بج دمہنی ںیم 

 اجےت افر رھگ ںیم دف رںیتعک زپےتھ دجسم ںیم ہن زپےتھ ولوگں ےن اس یک فہج وپیھچ وت رفام ای روسؽ وہےت وت ہعمج زپھ رک اےنپ رھگ ےلچ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ ایک رکےت ےھت 

 دمحم نب دبعازعلسی، نب ایب رزہم، لضف نب ومیس، دبعادیمحل نب رفعج، سیدی نب ایب بیبح، رضحت اطعء رضحت انب رمع ریض :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دعب لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

     1119    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اح، بزار، اسنٌيل، بً زَکیا، سہيل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہاحنس بً یوىص، زہیر، محنس بً ػب :  راوی



 

 ٌٔ ثََيا إِٔسَن بَّاحٔ اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ُزَصیِْر ح و َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ُسَضِيٕل  ًَ یَّا  ًُ َزََکٔ يُل بِ

 َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َس اِلُحنُ ََبٔيطٔ  ٌِ ٌَ ُمَؼلِّّيا َب ًِ کَا اَل َم َٗ بَّأح  ًُ الؼَّ اَل ابِ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ةٔ اَل  ٌَ

 َٗ ا  ٌّ َسَصا ََِرَب ٌِ وا َب ََٓؼلُّ َة  ٌَ ًُ یُوىَُص إَٔذا َػلَِّيُتِه اِلحُُن اَل ابِ َٗ ا َوَتهَّ َحٔسیُثُط َو ٌّ ِلُيَؼلِّ ََِرَب َٓ ٌِ ٔ إ َٓ اَل لٔی ََبٔی یَا بُىَیَّ  َ٘ َٓ اَل 

َتیِٔن  ٌَ ِٛ ََٓؼلِّ َر َتیِٔن ثُهَّ َََتِيَت اِلَنِيزَٔل ََِو اِلبَِيَت  ٌَ ِٛ  َػلَِّيَت فٔی اِلَنِشحٔٔس َر

 اہلل ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب ابصح، زبار، اامسلیع، نب زرکای، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  وج صخش امنز ہعمج ےک دعب امنز زپانھ اچےہ وت اچر رںیتعک زپےھ )ہی انب ابصح یک رفاتی یھت انب ویسن یک 

رفاتی ہی ےہ ہک( بج مت ہعمج زپھ وکچ وت اس ےک دعب اچر رںیتعک زپوھ )لیہس( ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ریمے فادل ےن اہک اٹیب! ارگ وت 

  زپےھ وت دف رںیتعک زپھ افر رھپ رھگ آرک شمدی دف رںیتعک زپھ دجسم ںیم

 ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب ابصح، زبار، الیعمس، نب زرکای، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دعب لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

     1120    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، مٌنز، ساله حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّی اہللُ  َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ

ًَِبُس اہللٔ َذلَٔک َرَواُظ  َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ َتیِٔن فٔی بَِيتٔطٔ  ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ َس اِلحُُن ٌِ ِّی َب ًٔ ًَُنزَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل ًِ ابِ ًَ ًُ زٔیَيإر   بِ

ہیلع فآہل فملس ےک دعب رھگ ںیم   یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اس م رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللنسح نب

 دف رںیتعک زپےتھ ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب دانیر ےن انب رمع ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ 

  رمع ریض اہلل ہنعنسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اس م رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دعب لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

     1121    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً محنس، حرضت ابً جزیخ رضی اہلل ًيہابزاہيه بً حشً، ححاد  :  راوی



 

 َ َُّط َرَ ًََلاْئ ََى ًٔ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی  ًِ ابِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َححَّاُد بِ ًٔ َحسَّ ًُ اِلَحَش ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ةٔ َحسَّ ٌَ َس اِلُحُن ٌِ ِّی َب ًَ ًَُنَز ُيَؼل ی ابِ

َّی ٓٔيطٔ الِ  ُظ الَّٔذی َػل ًِ ُمَؼَلَّ ًَ َيِيَناُز  َٓ ٍُ َٛ یَرِ َٓ ًِ َذلَٔک  َص ٔم َٔ اَل ثُهَّ یَِنٔشی ََِن َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ٍُ َر َٛ یَرِ َٓ اَل  َٗ  ٕ ثٔیر َٛ َُیَِر  لٔيَّل  َٗ َة  ٌَ ُحُن

 ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ  َٗ اَل ٔمَزاّرا  َٗ ٍُ َذلَٔک  ًَ ًَُنَز َيِؼَي ِه َرََیَِت ابِ َٛ َلإئ  ٌَ ٔ ُِٗلُت ل إت  ٌَ َٛ ٍَ َر ٌَ ِبُس اِلَنلٔٔک ََِربَ ًُ ََبٔی ُسَلامِیَ بِ

طُ   َوَلِه یُتٔنَّ

اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، رضحت انب رججی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم اطعء ےن ربخ دی ہک اوھنں ےن انب رمع وک داھکی 

اجےت افر اچر رںیتعک  ہک فہ ہعمج یک امنز زپھ رک اس ہگج ےس وھتڑا اس رسک اجےت افر دف رںیتعک زپےتھ رھپ وھتڑا اس شمدی رسک

زپےتھ انب رججی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اطعء ےس وپاھچ ہک آپ ےن انب رمع وک ااسی رکےت وہےئ ینتک ابر داھکی ےہ رفامای ددعتد ابر 

 اوبداؤد ےتہک ہک اےس دبعاکلمل نب امیلسؿ ےن ریغ لمکم رطہقی رپ رفاتی ایک ےہ 

 رضحت انب رججی ریض اہلل ہنعاربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی یک امنز اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک امنز اک ایبؿ

     1122    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً اسنٌيل، حناز، حنيس، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ موسی :  راوی

َّی اہللُ  ٔسَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َه اِلَنسٔیَيَة َوَلُضِه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

اَل َما صَ  َ٘ َٓ ٌَ ٓٔيضَٔنا  بُو ٌَ ٌٔ یَِل َلِيطٔ َیِوَما ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  ُب ٓٔيضَٔنا فٔی اِلَحاصٔلٔيَّ ٌَ يَّا ىَِل ُٛ الُوا  َٗ  ٌٔ ٌٔ اِلَيِوَما َذا

َِّٔٔطٔ  ِس ََبَِسَلُِٜه بٔضَٔنا َخیِّرا ٔمِيُضَنا َیِوَو اِْلَِؿَهی َویَِوَو اِل َٗ ٌَّ اہلَل  ٔ َه إ  َوَسلَّ

ت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )رجہت ےک دعب( روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ومیس نب اامسلیع، امحد، دیمح، رضح

رشتفی الےئ )الہ دمہنی ےن( دف دؿ لیھک وکد ےک ےیل رقمر رک رےھک ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی دف دؿ ےسیک ںیہ؟ 

 رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن اؿ دونں ےک اوھنں ےن اہک ہک زامہن اجتیلہ ںیم مہ اؿ دونں ںیم الیھک

ی افر دفرسا ویؾ ارطفل 

ج

 

ض

 دبہل ںیم ںیہمت اؿ دونں ےس رتہب دف دؿ اطع رفامےئ ںیہ اکی ویؾ اال



 

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع یک امنز اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز اک فتق

     1123    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، ابومِیرہ، ػٔواٌ یزیس بً خنیرہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََِحنَ  َد َحسَّ اَل َخَ َٗ ٕ الزََّحٔيیُّ  ًُ ُخَنیِر ثََيا َیزٔیُس بِ ٌُ َحسَّ َوا ِٔ ثََيا َػ ٔ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلُنِٔیَرة ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ًُ برُِسٕ ُس بِ ًَِبُس اہللٔ بِ  

ٔ ًٔيسٔ َِّٓٔطٕ ََِو  ٍَ اليَّأض فٔی یَِوو َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِس َػاحُٔب َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ يَّا  ُٛ َّا  اَل إٔى َ٘ َٓ  ٔ أَىرَِکَ إٔبَِلاَئ اِْلَٔماو َٓ ََِؿَهی 

ِشبٔئح  ٔ َوَذلَٔک حٔیَن التَّ ًَتََيا صَٔذظ َُِيا َسا  ََفَ

ادمح نب لبنح، اوبریغمہ، وفصاؿ سیدی نب ریمخہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل نب رسب 

ی( ےک دؿ ولوگں ےک اسھت ےھت اوھنں ےن امنز دیع ےک ےیل ےنلکن ںیم اتریخ رپ اامؾ یک ریبکت یک افر اہک ہک )دہع دیعارطفل )ای

ج

 

ض

 دیعاال

 راستل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وت( مہ ولگ اس فتق کت امنز ےس افرغ وہاجےت ےھت ینعی ارشاؼ ےک فتق کت 

  نب ریمخہ ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، اوبریغمہ، وفصاؿ سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں اک امنز دیعنی ےک ےیل اجان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک امنز دیعنی ےک ےیل اجان

     1124    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ایوب، یوىص، حبيب، یحٌی بً ًتيٙ، ہظاو او ًليہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٕٙ َوصَٔظاوٕ فٔی ًَتٔي  ًٔ ًِ ََیُّوَب َویُوىَُص َوَحبٔيٕب َوَیِحٌَی بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ  َحسَّ ٕس ََ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ًَ ی آَخٔ

ٌٔيسٔ  َُوَّ  َد َذَوأت اِلُدُسورٔ َیِوَو اِل ٌِ ىُِِخٔ َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَلِت َََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َة  ٔليَّ اَل ًَ َٗ اِلُحيَُّف  َٓ  ٗٔيَل 



 

ٌِ لَ  ٔ اَلِت اِمَزََْة یَا َرُسوَل اہللٔ إ َ٘ َٓ اَل  َٗ ًَِوَة اِلُنِشلٔنٔیَن  ٌَ اِلَدیَِر َوَز اَل تُِلبُٔشَضا لَٔيِظَضِس َٗ  ٍُ َٕ َاِؼَي ِي َٛ ًَّ ثَِوْب  ًِ ْٔلِٔحَساصُ ِه یَُٜ

ًِ ثَِوبَٔضا ّة ٔم َٔ ٔ  َػاحٔبَُتَضا كَائ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، ویسن، بیبح، ییحی نب قیتع، اشہؾ اؾ ہیطع ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

دؿ )امنز دیع ےک ےیل( وعروتں وک ےل ےنلچ اک  یسک ےن وپاھچ ایک احہضئ وعروتں وک یھب اسھت ےل فملس ےن مہ وک مکح رفامای دیع ےک 

ںیلچ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک یھب رتہبی یک ہگج ںیم آان اچےیہ افر املسمونں ےک اسھت داعء ںیم رشکی وہان 

 فآہل فملس ارگ یسک وعرت ےک اپس ڑپکا ہن وہ )ینعی ابرہ ےنلکن ےک ےیل ڑبی اچدر ای اچےیہ اکی وعرت ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  ربہعق ہن وہ( وت اس وک ایک رکان اچےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اس یک وکیئ یلیہس ای اسنھت اس رپ اکی ڑپکا ڈاؽ دے

  نب قیتع، اشہؾ اؾ ہیطع ریض اہلل اہنعومیس نب الیعمس، امحد، اویب، ویسن، بیبح، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک امنز دیعنی ےک ےیل اجان

     1125    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نس بً ًبيس، حناز، ایوب، محنس، او ًليہ رضی اہلل ًيہامح :  راوی

 َ َة بَٔضَذا اِلَدب ٔليَّ ًَ ًِ َُوِّ  ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ ثََيا ََیَّوُب  اْز َحسَّ ثََيا َحنَّ ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ َتزُٔل اِلُحيَُّف ُمَؼل ٌِ اَل َوَي َٗ  ٔ ر

اَلِت ٗٔيَل یَا َرُسوَل اہللٔ اِلُنِشلٔنٔیَن َوَلِه یَِذَُکِ الثَّ  َٗ ی  ٕ َُِخَ ًِ اِمَزََة ًَ ثُطُ  ٕ تَُحسِّ ًِ اِمَزََة ًَ َؼَة  ِٔ ًِ َح ًَ َث  اَل َوَحسَّ َٗ ِوَب 

ِؤب  ىَی َحٔسیٔث ُموَسی فٔی الثَّ ٌِ  ََٓذََکَ َم

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمحم نب دیبع، امحد، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنعےن ایس رطح رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک آپ یلص

احہضئ وعرںیت دیعاگہ ےس دفر رںیہ ڑپکے ےک قلعتم ذرک ںیہن ایک  )اویب ےن( وباہطس اکی وعرت اک ہصق یلہپ دحثی یک امدنن ذرک 

 ایک 

 دمحم نب دیبع، امحد، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک امنز دیعنی ےک ےیل اجان

     1126    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

ً  :  راوی  نٔيلی، زہیر، ًاػه، احول، حٔؼہ بيت سیری

 ِ ثََيا ُزصَی ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ٔ َحسَّ يَّا ىُِؤَمزُ بَٔضَذا اِلَدبَر ُٛ اَلِت  َٗ َة  ٔليَّ ًَ ًِ َُوِّ  ًَ  ًَ َؼَة بِٔئت ٔسیرٔی ِٔ ًِ َح ًَ ًَأػْه اِْلَِحَوُل  ثََيا   ْر َحسَّ

ٍَ اليَّاضٔ  ٌَ َم ِّرِ َٜب ُي َٓ َٕ اليَّأض  ًَّ َخِل اَلِت َواِلُحيَُّف َیُٜ َٗ 

ی، زریہ، اعمص، اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی، )اکی دفرسی دنس

ب ل
ف

 

ن

ےک اسھت( اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک احہضئ وعرںیت رمدفں ےک  

 ےھچیپ ریتہ ںیھت افر ولوگں ےک اسھت ریبکت یتہک ںیھت 

ی، زریہ، اعمص، اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿامنز  :   ابب

 وعروتں اک امنز دیعنی ےک ےیل اجان

     1127    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، مشله، اسحٙ بً ًثناٌ، اسنٌيل، بً ًبسالزحنً بً ًليہ )ایک اور سيس ٛے ساتُ( او ًليہ :  راوی

َيالٔٔسیَّ َو  ىٔی اللَّ ٌِ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس َي َة َحسَّ ٔليَّ ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ٌٔيُل بِ ثَىٔی إِٔسَن ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح اََل َحسَّ َٗ ُمِشلْٔه 

ٍَ نَٔش  ٔسَو اِلَنٔسیَيَة َجَن َٗ ا  َه َلنَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َة ََ ٔليَّ ًَ تٔطٔ َُوِّ  ًِ َجسَّ ًَ ٔ أَِرَسَل إَٔلِيَيا اَئ اِْلَِنَؼارٔ ف َٓ ی بَِيٕت 

اَل ََىَا َرُسوُل  َٗ ََلَو ثُهَّ  َلِيطٔ الشَّ ًَ َزِزىَا  َلِيَيا ََفَ ًَ َشلََّه  َٓ ًَلَی اِلَبأب  اَو  َ٘ َٓ أب  ًَ اِلَدلَّ ًََلِيطٔ ًَُنَز بِ َّی اہللُ  َرُسؤل اہللٔ َػل

ٌِ ىُِِخٔ  ََ ًٔ ٌٔيَسیِ ًَّ َوَََمَزىَا بٔاِل َه إَٔلِيُٜ ٔ َوَسلَّ َٔ اِلَحَيائٔز ًِ اتَِّبا ًَ َلِيَيا َوىََضاىَا  ًَ َة  ٌَ َٙ َوََل ُجُن تَّ ٌُ  َد ٓٔيضَٔنا اِلُحيََّف َواِل

اوب فدیل، ملسم، ااحسؼ نب امثعؿ، اامسلیع، نب دبعارلنمح نب ہیطع )اکی افر دنس ےک اسھت( اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااصنر یک وعروتں وک اکی رھگ ںیم عمج ایک افر رضحت رمع اہلل ہیلع فآہل فملس بج دمہنی رشتفی الےئ 

وہ رک وعروتں وک السؾ ایک وعروتں ےن السؾ اک وجاب دای  اس ےک دعب رضحت رمع  وک اؿ ےک اپس اجیھب اوھنں ےن درفازہ رپ ڑھکے

ھا رے اپس آای وہں )اؾ ہیطع یتہک ںیہ ہک( روسؽ یلص ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

م

 

ت

اک اقدص نب رک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )وباہطس رمع( ںیمہ مکح رفامای ہک مہ دیعنی ںیم احہضئ وعروتں افر ونکاری زلویکں وک ےل اجںیئ رگم مہ رپ ہعمج

 رفام دی  ںیم رشتک رضفری ںیہن ےہ افر مہ وک انجزفں ےک اسھت اجےن یک یھب اممتعن

 اوب فدیل، ملسم، اقحس نب امثعؿ، الیعمس، نب دبعارلنمح نب ہیطع )اکی افر دنس ےک اسھت( اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 دیع ےک دؿ ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ دیع ےک دؿ

     1128    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابومٌاویہ، اًنع، اسنٌيل، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ إ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َرَجإئ  ٌٔيَل بِ ِسَن

 ٌُ َد َمزَِوا اَل ََِخَ َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ ٔطَضإب  ٚٔ بِ ًِ كَارٔ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ اِلنِٔيبََر فٔی َیِوؤ ًٔيٕس  اِلُدِسرٔیِّ ح َو

 َ٘ َٓ  ٔ ََلة ِبَل الؼَّ َٗ َبَسََ بٔاِلُدِلَبٔة  ُد ٓٔيطٔ َٓ ًِ یُِِخَ ٔ ًٔيٕس َوَلِه َیُٜ ِجَت اِلنِٔيبََر فٔی یَِوو يََّة ََِخَ َت الشُّ ِٔ ٌُ َخاَل اَل یَا َمزَِوا َ٘ َٓ اَو َرُجْل 

اَل  َ٘ َٓ  ٌٕ ََُٓل  ًُ ٌُ بِ ََُٓل الُوا  َٗ ًِ َصَذا  ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َم اَل ََبُو َس َ٘ َٓ  ٔ ََلة ِبَل الؼَّ َٗ ا  َوبََسََِت بٔاِلُدِلَبةٔ  َضی َما ََمَّ َٗ ِس  َ٘ َٓ َصَذا 

َِّرظُ  ی َِ ٌِ ُي َ َ ََ َٓاِسَتَلا ا  ًِ َرََی ُمِيرَکّ وُل َم ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ َلِيطٔ َسنٔ ٌِ َلِه ًَ ٔ إ َٓ ِّرُِظ بَٔئسظٔ  ی َِ ِلُي َٓ  بَٔئسظٔ 

ِلبٔطٔ  َ٘ ٔ ب َٓ  ٍِ ٌِ َلِه َيِشَتٔل ٔ إ َٓ بٔلَٔشاىٔطٔ  َٓ  ٍِ ٌٔ  َيِشَتٔل ُٕ اِْلٔیَنا ٌَ  َوَذلَٔک ََِؿ

دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اامسلیع، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےن دیع ےک دؿ ربنم ولکناای 

 اکنال افر امنز ےس ےلہپ ہبطخ دای اکی صخش ےن ڑھکے وہ رک اہک اے رمفاؿ! وت ےن الخػ تنس اکؾ ایک ہک وت ےن دیع ےک دؿ ربنم

)احالہکن زامہن راستل ف دہع افلخء رادشنی ںیم، ہی دیع ےک دؿ( ںیہن اکنال اجات اھت افر وت ےن ہبطخ امنز ےس ےلہپ دای اوبدیعس  یری 

ریض اہلل ہنع ےن وپاھچ ہک ہی صخش وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہی الفں انب الفں ےہ )ینعی اس اک انؾ ہعم فدلتی اتبای( اوبدیعس  یری 

ہلل ہنع ےن اہک اس صخش ےن )رمفاؿ وک الخػ تنس اکؾ رپ ہیبنت رک ےک( اانپ قح وپرا رک دای ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ریض ا

فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک مت ںیم ےس وج صخش یھب یسک رکنم )الخػ قح( وک دےھکی افر اطتق راتھک وہ وت 

 متخ رک دے افر ارگ اطتق ےک ذرہعی نکمم ہن وہ وت زابؿ ےک ذرہعی )ئامہشئ رک ےک( رفک دے افر ارگ ہی یھب اس وک اطتق ےک لب رپ

 نکمم ہن وہ وت )مک از مک( اس وک دؽ ےس ربا ےھجمس افر ہی اامیؿ اک ادین درہج ےہ 

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، الیعمس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع ےک دؿ ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ



 

     1129    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًلاء، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہاحنس بً حيبل، ًبسالززاٚ، محنس بً برک، ابً جزیخ،  :  راوی

ًُ ُجزَیِٕخ ََِخ  اََل ََِخبََرىَا ابِ َٗ ًُ برَِکٕ  ُس بِ ٚٔ َوُمَحنَّ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًََلاْئ  بََرنٔی 

ٌَّ الئَّيیَّ  ٔ وُل إ ُ٘ ُتُط َي ٌِ اَل َسنٔ ِبَل اِلُدِلَبةٔ ثُهَّ َخَلَب اليَّ  َٗ َٗ  ٔ ََلة َبَسََ بٔالؼَّ َٓ َّی  ََٓؼل َِّٔٔطٔ  اَو یَِوَو اِل َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَض َػل

 ُ أ َّٛ ًَّ َوصَُو یََتَو صُ َ
ََٓذَکَّ َتَی اليَِّشاَئ  أ َٓ َه ىَزََل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َْ ىَٔيیُّ اہللٔ َػل ا ََفَ َلنَّ ًَلَی یَٔس بََٔلٕل َوبََٔلْل بَأسْم ثَِوبَُط تُِلقٔی  َٓ

َتَدَتَضا َٓ ًُ برَِکٕ  اَل ابِ َٗ َتَدَضا َویُِل٘ٔیَن َویُِل٘ٔیَن َو َٓ اَل تُِلقٔی اِلَنزََِةُ  َٗ َة  َٗ َس  ٓٔيطٔ اليَِّشاُئ الؼَّ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیعارطفل ںیم ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض ا

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر امنز زپیھ ہبطخ ےس ےلہپ رھپ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس البؽ ریض فملس افرغ وہ ےئگ وت ربنم ےس ارت رک وعروتں یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اؿ وک تحیصن یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اانپ  اہلل ہنع ےک اہھت رپ اہسرا اگلےئ وہےئ ےھت افر البؽ ریض اہلل ہنع ےن اانپ ڑپکا الیھپ راھک اھت سج ںیم وعرںیت دصہق ڈایتل ںیھت وکیئ

 ہلھچ ڈایتل یھت افر وکیئ ھچک افر 

 اہلل ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع ےک دؿ ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ

     1130    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 طٌبہ، ایوب، ًلاء، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہحٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابً ٛثیر،  :  راوی

ًََلائٕ   ًِ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ َبُة  ٌِ ٕ ََِخبََرىَا ُط ثٔیر َٛ  ًُ ثََيا ابِ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًَلَی ابِ اَل ََِطَضُس  َٗ  

ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػ  ًَبَّإض   ًُ ُط بََٔلْل َوَطضَٔس ابِ ٌَ َّی ثُهَّ َخَلَب ثُهَّ ََتَی اليَِّشاَئ َوَم ََٓؼل َد یَِوَو َِّٓٔطٕ  َُّط َخَ َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ل

ًَ یُِل٘ٔیَن  ِل ٌَ َح َٓ ٔة  َٗ َس ًَّ بٔالؼَّ أََمَزصُ َٓ َبَة  ٌِ بَرُ ًِٔلٔه ُط ِٛ ََ ٕ ثٔیر َٛ  ًُ اَل ابِ َٗ 

اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  صفح نب رمع، ہبعش، انب ریثک، ہبعش، اویب،

دیع ےک دؿ امنز دیع ےک ےیل رفاہن وہےئ دیعاگہ چنہپ رک دیع یک امنز زپاھیئ اس ےک دعب ہبطخ دای رھپ رضحت البؽ وک اسھت ےیل وہےئ 

ؿ اغبل ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک وعروتں یک رطػ رشتفی ےل ےئگ انب ریثک ےن اہک ہک ہبعش اک امگ



 

 دصہق رکےن یک نیقلت یک وت فہ اےنپ زویرات ڈاےنل ںیگل 

 صفح نب رمع، ہبعش، انب ریثک، ہبعش، اویب، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع ےک دؿ ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ

     1131    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابومٌنز، ًبساہلل بً ًنز، ًبسالوارث، ایوب، ًلاء، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌِ ْز َوََبُو َم ثََيا ُمَشسَّ َياَحسَّ ٌِ ًَبَّإض بَٔن  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ِبُس اِلَوارٔٔث  ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًَِنزٕو   ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ  ٕ اَل َنز َٗ ُظ 

 َٓ ةٔ  َٗ َس ًَّ بٔالؼَّ ًَّ َوَََمَزصُ َوُض ًَ َو َٓ ُط  ٌَ ًَّ َوبََٔلْل َم ٔ َنَشی إَٔلِيض َٓ ٍِ اليَِّشاَئ  َُّط َلِه ُيِشنٔ ًَّ ََى َو َن َواِلَداَتَه َٓ کَاىَِت اِلَنزََِةُ تُِلقٔی اِلرُقِ

 فٔی ثَِؤب بََٔللٕ 

دسمد، اوبرمعم، دبعاہلل نب رمع، دبعاولارث، اویب، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس )اکی دفرسی دنس ےک اسھت( یھب 

را ہک ہبطخ وعرںیت ںیہن نس ںیکس اس ےیل آپ یلص ااسی یہ رمفی ےہ سج ںیم ہی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ایخؽ سگ

اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر البؽ ریض اہلل اعتیل ہنع یھب آپ ےک اسھت اسھت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ایتل یھت افر وکیئ اوگنیھٹ فملس ےن اؿ وک تحیصن یک افر دصہق اک مکح دای سپ البؽ ریض اہلل ہنع یک وھجیل ںیم وکیئ اینپ ابیل ڈ

 دسمد، اوبرمعم، دبعاہلل نب رمع، دبعاولارث، اویب، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع ےک دؿ ہبطخ زپےنھ اک ایبؿ

     1132    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 محنس بً ًبيس حناز بً زیس ایوب، ًلاء ابً ًباض، اض حسیث ميں ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلِت اِلَنزََِةُ َحسَّ ٌَ َح َٓ اَل  َٗ بَّإض فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث 

أئ اِلُنِشلٔنٔیَن  ُٓرَقَ ًَلَی  َشَنُط  َ٘ َٓ اَل  َٗ لُُط فٔی َٛٔشائٔطٔ  ٌَ َل بََٔلْل َیِح ٌَ َن َواِلَداَتَه َوَج ٔلی اِلرُقِ ٌِ  ُا

 ےن ہی یھب رفامای ہک وکیئ وعرت ابیل دےنی یگل دمحم نب دیبع امحد نب زدی اویب، اطعء انب ابعس، اس دحثی ںیم انب ابعس ریض اہلل ہنع

ونں وت وکیئ اوگنیھٹ افر البؽ ریض اہلل ہنع اؿ وک اینپ اچدر ںیم ڈاےتل ےئگ رھپ فہ امتؾ امؽ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اندار املسم



 

 ںیم میسقت رفام دای 

 ثی ںیم انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دیبع امحد نب زدی اویب، اطعء انب ابعس، اس دح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ دانی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امکؿ رپ کیٹ اگل رک ہبطخ دانی

     1133    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، ابً ًيييہ، ابوخباب، یزیس ، حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َیزٔیَس  ًَ ًِ ََبٔی َجَيإب  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٚٔ ََِخبََرىَا ابِ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌَّ الَحسَّ ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ ًٔ اِلبََرأئ  ئَّيیَّ بِ

ًََلِيطٔ  َدَلَب  َٓ ِوّسا  َٗ ٌٔيسٔ  َه ىُوؤَل َیِوَو اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب ہنییع، اوبابخب، سیدی ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیع ےک دؿ یسک ےن 

  ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ کیٹ اگل رک ہبطخ دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امکؿ دی سپ آپ یلص اہلل

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب ہنییع، اوبابخب، سیدی ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع یک امنز ےک ےیل اذاؿ ںیہن ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےک ےیل اذاؿ ںیہن ےہ

     1134    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر سٔياٌ بً حرضت ًبسالزحنً بً ًابص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبٔس الزَّ  ًَ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍَ َحسَّ ٌٔيَس َم ًَبَّإض َََطضِٔسَت اِل  ًَ اَل َسأََل َرُجْل ابِ َٗ ًَابٕٔص   ًٔ ًٔ بِ ِحَن

 َ أ َٓ  ٔ ز َِ ًِ الؼِّ ِه َوَلِوََل َمِيزَٔلًٔی ٔمِيطُ َما َطضِٔستُطُ ٔم ٌَ اَل َن َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َرُسؤل اہللٔ َػل َّی اہللُ  تَی َرُسوُل اہللٔ َػل

اَل َوَسلَّ  َٗ اَمّة  َٗ ٔ َّی ثُهَّ َخَلَب َوَلِه یَِذَُکِ َََذاىّا َوََل إ ََٓؼل ِلٔت  ًٔ الؼَّ ٔ بِ ثٔیر َٛ َلَه الَّٔذی ًِٔيَس َزارٔ  ٌَ اَل  َه اِل َٗ ٔة  َٗ َس ثُهَّ َََمَزىَا بٔالؼَّ



 

أَتَ  َٓ أََمَز بََٔلَّل  َٓ اَل  َٗ  ًَّ ٔ ًَّ َوحُلُوٗٔض ٔ ٔلَی آَذاىٔض ٌَ إ َل اليَِّشاُئ ُئْشِ ٌَ َح ًََلِيطٔ َوَسلََّه َٓ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل ٍَ إ ًَّ ثُهَّ َرَج  اصُ

دمحم نب ریثک ایفسؿ نب رضحت دبعارلنمح نب اعسب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن دبعاہلل نب ابعس ےس وپاھچ ہک 

وھنں ےن اہک اہں ارگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایک مت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دیع یک امنز زپیھ ےہ؟ ا

 اگنہ ںیم ریمی دقرف زنمتل ہن وہیت وت ںیم اینپ مک رمعی یک انبء رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ڑھکا ںیہن وہ اتکس اھتسپ آپ

اذاؿ افر ااقتم اک ذرک ںیہن ایک رھپ آپ یلص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر اس ےک دعب ہبطخ دای  )رگم انب ابعس ےن(

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق اک مکح دای وت وعرںیت اےنپ ولگں افر اکونں ےس زویرات ااترےن ںیگل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےن البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح ایک افر فہ دصہق ےنیل وعروتں ےک اپس آےئ افر دصہق ےل رک وضحر یلص ا

 ولٹ ےئگ 

 دمحم نب ریثک ایفسؿ نب رضحت دبعارلنمح نب اعسب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےک ےیل اذاؿ ںیہن ےہ

     1135    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ابً جزیخ، حشً بً مشله، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ   َرُسوَل َحسَّ اہللٔ َػل

ٌَ َطکَّ یَِحٌَی اَمٕة َوََبَا برَِکٕ َوًَُنَز ََِو ًُِثَنا َٗ ٔ ٌٕ َوََل إ ٌٔيَس بََٔل َََذا َّی اِل  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػل

 دسمد، ییحی، انب رججی، نسح نب ملسم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیع یک

امنز ریغب اذاؿ ف ااقتم ےک زپیھ افر رھپ ایس رطح اوبرکب ف رمع ریض اہلل ہنع ےن یھب زپیھ )ینعی اےنپ دفر الختف ںیم( ییحی وک کش 

 وہا اس ابت ںیم ہک رمع اہک ای امثعؿ 

 دسمد، ییحی ، انب رججی، نسح نب ملسم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےک ےیل اذاؿ ںیہن ےہ

     1136    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، ہياز، ابواحوؾ، سناک ابً رحب، حرضت جابز بً سنزہ رض :  راوی

 ًِ ًَ ٕب  ًَ رَحِ ىٔی ابِ ٌِ ًِ ٔسَنإک َي ًَ ثََيا ََبُو اِْلَِحَؤؾ  اََل َحسَّ َٗ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوَصيَّاْز  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َػلَِّيُت َحسَّ َٗ ًٔ َسُنَزَة  ٔ بِ  َجابٔز

 ِ َُیَِر َمزَّةٕ َوََل َمزََّتی َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل اَمةٕ َم َٗ ٔ ٌٕ َوََل إ ٔ َََذا یِر َِ ًٔ بٔ ٌٔيَسیِ  ٔن اِل

امثعؿ نب ایب ہبیش، انہد، اوباوحص، امسک انب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 (ددعتد رمہبت زپیھ ےہاہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیع یک امنز الب اذاؿ ف ااقتم ےک اکی دف رمہبت یہ ںیہن زپیھ )ہکلب 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انہد، اوباوحص، امسک انب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی یک ریبکتات اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ات اک ایبؿدیعنی یک ریبکت

     1137    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ، ابً لہيٌہ، ً٘يل، ابً طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًَائَٔظ   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ِيٕل  َ٘ ًُ ًِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َة ََ

اىَٔئة َخِنّشا ٍَ َتِٜبٔیَرإت َوفٔی الثَّ َِّٔٔطٔ َواِْلَِؿَهی فٔی اِْلُولَی َسِب ِّرُ فٔی اِل َٜب ُ ٌَ ی  کَا

ہیلع فآہل فملس دیع ارطفل ہبیتق، انب ہعیہل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

ی ںیم یلہپ رتعک ںیم است ریبکتںی ےتہک ےھت افر دفرسی رتعک ںیم اپچن ریبکتںی 

ج

 

ض

 ںیم افر دیع اال

 ہبیتق، انب ہعیہل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک ریبکتات اک ایبؿ

     1138    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ْسح، ابً وہب ابً لہيٌہ، خالس بً یزیس، ابً طہاب :  راوی

ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی ابِ  ٔح ََِخبََرىَا ابِ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ اَل ٔسَوی َحسَّ َٗ َياُظ  ٌِ ٔ َوَم ًٔ ٔطَضإب بٔإِٔسَيازٔظ ًِ ابِ ًَ ًٔ َیزٔیَس  ًِ َخالٔٔس بِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي



 

 َٔ و ُٛ
 َتِٜبٔیرَتَِی الزُّ

انب رسح، انب فبہ انب ہعیہل، اخدل نب سیدی، انب اہشب اینپ دنس ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی ایبؿ رکےت وہےئ ےتہک ںیہ ہک )آپ 

 فملس یلہپ رتعک ںیم اسھت ریبکتںی افر دفرسی رتعک ںیم اپچن ریبکتںی ےتہک ےھت( العفہ روکع یک دف ریبکتفں ےک یلص اہلل ہیلع فآہل 

 انب رسح، انب فبہ انب ہعیہل، اخدل نب سیدی، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک ریبکتات اک ایبؿ

     1139    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، مٌتنز، ًبساہلل بً ًبسالزحنً كائفی، ًنزوبً طٌيب، حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ َتنٔزُ  ٌِ ثََيا اِلُن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ُث  ائٔفٔیَّ یَُحسِّ ًٔ اللَّ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًَ ِبَس اہللٔ بِ ًَ ُت  ٌِ اَل َسنٔ

 ٔٔ ِٜبٔیرُ فٔی اِل َه التَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل ىَٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ًَِنزٔو بِ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ٔ َِّطٔ َسبِ ًَ ة ٍْ فٔی اِْلُولَی َوَخِنْص فٔی اِْلٔخَ

َسصَُنا کِٔلتَِيضَٔنا ٌِ ائَُة َب  َواِلرٔقَ

، رمعفنب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 
 

دسمد، رمتعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح اطئ

 ںیم است ریبکتںی ںیہ افر دفرسی رتعک ںیم اپچن ریبکتںی افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دیع ارطفل ںیم یلہپ رتعک

 دفونں روتعکں ںیم ریبکتفں ےک دعب ےہ  رقات

، رمعفنب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 
 

 دسمد، رمتعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح اطئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک ریبکتات اک ایبؿ

     1140    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوتوبہ، ربيٍ بً ىآٍ، سلامیٌ بً احياٌ، ابويٌلی حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا  ًَ َحسَّ  ًِ ًَ ائٔفٔیِّ  لَی اللَّ ٌِ ًِ ََبٔی َي ًَ  ٌَ ا ًَ َحيَّ ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا ُسَلامِیَ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ًِ ََبٔيطٔ ََبُو َتِوبََة الزَّبٔي ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ

 ُ َِّٔٔطٔ اِْل ِّرُ فٔی اِل َٜب ٌَ یُ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ظٔ ََ ًِ َجسِّ ًَ َُ ا ثُهَّ َيرِقَ ٌّ ِّرُ ََِرَب َٜب ُي َٓ وُو  ُ٘ ِّرُ ثُهَّ َي َٜب َُ ثُهَّ یُ ا ثُهَّ َيرِقَ ٌّ ولَی َسِب

ا َوَخِنّشا ٌّ اََل َسِب َٗ ًُ اِلُنَباَرٔک  ٍْ َوابِ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َوٛٔي َٗ  ٍُ َٛ  ثُهَّ َیزِ



 

رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل اوبوتہب، رعیب نب انعف، امیلسؿ نب اایحؿ، اوبیلعی رضحت دبعاہلل نب 

رکےت افر اس ےک دعب رھپ ریبکت ےتہک رھپ ڑھکے وہےت  ہیلع فآہل فملس دیعارطفل ںیم یلہپ رتعک ںیم است ریبکتںی ےتہک رھپ رقات

 افر انب اابملرک ےن رفاتی رکےت رکےت  اس ےک دعب روکع رکےت، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس فعیک افر اچر ریبکتںی ےتہک رھپ رقات

 وہےئ یلہپ رتعک ںیم است افر دفرسی رتعک ںیم اپچن ریبکتںی لقن یک ںیہ 

 اوبوتہب، رعیب نب انعف، امیلسؿ نب اایحؿ، اوبیلعی رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک ریبکتات اک ایبؿ

     1141    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابً ابی زیاز، زیس ابً حباب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ََلٔئ َو  ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًٔ ثَِوبَا ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًَ حَُبإب  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َزیِْس َي اََل َحسَّ َٗ یْب  ىَی رَقٔ ٌِ ٕ اِلَن ًُ ََبٔی زٔیَاز ابِ

أؾ َسأََل ََ  ٌَ ًَ اِل ٌٔيَس بِ ٌَّ َس ًَائَٔظَة َجلٔيْص ْٔلَبٔی صَُزیَِزَة ََ اَل ََِخبََرنٔی ََبُو  َٗ ًِ َمُِٜحوٕل  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  زٔیَّ بَا ًَ ٌَ ُموَسی اِْلَِط

َِّٔٔطٔ  ِّرُ فٔی اِْلَِؿَهی َواِل َٜب ُ َه ی َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٕ کَا ِي َٛ  ٌٔ ًَ اِلامَیَ َة بِ َٔ ا َوحَُذِي ٌّ ِّرُ ََِرَب َٜب ٌَ یُ اَل ََبُو ُموَسی کَا َ٘ َٓ  

 َٓ  َٚ ُة َػَس َٔ اَل حَُذِي َ٘ َٓ  ٔ ًَلَی اِلَحَيائٔز اَل ََبُو َتِٜبٔیَرُظ  َٗ َلِيضِٔه و  ًَ ِيُت  ُٛ ٔ َحِيُث  ة ِّرُ فٔی اِلَبِْصَ ب َٛ ُ ِيُت َ ُٛ َذلَٔک  َٛ اَل ََبُو ُموَسی  َ٘

أؾ  ٌَ ًَ اِل ٌٔيَس بِ  ًَائَٔظَة َوََىَا َحأَضْ َس

 نب دمحم نب العء، انب ایب زاید، زدی انب ةحب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اکی دفتس، اوباعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک دیعس

ی ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطح 

ج

 

ض

ااعلص ےن اوب ومٰیس ارعشی افر ذحہفی نب امیسؿ ےس وپاھچ ہک دیعارطفل افر دیعاال

  اہکریبکت ےتہک ےھت؟ اوب ومٰیس ےن اہک ہک )رہ رتعک ںیم( اچر ریبکتںی ےتہک ےھت، امنز انجزہ یک امدنن  اوبذحہفی ےن اہک اوب ومٰیس ےن حیحص

ؽ ف اوب ومٰیس ےن شمدی اہک بج ںیم رصبہ فاولں رپ احمک انبای ایگ وت ںیم فاہں یھب اینت یہ ریبکتںی اتہک اھت اوباعہشئ ےن اہک ہک )اس وسا

 وجاب ےک ومعق رپ( دیعس نب ااعلص ےک اسھت وموجد اھت 

 دمحم نب العء، انب ایب زاید، زدی انب ةحب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی یک امنز ںیم وکؿ یس وسرںیت زپیھ اجںیئ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک امنز ںیم وکؿ یس وسرںیت زپیھ اجںیئ

     1142    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ؿنزہ بً سٌيس، ًبيس اہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ٌٔيٕس اِلَنازٔنٔیِّ  ًٔ َس ًِ َؿِنَزَة بِ ًَ  ٕٝ ٔ ًِ َمال ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَّ ًَُنَز بِ َحسَّ َ َ ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًَ  ًُتَِبَة بِ

 ٔ َه ف َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّى اہللُ  ُ بٔطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل َ ٌَ َيرِقَ أب َسأََل ََبَا َوإٗٔس اللَِّيثٔیَّ َماَذا کَا ُ اِلَدلَّ َ ٌَ َيرِقَ اَل کَا َٗ َِّٔٔطٔ  ی اِْلَِؿَهى َواِل

َنزُ  َ٘ َّٙ اِل ًَُة َواِنَظ ا تََربَِت الشَّ ِٗ ٌٔ اِلَنحٔئس َوا آ  ٓٔيضَٔنا ٚ َواِلرُقِ

، امکل، رمضہ نب دیعس، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےن یبنعق

ی افر دیعارطفل ںیم وکؿ یس وسرںیت زپےتھ ےھت؟ اوھنں ےن اہک 

ج

 

ض

اوبفادق ،یثی ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعاال
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 یبنعق، امکل، رمضہ نب دیعس، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ےیل ولوگں اک ےھٹیب رانہہبطخ ےننس

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ےننس ےک ےیل ولوگں اک ےھٹیب رانہ

     1143    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح، بزار، ٓـل بً موسی، ابً جزیخ، ًلاء، حرضت ًبساہلل بً سائب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًِ َحسَّ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ يَيانٔیُّ َحسَّ ًُ ُموَسی الشِّ ُل بِ ـِ َٔ ثََيا اِل بَّأح اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ًٔ نَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  

َضی الؼَّ  َٗ ا  َلنَّ َٓ ٌٔيَس  َه اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل اَل َطضِٔسُت َم َٗ ائٔٔب  ٌِ الشَّ ًِ َََحبَّ ََ َن َٓ َّا ىَِدُلُب  اَل إٔى َٗ ََلَة 

 ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا ُمزَِسْل  َٗ ِلَيِذَصِب  َٓ ٌِ یَِذَصَب  ًِ َََحبَّ ََ ِلَيِحلِٔص َوَم َٓ َّی اہللُ َیِحلَٔص لِٔلُدِلَبةٔ  ًِ الئَّيیِّ َػل

َه   ًََلِيطٔ َوَسلَّ

انب رججی، اطعء، رضحت دبعاہلل نب اس ب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل دمحم نب ابصح، زبار، لضف نب ومیس، 



 

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیع ںیم آای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اجےئ افر وج اجان اچےہ فہ الچ اجےئ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی رفامایمہ ہبطخ زپ۔ںی ےگ سج اک ہبطخ ےننس وک دؽ اچےہ فہ ھٹیب

 رملس ےہ 

 ریض اہلل ہنع دمحم نب ابصح، زبار، لضف نب ومیس، انب رججی، اطعء، رضحت دبعاہلل نب اس ب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اگہ یک آدمفرتف ےک ےیل اگل اگل راےتس اایتخر رکاندیع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع اگہ یک آدمفرتف ےک ےیل اگل اگل راےتس اایتخر رکان

     1144    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبُس  ًَ ثََيا  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػ  َحسَّ ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًَ ًَُنَز  ىٔی ابِ ٌِ ِبُس اہللٔ َي ًَ ثََيا  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اہللٔ بِ َّی اہللُ  ل

ٕٙ آَخَ  ی ٍَ فٔی َطٔ ٕٙ ثُهَّ َرَج ی ٌٔئس فٔی َطٔ  َََخَذ یَِوَو اِل

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعاگہ اجےن ےک ےیل اکی راےتس  دبع اہلل نب ہملسم، رضحت انب رمع

 وک افر اس ےس فایسپ ےک ےئل دفرسے وک اایتخر رفامےت ےھت 

 دبعاہلل نب ہملسم، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ اامؾ یسک ذع ریک انبء رپ دیع ےک دؿ امنز ہن زپاھ ےکس وت دفرسے دؿ زپاھےئ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اامؾ یسک ذع ریک انبء رپ دیع ےک دؿ امنز ہن زپاھ ےکس وت دفرسے دؿ زپاھےئ

     1145    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، جٌف، بً ابی وحظيہ، ابوًنیر :  راوی

 ًُ ًِ ًَ ًٔ ََىَٕص  ٔ بِ ًِ ََبٔی ًَُنیِر ًَ َة  ًٔ ََبٔی َوِحٔظيَّ َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ًِ ََِػَحأب َرُسؤل َحسَّ ُنوَمٕة َلطُ ٔم



 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  َُّضِه َرََِوا اِلضََٔلَل بٔاِْلَمِ اہللٔ َػل ٌَ ََى َه َيِظَضُسو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل ّبا َجاُؤا إ ِٛ ٌَّ َر َ أََمَزصُِه َه َ َٓ ٔص 

صُِه  ٔلَی ُمَؼَلَّ ُسوا إ ِِ ٌِ َي وا َوإَٔذا ََِػَبُحوا ََ َّٔطُ ِٔ ٌِ ُي ََ 

ب ہ، اوبریمع

 

ش
ذ
ےن اےنپ اچچؤں ےس انس وج ہک ااحصب روسؽ ںیم ےس ےھت ہک د وسار روسؽ یلص  صفح نب رمع، ہبعش، رفعج، نب ایب ف

اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر اہشدت دی ہک مہ ےن اچدن داھکی اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اؿ یک 

 دیعاگہ ےنلچ ےک ےیل ایتر وہ اجںیئ  اہشدت میلست رک ےک( ولوگں وک مکح دای ہک رفزہ ااطفر رکںیل افر لک حبص وک

ب ہ، اوبریمع :  رافی

 

ش
ذ
 صفح نب رمع، ہبعش، رفعج، نب ایب ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے دؿ زپاھےئ ارگ اامؾ یسک ذع ریک انبء رپ دیع ےک دؿ امنز ہن زپاھ ےکس وت

     1146    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حنزہ، بً نؼیر، ابً ابی مزیه، ابزاہيه بً سویس، اىيص بً ابی یحٌی ، اسحٙ بً ساله، ىوٓل، بً ًسی، برک بً  :  راوی

 مبْش انؼاری رضی اہلل اٌالی ًيہ

ٕ َحسَّ  ًُ نَُؼیِر ثََيا َحِنزَةُ بِ ُٙ َحسَّ ًُ ََبٔی یَِحٌَی ََِخبََرنٔی إِٔسَح ًُ ُسَویِٕس ََِخبََرنٔی َُىَِيُص بِ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًُ ََبٔی َمزِیََه َحسَّ ًُ َسالٕٔه  ثََيا ابِ بِ

ٍَ ََِػَحأب  ِيُت ََُُِسو َم ُٛ اَل  َٗ ٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ًُ ُمَبْشِّ ًَٔسٓیٕ ََِخبََرنٔی برَِکُ بِ  ًٔ َٓٔل بِ َلِيطٔ َوَسلََّه  َمِولَی ىَِو ًَ َّی اہللُ  َرُسؤل اہللٔ َػل

َِّی َم  َٓيَُؼل َّی  ِتَٔی اِلُنَؼل َّی ىَأ ٌَ َحً ًَ بَِلَحا َيِشلُُک بَِل َٓ َِّٔٔطٔ َویَِوَو اِْلَِؿَهی  َّی َیِوَو اِل ٔلَی اِلُنَؼل َلِيطٔ إ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل

 ًٔ ًِ بَِل ٍَ ٔم َه ثُهَّ ىَزِٔج ٔلَی بُُيوتَٔياَوَسلَّ ٌَ إ  بَِلَحا

 زمحہ، نب ریصن، انب ایب رممی، اربامیہ نب وسدی، اسین نب ایب ییحی، ااحسؼ نب اس م، ونلف، نب ددی، رکب نب رشبم ااصنری ریض اہلل اعتیل

مہ روسؽ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ااحصب روسؽ ےک اسھت دیع ےک دؿ حبص ےک فتق دیعاگہ اجات  مہ نطب احطب ےس وہ رک اجےت 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپےتھ افر رھپ نطب احطب ےس وہ رک یہ اےنپ رھگفں وک فاسپ آاجےت 

زمحہ، نب ریصن، انب ایب رممی، اربامیہ نب وسدی، اسین نب ایب ییحی ، اقحس نب اس م، ونلف، نب ددی، رکب نب رشبم ااصنری ریض  :  رافی

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع یک امنز ےس ےلہپ ای اس ےک دعب وکیئ لفن امنز ںیہن ےہ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیع یک امنز ےس ےلہپ ای اس ےک دعب وکیئ لفن امنز ںیہن ےہ

     1147    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًسی بً ثابت، سٌيس بً جبیر، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

بَّ  ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ ثَابٕٔت  ًَٔسیُّ بِ ثَىٔی  َبُة َحسَّ ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َد َرُسوُل اہللٔ َحسَّ اَل َخَ َٗ إض 

َسصَُنا ثُهَّ ََتَی الَػ  ٌِ ِبَلُضَنا َوََل َب َٗ َتیِٔن َلِه يَُؼلِّ  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َه َیِوَو َِّٓٔطٕ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَّ ل أََمَزصُ َٓ ُط بََٔلْل  ٌَ يَِّشاَئ َوَم

َػَضا َؤسَدابََضا َلِت اِلَنزََِةُ تُِلقٔی ُخِ ٌَ َح َٓ ٔة  َٗ َس  بٔالؼَّ

 اثتب، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل صفح نب رمع، ہبعش، ددی نب

فملس دیعارطفل ےک دؿ امنز دیع ےک ےیل ےلکن سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں چنہپ رک دف رںیتعک زپ۔ںی ہن اس ےس ےلہپ وکیئ 

ہیلع فآہل فملس وعروتں یک رطػ رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  لفن امنز زپیھ افر ہن اس ےک دعب رھپ آپ یلص اہلل

اسھت رضحت البؽ یھب ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک دصہق اک مکح رفامای  )ہی مکح نس رک( یسک وعرت ےن اینپ 

 اکؿ یک ابایلں شیپ ںیک افر یسک ےن ےلگ اک اہر 

 ، ددی نب اثتب، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعصفح نب رمع، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش ےک دؿ دیع یک امنز دجسم ںیم زپیھ اجیتکس ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےہابرش ےک دؿ دیع یک امنز دجسم ںیم زپیھ اجیتکس

     1148    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، وليس، ربيٍ بً سلامیٌ، ًبساہلل بً یوسٕ، وليس بً مشله، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي ثََيا اِلَولٔيُس ح و َحسَّ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ  َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َٕ َحسَّ ًُ یُوُس ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌَ َحسَّ ُسَلامِیَ

ًٔ ََبٔی  ًِلَی بِ َ ًَِبٔس اِْل  ًَ ٍُ فٔی َحٔسیثٔطٔ ًٔيَسی بِ اُظ الزَّبٔي ؤیِّیَن َوَسنَّ ًِ اِلرَقَ ثََيا َرُجْل ٔم ٍَ ََبَا یَِحٌَی ًُبَِيَس ُمِشلٕٔه َحسَّ َوَة َسنٔ ََفِ

 َّ َّی اہللُاہللٔ الت َّی بٔضِٔه الئَّيیُّ َػل ََٓؼل ٔ ًٔيٕس  َّطُ َََػابَُضِه َمََّطْ فٔی یَِوو ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََى ًَ ُث  ٌٔئس فٔی  ِئِمَّ یَُحسِّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػََلَة اِل



 

ٌَٔضا ي أئ َوَاِفٔ َ٘ َُ ََبَِوأب َػََلةٔ أَلِستِٔش ا  اِلَنِشحٔٔسُجنَّ

عیب نب امیلسؿ، دبعاہلل نب ویفس، فدیل نب ملسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اشہؾ نب امعر، فدیل، ر

 رمہبت دیع ےک دؿ ابرش وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیع یک امنز )اجبےئ دیع اگہ ےک( دجسم ںیم زپاھیئ 

 فس، فدیل نب ملسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، فدیل، رعیب نب امیلسؿ، دبعاہلل نب وی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

     1149    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً ثابت، ًبسالززاٚ، مٌنز، ًباز بً تنيه، حرضت ًبساہلل بً زیس بً ًاػه رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ الزُّصِ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًٔ ثَابٕٔت اِلَنزَِوزٔیُّ َحسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٔ بِ َحسَّ ًَبَّاز  ًِ ًَ ٌَّ زٔیِّ  طٔ ََ ًَنِّ  ًِ ًَ ًٔ َتنٔيٕه 

َتیِٔن َجَضَز بٔاِلرٔقَ  ٌَ ِٛ َّی بٔضِٔه َر ََٓؼل َد بٔاليَّأض لَٔيِشَتِشقَٔی  َه َخَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ ائَةٔ ٓٔيضَٔنا َوَحوََّل رَٔزائَطُ َوَر

َبَل اِلِ٘ٔبَلةَ  ِ٘ ًَا َواِسَتِشَقی َواِسَت َس َٓ  یََسیِطٔ 

ادمح نب دمحم نب اثتب، دبعارلزاؼ، رمعم، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی نب اعمص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرش یک داع رکےن یک رغض ےس ولوگں وک ےل رک یتسب ےس ابرہ ےلکن سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یک افر اچدر وک اٹلپ افر داع ےک ےیل اہھت ااھٹےئ افر ہلبق رخ وہ رک ابرش یک  تعک امنز زپاھیئ افر اس ںیم رہجا  رقاتےن ولوگں وک دف ر

 داع یک 

 ادمح نب دمحم نب اثتب، دبعارلزاؼ، رمعم، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی نب اعمص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

     1150    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ْسح، ابً ابی ذئب، یوىص، ابً طہاب، ًباز بً تبشه :  راوی



 

ٔح َوُسَلامِیَ  ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب َویُوىُُص  اَل ََِخبََرنٔی ابِ َٗ ًُ َوصِٕب  اََل ََِخبََرىَا ابِ َٗ ًُ َزاُوَز  ٌُ بِ

َّی اہللُ  ًِ ََِػَحأب َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ ٔم ُط َوکَا ًَنَّ  ٍَ َُّط َسنٔ ًُ َتنٔيٕه اِلَنازٔنٔیُّ ََى ًَبَّازُ بِ َلِيطٔ َو ََِخبََرنٔی  َد َرُسوُل اہللٔ ًَ وُل َخَ ُ٘ َه َي َسلَّ

اَل ُس  َٗ زَّ َوَجلَّ  ًَ ٔلَی اليَّأض َهِضَزُظ یَِسًُو اہللَ  َل إ َحوَّ َٓ َه َیِوّما َيِشَتِشقٔی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َبَل اِلِ٘ٔبَلَة َػل ِ٘ ًُ َزاُوَز َواِسَت ٌُ بِ َلامِیَ

تَ  ٌَ ِٛ َّی َر َل رَٔزائَطُ ثُهَّ َػل حٔ یُزٔیُس اِلَحِضزَ َوَحوَّ ِ ًُ الرسَّ ََ ٓٔيضَٔنا َزاَز ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب َورَقَ اَل ابِ َٗ  یِٔن 

انب رسح، انب ایب ذ ب، ویسن، انب اہشب، ابعد نب مسبت ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ اچچ )دبع اہلل نب زدی( ےس انس وج ہک 

ہل فملس ابرش یک داع رکےن ےک ےیل )دیعاگہ یک رطػ( ےلکن افر ااحصب روسؽ ںیم ےس ےھت ہک اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآ

ولوگں یک رطػ ھٹیپ رک ےک داع رکےت رےہ  امیلسؿ نب داؤد یک رفاتی ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق یک رطػ رخ 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں ایک افر اینپ اچدر وک اٹلپ رھپ دف رںیتعک زپ۔ںی انب ایب ذ ب ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ےہ 

 رہجا  یک  یک  انب رسح ےن ہی رصاتح یک ہک رقات روتعکں ںیم رقات

 انب رسح، انب ایب ذ ب، ویسن، انب اہشب، ابعد نب مسبت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

     1151    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًوٖ، ًنزو بً حارث، ًبساہلل بً ساله، زبيسی، محنس بً مشله :  راوی

ًٔ اِلَحارٔٔث يَ  ًَِنزٔو بِ َُِت فٔی َٛٔتأب  اَل رَقَ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ الزُّبَِئسیِّ  ًَ ًٔ َسالٕٔه  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ىٔی اِلحِٔنٔصیَّ  ٌِ

طُ  َٓ َل ًَٔلا ٌَ َح َٓ َل رَٔزائَُط  اَل َوَحوَّ َٗ ََلَة  ٔ َلِه یَِذَُکِ الؼَّ ًٔ ُمِشلٕٔه بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث بٔإِٔسَيازٔظ ٔس بِ ًَاأ٘ٔطٔ اِْلَِيرَسٔ ُمَحنَّ ًَلَی   ًَ  اِْلَیَِن

َل ًَٔل  ٌَ ًَزَّ َوَجلَّ َوَج ًَا اہللَ  ًٔ ثُهَّ َز ًَاأ٘ٔطٔ اِْلَیَِن ًَلَی  َٓطُ اِْلَِيرَسَ   ا

دمحم نب وعػ، رمعف نب احرث، دبعاہلل نب اس م، زدیبی، دمحم نب ملسم ےن اینپ دنس ےک اسھت یہی دحثی ذرک یک ےہ رگم اس ےن امنز اک 

فملس ےن اینپ اچدر یٹلپ وت اس اک داانہ انکرہ اےنپ ابںیئ دنکےھ رپ ڈاؽ ایل افر ذرک ںیہن ےہ افر اس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ابایں انکرہ داےنہ دنکےھ رپ  اس ےک دعب اہلل اعتیل ےس داع یک 

 دمحم نب وعػ، رمعف نب احرث، دبعاہلل نب اس م، زدیبی، دمحم نب ملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

     1152    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ًبسالٌزیز، ًنار بً ُزیہ ًباز بً تنيه، حرضت ًبساہلل بً زیس :  راوی

ًُ َس  ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَ َزیِٕس َحسَّ ِبَس اہللٔ بِ ًَ  ٌَّ ًٔ َتنٔيٕه ََ ٔ بِ ًَبَّاز  ًِ ًَ َُزٔیََّة   ًٔ ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  اَل اِسَتِشَقی ٌٔيٕس َحسَّ َٗ

أََراَز َرُسوُل اہللٔ َػ  َٓ َلِيطٔ َخنٔيَؼْة َلطُ َسِوَزاُئ  ًَ َه َو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  لَٔضا َرُسوُل اہللٔ َػل َٔ ٌِ َیأُِخَذ بٔأَِس َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  ل

ًَاأ٘ٔطٔ  ًَلَی  َلَبَضا  َٗ َلِت  ُ٘ ََ ا  َلنَّ َٓ ًََِلَصا  َلُط ََ ٌَ َيِح َٓ 

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، امعر نب زغہی ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےیل داع یک اس احؽ ںیم ہک آپ ےن اچاہ ہک اچدر وک ےچین ےس ڑک رک اٹل ںیل رگم ااسی رکان دوشار وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ابرش ےک

 (فملس ےن اےس اےنپ اکدنوھں رپ ٹلپ ایل )ینعی اچدر اک داانہ انکرہ ابںیئ دنکےھ رپ افر ابایں انکرہ داںیئ دنکےھ رپ

 زعلسی، امعر نب زغہی ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدیہبیتق نب دیعس، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

     1153    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، سلامیٌ، یحٌی ، ابی برکبً محنس، ًباز بً تنيه، حرضت ًبساہلل بً زیسرضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ مُ  ًِ ََبٔی برَِکٔ بِ ًَ ًِ َیِحٌَی  ًَ ًَ بََٔلٕل  ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًٔ َتنٔيٕه َحسَّ ٔ بِ ًَبَّاز  ًِ ًَ ٕس  ِبَس َحنَّ ًَ  ٌَّ ََ

َّی َيِشَتِشقٔی َو  ٔلَی اِلُنَؼل َد إ َه َخَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَ َزیِٕس ََِخبََرُظ ََ َبَل اہللٔ بِ ِ٘ ٌِ یَِسًَُو اِسَت ا َََراَز ََ َّطُ َلنَّ ََى

َل رَٔزائَطُ   اِلِ٘ٔبَلَة ثُهَّ َحوَّ

ایب رکبنب دمحم، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت  دبع اہلل نب ہملسم، امیلسؿ، ییحی،

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ااقستسء زپےنھ ےک ےیل دیع اگہ رشتفی ےل ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع 

  اچدر وک اٹلپ امےنگن اک ارادہ ایک وت ہلبق ےک رطػ رخ ایک اس ےک دعب

 دبعاہلل نب ہملسم، امیلسؿ، ییحی ، ایب رکبنب دمحم، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدیریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

     1154    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ًبساہلل بً ابی برک، ًباز بً تنيه، حرضت ًبساہلل بً زیسرضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ َتنٔ  ًَبَّاَز بِ  ٍَ َُّط َسنٔ ًٔ ََبٔی برَِکٕ ََى ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَ َزیِٕس اِلَنازٔنٔیَّ َحسَّ ًَِبَس اہللٔ بِ ُت  ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ يٕه َي

َل رَٔزائَُط حٔیَن اِس  َٓاِسَتِشَقی َوَحوَّ َّی  ٔلَی اِلُنَؼل ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل وُل َخَ ُ٘ َبَل اِلِ٘ٔبَلةَ َي ِ٘  َت

ت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، ابعد نب میمت، رضح

 دیعاگہ ےئگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابرش یک داع یک افر اچدر یٹلپ بج ہلبق یک رطػ رخ ایک 

 یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدیریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ولصة ااقستسء ےک ااکحؾ

     1155    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسحاٚ بً ًبساہلل بً ٛياىہنٔيلی، ًثناٌ بً ابی طيبہ، حاته بً اسنٌيل، ہظاو بً  :  راوی

ثََيا صَٔظ  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا َحاتُٔه بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ ََبٔی َطِيَبَة ىَِحَوُظ  ٌُ بِ ِيلٔیُّ َوًُِثَنا َٔ ثََيا اليُّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ َٙ بِ ًُ إِٔسَح اُو بِ

اَل ََِرَسَلىٔی اِلَولٔيُس  َٗ اَل ََِخبََرنٔی ََبٔی  َٗ ًَبَّإض ََِسأَلُُط  َٛٔياىََة   ًٔ ٔلَی ابِ ٌَ ََٔمیَر اِلَنٔسیَئة إ َبَة َوکَا ِ٘ ًُ ًُ ٌُ ابِ اَل ًُِثَنا َٗ ًُ ًُتَِبَة  بِ

َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َخَ َ٘ َٓ أئ  َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی أَلِستِٔش ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َػََلة َه مُ ًَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّل   تََبذِّ

ا َوَلِه یَِدُلِب  َ٘ َٔ ٔ ثُهَّ ااَّ ًَلَی اِلنِٔيبَر قَی  ٌُ ََفَ َّی َزاَز ًُِثَنا َّی ََتَی اِلُنَؼل ا َحً ًّ ا ُمَترَضِّ ٌّ ًِ َلِه َیزَِل فٔی ُمَتَوأؿ ٜٔ ٔ َوَل ُخَلَبُِٜه َصٔذظ

َنا يَُؼ  َٛ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َّی َر ٔ ثُهَّ َػل ِٜبٔیر َٔ َوالتَّ رَضُّ
ًَأئ َوالتَّ َبةَ السُّ ِ٘ ًُ ًُ َواُب ابِ ِيلٔیِّ َوالؼَّ َٔ اَل ََبُو َزاُوز َواِْلِٔخَباُر لٔليُّ َٗ ٌٔئس  ِّی فٔی اِل  ل

ی، امثعؿ نب ایب ہبیش، احمت نب اامسلیع، اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن ےن اےنپ فادل ) ااحسؼ نب دبع اہلل( ےس رفاتی ایک ےہ

ب ل
ف

 

ن

 

امثعؿ ےن فدیل نب ہبقع اہک ےہ( وج دمہنی ےک اریم ےھت رضحت انب ابعس ےک اپس یبن یلص اہلل ہیلع  ہک ھجم وک فدیل نب ہبتع ےن )س  وک

فآہل فملس یک ولصة ااقستسء ےک قلعتم وپےنھچ ےک ےیل اجیھب انب ابعس ےن رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومعمیل ابلس ںیم اعزجی 

ہیلع فآہل فملس دیعاگہ ںیم رشتفی الےئ افر ربنم رپ رشتفی رفام وہےئ افر ےسیج مت  فزاری ےک اسھت ےلکن اہیں کت ہک آپ یلص اہلل

ہبطخ زپےتھ وہ ااسی ہبطخ ںیہن زپاھ ہکلب داع رگہی فزاری افر ریبکت ںیم وغشمؽ رےہ رھپ دف رںیتعک زپ۔ںی ےسیج دیع ںیم زپیھ اجیت ںیہ 



 

ی ےک ںیہ افر حیحص انب

ب ل
ف

 

ن

  ہبتع ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی اافلظ 

ی، امثعؿ نب ایب ہبیش، احمت نب الیعمس، اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رعف دینی اک ایبؿامنز ااقستسء ںیم 

     1156    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً سلنہ، ابً وہب، حيوة، ًنزو بً مالک، ابً ہاز، محنس بً ابزاہيه، ًنیر، ابواللحه ٛے آزاز َکزہ َُلو  :  راوی

 حرضت ًنیرہ رضی اہلل ًيہ

ًُ َسَلَنَة اِلُنزَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٔ ًٔ اِلَضاز ًِ ابِ ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًِ َحِيَوَة َوًَُنَز بِ ًَ ًُ َوصِٕب   ازٔیُّ ََِخبََرىَا ابِ

َه َيِشَتِشقٔی ًِٔيَس ََِحَحارٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َُّط َرََی الئَّيیَّ َػل ٕ َمِولَی بَىٔی آبٔی اللَِّحٔه ََى ائّٔنا الزَّ  ًَُنیِر َٗ ًِ الزَِّوَرأئ  یّبا ٔم یِٔت رَقٔ

ا یََسیِطٔ َٗٔبَل َوِجضٔطٔ ََل یَُحاؤُز بٔضَٔنا َرََِسطُ  ٌّ ٔ  یَِسًُو َيِشَتِشقٔی َرآ

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویحة، رمعف نب امکل، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ریمع، اوبامحلل ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت ریمعہ ریض اہلل ہنع

رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زفراء ےک رقبی اقمؾ ااجحراسلتی ےک اپس ڑھکے وہ رک ابرش ےک ےیل ےس 

 داع رکےت داھکی اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رس ےس افےچن ہن ےھت 

دمحم نب اربامیہ، ریمع، اوبامحلل ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت ریمعہ ریض دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویحة، رمعف نب امکل، انب اہد،  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

     1157    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ابی خلٕ، محنس بً ًبيس، مشٌز، یزیس، ٓ٘یر، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ٘ٔیر َٔ ًِ َیزٔیَس اِل ًَ ْز  ٌَ ثََيا ٔمِش ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕٕ َحسَّ ًُ ََبٔی َخَل ثََيا ابِ َٗ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ  َّی   اَل َََتِت الئَّيیَّ َػل



 

ًَا َُیَِر َؿآرٕ  ا  ٌّ ٔ ا ىَآ ٌّ اَل اللَُّضهَّ اِسَ٘ٔيا َُِيّثا ُمِٔيّثا َمزٔیّئا َمزٔي َ٘ َٓ َه بََواكٔی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ِت اہللُ  َ٘ أَكَِب َٓ اَل  َٗ ٔجَّل َُیَِر آٔجٕل 

َناُئ  َلِيضِٔه الشَّ ًَ 

، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )ابرش ہن وہےن ےک ببس( انب ایب فلخ، دمحم نب دیبع، رعسم، سیدی، ریقف
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ٍ رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ہی ےتہک یہ اؿ رپ ابدؽ اھچ ایگ ا
ِ
ِ

  آج

 انب ایب فلخ، دمحم نب دیبع، رعسم، سیدی، ریقف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

     1158    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، یزیس بً زریٍ، سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌٔيْس  ثََيا َس ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ًَلٓٔیٕ ََِخبَرَىَا َیزٔیُس بِ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ٌَ ََل َحسَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ ًِ ََىَٕص َ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ

َّی یَُزی بََياُق  ٍُ یََسیِطٔ َحً َٓ ٌَ َیزِ َُّط کَا إٔى َٓ أئ  َ٘ ًَأئ إَٔلَّ فٔی أَلِستِٔش ًِ السُّ ٍُ یََسیِطٔ فٔی َطِيٕئ ٔم َٓ   إٔبَٔلِيطٔ َیزِ

، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک داع ںیم رصن نب یلع، سیدی نب زرعی، دیعس

اہوھتں وک اس دقر افاچنہن ااھٹےت ےھت سج دقر ہک داع ااقستسء ںیم سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس داع ںیم اس دقر افاچن اہھت 

 دیفسی داھکیئ دےنی یتگل  ااھٹےت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولغبں یک

 رصن نب یلع، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

     1159    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً محنس، ًٔاٌ، حناز، ثابت، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََىَٕص  ًَ اْز ََِخبََرىَا ثَابْٔت  ثََيا َحنَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  انٔیُّ َحسَّ ًَِفَ ٕس الزَّ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّی  َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ اہللُ 

َّی َرََیُِت بََياَق إٔبَٔل  ا یَلٔی اِْلَِرَق َحً َل بُُلوىَُضَنا ٔمنَّ ٌَ ىٔی َوَمسَّ یََسیِطٔ َوَج ٌِ ََٜذا َي ٌَ َيِشَتِشقٔی َص  ِيطٔ کَا



 

ء ںیم اس رطح داع نسح نب دمحم، افعؿ، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقستس

ررػ رےتھک اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 
کی ػ
امےتگن ےھت ہک دفونں اہھت الیھپےت اؿ یک تشپ افرپ رےتھک افر یلیھتہ زنیم 

 فملس ےک ولغبں یک دیفسی دیھکی ےہ 

 نسح نب دمحم، افعؿ، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

     1160    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، ًبسربہ بً سٌيس، حرضت محنس بً ابزاہيه :  راوی

ًٔ إٔبَِزاصٔيَه ََ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًَِبٔس َربِّطٔ بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ َّی َحسَّ ًِ َرََی الئَّيیَّ َػل ِخبََرنٔی َم

ِيطٔ  َّٔ َٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِسًُو ًِٔيَس ََِحَحارٔ الزَّیِٔت بَأسّلا   اہللُ 

امیہ، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، رضحت دمحم نب اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اکی اےسی صخش ےن ایبؿ ایک ےہ سج ملسم نب ارب

 (ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ ہک آپ اجحر اسلتی ےک اپس دفونں اہھت الیھپ رک داع رک رےہ ےھت )ینعی داع ااقستسء

 رہب نب دیعس، رضحت دمحم نب اربامیہملسم نب اربامیہ، ہبعش، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

     1161    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً سٌيس، خالس بً ىزار، ٗاسه بً مبرور، یوىص، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا ہاروٌ :  راوی

 ُ ًِ یُوى ًَ ًُ َمبِرُوٕر  أسُه بِ َ٘ ثَىٔی اِل ًُ ىٔزَإر َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ٌٔيٕس اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ًُ َس ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ َحسَّ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ َص 

 ًِ ًَ ُُٗحوَن اِلنَ  ََبٔيطٔ  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل اَلِت َطکَا اليَّاُض إ َٗ ِيَضا  ًَ ٍَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ُؤؿ َٓ  ٕ أََمَز بٔنِٔيبَر َٓ ََّطٔ 

َد َرُس  َِخَ َٓ ًَائَٔظُة  اَلِت  َٗ ٌَ ٓٔيطٔ  ُجو ًََس اليَّاَض یَِوّما َیِِخُ َّی َوَو َلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن بََسا َحأجُب َلُط فٔی اِلُنَؼل ًَ َّی اہللُ  وُل اہللٔ َػل

 ٔ اَل إ َٗ َّ َوَجلَّ ثُهَّ  ًَز َه َوَحنَٔس اہلَل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََّر َػل َٜب َٓ  ٔ ًَلَی اِلنِٔيبَر َس  ٌَ َ٘ َٓ ِنٔص  ِه الظَّ ُٛ َِٜوتُِه َجِسَب زٔیَارٔ ُِه َط َّٜ ى

 ًَ ُ َواِستٔئَِداَر اِلَنََّطٔ  ٌِ َيِشَتحٔيَب َلُِٜه ث ِه ََ ُٛ َس ًَ ٌِ َتِسًُوُظ َوَو زَّ َوَجلَّ ََ ًَ ِه اہللُ  ُٛ ِس َََمَز َٗ ًَِيُِٜه َو ٌٔ َزَماىٔطٔ  اَل اِلَحِنُس ًِ إٔبَّا َٗ هَّ 



 

ُل َم  ٌَ ِٔ ًٔ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َي ی ًٔ الزَّحٔئه َملٔٔک َیِوؤ السِّ اَلنٔیَن الزَِّحَن ٌَ ًُ ِهَّلِل َربِّ اِل ىٔیُّ َوىَِح َِ ا یُزٔیُس اللَُّضهَّ ََىَِت اہللُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ ََىَِت اِل

ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ٔلَی حٔیٕن ثُهَّ َر ُّا إ ّة َوبَََل ُٗوَّ ِل َما ََىِزَِلَت َلَيا  ٌَ ِيَث َواِج َِ َلِيَيا اِل ًَ اُئ ََىِزِٔل  ُٔرَقَ َّی بََسا بََياُق  اِل ٍٔ َحً ِٓ َلِه َیزَِل فٔی الزَّ َٓ 

ًَلَی َبَل  ِٗ ٍْ یََسیِطٔ ثُهَّ ََ ٔ َل رَٔزائَُط َوصَُو َرآ َلَب ََِو َحوَّ َٗ ٔلَی اليَّأض َهِضَزُظ َو َل إ َ  إٔبَٔلِيطٔ ثُهَّ َحوَّ أَِنَظأ َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل اليَّأض َوىَزََل 

َٓلَ  ٌٔ اہللٔ  ِت بٔإٔذِ ِت ثُهَّ ََِمََّطَ َٗ ًََسِت َوبََز ًِّ اہللُ َسَحابَّة ََفَ ٜٔ ٔلَی اِل ًََتُضِه إ ا َرََی ُْسِ َلنَّ َٓ يُوُل  َّی َساَلِت الشُّ ِه َیأِٔت َمِشحَٔسُظ َحً

ٔسیْز  َٗ ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  ٌَّ اہلَل  اَل ََِطَضُس ََ َ٘ َٓ َّی بََسِت ىََوأجُذُظ  َلِيطٔ َوَسلََّه َحً ًَ َّی اہللُ  اَل َؿٔحَک َػل َٗ ًَِبُس اہللٔ َوَرُسولُُط  ِّی  ََبُو  َوََن

ٌَّ َصَذا اِلحَ  ٔ ًٔ َوإ ی ٌَ َملٔٔک َیِوؤ السِّ ُؤ یْب إِٔسَيازُُظ َجيِّْس ََصُِل اِلَنٔسیَئة َيرِقَ ْة َلُضِه َزاُوز َوَصَذا َحٔسیْث ََغٔ  ٔسیَث حُحَّ

ولوگں ےن اہرفؿ نب دیعس، اخدل نب زنار، اقمس نب ربمفر، ویسن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اپین ہن ربےنس یک اکشتی یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رےنھک اک مکح ایک انچہچن دیعاگہ ںیم

ںیم ربنم رھک دای ایگ افر اکی دؿ رقمر رک ےک ولوگں ےس اس دؿ ےنلکن وک رفامای  رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رقمرہ دؿ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ےلکن بج آاتفب اک افرپ اک انکرہ لکن آای افر ربنم رپ رشتفی رفام وہےئ ریبکت یہک افر قح اعتیل یک

مکح دای دمح ف انث یک رھپ رفامای مت ےن کشخ اسیل افر فتق رپ ابرش ہن وہےن یک اکشتی یک احالہکن اہلل اعتیل ےن مت وک )اےسی ومعق رپ( داع اک 
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ِ اخل ینعی بس رعتفی اہلل ےک ےیل وج اسری اکانئت اک رب ےہ وکیئ وبعمد ربقح ںیہن فہ وج

 

 ادلِّن 
ِ
ؾ
ْ
و  اچاتہ ےہ رکات ےہ اے اہلل وت یہ ی َ

 یا ےہ ریتے وساء وکیئ وبعمد ربقح ںیہن وت ےب اینز ےہ افر مہ بس ریتے اتحمج ںیہ مہ رپ ابرش رباس افر وج ابرش وت رباسےئ اس 

ےئ اہیں کت ےس ںیمہ وقت دے افر دمت دراز کت افدئہ اطع رفام  اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع ےک ےیل اہھت ااھٹ

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولغبں یک دیفسی ںیمہ ک ر آےن یگل رھپ ولوگں یک رطػ تشپ یک افر اینپ اچدر وک اٹل ایل اس 

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہھت ااھٹےئ وہےئ ےھت اس ےک دعب ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر ربنم ےس ےچین ارت رک دف رتعک 

رفامیئ رھپ اہلل اعتیل ےن اکی ابدؽ اجیھب وج رگےنج افر ڑکےنک اگل افر مکحب  یا ابرش یھب ربےنس یگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا 

دیعاگہ ےس دجسم کت فاسپ یھب ہن آےئ ےھت ہک انےل ہہب ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج ولوگں وک ابرش ےس اچبؤ رکےت 

ب ا ں لھک ںیئگ افر رفامای ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل اھبےتگ وہےئ داھکی وت
ح ل
ک

  یسن آیئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

اعتیل رہ زیچ رپ وپری وپری دقرت راتھک ےہ افر ںیم اس اک دنبہ افر روسؽ وہں اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی رغبی ےہ افر اس یک دنس 

 ِ ِ َِ ِ زپےتھ ںیہ ہی دحثی اؿ ےک ےیل تجح ےہ  دمعہ ےہ افر الہ دمہنی 
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ِ
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ْ
و  ی َ

 اہرفؿ نب دیعس، اخدل نب زنار، اقمس نب ربمفر، ویسن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ایبؿامنز اک  :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

     1162    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، حناز بً زیس، ًبسالٌزیز بً ػہيب، اىص بً مالک :  راوی

 ََ ًِ ًَ ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ًٔ َمالٕٔک َویُوىَُص بِ ىَٔص بِ

بَِيَيَنا صُ  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  ِحْم  َٗ اَل َََػاَب ََصَِل اِلَنٔسیَيةٔ  َٗ اَو ََىَٕص  َٗ ٕة إٔذِ  ٌَ َو َیِدُلبَُيا یَِوَو ُجُن

اَل َیا َرُسوَل ا َ٘ َٓ ٌَّ الشَّ َرُجْل  ٔ اَل ََىَْص َوإ َٗ ًَا  َنسَّ یََسیِطٔ َوَز َٓ ٌِ َيِشَ٘ٔيَيا  َُ اہلَل ََ اِز َٓ اُئ  َُ َصَلَک الظَّ ا َناَئ ہللٔ َصَلَک اِلرُکَ

 َٓ ًَزَالَٔيَضا  َناُئ  ِت ثُهَّ ََِرَسَلِت الشَّ ٌَ َضاَجِت رٔیْح ثُهَّ ََِنَظأَِت َسَحابَّة ثُهَّ اِجَتَن َٓ َّی َلنِٔثُل الزَُّجاَجةٔ  ِجَيا ىَُدوُق اِلَناَئ َحً َِخَ

 َٓ َُیِرُُظ  اَو إَٔلِيطٔ َذلَٔک الزَُّجُل ََِو  َ٘ َٓ ی  ٔة اِْلُِخَ ٌَ ٔلَی اِلحُُن َلِه یَزَِل اِلَنََّطُ إ َٓ َمِت اِلبُيُوُت َََتِيَيا َمَيازَٔلَيا  اَل یَا َرُسوَل اہللٔ َتَضسَّ َ٘

َه َر  َٓتََبشَّ ٌِ َیِحبَٔشطُ  َُ اہللَ ََ اِز َحأب َیَتَؼسَّ َٓ ٔلَی الشَّ َيَوزُِت إ َٓ َلِيَيا  ًَ اَل َحَواَلِيَيا َوََل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ  ًَ َّی اہللُ  َُ ُسوُل اہللٔ َػل

َُّط إٔکِلٔيْل  أَى َٛ  َحِوَل اِلَنٔسیَئة 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امؽ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت الہ دمہنی روس

ےک زامہن ںیم طحق ںیم التبم وہےئ ایس زامہن ںیم اکی ہعمج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت اےنت ںیم اکی صخش ڑھکا 

ہل فملس داع رفامےیئ ہک اہلل وہا افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑے رم ےئگ رکبایں رم ںیئگ ذہلا آپ یلص اہلل ہیلع فآ

اعتیل مہ رپ ابرش رباسےئ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ااھٹ رک داع یک رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک آامسؿ 

اانپ داہہن وھکؽ دای آہنیئ یک رطح اصػ اھت اےنت ںیم وہا یل افر ابدؽ اک اکی ڑکٹا ومندار وہا رھپ لیھپ ایگ افر اس ےک دعب وت آامسؿ ےن 

مہ امنز زپھ رک ےلکن وت اےنپ رھگفں کت ابرش ںیم ےتگیھب وہےئ ےئگ افر فہ ابرش اےلگ ہعمج کت لسلسم وہیت ریہ رھپ فیہ صخش )ای وکیئ 

ش رک اجےئ سپ دفرسا صخش( ڑھکا وہا افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! اکمانت رگ ےئگ اہلل ےس داع ےئجیک ہک ابر

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسماےئ افر رفامای ہک اے اہلل! ہی اپین امہرے آس اپس رباس مہ رپ ہن رباس رضحت اسن ریض اہلل اعتیل 

 ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ابدؽ وک داھکی ہک دمہنی رپ ٹھپ ایگ وگای الیک وہ ایگ وہ 

 ، اسن نب امکلدسمد، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ



 

     1163    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 َشیک بً ًبساہلل بً ابی ىنیر، حرضت اىص رضی اہلل ًيہًيسی بً حناز، ليث سٌيس،  :  راوی

ًٔ ََبٔی ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ یٔک بِ ًِ ََشٔ ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًِ َس ًَ ِيُث  ازٕ ََِخبََرىَا اللَّ ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسی بِ وُل  َحسَّ ُ٘ ُط َي ٌَ َُّط َسنٔ ًِ ََىَٕص ََى ًَ  ٕ ىَنٔز

 ٌَ ًَِبٔس اِل اَل اللَُّضهَّ اِس٘ٔيَ ََٓذََکَ ىَِحَو َحٔسیٔث  َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه یََسیِطٔ بٔٔحَذأئ َوِجضٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ اَل ََفَ َٗ  ٔ ا زٔیز

َٚ ىَِحَوظُ   َوَسا

 یسیع نب امحد، ثیل دیعس، رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی اکی دفرسی دنس ےس رمفی ےہ

سج ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت اےنپ ہنم ےک اسےنم رک ےک ااھٹےئ افر رفامای اے اہلل! ںیمہ اپین 

 الم رھپ یلہپ دحثی یک رطح ایبؿ ایک 

 اہلل ہنع یسیع نب امحد، ثیل دیعس، رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن، رضحت اسن ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ااقستسء ںیم رعف دینی اک ایبؿ

     1164    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، یحٌی ، بً سٌيس، ًنزو بً طٌيب :  راوی

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ حَ  ِيٕب ََ ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َلِيطٔ َوَسلََّه سَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٕ ََِخبََرىَا ُس  ازٔو َٗ  ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا َسِضُل بِ وُل ح و َحسَّ ُ٘ ٌَ َي ِيٕب کَا ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ

اَل اللَُّضهَّ اِس  َٗ َه إَٔذا اِسَتِشَقی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ٙٔ ًَٔباَزَک َوبََضائَٔنَک َواِنُْشِ ًَ

ُى َحٔسیٔث َمالٕٔک َرِحَنَتَک َوََؤِی بََلَسَک الِ  ِٔ  َنيَِّت َصَذا َل

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ییحی، نب دیعس، رمعف نب بیعش رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرش ےک ےیل داع رکےت 

رک دے رمدہ رہش وک )ہی اافلظ  وت ویں رفامےت اے اہلل ! اپین الپ اےنپ دنبفں وک افر اےنپ اجونرفں وک افر الیھپ دے اینپ رتمح افر زدنہ

 (دحثی امکل ےک ںیہ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، ییحی ، نب دیعس، رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز وسکػ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ اک ایبؿ

     1165    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، اسنٌيل بً ًليہ، ابً جزیخ، حرضت ًبيس بً ًنیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًََلائٕ   ًِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ُٚ  َحسَّ ًِ ََُػسِّ ٕ ََِخبََرنٔی َم ًٔ ًَُنیِر ًِ ًُبَِئس بِ ًَ

ا َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس الئَّيیِّ َػل ًَلَی  ِنُص  ِت الظَّ َٔ ٔش ُٛ اَل  َٗ ًَائَٔظَة  َّطُ یُزٔیُس  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَهَيِيُت ََى َّی اہللُ  َو الئَّيیُّ َػل

وُو  ُ٘ ٕة َٗٔياّما َطٔسیّسا َي ٌَ ِٛ َتیِٔن فٔی کُلِّ َر ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
ٍُ ََفَ َٛ وُو ثُهَّ َیزِ ُ٘ ٍُ ثُهَّ َي َٛ وُو ثُهَّ َیزِ ُ٘ ٍُ ثُهَّ َي َٛ إت بٔاليَّأض ثُهَّ َیزِ ٌَ َٛ ثَََلُث َر

اَو بٔضِٔه حَ  َٗ ا  َلِيضِٔه ٔمنَّ ًَ َشی  ِِ ٌَّ رَٔجاَّل یَِوَمئٕٔذ َلُي ٔ َّی إ الَٔثَة ثُهَّ َيِشُحُس َحً ٍُ الثَّ َٛ وُل َیزِ ُ٘ ًََلِيضِٔه َي ٌَّ ٔسَحاَل اِلَنأئ َلُتَؼبُّ  ٔ َّی إ ً

ٌَّ الظَّ  ٔ اَل إ َٗ ِنُص ثُهَّ  َّی َتَحلَِّت الظَّ ًِ َحنَٔسُظ َحً ٍَ اہللُ لَٔن ٍَ َسنٔ َٓ بَرُ َوإَٔذا َر ِٛ ٍَ اہللُ ََ َٛ ٌٔ لَٔنِؤت إَٔذا َر ا َٔ َٜٔش َنَز ََل یَِي َ٘ ِنَص َواِل

ٔ َََحٕس َوََل لَٔحَياتٔطٔ َوَل  ََلة ٔلَی الؼَّ ِٓزًَُوا إ ا َٓ ا  َٔ ٔش ُٛ إَٔذا  َٓ ُٖ بٔضَٔنا ًَٔباَزُظ  َّ َوَجلَّ یَُدوِّ ًَز ًِ آیَأت اہللٔ  ٌٔ ٔم  ٜٔيَُّضَنا آیََتا

امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، انب رججی، رضحت دیبع نب ریمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم اکی ایسی یتسہ ےن ربخ دی 

 اچس اتھجمس وہں اطعء ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ دیبع نب ریمع یک اس ےس رماد رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعیک ذات رگایم سج وک ںیم

ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت امنز ںیم ڑھکے وہےئ افر تہب وطلی ایقؾ ایک رھپ 

یک( اےکس دعب رھپ روکع ایک سپ اس رطح آپ  یک رھپ روکع ایک رھپ ڑھکے وہےئ )افر رقات رقاتروکع ایک رھپ ڑھکے وہےئ افر 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رںیتعک زپ۔ںی ینعی رہ رتعک ںیم نیت روکع ےیک افر رسیتے روکع ےک دعب دجسہ ایک اہیں کت ہک اس 

رپ اپین ےک ڈفؽ ڈاےنل زپے بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع  وطلی ایقؾ یک فہج ےس ضعب ولوگں رپ یشغ اطری وہیئگ افر اؿ

ـُ ےتہک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز یہ ںیم
َ
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 وغشمؽ رےہ( رکےت وت اہلل اربک ےتہک افر بج روکع ےس رس ااھٹےت وت 

رج افر اچدن یسک یک زدنیگ ای ومت یک انب رپ ںیہن نہگ وہےت ہکلب ہی اہیں کت ہک وسرج رفنش وہایگ امنز ےس رفاتغ ےک دعب رفامای وس

دفونں اہلل یک تہب یس اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ اؿ ےک ذرہعی اہلل اعتیل اےنپ دنبفں وک )ذعاب ےس(ڈراات ےہ ذہلا بج وسرج ای 

 اچدن وک نہگ ےگل وت امنز یک رطػ دفڑف 

 نب ہیلع، انب رججی، رضحت دیبع نب ریمع ریض اہلل ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش، الیعمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1166    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، یحٌی ، ًبسالنلک، ًلاء، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًََلاْئ  ثَىٔی  ًَِبٔس اِلَنلٔٔک َحسَّ  ًِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِت الظَّ َحسَّ َٔ ٔش ُٛ اَل  َٗ ًَلَی   ِنُص 

ًُ َر  ٌَ َذلَٔک فٔی اِلَيِوؤ الَّٔذی َماَت ٓٔيطٔ إٔبَِزاصٔيُه بِ َه َوکَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل َه ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُسؤل اہللٔ َػل

َّی ِت لَٔنِؤت إٔبَِزاصٔيَه ابِئطٔ َػل َٔ ٔش ُٛ ََّنا  اَل اليَّاُض إٔى َ٘ َّی بٔاليَّأض  َٓ ََٓؼل َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَو الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

اَو ثُهَّ َر  َٗ ا  ٍَ ىَِحّوا ٔمنَّ َٛ ائََة ثُهَّ َر أَكَاَل اِلرٔقَ َٓ  ََ ََّر ثُهَّ رَقَ ب َٛ ٍٔ َسَحَسإت  إت فٔی ََِربَ ٌَ َٛ ٌَ أستَّ َر ََ زُو َٓرَقَ ٍَ َرََِسطُ  ائَٔة اِْلُولَی َٓ ِلرٔقَ

 ُ ائَةٔ الثَّاىَٔئة ث ٌَ اِلرٔقَ الَٔثَة زُو ائََة الثَّ ََ اِلرٔقَ رَقَ َٓ ٍَ َرََِسطُ  َٓ اَو ثُهَّ َر َٗ ا  ٍَ ىَِحّوا ٔمنَّ َٛ ٍَ َرََِسطُ ثُهَّ َر َٓ اَو ثُهَّ َر َٗ ا  ٍَ ىَِحّوا ٔمنَّ َٛ هَّ َر

ا َٗ َشَحَس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ  َٓ  ٔ حُوز اىَِحَسَر لٔلشُّ ِبَلَضا َٓ َٗ ْة إَٔلَّ الًَّٔی  ٌَ ِٛ ٌِ َيِشُحَس َلِيَص ٓٔيَضا َر ِبَل ََ َٗ إت  ٌَ َٛ ٍَ ثَََلَث َر َٛ
َو ََفَ

ِت  َ
َتأَخَّ َٓ َ فٔی َػََلتٔطٔ 

اَل ثُهَّ َتأَخَّ َٗ ًِ َٗٔيأمطٔ  ًَطُ ىَِحْو ٔم و ُٛ ٌَّ ُر َ َسَصا إَٔلَّ َ ٌِ ًِ الًَّٔی َب سَّ ََكَِوُل ٔم َ٘ طُ ثُهَّ َا ٌَ ُٖ َم ُٔو اَو فٔی  الؼُّ َ٘ َٓ َو 

ِنَص  ٌَّ الظَّ ٔ اَل یَا ََیَُّضا اليَّاُض إ َ٘ َٓ ِنُص  ِت الظَّ ٌَ ِس كََل َٗ ََلَة َو َضی الؼَّ َ٘ َٓ  ُٖ ُٔو َمِت الؼُّ سَّ َ٘ أمطٔ َوَا َ٘ ًِ  َم ٌٔ ٔم َنَز آیََتا َ٘ َواِل

إَٔذا َرََیُِتِه َطِيئّ  َٓ ٌٔ لَٔنِؤت َبَْشٕ  ا َٔ َٜٔش َّ َوَجلَّ ََل یَِي ًَز َة اِلَحٔسیٔث آَیأت اہللٔ  َٚ َب٘ٔيَّ َّی َتِيَحلَٔی َوَسا وا َحً ََٓؼلُّ ًِ َذلَٔک   ا ٔم

ادمح نب لبنح، ییحی، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک تخِل رگج رضحت اربامیہ یک فملس ےک زامہن ںیم وسرج وک نہگ اگل افر یہی فہ دؿ اھت سج دؿ آرضحنت یلص

فافت وہیئ یھت سپ ولگ ےنہک ےگل ہک ہی وسرج وک نہگ اربامیہ یک فافت یک فہج ےس اگل ےہ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک 

رہ رتعک ںیم نیت روکع افر دف  ےیل ڑھکے وہ ےئگ افر ولوگں وک )دف رتعک( امنز زپاھیئ ھچ روکع افر اچر دجسفں ےک اسھت )ینعی

یک رھپ ایقؾ یہ ےک دقبر وطلی روکع ایک رھپ روکع ےس رسا اھٹای افر رسیتی  دجسے ےیک( اس رطح رپ ہک ےلہپ ریبکت یہک رھپ یبمل رقات

وکع ےس رس ےس دقرے مک یھت اس ےک دعب رسیتا روکع ایک وج رقتتی رسیتی رمہبت ےک ایقؾ ےک اسمفی اھت رھپ اس ر رمہبت یک رقات

ااھٹای افر دجسہ ےک ےیل کھج ےئگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک اس ےک دعب دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے 

وہےئ افر دجسہ ےس ےلہپ نیت روکع ےیک سج ںیم رہ الہپ روکع دفرسے فاےل روکع ےس زایدہ ابمل اھت رگم فہ روکع اےنپ ایقؾ ےک ربارب 



 

ہک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ امنز یک ہگج ےس ٹہ آےئ افر ابیق ولگ یھب آپ ےک اسھت اسھت  اھت اجرب ےتہک ںیہ

ےھچیپ ٹہ آےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبےھ افر ابیق ولگ یھب آےگ ڑبھ آےئ سپ امنز وپری وہیئگ اس احؽ ںیم ہک 

 فآہل فملس ےن ولوگں وک اخمبط رکےت وہےئ رفامای ولوگ! ہی اچدن افر وسرج اہلل یک افر وسرج لکن اکچ اھت اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع

تہب یس اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ اؿ وک نہگ یسک ااسنؿ یک ومت ےس ںیہن اتگل سپ بج مت ایسی وکیئ زیچ دوھکی وت امنز زپوھ اہیں 

  ےن ابیق دحثی ایبؿ یک کت ہک وسرج رفنش وہ اجےئ اس ےک دعب اامؾ ادمح نب لبنح

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1167    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 مومل بً ہظاو، اسنٌيل، ہظاو، ابوزبیر، حرضت جابز بً ًبساہلل :  راوی

ِت  َٔ ٔش ُٛ اَل  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ثََيا ََبُو الزُّبَیِر ًِ صَٔظاوٕ َحسَّ ًَ ٌٔيُل  ثََيا إِٔسَن ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ِنُص َحسَّ ًَِضٔس َرُسؤل  الظَّ ًَلَی 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل ََٓؼل ٕ َطٔسیسٔ اِلََحِّ  َه فٔی یَِوو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللٔ َػل أَكَاَل اِلَ٘ٔياَو َحً َٓ َه بٔأَِػَحابٔطٔ 

أَكَاَل  َٓ  ٍَ َٓ أَكَاَل ثُهَّ َر َٓ  ٍَ َٛ ٌَ ثُهَّ َر و لُوا َیِٔخُّ ٌَ ٍَ ىَِحّوا  َج ََٓؼَي اَو  َٗ أَكَاَل ثُهَّ َسَحَس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ  َٓ  ٍَ َٓ أَكَاَل ثُهَّ َر َٓ  ٍَ َٛ ثُهَّ َر

َٚ اِلَحٔسیَث  ٍُ َسَحَسإت َوَسا إت َوََِربَ ٌَ َٛ ٍُ َر ٌَ ََِربَ َٓکَا ًِ َذلَٔک   ٔم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وملم نب اشہؾ، اامسلیع، اشہؾ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک 

دشدی رگیم ےک اکی دؿ وسرج وک نہگ اگل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب ریض اہلل ہنع ےک اسھت امنز زپیھ سج 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی ایقؾ ایک اہیں کت ہک ولگ )وطلی ایقؾ یک انبء رپ( رگےن ےگل 

فملس ےن وطلی روکع ایک رھپ روکع ےک دعب دری کت ڑھکے رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک اس ےک دعب 

دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہےئ افر اس دفرسی رتعک ںیم یھب رقتتی فاسی یہ ایک اسیج ہک یلہپ رتعک ںیم ایک اھت سپ اس رطح 

 روکع افر اچر دجسے وہےئ رضحت اجرب ےن ابیق دحثی ایبؿ یک  لک اچر

 وملم نب اشہؾ، الیعمس، اشہؾ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

  ایبؿامنز وسکػ ںیم اچر روکع اک

     1168    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ْسح، ابً وہب، محنس بً سلنہ، ابً طہاب، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 َ ث ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َوصِٕب ح و َحسَّ ٔح ََِخبََرىَا ابِ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ ًٔ ٔطَضإب َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ َوصِٕب  َيا ابِ

ِت الظَّ  َٔ اَلِت ُخٔش َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل  ًِ ًَ  ٔ ًُ الزُّبَیِر َوةُ بِ َّی ََِخبََرنٔی رُعِ ٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ِنُص فٔی َحَياة

َد َرُس  َِخَ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َ َرُس اہللُ  تَرََ ِٗ ا َٓ َّٕ اليَّاُض َوَرائَطُ  ََّر َوَػ َٜب َٓ اَو  َ٘ َٓ ٔلَی اِلَنِشحٔٔس  ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اہللُ  وُل اہللٔ وُل اہللٔ َػل

 َٓ ٍَ َرََِسطُ  َٓ ا كَؤیَّل ثُهَّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ
ََّر ََفَ ب َٛ ائَّة كَؤیَلّة ثُهَّ  َه رٔقَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َحنَٔسُظ َربََّيا َوَلَک َػل ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َ٘

 ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ
ََّر ََفَ ب َٛ ائَٔة اِْلُولَی ثُهَّ  ًِ اِلرٔقَ ائَّة كَؤیَلّة هَٔی ََِزنَی ٔم تََرََ رٔقَ ِٗ ا َٓ اَو  َٗ ٔل ثُهَّ اِلَحِنُس ثُهَّ  َٔ اِْلَوَّ و ُٛ

ًِ الزُّ ا كَؤیَّل صَُو ََِزنَی ٔم

ٍَ اہللُ  اَل َسنٔ َٗ  ٌَ َٛ ٍَ َر اِسَتَِٜنَل ََِربَ َٓ ی ٔمِثَل َذلَٔک  ٔة اِْلُِخَ ٌَ ِٛ َل فٔی الزَّ ٌَ َٓ ًِ َحنَٔسُظ َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس ثُهَّ  ٍَ لَٔن إت َوََِربَ

 َٖ ٌِ یَِيَْصٔ ِبَل ََ َٗ ِنُص   َسَحَسإت َواىَِحَلِت الظَّ

 اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل انب رسح، انب فبہ، دمحم نب ہملس، انب اہشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل

فملس ےک زامہن ںیم وسرج وک نہگ اگل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل دجسم رشتفی ےل ےئگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فآہل فملس ےک ےھچیپ فص انبیل افر آپ یلص اہلل  فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ وت ےلہپ ریبکت یہک افر ابیق ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع

َمْ  ہیلع فآہل فملس ےن وطلی رقات
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د ُ یک افر اہلل اربک ہہک رک اکی ابمل روکع ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای وت اہک 

یھت رھپ اہلل اربک ہہک رک روکع ایک وج ابمل اھت رگم ےلہپ روکع ےس مک رھپ  ےس مک یک رگم ہی رقات یلہپ رقات رھپ ڑھکے وہ رک وطلی رقات

ْد ُ  اس ےک دعب دفرسی رتعک ںیم یھب یلہپ رتعک یک 
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رطح ایک اس رطح )روکع ےس اےتھٹ وہےئ( اہک 

 رفنش وہایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )امنز ےس( رفاتغ ےس ےلہپ  لک الم رک اچر روکع افر اچر دجسے وہےئ افر وسرج

 انب رسح، انب فبہ، دمحم نب ہملس، انب اہشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1169    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ًيبشہ، یوىص، ابً طہاب حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی



 

ًَِيَبَشُة َحسَّ  ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَ َحسَّ ًَِبَس اہللٔ بِ  ٌَّ ُث ََ ًَبَّإض یَُحسِّ  ًُ ثٔیرُ بِ َٛ  ٌَ اَل کَا َٗ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ثََيا یُوىُُص 

ِنٔص ٔمِثَل َحٔسیٔث  ٖٔ الظَّ ُشو ُٛ َّی فٔی  َلِيطٔ َوَسلََّه َػل ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ُث ََ ٌَ یَُحسِّ ًَ ًَبَّإض کَا ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ

َتیِٔن  ٌَ ِٛ ٕة َر ٌَ ِٛ َتیِٔن فٔی کُلِّ َر ٌَ ِٛ َّی َر َُّط َػل َه ََى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسؤل اہللٔ َػل

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےک امدنن رفاتی رکےت 

 ہل فملس ےن وسرج نہگ ںیم دف رںیتعک زپ۔ںی افر رہ رتعک ںیم دف روکع ےیکںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآ

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1170    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً َفات، بً خالس، مشٌوز، محنس بً ًبساہلل بً ابی جٌف، ابوزاؤز، حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ اِلُفَ  ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََ َحسَّ ًَ َفٕ الزَّازٔیُّ  ٌِ ًٔ ََبٔی َج ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ ُس بِ وزٕ الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ُمَحنَّ ٌُ ًٔ َخالٕٔس ََبُو َمِش ًِ ََبٔی أت بِ ًَ بٔيطٔ 

َفٕ الزَّازٔیُّ  ٌِ ثََيا ََبُو َج ٕٙ َحسَّ ًٔ َط٘ٔي ًِ ًَُنَز بِ ًَ ثُِت  اَل ََبُو َزاُوز َوحُسِّ َٗ َفٕ الزَّازٔیِّ  ٌِ ًٔ  َج ٍٔ بِ ًِ الزَّبٔي ًَ ُوطُ َوصَُو َََتهُّ  ِٔ َوصََذا َل

َّی اہللُ ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  ِنُص  ِت الظَّ َٔ ََٜش ِ اَل اى َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ الَٔئة  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ ٌَّ الئَّيیَّ ََىَٕص  ٔ َه َوإ ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٓرَقَ َػل اىَٔيَة  اَو الثَّ َٗ إت َوَسَحَس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ  ٌَ َٛ ٍَ َخِنَص َر َٛ َؤل َوَر ًِ اللُّ ََ بُٔشوَرةٕ ٔم َٓرَقَ َّی بٔضِٔه  ََ َػل

بَٔل اِلِ٘ٔبَلةٔ یَِسًُ  ِ٘ َنا صَُو ُمِشَت َٛ إت َوَسَحَس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ َجَلَص  ٌَ َٛ ٍَ َخِنَص َر َٛ َؤل َوَر ًِ اللُّ َّی اىَِحلَی ُسوَرّة ٔم و َحً

َُٓضا ُشو ُٛ 

ادمح نب رفات، نب اخدل، وعسمد، دمحم نب دبعاہلل نب ایب رفعج، اوبداؤد، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ںیم اکی یبمل وسرت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وسرج وک نہگ اگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک امنز زپاھیئ وت اس 

زپیھ افر یلہپ رتعک ںیم اپچن روکع ےیک افر دف دجسے رھپ دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہےئ اس ںیم یھب اکی یبمل وسرت 

 زپیھ افر اپچن روکع ےیک افر دف دجسے رھپ ہلبق رخ وہ رک ےھٹیب وہےئ داع رکےت رےہ اہیں کت ہک نہگ متخ وہ ایگ 

 ، وعسمد، دمحم نب دبعاہلل نب ایب رفعج، اوبداؤد، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنعادمح نب رفات، نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1171    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، حبيب بً ابی ثابت، كاؤض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًُ ََبٔی ثَابٕٔت  ثََيا َحبٔيُب بِ ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ 

ََ ثُهَّ َر  ٍَ ثُهَّ رَقَ َٛ ََ ثُهَّ َر ٍَ ثُهَّ رَقَ َٛ ََ ثُهَّ َر َٓرَقَ ِنٔص  ٖٔ الظَّ ُشو ُٛ َّی فٔی  َّطُ َػل َلِيطٔ َوَسلََّه ََى ی ًَ ٍَ ثُهَّ َسَحَس َواِْلُِخَ َٛ ََ ثُهَّ َر ٍَ ثُهَّ رَقَ َٛ

 ٔمِثلَُضا

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، ییحی، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض

یک رھپ روکع ایک رھپ )روکع ےک دعب(  یک رھپ روکع ایک )روکع ےک دعب( رھپ رقات ےن وسرج نہگ وہےن ںیم امنز زپیھ وت رقات

 ںیم یھب یلہپ رتعک یک افر روکع ایک اس ےک دعب دجسہ ایک افر دفرسی رتعک یک رھپ روکع ایک رھپ )روکع ےک دعب( رقات رقات

 ( رطح ایک  )ینعی رہ رتعک ںیم اچر رمہبت روکع ایک افر اچر رمہبت رقات

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1172    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوىص، زہیر، اسوز بً ٗيص، حرضت ٌَلبہ بً ًباز ًبسی :  راوی

ثََيا اِْلَِسَوزُ  ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َُّط  َحسَّ ٔ ََى ة ًِ ََصِٔل اِلَبِْصَ ِبٔسیُّ ٔم ٌَ ٕ اِل ًُ ًَٔباز َلَبُة بِ ٌِ ََ ثَىٔی  ِيٕص َحسَّ َٗ  ًُ بِ

ًِ اِْلَِنَؼارٔ ىَزِمٔی ََغَ  اَل َسُنَزةُ بَِيَيَنا ََىَا َوََُُلْو ٔم َٗ اَل  َٗ ًٔ ُجِيُسٕب  َّی إَٔذا کَاىَِت َطضَٔس ُخِلَبّة َیِوّما لَٔشُنَزَة بِ َؿیِٔن َلَيا َحً

َٓ ال ََّضا َتيُّوَمْة  أَى َٛ َّی آَؿِت  ٙٔ اِسَوزَِّت َحً ُٓ ُ ًِ اِْل ًَیِٔن اليَّأِظٔ ٔم ِنُص ٗٔيَس ُرِمَحیِٔن ََِو ثَََلثَٕة فٔی  اَل َََحُسىَا لَٔؼاحٔبٔطٔ ظَّ َ٘

ِنٔص لَٔزُسؤل اہللٔ َػ  ٔ الظَّ ٌُ َصٔذظ ِ ًَّ َطأ َ ََٓواہللٔ َلُيِحٔسث ٔلَی اِلَنِشحٔٔس  ِٙ بَٔيا إ ٔ اَل اىَِلل َٗ تٔطٔ َحَسثّا  َه فٔی َُمَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ل

مُّ ََل َنِشنَ  َٗ  ٕ اَو بَٔيا فٔی َػََلة َٗ أَكَِؤل َما  َٛ اَو بَٔيا  َ٘ َٓ َّی  ََٓؼل َسَو  ِ٘ اِسَت َٓ إَٔذا صَُو بَارْٔز  َٓ َيا  ٌِ َٓ َس ٍَ بَٔيا َٓ َٛ اَل ثُهَّ َر َٗ ٍُ َلطُ َػِوّتا 

 ٔ ٍَ بَٔيا ف َٛ أَكَِؤل َما َر ٍُ َلُط َٛ مُّ ََل َنِشَن َٗ أَكَِؤل َما َسَحَس بَٔيا فٔی َػََلةٕ  َٛ ٍُ َلُط َػِوّتا ثُهَّ َسَحَس بَٔيا  مُّ ََل َنِشَن َٗ َػِوّتا ثُهَّ ی َػََلةٕ 



 

 ٔ اى ةٔ الثَّ ٌَ ِٛ ِنُص ُجلُوَسطُ فٔی الزَّ ِّی الظَّ َٙ َتَحل َٓ َوا َٓ اَل  َٗ ی ٔمِثَل َذلَٔک  ٔة اِْلُِخَ ٌَ ِٛ َل فٔی الزَّ ٌَ َحنَٔس َٓ َٓ اَو  َٗ َه ثُهَّ  اَل ثُهَّ َسلَّ َٗ َئة 

َٚ ََِحَنُس  ِبُسُظ َوَرُسولُطُ ثُهَّ َسا ًَ َّطُ  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوَطضَٔس ََى َلِيطٔ َوَطضَٔس ََ ًَ َلِيطٔ  اہلَل َوََثِىَی  ًَ َّی اہللُ  ًُ یُوىَُص ُخِلَبَة الئَّيیِّ َػل بِ

َه   َوَسلَّ

، اوسد نب سیق، رضحت ہبلعث نب ابعد دبعی ےس رفاتی ےہ ہک وج ہک رصبہ ےک رےنہ فاےل ںیہ ہک فہ اکی دؿ ادمح نب ویسن، زریہ

رمسہ نب دنجب ےک ہبطخ ںیم رشکی وہےئ سج ںیم اوھنں ےن اہک ںیم افر اکی ااصنری زلاک ریتے ےس اشنہن ابزی رک رےہ ےھت 

ی رپ آایگ وت ااچکن فہ ایسہ زپ ایگ وگای ہک فہ ونتہم نب ایگ وہ )ونتہم اکی ایسیہ بج وسرج رشمیق اقف ےس ارھب رک دف ای نیت زینہ یک دنلب

املئ اھگس ےہ( ہی دھکی رک مہ ےن اکی دفرسے ےس اہک ہک آؤ دجسم ےتلچ ںیہ وہ ہن وہ وسرج یک ہی تیفیک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وہےئ ےلچ مہ ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم فملس یک اتم رپ رضفر وکیئ ااتفدالےئ یگ مہ اکی دفرسے وک دےتلیکھ

ںیم ومندار وہےئ افر اامتم ےک ےیل آےگ ڑبےھ افر ںیمہ اینت یبمل امنز زپاھیئ ینتج ہک اس ےس ےلہپ ع یھ ںیہن زپاھیئ یھت نکیل مہ 

فآہل فملس ےن وطلی روکع ایک اس دقر وطلی ہک یک آفاز ںیہن ینس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع  ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقات

فملس  ےلہپ یسک امنز ںیم ںیہن ایک اھت افر اںیمس مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک حیبست یک آفاز ںیہن ینس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ںیہن  ےن وطلی دجسہ ایک اانت وطلی ہک اس ےس ےلہپ یسک امنز ںیم ںیہن ایک اھت افر اںیمس یھب مہ

ینس، اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسی رتعک یھب یلہپ رتعک یک رطح ادا رفامیئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ڑھکے وہ رک اہلل یک دمح ف انثء دفرسی رتعک زپھ رک ےھٹیب وت وسرج رفنش وہ اکچ اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا رھپ

وہں  یک افر اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن افر ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم اہلل اک دنبہ افر ااکس روسؽ

 رھپ ادمح نب ویسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ابیق ہبطخ ایبؿ ایک

 ، اوسد نب سیق، رضحت ہبلعث نب ابعد دبعیادمح نب ویسن، زریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1173    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی بً اسنٌيل، وہيب، ایوب ابوَٗلبہ، ٗبيؼہ ہَللی رضی اہلل ًيہموس :  راوی

بٔيَؼَة اِلضََٔللٔیِّ  َٗ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ثََيا ََیُّوُب  ثََيا ُوَصِيْب َحسَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًَِضسٔ َحسَّ ًَلَی  ِنُص  ِت الظَّ َٔ ٔش ُٛ اَل  َٗ

ًَلَ  َّی اہللُ  أَكَاَل ٓٔيَرُسؤل اہللٔ َػل َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ُط یَِوَمئٕٔذ بٔاِلَنٔسیَيةٔ  ٌَ ا َیُحزُّ ثَِوبَُط َوََىَا َم ًّ ٔ ز َٓ َد  َِخَ َٓ َه  ضَٔنا اِلَ٘ٔياَو ِيطٔ َوَسلَّ



 

َؼ  َٓ إَٔذا َرََیُِتُنوَصا  َٓ ُٖ اہللُ بَٔضا  ٔ اِْلیَاُت یَُدوِّ ََّنا صَٔذظ اَل إٔى َ٘ َٓ َٖ َواىَِحَلِت  ًِ ثُهَّ اِنَْصَ ٕ َػلَِّيُتُنوَصا ٔم أَِحَسٔث َػََلة َٛ وا  لُّ

 اِلَنُِٜتوبَةٔ 

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب اوبالقہب، ہصیبق الہیل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ابرہ رشتفی الےئ اس دؿ دمہنی ںیم آپ یلص اہلل ہیلع زامہن ںیم وسرج نہگ اگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربھگا رک اچدر ا) ےتچن وہےئ

فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رںیتعک زپ۔ںی س  ںیم وطلی ایقؾ ایک رھپ امنز ےس افرغ وہےئ افر وسرج 

اینں ںیہ اہلل اؿ ےس اےنپ دنبفں وک ڈراات رفنش وہ ایگ )امنز ےس رفاتغ ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اہلل یک اشن

 (ےہ سپ بج مت ہی دوھکی وت امنز زپوھ اس امنز یسیج وج مت ےن ایھب اتزہ رفض امنز زپیھ )ینعی رجف

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اویب اوبالقہب، ہصیبق الہیل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ںیم اچر روکع اک ایبؿ

     1174    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابزاہيه، ریحاٌ بً سٌيس، ًباز بً ميؼور، ایوب، ابوَٗلبہ، ہَلل بً ًامز :  راوی

ثََيا ََِحَنُس بِ  ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  ًَبَّازُ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ٌُ بِ ثََيا َریَِحا ٕ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًَأمز  ًٔ صََٔلٔل بِ

َّی بََسِت  اَل َحً َٗ ىَی َحٔسیٔث ُموَسی  ٌِ ِت بَٔن َٔ ٔش ُٛ ِنَص  ٌَّ الظَّ َ ثَُط َ بٔيَؼَة اِلضََٔللٔیَّ َحسَّ َٗ  ٌَّ  اليُّحُوُو ََ

ب ہ ےس ااسی یہ لقن ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک 
یِص
ق
ادمح نب اربامیہ، راحیؿ نب دیعس، ابعد نب وصنمر، اویب، اوبالقہب، الہؽ نب اعرم ےن 

 وسرج وک نہگ اگل اہیں کت ہک اتسرے داھکیئ دےنی ےگل

 ؽ نب اعرمادمح نب اربامیہ، راحیؿ نب دیعس، ابعد نب وصنمر، اویب، اوبالقہب، الہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٰولصة وسکػ ںیم رقاتئ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصة وسکػ ںیم رقاتئ اک ایبؿ

     1175    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

  بً سٌس، محنس بً اسحٙ، ہظاو بً رعوہ، ًبساہلل بً ابی سلنہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاًبيساہلل :  راوی

ثَىٔی صَٔظاُو بِ  َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ثََيا ََبٔی  ًَِمِّ َحسَّ ثََيا  ٕس َحسَّ ٌِ ًُ َس ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًُ ََبٔی َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ َوَة َو ًُ رُعِ

ًَضِ َسَلنَ  ًَلَی  ِنُص  ِت الظَّ َٔ ٔش ُٛ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ثَىٔی  ِس َحسَّ َٗ ُضِه  ًٔ َيَشإر کُلُّ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ َّی َة  سٔ َرُسؤل اہللٔ َػل

َّی بٔاليَّأض  ََٓؼل َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل َِخَ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٔ  اہللُ  ََ بُٔشوَرة َُّط رَقَ ََیُِت ََى ائََتطُ ََفَ ََٓحزَِرُت رٔقَ اَو  َ٘ َٓ

َُّط رَقَ  ائََتُط ََى َحزَِرُت رٔقَ َٓ ائََة  أَكَاَل اِلرٔقَ َٓ اَو  َٗ َٚ اِلَحٔسیَث ثُهَّ َسَحَس َسِحَسَتیِٔن ثُهَّ  ةٔ َوَسا ٌَ اِلَبرَقَ  ََ بُٔشوَرةٔ آٔل ًِٔنَزا

اشہؾ نب رعفہ، دبعاہلل نب ایب ہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل دیبع اہلل نب دعس، دمحم نب ااحسؼ ، 

ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وسرج وک نہگ اگل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ افر ولوگں وک امنز زپاھیئ بج 

اک ادنازہ اگلای سپ ںیم ےن اھجمس وسرہ رقبہ زپیھ وہیگ رھپ  احتل ایقؾ یک رقات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وت ںیم ےن

یک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک اس ےک دعب دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ وت اںیمس یھب وطلی رقات

 اگلای وت فہ وسرہ ا ؽ رمعاؿ ےک ربارب ولعمؾ وہیئ اک ادنازہ ںیم ےن اس دفرسی رتعک ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقات

 دیبعاہلل نب دعس، دمحم نب اقحس، اشہؾ نب رعفہ، دبعاہلل نب ایب ہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصة وسکػ ںیم رقاتئ اک ایبؿ

     1176    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًباض بً وليسبً مزیس، اوزاعی، رعوہ بً زبیر، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 َ ثََيا اِْل ًٔ َمزِیَٕس ََِخبََرنٔی ََبٔی َحسَّ ًُ اِلَولٔيسٔ بِ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ٌَّ َحسَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ  ٔ ًُ الزُّبَیِر َوةُ بِ ِوَزاعٔیُّ ََِخبََرنٔی الزُّصِزٔیُّ ََِخبََرنٔی رُعِ

 ٖٔ ىٔی فٔی َػََلةٔ اِلُُٜشو ٌِ َحَضَز بَٔضا َي َٓ ائَّة كَؤیَلّة  ََ رٔقَ َه رَقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسوَل اہللٔ َػل

ریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابعس نب فدیلنب شمدی، افزایع، رعفہ نب ز

 یک ٰولصة وسکػ ںیم رہجا  رقات

 ابعس نب فدیلنب شمدی، افزایع، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصة وسکػ ںیم رقاتئ اک ایبؿ



 

     1177    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، ابً ًباض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی َرُسوُل َحسَّ ََٓؼل ِنُص  ِت الظَّ َٔ اَل ُخٔش َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  َزیِٔس بِ

ةٔ ثُهَّ  ًِ ُسوَرةٔ اِلَبرَقَ ٕ ٔم اَو َٗٔياّما كَؤیَّل بَٔيِحو َ٘ َٓ ُط  ٌَ َه َواليَّاُض َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َٚ اِلَحسٔ  اہللٔ َػل ٍَ َوَسا َٛ  یَث َر

یبنعق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، انب ابعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت وسرج نہگ وہا 

سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک اسھت ٰولصة وسکػ زپیھ سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی ایقؾ ایک اانت 

وسرہ رقبہ زپیھ اجیت ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ادا ایک )افر رافی ےن اس دحثی وک آرخ کت  وطلی ینتج دری ںیم

 (ایبؿ ایک

 یبنعق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، انب ابعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٰولصة وسکػ ںیم ولوگں وک رشتک یک دوعت دانی

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصة وسکػ ںیم ولوگں وک رشتک یک دوعت دانی

     1178    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضی اہلل ًيہا ًنزو بً ًثناٌ، وليس، ًبسالزحنً بً ىنیر، حرضت ًائظہ :  راوی

َّطُ َسأََل الزُّصِزٔیَّ  ٕ ََى ًُ ىَنٔز ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ َوةُ  اَل الزُّصِزٔیُّ ََِخبََرنٔی رُعِ َ٘ َٓ

َّی أََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ِنُص  ِت الظَّ َٔ ٔش ُٛ اَلِت  َٗ ْة  ًَائَٔظَة  ٌَ ََلةُ َجأم ٌِ الؼَّ َياَزی ََ َٓ َه َرُجَّل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اہللُ 

رمعف نب امثعؿ، فدیل، دبعارلنمح نب ریمن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک وسرج نہگ وہا وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  یگفملس ےن اکی صخش وک مکح دای سپ اس ےن آفاز اگلیئ ہک امنز امجتع ےس وہ

 رمعف نب امثعؿ، فدیل، دبعارلنمح نب ریمن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج نہگ وہ وت دصہق دای اجےئ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسرج نہگ وہ وت دصہق دای اجےئ

     1179    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َلِيطٔ َوَسلَّ َحسَّ ًَ ِنُص   اَل الظَّ َٗ َه 

 ِّ ب َٛ زَّ َوَجلَّ َو ًَ اِزًُوا اہللَ  َٓ إَٔذا َرََیُِتِه َذلَٔک  َٓ ٌٔ لَٔنِؤت َََحٕس َوََل لَٔحَياتٔطٔ  ا َٔ َنزُ ََل یُِدَش َ٘ ُٗواَواِل  رُوا َوَاَؼسَّ

فملس ےن رفامای وسرج ای اچدن ںیم یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 یسک ےک ےنیج ای رمےن ےس نہگ ںیہن اتگل بج ااسی وہ وت اہلل ےس داع رکف، ریبکت وہک افر دصہق دف

 یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نہگ ےنگل رپ الغؾ آزاد رکان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 نہگ ےنگل رپ الغؾ آزاد رکان

     1180    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہیر بً رحب، مٌاویہ، بً ًنزو، زائسہ، ہظاو، حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا ُزصَ  اَلِت َحسَّ َٗ ًِ ََِسَناَئ  ًَ اكَٔنَة  َٓ  ًِ ًَ ًِ صَٔظاوٕ  ًَ ثََيا َزائَٔسةُ  ًَِنزٕو َحسَّ  ًُ اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ٕب َحسَّ ًُ رَحِ َّی یِرُ بِ ٌَ الئَّيیُّ َػل کَا

 ٖٔ ٔة فٔی َػََلةٔ اِلُُٜشو َٗ َتا ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیأُِمزُ بٔاِل  اہللُ 

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  ہ، اشہؾ، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتیزریہ نب رحب، اعمفہی، نب رمعف، زادئ

 فملس نہگ ےک فتق ٰولصة وسکػ ےک اسھت الغؾ آزاد رکےن اک یھب مکح دےتی ےھت

 زریہ نب رحب، اعمفہی، نب رمعف، زادئہ، اشہؾ، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احتل وسکػ ںیم دف رتعک زپےنھ اک ایبؿ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احتل وسکػ ںیم دف رتعک زپےنھ اک ایبؿ

     1181    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ب، حارث، بً ًنیر، ایوب، حرضت نٌناٌ بً بظیر رضی اہلل ًيہاحنس بً ابی طٌي :  راوی

دِ  ًِ ََیُّوَب الشَّ ًَ یُّ  ٕ اِلَبِْصٔ ًُ ًَُنیِر ثَىٔی اِلَحارُٔث بِ انٔیُّ َحسَّ ِيٕب اِلََحَّ ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی ََٗٔلبََة  ًَ تَٔيانٔیِّ 

 َٔ ٔش ُٛ اَل  َٗ  ٕ ًٔ َبٔظیر ٌٔ بِ َنا ٌِ َتیِٔن اليُّ ٌَ ِٛ َتیِٔن َر ٌَ ِٛ ِّی َر َل ُيَؼل ٌَ َح َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  ِنُص  ِت الظَّ

َّی اىَِحَلِت  ًَِيَضا َحً  َوَيِشأَُل 

ہیلع فآہل فملس ادمح نب ایب بیعش، احرث، نب ریمع، اویب، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

ےک زامہن ںیم اکی رمہبت وسرج نہگ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رںیتعک زپےتھ اجےت افر وسرج ےک ابرے ںیم درایتف 

 رفامےت اجےت اہیں کت فہ اصػ وہ ایگ

 ادمح نب ایب بیعش، احرث، نب ریمع، اویب، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احتل وسکػ ںیم دف رتعک زپےنھ اک ایبؿ

     1182    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز و رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز، ًلاء بً سائب، حرضت ًبساہلل بً  :  راوی

نِ  ًَ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ِنُص َحسَّ ِت الظَّ َٔ ََٜش ِ اَل اى َٗ زٕو 

اَو َرُسوُل  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ٍُ ًَلَی  َٓ َِٜس َیزِ َلِه َی َٓ  ٍَ َٛ ٍُ ثُهَّ َر َٛ َِٜس َیزِ َلِه َی َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

لَ  َٓ َلِه َیَِٜس َيِشُحُس ثُهَّ َسَحَس  َٓ  ٍَ َٓ ٍُ ثُهَّ َر َٓ َِٜس َیزِ َلِه َی َٓ َِٜس َيِشحُُس ثُهَّ َسَحَس  َلِه یَ َٓ  ٍَ َٓ ٍَ ثُهَّ َر َٓ ٍُ ثُهَّ َر َٓ َِٜس َیزِ َل فٔی  ِه یَ ٌَ َٓ َو

ٌِٔسنٔی ََ  اَل َربِّ َََلِه َا َٗ ِٖ ثُهَّ  ُ َ ِٖ ُ اَل َ َ٘ َٓ َذ فٔی آٔخٔ ُسحُوزٔظٔ  َٔ ی ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ َن ٔة اِْلُِخَ ٌَ ِٛ بَُضِه َوََىَا ٓٔيضِٔه َََلِه الزَّ ذِّ ٌَ ٌِ ََل ُا

َْ َرُسولُ  ََٓفَ  ٌَ و ٔفُ ِِ بَُضِه َوصُِه َيِشَت ذِّ ٌَ ٌِ ََل ُا ٌِٔسنٔی ََ ِنُص  َا ِس ََِمَحَؼِت الظَّ َٗ ًِ َػََلتٔطٔ َو َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َٚ اِلَحٔسیَث   َوَسا

ومیس نب اامسلیع، امحد، اطعء نب اس ب، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 



 

اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم ڑھکے وہےئ افر یکس رطح روکع ہن رکےت رھپ روکع ایک وت یسک زامہن ںیم وسرج نہگ وہا سپ آپ یلص 

رطح روکع ےس رس ہن ااھٹےت رھپ رس ااھٹای وت یسک رطح دجسہ ہن رکےت، رھپ دجسہ ایک وت یسک رطح دجسہ ےس رس ہن ااھٹےت رھپ دجسہ ےس رس 

دجسہ ایک وت یسک رطح رس ہن ااھٹےت رھپ رس ااھٹای افر دفرسی رتعک ںیم یھب ایس رطح ااھٹای وت یسک رطح دفرسا دجسہ ہن رکےت، رھپ دفرسا 

 ایک افر دجسہ ےک آرخ ںیم ایسی آفاز یتلکن ےسیج وکیئ اػ اػ رک راہ وہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )دجسہ ںیم( ہی زپاھ اے اہلل

دفں اگ بج وت اؿ ںیم رےہ اگ ایک وت ےن ھجم ےس فددہ ںیہن رفامای اھت ہک ںیم اؿ وک ایک وت ےن فددہ ںیہن رک راھک ےہ ہک ںیم اوکن ذعاب ہن 

ذعاب ںیم التبمء ہن رکفں اگ بج کت فہ وتہب اافغتسر رکےت رںیہ ےگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ افر وسرج 

 یھب اصػ وہ ایگ

 رضحت دبعاہلل نب رمع ف ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، امحد، اطعء نب اس ب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 احتل وسکػ ںیم دف رتعک زپےنھ اک ایبؿ

     1183    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، بْش، بً مٔـل، جزیزی، حياٌ بً ًنیر، حرضت ًبسالزحنً بً سنزہ رضی اہلل ًيہمشسز :  راوی

ِبٔس ال ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ٌَ بِ ا ًِ َحيَّ ًَ ثََيا اِلُحَزیِزٔیُّ  ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل بَِيَيَنا َحسَّ َٗ ًٔ َسُنَزَة  ًٔ بِ زَِّحَن

َّی بٔأَِسضُ  ٌَّ َََتَزم ُِٗلُت َْلَىُِوَز ًَّ َو َيَبِذتُُض َٓ ِنُص  ِت الظَّ َٔ ٔش ُٛ َلِيطٔ َوَسلََّه إٔذِ  ًَ َّی اہللُ   َما ََِحَسَث لَٔزُسؤل ٕه فٔی َحَياةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل

 ٔ َٓاىَِتَضِيُت إَٔلِيطٔ َوصَُو َرآ ِنٔص اِلَيِوَو  ُٖ الظَّ ُشو ُٛ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َّی حرُٔسَ اہللٔ َػل ُس َویَُضلُِّل َویَِسًُو َحً ُح َویَُحنِّ ٍْ یََسیِطٔ يَُشبِّ

َتیِٔن  ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ ََ بُٔشوَرَتیِٔن َوَر َٓرَقَ ِنٔص  ًِ الظَّ ًَ 

دسمد، رشب نب لضفم، رجریی، ایحؿ نب ریمع، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ت ابمرہک ںیم، ںیم ریت ادنازی رک راہ اھت ااچکن وسرج نہگ ںیم آایگ ںیم ےن ریتفں وک کنیھپ دای افر اہک ہک دوھکیں آج فملس یک ایح

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک این اکؾ رکےت ںیہ؟ بج ںیم آای وت داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹےئ حیبست،

ٍَ  رفام رےہ ںیہ اہیں کت ہک وسرج اصػ وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس دؿ اس امنز دیمحت، لیلہت ںیم وغشم ؽ ںیہ افر د

 ںیم( دف رتعک ںیم دف وسرںیت زپیھ ںیھت

 دسمد، رشب، نب لضفم، رجریی، ایحؿ نب ریمع، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اتریکی فریغہ ےک ومعق رپ امنز زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اتریکی فریغہ ےک ومعق رپ امنز زپانھ

     1184    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 می بً ًنارہ، ًبيساہلل بً نرض بً ًبساہللمحنس بً ًنزو بً جبلہ بً ابی رواز، رح :  راوی

ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ ًَ ًُ ًَُناَرَة  مٔیُّ بِ ثَىٔی رَحَ ازٕ َحسَّ ًٔ ََبٔی َروَّ ًٔ َجَبَلَة بِ ًَِنزٔو بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل کَاىَِت  َحسَّ َٗ ثَىٔی ََبٔی  ًٔ اليَّرِضٔ َحسَّ بِ

 َٗ ًٔ َمالٕٔک  ِضٔس ََىَٔص بِ ًَ ًَلَی  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ ُهِلَنْة  ًَلَی  ٌَ ُئؼيبُُِٜه ٔمِثُل َصَذا  ِلُت َیا ََبَا َحِنزََة َصِل کَا ُ٘ َٓ أََتِيُت َََنّشا  َٓ اَل 

َة ا َٓ َٓيَُبازُٔر اِلَنِشحَٔس َمَدا ٌِ کَاىَِت الزِّیُح َلَتِظَتسُّ  ٔ اَذ اہللٔ إ ٌَ اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ِلَ٘ٔياَمةٔ َػل

 نب رمعف نب  ہلب نب ایب رفاد، رحیم نب امعرہ، دیبع اہلل نب رضن نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت اسن ریض اہلل ہنع دمحم

ےک زامہن ںیم )آدنیھ ای اکیل اٹھگ ےک ببس( ادنریھا اھچ ایگ ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےک اپس اچنہپ افر اؿ ےس درایتف ایک ہک 

رضحت اسن یک تینک ےہ( ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم یھب مت رپ اس اسیج دشدی ادنریھا وہات اھت؟ اے اوبزمحہ )ہی 

 وبےل اعمذ اہلل )بج وت ہی احؽ اھت ہک( ذرا وہا زفر یک یل افر مہ ایقتم ےک وخػ ےس دجسم یک رطػ ےلچ

 رہ، دیبعاہلل نب رضن نب دبعاہللدمحم نب رمعف نب  ہلب نب ایب رفاد، رحیم نب امع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ ڑبا احدہث رفامن وہےن رپ دجسہ رکان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ ڑبا احدہث رفامن وہےن رپ دجسہ رکان

     1185    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًثناٌ بً ابی ػٔواٌ، یحٌی بً ٛثیر، مشله بً جٌف، حٜه بً اباٌ، حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا َسِلُه بِ ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ثََيا یَِحٌَی بِ فٔیُّ َحسَّ َ٘ ٌَ الثَّ َوا ِٔ ًٔ ََبٔی َػ ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِ َحسَّ ًِ َج ًَ  ٌَ ًٔ ََبَا َٜٔه بِ ًِ اِلَح ًَ َفٕ 

ََِٓخَّ  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُف ََِزَوأد الئَّيیِّ َػل ٌِ ََُٓلىَُة َب ًَبَّإض َماَتِت   ًٔ اَل ٗٔيَل َٔلبِ َٗ َمَة  ٘ٔيَل َلطُ َََاِشحُُس ًرِٔکٔ َٓ  َسأجّسا 

َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َ٘ َٓ ًََة  ا ٔ الشَّ ًِ َذَصأب ََِزَوأد َصٔذظ ًَِوُه ٔم اِسحُُسوا َوََیُّ آیَٕة ََ َٓ َه إَٔذا َرََیُِتِه آیَّة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  



 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   الئَّيیِّ َػل

ہک یسک ےن دمحم نب امثعؿ نب ایب وفصاؿ، ییحی نب ریثک، ملسم نب رفعج، مکح نب اابؿ، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 رگ دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع وک ربخ دی ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک الفں یٹیب اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ )ہی نس رک( فہ دجسہ ںیم

انس ےہ  زپے وپاھچ ایگ ہک ایک آپ اےسی فتق ںیم یھب دجسہ رکےت ںیہ؟ رفامای ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ

 ہک بج مت وکیئ اشنین دوھکی وت دجسہ رکف افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج ےک ااقتنؽ ےس ڑبھ رک افر اشنین وکیسن وہ یگ؟

 دمحم نب امثعؿ نب ایب وفصاؿ، ییحی نب ریثک، ملسم نب رفعج، مکح نب اابؿ، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرف یک امنز اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف یک امنز اک ایبؿ

     1186    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہا ٌٗييی، مالک، ػالح بً ٛيشاٌ، رعوہ بً زبیر، حرضت ًائظہ رضی :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ  ٌَ ِيَشا َٛ  ًٔ ًِ َػالٔٔح بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ََلةُ َحسَّ َؿِت الؼَّ اَلِت َُفٔ َٗ ًَِيَضا   

َفٔ  ِت َػََلةُ الشَّ َٓأرُٔقَّ َفٔ  َتیِٔن فٔی اِلَحرَضٔ َوالشَّ ٌَ ِٛ َتیِٔن َر ٌَ ِٛ  َوزٔیَس فٔی َػََلةٔ اِلَحرَضٔ  َر

یبنعق، امکل، اصحل نب شیکؿ، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ادتباء ںیم رضحف رفس ںیم دف دف رںیتعک 

 یہ رفض وہیئ ںیھت رگم دعب ںیم رفس یک امنز وت اےنپ احؽ رپ یہ ریہ افر رضح یک امنز ںیم ااضہف رک دای ایگ

 یبنعق، امکل، اصحل نب شیکؿ، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف یک امنز اک ایبؿ

     1187    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، مشسز، خظيع، ابً ارصو، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، حرضت يٌلی بً اميہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ىٔی ا ٌِ ثََيا ُخَظِيْع َي ًٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ًِ ابِ ًَ ثََيا یَِحٌَی  اََل َحسَّ َٗ ْز  ًُ َحِيَبٕل َوُمَشسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَبِ َحسَّ ثََيا  َو َحسَّ ًَ َرَِصَ ُس بِ



 

ًَِبٔس اہللٔ  ًِ ًَ إر  ًَنَّ ًٔ ََبٔی  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًُ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔی  اَل َحسَّ َٗ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ  ٔٚ ا َة الزَّزَّ ًٔ ََُميَّ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ ًٔ بَابَِيطٔ   بِ

ََلَة َو  َؼاَر اليَّأض الؼَّ ِٗ ٔ أب َََرََیَِت إ ًٔ اِلَدلَّ َنَز بِ ٌُ ٔ ُِٗلُت ل اَل  ِس َذَصَب َٗ َ٘ َٓ وا  َفُ َٛ  ًَ تَٔيُِٜه الَّٔذی ِٔ ٌِ َي ُتِه ََ ِٔ ٌِ خٔ ٔ الَی إ ٌَ اَل َا َٗ ََّنا  إٔى

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ُت َذلَٔک لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ََٓذََکِ ًَحِٔبَت ٔمِيطُ  ا  ًَحِٔبُت ٔمنَّ اَل  َ٘ َٓ َٚ اہللُ َذلَٔک اِلَيِوَو  ْة َاَؼسَّ َٗ اَل َػَس َ٘ َٓ  

َتطُ بٔضَ  َٗ َبلُوا َػَس ِٗ ا َٓ َلِيُِٜه  ًَ  ا 

ادمح نب لبنح، دسمد، شیشخ، انب ارصؾ، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 اہلل رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک ایک آپ ںیہن دےتھکی ہک ولگ اب یھب امنز ںیم رصق ےیک ےلچ اج رےہ ںیہ احالہکن

اعتیل اک اراشد ےہ ہک ارگ مت وک اکرففں یک رطػ ےس  ہنت ںیم زپ اجےن اک وخػ وہ وت رصق رکف افر اب فہ وخػ ےک اایؾ ذگر ےکچ ںیہ 

رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک وج ااکشؽ ںیہمت شیپ آراہ ےہ فہ ےھجم یھب شیپ آاکچ ےہ اس اک ااہظر ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےس ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اکی دصہق ےہ وج اہلل اعتیل ےن مت رپ ایک ےہ سپ اس دصہق وک وبقؽ رکففملس 

 ادمح نب لبنح، دسمد، شیشخ، انب ارصؾ، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف یک امنز اک ایبؿ

     1188    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، ًبسالززاٚ، محنس بً برک، ابً جزیخ، ًبساہلل بً ابی ًنار، ابً جزیخ :  راوی

ثََيا ََِحَنُس  ِبَس اہللَٔحسَّ ًَ ُت  ٌِ ًُ ُجزَیِٕخ َسنٔ اََل ََِخبََرىَا ابِ َٗ ًُ برَِکٕ  ُس بِ ٚٔ َوُمَحنَّ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ُث  بِ إر یَُحسِّ ًَنَّ ًَ ََبٔی  بِ

َنا َرَواظُ  َٛ َسَة  ٌَ ًُ َمِش ازُ بِ ًَأػٕه َوَحنَّ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ََبُو  َٗ ُظ ىَِحَوُظ  ًُ برَِکٕ  ََٓذََکَ  ابِ

فہ ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، دمحم نب رکب، انب رججی، دبعاہلل نب ایب امعر، انب رججی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ایب امعرہ ےس انس 

ایک  دحثی ایبؿ رکےت ےھت رھپ ایس رطح ذرک ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوباعمص افر امحد نب دعسمہ ےن اس رفاتی وک ایس رطح رفاتی

 ےہ اسیج ہک انب رکب ےن

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، دمحم نب رکب، انب رججی، دبعاہلل نب ایب امعر، انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصقیک اسمتف



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصقیک اسمتف

     1189    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً جٌف، طٌبہ، یحٌی بً یزیس ہيانی ےن ٛہا ٛہ ميں حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ یَ  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َمالٕٔک َحسَّ اَل َسأَِلُت ََىََص بِ َٗ ًٔ یَزٔیَس اِلُضَيائٔیِّ  ِحٌَی بِ

َد َمٔشیَرَة ثَََلثَةٔ  َه إَٔذا َخَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ََىَْص کَا َ٘ َٓ ََلةٔ  ِْصٔ الؼَّ َٗ  ًِ أسَذ َطکَّ ًَ  ََِمَيإل ََِو ثَََلثَٔة ََفَ

ِّی َر  َبُة ُيَؼل ٌِ َتیِٔن ُط ٌَ ِٛ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب سیدی انہین ےن اہک ہک ںیم رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس اسمتف رصق ےک قلعتم 

درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج نیت لیم ای نیت رفخس یک اسمتف رپ اجےت وت )رابیع امنزفں ںیم( دف 

 ( زپےتھ )لیم ای رفخس ںیم کش ہبعش اک ےہرتعک

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب سیدی انہین ےن اہک ہک ںیم رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصقیک اسمتف

     1190    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہیر بً رحب، ابً ًيييہ، محنس بً ميٜسر، ابزاہيه بً ميرسہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ اِلُنيِ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ثََيا ابِ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ وُل َحسَّ ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ا ََىََص بِ ٌَ َة َسنٔ ًٔ َمِيرَسَ َٜٔسرٔ َوإٔبَِزاصٔيَه بِ

ِْصَ بٔٔذی اِلُحلَ  ٌَ ا َواِل ٌّ ِضَز بٔاِلَنٔسیَيةٔ ََِرَب ًََلِيطٔ َوَسلََّه الوُّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َتیِٔن َػلَِّيُت َم ٌَ ِٛ ةٔ َر َٔ  ِي

ر، اربامیہ نب رسیمہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ زریہ نب رحب، انب ہنییع، دمحم نب دکنم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رہظ یک امنز دمہنی ںیم اچر رتعک زپیھ افر ذفاہفیلحل چنہپ رک رصع یک دف رتعک زپیھ

 ت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعزریہ نب رحب، انب ہنییع، دمحم نب دکنمر، اربامیہ نب رسیمہ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم اذاؿ دےنی اک ایبؿ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم اذاؿ دےنی اک ایبؿ

     1191    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً مٌزوٖ، ابً وہب ًنزو بً حارث، ابوًظاىہ، حرضت ً٘بہ بً ًامز :  راوی

یَّ  أَفٔ ٌَ اىََة اِلَن ٌَّ ََبَا ًُظَّ ًٔ اِلَحارٔٔث ََ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ًُ َم ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٕ َحسَّ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ ثَطُ   َحسَّ

ُت َرُسوَل  ٌِ اَل َسنٔ ٕة بَٔحَبٕل یَُؤذِّ  َٗ ًِ َراعٔی ََُيٕه فٔی َرَِٔض َطٔويَّ ُِه ٔم َحُب َربُّٜ ٌِ وُل َي ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ََلةٔ اہللٔ َػل ٌُ بٔالؼَّ

ُٖ مٔ  ََلَة یََدا ٌُ َوُي٘ٔيُه الؼَّ ًَِبٔسی َصَذا یَُؤذِّ ٔلَی  زَّ َوَجلَّ اىُِوزُوا إ ًَ وُل اہللُ  ُ٘ َي َٓ ِّی  ِبسٔی َوََِزَخِلُتطُ اِلَحيَّةَ َوُيَؼل ٌَ ٔ ُت ل ِس ََُفِ َٗ  ىِّی 

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ رمعف نب احرث، اوباشعہن، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہپڑ یک وچیٹ رپ رہ رک اذاؿ داتی فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک اہمترا رب اس رچفاےہ ےس وخش وہات ےہ وج

ےہ افر امنز زپاتھ ےہ، اس رپ اہلل اعتیل رفوتشں ےس رفامےت ںیہ ہک دوھکی ریمے اس دنبے وک وج اذاؿ داتی ےہ افر امنز زپاتھ ےہ افر 

 افر ںیم اوکس تنج ںیم دالخ رکفں اگ

 

 ھجم ےس ڈرات ےہ ونس ںیم ےن اےنپ اس دنبہ ےک انگہ اعمػ رکدی 

 اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ رمعف نب احرث، اوباشعہن، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرف وک کش ہک امنز اک فتق وہا ای ںیہن رھپ امنز زپےھ وت درتس ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اک فتق وہا ای ںیہن رھپ امنز زپےھ وت درتس ےہ اسمرف وک کش ہک

     1192    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابومٌاویہ، مشحاد بً موسی :  راوی

ُِٗلُت ْٔلَىَٔص بِ  اَل  َٗ ًٔ ُموَسی  ًِ اِلنِٔشَحأد بِ ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َرُسؤل َحسَّ َت ٔم ٌِ ثَِيا َما َسنٔ ًٔ َمالٕٔک َحسِّ

 ٔ َه ف َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل يَّا َم ُٛ يَّا إَٔذا  ُٛ اَل  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِنُص ََِو َلِه اہللٔ َػل ِلَيا َزاَلِت الظَّ ُ٘ َٓ َفٔ  ی الشَّ

ِضَز ثُهَّ اِر  َّی الوُّ  َتَحَل َتزُِل َػل

دسمد، اوباعمفہی، احسمج نب ومٰیس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک آپ ےن روسؽ یلص 

، اوہنں ےن اہک بج مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وج انس اھت فہ مہ ےس ایبؿ رفامی 



 

 ےھت ہک وسرج ڈالھ ای ںیہن؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ یک امنز زپھ رک رفس رپ رفاہن وہ اجےت وہےت وت مہ اہک رکےت

 دسمد، اوباعمفہی، احسمج نب ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہک امنز اک فتق وہا ای ںیہن رھپ امنز زپےھ وت درتس ےہاسمرف وک کش 

     1193    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، طٌبہ، حنزہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌَ ثَىٔی َحِنزَةُ اِل َبَة َحسَّ ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ وُل َحسَّ ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ُت ََىََص بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ بَىٔی َؿبََّة  ائٔٔذیُّ َرُجْل ٔم

 َ٘ َٓ ِضَز  َِّی الوُّ َّی ُيَؼل َه إَٔذا ىَزََل َمِيزَّٔل َلِه َیزَِتٔحِل َحً ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٕٔ اليََّضارٔ کَا ٌَ بٔئِؼ ٌِ کَا ٔ اَل َلُط َرُجْل َوإ

ٕٔ اليََّضارَٔٗ  ٌَ بٔئِؼ ٌِ کَا ٔ  اَل َوإ

دسمد، ییحی، ہبعش، زمحہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک زنمؽ رپ 

ےن اہک ارگہچ دفرہپ ارتےت وت رفس رپ آےگ رفاہن ہن وہےت بج کت رہظ یک امنز ہن زپھ ےتیل اکی صخش وبال ارگہچ دفرہپ ہن وہا وہ؟ اوہنں 

 وہ

 دسمد، ییحی ، ہبعش، زمحہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿدف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ

     1194    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزبیر، ابی كٔيل، ًنز بً واثلہ، حرضت مٌاذبً جبل رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ِئل  َٔ ًِ ََبٔی اللُّ ًَ ِّیِّ  ٔ اِلَنک ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ُجوا َحسَّ َُّضِه َخَ ًَ َجَبٕل ََِخبََرصُِه ََى اَذ بِ ٌَ ٌَّ ُم ًٔ َواثَٔلَة ََ ٔ بِ أمز

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل کَا َٓ ٔ َتبُوَک  َُزَِوة َه فٔی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِْصٔ َم ٌَ ٔ َواِل ِضز ٍُ بَیَِن الوُّ َه َیِحَن َسلَّ

ا ثُهَّ َزَخَل ثُهَّ َخَ َوالِ  ٌّ ِْصَ َجنٔي ٌَ ِضَز َواِل َّی الوُّ ََٓؼل َد  ََلَة یَِوّما ثُهَّ َخَ َ الؼَّ
أَخَّ َٓ ٌَٔظأئ  زٔٔب َواِل ِِ ٌَٔظاَئ َن زَٔب َواِل ِِ َّی اِلَن ََٓؼل َد 



 

ا ٌّ  َجنٔي

ےہ ہک زغفہ وبتک ےک ومعق رپ احصہب  یبنعق، امکل، اوبزریب، ایب لیفط، رمع نب فاہلث، رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

رکاؾ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع وک افر رغمب ف اشعء وک اکی اسھت 

فملس ےلکن افر رہظ ف زپےتھ ےھت اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز زپےنھ ںیم اتریخ یک سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رصع وک اکی اسھت زپاھ رھپ ہمیخ ںیم دالخ وہےئ افر اےکس دعب ابرہ رشتفی الےئ افر رغمب ف اشعء وک اکی اسھت زپاھ

 یبنعق، امکل، اوبزریب، ایب لیفط، رمع نب فاہلث، رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1195    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، حناز، ایوب، ىآٍ سے روایت ےہ ٛہ ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا َ  َحسَّ ًَل َر  ًَ ًَُنَز اِسُتِْصٔ ٌَّ ابِ ََ ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا ََیُّوُب  اْز َحسَّ ثََيا َحنَّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ َشاَر ُسَلامِیَ َٓ ََّٜة  َة َوصَُو بَٔن ٔٔيَّ ی َػ

ًََليِ  َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔ اَل إ َ٘ َٓ ِنُص َوبََسِت اليُُّحوُو  بَِت الظَّ َّی ََغَ ٍَ بَیَِن َصاَتیِٔن َحً ًَحَٔل بٔطٔ ََِمْز فٔی َسَفٕ َجَن ٌَ إَٔذا  طٔ َوَسلََّه کَا

ٍَ بَِيَيُضَنا َحَن َٓ َيزََل  َٓ  ُٙ َٔ َّی َُاَب الظَّ َشاَر َحً َٓ ََلَتیِٔن   الؼَّ

اؿ یک اہیلہ( رضحت ہیفص امیلسؿ نب داؤد، امحد، اویب، انعف ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ہکم ںیم ہی االطع یلم ہک )

 ریض اہلل اہنع اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ وت فہ رفاہن وہےئ اہیں کت ہک وسرج رغفب وہ ایگ افر اتسرے ک ر آےن ےگل رفامای، یبن یلص اہلل ہیلع

 اہیں کت ہک قفش فآہل فملس وک رفس ںیم یسک اکؾ ںیم دلجی وہیت وت اؿ دف امنزفں وک اکی اسھت زپھ ےتیل سپ انب رمع ریض اہلل ہنع ےلچ

 اغ ب وہیئگ رھپ آپ اکی اقمؾ رپ ارتے افر رھپ دف امنزںی اکی اسھت زپ۔ںی

 امیلسؿ نب داؤد، امحد، اویب، انعف ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1196    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یزیس بً خالس بً یزیس بً ًبساہلل بً موہب، مٔـل، مٌاذ، ابوزبیر، حرضت مٌاذبً جبل رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ًٔ ًُ َخالٔسٔ بِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ  َحسَّ اَلَة َواللَِّيُث بِ ـَ َٓ  ًُ ُل بِ َـّ َٔ ثََيا اِلُن ًٔ َمِوَصٕب الزَِّملٔیُّ اِلَضِنَسانٔیُّ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ٕس یَزٔیَس بِ ٌِ  َس

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػ  ًٔ َجَبٕل ََ اذٔ بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ِئل  َٔ ًِ ََبٔی اللُّ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ٔ َُزَِوة ٌَ فٔی  َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ل

 ٔ ٌِ َتز ِبَل ََ َٗ ٌِ یَزَِتٔحِل  ٔ ِْصٔ َوإ ٌَ ٔ َواِل ِضز ٍَ بَیَِن الوُّ ٌِ َیزَِتٔحَل َجَن ِبَل ََ َٗ ِنُص  َُِت الظَّ َّی َتبُوَک إَٔذا َزا ِضَز َحً َ الوُّ
ِنُص ََخَّ َّ الظَّ ی

زٔٔب ٔمثِ  ِِ ِْصٔ َوفٔی اِلَن ٌَ ِبَل َیِيزَٔل لِٔل َٗ ٌِ َیزَِتٔحِل  ٔ ٌَٔظأئ َوإ زٔٔب َواِل ِِ ٍَ بَیَِن اِلَن ٌِ َیزَِتٔحَل َجَن ِبَل ََ َٗ ِنُص  َُابَِت الظَّ  ٌِ ٔ ُل َذلَٔک إ

 ٔ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ص َٗ ٍَ بَِيَيُضَنا  ٌَٔظأئ ثُهَّ َجَن َّی یَِيزَٔل لِٔل زَٔب َحً ِِ َ اِلَن
ِنُص ََخَّ ٌِ َأِيَب الظَّ ََ ًُ ًِ حَُشیِٔن  َظاُو بِ ًَ َوَة  رُعِ

 َٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَو َحسٔیٔث اِلُن َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ یِٕب  ًِ َُکَ ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ ٔل َواللَِّئث بِ  َـّ

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ سیدی نب اخدل نب سیدی نب دبعاہلل نب ومبہ، لضفم، اعمذ، اوبزریب، رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ وبتک ںیم ےھت ارگ رفایگن ےس ےلہپ وسرج ڈ ل اجات وت رہظ ف رصع اکی اسھت زپھ ےتیل افر ارگ آپ یلص 

زپےتھ(  اہلل ہیلع فآہل فملس وسرج ڈےنلھ ےس ےلہپ رفاہن وہ اجےت وت رہظ ںیم دری رکےت اہیں کت ہک رصع ےک ےیل ارتےت )بت رہظ یھب

افر رغمب ںیم یھب ااسی یہ رکےت ارگ رفایگن ےس ےلہپ وسرج ڈفب اجات وت رغمب ف اشعء وک اکی اسھت زپےتھ افر ارگ وسرج رغفب 

وہےن ےس ےلہپ رفایگن وہیت وت رغمب ںیم دری رکےت بج اشعء یک امنز ےک فاےطس ارتےت وت اس فتق رغمب یھب زپھ ےتیل اوبداؤد ےتہک 

 اشہؾ نب رعفہ ےن وباہطس نیسح نب دبعاہلل دنسب رکبی، ربفاتی انب ابعس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیہ ہک اس دحثی وک

 رفاتی ایک ےہ اسیج ہک لضفم افر ثیل ےن رفاتی ایک ےہ

 سیدی نب اخدل نب سیدی نب دبعاہلل نب ومبہ، لضفم، اعمذ، اوبزریب، رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1197    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌی ی، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہٗتيبہ، ًبساہلل بً ىآٍ، ابوموزوز، سلامیٌ ابو یح :  راوی

ًِ ابِ  ًَ ًٔ ََبٔی َیِحٌَی  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٕ ًِ ََبٔی َمِوزُوز ًَ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ٍَ َرُسوُل اہللٔ َحسَّ اَل َما َجَن َٗ ًٔ ًَُنَز 

زٔٔب َو  ِِ َه بَیَِن اِلَن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًٔ َػل ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا یُزَِوی  َٗ َفٔ إَٔلَّ َمزَّّة  مُّ فٔی الشَّ َٗ ٌَٔظأئ  اِل

ىٔ  ٌِ ِيَلَة َي مُّ إَٔلَّ تِٔلَک اللَّ َٗ ٍَ بَِيَيُضَنا  ًَ ًَُنَز َجَن َُّط َلِه یََز ابِ ًٔ ًَُنَز ََى ًَلَی ابِ ا  ّٓ ُٗو ًِ ی َلِيَلَة اًَُنَز َمِو َة َوُرؤَی ٔم ٔٔيَّ ًَلَی َػ َر  ِسُتِْصٔ

َل َذلَٔک َمزَّّة ََِو َمزََّتیِٔن  ٌَ َٓ ًَ ًَُنَز  َُّط َرََی ابِ ٍٕ ََى ٔ ًِ ىَآ ًَ  َحٔسیٔث َمُِٜحوٕل 



 

 ےن ہبیتق، دبعاہلل نب انعف، اوبومدفد، امیلسؿ اوبییحی، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفس ںیم ع یھ رغمب ف اشعء وک اکی رمہبت ےک العفہ عمج ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی ربفاتی اویب وباہطس انعف رضحت انب 

رمع ےس وموق  رمفی ےہ اوہنں ےن رفس ںیم عمج نیب اٰولصلنیت ںیہن ایک رگم رصػ اکی رمہبت، اس رات ںیم بج رضحت ہیفص 

ؽ یک ربخ آیئ یھت، افر انعف ےس وحکمؽ یک رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک اکی ای دف رمہبت ریض اہلل اہنع ےک ااقتن

 عمج رکےت داھکی ےہ

 ہبیتق، دبعاہلل نب انعف، اوبومدفد، امیلسؿ اوب ییحی ی، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1198    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزبیر، سٌيس بً جبیر، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل َػ َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ِّیِّ  ٔ اِلَنک ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َّی َئيیُّ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل ل

 ِ ا فٔی َُی ٌّ ٌَٔظاَئ َجنٔي زَٔب َواِل ِِ ا َواِلَن ٌّ ِْصَ َجنٔي ٌَ ِضَز َواِل َه الوُّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٌَ اہللُ  اَل َمالْٔک َََری َذلَٔک کَا َٗ اَل  َٗ ٖٕ َوََل َسَفٕ  ٔ َخِو ر

ًُ َخالٔسٕ  ةُ بِ ٔ َوَرَواُظ رُقَّ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ًُ َسَلَنَة ىَِحَوُظ  ازُ بِ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َحنَّ َٗ ةٕ  فٔی َمََّطٕ  اَل فٔی َسِفَ َٗ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ

ٔلَی َتبُوَک  ىَاَصا إ  َساََفِ

یبنعق، امکل، اوبزریب، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ 

اوکس ف رصع وک افر رغمب ف اشعء وک الم رک زپاھ ریغب وخػ افر رفس ےک اامؾ امکل رفامےت ںیہ ہک ہی ابرش ےک فتق وہاگ، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

ر ےس لقن ایک ےہ ہک ہی وبتک ےک رفس ںیم اوب  
ِ
ِ

اسلریب ےس امحد نب ہملس ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر رقہ نب اخہل ےن اوباسلب

 اھت

 یبنعق، امکل، اوبزریب، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1199    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، حبيب، بً ابی ثابت سٌيس بً جبیر، حرضت ابً ًباض :  راوی

ثََيا ًُثِ  ٌٔيسٔ بِ َحسَّ ًِ َس ًَ ًٔ ََبٔی ثَابٕٔت  ًِ َحبٔئب بِ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ًٔ َنا ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر

ِْصٔ َواِلنَ  ٌَ ٔ َواِل ِضز َلِيطٔ َوَسلََّه بَیَِن الوُّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َجَن َٗ ٖٕ َوََل ًَبَّإض  ٔ َخِو ًِ َُیِر ٌَٔظأئ بٔاِلَنٔسیَيةٔ ٔم زٔٔب َواِل ِِ

َتطُ  َد َُمَّ ٌِ ََل یَُِحٔ اَل َََراَز ََ َٗ ٔلَی َذلَٔک  ًَبَّإض َما َََراَز إ  ًٔ ٘ٔيَل َٔلبِ َٓ  َمََّطٕ 

روسؽ اہلل یلص اہلل  امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، بیبح، نب ایب اثتب دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک

ہیلع فملس ےن دمہنی ںیم رہظ افر رصع یک امنز ایس رطح رغمب فاشعء یک امنز اکی اسھت زپیھ ریغب وخػ افر ریغب ابرش ےک انب ابعس 

 ےس ولوگں ےن وپاھچ ہک آپ اک اس ےس ایک دصقم اھت؟ اہک آپ اک دصقم ہی اھت ہک اتم  یگن ںیم التبم ہن وہ 

  ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، بیبح، نب ایب اثتب دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعسامثعؿ نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1200    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبيس محنس بً ٓـيل، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً واٗس رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ٍٕ َو ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ًُبَِيٕس اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ٌَّ ُمَؤذِّ َ ًٔ َوإٗٔس َ ًٔ ًَُنزَ   بِ ابِ

 َّ زَٔب ثُهَّ اىَِتَوَز َحً ِِ َّی اِلَن ََٓؼل ٙٔ ىَزََل  َٔ ِبَل ُُُيؤب الظَّ َٗ  ٌَ َّی إَٔذا کَا اَل ْٔسِ ْٔسِ َحً َٗ ََلةُ  اَل الؼَّ ٌَٔظاَئ َٗ َّی اِل ُٙ َوَػل َٔ َُاَب الظَّ ی 

ٌَ إٔذَ  َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اَل إ َٗ َشاَر فٔی َذلَٔک اِلَيِوؤ ثُهَّ  َٓ ُت  ٌِ ٍَ ٔمِثَل الَّٔذی َػَي ًَحَٔل بٔطٔ ََِمْز َػَي ا 

 ٔ ٍٕ ىَِحَو صََذا بٔإِٔسَيازٔظ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٕ ًُ َجابٔز اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ابِ َٗ ِيَلٔة َمٔشیَرَة ثَََلٕث   َواللَّ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےک ؤمذؿ  دمحم نب دیبع دمحم نب لیضف، انعف، رضحت دبعاہلل نب فادق ریض اہلل

ےن اہک ہک امنز اک فتق آایگ اوہنں ےن اہک وکیئ ابت ںیہن مت ولچ، رھپ رغفب قفش ےس ےلہپ ارتے افر رغمب یک امنز زپیھ رھپ ااظتنر ایک 

اہک ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہیں کت ہک قفش اغ ب وہیئگ رھپ اشعء یک امنز زپیھ، رھپ انب رمع ریض اہلل ہنع ےس 

دلجی وہیت یسک اکؾ یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ رکےت اسیج ںیم ےن ایک رھپ اس دؿ افر رات ںیم نیت دؿ یک راہ ےلچ 

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس انعف ےس انب اجرب ےن یھب ایس رطح افر ایس اانسد ےک اسھت رفاتی ایک ےہ

 دمحم نب دیبع دمحم نب لیضف، انعف، رضحت دبعاہلل نب فادق ریض اہلل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1201    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ًيسٰی ابً جابز رضی اہلل اٌالی :  راوی

اَل ََبُو َزاُوز َو  َٗ ىَی  ٌِ ٕ بَٔضَذا اِلَن ًٔ َجابٔز ًِ ابِ ًَ ًُ ُموَسی الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ًٔيَسی  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ِبُس اہللٔ بِ ًَ َرَواُظ 

 ٔ ًِ ىَآ ٍَ بَِيَيُضَناًَ َحَن َٓ ٙٔ ىَزََل  َٔ ٌَ ًِٔيَس َذَصأب الظَّ َّی إَٔذا کَا اَل َحً َٗ  ٍٕ 

اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع انب اجرب ریض اہلل اعتیل ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی ایک ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک دبعاہلل نب العء ےن 

 وک وہیئ وت ارتے افر دفونں امنزفں وک عمج ایک انعف ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک بج قفش اغ ب وہےن 

 اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع انب اجرب ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1202    حسیث                               س اولجل  :  جلس

سلامیٌ بً رحب، مشسز، حناز بً زیس، ًنز و بً ًوٌ، حناز بً زیس، ًنزو بً زیيار، جابز بً زیس، حرضت ابً  :  راوی

 ًباض رضی اہلل اٌالی

 ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب َوُمَشسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًٔ  َحسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ٌٕ ََِخبََرىَا َحنَّ ِو ًَ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  َزیِٕس ح و َحسَّ

 ٔ َه ب َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّی بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َػل َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ا الزٔیَيإر  ٌّ ِضزَ اِلَنٔسیَيةٔ ثََناىّٔيا َوَسِب وُّ

 َ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َػالْٔح َمِول َٗ ْز بَٔيا  ٌُ َوُمَشسَّ ِل ُسَلامِیَ ُ٘ ٌَٔظاَئ َوَلِه َي زَٔب َواِل ِِ ِْصَ َواِلَن ٌَ ًَبَّإض َواِل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِوَََمةٔ  ی التَّ

ٔ َمََّطٕ  اَل فٔی َُیِر َٗ 

ف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، رمعف نب وعؿ، امحد نب زدی، رمع

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک دمہنی ںیم امنز زپاھیئ  آھٹ رںیتعک رہظ ف رصع یک افر است رںیتعک رغمب ف 

ہک اس وک وتہم ےک آزاد رکدہ الغؾ اصحل ےن انب  اشعء یک )اکی اسھت( افر امیلسؿ ف دسمد ےن ظفل، انب، ذرک ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ

 ابعس ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک، ابرش ےک ذعر ےک ریغب

امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، رمع ف نب وعؿ، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی



 

 اعتیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1203    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل اٌالی احنس بً ػالح، یحٌی بً محنس، ًبسالٌزیز، بً محنس مالک، ابوزبیر، حرضت جابز رضی :  راوی

 ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ٕس اِلَحارٔیُّ َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ  ٕٝ ٔ ًِ َمال

ًََلِيطٔ َوَسلََّه َُابَِت َلُط الظَّ  َّى اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ ٕ ٖٕ َجابٔز ٍَ بَِيَيُضَنا برَٔسٔ َحَن َٓ  ِنُص بَٔنََّٜة 

 ادمح نب اصحل، ییحی نب دمحم، دبعازعلسی، نب دمحم امکل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ہکم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع

 رسػ ںیم اج رک زپیھ  فآہل فملس وک وسرج رغفب وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رغمب ف اشعء یک امنز

 ادمح نب اصحل، ییحی نب دمحم، دبعازعلسی، نب دمحم امکل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک

     1204    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنسبً ہظاو، احنس بً حيبل، جٌف، بً ًوٌ، ہظاو بً سٌس :  راوی

اَل  َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ  ٌٕ ِو ًَ  ًُ َفُ بِ ٌِ ثََيا َج ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٕ َجاُر ََِحَنَس بِ ًُ صَٔظاو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ةُ ََِمَيإل  َحسَّ ًََْشَ بَِيَيُضَنا 

 ٕٖ ىٔی بَیَِن َمََّٜة َوَْسٔ ٌِ  َي

 دمحمنب اشہؾ، ادمح نب لبنح، رفعج، نب وعؿ، اشہؾ نب دعس ےتہک ںیہ ہک ہکم افر رسػ ےک چیب ںیم دس لیم اک افہلص ےہ 

 دمحمنب اشہؾ، ادمح نب لبنح، رفعج، نب وعؿ، اشہؾ نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1205    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 اٌالیًبسالنلک بً طٌيب، ابً وہب، ليث، حرضت ًبساہلل بً زیيار رضی اہلل  :  راوی

َتَب إَٔلِيطٔ  َٛ ىٔی  ٌِ ُة َي ٌَ اَل َربٔي َٗ اَل  َٗ ًِ اللَِّئث  ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ِيٕب َحسَّ ٌَ ًُ ُط ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ثََيا  ًُ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثَىٔی   َحسَّ

َلنَّ  َٓ ىَا  َٓرٔسِ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ ِنُص َوََىَا ًِٔيَس  اَل َُابَِت الظَّ َٗ َّی َُاَب زٔیَيإر  َشاَر َحً َٓ ََلةُ  ُِٗلَيا الؼَّ ِس ََِمَسی  َٗ ا َرََیَِياُظ 

اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َٗ ا ثُهَّ  ٌّ ََلَتیِٔن َجنٔي َّی الؼَّ ََٓؼل َّطُ ىَزََل  ُٙ َوَاَؼوَّبَِت اليُّحُوُو ثُهَّ إٔى َٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َجسَّ بٔطٔ  الظَّ َّی اہللُ  َػل

یِرُ َػ  ًِ ََخٔيطٔ الشَّ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَأػُه بِ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ  َٗ َس َلِيٕل  ٌِ ٍُ بَِيَيُضَنا َب وُل َیِحَن ُ٘ َّی َػََلتٔی صَٔذظٔ َي ًِ َسالٕٔه َوَرَواُظ ل ًَ  

 ًِ ٍَ بَِيَيُضَنا ٔم ٌَّ اِلَحِن ًٔ ذَُؤیِٕب ََ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًُ ََبٔی ىَحٔيٕح  ٙٔ  ابِ َٔ َس ُُُيؤب الظَّ ٌِ ٌَ َب ًٔ ًَُنَز کَا  ابِ

دبعاکلمل نب بیعش، انب فبہ، ثیل، رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک وسرج رغفب وہ ایگ افر ںیم 

رگم فہ ےتلچ رےہ اہیں  دبعاہلل نب رمع ےک اسھت اھت  سپ مہ رفاہن وہےئ افر بج مہ ےن داھکی ہک رات وہیئگ وت اؿ ےس امنز ےک ےیل اہک

کت ہک قفش اغ ب وہیئگ افر اترے ےنکمچ ےگل بت آپ ارتے افر دفونں امنزںی اکی اسھت زپ۔ںی  اس ےک دعب اہک ہک ںیم ےن 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دلجی انلچ وہات وت ایس رطح امنز زپےتھ ینعی دفونں امنزفں

وک رات ںیم عمج رکےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک اع مص نب دمحم ےن وباہطس اےنپ اھبیئ )رمع فنب دمحم( ربفاتی اس م رفاتی ایک ےہ افر 

انب ایب حیجن ےن اامسلیع نب دبعارلنمح نب ذفبی ےس رفاتی ایک ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتیل ےن قفش اغ ب وہےن ےک دعب دفونں 

  امنزںی عمج ںیک

 دبعاکلمل نب بیعش، انب فبہ، ثیل، رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1206    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً موہب، مٔـل، ً٘يل، ابً طہاب، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل اٌالی :  راوی

ًِ ََىَٔص  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ِيٕل  َ٘ ًُ ًِ ًَ ُل  َـّ َٔ ثََيا اِلُن اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ َمِوَصٕب اِلَن ُٗتَِيَبُة َوابِ ثََيا  َ  َحسَّ اَل ک َٗ ًٔ َمالٕٔک  ٌَ بِ ا

ٔت  ِٗ ٔلَی َو ِضَز إ َ الوُّ
ِنُص ََخَّ َّ الظَّ ٌِ َتزٔی ِبَل ََ َٗ َه إَٔذا اِرَتَحَل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌِ َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ إ َٓ ٍَ بَِيَيُضَنا  َحَن َٓ ِْصٔ ثُهَّ ىَزََل  ٌَ  اِل

 َّ ِضَز ثُهَّ َرَٛٔب َػل َّی الوُّ ٌِ یَزَِتٔحَل َػل ِبَل ََ َٗ ِنُص  َُِت الظَّ ٌَ َزا اضَٔی ٔمِْصَ َوکَا َٗ ْل  َـّ َٔ ٌَ ُم اَل ََبُو َزاُوز کَا َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

اَلةَ  ـَ َٓ  ًُ ًَِوةٔ َوصَُو ابِ  ُمَحاَب السَّ



 

ہبیتق نب ومبہ، لضفم، لیقع، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےس ےلہپ رفس رپ رفاہن وہےت وت رہظ وک رصع ےک فتق کت ومرخ رکےت رھپ ارت رک دفونں امنزفں وک اکی اسھت ادا فملس وسرج ڈےنلھ

رفامےت افر ارگ رفایگن ےس ےلہپ وسرج ڈ ل اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ زپھ رک وسار وہےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک لضفم نب 

 ب ادلوعات ےھت اضفہل رصم ےک اقیض ےھت افر اجتسم

 ہبیتق نب ومبہ، لضفم، لیقع، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1207    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، جابز بً اسنٌيل، ً٘يل، جابز بً اسنٌيل :  راوی

 ٔ ِيٕل ب َ٘ ًُ ًِ ًَ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َجابٔزُ بِ ثََيا ابِ ًُ َزاُوَز اِلَنِضزٔیُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ اَل َضَذا اِلَحٔسیَحسَّ َٗ  ٔ ٔث بٔإِٔسَيازٔظ

 ُٙ َٔ ٌَٔظأئ حٔیَن َئِيُب الظَّ ٍَ بَِيَيَضا َوبَیَِن اِل َّی یَِحَن زَٔب َحً ِِ ُ اِلَن  َویَُؤخِّ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اجرب نب اامسلیع، لیقع، اجرب نب اامسلیع ےن اس دحثی وک لیقع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی ایک ےہ 

 فملس رغمب وک رغفب قفش کت ومرخ رکےت رھپ دفونں امنزںی ینعی رغمب افر اشعء الم رک زپےتھ  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اجرب نب الیعمس، لیقع، اجرب نب الیعمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک ایبؿ

     1208    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، یزیس بً ابی حبيب، ابی اللٔيل، ًامز بً واثلہ، حرضت مٌاذ بً رضی اہلل اٌالی :  راوی

ٌٔيٕس ََِخبََرىَا ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٌَّ  َحسَّ ًٔ َجَبٕل ََ ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ ًٔ َواثَٔلَة  ٔ بِ ًَأمز ِئل  َٔ ًِ ََبٔی اللُّ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ِيُث  اللَّ

 َ
ِنُص ََخَّ َّ الظَّ ٌِ َتزٔی ِبَل ََ َٗ ٔ َتبُوَک إَٔذا اِرَتَحَل  َُزَِوة ٌَ فٔی  َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اہللُ  ِضَز  الئَّيیَّ َػل ِْصٔ الوُّ ٌَ ٔلَی اِل َضا إ ٌَ َّی یَِحَن َحً

 ٌَ ا ثُهَّ َساَر َوکَا ٌّ ِْصَ َجنٔي ٌَ ِضَز َواِل َّی الوُّ ِنٔص َػل ّٔ الظَّ َس َزیِ ٌِ ا َوإَٔذا اِرَتَحَل َب ٌّ ُيَؼلَِّيُضَنا َجنٔي زَٔب  َٓ ِِ ِبَل اِلَن َٗ إَٔذا اِرَتَحَل 

 ٔ ٌَٔظأئ َوإ ٍَ اِل َّی ُيَؼلَِّيَضا َم زَٔب َحً ِِ َ اِلَن
اَل ََبُو َزاُوز ََخَّ َٗ زٔٔب  ِِ ٍَ اِلَن َصا َم ََٓؼَلَّ ٌَٔظاَئ  ًَحََّل اِل زٔٔب  ِِ َس اِلَن ٌِ َذا اِرَتَحَل َب



 

ُٗتَِيَبُة َوِحَسظُ   َوَلِه َیزِؤ صََذا اِلَحٔسیَث إَٔلَّ 

اتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب الیفطل، اعرم نب فاہلث، رضحت اعمذ نب ریض اہلل اعتیل ےس رف

ہیلع فآہل فملس زغفہ وبتک ےک ومعق رپ بج وسرج ڈےنلھ ےس ےلہپ رفاہن وہےت وت رہظ ںیم رصع کت اتریخ رفامےت رھپ رہظ وک رصع ےک 

 رغمب اسھت الم رک زپےتھ افر بج وسرج ڈےنلھ ےک دعب رفاہن وہےت وت رہظ ف رصع زپھ رک ےتلچ  افر ارگ رغمب ےس ےلہپ رفایگن وہیت وت

 ںیم اتریخ رکےت افر اشعء ےک اسھت الم رک زپھ ےتیل افر ارگ رغمب ےک دعب ےتلچ وت اشعء وک رغمب ےک اسھت زپھ رک ےتلچ اوبداؤد ےتہک ںیہ

 ہک اس دحثی وک ہبیتق ےک العفہ یسک ےن رفاتی ںیہن ایک 

 ، رضحت اعمذ نب ریض اہلل اعتیلہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب الیفطل، اعرم نب فاہلث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم امنز یک رقاتئ ںیم ااصتخر اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم امنز یک رقاتئ ںیم ااصتخر اک ایبؿ

     1209    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًسی، ثابت، حرضت بزاء بً ًازب انؼاری رضی اہلل اٌالی :  راوی

ٍَ َرُسؤل اہللٔ ِجَيا َم اَل َخَ َٗ ًِ اِلبََرأئ  ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ًَٔسیِّ بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًََليِ َحسَّ َّی اہللُ  َه فٔی  َػل طٔ َوَسلَّ

 ٌٔ یٔن َوالزَّیُِتو َتیِٔن بٔالتِّ ٌَ ِٛ ََ فٔی إِٔحَسی الزَّ رَقَ َٓ َة  ٌَٔظاَئ اِْلٔخَ َّی بَٔيا اِل ََٓؼل  َسَفٕ 

صفح نب رمع، ہبعش، ددی، اثتب، رضحت رباء نب اعزب ااصنری ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ِ فملس ےک اسھت اکی رفس 

 

 
ِّ

 

 ل
ِ
ںیم ےلکن  سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اشعء یک امنز زپاھیئ وت اس یک اکی رتعک ںیم، اِ

وِؿ، زپیھ  ُ

 

ْ
 

اشلَي
َ
 ف

 صفح نب رمع، ہبعش، ددی، اثتب، رضحت رباء نب اعزب ااصنری ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 رفس ںیم لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

     1210    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی رضی اہلل اٌالیٗتيبہ بً سٌيس، ليث، ػٔواٌ بً سليه، ابوبرسہ، حرضت بزاء بً ًازب انؼار :  راوی

ًِ ا ًَ ارٔیِّ  َٔ َة اِلِٔ ًِ ََبٔی برُِسَ ًَ ًٔ ُسَلِيٕه  ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَازٕٔب اِْلَِنَؼارٔیِّ َحسَّ  ًٔ ِلبََرأئ بِ

َلِيطٔ َوَسلََّه ثََناىَٔيةَ  ًَ َّی اہللُ  اَل َػحِٔبُت َرُسوَل اہللٔ َػل ِبَل  َٗ َٗ ِنُص  َتیِٔن إَٔذا َزاَُِت الظَّ ٌَ ِٛ َنا َرََیُِتُط َتَزَک َر َٓ ا  ًََْشَ َسَفّ

 ٔ ِضز  الوُّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، وفصاؿ نب میلس، اوبرسبہ، رضحت رباء نب اعزب ااصنری ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل 

نکیل ںیم ےن ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زفاؽ ےک دعب افر رہظ ےس ےلہپ دف ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ااھٹرہ رفسفں ںیم راہ 

 راعکت رتک رکےت ہن داھکی 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، وفصاؿ نب میلس، اوبرسبہ، رضحت رباء نب اعزب ااصنری ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم لفن امنز زپےنھ اک ایبؿ

     1211    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، ًيسٰی بً حٔؽ بً ًاػه :  راوی

ًٔ ًُنَ  ًَأػٔه بِ  ًٔ ٔؽ بِ ِٔ ًُ َح ثََيا ًٔيَسی بِ َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل َحسَّ َٗ  ٕٙ ی ًَ ًَُنَز فٔی َطٔ اَل َػحِٔبُت ابِ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ أب  ًٔ اِلَدلَّ َز بِ

اَل لَ  َٗ  ٌَ ُحو ُِٗلُت يَُشبِّ ٍُ َصُؤََلٔئ  اَل َما َيِؼَي َ٘ َٓ ََی ىَاّسا َٗٔياّما  َبَل ََفَ ِٗ َتیِٔن ثُهَّ ََ ٌَ ِٛ َّی بَٔيا َر ّحا ََِتَنِنُت ََٓؼل ِيُت ُمَشبِّ ُٛ ِو 

 ًَ َّی َػََلتٔی یَا ابِ َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ ًَلَی َر َلِه یَزِٔز  َٓ َفٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی الشَّ َّی اہللُ  ِّی َػحِٔبُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔن َّ َوَجلَّ  ََخٔی إ ًَز طُ اہللُ  ـَ َب َٗ

زَّ َوَجلَّ َوَػ  ًَ ُط اہللُ  ـَ َب َٗ َّی  َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ ًَلَی َر َلِه یَزِٔز  َٓ ُط اہللُ َوَػٔحِبُت ََبَا برَِکٕ  ـَ َب َٗ َّی  َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ ًَلَی َر َلِه َیزِٔز  َٓ ٔحِبُت ًَُنَز 

َّ َو  ًَز اَل اہللُ  َٗ ِس  َٗ الَی َو ٌَ ُط اہللُ َا ـَ َب َٗ َّی  َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ ًَلَی َر َلِه یَزِٔز  َٓ  ٌَ الَی َوَػحِٔبُت ًُِثَنا ٌَ ٌَ َلُِٜه فٔی َرُسؤل اہللٔ َا ِس کَا َ٘ َجلَّ َل

 َيْة َُِسَوْة َحَش 

یبنعق، ٰیسیع نب صفح نب اعمص اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اکی رفس ںیم دبعاہلل نب رمع ےک اسھت اھت اوھنں ےن دف 

رںیتعک زپاھںیئ اوھنں ےن ولوگں یک رطػ وتہج یک وت داھکی ہک ولگ امنز ںیم وغشمؽ ںیہ وپاھچ ہی ولگ ایک رک رےہ ںیہ؟ ںیم ےن اہک 



 

اس رپ دبعاہلل نب رمع ےن اہک ہک ارگ ےھجم لفن یہ زپانھ وہےت وت ںیم اینپ امنز وپری رکات )ینعی رصق ہن رکات( اے  ونالف زپھ رےہ ںیہ

ےجیتھب ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم راہوہں نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک ےس زایدہ امنز 

اہلل ہیلع فآہل فملس فافت اپ ےئگ رھپ ںیم اوبرکب ریض اہلل اعتیل ےک اسھت راہ اوھنں ےن یھب دف رتعک ںیہن زپیھ اہیں کت ہک آپ یلص 

رپ ااضہف ںیہن ایک اہیں کت ہک اؿ یک یھب فافت وہیئگ  رھپ ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ےک اسھت راہ اوھنں ےن یھب دف رتعک رپ 

  رھپ ںیم رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ےک اسھت راہ اوھنں ےن یھب دف راعکت ںیم زایدیت ںیہن یک اہیں کت ہک فہ یھب فافت اپ ےئگ

ھا رے ےیل روسؽ  یا وک رطہقی ںیم رتہبنی ومنہن 

م

 

ت

ااضہف ںیہن ایک اہیں کت ہک فہ یھب ااقتنؽ رک ےئگ افر اہلل اعتیل اک رفامؿ ےہ ہک 

 ےہ 

 یبنعق، ٰیسیع نب صفح نب اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افٹن رپ لفن افر فرت زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افٹن رپ لفن افر فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1212    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وىص، ابً طہاب، سا لهاحنس بً ػالح، ابً وہب، ی :  راوی

ا َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َّی َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َل کَا

طَ  ًَلَی الزَّاحَٔلةٔ ََیَّ َوِجطٕ َتَوجَّ ُح  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَشبِّ َلِيَضا اہللُ  ًَ ِّی اِلَنُِٜتوبََة  َُّط ََل ُيَؼل َُیَِر ََى َلِيَضا  ًَ  َویُوتٔزُ 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اس  م اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن رپ لفن 

  رفض امنز ںیہن زپےتھ ےھت زپےتھ ےھت وخاہ اس اک رخ یسک رطػ وہ افر اس رپ فرت یھب زپےتھ ےھت، سب

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اس  م :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افٹن رپ لفن افر فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1213    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 مشسز، ربعی، ًبساہلل بً جاروز، ًنزو بً ابی ححاد، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل اٌالی :  راوی

أد َحسَّ  ًُ ََبٔی اِلَححَّ ًَِنزُو بِ ثَىٔی  ٔ َحسَّ ًٔ اِلَحاُروز ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًُ ثََيا رٔبِعٔیُّ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًُ ََبٔی َسبَِرَة ثَىٔی اِلحَ َحسَّ اُروزُ بِ

ٌِ یَتَ  أََراَز ََ َٓ ٌَ إٔذَا َساََفَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َ ًُ َمالٕٔک َ ثَىٔی ََىَُص بِ تٔطٔ اِلِ٘ٔبَلَة َحسَّ َٗ َبَل بَٔيا ِ٘ ََ اِسَت َلوَّ

َضطُ رٔکَابُطُ  َّی َحِيُث َوجَّ ََّر ثُهَّ َػل َٜب َٓ 

، دبعاہلل نب اجرفد، رمعف نب ایب اجحج، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، ریعب

فملس بج رفس ںیم وہےت افر لفن زپانھ اچےتہ وت اےنپ افٹن اک رخ ہلبق یک رطػ رک ےک ریبکت ہہک ےتیل رھپ امنز زپےتھ اب فہ دجرھ 

 اچےہ اجات 

 ، دبعاہلل نب اجرفد، رمعف نب ایب اجحج، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیلدسمد، ریعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افٹن رپ لفن افر فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1214    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ًنزو، یحٌی ، ابوحباب، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالی :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌٔئس بِ ًِ ََبٔی اِلُحَبأب َس ًَ ًٔ َیِحٌَی اِلَنازٔنٔیِّ  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًٔ ًَُنَز ََ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ اَل   َٗ َُّط  ى

ٔلَی َخِيبَرَ  ْط إ ًَلَی حَٔنإر َوصَُو ُمَتَوجِّ ِّی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل َّی اہللُ   َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل

یبنعق، امکل، رمعف، ییحی، اوبةحب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 دگےھ رپ امنز زپےتھ داھکی افر اس اک رخ ربیخ یک رطػ اھت اکی 

 یبنعق، امکل، رمعف، ییحی ، اوبةحب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فر فرت زپےنھ اک ایبؿافٹن رپ لفن ا

     1215    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ، ابوزبیر، حرضت جابز رضی اہلل اٌالی :  راوی

 ٔ ًِ َجاب ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا ابِ َه فٔی َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َثىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ اَل َب َٗ  ٕ ز



 

 َٔ و ُٛ
ًِ الزُّ ُف ٔم َٔ ُحوزُ ََِخ ٚٔ َوالشُّ ًَلَی َراحَٔلتٔطٔ ىَِحَو اِلَنِْشٔ ِّی  حٔئُِت َوصَُو ُيَؼل َٓ اَل  َٗ  َحاَجٕة 

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اکی  امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ےس

اکؾ ےس اجیھب بج ںیم فاسپ آای وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن رپ ےھٹیب وہےئ افر رشمؼ یک رطػ رخ ےیک 

 وہےئ امنز زپھ رےہ ںیہ افر دجسہ روکع ےس ذرا اچین ےہ 

 ایفسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیلامثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذعر یک انب رپ افٹن رپ ھٹیب رک رفض امنز زپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ذعر یک انب رپ افٹن رپ ھٹیب رک رفض امنز زپانھ

     1216    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، محنسبً طٌيب، نٌناٌ بً ميذر، ًلاء بً ابورباح، حرضت ًلاء بً ابی رباح رضی اہلل اٌالی :  راوی

ًٔ اِلُنِئذرٔ ٌٔ بِ َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ ِيٕب  ٌَ ًُ ُط ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًَائَٔظَة  َحسَّ َُّط َسأََل  ًٔ ََبٔی َربَإح ََى ًََلأئ بِ  ًِ ًَ

 ٔ ًَّ فٔی َذلَٔک ف ِؽ َلُض اَلِت َلِه یَُزخَّ َٗ َوابِّ  ًَلَی السَّ ٌِ ُيَؼلِّیَن  َؽ لٔليَِّشأئ ََ ًَِيَضا َصِل ُرخِّ اَل َرضَٔی اہللُ  َٗ ٕ َوََل َرَخإئ  ة ی ٔطسَّ

ْس َصَذا فٔی اِلَنُِٜتوبَةٔ   ُمَحنَّ

 اخدل، دمحمنب بیعش، امعنؿ نب ذنمر، اطعء نب اوبرابح، رضحت اطعء نب ایب رابح ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ومحمد نب

ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک وعروتں وک وساری رپ امنز زپانھ درتس ےہ؟ اوھنں ےن اہک ںیہن یسک فتق ںیم 

 اک وہ ای اانیمطؿ اک، دمحم نب بیعش ےتہک ںیہ ہک اس ےس رماد رفض امنز ےہیھب درتس ںیہن، فتق رپاشیین 

 ومحمد نب اخدل، دمحمنب بیعش، امعنؿ نب ذنمر، اطعء نب اوبرابح، رضحت اطعء نب ایب رابح ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرف امنز وک بک وپرا زپےھ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف امنز وک بک وپرا زپےھ؟



 

     1217    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ابزاہيه بً موسی، ابً ًليہ، حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل اٌالی :  راوی

ثََيا ُموَسی  ُوطُ ََِخ َحسَّ ِٔ َة َوَصَذا َل ًُ ًَُليَّ ًُ ُموَسی ََِخبََرىَا ابِ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ اْز ح و َحسَّ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ًُ َزیِٕس بِ ًَلٔیُّ بِ بََرىَا 

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َُزَِوُت َم اَل  َٗ ًٔ حَُؼیِٕن  ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ َة  ًِ ََبٔی َنرِضَ ََّٜة ًَ اَو بَٔن َٗ َ أ َٓ ِتَح  َٔ ُط اِل ٌَ َه َوَطضِٔسُت َم َلِيطٔ َوَسلَّ

ِوْو  َٗ َّا  إٔى َٓ ا  ٌّ وُل یَا ََصَِل اِلَبَلٔس َػلُّوا ََِرَب ُ٘ َتیِٔن َوَي ٌَ ِٛ ِّی إَٔلَّ َر َة َلِيَلّة ََل ُيَؼل ًَِْشَ  َسِفْ ثََنانٔی 

ؿ نب ،نیص ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص ومیس نب اامسلیع، امحد، اربامیہ نب ومیس، انب ہیلع، رضحت رمعا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ددعتد اہجد ںیم رشتک یک حتف ہکم ےک ومعق رپ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت ہکم ںیم آپ 

ملس اس دفراؿ دف رتعک یہ زپےتھ رےہ  افر رفامےت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااھٹرہ راںیت ایقؾ ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےھت، اے ہکم فاولں، مت اچر زپوھ ویکہکن مہ اسمرف ںیہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اربامیہ نب ومیس، انب ہیلع، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف امنز وک بک وپرا زپےھ؟

     1218    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنسبً ًَلء، ًثناٌ بً ابی طيبہ، حٔؽ ًاػه، حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی :  راوی

ََلٔئ َوًُثِ  ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ْؽ  ِٔ ثََيا َح اََل َحسَّ َٗ ىَی َواحْٔس  ٌِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة اِلَن ٌُ بِ َنا

بَّ  ًَ  ًُ اَل ابِ َٗ ََلَة  ُْصُ الؼَّ ِ٘ ََّٜة َي َة بَٔن ًَِْشَ  ٍَ اَو َسِب َٗ َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ ًِ َْصَ  إض َوَم َٗ َة  ًَِْشَ  ٍَ اَو َسِب َٗ ََ

اَل ََ  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًُ َمِيُؼورٕ  ًَبَّازُ بِ اَل  َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ثََر َََتهَّ  ِٛ اَو ََ َٗ ََ ًِ ةَ َوَم ًَِْشَ  ٍَ اَو أِش َٗ 

تی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحمنب العء، امثعؿ نب ایب ہبیش، صفح اعمص، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفا

رتسہ راوتں کت ہکم ںیم ایقؾ ذپری رےہ افر رصق امنز زپےتھ رےہ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےتہک ںیہ ہک وج صخش یسک اقمؾ رپ رتسہ دؿ 

وصنمر ےن وباہطس رکعہم کت رہھٹے فہ رصق رکے افر وج اس ےس زایدہ رہھٹے فہ وپری امنز زپےھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ابعد نب 

 رضحت ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسین دؿ کت ہکم ںیم رہھٹے رےہ

 دمحمنب العء، امثعؿ نب ایب ہبیش، صفح اعمص، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف امنز وک بک وپرا زپےھ؟

     1219    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نٔيلی، محنس بً سلنہ بً اسحٙ، ًبيساہلل بً ًبساہلل، حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی :  راوی

ِيلٔیُّ  َٔ ثََيا اليُّ ًَ  َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ

 ِ٘ َة َي ًَِْشَ ِتٔح َخِنَص  َٔ ًَاَو اِل ََّٜة  َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔن ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل ََ اَل ََبُو َزاُوز َرَوی َصَذا َٗ َٗ ََلَة  ُْصُ الؼَّ

َٙ َلِه  ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ٔل  ـِ َٔ ًُ اِل ًُ َخالٕٔس اِلَوصِٔيیُّ َوَسَلَنُة بِ ٌَ َوََِحَنُس بِ ًُ ُسَلامِیَ ًَِبَسةُ بِ ًَبَّإض اِلَحٔسیَث   ًَ وا ٓٔيطٔ ابِ  یَِذَُکُ

ی، دمحم نب ہملس نب ااحسؼ ، دیبع اہلل نب دبع اہلل

ب ل
ف

 

ن

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس حتف ہکم ےک اسؽ ہکم ںیم دنپرہ دؿ میقم رےہ افر امنز رصق رکےت رےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک وباہطس انب ااحسؼ، دبعہ 

 اؿ رضحات ےن اس رفاتی ںیم انب ابعس ریض اہلل اعتیل اک نب امیلسؿ ادمح نب اخدل ف یبہ افر ہملس نب لضف ےن رفاتی ایک ےہ نکیل

 ذرک ںیہن ایک 

ی، دمحم نب ہملس نب اقحس، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 اسمرف امنز وک بک وپرا زپےھ؟

     1220    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْصبً ًلی، ابی، َشیک، اػبہانی، ًرکمة، حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی :  راوی

ًٔ ا ًِ ابِ ًَ یْک  ثََيا ََشٔ ًَلٓٔیٕ ََِخبََرنٔی ََبٔی َحسَّ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ِْلَِػَبَضانٔیِّ 

َتیِٔن  ٌَ ِٛ ِّی َر َة ُيَؼل ًَِْشَ  ٍَ ََّٜة َسِب اَو بَٔن َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم رصننب یلع، ایب، رشکی، ااہبصین، رکعیس

 رتسہ دؿ کت رےہ افر دف رںیتعک زپےتھ رےہ 

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل :  رافی

 

 رصننب یلع، ایب، رشکی، ااہبصین، رکعیس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 رف امنز وک بک وپرا زپےھ؟اسم

     1221    حسیث                               جلس اول  :  جلس

موسی بً اسنٌيل، مشله بً ابزاہيه، وہيب یحٌی بً ابی اسحٙ، اىص بً مالک، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل  :  راوی

 اٌالی

 ٔ ًُ إٔبَِزاص ٌٔيَل َوُمِشلُٔه بِ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًٔ َحسَّ ًِ ََىَٔص بِ ًَ  َٙ ًُ ََبٔی إِٔسَح ثَىٔی َیِحٌَی بِ ثََيا ُوَصِيْب َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ يَه اِلَن

 ِّ ٌَ ُيَؼل کَا َٓ ََّٜة  ٔلَی َم ًِ اِلَنٔسیَيةٔ إ َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِجَيا َم اَل َخَ َٗ َياَمالٕٔک  ٌِ َّی َرَج َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ ٔلَی  ی َر إ

ا ًَِْشّ ِنَيا بَٔضا  َٗ اَل ََ َٗ ِنُتِه بَٔضا َطِيّئا  َٗ ِلَيا صَِل ََ ُ٘ َٓ  اِلَنٔسیَئة 

ومیس نب اامسلیع، ملسم نب اربامیہ، فبیہ ییحی نب ایب ااحسؼ ، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ 

 ہکم ےک ےیل ےلکن افر بج کت مہ دمہنی فاسپ ہن آےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہک مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دمہنی ےس

فملس دف رںیتعک یہ زپےتھ رےہ )ییحی نب ایب ااحسؼ( ےتہک ںیہ ہک مہ ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ےس وساؽ ایک ہک ایک آپ یلص اہلل 

 ے ےھت ہیلع فآہل فملس فاہں ھچک دؿ رہھٹے ےھت؟ اوھنں ےن اہک اہں دس دؿ رہھٹ

 ومیس نب الیعمس، ملسم نب اربامیہ، فبیہ ییحی نب ایب اقحس، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف امنز وک بک وپرا زپےھ؟

     1222    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابً مثىی، ابواسامہ، ًبساہلل بً محنس بً ًنز بً ًلی بً ابی كالب، حرضت ًنز بً ابی كالب  :  راوی

 رضی اہلل اٌالی

َّی َوَصَذ  ًُ اِلُنَثى ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوابِ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل ََِخبََرنٔی َحسَّ َٗ َّی  ًُ اِلُنَثى اَل ابِ َٗ ثََيا ََبُو ََُساَمَة  اََل َحسَّ َٗ َّی  ًٔ اِلُنَثى ُى ابِ ِٔ ا َل

ًَلٔيًّا َرضَٔی اہللُ   ٌَّ ظٔ ََ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبٔی كَالٕٔب  ًَلٔیِّ بِ  ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ٌَ إَٔذا َساََفَ ًَ ِيُط کَا ًَ َس َما   ٌِ  َساَر َب

ی شَّ ٌَ ََٓيَت َظائٔطٔ  ٌَ زَٔب ثُهَّ یَِسًُوا بٔ ِِ ِّی اِلَن ُيَؼل َٓ ٌِ تُِولَٔه ثُهَّ یَِيزُٔل  َّی َتکَاَز ََ ِنُص َحً زُُب الظَّ ِِ ٌَٔظاَئ ثُهَّ َیزَِتٔحُل  َا ِّی اِل ثُهَّ ُيَؼل

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل وُل َصََٜذا کَا ُ٘ ت َوَي ٌِ ًَلٓٔیٕ َسنٔ  ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ سٔ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٌُ اَل ًُِثَنا َٗ  ٍُ َسلََّه َيِؼَي

 ٌَّ ًٔ َمالٕٔک ََ ًَ ََىَٔص بِ ىٔی ابِ ٌِ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ َي ِٔٔؽ بِ ًِ َح ًَ ًُ َزیِٕس  وُل َوَرَوی ََُساَمُة بِ ُ٘ ٍُ بَِيَيضُ ََبَا َزاُوز َي ٌَ یَِحَن َنا َََنّشا کَا



 

ٍُ َذلَٔک َورَٔواَیُة الزُّصِزٔیِّ  َه َيِؼَي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل وُل کَا ُ٘ ُٙ َوَي َٔ َّی اہللُ  حٔیَن َئِيُب الظَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََىَٕص  ًَ

 ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِثلُطُ 

نب رمع نب یلع نب ایب اطبل، رضحت رمع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتیل ےس  امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ینثم، اوبااسہم، دبعاہلل نب دمحم

رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل رفس رکےت رغفب آاتفب ےک دعب وت ادنرھے ےک رقبی ارتےت افر امنز زپےتھ  رھپ اھکان 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ رکےت ےھت  اگنم رک اھکےت اس ےک دعب اشعء یک امنز زپےتھ افر رفاہن وہ اجےت افر رفامےت ہک آ

امثعؿ ےن اہک ہک دبعاہلل نب دمحم نب رمعنب یلع ےن اامؾ اوبداؤد وک ہی ےتہک وہے انس ہک ااسہم نب زدی ےن صفح نب دیبع اہلل ےس رفاتی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ ایک ےہ ہک اسن عمج رکےت ےھت رغمب افر اشعء وک بج قفش ڈفب اجیت افر ےتہک ےھت ہک روسؽ یلص

 رکےت ےھت افر زرہی یک رفاتی وباہطس اسن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح ےہ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ینثم، اوبااسہم، دبعاہلل نب دمحم نب رمع نب یلع نب ایب اطبل، رضحت رمع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج دنمش ےک کلم ںیم رہھٹا وہا وہ وت رصق یہ رکات رےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج دنمش ےک کلم ںیم رہھٹا وہا وہ وت رصق یہ رکات رےہ

     1223    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً حيبل، ًبسالززاٚ، مٌنز، یحٌی بً ابی ٛثیر، محنس بً ًبسالزحنً بً ثوباٌ جابز بً ًبساہلل، حرضت  :  راوی

 جابز بً ًبساہلل رضی اہلل اٌالی

ثٔی َٛ ًٔ ََبٔی  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَ َحسَّ ًٔ ثَِوبَا ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ر

ًَ َیِوّما  ی َلِيطٔ َوَسلََّه بٔتَبُوَک ًِْٔشٔ ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل ََ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز اَل ََبُو َزاُوز َُیِرُ ًَ َٗ ََلَة  ُْصُ الؼَّ ِ٘ َي

ٕ یُزِٔسلُُط ََل يُِش  َنز ٌِ  ئُسظُ َم

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 

اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وبتک ںیم سیب دؿ کت رےہ افر امنز رصق رکےت رےہ  اوبداؤد ےن اہک ہک رمعم 

 فہ یسک ےن اس رفاتی وک  دنس ںیہن ایک ےک الع

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل  :  رافی



 

 ریض اہلل اعتیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (ولصہ وخػ )احتل گنج ںیم زپیھ اجےن فایل امنز

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 (ولصہ وخػ )احتل گنج ںیم زپیھ اجےن فایل امنز

     1224    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زرقی رضی اہلل ًيہ سٌيس بً ميؼور، جزیز بً ًبسالحنيس، ميؼور، محاہس، ابوًياغ، حرضت ابوًياغ :  راوی

ًَيَّإغ  ًِ ََبٔی  ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ًَِبسٔ اِلَحنٔئس   ًُ ثََيا َجزٔیزُ بِ ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ٍَ  َحسَّ يَّا َم ُٛ اَل  َٗ الزَُّرقٔیِّ 

 ٔ ٛ ًَلَی اِلُنِْشٔ ٌَ َو ا َٔ ِش ٌُ َه بٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِس َرُسؤل اہللٔ َػل َ٘ ٌَ َل و ُٛ اَل اِلُنِْشٔ َ٘ َٓ ِضَز  ََٓؼلَِّيَيا الوُّ ًُ اِلَولٔئس  یَن َخالُٔس بِ

ِْصٔ  َ٘ َيزََلِت آَیُة اِل َٓ  ٔ ََلة َلِيضِٔه َوصُِه فٔی الؼَّ ًَ يَّا َحَنِلَيا  ُٛ َلّة َلِو  ِٔ َُ ِس َََػبَِيا  َ٘ ّة َل ِت  َََػبَِيا َٔغَّ ا َحرَضَ َلنَّ َٓ ِْصٔ  ٌَ ٔ َواِل ِضز بَیَِن الوُّ

َّٕ ا َؼ َٓ ٌَ َََماَمُط  و ُٛ بَٔل اِلِ٘ٔبَلٔة َواِلُنِْشٔ ِ٘ َه ُمِشَت َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ِْصُ  ٌَ َّی اہللُ ِل َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل َخِل

ٍَ َرُسوُل اہللٔ  َٛ
ٌّٕ آَخُ ََفَ ِّٕ َػ َس َذلَٔک الؼَّ ٌِ َّٕ َب ٌّٕ َوَػ َه َػ َلِيطٔ َوَسلَّ ا ثُهَّ َسَحَس ًَ ٌّ وا َجنٔي ٌُ َٛ َه َوَر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

اُموا َٗ ِحَسَتیِٔن َو َّی َصُؤََلٔئ الشَّ ا َػل َلنَّ َٓ ُسوىَُضِه  ٌَ یََِحُ و اَو اِْلَخُ َٗ ًَ یَلُوىَُط َو ُّٕ الَّٔذی ًَ  َوَسَحَس الؼَّ ٌَ الَّٔذی و َسَحَس اِْلَخُ

 َ
ُضِه ثُهَّ َتأَخَّ َٔ ٔل ثُهَّ َر  کَاىُوا َخِل ِّٕ اِْلَوَّ ٔ الؼَّ او َ٘ ٔلَی َم ُّٕ اِْلَخٔیرُ إ َو الؼَّ سَّ َ٘ ًَ َوَا ی ٔ اِْلَخٔ او َ٘ ٔلَی َم ُّٕ الَّٔذی َیلٔيطٔ إ ٍَ الؼَّ َٛ

اَو  َٗ ُّٕ الَّٔذی یَلٔيطٔ َو ا ثُهَّ َسَحَس َوَسَحَس الؼَّ ٌّ وا َجنٔي ٌُ َٛ َه َوَر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسوُل اہللٔ َػل َلنَّ َٓ ُسوىَُضِه  ٌَ یََِحُ و اِْلَخُ

 ٌّ ٌَ ثُهَّ َجَلُشوا َجنٔي و ُّٕ الَّٔذی َیلٔيطٔ َسَحَس اِْلَخُ َلِيطٔ َوَسلََّه َوالؼَّ ًَ َّی اہللُ  ا َجَلَص َرُسوُل اہللٔ َػل ٌّ ًََلِيضِٔه َجنٔي َشلََّه  َٓ ا 

اَل  َٗ َصا َیِوَو بَىٔی ُسَلِيٕه  ٌَ َوَػَلَّ ا َٔ ِش ٌُ َصا بٔ ًِ  ََٓؼَلَّ ًَ ىَی  ٌِ ٕ صََذا اِلَن ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ََبُو َزاُوز َرَوی ََیُّوُب َوصَٔظاْو 

 َٛ ًَبَّإض َو  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًُ حَُؼیِٕن  َذلَٔک َرَواُظ َزاُوزُ بِ َٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  َل الئَّيیِّ َػل ًَ  ًِ ًَ ِبُس اِلَنلٔٔک  ًَ إئ َذلَٔک 

ًُ َخالٕٔس  َمُة بِ َذلَٔک ًرِٔکٔ َٛ َلطُ َو ٌِ ٔ ًِ ََبٔی ُموَسی ٓ ًَ  ٌَ ا ًِ حٔلَّ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزةُ  َٗ َذلَٔک  َٛ ٕ َو ًِ َجابٔز ًِ الئَّيیِّ ًَ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ

ًِ الئَّيیِّ  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ َذلَٔک صَٔظاُو بِ َٛ َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِورٔیِّ  َػل ِوُل الثَّ َٗ َه َوصَُو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

دیعس نب وصنمر، رجری نب دبعادیمحل، وصنمر، اجمدہ، اوبایعش، رضحت اوبایعش زریق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ یلص 

دار ےھت سپ بج مہ ےن رہظ یک امنز زپیھ وت اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افسعؿ ںیم افر اؿ دونں اخدل نب فدیل رشموکں ےک رس



 

رشمنیک ےن اہک ہک مہ ےس وچک وہیئگ مہ ےس وھبؽ وہیئگ ارگ مہ اؿ رپ امنز یک احتل ںیم ہلمح رکےت وت رتہب اھت سپ رہظ ف رصع ےک 

 افر رشمنیک آپ درایمؿ آتی رصق انزؽ وہیئ، بج رصع اک فتق آای وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلبق رخ وہ رک ڑھکے وہےئ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ اکی فص ڑھکی وہیئ افر اےکس ےھچیپ اکی افر فص 

ڑھکی وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر بس ولوگں ےن روکع ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر ایلگ فص فاولں ےن 

ہ ایک افر یلھچپ فص فاےل ابہگنین رکےت وہےئ ڑھکے رےہ بج ایلگ فص فاےل دجسہ ےس افرغ وہ رک ڑھکے وہےئ وت یلھچپ دجس

فص فاولں ےن دجسہ ایک، اےکس دعب ایلگ فص فاےل ےھچیپ آےئگ افر یلھچپ فص فاےل آےگ ڑبھ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس ےک اسھت روکع ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر اؿ ولوگں ےن وج ےن افر بس ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع

یلہپ رتعک ںیم یلھچپ فص ںیم ےھت دجسہ ایک افر یلھچپ فص فاےل وج یلہپ رتعک ںیم ایلگ فص ںیم ےھت ابہگنین رکےت وہےئ ڑھکے 

افر ایلگ فص فاےل یھب ےھٹیب وت یلھچپ فص فاولں ےن دجسہ ایک رھپ  رےہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسفں ےس افرغ وہ رک ےھٹیب

بس ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس رپ السؾ ریھپا افر ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افسعؿ افر ینب 

ہطس رضحت اجرب ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل میلس ںیم امنز زپیھ، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اویب ف اشہؾ ےن ربفاتی اوباسلریب وبا

فملس ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی ایک ےہ افر ایس رطح اس دحثی وک داؤد نب ،نیص ےن وباہطس رکعہم رضحت انب ابعس ریض اہلل 

دہ ےن ربفاتی نسح ہنع ےس افر ایس رطح دبعاکلمل ےن وباہطس اطعء رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ افر ایس رطح اتق

وباہطس اطحؿ اوب ومٰیس ےس ااکن لعف رفاتی ایک ےہ افر ایس رطح رکعہم نب اخدل ےن وباہطس اجمدہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر 

 اشہؾ نب رعفہ ےن وباہطس فادل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ افر اامؾ وثری اک یھب یہی وقؽ ےہ

  نب وصنمر، رجری نب دبعادیمحل، وصنمر، اجمدہ، اوبایعش، رضحت اوبایعش زریق ریض اہلل ہنعدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وہ سپ اامؾ اےنپ دفرسی وصرت ہی ےہ ہک اکی فص اامؾ ےک اسھت اقمئ وہ افر دفرسی فص دنمش ےک اقمہلب ںیم 

اسوھتفاولں وک اکی رتعک زپاھےئ افر اامؾ ڑھکا رےہ اہیں کت ہک ہی بس ولگ دفرسی رتعک زپھ ںیل رھپ ہی دنمش 

ےک اقمہلب ںیم ےلچ اجںیئ افر دفرسی امجتع آرک اامؾ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ افر اامؾ اھٹیب رےہ اہیں کت ہک 

  اامؾ بس ےک اسھت السؾ ریھپےامجتع اثہین یلہپ رتعک وپری رکے اس ےک دعب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

افر اامؾ ڑھکا رےہ  دفرسی وصرت ہی ےہ ہک اکی فص اامؾ ےک اسھت اقمئ وہ افر دفرسی فص دنمش ےک اقمہلب ںیم وہ سپ اامؾ اےنپ اسوھتفاولں وک اکی رتعک زپاھےئ



 

ںیم ےلچ اجںیئ افر دفرسی امجتع آرک اامؾ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ افر اامؾ اھٹیب رےہ اہیں کت ہک ہی بس ولگ دفرسی رتعک زپھ ںیل رھپ ہی دنمش ےک اقمہلب 

 اہیں کت ہک امجتع اثہین یلہپ رتعک وپری رکے اس ےک دعب اامؾ بس ےک اسھت السؾ ریھپے

     1225    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بسالزحنً بً ٗاسه، ػالح، بً خوات، حرضت سہل بً ابی حثنہ رضی اہلل ًيہًبيساہلل بً مٌاذ، طٌيبہ، ً :  راوی

 ََ ًِ ًَ أسٔه  َ٘ ًٔ اِل ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ إت  ًٔ َخوَّ ًِ َػالٔٔح بِ ًَ بٔيطٔ 

ًٔ ََبٔی َحِثَنةَ  ٔ  َسِضٔل بِ َّی ب ََٓؼل یِٔن  َّٔ طُ َػ َٔ َلُضِه َخِل ٌَ َح َٓ  ٕٖ َّی بٔأَِػَحابٔطٔ فٔی َخِو ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػل َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَ یَلُوىَُط ََ الَّٔذی

ُموا َوتَ  سَّ َ٘ ّة ثُهَّ َا ٌَ ِٛ ُضِه َر َٔ ًَ َخِل َّی الَّٔذی َّی َػل ائّٔنا َحً َٗ َلِه یَزَِل  َٓ اَو  َٗ ّة ثُهَّ  ٌَ ِٛ َّی بٔضِٔه الئَّيیُّ َر ََٓؼل اَمُضِه  ُٗسَّ ًَ کَاىُوا  َ الَّٔذی
أَخَّ

ّة ثُهَّ َسلََّه  ٌَ ِٛ ُٔوا َر ًَ َتَدلَّ َّی الَّٔذی َّی َػل َس َحً ٌَ َٗ ّة ثُهَّ  ٌَ ِٛ َه َر ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

 بِہ، دبعارلنمح نب اقمس، اصحل، نب وخات، رضحت لہس نب ایب
عئ

 

ص
 ہمثح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص دیبع اہلل نب اعمذ، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک امنز وخػ زپاھیئ وت ایکن دف ںیفص ںیک سپ ےلہپ ایلگ فص فاولں ےک اسھت اکی رتعک زپیھ رھپ 

 ےلچ ےئگ اب وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے رےہ افر ےلھچپ ولگ اکی رتعک زپھ رک آےگ ڑبھ ےئگ افر آےگ فاےل ےھچیپ

آےگ ڑبھ ےئگ ےھت اؿ ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رتعک زپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب رےہ اہیں 

 کت ہک وج وج ولگ ےھچیپ ےلچ ےئگ ےھت اوہنں ےن اکی رتعک افر زپیھ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا

 بِہ، دبعارلنمح نب اقمس، اصحل، نب وخات، رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل ہنع :  رافی
عئ

 

ص
 دیبعاہلل نب اعمذ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ؾ ڑھکا رےہ افر ابیق ولگ اہنت رسیتی وصرت وضعبں ےن اہک ہک اامؾ بج اکی رگفہ ےک اسھت اکی رتعک زپھ ےل وت اام

 شمدی اکی رتعک زپھ رک السؾ ریھپ دںی رھپ افرغ وہ رک دنمش ےک اسےنم ےلچ اجںیئ افر السؾ ںیم االتخػ ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

اکی رتعک زپھ رک السؾ ریھپ دںی رھپ افرغ وہ رسیتی وصرت وضعبں ےن اہک ہک اامؾ بج اکی رگفہ ےک اسھت اکی رتعک زپھ ےل وت اامؾ ڑھکا رےہ افر ابیق ولگ اہنت شمدی 

 رک دنمش ےک اسےنم ےلچ اجںیئ افر السؾ ںیم االتخػ ےہ

     1226    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، یزیس بً روماٌ، ػالح، بً خوات، حرضت ػالح بً خوات :  راوی

ًِ َم  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َّی َم ًِ َػل نَّ ًَ إت  ًٔ َخوَّ ًِ َػالٔٔح بِ ًَ  ٌَ ًٔ ُروَما ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َه الٕٔک 



 

َّی بٔالًَّٔی َم  ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ّة ؤَجاَظ اِل َٔ ٔ طُ َوكَائ ٌَ ِت َم َّٔ ّة َػ َٔ ٔ ٌَّ كَائ ََ ٖٔ َٔ َػََلَة اِلَدِو ا َٗ وا َیِوَو َذأت الزِّ ائّٔنا َوَََتنُّ َٗ ّة ثُهَّ ثََبَت  ٌَ ِٛ طُ َر ٌَ

َة ا ٌَ ِٛ َّی بٔضِٔه الزَّ ََٓؼل ی  ُة اِْلُِخَ َٔ ٔ ائ ُسوِّ َوَجائَِت اللَّ ٌَ وا ؤَجاَظ اِل ُّٔ ُٓوا َوَػ ُٔٔشضِٔه ثُهَّ اِنَْصَ ًِ َػََلتٔطٔ ثُهَّ ثََبَت ْٔلَِن لًَّٔی َبَ٘ٔيِت ٔم

ُٔٔشضِٔه ثُهَّ  وا ْٔلَِن ٔلَیَّ  َجالّٔشا َوَََتنُّ ُت إ ٌِ ٌَ َََحبُّ َما َسنٔ ًٔ ُروَما اَل َمالْٔک َوَحٔسیُث َیزٔیَس بِ َٗ َه بٔضِٔه   َسلَّ

یبنعق، امکل، سیدی نب رفامؿ، اصحل، نب وخات، رضحت اصحل نب وخات ےن اکی اےسی صخش ےک وحاہل ےس رفاتی یک ےہ سج ےن 

امنز وخػ زپیھ ےہ ہک اکی رگفہ ےن اامؾ ےک اسھت فص ابدنیھ افر  زغفہ ذات ارلاقع ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

دفرسا رگفہ دنمش ےک اسےنم راہ سپ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رگفہ وک اکی رتعک زپاھیئ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اینپ امنز اہنت اہنت وپری یک افر امنز ےس  فملس ےک اسھت اھت اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے رےہ افر اس رگفہ ےن

رفاتغ ےک دعب ہی ولگ دنمش ےک اسےنم چنہپ ےئگ  رھپ دفرسا رگفہ آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اینپ ہیقب 

تعک زپھ رک امنز وپری یک امنز زپیھ  اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب رےہ افر اس رگفہ ےک ولوگں ےن اینپ اینپ اکی ر

اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا  اامؾ امکل ےن اہک ہک ولصة وخػ ےک ہلسلس ںیم ینتج رفاایت ںیم ےن ینس 

 ںیہ اؿ ںیم ہی سیدی نب رفامؿ فایل دحثی ےھجم بس ےس زایدہ دنسپ ےہ

 ت اصحل نب وخاتیبنعق، امکل، سیدی نب رفامؿ، اصحل، نب وخات، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ریھپ دںی رھپ افرغ وہ ؾ رسیتی وصرت وضعبں ےن اہک ہک اامؾ بج اکی رگفہ ےک اسھت اکی رتعک زپھ ےل وت اامؾ ڑھکا رےہ افر ابیق ولگ اہنت شمدی اکی رتعک زپھ رک الس

 رک دنمش ےک اسےنم ےلچ اجںیئ افر السؾ ںیم االتخػ ےہ

     1227    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٌٗييی، مالک، یحٌی بً سٌيس، ٗاسه بً محنس، ػالح بً خوات، حرضت سہل بً ابی حثنہ انؼاری رضی اہلل  :  راوی

 اٌالی

 َ٘ ثََيا اِل َ َحسَّ إت اِْلَِنَؼارٔیِّ َ ًٔ َخوَّ ًِ َػالٔٔح بِ ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ أسٔه بِ َ٘ ًِ اِل ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ ًَ ٌَّ َسِضَل بِ

 ٔ ًِ ََِػَحاب ْة ٔم َٔ ٔ وَو اِْلَٔماُو َوكَائ ُ٘ ٌِ َي ََ ٖٔ ٌَّ َػََلَة اِلَدِو ثَُط ََ ٍُ ََبٔی َحِثَنَة اِْلَِنَؼارٔیَّ َحسَّ َٛ یَرِ َٓ ُسوِّ  ٌَ ْة ُمَوأجَضُة اِل َٔ ٔ طٔ َوكَائ

 ُٔ وا ْٔلَِن ائّٔنا َوَََتنُّ َٗ ائّٔنا ثََبَت  َٗ إَٔذا اِسَتَوی  َٓ وُو  ُ٘ ُط ثُهَّ َي ٌَ ًَ َم ّة َوَيِشُحُس بٔالَّٔذی ٌَ ِٛ َة اِلَباَٗٔيَة ثُهَّ َسلَُّنوا اِْلَٔماُو َر ٌَ ِٛ ٔشضِٔه الزَّ

ائْٔه  َٗ ُٓوا َواِْلَٔماُو  ٍُ  َواِنَْصَ َٛ یَرِ َٓ  ٔ ٌَ َوَراَئ اِْلَٔماو ِّرُو َٜب ُي َٓ وا  ًَ َلِه يَُؼلُّ ٌَ الَّٔذی و بُٔل اِْلَخُ ِ٘ ُسوِّ ثُهَّ ُي ٌَ کَاىُوا ؤَجاَظ اِل بٔضِٔه  َٓ

 َٗ  ٌَ َة اِلَباَٗٔيَة ثُهَّ ُيَشلُِّنو ٌَ ِٛ ُٔٔشضِٔه الزَّ ٌَ ْٔلَِن و ٌُ َٛ یَرِ َٓ  ٌَ وُمو ُ٘ َي َٓ ًٔ َوَيِشُحُس بٔضِٔه ثُهَّ ُيَشلُِّه  ا رَٔوایَُة یَِحٌَی بِ اَل ََبُو َزاُوز َوََمَّ



 

ٔ َورَٔوایَُة ًُبَِئس ا ََلو طُ فٔی الشَّ َٔ َّطُ َخاَل ٌَ إَٔلَّ ََى ًٔ ُروَما أسٔه ىَِحَو رَٔواَیٔة َیزٔیَس بِ َ٘ ًِ اِل ًَ ٌٔيٕس  ٌٔيٕس َس ًٔ َس ہللٔ ىَِحَو رَٔوایَةٔ یَِحٌَی بِ

ائّٔنا َٗ اَل َویَِثبُُت  َٗ 

، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، اصحل نب وخات، رضحت لہس نب ایب ہمثح ااصنری ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک امنز یبنعق، امکل

وخػ اس رطح ےہ ہک اامؾ ڑھکا وہ افر اکی رگفہ اس ےک اسھت ڑھکا وہ افر دفرسا رگفہ دنمش ےک اسےنم رےہ ےلہپ اامؾ اکی رتعک 

رکے افر بج دجسہ ےس ڑھکا وہ وت ڑھکا یہ رےہ افر دتقمی اہنت اہنت اکی افر رتعک زپھ رک  زپےھ افر اےنپ دتقمویں ےک اسھت دجسہ

اینپ امنز وپری رکںیل افر رھپ السؾ ریھپ رک دنمش ےک اسےنم ےلچ اجںیئ افر اامؾ ایس رطح ڑھکا رےہ رھپ دفرسا رگفہ سج ےن امنز ںیہن 

ؿ ےک اسھت روکع ف دجسہ رک ےک السؾ ریھپ دے افر دتقمی ڑھکے وہ رک اکی زپیھ فہ آےئ افر اامؾ ےک ےھچیپ ریبکت ےہک رھپ اامؾ ا

رتعک وج ابیق رہ یئگ یھت وپری رکںی افر السؾ ریھپ دے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اقمس ےس ییحی نب دیعس یک رفاتی سیدی نب رفامؿ یک 

 رفاتی ےک لثم ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی یک رطح ےہ رگم السؾ اک رفؼ ےہ افر دیبع اہلل یک رفاتی ییحی نب دیعس یک

 ھدیےھ ڑھکے رےہ 

 یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، اصحل نب وخات، رضحت لہس نب ایب ہمثح ااصنری ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وچ یھت وصرت وضعبں ےن اہک ہک بس ولگ اکی اسھت ریبکت رحت ہمی ہہک ںیل ارگہچ تشپ ہلبق یک رطػ وہ ریھپ اکی 

رگفہ اامؾ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ افر فہ دنمش ےک اسےنم الچ اجےئ سپ دفرسا رگفہ آرک ےلہپ اہنت اکی رتعک زپےھ 

اسھت اکی رتعک ادا رکے افر اس ےک دعب فہ رھفہ آےئ وج ےلہپ افر اامؾ ےک اسھت رشکی وہ اجےئ ریھپ ااممؾ اؿ ےک 

 اکی رتعک زپھ اکچ اھت افر ابیق امدنہ اکی رتعک ادا رکے اامؾ اھٹیب رےہ ریھپ بس ےک اسھت ااھٹک السؾ ریھپے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ وہ ریھپ اکی رگفہ اامؾ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ افر فہ دنمش وچ یھت وصرت وضعبں ےن اہک ہک بس ولگ اکی اسھت ریبکت رحت ہمی ہہک ںیل ارگہچ تشپ ہلبق

رکے افر اس ےک دعب فہ ےک اسےنم الچ اجےئ سپ دفرسا رگفہ آرک ےلہپ اہنت اکی رتعک زپےھ افر اامؾ ےک اسھت رشکی وہ اجےئ ریھپ ااممؾ اؿ ےک اسھت اکی رتعک ادا 

 یق امدنہ اکی رتعک ادا رکے اامؾ اھٹیب رےہ ریھپ بس ےک اسھت ااھٹک السؾ ریھپےرھفہ آےئ وج ےلہپ اکی رتعک زپھ اکچ اھت افر اب
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 حشً بً ًلی، ابوًبسالزحنً حيوہ بً لہيٌہ، حرضت مزواٌ بً حٜه رضی اہلل اٌالی :  راوی

ًَلٓٔیٕ َحسَّ   ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّطُ َحسَّ ٔ ََى اََل ََِخبََرىَا ََبُو اِْلَِسَوز َٗ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا َحِيَوةُ َوابِ ُئ َحسَّ ًٔ اِلُنرِقٔ ًَِبٔس الزَِّحَن ٍَ  ثََيا ََبُو  َسنٔ



 

ٍَ َرُس  َّطُ َسأََل ََبَا صَُزیَِزَة صَِل َػلَِّيَت َم َٜٔه ََى ًٔ اِلَح ٌَ بِ ًِ َمزَِوا ًَ ُث  ٔ یَُحسِّ ًَ الزُّبَیِر َوَة بِ َه رُعِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ؤل اہللٔ َػل

اَو َر  َٗ ًَاَو َُزَِوةٔ ىَِحٕس  اَل ََبُو صَُزیَِزَة  َ٘ َٓ ٌُ َمًَی  اَل َمزَِوا َٗ ِه  ٌَ اَل ََبُو صَُزیَِزَة َن َٗ  ٖٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػََلَة اِلَدِو َّی اہللُ  ُسوُل اہللٔ َػل

 ٌَ اَمِت َم َ٘ َٓ ِْصٔ  ٌَ ٔلَی َػََلةٔ اِل َّی اہللُإ ََّر َرُسوُل اہللٔ َػل َٜب َٓ ٔلَی اِلِ٘ٔبَلٔة  ُسوِّ َوُهُضوُرصُِه إ ٌَ ابَٔل اِل َ٘ ی ُم ْة َُِخَ َٔ ٔ ْة َوكَائ َٔ ٔ َلِيطٔ ُط كَائ ًَ  

َّی ا ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل َٛ ُسوِّ ثُهَّ َر ٌَ ابٔلٔی اِل َ٘ ًَ ُم طُ َوالَّٔذی ٌَ ًَ َم ا الَّٔذی ٌّ َّرُوا َجنٔي َٜب َٓ َه  ّة َواحَٔسّة َوَسلَّ ٌَ ِٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َر ًَ ہللُ 

ابٔلٔی  َ٘ ٌَ َٗٔياْو ُم و ُة الًَّٔی َتلٔيطٔ َواِْلَخُ َٔ ٔ ائ َشَحَسِت اللَّ َٓ طُ ثُهَّ َسَحَس  ٌَ ُة الًَّٔی َم َٔ ٔ ائ ِت اللَّ ٌَ َٛ اَو َرُسوُل اہللٔ َوَر َٗ ُسوِّ ثُهَّ  ٌَ اِل

اَمِت اللَّ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ابٔلٔی َػل َ٘ ُة الًَّٔی کَاىَِت ُم َٔ ٔ ائ َبَلِت اللَّ ِٗ ابَلُوصُِه َوََ َ٘ َٓ ُسوِّ  ٌَ ٔلَی اِل ََٓذَصبُوا إ ُط  ٌَ ُة الًَّٔی َم َٔ ٔ ائ

 ٍَ َٛ
اُموا ََفَ َٗ َنا صَُو ثُهَّ  َٛ ائْٔه  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وا َوَسَحُسوا َوَرُسوُل اہللٔ َػل ٌُ َٛ

ُسوِّ ََفَ ٌَ َه  َرُسوُل اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ُس  ٌَ ابٔلٔی اِل َ٘ ُة الًَّٔی کَاىَِت ُم َٔ ٔ ائ َبَلِت اللَّ ِٗ طُ ثُهَّ ََ ٌَ ُط َوَسَحَس َوَسَحُسوا َم ٌَ وا َم ٌُ َٛ ی َوَر ّة َُِخَ ٌَ ِٛ وا َوَسَحُسوا َر ٌُ َٛ
وِّ ََفَ

أًْس َو  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُنوا َوَرُسوُل اہللٔ َػل ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَسلَّ َّی اہللُ  َه َرُسوُل اہللٔ َػل َشلَّ َٓ ََلُو  ٌَ الشَّ ُط ثُهَّ کَا ٌَ ٌَ َم ًِ کَا َم

 ٌَ ِٛ َتیِٔن َر َٔ ٔ ائ ًِ اللَّ ٌٔ َولٔکُلِّ َرُجٕل ٔم َتا ٌَ ِٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َر َّی اہللُ  ٌَ لَٔزُسؤل اہللٔ َػل َٓکَا ا  ٌّ ْة َجنٔي ٌَ ِٛ  ْة َر

 یلع، اوبدبعارلنمح ویحہ نب ہعیہل، رضحت رمفاؿ نب مکح ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رضحت اوبرہریہ نسح نب

ریض اہلل اعتیل ےس وپاھچ ہک ایک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وخػ یک امنز زپیھ ےہ؟ رضحت اوبرہریہ ےن 

، ، بک، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےن رفامای سج اسؽ دجن اک اہجد وہا روسؽ یلص اہلل وجاب دای  اہں، رضحت رمفاؿ ےن وپاھچ

ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز زپےنھ ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رگفہ ڑھکا وہا افر اکی رگفہ دنمش ےک 

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت یہک رھپ اؿ بس ےن ریبکت یہک وج آپ اسےنم ڑھکا راہ افر اؿ یک تشپ ہلبق یک رطػ یھت ےلہپ روس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر اوھنں ےن یھب وج دنمش ےک اسےنم ےھت رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک افر 

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک افر اس رگفہ ےن وج رگفہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اس ےن یھب روکع ایک

یھب وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت افر دفرسا رگفہ ایس رطح دنمش ےک اسےنم ڑھکا راہ رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اسےنم الچ ایگ افر وج رگفہ دنمش ےک اسےنم اھت فہ آای ڑھکے وہےئ افر وج رگفہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ اھت فہ دنمش ےک

افر اس ےن روکع فدجسہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح ڑھکے رےہ بج فہ روکع ف دجسہ ےس افرغ وہ رک ڑھکے وہےئ 

فملس ےک اسھت روکع افر  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی رتعک زپیھ  اوھنں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 دجسہ ایک رھپ فہ رگفہ وج دعب ںیم دنمش ےک اسےنم ایگ اھت افر اس ےن روکع ف وجسد ےیک  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل

السؾ ریھپا سپ ہیلع فآہل فملس ےک بس اسیھت ےھٹیب رےہ بج فہ افرغ وہےئ وت السؾ وہا ینعی ےلہپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

اس رطح روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دف رںیتعک وہںیئ افر رہ اکی رگفہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی اکی 

 رتعک زپیھ 

 نسح نب یلع، اوبدبعارلنمح ویحہ نب ہعیہل، رضحت رمفاؿ نب مکح ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زپےھ افر فہ دنمش وچ یھت وصرت وضعبں ےن اہک ہک بس ولگ اکی اسھت ریبکت رحت ہمی ہہک ںیل ارگہچ تشپ ہلبق یک رطػ وہ ریھپ اکی رگفہ اامؾ ےک اسھت اکی رتعک

ےلہپ اہنت اکی رتعک زپےھ افر اامؾ ےک اسھت رشکی وہ اجےئ ریھپ ااممؾ اؿ ےک اسھت اکی رتعک ادا رکے افر اس ےک دعب فہ  ےک اسےنم الچ اجےئ سپ دفرسا رگفہ آرک

 رھفہ آےئ وج ےلہپ اکی رتعک زپھ اکچ اھت افر ابیق امدنہ اکی رتعک ادا رکے اامؾ اھٹیب رےہ ریھپ بس ےک اسھت ااھٹک السؾ ریھپے
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محنسبً ًنزو سلنہ، محنس بً اسحٙ بً جٌف بً سلنہ بً اسحٙ، محنس بً جٌف، بً زبیر، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل اٌالی

 ًِ ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ثََيا َسَلَنُة َحسَّ ِنزٕو الزَّازٔیُّ َحسَّ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ٔس بِ ٔ َوُمَحنَّ ًٔ الزُّبَیِر َفٔ بِ ٌِ ًٔ َج ٔس بِ ُمَحنَّ

ًََلِيطٔ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِجَيا َم اَل َخَ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ يَّا بَٔذأت  اِْلَِسَوزٔ  ُٛ َّی إَٔذا  ٔلَی ىَِحٕس َحً َه إ َوَسلَّ

ًِ ىَدِ  َٔ ٔم ا َٗ ًِ الزِّ ٍَ بَٔن َٛ اَل ٓٔيطٔ حٔیَن َر َٗ ٔى َحِيَوَة َو ِٔ ٔ َل َُیِر ًَلَی  ُوُط  ِٔ َياُظ َوَل ٌِ ََٓذََکَ َم  ٌَ ا َٔ ََُل  ًِ ا ٔم ٌّ ُط َوَسَحَس  ٕل َلقَٔی َجِن ٌَ َم

ِّٖ ََِػَحابٔضِٔه َوَلِه یَِذَُکِ اِستِٔسبَاَر اِلِ٘ٔبَلةٔ  ٔلَی َمَؼا ی إ ِضرَقَ َ٘ اُموا َمَظِوا اِل َٗ ا  َلنَّ َٓ اَل  َٗ ًُ ا ًُبَِيُس اہللٔ بِ اَل ََبُو َزاُوز َوََمَّ َٗ

ًٔ الزُّ  َفٔ بِ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبٔی  ًَِمِّ َحسَّ ثَىٔی  اَل َحسَّ َٗ ثََيا  َحسَّ َٓ ٕس  ٌِ ٔ َس ًَ الزُّبَیِر َوَة بِ ٌَّ رُعِ ََ ٔ بَیِر

ثَِتُط بٔضَ  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٌَّ ثَُط ََ وا َحسَّ ُّٔ ًَ َػ ُة الَّٔذی َٔ ٔ ائ ََّرِت اللَّ ب َٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ََّر َرُسوُل اہللٔ َػل ب َٛ اَلِت  َٗ ٔة  ٔ اِل٘ٔؼَّ طُ ٔذظ ٌَ َم

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  وا ثُهَّ َمََٜث َرُسوُل اہللٔ َػل ٌُ َٓ ٍَ ََفَ َٓ َشَحُسوا ثُهَّ َر َٓ وا ثُهَّ َسَحَس  ٌُ َٛ
ٍَ ََفَ َٛ َوَسلََّه َجالّٔشا ثُهَّ َسَحُسوا  ثُهَّ َر

 ٔ ًِ َوَرائٔض اُموا ٔم َٗ َّی  ی َحً ِضرَقَ َ٘ ٌَ اِل ابٔضِٔه یَِنُظو َ٘ ًِ ًَلَی ََ َُٜؼوا  َي َٓ اُموا  َٗ اىَٔيَة ثُهَّ  ُٔٔشضِٔه الثَّ ی ْٔلَِن ُة اِْلُِخَ َٔ ٔ ائ ِه َوَجائَِت اللَّ

ُٔٔشضِٔه ثُهَّ  وا ْٔلَِن ٌُ َٛ َّرُوا ثُهَّ َر َٜب َٓ اُموا  َ٘ َّی َٓ اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ُط ثُهَّ  ٌَ َشَحُسوا َم َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َسَحَس َرُسوُل اہللٔ َػل

ٍَ َرُس  ِوا َم ََٓؼلَّ ا  ٌّ ٌٔ َجنٔي َتا َٔ ٔ ائ اَمِت اللَّ َٗ اىَٔيَة ثُهَّ  ُٔٔشضِٔه الثَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَسَحُسوا ْٔلَِن َّی اہللُ اہللُ  َه ؤل اہللٔ َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

 َٔ أَِْسَ َٛ ا  ٌّ ي ُط َْسٔ ٌَ اىَٔيَة َوَسَحُسوا َم َشَحَس الثَّ َٓ ًَاَز  ا ثُهَّ  ٌّ ََٓشَحُسوا َجنٔي وا ثُهَّ َسَحَس  ٌُ َٛ
ٍَ ََفَ َٛ

ٌَ ََفَ َٔ َجاصّٔسا ََل َیأِلُو ا اِْلِْٔسَ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ا ثُهَّ َسلََّه َرُسوُل اہللٔ َػل ًّ ا ُط اليَّاُض فٔی ْٔسَ َٛ ِس َطاَر َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َه َوَسلَُّنوا 



 

ََلةٔ کُلَِّضا  الؼَّ

دمحمنب رمعف ہملس، دمحم نب ااحسؼ نب رفعج نب ہملس نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج، نب زریب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دجن وک ےلکن  بج ذات ارلاقع  ےچنہ وت افطغؿ ےک ھچک ولگ ےلم ریھپ ایس رطح ایبؿ ایک  ہک مہ روسؽ

ےسیج افرپ دحثی ںیم سگرا رگم اس ںیم ہی زایدہ ےہ ہک بج الہپ رگفہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسھت اکی رتعک زپھ رک افرغ وہا 

ر دنمش ےک اسےنم آڑھکا وہا رگم اس رفاتی ںیم ہلبق یک رطػ تشپ رکےن اک ذرک ںیہن ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ وت اےٹل اپؤں فاسپ وہا اف

ہک دیبع اہلل نب دعس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس ریمے اچچ ےن دحثی ایبؿ یک، اوھنں ےن اےنپ فادل ےس، اوھنں ےن انب ااحسؼ ےس، 

ہک اؿ ےس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےن ہی ہصق ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک  اوھنں ےن دمحم نب رفعج نب زریب ےس اؿ ےس ایبؿ ایک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت یہک افر وج رگفہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اس ےن یھب ریبکت یہک رھپ آپ 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک افر اوھنں ےن یھب دجسہ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک افر اوھنں ےن یھب روکع ایک

افر فہ ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ےس رس ااھٹای وت اوھنں ےن یھب ااھٹای اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب رےہ 

 افر اؿ ےک ےھچیپ اج رک ڑھکے وہ ےئگ  اب دفرسا رگفہ آای افر ولگ دفرسا دجسہ اہنت رک ےک ڑھکے وہ ےئگ افر اےٹل اپؤں ولٹ ےئگ

اس ےن ڑھکے وہ رک ریبکت یہک افر روکع ایک اہنت  رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک اوھنں ےن یھب اسھت یہ دجسہ ایک رھپ 

 رھپ دفونں امجک ںی ڑھکی وہںیئ اکی اسھت افر اؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر اؿ ولوگں ےن دفرسا دجسہ ایک اہنت

بس ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک وت اوھنں ےن یھب روکع ایک 

 فآہل فملس ےن دفرسا دجسہ ایک وت اوھنں ےن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک افر اوھنں یھب دجسہ ایک، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

یھب تہب دلجی ےس دفرسا دجسہ ایک اےکس دعب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا افر ڑھکے وہ ےئگ سپ اس رطح بس 

 ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وپری امنز ںیم رشتک رکیل 

 اقحس نب رفعج نب ہملس نب اقحس، دمحم نب رفعج، نب زریب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل دمحمنب رمعف ہملس، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ولگ اینپ اکی  اپوچنںی وصرت وضعبں ےن اہک اامؾ رہ رگفہ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ رھپ السؾ ریھپ دے افر فہ

 رتعک وپری رک ںیل،،

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اپوچنںی وصرت وضعبں ےن اہک اامؾ رہ رگفہ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ رھپ السؾ ریھپ دے افر فہ ولگ اینپ اکی رتعک وپری رک ںیل،،



 

     1230    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زریٍ، مٌنز ساله ابً ًنز، حرضت ابً ًنز رضی اہلل اٌالیمشسز، یزیس بً  :  راوی

ٌَّ َر  ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ  ٍٕ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُسوَل اہللٔ َػل

 ِ َتی َٔ ٔ ائ َّی بٔإِٔحَسی اللَّ ٔ َػل ٔ َُوَلئَٔک َوَجاَئ َُوَلئ او َ٘ اُموا فٔی َم َ٘ َٓ ُٓوا  ُسوِّ ثُهَّ اِنَْصَ ٌَ ی ُمَوأجَضُة اِل ُة اِْلُِخَ َٔ ٔ ائ ّة َواللَّ ٌَ ِٛ َک ٔن َر

 َ٘ َٓ اَو َصُؤََلٔئ  َٗ َتُضِه َو ٌَ ِٛ ِوا َر ـَ َ٘ َٓ اَو َصُؤََلٔئ  َٗ َلِيضِٔه ثُهَّ  ًَ ی ثُهَّ َسلََّه  ّة َُِخَ ٌَ ِٛ َّی بٔضِٔه َر اَل ََبُو َزاُوز ـَ ََٓؼل َٗ َتُضِه  ٌَ ِٛ ِوا َر

َذ  َٛ َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٌَ َسا ٌِ ًُ َم ٍْ َوَخالُٔس بِ ٔ َذلَٔک َرَواُظ ىَآ َٛ ًُ َو ُٕ بِ ٕٚ َویُوُس و ِوُل َمرِسُ َٗ لَٔک 

 ًَ َذلَٔک َرَوی یُوىُُص  َٛ ًَبَّإض َو  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌَ َلطُ ٔمِضَزا ٌَ َٓ َّطُ  ًِ ََبٔی ُموَسی ََى ًَ  ًٔ  ًِ اِلَحَش

دسمد، سیدی نب زرعی، رمعم اس م انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف 

فہ آای افر ایکن ہگج رپ امجوتعں ںیم ےس اکی وک اکی رتعک زپاھیئ افر دفرسی امجتع دنمش ےک اسےنم ڑھکی ریہ  رھپ دفرسا رگ

ڑھکا وہا افر ہی دنمش ےک اسےنم ےلچ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک یھب اکی رتعک زپاھیئ افر السؾ ریھپ دای  اؿ ولوگں 

رتعک  ےن ڑھکے وہ رک اکی رتعک اےلیک اےلیک ادا یک رھپ السؾ ریھپ رکدنمش ےک اسےنم ےلچ ےئگ  اس ےک دعب الہپ رگفہ آای وج اکی

زپھ اکچ اھت افر اوھنں ےن اکی رتعک زپھ رک السؾ ریھپ دای  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انعف افر اخدل نب دعماؿ ےن وباہطس انب رمع یبن یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح لقن ایک ےہ افر ایس رطح انب ابعس ےس رسمفؼ افر ویفس نب رہماؿ اک وقؽ ےہ افر ایس رطح 

  نسح رضحت اوبومیس ےس اؿ اک لعف رفاتی ایک ےہ ویسن ےن وباہطس

 دسمد، سیدی نب زرعی، رمعم اس م انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ؾ ےک اسھت زپےھ رھپ السؾ ریھپ دے اےکس دعب وج اؿ ےک ےھچیپ یٹھچ وصرت وضعبں ےن اہک رہ اکی رگفہ اکی رتعک اام

 ںیہ فہ ڑھکے وہ اجںیئ افر اکی رتعک زپھ ںیل رھپ ےلھچپ اؿ یک ہگج رپ آاجںیئ افر اکی رتعک امنز زپھ ںیل،،

 امنز اک ایبؿ :   ابب

اےکس دعب وج اؿ ےک ےھچیپ ںیہ فہ ڑھکے وہ اجںیئ افر اکی رتعک زپھ ںیل  یٹھچ وصرت وضعبں ےن اہک رہ اکی رگفہ اکی رتعک اامؾ ےک اسھت زپےھ رھپ السؾ ریھپ دے

 رھپ ےلھچپ اؿ یک ہگج رپ آاجںیئ افر اکی رتعک امنز زپھ ںیل،،

     1231    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل اٌالیًنزاٌ بً ميرسہ، ابً ٓـيل، حؼيٕ ابی ًبيسہ ًبساہلل بً مشٌوز، ح :  راوی



 

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی ًُبَِيَسَة  ًَ  ْٕ ثََيا ُخَؼِي ِيٕل َحسَّ ـَ ُٓ  ًُ ثََيا ابِ َة َحسَّ ًُ َمِيرَسَ ٌُ بِ ثََيا ًِٔنَزا َّی بَٔيا َحسَّ اَل َػل َٗ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش بِ

َه َػََلَة الِ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  بَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل ِ٘ ٌّٕ ُمِشَت َلِيطٔ َوَسلََّه َوَػ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل ا َخِل ًّٔ اُموا َػ َ٘ َٓ  ٖٔ َدِو

ا َ٘ اُموا َم َ٘ َٓ  ٌَ و ّة ثُهَّ َجاَئ اِْلَخُ ٌَ ِٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َر ًَ َّی اہللُ  َّی بٔضِٔه َرُسوُل اہللٔ َػل ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ َبَل َصُؤََلئٔ اِل ِ٘ ُسوَّ  َمُضِه َواِسَت ٌَ اِل

 ٔ ُٔٔشض ِوا ْٔلَِن ََٓؼلَّ اَو َصُؤََلٔئ  َ٘ َٓ َه  ّة ثُهَّ َسلَّ ٌَ ِٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َر ًَ َّی اہللُ  َّی بٔضِٔه الئَّيیُّ َػل اُموا ََٓؼل َ٘ َٓ ّة ثُهَّ َسلَُّنوا ثُهَّ َذَصبُوا  ٌَ ِٛ ِه َر

 َ ٔل ٍَ َُوَلئَٔک إ ُسوِّ َوَرَج ٌَ بٔلٔی اِل ِ٘ اَو َُوَلئَٔک ُمِشَت َ٘ ّة ثُهَّ َسلَُّنواَم ٌَ ِٛ ُٔٔشضِٔه َر ِوا ْٔلَِن ََٓؼلَّ أمضِٔه  َ٘  ی َم

صی ف ایب دیبعہ دبعاہلل نب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک 
ذ
رمعاؿ نب رسیمہ، انب لیضف، 

یئ افر اکی فص دنمش ےک اسےنم ڑھکی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخػ یک امنز زپاھیئ وت اکی فص آپ ےک ےھچیپ ڑھکی وہ

وہیئ  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رتعک ےلہپ رگفہ ےک اسھت زپیھ رھپ دفرسا رگفہ آای افر اؿ یک ہگج رپ ڑھکا وہا افر ہی 

 فآہل فملس ےن دنمش ےک اسےنم ےلچ ےئگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت یھب اکی رتعک زپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

السؾ ریھپ دای  اؿ ولوگں ےن ڑھکے وہ رک اکی رتعک اےلیک ادا یک رھپ السؾ ریھپ رک دنمش ےک اسےنم ےلچ ےئگ افر الہپ رگفہ وج اکی 

 رتعک زپھ اکچ اھت آای افر اوھنں ےن اکی رتعک اےلیک زپھ رک السؾ ریھپا 

صی ف ایب دیبعہ دبع :  رافی
ذ
 اہلل نب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیلرمعاؿ نب رسیمہ، انب لیضف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ےک ےھچیپ ںیہ فہ ڑھکے وہ اجںیئ افر اکی رتعک زپھ ںیل  یٹھچ وصرت وضعبں ےن اہک رہ اکی رگفہ اکی رتعک اامؾ ےک اسھت زپےھ رھپ السؾ ریھپ دے اےکس دعب وج اؿ

 رھپ ےلھچپ اؿ یک ہگج رپ آاجںیئ افر اکی رتعک امنز زپھ ںیل،،

     1232    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 تنيه بً ميتْص، اسحٙ بً یوسٕ، َشیک، حرضت خؼيٕ رضی اہلل اٌالی :  راوی

ثََيا َتنٔ  اَل َحسَّ َٗ َياُظ  ٌِ ٕٕ بٔإِٔسَيازٔظٔ َوَم ًِ ُخَؼِي ًَ یٕک  ًِ ََشٔ ًَ  َٕ ًَ یُوُس ىٔی ابِ ٌِ ُٙ َي ًُ اِلُنِيَتْٔصٔ ََِخبََرىَا إِٔسَح ََّر ىَٔيیُّ اہللٔ يُه بِ َٜب َٓ

ِورٔیُّ  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ الثَّ َٗ ا  ٌّ ٌٔ َجنٔي ا َّٔ ََّر الؼَّ ب َٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ًٔ َػل ًَِبُس الزَِّحَن َّی  ٕٕ َوَػل ًِ ُخَؼِي ًَ ىَی  ٌِ بَٔضَذا اِلَن

 ٔ ٔ ََِػَحابٔض او َ٘ ٔلَی َم ِوا إ ـَ ّة ثُهَّ َسلََّه َم ٌَ ِٛ َّی بٔضِٔه َر َة الًَّٔی َػل َٔ ٔ ائ ٌَّ اللَّ ََٜذا إَٔلَّ ََ ًُ َسُنَزَة َص ُٔٔشضِٔه بِ ِوا ْٔلَِن ََٓؼلَّ ِه َوَجاَئ َصُؤََلٔئ 

و ٌُ ّة ثُهَّ َرَج ٌَ ِٛ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َر ثََيا بَٔذلَٔک ُمِشلُٔه بِ اَل ََبُو َزاُوز َحسَّ َٗ ّة  ٌَ ِٛ ُٔٔشضِٔه َر ِوا ْٔلَِن ََٓؼلَّ ٔ َُوَلئَٔک  او َ٘ ٔلَی َم ِبُس ا إ ًَ ثََيا   َحسَّ

ًٔ َسُنَزَة کَابَُل  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ٍَ َُزَِوا َم َُّضِه  اَل ََِخبََرنٔی ََبٔی ََى َٗ ًُ َحبٔيٕب  َنٔس بِ ٖٔ الؼَّ َّی بَٔيا َػََلَة اِلَدِو  ََٓؼل



 

صی ف ریض اہلل اعتیل ےن اسہقب دنس افر وہفمؾ ےک اسھت رفاتی یک ےہ رگم اس 

 

ذ
زر، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، رضحت 

ض

 

ی

 

یئ
میمت نب 

ؿ وثری ےن ںیم ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت یہک وت دفونں وفصں ےن ریبکت یہک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایفس

صی ف ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی یک ےہ افر دبعارلنمح نب رمسہ ےن ایس رطح امنز زپیھ رگم س  ولوگں ےن اامؾ ےک اسھت 

 

ذ
یھب 

اریخ رتعک زپیھ یھت فہ اامؾ ےک السؾ ےک دعب دنمش ےک اسےنم ےلچ ےئگ افر ےلہپ رگفہ ےن اکی رتعک وج ابیق یھت زپیھ افر ولٹ ایگ 

ای افر اس ےن اکی رتعک زپیھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ملسم نب اربا میہ ےن دنسب دبعا دمصل نب بیبح اب ابخر فادل رھپ دفرسا رگفہ آ

)بیبح( رفاتی ایک ےہ ہک اوھنں ےن دبعارلنمح نب رمسہ ےک رمہہ اکلب ںیم اہجد ایک وت دبعارلنمح نب رمسہ ےن ںیمہ وخػ یک امنز 

 زپاھیئ یھت 

زر، ا :  رافی
ض

 

ی

 

یئ
صی ف ریض اہلل اعتیلمیمت نب 

 

ذ
 قحس نب ویفس، رشکی، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اس وتںی وصرت وضعبں ےن اہک ہک رہ اکی رگفہ اکی رتعک اامؾ ےک اسھت زپھ ےل وت رھپ دفرسی رتعک زپےنھ یک 

 رضفرت ںیہن

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 اس وتںی وصرت وضعبں ےن اہک ہک رہ اکی رگفہ اکی رتعک اامؾ ےک اسھت زپھ ےل وت رھپ دفرسی رتعک زپےنھ یک رضفرت ںیہن

     1233    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، اطٌث بً سليه، اسوز بً ہَلل، حرضت ٌَلبہ بً زہسو :  راوی

ٌِ َحسَّ  ََ  ًِ ًَ ًٔ صََٔلٕل  ٔ بِ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ُث بِ ٌَ ثَىٔی اِْلَِط ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ اَل ثََيا ُمَشسَّ َٗ  ٕ ًٔ َزصَِسو َلَبَة بِ

ٍَ َرُسؤل اہللٔ  َّی َم اَل ََیُُِّٜه َػل َ٘ َٓ اَو  َ٘ َٓ  ٌَ أؾ بَٔلبَرِٔسَتا ٌَ ًٔ اِل ٌٔئس بِ ٍَ َس يَّا َم اَل  ُٛ َ٘ َٓ  ٖٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َػََلَة اِلَدِو ًَ َّی اہللُ  َػل

 َ َذا َرَواُظ ًُب َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ وا  ـُ ِ٘ ّة َوَلِه َي ٌَ ِٛ ّة َوبَٔضُؤََلٔئ َر ٌَ ِٛ َّی بَٔضُؤََلٔئ َر ََٓؼل ُة ََىَا  َٔ ًَِبٔس اہللٔ َوُمَحاصْٔس حَُذِي  ًُ ِيُس اہللٔ بِ

 ًِ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ َّی اہللُ  ًَ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٕٙ ًُ َط٘ٔي ًَِبُس اہللٔ بِ َلِيطٔ َوَسلََّه َو ًَ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه الئَّيیِّ َػل  

زٔیِّ َجنٔ  ٌَ ٌٔیَن َلِيَص بٔاِْلَِط ابٔ ًِ التَّ اَل ََبُو َزاُوز َرُجْل ٔم َٗ ٘ٔیرُ َوََبُو ُموَسی  َٔ َلِيطٔ َوَیزٔیُس اِل ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ا  ٌّ ي

َذلَٔک  َٛ ی َو ّة َُِخَ ٌَ ِٛ ِوا َر ـَ َٗ َُّضِه  ٔ إٔى ٘ٔیر َٔ َبَة فٔی َحٔسیٔث یَزٔیَس اِل ٌِ ًِ ُط ًَ ُضِه  ـُ ٌِ اَل َب َٗ ِس  َٗ َه َو ًٔ َوَسلَّ ًِ ابِ ًَ َرَواُظ ٔسَناْک اِلَحَيفٔیُّ 

َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َٓکَاًَُنَز  اَل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًُ ثَابٕٔت  َذلَٔک َرَواُظ َزیُِس بِ َٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َو ِوؤ   َ٘ ىَِت لِٔل



 

َتیِٔن  ٌَ ِٛ َه َر ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ّة َولٔلئَّيیِّ َػل ٌَ ِٛ ّة َر ٌَ ِٛ  َر

د نب الہؽ، رضحت ہبلعث نب زدہؾ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ربطاتسؿ ںیم دیعس نب ااعلص ےک دسمد، ییحی، ایفسؿ، اثعش نب میلس، اوس

اسھت ےھت اوہنں ےن اہک ہک مت ںیم ےس یسک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ٰولصة وخػ زپیھ ےہ؟ رضحت ذحہفی ےن اہک 

ےن دفرسی رتعک ںیہن زپیھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس دیبع ںیم ےن افر رھپ اوہنں ےن رہ رگفہ وک اکی رتعک زپاھیئ افر یسک رگفہ 

اہلل نب دبعاہلل افر اجمدہ ےن ع  انب ابعس ع  ایبنل افر دبعاہلل نب  قیق ےن ع  ایب رہریہ ع  ایبنل افر سیدی ریقف اوبومیس ےن ع  

ہک اوہنں ےن اکی رتعک اضقء یک افر ایس اجرب ع  ایبنل ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر ضعب ےن سیدی ریقف یک رفاتی ںیم ہی اہک ےہ 

رطح رفاتی ایک ےہ امسک یفنح ےن وباہطس انب رمع روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر ایس رطح رفاتی ایک ےہ زدی نب اثتب ےن 

 رتعک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دف رںیتعک وہںیئ افر وقؾ یک اکی 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، اثعش نب میلس، اوسد نب الہؽ، رضحت ہبلعث نب زدہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ھ ےل وت رھپ دفرسی رتعک زپےنھ یک رضفرت ںیہناس وتںی وصرت وضعبں ےن اہک ہک رہ اکی رگفہ اکی رتعک اامؾ ےک اسھت زپ

     1234    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سٌيسبً ميؼور، ابوًواىہ، بٜیر، بً اخيص، محاہس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِيُؼوٕر  ٌٔيُس بِ ْز َوَس ثََيا ُمَشسَّ َق  َحسَّ اَل ََفَ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًٔ اِْلَِخَئص  ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًََواىََة  ََبُو 

َفٔ  ا َوفٔی الشَّ ٌّ َه فٔی اِلَحرَضٔ ََِرَب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌٔ ىَبٔيُِِّٜه َػل ًَلَی لَٔشا ََلَة  الَی الؼَّ ٌَ ِٛ اہللُ َا ٖٔ َر َتیِٔن َوفٔی اِلَدِو ٌَ ِٛ ّة  َر ٌَ 

ھا رے 

م

 

ت

دسمد، دیعسنب وصنمر، اوبوعاہن، ریکب، نب اسنخ، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ےس مت رپ رضح ںیم اچر رںیتعک رفض ںیک افر رفس ںیم دف افر وخػ ںیم اکی 

 وعاہن، ریکب، نب اسنخ، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدسمد، دیعسنب وصنمر، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آوھٹںی وصرت وضعبں ےن اہک رہ رگفہ ےک اسھت اامؾ دف رںیتعک زپےھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فہ ےک اسھت اامؾ دف رںیتعک زپےھآوھٹںی وصرت وضعبں ےن اہک رہ رگ



 

     1235    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، اطٌث، حشً، ابی برکہ، حرضت ابوبرک رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

 ًَ ُث  ٌَ ثََيا اِْلَِط ثََيا ََبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّى اہللُ  َّى الئَّيیُّ َػل اَل َػل َٗ َة  ًِ ََبٔی برَِکَ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش

َه  َتیِٔن ثُهَّ َسلَّ ٌَ ِٛ َّى بٔضِٔه َر ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ُضِه بٔإَٔزأء اِل ـُ ٌِ طُ َوَب َٔ ُضِه َخِل ـُ ٌِ َّٕ َب َؼ َٓ ِضَز  ٖٕ الوُّ طُ  فٔی َخِو ٌَ ِوا َم ًَ َػلَّ َٙ الَّٔذی َٓاىَِلَل

َٓکَاىَِت َٓ  َتیِٔن ثُهَّ َسلََّه  ٌَ ِٛ َّى بٔضِٔه َر ََٓؼل طُ  َٔ ِوا َخِل ََٓؼلَّ  َٝ ٔ َٕ ََِػَحابٔضِٔه ثُهَّ َجاَء َُوَلئ ٔ ُٔوا َمِوٗ َٗ ًََلِيطٔ َو َّى اہللُ   لَٔزُسؤل اہللٔ َػل

ًٔی ِٔ ٌَ ُي َٝ کَا ٔ َتیِٔن َوبَٔذل ٌَ ِٛ َتیِٔن َر ٌَ ِٛ ا َؤْلَِػَحابٔطٔ َر ٌّ َه ََِرَب ٌُ لِْٔلَٔماؤ  َوَسلَّ زٔٔب یَُٜو ِِ َٝ فٔی اِلَن ٔ َذل َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ  ًُ اِلَحَش

ًِ ََبٔی َسلَ  ًَ  ٕ ثٔیر َٛ ًُ ََبٔی  َٝ َرَواُظ َیِحٌَی بِ ٔ َذل َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ِوؤ ثَََلْث ثَََلْث  َ٘ إت َولِٔل ٌَ َٛ َّى ٔستُّ َر ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ َنَة 

َليِ  ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اہللُ  َّى اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ یُّ  ٌُ اِلَيِظرُکٔ اَل ُسَلامِیَ َٗ  َٝ ٔ َذل َٛ  طٔ َوَسلََّه َو

دیبع اہلل نب اعمذ، اثعش، نسح، ایب رکبہ، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

یک امنز زپیھ وت ھچک ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص ابدنیھ افر ھچک ےن دنمش ےک اسےنم احتل وخػ ںیم رہظ 

 سپ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھت دف رںیتعک زپاھ رک السؾ ریھپا رھپ

وج دنمش ےک اسےنم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یک دف دف رںیتعک وہںیئ رضحت ہی ولگ ےلچ ےئگ افر فہ ولگ آےئ 

نسح ایس رپ وتفی  دےتی ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایس رطح رغمب ںیم اامؾ یک ھچ رںیتعک افر وقؾ یک نیت نیت رںیتعک وہں یگ  

 ربفاتی اجرب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ ایس اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک ییحی نب ایب ریثک ےن وباہطس اوبہملس

رری ےن ع  اجرب ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی ایک ےہ 
ک

 

 س
لئ

 رطح امیلسؿ ا

 دیبعاہلل نب اعمذ، اثعش، نسح، ایب رکبہ، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش وک التش رکےن فاےل یک امنز

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دنمش وک التش رکےن فاےل یک امنز

     1236    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً اسحٙ، محنس بً جٌف، ابً ًبساہلل بً اىيص، حرضت  ابو مٌنز، ًبساہلل بً ًنزو، ًبسالوارث، محنس :  راوی



 

 ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

ًِ مُ  ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبُس اِلَوارٔٔث َحسَّ ثََيا  ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ  ٕ َنز ٌِ ثََيا ََبُو َم ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َفٕ  ٌِ ًٔ َج ٔس بِ َحنَّ

ًٔ َُىَِيٕص  َ  بِ ٌَ اِلُضَذلٔیِّ َوک َيا ِٔ ًٔ ُس ٔلَی َخالٔٔس بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اہللُ  َثىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ اَل َب َٗ ًِ ََبٔيطٔ  إت ًَ َٓ ىََة َورَعَ ٌَ ىَِحَو رُعَ ا

ِّی َََخا ٔن ِلُت إ ُ٘ َٓ ِْصٔ  ٌَ ِت َػََلةُ اِل ََیُِتُط َوَحرَضَ اَل ََفَ َٗ ُتِلُط  ِٗ ا َٓ اَل اذَِصِب  َ٘ ََلَة َٓ ِ الؼَّ ٌِ ََُؤخِّ ٔ ٌَ بَِيىٔی َوبَِيَيُط َما إ ٌِ یَُٜو ََ ُٖ

ُِٗلُت َرُجْل  ًِ ََىَِت  اَل لٔی َم َٗ ا َزىَِوُت ٔمِيطُ  َلنَّ َٓ ِّی َُؤمُئ إٔیَناّئ ىَِحَوُظ  ُت ََِمٔشی َوََىَا ََُػل ِ٘ اىَِلَل ََّک  َٓ ىٔی ََى َِ زَٔب بََل ٌَ ًِ اِل ٔم

حٔئِ  َٓ ٍُ لَٔضَذا الزَُّجٔل  َّی بََززَ َتِحَن َلِوتُُط بَٔشِيفٔی َحً ًَ ََٜيىٔی  َّی إَٔذا ََِم ّة َحً ًَ طُ َسا ٌَ َنَظِيُت َم َٓ ِّی َلفٔی َذاَک  ٔن اَل إ َٗ  ُتَک فٔی َذاَک 

اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج، انب دبعاہلل نب اسین، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ررػ اجیھب وج رعہن افر رعافت یک رطػ راتہ اھت  افر رفامای اج افر  ےہ ہک
کی ػ
ھجم وک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخدل نب ایفسؿ ذہیل 

اس وک لتق رک ڈاؽ دبعاہلل نب اسین ےن اہک ںیم ےن اس وک داھکی نکیل رصع یک امنز اک فتق آایگ  ںیم ےن ایخؽ ایک ہک ارگ ںیم امنز ےک 

رکدفں وت ھجم ںیم افر اس ںیم افہلص تہب وہ اجےئ اگ ذہلا ںیم اتلچ راہ افر ااشرہ ےس امنز زپاتھ ایگ بج ںیم اس ےک زندکی اچنہپ ےیل دری 

وت اس ےن ھجم ےس وپاھچ وت وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیم رعب اک ابدنشہ وہں افر ںیم ےن ہی انس ےہ ہک مت اس صخش )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل 

ھا رے اپس آای وہں اس ےن اہک اہں فملس ےس( زل

م

 

ت

ےن ےک ےیل رکشل عمج رک رےہ وہ وت ںیم یھب اس اکؾ ںیم رشتک یک رغض ےس 

ںیم ایس رکف ںیم وہں ںیم اس ےک اسھت وھتڑی دریکت اتلچ راہ بج ںیم ےن ومہعق داھکی وت اس یک رگدؿ رپ اینپ ولتار رھک دی اہیں 

 کت ہک فہ ڈنھٹا وہ ایگ 

 ، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، دمحم نب اقحس، دمحم نب رفعج، انب دبعاہلل نب اسین، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعاوب رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس ف لفن امنزفں ےک ااکحؾ افر اؿ یک راعکت

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تنس ف لفن امنزفں ےک ااکحؾ افر اؿ یک راعکت

     1237    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنسبً ًيسی، ابً ًليہ، زاؤز بً ابی ہيس، نٌناٌ بً ساله، ًنزو بً اوض، ًتبہ بً ابوسٔياٌ، حرضت او حبيبہ  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ًُ ًٔي ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َ َحسَّ َ ًٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ َسالٕٔه  ٌُ بِ َنا ٌِ ثَىٔی اليُّ ًُ ََبٔی صِٔيٕس َحسَّ ثََيا َزاُوزُ بِ َة َحسَّ ًُ ًَُليَّ ثََيا ابِ ًِ َسی َحسَّ ًَ ِوٕض 



 

 َّ ًِ َػل َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًِ َُوِّ َحبٔيَبَة  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًٔ ََبٔی ُس ِيَبَشَة بِ ا ًَ ًّ ّة َتَلوُّ ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ی فٔی یَِووٕ ثِٔيًَِی 

ًَّ بَِيْت فٔی اِلَحيَّةٔ  ٔ  بُىَٔی َلُط بٔض

دمحمنب یسیع، انب ہیلع، داؤد نب ایب دنہ، امعنؿ نب اس م، رمعف نب افس، ہبتع نب اوبایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

امای وج صخش اکی دؿ ابرہ رتعک رفض ےک العفہ زپےھ اگ اس ےک ےیل تنج ںیم اکی رھگ ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 انب دای اجےئ اگ 

 دمحمنب یسیع، انب ہیلع، داؤد نب ایب دنہ، امعنؿ نب اس م، رمعف نب افس، ہبتع نب اوبایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تنس ف لفن امنزفں ےک ااکحؾ افر اؿ یک راعکت

     1238    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ط٘يٙ رضی اہلل ًيہ احنس بً حيبل، ہظيه، خالس، مشسز، یزیس بً زریٍ، ًبساہلل بً ط٘يٙ، حرضت ًبساہلل :  راوی

ًُ ُز  ثََيا َیزٔیُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا َخالْٔس ح و َحسَّ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ىَی  ٌِ ثََيا َخالْٔس اِلَن ٍٕ َحسَّ َریِ

ًِ َػََلةٔ َر  ًَ ًَائَٔظَة  اَل َسأَِلُت  َٗ  ٕٙ ًٔ َط٘ٔي ِبٔس اہللٔ بِ ِبَل ًَ َٗ ِّی  ٌَ يَُؼل اَلِت کَا َ٘ َٓ  َٔ َلوُّ ًِ التَّ َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اہللُ  ُسؤل اہللٔ َػل

 َ َتیِٔن َوک ٌَ ِٛ ِّی َر ُيَؼل َٓ ٔلَی بَِئًی  ٍُ إ ِّی بٔاليَّأض ثُهَّ َیزِٔج ُيَؼل َٓ ُد  ا فٔی بَِئًی ثُهَّ یَِِخُ ٌّ ٔ ََِرَب ِضز ِِ الوُّ ِّی بٔاليَّأض اِلَن ٌَ ُيَؼل ٍُ ا زَٔب ثُهَّ َیزِٔج

َتیِٔن َوکَا ٌَ ِٛ ِّی َر ُيَؼل َٓ ٌَٔظاَئ ثُهَّ یَِسُخُل بَِئًی  ِّی بٔضِٔه اِل ٌَ ُيَؼل َتیِٔن َوکَا ٌَ ِٛ ِّی َر ُيَؼل َٓ ٔلَی بَِئًی  ٍَ إ ًِ اللَِّئل أِش ِّی ٔم ٌَ ُيَؼل

ائّٔنا َوَليِ  َٗ ِّی َلِيَّل كَؤیَّل  ٌَ ُيَؼل ًَّ اِلؤِتزُ َوکَا ٔ إت ٓٔيض ٌَ َٛ ََ َر ائْٔه َوإَٔذا رَقَ َٗ ٍَ َوَسَحَس َوصَُو  َٛ ائْٔه َر َٗ َ َوصَُو  َ إَٔذا رَقَ َٓ َّل كَؤیَّل َجالّٔشا 

 ٔ ِّی ب َٓيَُؼل ُد  َتیِٔن ثُهَّ یَِِخُ ٌَ ِٛ َّی َر ِحزُ َػل َٔ ٍَ اِل ٌَ إَٔذا كََل أًْس َوکَا َٗ ٍَ َوَسَحَس َوصَُو  َٛ أًْس َر َٗ َّ َوصَُو  ٔ َػل ِحز َٔ ی اہللُ اليَّأض َػََلَة اِل

 ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

ادمح نب لبنح، میشہ، اخدل، دسمد، سیدی نب زرعی، دبعاہلل نب  قیق، رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ہک آپ  ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک لفن امنزفں ےک قلعتم درایتف ایک وت اوھنں ےن رفامای

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ےس ےلہپ ریمے رھگ ںیم اچر رتعک تنس زپےتھ ےھت رھپ امنز ےک ےیل رشتفی ےل اجےت افر ولوگں وک 

امنز زپاھےت رھپ رھگ ںیم آرک شمدی دف رتعک زپےتھ افر بج رغمب یک امنز زپاھےت بت رھپ رھگ آرک دف رتعک زپےتھ افر بج رغمب 

رھگ ںیم آرک دف رتعک زپےتھ  افر ع یھ رات وک ونرتعک یھب زپےتھ ےھت سج ںیم فرت یھب اشلم وہےت ےھت افر یک امنز زپاھےت رھپ 



 

رات ںیم دریکت ڑھکے وہ رک دجہت زپےتھ افر ع یھ دری کت ھٹیب رک زپےتھ افر بج دجہت ڑھکے وہ رک زپےتھ وت روکع ف وجسد یھب 

ف وجسد یھب ھٹیب رک رکےت افر بج رجف ولطع وہاجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک رکےت افر بج ھٹیب رک زپےتھ وت روکع 

 دف رتعک زپےتھ رھپ ابرہ رشتفی الےت افر ولوگں وک امنز رجف زپاھےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ف السؾ وہ 

 رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل ہنع ادمح نب لبنح، میشہ، اخدل، دسمد، سیدی نب زرعی، دبعاہلل نب  قیق، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تنس ف لفن امنزفں ےک ااکحؾ افر اؿ یک راعکت

     1239    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

لَ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٔ َحسَّ ِضز ِبَل الوُّ َٗ ِّی  ٌَ ُيَؼل ِيطٔ َوَسلََّه کَا

 ٌَ ِٛ َسَصا َر ٌِ َتیِٔن َوَب ٌَ ِٛ َس َر ٌِ ِّی َب ٌَ ََل ُيَؼل َتیِٔن َوکَا ٌَ ِٛ ٌَٔظأئ َر ٔ اِل َس َػََلة ٌِ َتیِٔن فٔی بَِيتٔطٔ َوَب ٌَ ِٛ زٔٔب َر ِِ َس اِلَن ٌِ َتیِٔن َوَب

َتیِٔن  ٌَ ِٛ َِّی َر ُيَؼل َٓ  َٖ َّی یَِيَْصٔ ٔة َحً ٌَ  اِلُحُن

ہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ےس ےلہپ دف رںیتعک یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص ا

زپےتھ ےھت افر اس ےک دعب یھب دف رںیتعک زپےتھ ےھت افر امنز رغمب ےک دعب دف رںیتعک اےنپ رھگ ںیم افر اشعء ےک دعب دف رںیتعک 

 زپےتھ ےھت افر امنز ہعمج ےک دعب رھگ آرک دف رںیتعک زپےتھ ےھت 

  نب رمع ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تنس ف لفن امنزفں ےک ااکحؾ افر اؿ یک راعکت

     1240    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، طٌبہ، ابزاہيه بً محنس بً ميتْش، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ مشسز، یحٌی :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ اِلُنِيَتْٔشٔ  ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ائَٔظَة ََ

ٌَ ََل یَ  ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َساة َِ ِبَل َػََلةٔ اِل َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ِضَز َوَر ِبَل الوُّ َٗ ا  ٌّ َُ ََِرَب  َس

دسمد، ییحی، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ےس 



 

 ےھت  ےلہپ یک اچر رںیتعک افر رجف ےس ےلہپ یک دف رںیتعک ع یھ ںیہن وھچڑےت

 دسمد، ییحی ، ہبعش، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف یک وتنسں اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں اک ایبؿ

     1241    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، ابً جزیخ، ًلاء، ًبيس بً ًنیر، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔ   ًِ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًُبَِئس بِ ًَ ًََلاْئ  ثَىٔی  ًٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَ َحسَّ ٌَّ َی اہللُ  ٔ اَلِت إ َٗ ِيَضا 

ًَلَی اَصَسّة ٔمِيُط  ٌَ ًِ اليََّوآٔٔل َََطسَّ ُم ًَلَی َطِيٕئ ٔم  ًِ َه َلِه َیُٜ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِبٔح  َرُسوَل اہللٔ َػل ِبَل الؼُّ َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ  الزَّ

ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک لفن  ییحی، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دسمد،

 امنز یک اینت اپدنبی ہن رکےت ےھت ینتج ہک امنز رجف ےس ےلہپ یک دف وتنسں یک 

 دسمد، ییحی ، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف یک وتنسں وک اکلہ افر رصتخم زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں وک اکلہ افر رصتخم زپےنھ اک ایبؿ

     1242    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ًبسالزحنً ًنزہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ احنس بً ابی طٌيب، زہیر بً مٌاویہ، یحٌی بً سٌيس، محنس :  راوی

 ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا یَِحٌَی بِ اؤَیَة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ُزَصیِرُ بِ انٔیُّ َحسَّ ِيٕب اِلََحَّ ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ

ٌَ اليَّئ  اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ ََ ُٗوُل َصِل رَقَ َ ِّی َْل ٔن َّی إ ٔ َحً ِحز َٔ ِبَل َػََلةٔ اِل َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ُٕ الزَّ ِّٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَُد َّی اہللُ  ٓٔيضَٔنا یُّ َػل

 ٌٔ آ  بٔأُوِّ اِلرُقِ



 

تی ےہ ہک روسؽ یلص ادمح نب ایب بیعش، زریہ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلنمح رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفا

افہحت اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک وتنسں وک اس دقر اکلہ زپےتھ ےھت ہک ےھجم ایخؽ وہات اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم وسرة 

 یھب زپیھ ےہ ای ںیہن 

 ہشئ ریض اہلل ہنعادمح نب ایب بیعش، زریہ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلنمح رمعہ، رضحت اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں وک اکلہ افر رصتخم زپےنھ اک ایبؿ

     1243    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، مزواٌ بً مٌاویہ، یزیس بً ٛيشاٌ، ابی حازو، حرض ابوہزیزہیحٌی بً مٌین :  راوی

 ًَ  ٕ ًِ ََبٔی َحازٔو ًَ  ٌَ ِيَشا َٛ  ًُ ثََيا یَزٔیُس بِ اؤیََة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ٌٔیٕن َحسَّ ًُ َم ثََيا َیِحٌَی بِ َّی َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه رَقَ  ُِٗل صَُو اہللُ َََحْس اہللُ  ٌَ َو  ُِٗل یَا ََیَُّضا اِلکَأَفُو  ٔ ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ  ََ فٔی َر

ییحی نب نیعم، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب شیکؿ، ایب احزؾ، رضح اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک 
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 ییحی نب نیعم، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب شیکؿ، ایب احزؾ، رضح اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿرجف یک وتنسں وک اکلہ افر رصتخم زپےنھ اک ایب

     1244    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، ابومِیرہ، ًبساہلل بً ًَلء، ابوزیاز ًبيساہلل بً زیاز، حرضت بَلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ بِ  ثََيا  ثََيا ََبُو اِلُنِٔیَرةٔ َحسَّ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِٜٔيسٔیُّ َحسَّ ًُ زٔیَاَزَة اِل ثَىٔی ََبُو زَٔیاَزَة ًُبَِيُس اہللٔ بِ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل

َس  َِ ٔ اِل َلِيطٔ َوَسلََّه َلُيِؤذٔىَطُ بَٔؼََلة ًَ َّی اہللُ  َّطُ ََتَی َرُسوَل اہللٔ َػل ثَطُ ََى َّطُ َحسَّ ًِ بََٔلٕل ََى ًَيِ ًَ ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َلِت  َِ َظ َٓ  ٔ َضا اة

ََلةٔ  َٓآَذىَطُ بٔالؼَّ اَو بََٔلْل  َ٘ َٓ اَل  َٗ ا  َٓأَِػَبَح ٔجسًّ ِبُح  َحُط الؼُّ ـَ َٓ َّی  ًَِيُط َحً ٕ َسأََلِتُط  ِد َرُسوُل بََٔلَّل بٔأَِمز َلِه یَِِخُ َٓ ٍَ َََذاىَُط  َوَتابَ

 َ َّی بٔاليَّأض َوََِخب َد َػل ا َخَ َلنَّ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّطُ اہللٔ َػل ا َوََى َّی ََِػَبَح ٔجسًّ ًَِيُط َحً ٕ َسأََلِتُط  َلِتُط بٔأَِمز َِ ًَائَٔظَة َط  ٌَّ َرُظ ََ

ََّک ََِػبَ  اَل َیا َرُسوَل اہللٔ إٔى َ٘ َٓ  ٔ ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ ُت َر ٌِ َٛ ِيُت َر ُٛ ِّی  ٔن اَل إ َ٘ َٓ ؤد  َلِيطٔ بٔاِلُِخُ ًَ  َ ِٛ ََبَِلأ اَل َلِو ََِػَبِحُت ََ َٗ ا  ثَرَ ِحَت ٔجسًّ



 

ُتُضَنا َوََِحَشِيُتُضَنا َوََِجَنِلُتُضَنا ٌِ َٛ ا ََِػَبِحُت َلَز  ٔمنَّ

ادمح نب لبنح، اوبریغمہ، دبعاہلل نب العء، اوبزاید دیبع اہلل نب زاید، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ حبص یک امنز ےک 

ت اعہشئ ریض اہلل اہنعےن اؿ ےس یسک ارم ےک قلعتم درایتف ایک ےیل البےن وک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ سپ رضح

افر وگتفگ ںیم وغشمؽ رںیہ اہیں کت ہک حبص وخب رفنش وہیگ سپ البؽ ریض اہلل ہنع ڑھکے وہےئ افر ابر ابر امنز ےک ےیل البےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ وت ےگل نکیل اؿ ےک البےن رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی ںیہن الےئ  رھپ آپ یلص

ولوگں وک امنز زپاھیئ افر رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن اتریخ ےس قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اتبای ہک رضحت اعہشئ ریض 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہنع ےن اؿ ےس سک زیچ ےک قلعتم وپاھچ افر ابوتں وغشمؽ وہ ںیئگ اہیں کت ہک وخب حبص رفنش وہیئگ 

آپ  فملس ےن ےنلکن ںیم اتریخ یک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم رجف یک ںیتنس زپھ راہ اھت رضحت البؽ ےن اہک ای روسؽ اہلل !

اتریخ وہ اجیت بت یھب ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تہب اتریخ رفامیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اس ےس یھب زایدہ 

 اؿ روتعکں وک وخب ایھچ رطح زپاتھ 

 ادمح نب لبنح، اوبریغمہ، دبعاہلل نب العء، اوبزاید دیبعاہلل نب زاید، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 رجف یک وتنسں وک اکلہ افر رصتخم زپےنھ اک ایبؿ

     1245    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، خالس بً ًبسالزحنً ابً اسحٙ، ابً زیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبُس ال ثََيا  ثََيا َخالْٔس َحسَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ  ٌَ ًٔ َسِيََل ًِ ابِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًِ ابِ ًَ َٙ اِلَنَسنٔیَّ  ًَ إِٔسَح ىٔی ابِ ٌِ ًٔ َي زَِّحَن

َزِتُِٜه اِلَدِيلُ  ٌِ َطَ ٔ َه ََل َتَسًُوصَُنا َوإ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ 

زدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، اخدل نب دبعارلنمح انب ااحسؼ ، انب 

 ےن رفامای رجف یک وتنسں وک ہن وھچڑف وخاہ ںیہمت وھگڑے یہ ویکں ہن رفدن ڈاںیل 

 دسمد، اخدل نب دبعارلنمح انب اقحس، انب زدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں وک اکلہ افر رصتخم زپےنھ اک ایبؿ



 

     1246    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  بً ًباض رضی اہلل ًيہاحنس بً یوىص، زہیر ًثناٌ بً حٜيه سٌيس بً يشار، حرضت ًبساہلل :  راوی

 ًِ ًَ ًُ َيَشإر  ٌٔيُس بِ ٜٔيٕه ََِخبََرنٔی َس ًُ َح ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ثٔیّرا َحسَّ َٛ  ٌَّ َ ًَبَّإض َ  ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُ َرُسوُل اہللٔ َػل َ ٌَ َيرِقَ ا کَا ٔ فٔی ٔمنَّ اَل َصٔذظ َٗ ٔ اِْلیَُة  ٔ ٔب آَميَّا بٔاہللٔ َوَما َُىِزَٔل إَٔلِيَيا َصٔذظ ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ َسلََّه فٔی َر

 ٌَ َّا ُمِشلُٔنو ةٔ ٔب آَميَّا بٔاہللٔ َواِطَضِس بٔأَى ةٔ اِْلٔخَ ٌَ ِٛ ةٔ اِْلُولَی َوفٔی الزَّ ٌَ ِٛ  الزَّ

اسیر، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  ادمح نب ویسن، زریہ امثعؿ نب میکح دیعس نب
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ُووَؿ زپےتھ ےھت فملس ارثک رجف یک وتنسں ںیم یلہپ رتعک ںیم آَم
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 نب ویسن، زریہ امثعؿ نب میکح دیعس نب اسیر، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعادمح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں وک اکلہ افر رصتخم زپےنھ اک ایبؿ

     1247    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح بً سٔياٌ، ًبسالٌزیز بً محنس، ًثناٌ بً ًنز، ابً موسی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًٔ ُس بَّاحٔ بِ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِئث َحسَّ َِ ًِ ََبٔی اِل ًَ ًَ ُموَسی  ىٔی ابِ ٌِ ًَُنَز َي

ُِٗل آَميَّ   ٔ ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ َُ فٔی َر َه َيرِقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیَّ َػل َُّط َسنٔ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََى ٔة اِْلُولَی ًَ ٌَ ِٛ َلِيَيا فٔی الزَّ ًَ ا بٔاہللٔ َوَما َُىِزَٔل 

ةٔ  ٌَ ِٛ ًَ ََِو  َوفٔی الزَّ اصٔٔسی ٍَ الظَّ تُبَِيا َم ِٛ ا َٓ َيا الزَُّسوَل  ٌِ َب ٔ اِْلَیٔة َربََّيا آَميَّا بَٔنا ََىِزَِلَت َواتَّ ی بَٔضٔذظ ِّٙ اِْلُِخَ َّا ََِرَسِلَياَک بٔاِلَح إٔى

اَرَوِرزٔیُّ  ًِ ََِػَحأب اِلَحٔحئه َطکَّ السَّ ًَ  َبٔظیّرا َوىَٔذیّزا َوََل ُاِشأَُل 

نب ایفسؿ، دبعازعلسی نب دمحم، امثعؿ نب رمع، انب ومیس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن دمحم نب ابصح 
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زپےتھ  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رجف یک وتنسں ںیم زپےتھ وہےئ انس ےہ یلہپ رتعک ںیم ق
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 دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، دبعازعلسی نب دمحم، امثعؿ نب رمع، انب ومیس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 رجف یک وتنسں ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

     1248    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی اہلل ًيہمشسز، ابوکامل، ًبيساہلل بً ًنز بً ميرسہ، ًبسالواحس، حرضت ابوہزیزہ رض :  راوی

ِبُس اِلَواحٔٔس َحسَّ  ًَ ثََيا  الُوا َحسَّ َٗ َة  ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ْز َوََبُو کَأمٕل َوًُبَِيُس اہللٔ بِ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َه  ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَلَی َینٔيئطٔ  َوَسلَّ  ٍِ ٔ َلح ـِ ِلَي َٓ ِبٔح  ِبَل الؼُّ َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ِه الزَّ ُٛ َّی َََحُس إَٔذا َػل

ًَلَی َینٔيئطٔ   ٍَ ٔ َلح ـِ َّی َي ٔلَی اِلَنِشحٔٔس َحً َٜٔه َََما یُِحزُٔئ َََحَسىَا َمِنَظاُظ إ ًُ اِلَح ٌُ بِ اَل َلُط َمزَِوا َ٘ اَل َٓ َٗ اَل ًُبَِيُس اہللٔ فٔی َحٔسیثٔطٔ  َٗ 

ًٔ ًَُنَز صَِل تُيِ  ٘ٔيَل َٔلبِ َٓ اَل  َٗ ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن ثََر ََبُو صَُزیَِزَة  ِٛ اَل ََ َ٘ َٓ ًَ ًَُنَز  َّ َذلَٔک ابِ َبَل َٓ اَل  َٗ ٜٔيَُّط ََل  اَل ََل َوَل َٗ وُل  ُ٘ ا َي رٔکُ َطِيّئا ٔمنَّ

َنا َذىِئ  َٓ اَل  َٗ َّ َذلَٔک ََبَا صَُزیَِزَة  َبَل َٓ اَل  َٗ ِٔٔوُت َوَنَشِوااِجتََرََ َوَجبُيَّا  ِيُت َح ُٛ  ٌِ ٔ  ی إ

دسمد، اوباکلم، دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعاولادح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےئ  رمفاؿ نب فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ رجف ےس ےلہپ دف ںیتنس زپےھ وت ہی ںیتنس زپےنھ ےک دعب داینہ رکفٹ رپ ٹیل اج

مکح ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک دجسم کت انلچ اکیف ںیہن بج کت ہک داینہ رکفٹ رپ ہن ےٹیل؟ دیبع اہلل یک 

رفاتی ںیم ہی ےہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اس ےک وجاب ںیم اہک ںیہن بج ہی ابت رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اہک ایگ ہک 

اؿ ےک وقؽ یک رتددی رکےت ںیہ؟ رفامای ںیہن ابت ہی ےہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن رجاءت یک افر مہ ےن وخػ ایکبج ایک آپ 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وک اس یک ربخ یچنہپ وت اوھنں ےن اہک ہک اس ںیم ریما ایک وصقر ےہ ہک فہ وھبؽ ےئگ افر ںیم ےن اید راھک 

 ہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعاولادح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدسمد، اوباکلم، دیبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

     1249    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً حٜه، بْش بً ًنز، مالک بً اىص، حرضت ًائظہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ َسالٕٔه ََبٔی اليَّرِضٔ  ًَ ًُ ََىَٕص  ثََيا َمالُٔک بِ ًُ ًَُنَز َحسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ٜٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ  ََبٔی َسَلَنَة بِ



 

اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َ ِيُت ُمِشت ُٛ  ٌِ ٔ إ َٓ ًِ آٔخٔ اللَِّئل ىََوَز  َضی َػََلَتطُ ٔم َٗ َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ِيَ٘ٔوّة کَا

 َٓ  ٌُ َّی َیأِتَٔيطُ اِلُنَؤذِّ ٍَ َحً َتیِٔن ثُهَّ اِؿَلَح ٌَ ِٛ َّی الزَّ َوىٔی َوَػل َ٘ ِيُت ىَائَٔنّة ََِي ُٛ  ٌِ ٔ ثَىٔی َوإ ِّی َحسَّ ُيَؼل َٓ ِبٔح  ٔ الؼُّ ُيِؤذٔىَطُ بَٔؼََلة

 ٔ ََلة ٔلَی الؼَّ ُد إ َتیِٔن ثُهَّ یَِِخُ َٔ ٔٔي َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ  َر

ییحی نب مکح، رشب نب رمع، امکل نب اسن، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج اریخ بش ںیم امنز ےس 

وت ھجم ےس ابںیت رکےت ارگ وسیت وہیت ےھجم اگجدےتی افر دف رںیتعک زپھ رکٹیل اجےت اہیں کت افرغ وہےت وت دےتھکی ارگ ںیم اجیتگ وہیت 

ہک ؤمذؿ آات افر امنز حبص ےک ےئل البات  رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دف یکلہ یکلھپ رںیتعک زپھ رک امنز ےک ےئل رشتفی ےل 

 اجےت 

 ، رضحت اعہشئییحی نب مکح، رشب نب رمع، امکل نب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

     1250    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ابی ًتاب، حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالیمشسز، سٔياٌ، زیاز بً سٌس، اب :  راوی

 ًِ ًَ َُیِرُُظ  إب ََِو  ًَتَّ ًُ ََبٔی  ثَطُ ابِ ًِ َحسَّ ًَنَّ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًِ زٔیَاز ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَائَٔظُة َحسَّ اَلِت  َٗ اَل  َٗ ََبٔی َسَلَنَة 

َه إٔذَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل ثَىٔیکَا ِيُت ُمِشتَِيَ٘ٔوّة َحسَّ ُٛ  ٌِ ٔ ٍَ َوإ ِيُت ىَائَٔنّة اِؿَلَح ُٛ  ٌِ ٔ إ َٓ  ٔ ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ َّی َر  ا َػل

دسمد، ایفسؿ، زاید نب دعس، انب ایب اتعب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

 ارگ ںیم وسیئ وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ٹیل اجےت ارگ اجیتگ وہیت وت ھجم ےس وگتفگ رجف یک وتنسں ےس افرغ وہےت وت دےتھکی

 رکےت

 دسمد، ایفسؿ، زاید نب دعس، انب ایب اتعب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رجف یک وتنسں ےک دعب ےنٹیل اک ایبؿ

     1251    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًباض، زیاز بً یحٌی ، سَل بً حناز، ابی مٜین، ابوالٔـل، رجل مً اَلنؼار، حرضت ابوبرک رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی



 

ًَبَّاْض الِ  ثََيا  ِئل َرجُ َحسَّ ـَ ُٔ ثََيا ََبُو اِل ٜٔیٕن َحسَّ ًِ ََبٔی َم ًَ  ٕ از ًُ َحنَّ ثََيا َسِضُل بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َیِحٌَی  ِيبَرٔیُّ َوزَٔیازُ بِ ٌَ ًِ ْل ٔم

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل ِجُت َم اَل َخَ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َة  ًٔ ََبٔی برَِکَ ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ ٌَ ََل یَُنزُّ اِْلَِنَؼارٔ  َٓکَا ِبٔح  ٔ الؼُّ َه لَٔؼََلة

ِئل  ـَ ُٔ ثََيا ََبُو اِل اَل َحسَّ َٗ اَل زٔیَاْز  َٗ ُط بٔزِٔجلٔطٔ  َٛ ََلةٔ ََِو رَحَّ  بَٔزُجٕل إَٔلَّ ىَاَزاُظ بٔالؼَّ

ل نب امحد، ایب نیکم، اوبالضفل، رلج نم االاصنر، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع
ھ

ش

ےس رفاتی ےہ ہک حبص  ابعس، زاید نب ییحی، 

دےتی  یک امنز ےک ےیل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ یسک وک وسات وہا دےتھکی وت اس وک امنز ےک ےیل اکپرےت ای اس ےک اپؤں الہ

 زاید ےتہک ںیہ مہ ےس رفاتی یک اوبلضفل ےن 

ل نب امحد، ایب نیکم، اوبالضفل، رلج :  رافی
ھ

ش

  نم االاصنر، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنعابعس، زاید نب ییحی ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ رجف یک امجتع وہ ریہ وہ وت اس فتق ںیتنس ہن زپےھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رجف یک امجتع وہ ریہ وہ وت اس فتق ںیتنس ہن زپےھ

     1252    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، حناز بً زیس، ًاػه بً ًبساہلل بً ْسجص، حرضت ًبساہلل بً ْسحبيص :  راوی

ًٔ َْسِ  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َّی اہللُ َحسَّ اَل َجاَئ َرُجْل َوالئَّيیُّ َػل َٗ ٔجَص 

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ الئَّيیِّ َػل َتیِٔن ثُهَّ َزَخَل َم ٌَ ِٛ َّی الزَّ ََٓؼل ِبَح  ِّی الؼُّ َه ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلَّ اَل یَا  ًَ َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ  ٔ ََلة فٔی الؼَّ

ٌُ ََیَُّتُضَنا َػََلتَُک الَّ  َيآََُل ٌَ  ًٔی َػلَِّيَت َوِحَسَک ََِو الًَّٔی َػلَِّيَت َم

س ےس رفاتی ےہ اکی صخش آای اس فتق 

بِئ 
ذ

امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اعمص نب دبعاہلل نب رسسج، رضحت دبعاہلل نب رس

 ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہ ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس حبص یک امنز زپھ رےہ ےھت اس ےن دف رںیتعک زپ۔ںی افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 امنز ےس رفاتغ ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ اؿ دف 

س :  رافی

بِئ 
ذ

 امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اعمص نب دبعاہلل نب رسسج، رضحت دبعاہلل نب رس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رجف یک امجتع وہ ریہ وہ وت اس فتق ںیتنس ہن زپےھ



 

     1253    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مشله بً ابزاہيه، حناز بً سلنہ، احنس بً حيبل، محنس بً جٌف، ورٗاء، حشً بً ًلی ابوًاػه ابً جزیخ  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل اٌالی ًيہ

ثََيا ُمحَ  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًُ َسَلَنَة ح و َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًِ َحسَّ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ نَّ

ًَلٓٔیٕ َحسَّ   ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش اَئ ح و َحسَّ َٗ ٌَ َوِر ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًَأػٕه  ثََيا ََبُو 

 َ ٚٔ ََِخبََرى ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ِّٔل َحسَّ ًُ اِلُنَتَوک ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََیُّوَب ح و َحسَّ ًَ ًٔ َزیِٕس  ازٔ بِ ًِ َحنَّ ًَ ٔ ًُ إ یَّا بِ ِنزٔو ا َزََکٔ ًَ  ًِ ًَ ُضِه  َٙ کُلُّ ِسَح

 ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ََل َػََلَة إَٔلَّ بِ َٓ ََلةُ  َذا َُٗٔيَنِت الؼَّ

 اِلَنُِٜتوبَةَ 

لبنح، دمحم نب رفعج، فراقء، نسح نب یلع اوباعمص انب رججی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ملسم نب اربامیہ، امحد نب ہملس، ادمح نب 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج امنز ڑھکی وہ اجےئ وت رھپ وکیئ امنز ںیہن ےہ وساےئ رفض امنز 

 ےک 

، دمحم نب رفعج، فراقء، نسح نب یلع اوباعمص انب رججی رضحت اوبرہریہ ریض ملسم نب اربامیہ، امحد نب ہملس، ادمح نب لبنح :  رافی

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ رجف یک ںیتنس وفت وہاجںیئ وت اؿ وک بک ادا ایک اجےئ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  یک ںیتنس وفت وہاجںیئ وت اؿ وک بک ادا ایک اجےئارگ رجف

     1254    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابً ىنیر، سٌس بً سٌيس، محنس بً ابزاہيه، ٗيص بً ًنزو، حرضت ٗيص بً ًنز رضی اہلل  :  راوی

 اٌالی ًيہ

 ٔ ًُ ََب ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ِنزٕوَحسَّ ًَ  ًٔ ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًٔ َس ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ  ٕ ًُ ىَُنیِر ثََيا ابِ اَل  ی َطِيَبَة َحسَّ َٗ

اَل َرُسو َ٘ َٓ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ِبٔح َر َس َػََلةٔ الؼُّ ٌِ ِّی َب َه َرُجَّل ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َرََی َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ  ُل اہللٔ َػل



 

ََٓؼلَّيِ  ِبَلُضَنا  َٗ َتیِٔن اللََّتیِٔن  ٌَ ِٛ ًِ َػلَِّيُت الزَّ ُٛ ِّی َلِه ََ ٔن اَل الزَُّجُل إ َ٘ َٓ  ٌٔ َتا ٌَ ِٛ ِبٔح َر ََٜت َرُسوُل اہللٔ َػََلةُ الؼُّ َش َٓ  ٌَ ُتُضَنا اِْل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   َػل

 ہبیش، انب ریمن، دعس نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، سیق نب رمعف، رضحت سیق نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امثعؿ نب ایب

روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس اکی صخش وک رجف یک امنز ےک دعب دف رںیتعک زپےتھ داھکی آپ ےن رفامای رجف یک دف یہ رںیتعک ںیہ وج رفض امنز 

  ںیہ ےس ےلہپ یہ زپیھ اجںیت

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، دعس نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، سیق نب رمعف، رضحت سیق نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیئ وت اؿ وک بک ادا ایک اجےئارگ رجف یک ںیتنس وفت وہاج

     1255    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حامس بً یحٌی ، سٔياٌ ًلاء، بً ابی رباح، حامس بً یحٌی بلطی ےن سٔياٌ :  راوی

 ََ ًُ ًََلاُئ بِ  ٌَ ٌُ کَا َيا ِٔ اَل ُس َٗ اَل  َٗ ًُ َیِحٌَی اِلَبِلخٔیُّ  ثََيا َحأمُس بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًٔ َس ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ُث بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  بٔی َربَإح یَُحسِّ

ٍَ اليَّ  َّی َم صُِه َػل ٌَّ َجسَّ ٌٔيٕس َصَذا اِلَحٔسیَث ُمزَِسَّل ََ ًَِبُس َربِّطٔ َوَیِحٌَی ابَِيا َس اَل ََبُو َزاُوز َوَرَوی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َٗ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ةٔ  ٔ اِل٘ٔؼَّ  بَٔضٔذظ

ِی ےن ایفسؿ ےس لقن ایک ہک اطعء نب ایب رابح ےن دعس نب دیعس ےس رفاتی ایک احدم
ج
یِل

 نب ییحی، ایفسؿ اطعء، نب ایب رابح، احدم نب ییحی 

لقن یک ےہ اامؾ اوبداؤد ےن اہک ہک دیعس ےک دفونں ےٹیب دبعرہب افر ییحی ےن اس دحثی وک رمالس رفاتی ایک ہک اؿ ےک دادا زدی ےن 

  فملس ےک اسھت امنز زپیھ یھت روسؽ اہلل یلص ہیلع

ِی ےن ایفسؿ :  رافی
ج
یِل

 احدم نب ییحی ، ایفسؿ اطعء، نب ایب رابح، احدم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہظ یک امنز ےس ےلہپ افر اس ےک دعب اچر رتعک لفن زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہظ یک امنز ےس ےلہپ افر اس ےک دعب اچر رتعک لفن زپےنھ اک ایبؿ

     1256    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 مومل بً ٓـل، محنس بً طٌيب، نٌناٌ، مٜحول، ًيبشہ، ابوسٔياٌ، حرضت او حيبيہ رضی اہلل اٌالی ًيہا :  راوی

ثََيا يَ  َحسَّ ِٔ ًٔ ََبٔی ُس ِيَبَشَة بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ َمُِٜحوٕل  ًَ  ٌٔ َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ ِيٕب  ٌَ ًُ ُط ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔل َحسَّ ـِ َٔ ًُ اِل ُل بِ اَلِت َُوُّ ُمَؤمَّ َٗ اَل  َٗ  ٌَ ا

ًََليِ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٔ َحبٔيَبَة َزِوُد الئَّيیِّ َػل ِضز ِبَل الوُّ َٗ إت  ٌَ َٛ ٍٔ َر ًَلَی ََِربَ َى  َٓ ًِ َحا َه َم طٔ َوَسلَّ

 ًَ ًُ ُموَسی  ٌُ بِ ًُ اِلَحارٔٔث َوُسَلامِیَ ََلُئ بِ ٌَ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ اِل َٗ ًَلَی اليَّارٔ  َسَصا رَحَُو  ٌِ ٍٕ َب ٔ َوََِربَ ًِ َمُِٜحوٕل بٔإِٔسَيازٔظ

 ٔمِثَلطُ 

ِب ہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل وملم نب لضف، دمحم نب بیعش، 
ب ئ
ذ
امعنؿ، وحکمؽ، ہسبنع، اوبایفسؿ، رضحت اؾ 

یلص ہیلع فملس ےن رفامای ےہ وج صخش احمتظف رکے رہظ ےس ےلہپ اچر رتعک افر رہظ ےک دعب اچر رتعک یک اس رپ منہج رحاؾ وہ اجےئ 

  ومٰیس ےن وحکمؽ ےس ایسی یہ رفاتی لقن یک ےہ یگ اامؾ اوبداؤد ےک اہک ہک العدنب احرث افر امیلسؿ نب

ِب ہ ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی
ب ئ
ذ
 وملم نب لضف، دمحم نب بیعش، امعنؿ، وحکمؽ، ہسبنع، اوبایفسؿ، رضحت اؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  یک امنز ےس ےلہپ افر اس ےک دعب اچر رتعک لفن زپےنھ اک ایبؿرہظ

     1257    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، محنس بً جٌف، طٌبہ، ًبيسہ، ابزاہيه، ابً ميحاب، حرضت ابوایوب انؼاری :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ ٔمِيَحاَب  ًِ ابِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ُث  ُت ًُبَِيَسَة یَُحسِّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج بِ

 ًَّ ٔ ٔ َلِيَص ٓٔيض ِضز ِبَل الوُّ َٗ  ٍْ اَل ََِربَ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی ََیُّوَب  ًَ  ٍٕ َ ث ِٔ رَقِ ًَّ ََبَِواُب  َاِشلٔيْه ُا َتُح َلُض

ًِ ًُبَِيَسَة بَٔظِيٕئ لَ  ًَ ثُِت  اَل َلِو َحسَّ َٗ  ٌٔ ا لَّ َ٘ ٌٔيٕس اِل ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ىٔی  َِ اَل ََبُو َزاُوز بََل َٗ َنأئ  ِيُط بَٔضَذا الشَّ ًَ ثُِت  َحسَّ

ًُ ٔمِيَحا اَل ََبُو َزاُوز ابِ َٗ  ْٕ ي ٌٔ اَل ََبُو َزاُوز ًُبَِيَسةُ َؿ َٗ  ٕب صَُو َسِضْه اِلَحٔسیٔث 

انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعہ، اربامیہ، انب اجنمب، رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ےن رفامایرہظ یک امنز ےس ےلہپ اچر رںیتعک زپیھ اجںیئ س  ںیم درایمؿ ںیم السؾ ہن وہ وت اس ےک ےئل آامسؿ ےک درفازے وھکؽ 

ےت ںیہ  اامؾ اوبداؤد ےن اہک ہک مہ کت ییحی نب دیعس اطقؿ اک ہی وقؽ اچنہپ ےہ ہک ارگ ںیم دیبعہ ےس وکیئ دحثی ایبؿ رکات وت فہ دےیئ اج

 یہی دحثی وہیت رگم دیبعہ فیعض ےہ افر انب اجنمب اک انؾ مہس ےہ 

 ویب ااصنریانب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعہ، اربامیہ، انب اجنمب، رضحت اوبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 رصع ےس ےلہپ لفن زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصع ےس ےلہپ لفن زپےنھ اک ایبؿ

     1258    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ابزاہيه، ابوزاؤز، محنس بً مہزاٌ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل اٌالی ًيہ احنس :  راوی

ثَىٔی جَ  ٔشیُّ َحسَّ ٌَ اِلرُقَ ًُ ٔمِضَزا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ََبُو َزاُوَز َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ َّی  ی ََبُو اِلُنَثى سِّ

اَل َرُسوُل ا اَٗ ٌّ ِْصٔ ََِرَب ٌَ ِبَل اِل َٗ َّی  ّ َػل ًََلِيطٔ َوَسلََّه َرحَٔه اہللُ اِمزََ َّی اہللُ   ہللٔ َػل

ادمح نب اربامیہ، اوبداؤد، دمحم نب رہماؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس رصع ےس ےلہپ 

 دف ںیتعک زپےھ 

 امیہ، اوبداؤد، دمحم نب رہماؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب ارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصع ےس ےلہپ لفن زپےنھ اک ایبؿ

     1259    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابواسحٙ، ًاػه بً ؿنزہ، حرضت ًلی :  راوی

ََل  ًََلِيطٔ الشَّ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًٔ َؿِنَزَة  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل و ََ

ٌَ ُيَؼ  َه کَا َتیِٔن َوَسلَّ ٌَ ِٛ ِْصٔ َر ٌَ ِبَل اِل َٗ ِّی   ل

صفح نب رمع، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اعمص نب رمضہ، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رصع ےس ےلہپ دف رںیتعک 

 زپےتھ ےھت 

 صفح نب رمع، ہبعش، اوباقحس، اعمص نب رمضہ، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصع ےک دعب لفن زپےنھ اک ایبؿ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رصع ےک دعب لفن زپےنھ اک ایبؿ

     1260    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً اطخ، َکیب، حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی ًيہاحنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، ًنزو بً حارث بٜیر ب :  راوی

 ًٔ ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًُ اِلَحارٔٔث  ًَِنزُو بِ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ یِٕب َمِولَی ابِ ًِ َُکَ ًَ اِْلََطخِّ 

ًَبَّإض َو   ًَ ًَِبَس اہللٔ بِ  ٌَّ َّی اہللُ ًَبَّإض ََ ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل ٔلَی  َمَة ََِرَسلُوُظ إ ًَ َمِِخَ ًَ ََِزَصَز َواِلنِٔشَوَر بِ ًٔ بِ ِبَس الزَِّحَن ًَ

 ُٗ ِْصٔ َو ٌَ َس اِل ٌِ َتیِٔن َب ٌَ ِٛ ًِ الزَّ ًَ ا َوَسِلَضا  ٌّ ََلَو ٔميَّا َجنٔي ًََلِيَضا الشَّ  ِ َ الُوا ارِقَ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٔ َّٔک ُاَؼلِّيَيُضَنا ِل إ َّا َُِخبٔرِىَا ََى ى

ُتَضا  ِِ َبلَّ َٓ َلِيَضا  ًَ ََٓسَخِلُت  ِيُضَنا  ًَ َلِيطٔ َوَسلََّه ىََهی  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َيا ََ َِ ِس بََل َٗ اَلِت َسِل َُوَّ َو َ٘ َٓ َما ََِرَسلُونٔی بٔطٔ 

أَِخبَرِتُُضِه  َٓ ِجُت إَٔلِيضِٔه  َِخَ َٓ ُت  َسَلَنَة  ٌِ اَلِت َُوُّ َسَلَنَة َسنٔ َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ٔلَی  ٔلَی َُوِّ َسَلَنَة بٔنِٔثٔل َما ََِرَسلُونٔی بٔطٔ إ زُّونٔی إ ِولَٔضا ََفَ َ٘  بٔ

 َٓ صَُنا  ا حٔیَن َػَلَّ ًَِيُضَنا ثُهَّ َرََیُِتُط ُيَؼلِّيضَٔنا ََمَّ َه یَِيَهی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِْصَ ثُهَّ َزَخَل َؤًِئسی إٔى ٌَ َّی اِل طُ َػل

 ُ٘ َٓ ُٗومٔی بَٔحِيبٔطٔ  ِلُت  ُ٘ َٓ أَِرَسِلُت إَٔلِيطٔ اِلَحارَٔیَة  َٓ صَُنا  ََٓؼَلَّ ًِ اِْلَِنَؼارٔ  ٕ ٔم او ًِ بَىٔی رَحَ وُل َُوُّ َسَلَنَة َیا نِٔشَوْة ٔم ُ٘ ولٔی َلُط َا

ًِ َصاَتیِٔن  ًَ َک َتِيَهی  ٌُ َلِت  َرُسوَل اہللٔ ََِسَن ٌَ َٔ َٓ اَلِت  َٗ ِيُط  ًَ ی  اِسَتأِٔخٔ َٓ  ٔ ٌِ َََطاَر بَٔئسظ ٔ إ َٓ َتیِٔن َوَََراَک ُاَؼلِّيضَٔنا  ٌَ ِٛ الزَّ

ًِ الزَّ  ًَ َة َسأَِلٔت  اَل یَا بِٔيَت ََبٔی ََُميَّ َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َلنَّ َٓ ًَِيطُ  ِت  َٓاِسَتأَِخَ أََطاَر بَٔئسظٔ  َٓ ٌَ اِلَحارٔیَُة  َس اِل ٌِ َتیِٔن َب ٌَ َّطُ َََتانٔی ِٛ ِْصٔ إٔى

ضُ  َٓ  ٔ ِضز َس الوُّ ٌِ َتیِٔن اللََّتیِٔن َب ٌَ ِٛ ًِ الزَّ ًَ لُونٔی  َِ َظ َٓ ِؤمضِٔه  َٗ  ًِ ِئص بٔاِْلِٔسََلؤ ٔم َ٘ ًَِبٔس اِل  ًِ ٌٔ ىَاْض ٔم  َنا َصاَتا

ےک آزاد رکدہ الغؾ ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث ریکب نب اجش، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع 

رکبی ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب ابعد ریض اہلل اعتیل ہنع افر دبعا رلنمح نب ازرہ افر وسمد نب زحمہم ےن اؿ وک رضحت اعہشئ 

ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اجیھب افر اہک ہک امہری رطػ ےس اؿ وک السؾ انہک افر اؿ ےس رصع ےک دعب دف رتعک زپےنھ ےک ابرے ںیم 

تف رکان افر انہک ہک ںیمہ ہی االطع یلم ےہ ہک آپ ہی دف رتعک رصع ےک دعب زپیتھ ںیہ افر ںیمہ ہی ابت ولعمؾ وہیئ یھت ےک درای

 رضحت اعہشئ ےک اپس 

 

ن
 
ئ

 

 ب
یئ

و

 

و
م
ل

روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےن اس ےس رصع یک امنز ےک دعب لفن زپےنھ ےس عنم رفامای اھت سپ ںیم اؾ ا

ؾ اچنہپای آپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای افر ہی ہلئسم اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس درایتف رکف افر فہ ایگ افر اؿ وک ولوگں اک اغیپ

دبعاہلل نب ابعس فریغہ ےک اپس ایگ افر رضحت اعہشئ ےک وجاب افر وشمرہ ےس اؿ وک علطم ایک سپ سپ اؿ بس رضحات ےن ھجم وک 

اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ےل ایگ اھت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اجیھب  اس اغیپؾ ےک اسھت وج ںیم رضحت اعہشئ ریض

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےس انس ےہ آپ ےس رصع یک امنز زپھ ریمے اپس 



 

  ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسرشتفی الےئ اس فتق ااصنر ںیم ےس ینب رحاؾ یک یئک وعرںیت یھٹیب وہںیئ

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث ریکب نب اجش، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درتس ےہبج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ درتس ےہ

     1261    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، ميؼور، ہَلل بً يشاٖ، وہب بً اجسَ، حرضت ًلی رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

 ٔ ًُ إٔبَِزاص ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ََ  ًِ ًَ  َٔ ًٔ اِْلَِجَس ًِ َوصِٔب بِ ًَ  ٕٖ ًٔ َيَشا ًِ صََٔلٔل بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط يَه َحسَّ

ْة  ٌَ ٔٔ ِنُص ُمزَِا ِْصٔ إَٔلَّ َوالظَّ ٌَ َس اِل ٌِ ََلةٔ َب ًِ الؼَّ ًَ َه ىََهی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ر، الہؽ نب اسیػ، فبہ نب ادجع، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ملسم نب اربامیہ، ہبعش، وصنم

 اہلل ہیلع فملس ےن فتق رصع دالخ وہےن ےک دعب امنز زپےنھ ےس عنم رفامای ےہ ےہ رگم بج وسرج دنلب وہ 

 ریض اہلل اعتیل ہنعملسم نب اربامیہ، ہبعش، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، فبہ نب ادجع، رضحت یلع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ درتس ےہ

     1262    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ابواسحٙ، ًاػه بً ؿنزہ، حرضت ًلی رضی اہلل اٌالی ًيہمحنس بً ٛثیر، سٔياٌ :  راوی

اَل کَا َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًٔ َؿِنَزَة  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل

ٔ کُلِّ  ِّی فٔی إٔثِز َه ُيَؼل ِْصَ  َوَسلَّ ٌَ ِحزَ َواِل َٔ َتیِٔن إَٔلَّ اِل ٌَ ِٛ  َػََلةٕ َمُِٜتوبَٕة َر

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اعمص نب رمضہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس رہ رفض 

 امنز ےک دعب دف رںیتعک زپےتھ ےھت وساےئ رجف افر رصع ےک 

 ، ایفسؿ، اوباقحس، اعمص نب رمضہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب ریثک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ درتس ےہ

     1263    سیثح                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، اباٌ، ٗتازہ ابوًاليہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ا َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ الَٔئة  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  ٌُ َحسَّ ثََيا ََبَا ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٌَ َحسَّ و َل َطضَٔس ًِٔئسی رَٔجاْل َمزِٔؿيُّ

 ٔ اَل ََل ٓ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ ىَٔيیَّ اہللٔ َػل أب َوََِرَؿاصُِه ًِٔيسٔی ًَُنزُ ََ ًُ اِلَدلَّ َّی يضِٔه ًَُنزُ بِ ِبٔح َحً ٔ الؼُّ َس َػََلة ٌِ َػََلَة َب

ِنُص  زَُب الظَّ ِِ َّی َا ِْصٔ َحً ٌَ َس َػََلةٔ اِل ٌِ ِنُص َوََل َػََلَة َب ٍَ الظَّ  َتِللُ

اربامیہ، اابؿ، اتقدہ اوباعہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ریمے اپس یئک ربتعم افر دنسپدیہ ولوگں ےن  ملسم نب

وگایہ دی اؿ ںیم بس ےس زایدہ دنسپدیہ افر ربتعم صخش رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

 امنز ںیہن ےہ بج کت وسرج ہن لکن آےئ ایس رطح رصع یک امنز ےک دعب بج وسرج رغفب وہ اجےئ امنز رجف ےک دعب وکیئ 

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ اوباعہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 بج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ درتس ےہ

     1264    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ربيٍ بً ىآٍ، محنس بً مہاجز، ًباض بً ساله، حرضت ًنز بً ًبشہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ الِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي ًٔ َحسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی ََُماَمَة  ًَ  ٕ و ًِ ََبٔی َسَلَّ ًَ ًٔ َسالٕٔه  بَّأض بِ ٌَ ًِ اِل ًَ  ٔ ُنَضأجز

ََٓؼلِّ  ُٖ اللَِّئل اِْلٔخُ  اَل َجِو َٗ  ٍُ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ ََیُّ اللَِّئل ََِسَن اَل  َٗ َّطُ  َلِٔمِّ ََى َبَشَة الشُّ ََلةَ ًَ ٌَّ الؼَّ ٔ إ َٓ   َما ٔطئَِت 

ٍَ ٗٔيَص ُرِمٕح ََِو ُر  ٔٔ تَرَِا َٓ ِنُص  ٍَ الظَّ َّی َتِللُ ْٔصِ َحً ِٗ ِبَح ثُهَّ ََ َِّی الؼُّ َّی ُاَؼل ٍُ بَیَِن َمِظُضوَزْة َمُِٜتوبَْة َحً ََّضا َتِللُ إٔى َٓ ِمَحیِٔن 

ََلَة َمِظ  ٌَّ الؼَّ ٔ إ َٓ اُر ثُهَّ َػلِّ َما ٔطئَِت  َّٔ ِّی َلَضا اِلُٜ ٌٕ َوُيَؼل نَِی َطِيَلا ٌَّ رَقِ ٔ إ َٓ ْٔصِ  ِٗ ُط ثُهَّ ََ سَٔل الزُِّمُح هٔلَّ ٌِ َّی َي ُضوَزْة َمُِٜتوبَْة َحً

َّی ََلَة َمِظُضوَزْة َحً ٌَّ الؼَّ ٔ إ َٓ ََٓؼلِّ َما ٔطئَِت  ِنُص  إَٔذا َزاَُِت الظَّ َٓ َتُح ََبَِوابَُضا  ِٔ ْٔصِ  َجَضيََّه ُاِشَحزُ َوُا ِٗ ِْصَ ثُهَّ ََ ٌَ َِّی اِل ُاَؼل

زَُب ا ِِ َّی َا بَّاَحً ٌَ اَل اِل َٗ ؽَّ َحٔسیّثا كَؤیَّل  َٗ اُر َو َّٔ ِّی َلَضا اِلُٜ ٌٕ َويَُؼل نَِی َطِيَلا زُُب بَیَِن رَقِ ِِ ََّضا َا إٔى َٓ ِنُص  ثَىٔی لظَّ ُض َصََٜذا َحسَّ

ٔفُ اہلَل َوََتُو ِِ َٓأَِسَت ٌِ َُِخٔلَئ َطِيّئا ََل َُرٔیُسُظ  َ ًِ ََبٔی ََُماَمَة إَٔلَّ َ ًَ وٕ   ُب إَٔلِيطٔ ََبُو َسَلَّ



 

رعیب نب انعف، دمحم نب اہمرج، ابعس نب اس م، رضحت رمع نب ہسبع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم درایتف ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس رات ےک سک ہصح ںیم داع دلج وبقؽ وہیت ےہ؟ رفامای رات ےک آریخ ہصح ںیم داع دلج وبقؽ وہیت ےہ اس فتق وت ینتج 

ز زپھ ویکہکن امنز ںیم رفےتش احرض وہےت ںیہ افر اس اک ارج ےتھکل اجےت ںیہ رجف یک امنز کت اس ےک دعب رہھٹاج اہیں کت ےک اچےہ امن

وسرج لکن آےئ افر اکی ای دف زینہ ےک ربارب وہ اجےئ رہھٹےن اک مکح اس ےیل ےہ ہک وسرج اطیشؿ ےک دف وگنیسں ےک درایمؿ ےس 

یک وپاج رکےت ںیہ اس ےک دعب ینتج اچےہ امنز زپھ ویکہکن امنز ںیم رفےتش احرض وہےت ںیہ اس اک ارج  اتلکن ےہ افر اس فتق اکرف اس

م وجش امریت ےہ افر اس ےک 

 

ِھی
د

ےتھکل ںیہ اجےت ںیہ اہیں کت ہک زینہ اک اسہی اس ےک ربارب وہ اجےئ رھپ رھٹاج ویکہکن اس فتق 

 اجےت ںیہ   سپ بج وسرج ڈ ل اجےئ 

 

رھپ ینتج اچےہ امنز زپھ ویکہکن اس ںیم یھب رفےتش احرض وہےت ںیہ دفرازے وھکؽ دی 

ووں ےک درایمؿ ںیم رغفب وہات 
ب گ

 

سئ

افر رصع یک امنز کت رےتہ ںیہ رھپ رہھٹاج وسرج رغفب وہےن کت ویکہکن وسرج اطیشؿ ےک دف

 ںیم ےن ااصتخر ےس اکؾ ایل ےہ ےہ اس فتق اکرف اس یک وپاج رکےت ںیہ رافی ےتہک ںیہ ریمے خیش ےن اکی وطلی دحثی ایبؿ یک یھت

ایب ااسہم ےن یھب ایسی یہ دحثی ایبؿ یک ےہ اال ہی ہک ریغ ارادی وطر رپ وکیئ وچک ھجم ےس وہیئگ وہ سپ ںیم اہلل ےس اس یک اعمیف 

 اچاتہ وہں افر اس یک رطػ وتمہج وہات وہں 

  ریض اہلل ہنعرعیب نب انعف، دمحم نب اہمرج، ابعس نب اس م، رضحت رمع نب ہسبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ درتس ےہ

     1265    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗسامہ بً موسی، ایوب بً حؼین، ابوًل٘نہ، يشار، حرضت ابً ًنز رضی اہلل اٌالی ًيہ مشله بً ابزاہيه، وہيب، :  راوی

 ََ ًِ ًَ ًٔ حَُؼیِٕن  ًِ ََیُّوَب بِ ًَ ًُ ُموَسی  َُٗساَمُة بِ ثََيا  ثََيا ُوَصِيْب َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًِ َيَشإر َمِولَی َحسَّ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ بٔی 

ا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَلَ ابِ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اَل َیا َيَشاُر إ َ٘ َٓ  ٔ ِحز َٔ َٔ اِل َس كُلُو ٌِ ِّی َب ًُ ًَُنَز َوََىَا ََُػل َلِيَيا َل َرآنٔی ابِ ًَ َد  َه َخَ ِيطٔ َوَسلَّ

 ٌِ َُائَٔبُِٜه ََل ُاَؼلُّوا َب ِه  ُٛ ِّ َطاصُٔس اَل لٔيَُبلِّ َ٘ َٓ ََلَة  ٔ الؼَّ ِّی صَٔذظ ًُ نَُؼل ٔ إَٔلَّ َسِحَسَتیِٔن َوىَِح ِحز َٔ  َس اِل

ملسم نب اربامیہ، فبیہ، دقاہم نب ومیس، اویب نب ،نیص، اوبہمقلع، اسیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ 

روسؽ اہلل یلص اہلل  اسیر ےس رفاتی ےہ ےک ولطع رجف ےک دعب ھجم وک انب رمع ریض اہلل اعتیل ےن امنز زپےتھ وہےئ داھکی وت اہک اے اسیر

ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک مہ ہی امنز زپھ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےن رفامای وج ولگ مت ںیم 

 احرض ںیہ فہ اؿ ولوگں وک ربخ دںی وج اہیں وموجد ںیہن ہک ولطع رجف ےک دعب وکیئ امنز ہن زپ۔ںی وساےئ دف رتعک تنس ےک 



 

 ملسم نب اربامیہ، فبیہ، دقاہم نب ومیس، اویب نب ،نیص، اوبہمقلع، اسیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ درتس ےہ

     1266    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابواسحٙ، اسوز، مرسوٚ، حرضت اسوز اور حرضت مرسوٚ :  راوی

 ٔ ًَائ ًَلَی  اََل َنِظَضُس  َٗ  ٕٚ و ٔ َوَمرِسُ ًِ اِْلَِسَوز ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ََّضا  َظةَ َحسَّ ِيَضا ََى ًَ َرضَٔی اہللُ 

َتیِٔن  ٌَ ِٛ ِْصٔ َر ٌَ َس اِل ٌِ َّی َب ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔلَّ َػل َّی اہللُ  ًَلَی الئَّيیِّ َػل ِتٔی  ًِ یَِووٕ َیأ اَلِت َما ٔم َٗ 

 ںیہ ہک رضحت صفح نب رمع، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوسد، رسمفؼ، رضحت اوسد افر رضحت رسمفؼ ےس رفاتی ےہ ہک مہ وگایہ دےتی

 اعہشئ ےن رفامای وکیئ دؿ ااسی ںیہن وہات ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس رصع ےک دعب دف رتعک ہن زپےتھ وہں 

 صفح نب رمع، ہبعش، اوباقحس، اوسد، رسمفؼ، رضحت اوسد افر رضحت رسمفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج وسرج دنلب وہ وت رصع زپانھ درتس ےہ

     1267    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً سٌس، ابً اسحٙ، محنس بً ًنزو، بً ًلاء، ذٛواٌ، حرضت ًائظہ :  راوی

ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٌَ َمِولَی َحسَّ َوا ِٛ ًِ َذ ًَ ًََلإئ   ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبٔی  ًَِمِّ َحسَّ ثََيا  َحسَّ

ِْصٔ َویَيِ  ٌَ َس اِل ٌِ ِّی َب ٌَ ُيَؼل َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَِتطُ ََ ََّضا َحسَّ ًَِيَضا ًَائَٔظَة ََى ًِ َهی  ًَ َویَُوأػُل َوَیِيَهی 

 اِلؤَػالٔ 

دیبع اہلل نب دعس، انب ااحسؼ ، دمحم نب رمعف، نب اطعء، ذوکاؿ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رصع یک 

وک اس ےس رفےتک امنز ےک دعب زپےتھ ےھت نکیل دفرسفں وک عنم رفامےت ےھت افر وخد آپ ےپ درےپ رفزے رےتھک ےھت رگم افرفں 

 ےھت 

 دیبعاہلل نب دعس، انب اقحس، دمحم نب رمعف، نب اطعء، ذوکاؿ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 رغمب ےس ےلہپ تنس زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنھ اک ایبؿرغمب ےس ےلہپ تنس زپ

     1268    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًنز، ًبسالوارث بً سٌيس، حشین، حرضت ًبساہلل بً مزنی رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

ًِ اِلحُ  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ًَِبُس اِلَوارٔٔث بِ ثََيا  ًُ ًَُنَز َحسَّ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًِ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ لِّٔه  ٌَ َشیِٔن اِلُن

اَل  َٗ َتیِٔن ثُهَّ  ٌَ ِٛ زٔٔب َر ِِ ِبَل اِلَن َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػلُّوا  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َتیِٔن اِلُنزَنٔیِّ  ٌَ ِٛ زٔٔب َر ِِ ِبَل اِلَن َٗ  َػلُّوا 

ًِ َطاَئ  دَٔذَصا اليَّاُض ُسيَّّة  لَٔن ٌِ یَتَّ  َخِظَيَة ََ

دیبع اہلل نب رمع، دبعاولارث نب دیعس، نیسح، رضحت دبعاہلل نب شمین ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع 

زپےھ اس وخػ ےس ںیہک فملس ےن رفامای ےہ رغمب یک افؽ دف رںیتعک زپوھ رھپ رفامای سج اک دؽ اچےہ فہ رغمب ےس ےلہپ دف رتعک 

 ولگ اس وک تنس ہن ھجمس ںیل،

 دیبعاہلل نب رمع، دبعاولارث نب دیعس، نیسح، رضحت دبعاہلل نب شمین ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  تنس زپےنھ اک ایبؿرغمب ےس ےلہپ

     1269    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ًبسالزحيه، بزار، سٌيس بً سلامیٌ، ميؼور بً ابواسوز، مدتار بً ٓلٔل، حرضت اىص بً مالک رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ًَِبسٔ الزَّحٔئه اِلَبزَّاُز ََِخ   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُٕٔل َحسَّ ُِٓل  ًٔ ًِ اِلُنِدَتارٔ بِ ًَ  ٔ ًُ ََبٔی اِْلَِسَوز ثََيا َمِيُؼوُر بِ ٌَ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ٌٔيُس بِ بََرىَا َس

َليِ  ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  زٔٔب  ِِ ِبَل اِلَن َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ اَل َػلَِّيُت الزَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ ُٗ اَل  َٗ َه  ِلُت ْٔلَىَٕص طٔ َوَسلَّ

َلِه َیأُِمزِىَا َوَلِه یَِيَضَيا َٓ ِه َرآىَا  ٌَ اَل َن َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِه َرُسوُل اہللٔ َػل ُٛ  َََرآ

دمحم نب دبعارلمیح، زبار، دیعس نب امیلسؿ، وصنمر نب اوباوسد، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رغمب ےس ےلہپ دف رںیتعک زپ۔ںی روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اتخمر نب لفلف ےن اہک ںیم ےن رضحت اسن ےس  ںیم ےن



 

اس ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےن مت وک ہی امنز زپےتھ وہےئ داھکی اھت اوہنں ےن اہک اہں ہن مہ وک اس اک مکح دای افر ہن یہ 

 عنم رفامای 

 دمحم نب دبعارلمیح، زبار، دیعس نب امیلسؿ، وصنمر نب اوباوسد، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب ےس ےلہپ تنس زپےنھ اک ایبؿ

     1270    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، ابً ًليہ، جزیزی، ًبساہلل بً بزیسہ، ًبساہلل بً مِٔل، حرضت ًبساہلل بً مِٔل :  راوی

 ًَ ًِ اِلُحَزیِزٔیِّ  ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ثََيا ابِ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ ٕل  َّٔ َِ ًٔ ُم ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَیَِن کُلِّ َََذاىَیِٔن َػََلْة بَیَِن کُلِّ َََذاىَیِٔن َػََلْة لٔنَ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل  ًِ َطاَئ َٗ

ربدیہ، دبعاہلل نب لفغم، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  دبع اہلل نب دمحم، انب ہیلع، رجریی، دبعاہلل نب

 ہیلع فملس ےن رفامای دف اذاونں ینعی اذاؿ افر ااقتم( ےک درایمؿ سج اک ز  اچےہ امنز زپےھ 

 دبعاہلل نب دمحم، انب ہیلع، رجریی، دبعاہلل نب ربدیہ، دبعاہلل نب لفغم، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب ےس ےلہپ تنس زپےنھ اک ایبؿ

     1271    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ضی اہلل اٌالی ًيہابً بظار، محنس بً جٌف، طٌبہ، حرضت كاؤض ر :  راوی

اَل ُسئَٔل  َٗ ًِ كَاُوٕض  ًَ ِيٕب  ٌَ ًِ ََبٔی ُط ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ثََيا ابِ َتیِٔن َحسَّ ٌَ ِٛ ًِ الزَّ ًَ ًُ ًَُنَز   ابِ

ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ  ًَلَی  اَل َما َرََیُِت َََحّسا  َ٘ َٓ زٔٔب  ِِ ِبَل اِلَن َس َٗ ٌِ َتیِٔن َب ٌَ ِٛ َؽ فٔی الزَّ َه ُيَؼلِّيضَٔنا َوَرخَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َبُة فٔی اِسنٔطٔ  ٌِ ىٔی َوصَٔه ُط ٌِ ِيْب َي ٌَ وُل صَُو ُط ُ٘ ٌٔیٕن َي ًَ َم ت َیِحٌَی بِ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ ِْصٔ  ٌَ  اِل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےک قلعتم وساؽ انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اطؤس ریض اہلل اعتیل 

ےک  ایک اوہنں ےن اہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم یسک وک ہی امنز زپےتھ وہےئ ںیہن داھکی اھت اہتبل اوہنں ےن رصع

 وک ہی ےتہک وہےئ انس ےہ ہک ہبعش وک انؾ ذرک رک ےن ںیم دعب دف رتعک امنز زپےنھ یک رتصخ دی اوبداؤد ےتہک ںیہ ںیم ےن ییحی نب نیعم



 

 فمہ وہا ےہ الص انؾ بیعش ےہ ہن ہک اوببیعش 

 انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اطؤس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تش یک امنز اک ایبؿاچ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1272    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً مييٍ، ًباز، مشسز، حناز بً زیس، واػل، یحٌی بً ً٘يل، یحٌی بً يٌنز، حرضت ابوذر رضی اہلل اٌالی  :  راوی

 ًيہ

ثََيا ََِحَنُس بِ  ًِ َحسَّ ًَ ًِ َوأػٕل  ًَ ىَی  ٌِ ًُ َزیِٕس اِلَن ازُ بِ ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٕ ح و َحسَّ ًَبَّاز  ًٔ ٔ بِ ًَبَّاز  ًِ ًَ  ٍٕ ًٔ ًُ َمئي َیِحٌَی بِ

اَل يُِؼبُٔح  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی َذٓرٕ  ًَ َنَز  ٌِ ًٔ َي ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ِيٕل  َ٘ ْة  ًُ َٗ ًٔ آَزَو َػَس ًِ ابِ ًَلَی کُلِّ ُسََلمَی ٔم

ْة َوإَٔماكَُتُط  َٗ ًِ اِلُنِيرَکٔ َػَس ًَ ْة َوىَِضُيُط  َٗ ٖٔ َػَس زُو ٌِ ْة َوََِمزُُظ بٔاِلَن َٗ ًِ َلقَٔی َػَس ًَلَی َم ْة َاِشلٔيُنُط  َٗ ٙٔ َػَس ی ٔ ًِ الَّطَّ ًَ اِْلََذی 

 ٔ ًِ َذل ْة َویُِحزُٔئ ٔم َٗ ُة ََصِلٔطٔ َػَس ٌَ ـِ ْز َوبُ ٕ َََتهُّ َوَلِه یَِذَُکِ ُمَشسَّ ًَبَّاز اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث  َٗ َهی  ُـّ ًِ ال ٌٔ ٔم َتا ٌَ ِٛ َک کُلِّطٔ َر

الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َٗ ٍٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ًُ َمئي َذا َوَزاَز ابِ َٛ َذا َو َٛ اَل  َٗ ٔضی َط اِْلَِمَز َواليَِّهَی َزاَز فٔی َحٔسیثٔطٔ َو ِ٘ ٌُ  َََحُسىَا َي ِضَوَتُط َوَتُٜو

ًِ یَأِثَُه  ٔ حٔلَِّضا َََلِه َیُٜ َضا فٔی َُیِر ٌَ اَل َََرََیَِت َلِو َوَؿ َٗ ْة  َٗ  َلُط َػَس

ادمح نب عینم، ابعد، دسمد، امحد نب زدی، فالص، ییحی نب لیقع، ییحی نب رمعی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ےن رفامای بج حبص وہیت ےہ وت آدیم ےک اکی اکی وپر رپ دصہق الزؾ ےہ یسک ےس لم رک السؾ رکان اکی دصہق اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ےہ ایھچ ابت یک نیقلت رکان اکی دصہق ےہ ربی ابت ےس رفانک اکی دصہق ےہ راےتس ےس یسک فیلکت دہ زیچ اک اٹہ دانی اکی دصہق ےہ 

 یک رطػ ےس اچتش یک دف رںیتعک اکیف وہ اجںیت ںیہ افر ابعد یک دحثی امت ےہ اینپ ویبی ےس امجع رکان اکی دصہق ےہ افر اؿ بس

د ےن اینپ دحثی ںیم ہی 

ئِی 

 

ی

افر دسمد ےن ارم فیہن وک ذرک ںیہن ایک افر اینپ دحثی ںیم زایدہ ایک ےہ امحد ےن اہک ےک ذکافذکا افر انب 

 مہ ےس وکیئ اینپ  توت وپری رکات ےہ وت اس وک دصہق اک وثاب ویکرکن ااضہف ایک ےہ ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےلم اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ رحاؾ ہگج ےس اینپ  توت وپری رکات ےہ ایک ہی انگہ اگر ںیہن وہات 

 ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب عینم، ابعد، دسمد، امحد نب زدی، فالص، ییحی نب لیقع، ییحی نب رمعی :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1273    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً واػل، یحٌی بً ً٘يل، حرضت ابواَلسوز زیلِم رضی اہلل اٌالی ًيہوہب بً ب٘يہ، خالس ب :  راوی

 ًِ ًَ َنَز  ٌِ ًٔ َي ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ِيٕل  َ٘ ًُ ًٔ ًِ یَِحٌَی بِ ًَ ًِ َوأػٕل  ًَ َة ََِخبََرىَا َخالْٔس  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ اَل َحسَّ َٗ َؤلٔیِّ  ٔ السُّ ََبٔی اِْلَِسَوز

ًُ ًِٔيَس ََبٔی ذَ  ْة َؤػَياوٕ َػ بَِيَيَنا ىَِح َٗ َلُط بٔکُلِّ َػََلةٕ َػَس َٓ ْة  َٗ ِه فٔی کُلِّ یَِووٕ َػَس ُٛ ًِ َََحٔس ًَلَی کُلِّ ُسََلمَی ٔم اَل ُيِؼبُٔح  َٗ ْة ٓرٕ  َٗ َس

ًَلَ  َّی اہللُ  سَّ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َٓ ْة  َٗ ْة َوَتِحنٔيٕس َػَس َٗ ٕ َػَس ْة َوَتِٜبٔیر َٗ ْة َوَاِشبٔيٕح َػَس َٗ ًَِنأل َوَحٓخٕ َػَس َ ٔ اِْل ًِ َصٔذظ َه ٔم ِيطٔ َوَسلَّ

َهی ُـّ َتا ال ٌَ ِٛ ًِ َذلَٔک َر ِه ٔم ُٛ اَل یُِحزُٔئ َََحَس َٗ الَٔحٔة ثُهَّ   الؼَّ

فبہ نب ہیقب، اخدل نب فالص، ییحی نب لیقع، رضحت اوباالوسد فیملی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اوبذر ےک 

 بج حبص وہیت ےہ وت مت ںیم ےس رہ صخش ےک اکی اکی وپر رپ دصہق الزؾ وہات ےہ )وطبر رکشاہن تحص اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اوہنں اہک

ف دنتریتس( رھپ اس ےک ےیل رہ امنز اک اکی دصہق ےہ افر رہ حیبست اکی دصہق ےہ افر رہ ریبکت اک اکی دصہق ےہ رہ دیمحت اک دصہق ےہ 

 وک ایبؿ رک ےک رفامای اؿ بس ےس اکی زیچ اکیف ےہ فہ اچتش یک دف رںیتعک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن کین اامعؽ

 فبہ نب ہیقب، اخدل نب فالص، ییحی نب لیقع، رضحت اوباالوسد دیملی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1274    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلنہ، ابً وہب، یحٌی بً ایوب، زباٌ بً ٓائس، حرضت مٌاذ بً اىص جَىی رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

ثََيا ا ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔ بِ اذ ٌَ ًٔ ُم ًِ َسِضٔل بِ ًَ ائٕٔس  َٓ  ًٔ ٌَ بِ ًِ َزبَّا ًَ ًٔ ََیُّوَب  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ َوصِٕب  بِ

ُظ حٔی َس فٔی ُمَؼَلَّ ٌَ َٗ  ًِ اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ ِبٔح ََىَٕص اِلُحَضىٔیِّ  ٔ الؼُّ ًِ َػََلة ُٖ ٔم  َن یَِيَْصٔ

ًِ َزبَٔس الِ  ثََر ٔم ِٛ ٌِ کَاىَِت ََ ٔ وُل إَٔلَّ َخیِّرا ُُٔفَ َلطُ َخَلاَیاُظ َوإ ُ٘ َهی ََل َي ُـّ ًَِی ال ٌَ ِٛ َح َر َّی يَُشبِّ  َبَِحٔ َحً

دمحم نب ہملس، انب فبہ، ییحی نب اویب، زابؿ نب افدئ، رضحت اعمذ نب اسن ینھج ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

فملس ےن رفامای ےہ وج صخش رجف یک امنز ےس افرغ وہ ایس ہگج اھٹیب رےہ افر اچتش یک دف رتعک ادا رکے افر اس درایمین فہقف ںیم  ہیلع



 

 وگتفگ ہن رکے وساےئ ایھچ وگتفگ ےک وت اس ےک انگہ شخب دےیئ اجںیئ ارگہچ فہ دنمسر یک اھجگ ےس یھب زایدہ وہں 

  نب اویب، زابؿ نب افدئ، رضحت اعمذ نب اسن ینھج ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب ہملس، انب فبہ، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1275    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو توبہ، ربيٍ بً ىآٍ، ہيثه بً حنيس یحٌی بً حارث، ٗاسه ابوًبسالزحنً، حرضت ابوامامہ رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

 َ٘ ًِ اِل ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًُ حَُنِيٕس  ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا ََبُو َتِوبََة الزَّبٔي ًَبِ َحسَّ  ًٔ ًِ ََبٔی أسٔه بِ ًَ  ًٔ سٔ الزَِّحَن

َو بَِيَيُضَنا ٛٔتَ  ِِ ٔ َػََلةٕ ََل َل اَل َػََلْة فٔی إٔثِز َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  اْب فٔی ًٔلِّيِّیَن ََُماَمَة ََ

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اوب وتہب، رعیب نب انعف، مثیہ نب دیمح ییحی نب احرث، اقمس اوبدبعارلنمح، رضحت اوباامہم 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اکی امنز ےک دعب دفرسی امنز اس اشؿ ےس زپانھ ہک درایمؿ ںیم وکیئ وغل ابت افر ےب وہدہ اکؾ ہن وہ

  اامعؽ درج ےیک اجےت ںیہ نییلع ںیم اھکل اجات ےہ نییلع رفوتشں ےک اس ررٹسج اک انؾ ےہ سج ںیم ولوگں ےک کین ااسی اکؾ ےہ وج

 اوب وتہب، رعیب نب انعف، مثیہ نب دیمح ییحی نب احرث، اقمس اوبدبعارلنمح، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ز اک ایبؿاچتش یک امن

     1276    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زاؤز بً رطيس، وليس، سٌيس بً ًبسالٌزیز، مٜحول، ٛثیر بً مزہ، حرضت نٌيه بً ہنار :  راوی

 ًِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبٔس اِل  ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ثََيا اِلَولٔيُس  ًُ ُرَطِيٕس َحسَّ ثََيا َزاُوزُ بِ ًٔ َحسَّ ِئه بِ ٌَ ًِ نُ ًَ ًٔ ُمزََّة ََبٔی َطَحَزَة  ٔ بِ ثٔیر َٛ  ًِ ًَ َمُِٜحوٕل 

ًَ آزَ  زَّ َوَجلَّ یَا ابِ ًَ وُل اہللُ  ُ٘ وُل َي ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ إر  إت َصنَّ ٌَ َٛ ٍٔ َر ًِ ََِربَ حٔزِنٔی ٔم ٌِ َو ََل ُا

ٔل ىََضارٔ ظُ فٔی ََوَّ َٔٔک آٔخَ ِٛ  َک ََ

داؤد نب ردیش، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، وحکمؽ، ریثک نب رمہ، رضحت میعن نب امہر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

دؿ  فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک اے انب آدؾ دؿ ےک آاغز رپ اچر رںیتعک اضق تم رک ںیم ریتے ےیل

 ےک ااتتخؾ کت اکیف وہں اگ 



 

 داؤد نب ردیش، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، وحکمؽ، ریثک نب رمہ، رضحت میعن نب امہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1277    حسیث                               س اولجل  :  جلس

احنس بً ػالح، احنس بً ًنزو بً ْسح، ابً وہب، ًياق بً ًبساہلل مِخمہ بً سلامیٌ َکیب، ابوكالب كی بيٹی  :  راوی

 حرضت او ٍانی رضی اہلل ًيہ

حٔ  ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ًُ َػالٕٔح َوََِحَنُس بِ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ َمَة بِ ًِ َمِِخَ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ   ًُ اُق بِ ًَيَّ ثَىٔی  ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ

َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َُوِّ َصاىٕٔئ بِٔئت ََبٔی كَالٕٔب ََ ًَ ًَبَّإض   ًٔ یِٕب َمِولَی ابِ ًِ َُکَ ًَ  ٌَ ِتٔح َػ  ُسَلامِیَ َٔ َلِيطٔ َوَسلََّه یَِوَو اِل َّی ًَ ل

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ًُ َػالٕٔح إ اَل ََِحَنُس بِ َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ًِ کُلِّ َر إت ُيَشلُِّه ٔم ٌَ َٛ َهی ثََنانَٔی َر ُـّ َّی ُسِبَحَة ال َه َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اہللُ 

ٌَّ َُوَّ  ٔ ٔح إ ِ ًُ الرسَّ اَل ابِ َٗ ََٓذََکَ ٔمِثَلطُ  َهی  ُـّ ِتٔح ُسِبَحَة ال َٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِوَو اِل َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت َزَخَل  َٗ َصاىٕٔئ 

َياظُ  ٌِ َهی بَٔن ُـّ  َوَلِه یَِذَُکِ ُسِبَحَة ال

ادمح نب اصحل، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ایعض نب دبعاہلل رخمہم نب امیلسؿ رکبی، اوباطبل یک یٹیب رضحت اؾ اھین ریض 

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکّم ےک دؿ امنز اچتش یک آھٹ رںیتعک زپ۔ںی رہ دف رتعک رپ اہلل ہنع ےس رف

السؾ ےک اسھت   اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ادمح نب اصحل اک انہک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ّ ےک دؿ اچتش یک امنز 

انب رسح ےن اہک ہک رضحت ُاّؾ اھین اک انہک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی زپیھ رپ ایس اسیج ایبؿ ایک  

 الےئ رگم رافی ےن اس رفاتی ںیم اچتش یک امنز اک ذرک ںیہن ایک 

رضحت اؾ  ادمح نب اصحل، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ایعض نب دبعاہلل رخمہم نب امیلسؿ رکبی، اوباطبل یک یٹیب :  رافی

 اھین ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1278    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہ، حرضت ابً ابی ليلٰی حٔؽ بً ًنز طٌبہ، ًنزو بً مز :  راوی



 

اَل َما ََِخبََرىَا ََ  َٗ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح َّی اہللُ َحسَّ َّطُ َرََی الئَّيیَّ َػل َحْس ََى

َّضَ  إٔى َٓ َهی َُیِرُ َُوِّ َصاىٕٔئ  ُـّ َّی ال َه َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ََّٜة اَُِتَشَل فٔی بَِيتَٔضا ًَ ِتٔح َم َٓ َه یَِوَو  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َ ِت َ ا َذََکَ

ُس  ٌِ ًَّ َب صُ َلِه یََزُظ َََحْس َػَلَّ َٓ إت  ٌَ َٛ َّی ثََنانَٔی َر  َوَػل

فہ یسک ےن یھب مہ وک ہی ںیہن اتبای ہک اس ےن صفح نب رمع ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت انب ایب ٰیلیل ےس رفاتی ےہ ہک اُّؾ اھین ےک الع

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچتش یک امنز زپےتھ داھکی ےہ اؿ اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکمّ ےک دؿ اؿ

ہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی امنز زپےتھ ےک رھگ رپ لسغ ایک افر )امنز اچتش یک( آھٹ رںیتعک زپ۔ںی  نکیل یسک ےن اس ےک دعب آپ یلص ا

 وہےئ ںیہن داھکی 

 صفح نب رمع ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت انب ایب ٰیلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1279    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس بً زریٍ، جزیز، ًبساہلل بً ط٘يٙ، حرضت ًبساہلل بً ط٘يٙ :  راوی

اَل َسأَلِ  َٗ  ٕٙ ًٔ َط٘ٔي ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ثََيا اِلُحَزیِزٔیُّ  ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَائَٔظةَ َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ  ُت  صَِل کَا

ٌَ َرُسولُ  ُِٗلُت صَِل کَا ًِ َمِٔيبٔطٔ  ٌِ یَحٔيَئ ٔم اَلِت ََل إَٔلَّ ََ َ٘ َٓ َهی  ُـّ ِّی ال َلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػل َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ٔل  ؼَّ َٔ ًِ اِلُن اَلِت ٔم َٗ وَرَتیِٔن  ٌُ بَیَِن الشُّ  َيرِقٔ

د، سیدی نب زرعی، رجری، دبعاہلل نب  قیق، رضحت دبعاہلل نب  قیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس دسم

وپاھچ ہک ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچتش یک امنز زپےتھ ےھت؟ اوھنں ےن اہک ںیہن رگم بج رفس ےس آےت وت امنز زپےتھ  ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یئک یئک وسرںیت الم رک زپےتھ ےھت؟ اہک تالصفت ںیم ےس زپےتھ ےھت ےن وپاھچ ہک ایک آپ یلص 

 دسمد، سیدی نب زرعی، رجری، دبعاہلل نب  قیق، رضحت دبعاہلل نب  قیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿامنز  :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ

     1280    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب رعوہ بً زبیر، زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَلِت  َحسَّ َٗ ََّضا  َه ََى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل  ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ رُعِ

ٌَ َر  ٌِ کَا ٔ ُحَضا َوإ ِّی َْلَُسبِّ ٔن مُّ َوإ َٗ َهی  ُـّ َلِيطٔ َوَسلََّه ُسِبَحَة ال ًَ َّی اہللُ  َّ َما َسبََّح َرُسوُل اہللٔ َػل َه ُسوُل اہللٔ َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اہللُ 

ًََلِيضِٔه  َق  ُيِفَ َٓ َنَل بٔطٔ اليَّاُض  ٌِ ٌِ َي َنَل بٔطٔ َخِظَيَة ََ ٌِ ٌِ َي َنَل َوصَُو یُحٔبُّ ََ ٌَ َُ اِل  َلَيَس

یبنعق، امکل، انب اہشب رعفہ نب زریب، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ع یھ اچتش یک امنز ںیہن زپیھ نکیل ںیم زپیتھ وہں  ویکہکن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک اکؾ وک اس یلص

وخػ یک انب رپ یھب وھچڑ دےتی ےھت ہک ولگ اس رپ لمع رکےن ںیگل ےگ وت فہ اؿ رپ رفض وہ اجےئ اگ  احالہکن فہ لمع آپ یلص اہلل 

 ےک زندکی دنسپدیہ وہات اھت ہیلع فآہل فملس 

 یبنعق، امکل، انب اہشب رعفہ نب زریب، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿاچتش یک امنز اک 

     1281    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً نٔيل، احنس بً یوىص، زہیر، سناک، :  راوی

ًٔ َس  ٔ بِ ُِٗلُت لَٔحابٔز اَل  َٗ ثََيا ٔسَناْک  ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ یُوىَُص  ِيٕل َوََِحَنُس بِ َٔ ًُ نُ ثََيا ابِ ِيَت تُ َحسَّ ُٛ َحالُٔص َرُسوَل ُنَزَة ََ

 َِ َّی ٓٔيطٔ اِل ُظ الَّٔذی َػل ًِ ُمَؼَلَّ وُو ٔم ُ٘ ٌَ ََل َي َٓکَا ثٔیّرا  َٛ ِه  ٌَ اَل َن َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  إَٔذا اہللٔ َػل َٓ ِنُص  ٍَ الظَّ َّی َتِللُ َساَة َحً

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَو َػل َٗ ِت  ٌَ  كََل

ریہ، امسک، اجرب نب رمسہ، رضحت ّْس ک ریض اہلل ہنع ےس ںیم ےن رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع انب لیفن، ادمح نب ویسن، ز

 ےس وپاھچ ہک ایک آپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اُےتھٹ ےتھٹیب ےھت اوھنں ےن اہک اہں ارثک افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اُےتھٹ ےھت بج کت ہک وسرج ہن لکن آات افر بج وسرج لکن آات بت آپ یلص اہلل ہیلع سج ہگج رجف یک امنز زپےتھ ےھت فاہں ےس ہن

 فآہل فملس )امنز اچتش ےک ےیل( ڑھکے وہےت 

 انب لیفن، ادمح نب ویسن، زریہ، امسک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ دؿ یک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دؿ یک امنز اک ایبؿ

     1282    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز بً مززوٚ طٌبہ، يٌلی بً ًلاء ًلی بً ًبساہلل ابً ًنز، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٕٚ ََِخبَرَ  ًُ َمزُِزو ِنزُو بِ ًَ ثََيا  َّ َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ اِلَبارٔقٔیِّ   ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًََلإئ   ًٔ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ َبُة  ٌِ ی ىَا ُط

اَل َػََلةُ اللَِّئل َواليََّضارٔ َمِثىَی َمِثىَی َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اہللُ 

 رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل رمع نب رمزفؼ ہبعش، یلعی نب اطعء یلع نب دبعاہلل انب

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رات افر دؿ یک امنز دف دف رتعک ےہ 

 رمع نب رمزفؼ ہبعش، یلعی نب اطعء یلع نب دبعاہلل انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دؿ یک امنز اک ایبؿ

     1283    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً حارث، ابً مثىی، مٌاز بً مٌاذ، طٌبہ، ًبسربہ بً سٌيس، اىص بً ابی اىص ًبساہلل بً ىآٍ، ًبساہلل ب :  راوی

 مللب، حرضت مللب رضی اہلل ًيہ

 ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ِبُس َربِّطٔ بِ ًَ ثَىٔی  َبُة َحسَّ ٌِ ثََيا ُط اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ِبٔس َحسَّ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی ََىَٕص  ََىَٔص بِ

ًٔ اِلَحارٔٔث  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ىَآ ٌِ اہللٔ بِ ََلةُ َمِثىَی َمِثىَی ََ اَل الؼَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ لٔٔب  ًِ اِلُنلَّ ًَ

ًِ لَ  َن َٓ ُضهَّ  وَل اللَُّضهَّ اللَّ ُ٘ ٍَ بَٔيَسیَِک َوَا ٔ ي ِ٘ ًَ َوُا َٜ ٌِ َتَبائََص َوَتَنِش َ َتیِٔن َوَ ٌَ ِٛ َس فٔی کُلِّ َر َٓهٔیَ َاَظضَّ ِل َذلَٔک  ٌَ ِٔ خَٔساْد  ِه َي

ا ٌّ ٌِ ٔطئَِت ََِرَب ٔ ٌِ ٔطئَِت َمِثىَی َوإ ٔ اَل إ َٗ ًِ َػََلةٔ اللَِّئل َمِثىَی  ًَ  ُسئَٔل ََبُو َزاُوز 

انب ینثم، اعمز نب اعمذ، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، اسن نب ایب اسن دبعاہلل نب انعف، دبعاہلل نب احرث، ی بل، رضحت ی بل ریض 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امنز دف دف رںیتعک ںیہ ینعی رہ دف رتعک ےک دعب دہشت ےہ رپ اعزجی ف اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص

ینیکسم اظرہ رکےت وہےئ داع ےک ےیل اہھت اُاھٹےئ افر ےہک ای اہلل! ای اہلل   افر سج ےن ااسی ںیہن ایک اس یک امنز انصق ےہ  اامؾ 



 

 ےہ ہک رات یک امنز دف دف رتعک ےہ؟ اہک اس اک ی بل ہی ےہ اچےہ وت دف دف رتعک زپےھ ای اوبداؤد ےس وپاھچ ایگ ہک اس اک ایک ی بل

 اچر اچر رتعک زپےھ 

انب ینثم، اعمز نب اعمذ، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، اسن نب ایب اسن دبعاہلل نب انعف، دبعاہلل نب احرث، ی بل، رضحت  :  رافی

 ی بل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٰولصةاحیبستل اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصةاحیبستل اک ایبؿ

     1284    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٌ، ًرکمہ، ابً ًباض، حرضت ًبساہلل بً ًباض ًبسالزحنً بً بْش بً حٜه، موسٰی بً ًبسالٌزیز، حٜه بً ابا :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ثَيَ  ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًُ ثََيا ُموَسی بِ َٜٔه اليَِّيَشابُورٔیُّ َحسَّ ًٔ اِلَح ًُ بِْٔشٔ بِ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  َمَة َحسَّ ًِ ًرِٔکٔ ًَ  ٌَ ًُ ََبَا َُٜه بِ ا اِلَح

ٌَّ َرُسوَل ا ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًِٔليَک ًَ ُ اُظ ََََل َ ًَنَّ ًَبَّاُض یَا  لٔٔب یَا  ِبٔس اِلُنلَّ ًَ  ًٔ بَّأض بِ ٌَ اَل لِٔل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ   ََََل ہللٔ َػل

ِلَت َذلَٔک ََُفَ اہللُ َلَک ذَىَِبَک ََوَّ  ٌَ َٓ ًَِْشَ خَٔؼإل إَٔذا ََىَِت  ُل بَٔک  ٌَ ِٓ ٔسیَنُط َوَحٔسیَثُط َخَلأَُظ ََِمَيُحَک ََََل ََِحبُوَک ََََل ََ َٗ ُظ  َلطُ َوآٔخَ

َُ فٔی کُلِّ  إت َارِقَ ٌَ َٛ ٍَ َر َِّی ََِربَ ٌِ ُاَؼل َ ًَِْشَ خَٔؼإل َ ًَََلىَٔيَتطُ  ُظ َو بٔیَرُظ ْٔسَّ َٛ ِنَسُظ َػِٔیَرُظ َو ًَ َٜٔتأب َوُسوَرّة َو اتَٔحَة اِل َٓ ٕة  ٌَ ِٛ َر

ائَٔة فٔی ََوَّ  ًِ اِلرٔقَ َُِت ٔم إَٔذا ََفَ بَرُ َخنِ َٓ ِٛ ٌَ اہللٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل َوََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َواہللُ ََ ُِٗلَت ُسِبَحا ائْٔه  َٗ ٕة َوََىَِت  ٌَ ِٛ َة ٔل َر ًَِْشَ َص 

ًَِْشّ  ولَُضا  ُ٘ َت َٓ  َٔ و ُٛ
ًِ الزُّ ٍُ َرََِسَک ٔم َٓ ا ثُهَّ َتزِ ًَِْشّ  ٍْ ٔ ولَُضا َوََىَِت َراٛ ُ٘ َت َٓ  ٍُ َٛ ولَُضا َوََىَِت َمزَّّة ثُهَّ َتزِ ُ٘ َت َٓ ا ثُهَّ َتِضؤی َسأجّسا 

 َٓ ا ثُهَّ َتزِ ًَِْشّ ولَُضا  ُ٘ َت َٓ ا ثُهَّ َاِشحُُس  ًَِْشّ ولَُضا  ُ٘ َت َٓ  ٔ ُحوز ًِ الشُّ ٍُ َرََِسَک ٔم َٓ ا ثُهَّ َتزِ ًَِْشّ ا َسأجْس  ًَِْشّ ولَُضا  ُ٘ َت َٓ ٍُ َرََِسَک 

ٕة َا  ٌَ ِٛ ٌَ فٔی کُلِّ َر و ٌُ ٌِ ََٓذلَٔک َخِنْص َوَسِب ٔ إ َٓ ِل  ٌَ ِٓ ا َٓ ٌِ ُاَؼلَِّيَضا فٔی کُلِّ یَِووٕ َمزَّّة  َ َت َ ٌِ ٌِ اِسَتَل ٔ إت إ ٌَ َٛ ٍٔ َر ُل َذلَٔک فٔی ََِربَ ٌَ ِٔ

َٓفٔی کُلِّ َس  ِل  ٌَ ِٔ ٌِ َلِه َا ٔ إ َٓ ٕ َمزَّّة  فٔی کُلِّ َطِضز َٓ ِل  ٌَ ِٔ ٌِ َلِه َا ٔ إ َٓ ٕة َمزَّّة  ٌَ فٔی کُلِّ ُجُن َٓ ِل  ٌَ ِٔ ٔ َلِه َا إ َٓ فٔی ًُُنزَٔک َيٕة َمزَّّة  َٓ ِل  ٌَ ِٔ ٌِ َلِه َا

 َمزَّةّ 

دبعارلنمح نب رشب نب مکح، ومٰیس نب دبعازعلسی، مکح نب اابؿ، رکعہم، انب ابعس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 



 

 ہن دفں، ایک رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ابعس نب دبعابلطمل ےس اہک اچچ اجؿ ایک ںیم آپ وک ہیطع

ںیم آپ وک دہہی ہن دفں  ایک ںیم آپ وک ہن اتبؤں ایسی دس ابںیت ہک ارگ آپ اؿ رپ لمع رکںی وت اہلل اعتیل آپ ےک اےلگ افر ےلھچپ، 

ےئن افر رپاےن، ارادہ ےس ےئک وہےئ ای الب ارادہ ےیک وہےئ، وھچےٹ افر ڑبے، ےلھک افر ےپھچ بس انگہ شخب دے؟ افر فہ دس ابںیت ہی 

ےس  ںیہ  ہک آپ اچر رتعک امنز زپ۔ںی اس رطح رپ ہک رہ رتعک ںیم وسرہ افہحت افر وکیئ اکی وسرت زپ۔ںی افر بج رقات
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 زپ۔ںی رھپ دافرغ وہ اجںیئ یلہپ رتعک ںیم وت ڑھکے ھک
ُ
ر َ
ِ
ْ

ک
َ
س رمہبت  أ

یہی املکت ںیہک، رھپ دجسہ ںیم دس رمہبت رھپ دجسہ ےس اھُٹ رک دس رمہبت رھپ دفرسے دجسہ ںیم اج رک دس رمہبت رھپ دفرسے دجسہ 

زر رمہبت ہی املکت درہاےئ اجںیئ ےگ رھپ ایس رطح اچرفں روتعکں 

 

 ھن
ج
ت 

ےس اُھٹ رک دس رمہبت یہی زپ۔ںی اس رطح رہ رتعک ںیم 

وت ہی ٰولصة احیبستل رفزاہن اکی رمہبت زپھ ایل رکںی  ارگ ہی نکمم ہن وہ وت رہ ہعمج وک  ارگ ہی یھب ہن وہ ےکس وت رہ ےنیہم  ںیم رکںی  ارگ وہ ےکس 

 ارگ ہی یھب ہن وہ وت اسؽ ںیم اکی رمہبت افر ارگ اانت یھب ہن وہ ےکس وت مک ازمک زدنیگ ںیم اکی رمہبت رضفر زپھ ول 

 ، ومٰیس نب دبعازعلسی، مکح نب اابؿ، رکعہم، انب ابعس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعدبعارلنمح نب رشب نب مکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصةاحیبستل اک ایبؿ

     1285    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سٔياٌ، حباٌ بً ہَلل، ابوحبيب، مہسی بً مينوٌ، ًنزو بً مالک، حرضت ابوالحوزاء :  راوی

ًُ َم  ثََيا َمِضسٔیُّ بِ ًُ صََٔلٕل ََبُو َحبٔيٕب َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َحبَّا ِّیُّ َحسَّ ٌَ اِْلُبُل َيا ِٔ ًُ ُس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َ َحسَّ ث ٌٕ َحسَّ ًُ َمالٕٔک ِيُنو ًَِنزُو بِ َيا 

اَل  َٗ اَل  َٗ ِنزٕو  ًَ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ َّطُ  ٌَ ََى ثَىٔی َرُجْل کَاىَِت َلطُ ُػِحَبْة َیزَِو اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی اِلَحِوَزأئ  َه ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   لٔی الئَّيیُّ َػل

 َّ ًِٔليَک َحً ُ ََٓذََکَ ائِتٔىٔی َُّسا ََِحبُوَک َوَُثٔيبَُک َوَ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر ََٓؼلِّ ََِربَ ِه  ُ٘ َٓ اَل إَٔذا َزاَل اليََّضاُر  َٗ ّة  ٔليَّ ًَ ٔليىٔی  ٌِ َُّط ُي ی َهَيِيُت ََى

َح  َّی ُاَشبِّ ِه َحً ُ٘ ٔ َجالّٔشا َوََل َا اِسَتو َٓ اىَٔئة  ٔ الثَّ ِحَسة ًِ الشَّ ىٔی ٔم ٌِ ٍُ َرََِسَک َي َٓ اَل ثُهَّ َتزِ َٗ ا َوَتِحَنَس  ىَِحَوُظ  ِّرَ  ًَِْشّ َٜب ا َوتُ ًَِْشّ

 َ ًَِوَه ََصِٔل اِْل ِيَت ََ ُٛ ََّک َلِو  إٔى َٓ اَل  َٗ أت  ٌَ َٛ ٍٔ الزَّ ٍَ َذلَٔک فٔی اِْلَِربَ ا ثُهَّ َاِؼَي ًَِْشّ ا َوتَُضلَِّل  ُِٗلُت ًَِْشّ ِرٔق َذىِّبا ُُٔفَ َلَک بَٔذلَٔک 

اَل َػ  َٗ ًََة  ا ٌِ ََُػلَِّيَضا تِٔلَک الشَّ َ َ ٍِ ٌِ َلِه ََِسَتٔل ٔ إ ًُ صََٔلٕل َخاُل صََٔلٕل َٓ ٌُ بِ اَل ََبُو َزاُوز َحبَّا َٗ ًِ اللَِّئل َواليََّضارٔ  لَِّضا ٔم

ًَِنزٕو  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی اِلَحِوَزأئ  ًَ  ٌٔ ًُ الزَّیَّا اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ اِلُنِشَتنٔزُّ بِ َٗ ًُ اِلُنَش  الزََِّٔی  ا َوَرَواُظ َرِوُح بِ ّٓ ُٗو ئَّب َمِو

ا َٗ ِولُطُ َو َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ََبٔی اِلَحِوَزأئ  ًَ یِّ  ًٔ َمالٕٔک اليُّرِکٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ َفُ بِ ٌِ اَل َوَج َ٘ َٓ َل فٔی َحٔسیٔث َرِوٕح 



 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  َحٔسیُث 

، دہمی نب ومیمؿ، رمعف نب امکل، رضحت اوباوجلزاء ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اکی احصیب دمحم نب ایفسؿ، ةحؿ نب الہؽ، اوببیبح

ےن وج اغابل رضحت دبعاہلل نب رمعف ںیہ دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای وت لک ریمے اپس آان  ںیم 

ہک ںیم اھجمس ہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ھچک امؽ دںی  ےھجت دفں اگ، ںیم انعتی رکفں اگ، رمتمح رکفں اگ  اہیں کت

ےگ  )بج ںیم اےلگ دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم اچہپ وت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج دؿ ڈ ل 

 اہک ہک بج وت دفرسے دجسے ےس رس ااھٹےئ وت اجےئ وت ڑھکا وہ افر اچر رںیتعک زپھ رھپ ایس ےک لثم ذرک ایک  افر اس ںیم ہی یھب

ھدیاھ اھٹیب رہ افر ڑھکا تم وہ اہیں کت ہک دس دس ابر حیبست، دیمحت، ریبکت افر لیلہت ہک ےل رھپ اچر روتعکں ںیم ااسی یہ رک  ارگ وت 

  ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ اس رفےئ زنیم رپ ےنسب فاولں ںیم بس ےس زایدہ انگہ اگر وہ بت یھب اس امنز ےک ببس شخب دای اجےئ اگ

فتق ںیم ہن زپھ وکسں وت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایرات دؿ ںیم یسک یھب فتق زپھ ےل  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ةحؿ نب 

ف ےس الہؽ  الہؽ ارلافی ےک امومں ںیہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک رمتسم نب رایؿ ےن رطبقی اوباوجلزاء رضحت دبعاہلل نب رمع

وموق  رفاتی ایک ےہ افر رفح نب ابیسمل افر رفعج نب امیلسؿ ےن رطبقی رمعف نب امکل رکنی وباہطس اوباوجلزاء رضحت انب ابعس 

 ےس اؿ اک وقؽ رفاتی ایک ےہ  نکیل رفح یک رفاتی م ہی اافلظ زایدہ ںیہ

 نب امکل، رضحت اوباوجلزاءدمحم نب ایفسؿ، ةحؿ نب الہؽ، اوببیبح، دہمی نب ومیمؿ، رمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ٰولصةاحیبستل اک ایبؿ

     1286    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً مہاجز، رعوہ بً رویه، حرضت رعوہ بً رویه انؼاری ابو توبہ، ربيٍ، بً ىآٍ، محنس :  راوی

ثَىٔی  ًٔ ُرَویِٕه َحسَّ َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ  ٕ ًُ ُمَضأجز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا ََبُو َتِوبََة الزَّبٔي َّی َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل اِْلَِنَؼارٔیُّ ََ

اَل لٔحَ  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ اَل فٔی حَ اہللُ  َٗ َنا  َٛ ٔة اِْلُولَی  ٌَ ِٛ ًِ الزَّ اىَٔئة ٔم ِحَسةٔ الثَّ اَل فٔی الشَّ َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوصُِه  َفٕ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ٔسیٔث ٌِ

 ٌٕ ًٔ َمِيُنو  َمِضٔسیِّ بِ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اوب وتہب، رعیب، نب انعف، دمحم نب اہمرج، رعفہ نب رفمی، رضحت رعفہ نب رفمی ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

 فملس ےن اہک ہک ابیق رفاتی ےک اافلظ فیہ ںیہ  وج دہمی نب ومیمؿ ےن لقن ےیک  اہتبل اس ںیم ہی ہلمج زادئ ےہ 

 اوب وتہب، رعیب، نب انعف، دمحم نب اہمرج، رعفہ نب رفمی، رضحت رعفہ نب رفمی ااصنری :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رغمب ےک دعب دف رتعک اہکں زپانھ اچےیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب ےک دعب دف رتعک اہکں زپانھ اچےیہ

     1287    حسیث                               جلس اول  :  جلس

زیز، محنس بً موسی، َّٓطی، سٌس بً اسحٙ بً ٌٛب، بً ًحزہ، ابو برک بً ابی اسوز، ابومَّطٖ، محنس بً ابوو :  راوی

 حرضت ٌٛب بً ًحزہ

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًُ ََبٔی اِلَوزٔیز ُس بِ ٖٕ ُمَحنَّ ثَىٔی ََبُو ُمََّطِّ ًُ ََبٔی اِْلَِسَوزٔ َحسَّ ثََيا ََبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ یُّ  َِّٔٔطٔ ًُ ُموَسی اِل  بِ

 َٛ  ًٔ َٙ بِ ًَِبسٔ اإِٔسَح َه ََتَی َمِشحَٔس بَىٔی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ًُِحَزَة  ٔب بِ َّی ٓٔيطٔ ٌِ ََٓؼل ِْلَِطَضٔل 

ٔ َػََلةُ اِلبُُيؤت  اَل َصٔذظ َ٘ َٓ َسَصا  ٌِ ٌَ َب ُحو ِوا َػََلَتُضِه َرآصُِه يَُشبِّ ـَ َٗ ا  َلنَّ َٓ زَٔب  ِِ  اِلَن

اوب رکب نب ایب اوسد، اوبرطمػ، دمحم نب اوبفزری، دمحم نب ومیس، رطفی، دعس نب ااحسؼ نب ع ،، نب زجعہ، رضحت ع ، نب رجعہ ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینب دبعااللہش یک دجسم ںیم آےئ افر فاہں آرک رغمب یک امنز زپیھ  بج آپ یلص 

امنز ےس افرغ وہےئ وت داھکی ہک ولگ لفن زپھ رےہ ںیہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وت رھگفں یک امنز اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےہ 

اوب رکب نب ایب اوسد، اوبرطمػ، دمحم نب اوبفزری، دمحم نب ومیس، رطفی، دعس نب اقحس نب ع ،، نب زجعہ، رضحت ع ، نب  :  رافی

 رجعہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب ےک دعب دف رتعک اہکں زپانھ اچےیہ

     1288    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ِیرہ، سٌيس بً جبیر، حرضت ابً ًباض حشین بً ًبسالزحنً كلٙ بً ُياو، يٌ٘وب بً ًبساہلل جٌف بً ابی م :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ًَِبسٔ   ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًُ َُيَّاوٕ َحسَّ ُٙ بِ ثََيا كَِل ًٔ اِلَحزَِجَزائٔیُّ َحسَّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ثََيا حَُشیُِن بِ ٔ َحسَّ ًٔ ََبٔی اِلُنِٔیَرة َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ  اہللٔ 



 

 ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ  ِِ َس اِلَن ٌِ َتیِٔن َب ٌَ ِٛ ائََة فٔی الزَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یُٔليُل اِلرٔقَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ زٔٔب ًَبَّإض 

ِّ َوََِسَيَسظُ  ِمِّ ُ٘ وَب اِل ُ٘ ٌِ ًِ َي ًَ ُر  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َنِْصْ اِلُنَحسَّ َٗ َٚ ََصُِل اِلَنِشحٔٔس  َّی یََتَفَّ ثََياظ  َحً اَل ََبُو َزاُوز َحسَّ َٗ ٔمِثَلُط 

وَب ٔمِثَلطُ  ُ٘ ٌِ ًِ َي ًَ ُر  ثََيا َنِْصْ اِلُنَحسَّ َٔ َحسَّ بَّا ًٔ اللَّ ًُ ًٔيَسی بِ ُس بِ  ُمَحنَّ

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس  نیسح نب دبعارلنمح قلط نب انغؾ، وقعیب نب دبعاہلل رفعج نب ایب ریغمہ، دیعس نب ،ریب،

وک وطلی رکےت ےھت اہیں کت ہک دجسم فاےل  ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب یک دف رتعک تنس ںیم رقاترفاتی ےہ 

 رفتمؼ وہ اجےت   اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک رصن دجمر ےن وقعیب ےس ایس رطح  دنسرفاتی ایک

 ہ، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعنیسح نب دبعارلنمح قلط نب انغؾ، وقعیب نب دبعاہلل رفعج نب ایب ریغم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رغمب ےک دعب دف رتعک اہکں زپانھ اچےیہ

     1289    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوىص، سلامیٌ بً زاؤز، يٌ٘وب، جٌف، سٌيس بً جيبر، حرضت سٌيس بً جبیر رضی اہلل اٌالی ًيہ :  ویرا

ٌٔي ًِ َس ًَ َفٕ  ٌِ ًِ َج ًَ وُب  ُ٘ ٌِ ثََيا َي اََل َحسَّ َٗ َتکٔیُّ  ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ ًُ یُوىَُص َوُسَلامِیَ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ الئَّيیِّ َحسَّ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر َياُظ  سٔ بِ ٌِ بَٔن

 ًَ ثُِتُِٜه  وُل کُلُّ َطِيٕئ َحسَّ ُ٘ وَب َي ُ٘ ٌِ ُت َي ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ًَ حَُنِيٕس َي َس بِ ت ُمَحنَّ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ ٔ ُمزَِسَّل  ًٔ اِلُنِٔیَرة َفٔ بِ ٌِ ًِ َج

ُضَو ُمِش  َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس َه ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  َيْس 

ر، رضحت دیعس نب ،ریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ِ
 
ِ

ادمح نب ویسن، امیلسؿ نب داؤد، وقعیب، رفعج، دیعس نب ج

ہک ںیم ےن وباہطس دمحم نب دیمح وقعیب ےس انس ےہ  فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےس ایس ےک مہ ٰینعم رملس رفاتی یک ےہ   اوبداؤد ےتہک ںیہ 

وج رفاتی مت وک رطبقی رفعج وباہطس دیعس نب ،ریب ریض اہلل اعتیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انسؤں فہ وباہطس انب ابعس ینب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی وہ یگ

ر، رضحت دیعس نب ،ریب ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب ویسن، امیلس :  رافی ِ
 
ِ

 ؿ نب داؤد، وقعیب، رفعج، دیعس نب ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشعء یک وتنسں اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اشعء یک وتنسں اک ایبؿ

     1290    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رآٍ، زیس بً حباب، مالک بً مِول، م٘اتل بً بظیر، حرضت َشیح بً ٍانی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَىٔی  َوٕل َحسَّ ِِ ًُ ٔم ثَىٔی َمالُٔک بِ کِلٔیُّ َحسَّ ٌُ ًُ اِلُحَبأب اِل ثََيا َزیُِس بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ٕ اِل ًُ َبٔظیر اتُٔل بِ َ٘ ُم

َّی اہللُ ًِ َػََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ اَل َسأَِلُتَضا  َٗ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًٔ َصاىٕٔئ  یِٔح بِ ًِ َُشَ َّی ًَ اَلِت َما َػل َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

َه الِ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ىَا َمزَّّة َرُسوُل اہللٔ َػل ِس ُمَّٔطِ َ٘ إت َوَل ٌَ َٛ إت ََِو ٔستَّ َر ٌَ َٛ ٍَ َر َّی ََِربَ ًَلَیَّ إَٔلَّ َػل ََٓسَخَل  مُّ  َٗ ٌَٔظاَئ 

 ٔ ٘ ٍُ اِلَناُئ ٔمِيطُ َوَما َرََیُِتطُ ُمتَّ ٕب ٓٔيطٔ یَِيبُ ِ٘ َُ ٔلَی  ِّی ََىُِوزُ إ َٜأَن َٓ ا  ٌّ ِحَيا َلُط ىَٔل ََّطَ َٓ أَبَِواُب ّيا اِْلَِرَق بَٔظيِ بٔاللَِّئل  لُّ َٗ ًِ ثَٔيابٔطٔ  ٕئ ٔم

 َٗٔياؤ اللَِّئل 

دمحم نب راعف، زدی نب ةحب، امکل نب وغمؽ، اقملت نب ریشب، رضحت رشحی نب اھین ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

اوھنں ےن رفامای ہک  رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس امنزفں ےک قلعتم درایتف ایک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء یک امنز زپھ رک ریمے اپس ع یھ اس رطح ںیہن آےئ ےھت  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دای ےن اچر ای ھچ رںیتعک ہن زپیھ وہں اکی رمہبت رات وک ابرش وہیئ وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل زنیم رپ ڑمچا اھچب

وگای ںیم اب دھکی ریہ وہں اںیمس اکی وسراخ ےہ سج ںیم ےس اپین ہہب راہ ےہ افر ںیم ےن ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یٹم 

 ےس ڑپکے اچبےت وہےئ ںیہن داھکی

 دمحم نب راعف، زدی نب ةحب، امکل نب وغمؽ، اقملت نب ریشب، رضحت رشحی نب اھین ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجہت یک رفتیض اک وسنمخ وہان افر اس ںیم وہستل اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک رفتیض اک وسنمخ وہان افر اس ںیم وہستل اک ایبؿ

     1291    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس، ابً طبویہ، ًلی بً حشین، یزیس، ًرکمہ، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َیزٔیَس  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًُ حَُشیِٕن  ًَلٔیُّ بِ ثَىٔی  َویِطٔ َحسَّ ًٔ َطبُّ ٕس اِلَنزَِوزٔیُّ ابِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ   اليَِّحؤیِّ  ًِ ابِ ًَ َمَة  ًرِٔکٔ

 ًِ ٌِ َل َ ًَلَٔه َ ُط َنَشَدِتَضا اِْلَیُة الًَّٔی ٓٔيَضا  َٔ لٔيَّل نِٔؼ َٗ ُِٗه اللَِّيَل إَٔلَّ  ٔل  اَل فٔی اِلُنزَّمِّ َٗ ُؤا َما  ًَبَّإض  ارِقَ َٓ َلِيُِٜه  ًَ ََٓتاَب  تُِحُؼوُظ 



 

 َ لُُط َوک ٌٔ َوىَأطَئُة اللَِّئل ََوَّ آ ًِ اِلرُقِ َ ٔم ًِ َتَيرسَّ ًََلِيُِٜه ٔم َق اہللُ  ٌِ تُِحُؼوا َما ََفَ وُل صَُو ََِجَسُر ََ ُ٘ ٔل اللَِّئل َي اىَِت َػََلتُُضِه ْٔلَوَّ

َوُو ٗٔيَّل صَُو ََجِ  ِٗ ِولُطُ ََ َٗ ٌَ إَٔذا ىَاَو َلِه یَِسرٔ َمًَی َيِشتَِيُ٘ٔى َو ٌَّ اِْلِٔنَشا َط فٔیَٗٔياؤ اللَِّئل َوَذلَٔک ََ َ٘ ِٔ ٌِ َي ٌَّ  َسُر ََ ٔ ِولُطُ إ َٗ ٌٔ َو آ اِلرُقِ

ُّا كَؤیَّل  ا وُل ََفَ ُ٘  َلَک فٔی اليََّضارٔ َسِبّحا كَؤیَّل َي

ادمح نب دمحم، انب وبشہی، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن وسرہ 
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اک ی بل ہی ےہ ہک اہلل اعتیل 

 اجان ہک مت اس رپ لمع ہن رک وکس ےگ سپ اس ےن مت وک اعمػ ایک سپ اب رقآؿ اک انتج ہصح ںیہمت آاسؿ ےگل فہ زپھ ول( افر ہی وج ےن
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ےک ےیل مت وپرا رکف اوکس وج مت رپ رفض وہا رات ںیم اانھٹ افر امنز زپانھ، اس ےیل ہک افؽ بش ںیم ااسنؿ اجاتگ راتہ ےہ ےہ اس رغض 

ب ل  ےس رماد ہی ےہ ہک رات اک فتق تہب ااھچ ےہ رقآؿ وک ےنھجمس ےک ےیل افر ہی 
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 ادمح نب دمحم، انب وبشہی، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک رفتیض اک وسنمخ وہان افر اس ںیم وہستل اک ایبؿ

     1292    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس، وٛيٍ، مشٌز، سناک، ابً ًباض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٕس يَ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ا ىَزََلِت ََوَّ َحسَّ اَل َلنَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ٔسَنإک اِلَحَيفٔیِّ  ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ىٔی اِلَنزَِوزٔیَّ َحسَّ ُل ٌِ

لٔضَ  ٌَ بَیَِن ََوَّ َصا َوکَا َّی ىَزََل آٔخُ ٌَ َحً ا ـَ ٔ َرَم ًِ َٗٔيأمضِٔه فٔی َطِضز ٌَ ىَِحّوا ٔم وُمو ُ٘ ٔل کَاىُوا َي َصا َسَيْة اِلُنزَّمِّ  ا َوآٔخٔ

ادمح نب دمحم، فعیک، رعسم، امسک، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج وسرہ شملم اک ادتبایئ ہصح 

 

 

ضس
انزؽ وہا وت رات وک اانت یہ ایقؾ رکےت انتج راضمؿ ںیم وہات ےہ اہیں کت ہک ااکس آرخی ہصح انزؽ وہا  افر اےکس ادتبایئ ف آرخی ذ

  زنفؽ ںیم اکی اسؽ اک  لص ےہےک

 ادمح نب دمحم، فعیک، رعسم، امسک، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اک ایبؿ دجہت

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     1293    حسیث                               لجلس او  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابی زىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ َرُس  ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اَل وَل اہللَٔحسَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

َليِ  ًَ َسةٕ  ِ٘ ٌَ کُلِّ ًُ ُب َمکَا ٕس َيرِضٔ َ٘ ِه إَٔذا صَُو ىَاَو ثَََلَث ًُ ُٛ آَٔيةٔ َرَِٔض َََحٔس َٗ ًَلَی   ٌُ ِيَلا ُ٘ٔس الظَّ ٌِ ٌِ َي ٔ إ َٓ ُِٗس  َٓاِر َک َلِيْل كَؤیْل 

َسْة  ِ٘ ََٓذََکَ اہللَ اىَِحلَِّت ًُ َى  َ٘ ٔص َوإَٔلَّ اِستَِي ِٔ أَِػَبَح َنٔظيّلا كَيَِّب اليَّ َٓ َسْة  ِ٘ َّی اىَِحلَِّت ًُ ٌِ َػل ٔ إ َٓ َسْة  ِ٘ َ اىَِحلَِّت ًُ أ ٌِ َتَوؿَّ ٔ إ َٓ

 ٌَ ِشََل َٛ ٔص  ِٔ  ََِػَبَح َخبٔيَث اليَّ

فآہل فملس ےن رفامای  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

بج مت ںیم ےس وکیئ وسات ےہ وت اطیشؿ ایکس دگی رپ نیت رگںیہ اگل داتی ےہ افر رہ رگہ رپ ابت امج داتی ےہ ہک ایھب رات ابیق ےہ وسات 

یت ےہ رھپ بج رہ  سپ ارگ فہ اجگ اجات ےہ افر اہلل اک انؾ اتیل ےہ وت اکی رگہ لھک اجیت ےہ رھپ ارگ فوض رکات ےہ وت دفرسی رگہ لھک اج

فہ امنز ںیم وغشمؽ وہ اجات ےہ وت رسیتی رگہ لھک اجیت ےہ سپ بج حبص وہیت ےہ وت فہ اپک سفن افر اچک ف وچدنب وہات ےہ فرہن ثیبخ 

 اسفنل افر اکلہ زپا راتہ ےہ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     1294    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، ابوزاؤز، طٌبہ، حرضت ًبساہلل بً ٗيص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ًَِبَس اہللٔ َحسَّ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٕ ًٔ ُخَنیِر ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اَل َحسَّ َٗ ثََيا ََبُو َزاُوَز  اَل َحسَّ َٗ إر  ًُ َبظَّ ِيٕص بِ َٗ ًَ ََبٔی   بِ

َّی  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ إ َٓ َِ َٗٔياَو اللَِّئل  ًَِيَضا ََل َتَس ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  اَلِت  َٗ وُل  ُ٘ ٌَ إَٔذا َي ٌَ ََل یََسًُُط َوکَا َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 



 

أًّسا َٗ َّی  ٔشَل َػل َٛ  َمزَٔق ََِو 

دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای رات یک 

 فآہل فملس اوکس ع یھ ںیہن وھچڑےت ےھت ارگ ع یھ امیبر وہےت ای لسک وہات وت ھٹیب رک زپےتھ امنز وک تم وھچڑف ویکہکن روسؽ یلص اہلل ہیلع

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     1295    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً بظار، یحٌی ، ًحَلٌ، ٌٗ٘اَ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی َػا ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًِ اِل ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًُ ثََيا ابِ ثََيا یَِحٌَی َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ثََيا ابِ َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ لٕٔح 

 ٔ َح ف ـَ ٌِ ََبَِت َن ٔ إ َٓ ََتُط  َى اِمزََ َ٘ َّی َوََِي ََٓؼل ًِ اللَِّئل  اَو ٔم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َرحَٔه اہللُ َرُجَّل  ًَ َّة اہللُ  ی َوِجضَٔضا اِلَناَئ َرحَٔه اہللُ اِمزََ

ًِ اللَِّئل  اَمِت ٔم َحِت فٔی َوِجضٔطٔ اِلَناَئ  َٗ ـَ ٌِ ََبَی َن ٔ إ َٓ َوِت َزِوَجَضا  َ٘  ََٓؼلَِّت َوََِي

انب اشبر، ییحی، الجعؿ، اقعقع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اس رمد 

 ویبی وک یھب اگجےئ افر ارگ فہ ہن اےھٹ وت اےکس رہچہ رپ اپین ےک ےٹنیھچ دے رپ رتمح انزؽ رفامےئ وج رات وک اےھٹ افر امنز زپےھ افر اینپ

)ات ہک اھٹ اجےئ( افر اہلل اعتیل رتمح انزؽ رفامےت ںیہ اس وعرت رپ وج رات وک اےھٹ افر امنز زپےھ افر اےنپ وشرہ وک یھب اگجےئ افر 

 ارگ فہ ہن اےھٹ وت اےکس ہنم رپ اپین ڑھچک دے

 ر، ییحی ، الجعؿ، اقعقع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعانب اشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     1296    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٔياٌ، مشٌز، ابً اٗنزح، محنس بً حاته بً بزیٍ ًبيساہلل بً موسی، طيباٌ، اًنع، ًلی بً اٗنز، ابً ٛثیر، س :  راوی

 اَغ، حرضت ابوسٌيس و حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہنا

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ ح و َحسَّ َنز ِٗ َ ًٔ اِْل ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًُ ثََيا ابِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ  َحسَّ ٍٕ َحسَّ ًٔ بَزٔی َحاتٔٔه بِ



 

 ٔ ٌٔيٕس َوََب ًِ ََبٔی َس ًَ ًِ اِْلَََغِّ  ًَ ىَی  ٌِ ٔ اِلَن َنز ِٗ َ ًٔ اِْل ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٌَ ًِ َطِيَبا ًَ ًُ ُموَسی  اَل َرُسوُل اہللٔ بِ َٗ اََل  َٗ ی صَُزیَِزَة 

َه إٔذَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أَکَ َػل ًَ َوالذَّ ی أَکٔ تَٔبا فٔی الذَّ ُٛ ا  ٌّ َتیِٔن َجنٔي ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼلََّيا ََِو َػل ًِ اللَِّئل  َى الزَُّجُل ََصَِلطُ ٔم َ٘ أت ا ََِي

 ًُ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ابِ َٗ ٌٔيٕس  َو ََبٔی َس َلطُ لََکَ ٌَ ٕ َوََل َذََکَ ََبَا صَُزیَِزَة َج ثٔیر َٛ  ًُ طُ ابِ ٌِ َٓ اَل َوََُراُظ  َوَلِه َیزِ َٗ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ َمِضٔسٓیٕ 

 ْٖ ُٗو ٌَ َمِو َيا ِٔ اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث ُس َٗ  َذََکَ ََبَا صَُزیَِزَة 

انب ریثک، ایفسؿ، رعسم، انب ارمقح، دمحم نب احمت نب زبعی دیبع اہلل نب ومیس،  نابؿ، اشمع، یلع نب ارمق، ارغ، رضحت اوبدیعس ف 

  امہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وکیئ صخش رات ںیم اینپ ویبی وک )امنز رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

دجہت ےک ےیل( اگجےئ افر رھپ فہ دفونں امنز زپ۔ںی وت اہلل اعتیل اوکن ذارکنی افر ذارکات ںیم د ھ دے اگ  انب ریثک ےن اس رفاتی وک 

یہ اںیمس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ذرک ےہ ہکلب اوبدیعس یک رطػ ةسن یک یئگ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک  رموفاع   رفاتی ںیہن ایک افر ہن

اس رفاتی وک دہمی ےن اوبایفسؿ ےس لقن ایک ےہ افر اہک ہک ریما ایخؽ ےہ اںیمس اوبرہریہ اک ذرک ےہ زین اوبداؤد ےن اہک ہک ایفسؿ یک 

 دحثی وموقػ ےہ

ؿ، رعسم، انب ارمقح، دمحم نب احمت نب زبعی دیبعاہلل نب ومیس،  نابؿ، اشمع، یلع نب ارمق، ارغ، رضحت انب ریثک، ایفس :  رافی

 اوبدیعس ف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  امہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم دنین آےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم دنین آےن اک ایبؿ

     1297    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ہظاو بً رعوہ، ًائظہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َّی َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل

 ٌَّ ٔ إ َٓ ِوُو  ِيطُ اليَّ ًَ َّی یَِذَصَب  ُِٗس َحً ِلیَرِ َٓ ََلةٔ  ِه فٔی الؼَّ ُٛ َص َََحُس ٌَ اَل إَٔذا َن َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ لَّ  اہللُ  ٌَ َّی َوصَُو ىَأًْص َل ِه إَٔذا َػل ُٛ طُ َََحَس

َشطُ  ِٔ ََٓيُشبَّ َن ٔفُ  ِِ  یَِذَصُب َيِشَت

یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت 



 

 یک احتل ںیم امنز زپےھ اگ وت وہ ںیم ےس یسک وک امنز ںیم افھگن آےن ےگل وت وس اجےئ اہیں کت ہک ایسک دنین رھب اجےئ ویکہکن ارگ افےنھگن

 اتکس ےہ وت وہ اتکس ےہ ہک فہ اافغتسر رکان اچےہ افر ےگل اےنپ آوکپ اگایلں دےنی

 یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم دنین آےن اک ایبؿ

     1298    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، ًبسالززاٚ، مٌنز، ہناو بً ميبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبُس الزَّ  ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ طٕ  ًٔ ُمَيبِّ ٔ بِ او ًِ َصنَّ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا زَّ

َلِه یَِسرٔ َما يَ  َٓ ًَلَی لَٔشاىٔطٔ   ٌُ آ َحَه اِلرُقِ ٌِ اِسَت َٓ ًِ اللَِّئل  ِه ٔم ُٛ اَو َََحُس َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا  ـِ اہللُ  ِلَي َٓ وُل  ُ٘ ٍِ ٔ  َلح

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ رات ںیم امنز ےک ےیل ڑھکا وہ افر رقآؿ اس یک زابؿ رپ زلڑھکاےن ےگل افر وج ہہک راہ ےہ ایکس اوکس ربخ ہن 

 ایسی وصرت ںیم اوکس اچےیہ ہک وس اجےئوہ وت 

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم دنین آےن اک ایبؿ

     1299    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیاز بً ایوب، ہاروٌ، بً ًباز، اسنٌيل، بً ابزاہيه، ًبسالٌزیزحرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ إٔبَِزاصٔيَه حَ  ٌٔيَل بِ ٌَّ إِٔسَن ٕ اِْلَِززٔیُّ ََ ًَبَّاز  ًُ ٌُ بِ ًُ ََیُّوَب َوَصاُرو ثََيا زٔیَازُ بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ثَُضِه َحسَّ سَّ

اَل َما َصَذ  َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه اِلَنِشحَٔس َوَحِبْل َمِنُسوْز بَیَِن َسارٔیََتیِٔن  ًَ َّی اہللُ  َٓ٘ٔيَل یَا َرُسوَل َزَخَل َرُسوُل اہللٔ َػل ا اِلَحِبُل 

ٔ َحِنَيُة بِٔيُت َجِحٕع ُاَؼ  ِت اہللٔ صَٔذظ َٗ َه لُٔتَؼلِّ َما ََكَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِت بٔطٔ  َ٘ لَّ ٌَ ًَِيِت َا إَٔذا ََ َٓ ِّی  ل

تََرِت ََ  َٓ ٔشَلِت ََِو  َٛ إٔذَا  َٓ ِّی  الُوا لٔزَیَِيَب ُاَؼل َ٘ َٓ اَل َما َصَذا  َ٘ َٓ اَل زَٔیاْز  َٗ َِٓلَتِحلِٔص  ًَِيِت  إَٔذا ََ َِٜت َٓ اَل ِمَش َ٘ َٓ اَل حُلُّوُظ  َ٘ َٓ بٔطٔ 

ِس  ٌُ ِ٘ ِلَي َٓ تََر  َٓ ٔشَل ََِو  َٛ إٔذَا  َٓ ِه َنَظاكَُط  ُٛ  لُٔيَؼلِّ َََحُس



 

زاید نب اویب، اہرفؿ، نب ابعد، اامسلیع، نب اربامیہ، دبعازعلسیرضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ 

وت داھکی ہک دف وتسونں ےک چیب ںیم اکی ریس دنبیھ وہیئ ےہ وپاھچہی ریس ویکں ےہ؟  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ

ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ریس ب ہن تنب شحج یک ےہ فہ بج امنز زپےتھ زپےتھ کھت اجیت ںیہ وت اس ریس 

اینت یہ زپینھ اچےیہ ینتج اطتق وہ سپ بج کھت اجےئ وت ھٹیب اجےئ،  زےس کٹل اجیت ںیہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امن

زاید یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہی ریس زبنی یک ےہ فہ امنز زپیتھ ںیہ بج 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوکس وھکؽ دف مت ںیم ےس رہ صخش اینت اوکن لسک وہات ےہ ای فہ کھت اجیت ںیہ وت اوکس اھتؾ یتیل ںیہ آپ یلص اہلل

 یہ امنز زپےھ سج دح کت تعیبط ںیم آامدیگ وہ بج اوکس یتسس آےئ ای فہ کھت اجےئ وت ھٹیب اجےئ

 زاید نب اویب، اہرفؿ، نب ابعد، الیعمس، نب اربامیہ، دبعازعلسیرضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش اک فہفیظ انہغ وہ اجےئ وت فہ ایک رکے

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش اک فہفیظ انہغ وہ اجےئ وت فہ ایک رکے

     1300    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً سٌيس، ابوػٔواٌ، ًبساہلل بً سٌيس، بً ًبسالنلک بً مزواٌ، سلامیٌ بً زاؤز، محنس بً سلنہ، ابً ٗتيبہ ب :  راوی

 وہب، یوىص ابً طہاب، حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ

ًٔ َمزَِو  ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًَ  ًٔ ٌٔئس بِ ًُ َس ِبُس اہللٔ بِ ًَ  ٌَ َوا ِٔ ثََيا ََبُو َػ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًُ َزاُوَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٌَ ح و َحسَّ ا

ٌَّ الشَّ  ًٔ ٔطَضإب ََ ًِ ابِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ىَی  ٌِ ًُ َوصِٕب اِلَن ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ  ُس بِ ًَ َیزٔیَس َوًُبَِيَس اہللٔ َوُمَحنَّ ائَٔب بِ

ِبٕس  ًَ  ًَ ًٔ بِ ًَِبَس الزَِّحَن  ٌَّ اَل َرُسوُل ََِخبََراُظ ََ َٗ وُل  ُ٘ أب َي ًَ اِلَدلَّ ُت ًَُنَز بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ارٔیِّ  َ٘ ِبٔس اِل ًَ  ًٔ ًٔ َوصِٔب بِ ًِ ابِ ًَ اَل  َٗ

 َٔ ٔ اِل ََُظ َما بَیَِن َػََلة َٓرَقَ ًِ َطِيٕئ ٔمِيُط  ًَ ًِ حٔزِبٔطٔ ََِو  ًَ ًِ ىَاَو  َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ضِ اہللٔ َػل ٔ الوُّ ٔ َوَػََلة ََّنا ِحز أَى َٛ تَٔب َلُط  ُٛ  ٔ ز

ًِ اللَِّئل  ََُظ ٔم  رَقَ

ہبیتق نب دیعس، اوبوفصاؿ، دبعاہلل نب دیعس، نب دبعاکلمل نب رمفاؿ، امیلسؿ نب داؤد، دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن انب اہشب، 

فہفیظ ای فرد زپےھ ریغب وس اجےئ رھپ  رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اانپ

 حبص وک اھٹ رک رجف افر رہظ ےک درایمؿ زپھ ےل وت ااکس وثاب ااسی یہ اھکل اجےئ اگ وگای اس ےن رات وک زپاھ وہ



 

نب ہبیتق نب دیعس، اوبوفصاؿ، دبعاہلل نب دیعس، نب دبعاکلمل نب رمفاؿ، امیلسؿ نب داؤد، دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن ا :  رافی

 اہشب، رضحت رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےن رات وک دجہت ےک ےیل اےنھٹ یک تین یک افر رھپ ہن اھٹ اکس

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اکس سج ےن رات وک دجہت ےک ےیل اےنھٹ یک تین یک افر رھپ ہن اھٹ

     1301    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، محنس بً ميٜسر، سٌيس بً جبیر، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٔ ًِ َرُجٕل ً ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ َٜٔسرٔ  ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَائَٔظَة َزِوَد الئَّيیِّ َحسَّ  ٌَّ ِيَسُظ َرضٓٔیٕ ََ

ًِ اِمزٔئٕ  اَل َما ٔم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َه ََِخبََرِتُط ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  لٔبُطُ  َػل ِِ ٌُ َلطُ َػََلْة بَٔلِيٕل َي َتُٜو

تَٔب َلُط ََجِ  ُٛ َلِيَضا ىَِوْو إَٔلَّ  ّة ًَ َٗ ًََلِيطٔ َػَس ٌَ ىَِوُمُط   زُ َػََلتٔطٔ َوکَا

 یبنعق، امکل، دمحم نب دکنمر، دیعس نب ،ریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ

فر فہ اھٹ ہن ےکس( رگم اس ےک فاےطس وثاب اھکل صخش ااسی ںیہن وج رات وک اھٹ رک دجہت زپاتھ وہ افر رھپ رات اس رپ دنین اغبل آاجےئ )ا

 اجےئ اگ افر وسان اس ےک ےیل دصہق وہ اجےئ اگ

 یبنعق، امکل، دمحم نب دکنمر، دیعس نب ،ریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ےیل رات اک وکؿ اس ہصح الضف ےہ ابعدت

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابعدت ےک ےیل رات اک وکؿ اس ہصح الضف ےہ

     1302    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ِبٔس اہللٔ اِْلَََغِّ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ َو ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ٌَّ اِل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ  



 

 ُ الَی ک ٌَ اَل َیِيزُٔل َربَُّيا َتَباَرَک َوَا َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ىَِيا حٔیَن َیِبَقی ثُلُُث اللَِّئل اِْلٔخُ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔلَی َسَنأئ السُّ لَّ َلِيَلٕة إ

أَُِٔفَ َلطُ  َٓ نٔی  ٔفُ ِِ ًِ َيِشَت ًِٔلَيُط َم
ُ أ َٓ ًِ َيِشأَلُىٔی  أَِسَتحٔيَب َلُط َم َٓ ًِ یَِسًُونٔی  وُل َم ُ٘ َي َٓ 

ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبع اہلل، رضحت اوبرہری

فآہل فملس ےن رفامای بج رات اک اہتیئ ہصح ابیق رہ اجات ےہ وت امہرا رب رعش ےس آامسؿ داین رپ زنفؽ رفامات ےہ افر رفامات ےہ ہک وکؿ 

ؿ صخش اعمیف اماتگن ےہ ہک ںیم اس ےک ھجم ےس داع رکات ےہ ہک ںیم وبقؽ رکفں وکؿ صخش اماتگن ےہ ھجم ےس ہک ںیم اس وک دفں، وک

 انگہ اعمػ رکفں

 یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت

     1303    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  ًيہاحشین بً یزیس، حٔؽ، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل :  راوی

اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ِْٔؽ  ثََيا َح ًُ یَزٔیَس اِلُٜوفٔیُّ َحسَّ ثََيا حَُشیُِن بِ َّی  َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ کَا ٔ إ

َنا َیحٔيُئ ا َٓ ِئل  زَّ َوَجلَّ بٔاللَّ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلُيوُٗٔوُط اہللُ  ًِ حٔزِبٔطٔ اہللُ  َْ ٔم َّی َيِفُ ََحُ َحً  لشَّ

نیسح نب سیدی، صفح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 رات وک اگج داتی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص وہےن ےس ےلہپ اےنپ فرد ےس افرغ وہ اجےت 

  نب سیدی، صفح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعنیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت

     1304    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ابواحوؾ، ہياز، ابزاہيه، اطٌث، حرضت مرسوٚ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ َوَصَذا َحسٔی ًَ ثََيا َصيَّاْز  ثََيا ََبُو اِْلَِحَؤؾ ح و َحسَّ ًُ ُموَسی َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ ُث إٔبِزَ َحسَّ ًَ َث  ٌَ ًِ ََِط ًَ اصٔيَه 

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًِ َػََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  اَل َسأَِلُت  َٗ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ ٌَ ََبٔيطٔ  ِلُت َلَضا ََیَّ حٔیٕن کَا ُ٘ َٓ َه  َسلَّ

َّی ََٓؼل اَو  َٗ اَر  َ ٍَ الْصُّ ٌَ إَٔذا َسنٔ اَلِت کَا َٗ ِّی   ُيَؼل

ربامیہ نب ومیس، اوباوحص، انہد، اربامیہ، اثعش، رضحت رسمفؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض ا

اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک فتق امنز زپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن اہک سج فتق رمغ یک ابگن ےتنس وت ڑھکے 

 وہ رک امنز رشفع رک دےتی 

 اربامیہ نب ومیس، اوباوحص، انہد، اربامیہ، اثعش، رضحت رسمفؼ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت

     1305    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 ابو توبہ، ابزاہيه بً سٌس، ابوسلنہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

اظُ  َٔ اَلِت َما ََِل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ثََيا ََبُو َتِوبََة  ىٔی  َحسَّ ٌِ ََحُ ًِٔيسٔی إَٔلَّ ىَائّٔنا َا الشَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   الئَّيیَّ َػل

اوب وتہب، اربامیہ نب دعس، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ریمے اپس 

 وہےت وت حبص وک وسےت وہےت ےھت

 نب دعس، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اوب وتہب، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت

     1306    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، یحٌی بً زَکیا، ًرکمہ بً ًنار، محنس بً ًبساہلل، ًبسالٌزیز، حرضت حذئہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

بِ  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ إر  ًَنَّ  ًٔ َمَة بِ ًِ ًرِٔکٔ ًَ یَّا  ًُ َزََکٔ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًِ ًَ َؤلٔیِّ  ٔس اہللٔ السُّ

َّی ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َحزَبَطُ ََِمْز َػل َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ َة  َٔ ًٔ ََخٔی حَُذِي  ابِ



 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص  دمحم نب یسیع، ییحی نب زرکای، رکعہم نب امعر، دمحم نب دبع اہلل، دبعازعلسی، رضحت ذحہفی

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج یھب وکیئ احدہث شیپ آات وت امنز زپےتھ

 دمحم نب یسیع، ییحی نب زرکای، رکعہم نب امعر، دمحم نب دبعاہلل، دبعازعلسی، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت

     1307    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وسلنہ، حرضت ربيٌہ بً ٌٛب اسلِم رضی اہلل ًيہہظاو بً ًنار، ہ٘ل بً زیاز، اوزاعی، یحٌی بً ابی ٛثیر، اب :  راوی

 ًٔ ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  َِٜشکٔیُّ َحسَّ ٕ الشَّ ًُ زٔیَاز ُل بِ ِ٘ ٔ ثََيا اِلض إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ثٔیر َٛ  ََبٔی 

ٕب اِْلَِسَلِٔمَّ  ٌِ َٛ  ًَ َة بِ ٌَ ُت َربٔي ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه آتٔيطٔ بَٔوُؿوئٔطٔ َوبَٔحاَجتٔطٔ  َسنٔ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِيُت ََبٔيُت َم ُٛ وُل  ُ٘ َي

ٔش  ِٔ ًَلَی َن أًَٔىِّی  َٓ اَل  َٗ ُِٗلُت صَُو َذاَک  َُیَِر َذلَٔک  اَل َََو  َٗ َتَک فٔی اِلَحئَّة  َ٘ َٓ ِلُت ُمَزا ُ٘ َٓ اَل َسِلىٔی  َ٘ َٜثَِرةٔ الشُّ َٓ ٔ ٔ َک ب  ُحوز

ل نب زاید، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت رہعیب نب ع ، ایملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 
ہ ق
اشہؾ نب امعر، 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راہ رکات اھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض افر رضفرایت ےک ےیل اپین الات اھت 

ہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم ےس امگن ایک اماتگن ےہ؟ںیم ےن اہک ہک ںیم تنج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رم

فآہل  اک اسھت اماتگن وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک العفہ افر ھچک، ںیم ےن اہک ےھجم سب یہی اچےیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای رھپ اےنپ ےیل رثکت ےس دجسے رک ےک ریمی دمد رکفملس 

ل نب زاید، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت رہعیب نب ع ، ایملس ریض اہلل ہنع :  رافی
ہ ق
 اشہؾ نب امعر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت

     1308    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو کامل، یزیس بً زریٍ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا یَ  ثََيا ََبُو کَأمٕل َحسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َمالٕٔک فٔی صَٔذظٔ اِْلَیٔة َتَتَحافَی ُجيُوبُُضِه  ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيْس  ثََيا َس ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ  زٔیُس بِ

ٌَ َما بَیَِن  ُوو َّ٘ اَل کَاىُوا یَتََي َٗ  ٌَ و ُ٘ ٔٔ َياصُِه یُِي ِٗ ا َرَز ا َؤمنَّ ٌّ ا َوكََن ّٓ ٌَ َربَُّضِه َخِو ٍٔ یَِسًُو أج ـَ ٌَ الِ  اِلَن و ٌَٔظأئ ُيَؼلُّ زٔٔب َواِل ِِ َن



 

ِئل  وُل َٗٔياُو اللَّ ُ٘ ًُ َي ٌَ اِلَحَش  َوکَا

اوب اکلم، سیدی نب زرعی، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی وج رقآؿ یک آتی ےہ سج ںیم اہلل اعتیل 

اےکن رتسبفں ےس اگل رےتہ ںیہ افر فہ اےنپ رب وک ادیم ویں رفامات ےہ ہک ہی ریمے ابعدت ذگار دنبے اےسی ںیہ ہک اؿ ےک ولہپ 

فمیب ےک اع م ںیم اکپرےت ںیہ افر مہ ےن اوکن وج تمعن دی اس ںیم ےس )امہری راہ ںیم( رخچ رکےت ںیہ اس ےس رماد ہی ےہ ہک فہ 

 امنز ےہ رغمب ف اشعء ےک درایمؿ اجےتگ ےھت افر امنز زپےتھ ےھت رگم نسح ےتہک ںیہ ہک اس ےس رماد دجہت یک

 اوب اکلم، سیدی نب زرعی، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت ےک ےیل رات ںیم سک فتق اےتھٹ ےھت

     1309    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، یحٌی بً سٌيس، ابً ابی ًسی، سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل اٌالی ًيہ :  راوی

ًَٔسٓیٕ  ًُ ََبٔی  ٌٔيٕس َوابِ ًُ َس ثََيا َیِحٌَی بِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ زَّ َوَجلَّ کَاىُوا َحسَّ ًَ ِولٔطٔ  َٗ ًِ ََىَٕص فٔی  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ

ٌَٔظأئ َزاَز فٔی َحٔسیٔث یَحِ  زٔٔب َواِل ِِ ٌَ ٓامَٔی بَیَِن اِلَن و اَل کَاىُوا ُيَؼلُّ َٗ  ٌَ و ٌُ ًِ اللَِّئل َما یَِضَح لٔيَّل ٔم َذلَٔک َتَتَحافَی َٗ َٛ ٌَی َو

 ُجيُوبُُضِه 

 نب دیعس، انب ایب ددی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن وج ہی دمحم نب ینثم، ییحی

ُووَؿ ، ینعی فہ وھتڑی رات وسےت ںیہ اس ےس رماد ہی ےہ ہک رغمب افر اشعء ےک
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  افر ییحی یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک َ

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، انب ایب ددی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات یک امنز ںیم افًال دف رتعک زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز ںیم افًال دف رتعک زپےنھ اک ایبؿ

     1310    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہربيٍ بً ىآٍ، ابوتوبہ، سلامیٌ بً حياٌ، ہظاو بً رعوہ، ابً سیریً، حرضت  :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌَ ا ًٔ َحشَّ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ  ٌَ ا ًُ َحيَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٍٕ ََبُو َتِوبََة َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًَ ٔسیرٔی

اَو ََحَ  َٗ َه إَٔذا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َتیِٔن َرُسوُل اہللٔ َػل َٔ ٔٔي َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ ِلُيَؼلِّ َر َٓ ِئل  ًِ اللَّ ِه ٔم ُٛ  ُس

رعیب نب انعف، اوبوتہب، امیلسؿ نب ایحؿ، اشہؾ نب رعفہ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 دف رںیتعک زپےھ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ رات وک ےلہپ اےھٹ یکلہ یکلھپ

 رعیب نب انعف، اوبوتہب، امیلسؿ نب ایحؿ، اشہؾ نب رعفہ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زپےنھ اک ایبؿرات یک امنز ںیم افًال دف رتعک 

     1311    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مدلس بً خالس، ابزاہيه، رباح بً زیس، مٌنز، ایوب، ابً سیریً، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ َر  ًَ ًَ َخالٕٔس  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه َي ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِدَلُس بِ ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ًِ ابِ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًٔ َزیِٕس  بَأح بِ

ازُ  اَل ََبُو َزاُوز َرَوی صََذا اِلَحسٔیَث َحنَّ َٗ ُس َما َطاَئ  ٌِ َياُظ َزاَز ثُهَّ لُٔيَلوِِّل َب ٌِ اَل إَٔذا بَٔن َٗ اؤیََة صَُزیَِزَة  ٌَ ًُ ُم ًُ َسَلَنَة َوُزَصیِرُ بِ  بِ

 ًَ ًَلَیَوَجَنا ُٔوُظ  َٗ ٌٕ ََِو ِو ًَ  ًُ َذلَٔک َرَواُظ ََیُّوُب َوابِ َٛ ًَلَی ََبٔی صَُزیَِزَة َو ُٔوُظ  َٗ ٕس ََِو ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًِ صَٔظاو ًَ ًُ  ة  ََبٔی صَُزیَِزَة َوَرَواُظ ابِ

ْز  اَل ٓٔيضَٔنا َتَحوُّ َٗ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌٕ ِو ًَ 

 ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی ےہ ہک دلخم نب اخدل، اربامیہ، رابح نب زدی، رمعم، اویب، انب

سج ںیم ہی ہلمج زادئ ےہ ل  وطیلؽ دعب اماشء، ینعی اس ےک دعب رھپ انتج اچےہ وطؽ رک دے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک امحد نب 

وبرہریہ ریض اہلل ہنع رپ وموقػ ایک ےہ ایس رطح ہملس، زریب نب اعمفہی افر اکی امجتع ےن اشہؾ ےس وباہطس انب ریسنی رضحت ا

اس وک اویب افر انب وعؿ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رپ وموقػ ایک ےہ افر انب وعؿ ےن دمحم ےس رفاتی لقن یک اس ںیم ہی 

 ما  یوجز
ہ
 
فی

 ظفل ےہ 

 ہ ریض اہلل ہنعدلخم نب اخدل، اربامیہ، رابح نب زدی، رمعم، اویب، انب ریسنی، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز ںیم افًال دف رتعک زپےنھ اک ایبؿ



 

     1312    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ححاد، ابً جزیخ، ًثناٌ بً ابی سلامیٌ، ًلی ًبيس بً ًنیر، حرضت ًبساہلل بً حبشی الندشیابً حيبل، احنس  :  راوی

ًُ ََبٔی ُس  ٌُ بِ ًُ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ًُِثَنا اَل ابِ َٗ اَل  َٗ ثََيا َححَّاْد  ىٔی ََِحَنَس َحسَّ ٌِ ًُ َحِيَبٕل َي ثََيا ابِ ًِ َحسَّ ًَ ًَلٓٔیٕ اِْلَِززٔیِّ   ًِ ًَ  ٌَ َلامِیَ

َه ُسئَٔل  ًُبَِيسٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِٔمِّ ََ ٌَ ًٔ حُِبٔشٓیٕ اِلَدِث ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر اَل بِ َٗ ُل  ـَ ِٓ َ ًَِنأل َ َ  ََیُّ اِْل

 ٔ  كُوُل اِلَ٘ٔياو

ی ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص انب لبنح، ادمح اجحج، انب رججی، امثعؿ نب ایب امیلسؿ، یلع دیبع نب ریمع، رضحت دبع

 

س

 

خ
م
ل

اہلل نب یشبح ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ایگ ہک وکاسن لمع الضف ےہ؟ رفامای دری کت امنز ںیم ڑھکے رانہ 

ی :  رافی

 

س

 

خ
م
ل

 انب لبنح، ادمح اجحج، انب رججی، امثعؿ نب ایب امیلسؿ، یلع دیبع نب ریمع، رضحت دبعاہلل نب یشبح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات یک امنز دف دف رںیتعک ںیہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رںیتعک ںیہ

     1313    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ار، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہٌٗييی، مالک، ىآٍ، ًبساہلل بً زیي :  راوی

ٌَّ َرجُ  ًٔ ًَُنَز ََ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِبسٔ اہللٔ بِ ٍٕ َو ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َّل َسأََل َرُسوَل اہللٔ َػل

اَل َر  َ٘ َٓ ِئل  ٔ اللَّ ًِ َػََلة ًَ َه  ِبَح َوَسلَّ ِه الؼُّ ُٛ َٓإَٔذا َخٔشَی َََحُس ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػََلةُ اللَِّئل َمِثىَی َمِثىَی  َّی اہللُ  ُسوُل اہللٔ َػل

َّی ِس َػل َٗ ّة َواحَٔسّة تُوتٔزُ َلطُ َما  ٌَ ِٛ َّی َر  َػل

 اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

فآہل فملس ےس رات یک امنز )دجہت( ےک قلعتم وساؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رات یک امنز دف دف رںیتعک ںیہ بج مت 

 ںیم ےس یسک وک وخػ وہ ہک رجف اک فتق وہ ایگ ےہ وت فہ اکی یہ رتعک زپھ ےل فہ بس امنز وک اطؼ رک دے یگ 

 یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

     1314    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 محنس بً جٌف، ابً ابی زىاز، ًنزو بً ابی ًنزو مللب، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ ََبٔی  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ  ٔ ًُ ََبٔی الزِّىَاز ثََيا ابِ َفٕ اِلَوَرکَانٔیُّ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ لٔٔب  ًَِنزٕو َمِولَی اِلُنلَّ

ًِ فٔی اِلُحِحَزةٔ َوصَُو  ُط َم ٌُ ِسرٔ َما َيِشَن َٗ ًَلَی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ائَُة الئَّيیِّ َػل اَل کَاىَِت رٔقَ  فٔی اِلبَِئت َٗ

ہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب رفعج، انب ایب زاند، رمعف نب ایب رمعف ی بل، رکع

 رکےت ےھت ہک ابرہ فاےل وک آفاز انسیئ دیتی یھت  ہیلع فآہل فملس رجحہ ںیم اس رطح رقات

 دمحم نب رفعج، انب ایب زاند، رمعف نب ایب رمعف ی بل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

     1315    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 الس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہمحنس بً بکار بً ریاٌ، ًبساہلل بً مبارک، ًنزاٌ بً زئساہ، ابوخ :  راوی

ًٔ َزائَٔسةَ  ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌٔ َحسَّ ًٔ الزَّیَّا َّارٔ بِ ًُ بَک ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََبٔی َخالٕٔس اِلَوالٔٔيیِّ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ

ائَةُ  اَل کَاىَِت رٔقَ َٗ َُّط  ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََى اَل ََبُو َزاُوز ََبُو َخالٔسٕ  ًَ َٗ ُٔٔف كَِوّرا  ٍُ كَِوّرا َوَیِد َٓ َه بٔاللَِّئل َیزِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   الئَّيیِّ َػل

 ُ  اِلَوالٔٔيیُّ اِسُنُط صُزُِمز

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب اکبر نب رایؿ، دبعاہلل نب ابمرک، رمعاؿ نب زدئاہ، اوباخدل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رف

رکےت ےھت افر ع یھ تسپ آفاز ےس اوبداؤد ےن اہک ہک اوباخدل فایبل اک انؾ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ع یھ دنلب آفاز ےس رقات

 رہشم ےہ 

 دمحم نب اکبر نب رایؿ، دبعاہلل نب ابمرک، رمعاؿ نب زدئاہ، اوباخدل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

     1316    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٙ، حناز بً سلنہ ثابت بيانی، ًبساہلل بً رباح، موسی بً اسنٌيل، حناز ثابت حشً بً ػباح، یحٌی بً اسح :  راوی

 حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًُ َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش لََّه ح و َحسَّ

ثََيا بَّأح َحسَّ ٔ  الؼَّ ًِ ََب ًَ ًٔ َربَإح  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ  ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ َٙ ََِخبََرىَا َحنَّ ًُ إِٔسَح ٌَّ الئَّيیَّ یَِحٌَی بِ َ َتاَزَة َ َٗ ی 

ًَِيُط  َبٔی برَِکٕ َرضَٔی اہللُ  إَٔذا صَُو بٔأ َٓ َد َلِيَلّة  َه َخَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  أب َػل ًٔ اِلَدلَّ َنَز بِ ٌُ اَل َوَمزَّ بٔ َٗ ًِ َػِوتٔطٔ  ُٔٔف ٔم ِّی َیِد ُيَؼل

اَل یَا ََبَ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ا ًِٔيَس الئَّيیِّ َػل ٌَ ا اِجَتَن ََٓلنَّ اَل  َٗ ا َػِوَتطُ  ٌّ ٔ ِّی َرآ ِّی َوصَُو ُيَؼل ا برَِکٕ َمَزِرُت بَٔک َوََىَِت ُاَؼل

ُٔٔف َػِوَتَک  ا َػوِ  َتِد ٌّ ٔ ِّی َرآ َنَز َمَزِرُت بَٔک َوََىَِت ُاَؼل ٌُ ٔ اَل ل َٗ اَل َو َٗ ًِ ىَاَجِيُت یَا َرُسوَل اہللٔ  ُت َم ٌِ ِس ََِسَن َٗ اَل  اَل َٗ َٗ َتَک 

اَل الئَّيیُّ  َ٘ َٓ ًُ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ٌَ َزاَز اِلَحَش ِيَلا زُ الظَّ ٌَ َوََِطُ اَل َیا َرُسوَل اہللٔ َُوُٗٔى اِلَوِسَيا َ٘ َه َیا ََبَا برَِکٕ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َػل

ًِ َػِوتَٔک َطِيّئا ِٔٔف ٔم َنَز اِخ ٌُ ٔ اَل ل َٗ ًِ َػِوتَٔک َطِيّئا َو ٍِ ٔم َٓ  اِر

ومیس نب اامسلیع، امحد اثتب نسح نب ابصح، ییحی نب ااحسؼ ، امحد نب ہملس اثتب انبین، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رات وک ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع 

رک رےہ ںیہ بج ہی  رک رےہ ںیہ افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک دنلب آفاز ےس رقات وک داھکی ہک تسپ آفاز ےس رقات

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم عمج وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اے اوبرکب ںیم بج دفونں رضحات یبن رکمی یلص

ھا رے اپس ےس سگرا وت ںیم ےن داھکی ہک مت تسپ آفاز ےس رقات

م

 

ت

رک رےہ ےھت )اس یک ایک فہج ےہ( رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع  

وک یھب نس اتیل ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے رمع ریض اہلل ہنع بج  ےن وجاب دای ہک ںیم اس وک انسات اھت وج رسوگیش

ھا رے اپس ےس سگرا وت داھکی ہک مت دنلب آفاز ےس رقات

م

 

ت

رک رےہ وہ )اتبف اس یک ایک فہج یھت( رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن  ںیم 

 نسح یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وجاب دای ںیم وسےن فاےل وک اگجات اھت افر اطیشؿ وک اگھبات اھت

 ےن رفامای اے اوبرکب مت اینپ آفاز وھتڑی دنلب رکف افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفامای اے رمع مت اینپ آفاز وھتڑی تسپ رکف 

ہملس اثتب انبین، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ریض  ومیس نب الیعمس، امحد اثتب نسح نب ابصح، ییحی نب اقحس، امحد نب :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

     1317    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو حؼین بً یحٌی ، محنس بً ًنزو، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِسَباُن بِ ًُ یَِحٌَی الزَّازٔیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو حَُؼیِٔن بِ ًِ الئَّيیِّ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  َسَلَنَة 

 ٔ ًِ َػِوتَٔک َطِيّئا َول ٍِ ٔم َٓ اَل ْٔلَبٔی برَِکٕ اِر َ٘ َٓ ٔة َلِه یَِذَُکِ  ٔ اِل٘ٔؼَّ َه بَٔضٔذظ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِس َػل َٗ ِٔٔف َطِيّئا َزاَز َو َنَز اِخ ٌُ

اَل  َٗ  ٔ وَرة ٔ الشُّ ًِ َصٔذظ ٔ َؤم وَرة ٔ الشُّ ًِ صَٔذظ ُ ٔم َ ُتَک یَا بََٔلُل َوََىَِت َارِقَ ٌِ ٕف  َسنٔ ٌِ ٔلَی َب ُط إ ـَ ٌِ الَی َب ٌَ ٍُ اہللُ َا ْو كَيِّْب یَِحَن لََکَ

ِس َََػاَب  َٗ َه کُلُُِّٜه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ 

 ہیلع اوب ،نیص نب ییحی، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یھب یہی ہصق ذموکر ےہ رگم اس ںیم وضحر یلص اہلل

فآہل فملس اک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس آفاز دنلب رکےن افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس آفاز تسپ رکےن اک مکح ذموکر ںیہن ےہ 

ھا رے ابرے ںیم انس ےہ ہک مت وھتڑا اس وسرت ںیم ےس 

م

 

ت

ہکلب اس ںیم رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفامای اے البؽ ںیم ےن 

اس وسرت ںیم ےس اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی الکؾ بس اک بس اپزیکہ ےہ اہلل  زپےتھ وہ افر وھتڑا

 اکی وک دفرسے ےس المات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت بس ےن کیھٹ ایک

 اوب ،نیص نب ییحی ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

     1318    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ائظہ رضی اہلل ًيہاموسی بً اسنٌيل، حناز، ہظاو، بً رعوہ، حرضت ً :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًِ  َحسَّ اَو ٔم َٗ ٌَّ َرُجَّل  ًَِيَضا ََ

اَل َرُس  َٗ ا ََِػَبَح  ََٓلنَّ  ٌٔ آ ٍَ َػِوَتُط بٔاِلرُقِ َٓ ََ ََفَ رَقَ َٓ ِئل  ًِ آیَٕة اللَّ أَٓیٕ ٔم َٛ ََُٓلىّا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَزَِحُه اہللُ  َّی اہللُ  وُل اہللٔ َػل

ًٔ َسلَ  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ ٌُ اليَِّحؤیُّ  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َصاُرو َٗ ِلُتَضا  َ٘ ِس ََِس َٗ ِيُت  ُٛ ِيَلَة  ىٔيَضا اللَّ ٌَ فٔی ََذََِکَ ٔ آٔل ًِٔنَزا َنَة فٔی ُسوَرة

ًِ ىَٔيٓیٕ اِلَُحُ  أَٓیٕ ٔم َٛ ٖٔ َو  و



 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش رات وک ااھٹ افر ابآفاز دنلب رقآؿ 

 اید دال دںی وج زپاھ بج حبص وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اس رپ رتمح انزؽ رفامےئ اس ےن رات یئک آںیتی ےھجم

 ٍ ّ ِ
ِ
َ

 

 نِْم ن
ٍ
ْ َّق

َ
ک
َ
 ںیم وھبؽ اکچ اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اہرفؿ وحنی ےن امحد نب ہملس ےس وسرہ آؽ رمعاؿ یک ہی آتی لقن یک ف

 ومیس نب الیعمس، امحد، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

     1319    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، مٌنز، اسنٌيل بً اميہ، ابوسلنہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ًِ ََبٔی َسَلنَ َحسَّ ًَ َة  ًٔ ََُميَّ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ اَل ا اِلَحَش َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ َة 

 ٔ ٌَ ب ُضِه یَِحَضزُو ٌَ َشنٔ َٓ َه فٔی اِلَنِشحٔٔس  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسوُل اہللٔ َػل َٜ َت ًِ ٌَّ کُلَُِّٜه ا ٔ اَل ََََل إ َٗ تَِر َو َٕ الشِّ ََٜظ َٓ ائَٔة  اِلرٔقَ

اَل فٔی ا َٗ ائَةٔ ََِو  ٕف فٔی اِلرٔقَ ٌِ ًَلَی َب ُِٜه  ـُ ٌِ ٍِ َب َٓ ا َوََل یَزِ ـّ ٌِ ُِٜه َب ـُ ٌِ ًَّ َب ََل یُِؤذَٔی َٓ ٔ ُمَيإد َربَّطُ  ََلة  لؼَّ

اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اامسلیع نب اہیم، اوبہملس، رضحت

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ںیم ااکتعػ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک دنلب آفاز ےس رقآؿ زپےتھ وہےئ انس وت رپدہ ااھٹ

اذیاء ہن دے افر ہن اینپ آفاز رقآؿ زپےنھ ںیم دفرسے  رک رفامای مت ںیم ےس رہ اکی اےنپ رپفرداگر وک اکپرات ےہ ذہلا وکیئ دفرسے وک

 ےک اقمہلب ںیم دنلب رکے ای ہی اہک ہک اینپ آفاز دفرسے ےک اقمہلب ںیم دنلب ہن رکے 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، الیعمس نب اہیم، اوبہملس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز رہجا  رقاتئ رکان

     1320    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ت ً٘بہ بً ًامز ًثناٌ بً ابی طيبہ، اسنٌيل بً ًياغ، بحیر بً سٌس، خالس بً مٌساٌ، ٛثیر بً مزہ، حرض :  راوی

 جہىی رضی اہلل ًيہ

 ٌِ ًٔ َم ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًِ بَٔحیر ًَ ًَيَّإغ   ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ ُمزََّة َحسَّ ٔ بِ ثٔیر َٛ  ًِ ًَ  ٌَ َسا



 

اَل  َٗ اَل  َٗ ٕ اِلُحَضىٔیِّ  ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ مٔیِّ  ٔة  اِلَحرِضَ َٗ َس ٔ بٔالؼَّ ٌٔ کَاِلَحاصٔز آ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَحاصٔزُ بٔاِلرُقِ َّی اہللُ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ةٔ  َٗ َس ٌٔ کَاِلُنرٔسِّ بٔالؼَّ آ  َواِلُنرٔسُّ بٔاِلرُقِ

یض اہلل ہنع ےس امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریثک نب رمہ، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ر

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زفر ےس رقآؿ زپےنھ فاال ااسی ےہ اسیج بس ےک اسےنم داھکی رک دصہق 

 دےنی فاال افر آہتسہ رقآؿ زپےنھ فاال ااسی ےہ ےسیج اخومیش ےس دصہق دےنی فاال 

 نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریثک نب رمہ، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، الیعمس نب ایعش، ریحب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1321    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، ابً ابی ًسی، ٗاسه بً محنس، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ أسٔه بِ َ٘ ًِ اِل ًَ ًِ َحِيَوَلَة  ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ٌَ َرُسوُل اہللَٔحسَّ َّی اہللُ  َلِت کَا َػل

ََٓذلَٔک ثَََل   ٔ ِحز َٔ إت َویُوتٔزُ بَٔشِحَسةٕ َوَيِشُحُس َسِحَستَِی اِل ٌَ َٛ ًَِْشَ َر ًِ اللَِّئل  ِّی ٔم ّة ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ  َث 

ہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز انب ینثم، انب ایب ددی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 ںیم دس رںیتعک زپےتھ ےھت افر فرت یک اکی رتعک افر رجف یک دفںیتنس اس رطح لک الم رک ریتہ رںیتعک زپےتھ ےھت 

 انب ینثم، انب ایب ددی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1322    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، رعوہ بً زبیر، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَّ َرُسوَل  َحسَّ َ َه َ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل  ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب   ابِ



 

 ٕ ّة یُوتٔزُ ٔمِيَضا بَٔواحَٔسة ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ًِ اللَِّئل إِٔحَسی  ِّی ٔم ٌَ ُيَؼل َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َٓ  اہللٔ َػل  ٍَ َْ ٔمِيَضا اِؿَلَح إَٔذا ََفَ

 ًٔ طٔ اِْلَیَِن ِّ٘  ٔط

یبنعق، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک 

غ وہ اجےت وت داینہ رکفٹ رپ ٹیل امنز ںیم ایگرہ رںیتعک زپےتھ ےھت سج ںیم ےس اکی رتعک فرت یک وہیت یھت بج امنز ےس افر

 اجےت 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1323    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، بً ًاػه، وليس، ابً ابی ذئب، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثَيَ  ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ُوطُ  ِٔ ًَأػٕه َوصََذا َل  ًُ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َوَنِْصُ بِ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًٔ  اَحسَّ ًِ ابِ ًَ اَل َنِْصْ  َٗ اِْلَِوَزاعٔیُّ َو

ٌَ َرُسوُل اہللٔ اَلِت کَا َٗ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ِّی ََبٔی ذٔئِٕب َواِْلَِوَزاعٔیُّ  َه ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ًِ َػََلة َْ ٔم ٌِ َيِفُ ًِ کُلِّ ثِٔيَتیِٔن َویُوتٔزُ بَٔواحَٔسةٕ  ٓامَٔی بَیَِن ََ ّة ُيَشلُِّه ٔم ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ِحزُ إِٔحَسی  َٔ ََ اِل ٌِ یَِيَؼٔس ٔلَی ََ ٌَٔظأئ إ اِل

ََٜت اِلُنَؤذِّ  إَٔذا َس َٓ ٍَ َرََِسُط  َٓ ٌِ َیزِ ِبَل ََ َٗ ِه َخِنٔشیَن آَیّة  ُٛ َُ َََحُس ِسَر َما َيرِقَ َٗ ٔ َوَیِنُُٜث فٔی ُسحُوزٔظٔ  ٔ ٌُ ب ِحز َٔ ًِ َػََلةٔ اِل اِْلُولَی ٔم

 ٌُ َّی َیأِتَٔيطُ اِلُنَؤذِّ ًٔ َحً طٔ اِْلَیَِن ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍَ َتیِٔن ثُهَّ اِؿَلَح َٔ ٔٔي َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
اَو ََفَ َٗ 

اہلل ہیلع دبعارلنمح نب اربامیہ، رصننب اعمص، فدیل، انب ایب ذ ب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

فآہل فملس اشعء یک امنز ےس افرغ وہ رک حبص اصدؼ کت ایگرہ رںیتعک زپےتھ ےھت افر رہ دف رتعک ےک دعب السؾ ریھپےت افر اکی 

رتعک فرت یک زپےتھ افر دجسہ ںیم اینت دری رہھٹےت ینتج دری ںیم مت ںیم ےس وکیئ اچپس آںیتی زپےھ بج ؤمذؿ اذاؿ ےس افرغ وہات 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےت افر دف یکلہ یکلھپ رںیتعک زپےتھ رھپ داینہ رکفٹ رپ  ےتٹی اہیں کت ہک ؤمذؿ البےن وت روسؽ اہلل یلص

 ےک ےیل آات 

 دبعارلنمح نب اربامیہ، نب اعمص، فدیل، انب ایب ذ ب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1324    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، ابً ابی ذئب، ًنز و بً حارث، یوىص بً یزیس، ابً طہاب سے :  راوی

ٌُ بِ  ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َیزٔیَحسَّ ًُ اِلَحارٔٔث َویُوىُُص بِ ِنزُو بِ ًَ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب َو ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی ابِ ثََيا ابِ ًَ ًُ َزاُوَز اِلَنِضزٔیُّ َحسَّ ٌَّ ابِ َس ََ

 ََ َُ ِسَر َما َيرِقَ َٗ اَل َویُوتٔزُ بَٔواحَٔسةٕ َوَيِشُحُس َسِحَسّة  َٗ َياُظ  ٌِ ٍَ ٔطَضإب ََِخبََرصُِه بٔإِٔسَيازٔظٔ َوَم َٓ ٌِ َیزِ ِبَل ََ َٗ ِه َخِنٔشیَن آَیّة  ُٛ َحُس

ُضِه یَ  ـُ ٌِ اَل َوَب َٗ َياُظ  ٌِ َٚ َم ِحزُ َوَسا َٔ ََّن َلُط اِل ٔ َوَتَبی ِحز َٔ ًِ َػََلةٔ اِل ٌُ ٔم ََٜت اِلُنَؤذِّ َٓإَٔذا َس ٕف َرََِسُط  ٌِ ًَلَی َب  زٔیُس 

، انب اہشب ےس یھب اسہقب دحثی یک رطح رفاتی ےہ امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، انب ایب ذ ب، رمعف نب احرث، ویسن نب سیدی

اہتبل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینت دری کت دجسہ رکےت ینتج دری ںیم مت ںیم ےس وکیئ اچپس آںیتی زپےھ 

قب ےہ اہتبل ضعب یک رفاتی ںیم رس ااھٹےن ےس لبق، افر بج ؤمذؿ رجف یک اذاؿ ےس افرغ وہات افر حبص اظرہ وہ اجیت وت ابیق دحثی اس

 ھچک ااضہف ےہ 

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، انب ایب ذ ب، رمع ف نب احرث، ویسن نب سیدی، انب اہشب ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿدجہت یک روتعکں 

     1325    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، وہيب، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا ُوَصِيْب َحسَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َّی اہللُ َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ

ًِ الِ  ّة یُوتٔزُ ٔمِيَضا بَٔدِنٕص ََل َیِحلُٔص فٔی َطِيٕئ ٔم ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ًِ اللَِّئل ثَََلَث  ِّی ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼل َّی َیِحلَٔص فٔی ًَ َدِنٔص َحً

 ُ ًُ ى اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ابِ َٗ ُيَشلُِّه  َٓ ةٔ  ًِ صَٔظاوٕ ىَِحَوظُ اِْلٔخَ ًَ  ٕ  َنیِر

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک 

ےئ آرخی ریتہ رںیتعک زپےتھ ےھت اؿ ںیم اپچن فرت یک وہیت ںیھت افر اؿ اپچن روتعکں ںیم ےس یسک رتعک ںیم ںیہن ےتھٹیب ےھت وسا

 رتعک ےک افر رھپ السؾ ریھپےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ریمن ےن اشہؾ ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ 

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1326    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٔ ًَائ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ِّی َحسَّ َه ُيَؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ َظَة 

َتیِٔن  َٔ ٔٔي َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ ِبٔح َر ٍَ اليَِّساَئ بٔالؼُّ ِّی إَٔذا َسنٔ ّة ثُهَّ ُيَؼل ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ  بٔاللَِّئل ثَََلَث 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز ںیم ریتہ یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ

 رںیتعک زپےتھ ےھت رھپ بج حبص یک اذاؿ ےتنس وت دف یکلہ یکلھپ رںیتعک زپےتھ 

 یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1327    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، مشله بً ابزاہيه، اباٌ، یحٌی ، ابوسلنہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٌٔيَل َو  ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ ىَٔيیَّ اہللٔ َػ َحسَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ یَِحٌَی  ًَ  ٌُ ثََيا ََبَا اََل َحسَّ َٗ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  َّی ُمِشلُٔه بِ ل

 ٔ إت َویُوت ٌَ َٛ ِّی ثََنانَٔی َر ٌَ ُيَؼل ّة کَا ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ًِ اللَِّئل ثَََلَث  ِّی ٔم ٌَ ُيَؼل َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اَل ُمِشلْٔه اہللُ  َٗ ِّی  ٕة ثُهَّ ُيَؼل ٌَ ِٛ زُ بَٔز

 َ ِّی بَیَِن َ ٍَ َوُيَؼل َٛ
اَو ََفَ َٗ  ٍَ َٛ ٌِ یَزِ إَٔذا َََراَز ََ َٓ أًْس  َٗ َتیِٔن َوصَُو  ٌَ ِٛ ا َر َ٘ َٔ ٔ ثُهَّ ااَّ َس اِلؤِتز ٌِ َتیِٔن َب ٌَ ِٛ اَمةٔ َر َٗ ٔ ٔ َواِْل ِحز َٔ ٌٔ اِل  َذا

 ، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعومیس نب اامسلیع، ملسم نب اربامیہ، اابؿ، ییحی

فآہل فملس رات وک ریتہ رںیتعک زپےتھ ےھت ےلہپ آھٹ رںیتعک زپےتھ افر اکی رتعک فرت یک زپےتھ افر فرت ےک دعب دف رںیتعک ھٹیب رک 

 فر رجف یک اذاؿ فااقتم ےک چیب ںیم دف رںیتعک زپےتھ زپےتھ بج روکع اک ارادہ رکےت وت ڑھکے وہ اجےت رھپ روکع رکےت ا

 ومیس نب الیعمس، ملسم نب اربامیہ، اابؿ، ییحی ، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 روتعکں اک ایبؿدجہت یک 

     1328    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، سٌيس بً ابوسٌيس، ابوسلنہ، حرضت ابوسلنہ بً ًبسالزحنً :  راوی

ًِ ََبٔی َسَلَنةَ  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَائَٔظَة  َحسَّ َُّط َسأََل  َُّط ََِخبََرُظ ََى ًٔ ََى ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ بِ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ کَاىَِت َػََلةُ َرُسؤل اہللٔ َػل ِي َٛ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل َزِوَد الئَّيیِّ َػل اَلِت َما کَا َ٘ َٓ  ٌَ ا ـَ فٔی َرَم

َّی اہللُ َ اہللٔ َػل ََل َاِشأ َٓ ا  ٌّ ِّی ََِرَب ّة يَُؼل ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ًَلَی إِٔحَسی   ٔ َُیِرٔظ ٌَ َوََل فٔی  ا ـَ َه یَزٔیُس فٔی َرَم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ   ًَّ ٔ ًِ حُِشئض ًَ ِل 

ا َٗ ِّی ثَََلثّا  ًَّ ثُهَّ ُيَؼل ٔ ًَّ َوكُولٔض ٔ ًِ حُِشئض ًَ َََٓل َاِشأَِل  ا  ٌّ ِّی ََِرَب ًَّ ثُهَّ ُيَؼل ٔ ِلُت یَا َرُسوَل َوكُولٔض ُ٘ َٓ ًَِيَضا  ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َلِت 

ِلٔيی َٗ ٌٔ َوََل َیَياُو  ًَِيىَیَّ َتَياَما  ٌَّ ٔ ًَائَٔظُة إ اَل یَا  َٗ ٌِ تُوتَٔز  ِبَل ََ َٗ  اہللٔ َََتَياُو 

فہج روسؽ رضحت اعہشئ یبنعق، امکل، دیعس نب اوبدیعس، اوبہملس، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ز

ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ راضمؿ ںیم امنز دجہت سک رطح زپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن رفامای آپ 

راضمؿ ای ریغ راضمؿ ںیم آھٹ رتعک ےس زایدہ ںیہن زپےتھ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر رتعک زپےتھ وخب ایھچ رطح 

وخب یبمل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر رتعک افر زپےتھ وخب ایھچ رطح افر وخب یبمل رھپ نیت رتعک زپےتھ  افر

ےھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی آںیھکن وسیت ںیہ دؽ ںیہن وسات فرت ےس ےلہپ وساجےت ںیہ 

 یبنعق، امکل، دیعس نب اوبدیعس، اوبہملس، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  یک روتعکں اک ایبؿدجہت

     1329    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز ہناو، ٗتازہ، زرارہ بً اوفی، سٌس بً ہظاو، حرضت سٌس بً ہظاو رضی اہلل اٌالی :  راوی

ًِ ُزَر  ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  اْو َحسَّ ثََيا َصنَّ ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح أََتِيُت َحسَّ َٓ َتٔی  ُت اِمزََ ِ٘ اَل كَلَّ َٗ  ٕ ًٔ صَٔظاو سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ ََِوفَی  اَرَة بِ

ًِ ََِػَحأب اليَّ  ا ٔم َل٘ٔيُت َنَفّ َٓ ََلَح َوََُِزُو  أَِطتَرَٔی بٔطٔ الشِّ َٓ ٌَ لٔی بَٔضا  اّرا کَا َ٘ ًَ  ٍَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَنٔسیَيَة ْٔلَبٔي َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

الُو َ٘ اَل َٓ َٗ َه َو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َيَضاصُِه الئَّيیُّ َػل َٓ لُوا َذلَٔک  ٌَ ِٔ ٌِ َي ْة ََ ِس َََراَز َنَفْ ٔميَّا ٔستَّ َٗ ٌَ َلُِٜه فٔی َرُسؤل اہللٔ ا  ِس کَا َ٘ َل



 

َّی اہللُ ٔ الئَّيیِّ َػل ًِ ؤِتز ًَ َشأَِلُتُط  َٓ ًَبَّإض   ًَ أََتِيُت ابِ َٓ ٔ َرُسؤل َُِسَوْة َحَشَيْة  ًَِلٔه اليَّأض بٔؤِتز ًَلَی ََ َک  اَل ََزُلُّ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

 ًَ ٜٔيَه بِ ُت َح ٌِ َٓاِستَتَِب أََتِيُتَضا  َٓ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  أِٔت  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َٙ اہللٔ َػل اىَِلَل َٓ َياَطِستُُط  َٓ أَبَی  َٓ َلَح  ِٓ ََ

ًُ صَٔظ َمعٔی  ُس بِ ٌِ اَل َس َٗ َک  ٌَ ًِ َم اَلِت َوَم َٗ َلَح  ِٓ ََ ًُ ٜٔيُه بِ اَل َح َٗ ًِ َصَذا  اَلِت َم َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  َّا  اَلِت صَٔظاُو َٓاِسَتأَِذى َٗ اوٕ 

ُٗلِ  اَل  َٗ ًَأمْز   ٌَ َه اِلَنزُِئ کَا ٌِ ٔ اَلِت ن َٗ ِه  ٌَ ُِٗلُت َن اَل  َٗ ُٗتَٔل یَِوَو َُحُٕس  ٕ الَّٔذی  ًَأمز  ًُ ٙٔ بِ ًِ ُخلُ ًَ ثٔيىٔی  ُت َیا َُوَّ اِلُنِؤٔمئیَن َحسِّ

َّی  َٙ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَّ ُخلُ ٔ إ َٓ  ٌَ آ ُ اِلرُقِ َ اَلِت َََلِشَت َارِقَ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسؤل اہللٔ َػل آ ٌَ اِلرُقِ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

ًِ َٗٔيا ًَ ثٔيىٔی  ُِٗلُت َحسِّ اَل  َٗ ٔ وَرة ٔ الشُّ َل صَٔذظ ٌَّ ََوَّ ٔ إ َٓ اَلِت  َٗ ُِٗلُت بَلَی  اَل  َٗ ُل  ُ َیا ََیَُّضا اِلُنزَّمِّ َ اَلِت َََلِشَت َارِقَ َٗ ٔ اللَِّئل   و

َساُمُضِه َوحُبَٔص َخاتٔنَ  ِٗ َدِت ََ َٔ َّی اىَِت َلِيطٔ َوَسلََّه َحً ًَ َّی اہللُ  اَو ََِػَحاُب َرُسؤل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًََْشَ ُتضَ ىَزََلِت  َنأئ اثِىَِی  ا فٔی الشَّ

ٔ اليَّ  ًِ ؤِتز ًَ ثٔيىٔی  ُِٗلُت َحسِّ اَل  َٗ ٕة  ـَ ي َس ََفٔ ٌِ ا َب ًّ ََٓؼاَر َٗٔياُو اللَِّئل َتَلوُّ َصا  َلِيطٔ َوَسلََّه َطِضّزا ثُهَّ ىَزََل آٔخُ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

 ٔ إت ََل یَِحلُٔص إ ٌَ َٛ ٌٔ َر ٌَ یُوتٔزُ بَٔثَنا اَلِت کَا أمَئة َٗ ی ََل َیِحلُٔص إَٔلَّ فٔی الثَّ ّة َُِخَ ٌَ ِٛ ِّی َر ُيَؼل َٓ وُو  ُ٘ أمَئة ثُهَّ َي َلَّ فٔی الثَّ

َة َر  ًَِْشَ تِٔلَک إِٔحَسی  َٓ َتیِٔن َوصَُو َجالْٔص  ٌَ ِٛ ِّی َر ةٔ ثُهَّ ُيَؼل ٌَ أس ةٔ َوََل ُيَشلُِّه إَٔلَّ فٔی التَّ ٌَ أس ا ََ َوالتَّ َلنَّ َٓ ّة یَا بُىَیَّ  ٌَ ًَّ َوَََخَذ ِٛ َس

ا ٔة َوَلِه ُيَشلِِّه إَٔلَّ فٔی الشَّ ٌَ ابٔ ازَٔسٔة َوالشَّ إت َلِه َیِحلِٔص إَٔلَّ فٔی الشَّ ٌَ َٛ ٍٔ َر َتیِٔن َوصَُو اللَِّحَه ََِوَتَز بَٔشِب ٌَ ِٛ ِّی َر ٔة ثُهَّ ُيَؼل ٌَ بٔ

ِه َرُسوُل  ُ٘ إت یَا بُىَیَّ َوَلِه َي ٌَ َٛ ٍُ َر تِٔلَک هَٔی أِش َٓ َِ َجالْٔص  َباحٔ َوَلِه َيرِقَ ٔلَی الؼَّ َضا إ َه َلِيَلّة یُتٔنُّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َلِيَضا ًَ َّی َػََلّة َزاَوَو  ٌَ إَٔذا َػل ٌَ َوکَا ا ـَ َُیَِر َرَم طُ  مُّ َوَلِه َيُؼِه َطِضّزا یُتٔنُّ َٗ ٌَ فٔی َلِيَلٕة  آ ًَِيَياُظ  اِلرُقِ ََُلبَِتُط  ٌَ إَٔذا  ًِ َوکَا ٔم

اَل صَ  َ٘ َٓ ثُِتُط  َحسَّ َٓ ًَبَّإض   ًَ َٓأََتِيُت ابِ اَل  َٗ ّة  ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ًِ اليََّضارٔ ثِٔيًَِی  َّی ٔم ِيُت اللَِّئل بَٔيِووٕ َػل ُٛ َذا َواہللٔ صَُو اِلَحسٔیُث َوَلِو 

ُِٗلُت َلِو  اَل  َٗ َضّة  َٓ َّی ََُطآَٔضَضا بٔطٔ ُمَظا ثُِتَک َُکَلُِّنَضا َْلََتِيُتَضا َحً ََّک ََل تُکَلُِّنَضا َما َحسَّ  ًَلِٔنُت ََى

صفح نب رمع امہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اینپ ویبی وک 

ےک ذرہعی ایھتہر رخدی وکسں افر اہجد  الطؼ دی رھپ ںیم اینپ زنیم ےنچیب ےک ےیل وج ہک دمہنی ںیم یھت رصبہ ےس دمہنی آایاتہک ںیم اس

ںیم رشتک رکفں سپ د ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ریمی الماقت وہیئ افر اوھنں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک اکی 

ےس عنم رفام دای )ینعی اہجد  رمہبت مہ ھچ ارفاد ےن یھب ااسی یہ رک ےن اک ارادہ ایک اھت نکیل ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ااسی رکےن

ںیم رشتک یک رغض ےس اینپ ویبویں وک الطؼ ددیی یھت اتہک فہ اؿ یک رطػ ےس ےب رکف وہ رک وپری وسکییئ ےس اہجد ںیم رشکی 

ھا رے ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطہقی اکر ںیم رتہبنی ومنہن لمع ےہ  رھپ ںیم دبعاہلل

م

 

ت

نب  وہں( افر رفامای ہک 

اک  ابعس ریض اہلل اعتیل اہنع ےک اپس آای افر اؿ ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فرت اک وپاھچ  اوھنں ےن اہک ہک ںیم مت وک اس یتسہ



 

ہتپ داتی وہں وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فرت ےس وپری رطح فافق ےہ ذہلا وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اج 

ہکن فیہ بس ےس زایدہ فافق احؽ ںیہ( سپ ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اجےن ےک ےیل ایتر وہ ایگ افر میکح نب )ویک

احلف ےس اہک ہک مت یھب ریمے اسھت ولچ  اوھنں ےن ااکنر ایک نکیل ںیم ےن اوکن ےنلچ ےک ےیل مسق دی وت فہ ریمے اسھت ےئگ  رھپ مہ 

اہلل اعتیل ہنع ےک رھگ  ےچنہ افر اؿ ےس ادنر آےن یک ااجزت اچیہ  اوھنں ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ اہک میکح دفونں رضحت اعہشئ ریض 

نب احلف  رھپ اوھنں ےن اہک وپاھچ ریتے اسھت دفرسا وکؿ ےہ؟ اہک دعس نب اشہؾ  رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وپاھچ، ایک اس 

ےئ ےھت؟ ںیم ےن اہک، ز ، اوھنں ےن اہک ہک اعرم ایک یہ وخب آدیم ےھت  ںیم ےن رعض ایک، اعرم اک اٹیب اشہؾ وج گنج ادح ںیم دیہش وہ

، اوھنں ےن رفامای، ایک وت ےن رقآؿ ںیہن 

 

ونینم ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک االخؼ ےک قلعتم ایبؿ رفامی 

 

و
م
ل

اؾ ا

آؿ ےک اطمقب ےھت، ںیم ےن رعض ایک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز زپاھ؟ ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک االخؼ رق

 وپاھچ، ایک وت ےن وسرہ شملم ںیہن زپیھ؟ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن رضفر زپیھ ےہ  رفامای بج اس وصرت یک 

 

دجہت اک احؽ ایبؿ رفامی 

ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب رات وک امنز ےک ےیل ڑھکے  ادتبایئ آایت انزؽ وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل

وہےن ےگل اہیں کت ہک )دری دری کت ڑھکے رےنہ یک انب رپ( اؿ ےک اپؤں ںیم فرؾ آایگ  افر اس وسرة یک آرخی آںیتی ابرہ ےنیہم کت 

 وہ ایگ  اس ےک دعب ںیم ےن آامسؿ رپ ریک رںیہ  رھپ اس یک آرخی آںیتی انزؽ وہںیئ وترات ںیم دجہت زپانھ رفض ہن راہ ہکلب لفن

ن زپےتھ 

 

ب ئ
کع

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت یک آھٹ ر

 

رعض ایک ہک ھجم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فرت اک احؽ ایبؿ رفامی 

اکی رتعک شمدی  ےھت افر آوھٹںی رتعک ےک دعب ےھٹیب ےھت درایمؿ ںیم ہن ےھٹیب ےھت درایمؿ ںیم ہن ےتھٹیب ےھت، رھپ ڑھکے وہےت افر

زپےتھ افر رصػ آوھٹںی افر ونںی رتعک ےک دعب ےتھٹیب افر السؾ ہن ریھپےت رگم ونںی رتعک ےک دعب  اس ےک دعب دف رںیتعک ھٹیب رک 

زپےتھ اس رطح لک ایگرہ رںیتعک وہیت ںیھت  اے ےٹیب رھپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیعض وہ ےئگ افر مسج اھبری وہ ایگ وت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک است رںیتعک زپےنھ ےگل یٹھچ رتعک ےک دعب ےتھٹیب چیب ںیم ہن ےتھٹیب رھپ اسوتںی رتعک ےک دعب ےتھٹیب آپ یلص

افر السؾ ہن ریھپےت رگم اسوتںی رتعک ےک دعب رھپ دف رںیتعک ھٹیب رک زپےتھ لک الم رک ون رںیتعک وہںیئ اے ےٹیب افر آپ یلص اہلل ہیلع 

یسک رات وک وپری رات حبص کت ںیہن ڑھکے وہےئ افر ہن یہ ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات ںیم رقآؿ  فآہل فملس

متخ ایک افر ہن یہ یسک ےنیہم ںیم وپرے ےنیہم ےک رفزے رےھک وساےئ امہ راضمؿ ےک افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک امنز وک 

رکےت افر ارگ یسک دؿ رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دنین اغبل وہیت وت دؿ ںیم ابرہ رںیتعک رشفع رکےت وت ہشیمہ اس وک زپاھ 

زپےتھ )دعس نب اشہؾ ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ہی دحثی نس رک( ںیم انب ابعس ےک اپس آای افر اؿ ےس ہی 

ہک ارگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ریمی وبؽ اچؽ وہیت وت ںیم ایہن یک دحثی ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک دخبا ہی ایسی دحثی ےہ 

ھا ری اؿ ےس ابت تیچ ںیہن وہیت وت ںیم مت ےس ہی دحثی ایبؿ ہن 

م

 

ت

زابؿ ےس ہی دحثی نس اتیل ںیم ےن اہک ارگ ےھجم ہی ولعمؾ وہات ہک 



 

 رکات 

 ت دعس نب اشہؾ ریض اہلل اعتیلصفح نب رمع امہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1330    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سٌيس، ٗتازہ، سٌيس بً رعوبہ رضی اہلل ًيہ محنس بً بظار، یحٌی بً :  راوی

اَل يُ  َٗ ٔ ىَِحَوُظ  َتاَزَة بٔإِٔسَيازٔظ َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا َیِحٌَی بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إت ََل َحسَّ ٌَ َٛ ِّی ثََنانَٔی َر َؼل

 َٓ َيِحلُٔص  َٓ أمَئة  ًَّ إَٔلَّ ًِٔيَس الثَّ ٔ َتیِٔن َوصَُو َیِحلُٔص ٓٔيض ٌَ ِٛ ِّی َر َيا ثُهَّ ُيَؼل ٌُ ًَزَّ َوَجلَّ ثُهَّ یَِسًُو ثُهَّ ُيَشلُِّه َاِشلامّٔی يُِشنٔ َيِذَُکُ اہللَ 

ًَّ َرُسوُل ا ا َََس َلنَّ َٓ ّة یَا بُىَیَّ  ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ تِٔلَک إِٔحَسی  َٓ ّة  ٌَ ِٛ ِّی َر َسَما ُيَشلُِّه ثُهَّ يَُؼل ٌِ َّ َجالْٔص َب ًََلِيطٔ َوَسلََّه ہللٔ َػل ی اہللُ 

َضّة  َٓ ٔلَی ُمَظا َياُظ إ ٌِ َسَما ُيَشلُِّه بَٔن ٌِ َتیِٔن َوصَُو َجالْٔص َب ٌَ ِٛ َّی َر ٍٕ َوَػل  َوَََخَذ اللَِّحَه ََِوَتَز بَٔشِب

ےہ رگم اس رفاتی ںیم  دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، اتقدہ، دیعس نب رعفہب ریض اہلل ہنع ےن دنسب اتقدہ اسہقب دحثی یک رطح رفاتی ایک

دیعس ےن ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آھٹ رںیتعک زپےتھ ےھت افر اس ںیم درایمؿ ںیم ںیہن ےتھٹیب ےھت 

ایسی  وساےئ آوھٹںی رتعک ےک سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دعقہ ںیم ےتھٹیب وت اہلل اک ذرک رکےت افر اس ےس داع امےتگن افر رھپ

آفاز ےس السؾ ریھپےت وج ںیمہ انسیئ دیتی رھپ السؾ ریھپےن ےک دعب اکی رتعک زپےتھ ےھت اے ےٹیب اس رطح آپ یلص اہلل ہیلع 

ری فآہل فملس یک ایگرہ رںیتعک وہیت ںیھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مسج اھب

 است رتعک ےک ذرہعی اطؼ رکےن ےگل افر السؾ ریھپےن ےک دعب دف رتعک ھٹیب رک زپےنھ ےگل )رافی ےن دحثی آرخ کت وہ ایگ وت

 ایبؿ یک( 

 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، اتقدہ، دیعس نب رعفہب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1331    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، سٌيس :  راوی



 

 ٌٔ ثََيا َس ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ َنا  َٛ َيا  ٌُ اَل يَُشلُِّه َاِشلامّٔی يُِشنٔ َٗ يْس بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث 

ٌٔيسٕ  ًُ َس  َیِحٌَی بِ

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس ےس، ییحی نب دیعس یک رطح وقنمؽ ےہ  اس ںیم ہی ہلمج ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

 السؾ ںیمہ انسیئ داتی اھت 

 ؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعسامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1332    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بی ًسی، سٌيس، سٌيس سےمحنس بً بظار، ابً ا :  راوی

إر بَٔيحِ  ًُ َبظَّ اَل ابِ َٗ ٌٔيٕس بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ًِ َس ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًٔ َس ٔ َحٔسیٔث یَِحٌَی بِ و

َيا ٌُ اَل َوُيَشلُِّه َاِشلٔيَنّة ُيِشنٔ َٗ َُّط   إَٔلَّ ََى

 ددی، دیعس، دیعس ےس ایس رطح وقنمؽ ےہ  انب اشبر ےن یھب ییحی نب دیعس یک رطح دحثی لقن یک نکیل ہی زادئ دمحم نب اشبر، انب ایب

 ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطح السؾ ریھپ ےت ےھت وج ںیمہ انسیئ داتی اھت 

 دمحم نب اشبر، انب ایب ددی، دیعس، دیعس ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1333    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہًلی بً حشین، ابً ابی ًسی، بہز بً حٜيه، زرارہ بً اوفی، حرضت زرارہ بً او فی رضی  :  راوی

ثََيا ُزَراَرةُ  ٜٔيٕه َحسَّ ًٔ َح ٔ بِ ًِ بَِضز ًَ ًَسٔٓیٕ  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ِرَصِٔمُّ َحسَّ ًُ حَُشیِٕن السِّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٌَّ ًُ ََِوفَی ََ بِ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َػََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ِيَضا ُسئَٔلِت  ًَ  ٍُ ٕة ثُهَّ یَزِٔج ًَ ٌَٔظاَئ فٔی َجَنا ِّی اِل ٌَ ُيَؼل اَلِت کَا َ٘ َٓ ِئل  ٖٔ اللَّ فٔی َجِو

ی ًِٔيَس َرَِٔسطٔ َوسٔ  لًّ َِ أططٔ َویََياُو َوكَُضوُرُظ ُم ٔلَی َٔفَ إت ثُهَّ َیأِؤی إ ٌَ َٛ ٍَ َر ٍُ ََِربَ َٛ یَرِ َٓ ٔلَی ََصِلٔطٔ  َثُط اہللُ إ ٌَ َّی یَِب َْ َحً ُط َمِوُؿو ُٛ  َوا



 

ِّی ثَنَ  ُيَؼل َٓ ُظ  ٔلَی ُمَؼَلَّ وُو إ ُ٘ ُّ اِلُوُؿوَئ ثُهَّ َي ٔ ُک َوُيِشب َيَتَشوَّ َٓ ِئل  ًِ اللَّ ُثطُ ٔم ٌَ ًََتُط الًَّٔی یَِب ًَّ بٔأُوِّ َسا ٔ ُ ٓٔيض َ إت َيرِقَ ٌَ َٛ انَٔی َر

ُس فٔی َطِيٕئ ٔميِ  ٌُ ِ٘ ٌٔ َوَما َطاَئ اہللُ َوََل َي آ ًِ اِلرُقِ َٜٔتأب َوُسوَرةٕ ٔم ةٔ اِل ٌَ أس َُ فٔی التَّ أمَئة َوََل ُيَشلُِّه َوَيرِقَ َس فٔی الثَّ ٌُ ِ٘ َّی َي َضا َحً

ٌِ یَِسًَُوُظ َوَيِشأََلُط َویَزََُِب إَٔلِيطٔ َوُيَشلُِّه َاِشلٔيَنّة َواحَٔس  َيِسًُو بَٔنا َطاَئ اہللُ ََ َٓ ُس  ٌُ ِ٘ ّة َطٔسیَسّة یَکَازُ یُوُٗٔى ََصَِل اِلبَِئت ثُهَّ َي

 ًِ َٓ  ٔم اىَٔيَة  ُ الثَّ َ أًْس ثُهَّ َيرِقَ َٗ ٍُ َوصَُو  َٛ َٜٔتأب َوَیزِ أًْس بٔأُوِّ اِل َٗ ُ َوصَُو  َ ٔ َاِشلٔينٔطٔ ثُهَّ َيرِقَ ة أًْس ثُهَّ ٔطسَّ َٗ ٍُ َوَيِشُحُس َوصَُو  َٛ یَرِ

َلِه َتزَِل تِٔلَک  َٓ  ُٖ ٌِ یَِسًَُو ثُهَّ ُيَشلُِّه َویَِيَْصٔ َؽ  یَِسًُو َما َطاَئ اہللُ ََ َّ٘ َي َٓ  ٌَ َّی بَسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحً َّی اہللُ  َػََلةُ َرُسؤل اہللٔ َػل

 َّ ًَلَی َذلَٔک َػل ُٗبَٔف  َّی  أًْس َحً َٗ تَِيطٔ َوصَُو  ٌَ ِٛ ٍٔ َوَر ِب تِّ َوالشَّ ٔلَی الشِّ َلَضا إ ٌَ َح َٓ ٍٔ ثِٔيَتیِٔن  ِش ًِ التِّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔم  ی اہللُ 

 ایب ددی، زہب نب میکح، زرارہ نب افیف، رضحت زرارہ نب افیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن رضحت یلع نب نیسح، انب

 اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز اک احؽ درایتف ایک  اوھنں ےن رفامای، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ےھت رھپ رھگ آرک اچر رںیتعک زپےتھ ےھت اس ےک دعب اےنپ رتسب رپ اج رک وس اجےت ےھت افر فوض اک  فملس اشعء یک امنز امجتع ےس زپےتھ

اپین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رساہےن ڈ اک راتہ اھت افر وسماک یھب ریھ ریتہ یھت اہیں کت ہک رات ںیم سج فتق اہلل اچاتہ 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رکےت افر ایھچ رطح فوض رکےت رھپ امنز زپےنھ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااھٹ داتی رھپ آ

ہگج رپ آےت افر آھٹ رںیتعک زپےتھ افر رہ رتعک ںیم وسرة افہحت افر اکی وسرت وج اہلل وک وظنمر وہیت زپےتھ افر یسک رتعک ےک دعب 

ےت ہکلب ونںی رتعک ےک ےیل ےتھٹیب افر داع رکےت اہجں کت اہلل اچاتہ ہن ےتھٹیب بج آوھٹںی رتعک زپھ ےتکچ وت ےتھٹیب نکیل السؾ ہن ریھپ

افر اس ےس وساؽ رکےت افر اس یک رطػ وتمہج وہےت رھپ اکی السؾ زفر ےس ریھپےت اینت آفاز ےس ہک رقبی وہات ہک رھگ فاےل 

تعک یھب ےھٹیب ےھٹیب یہ روکع فوجسد رکےت رھپ داع اجگ اںیھٹ رھپ ےھٹیب ےھٹیب وسرہ افہحت زپےتھ افر ےھٹیب ےھٹیب روکع رکےت رھپ دفرسی ر

امےتگن بج کت اہلل اچاتہ رھپ السؾ ریھپےت افر امنز ےس افرغ وہ اجےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہشیمہ ایس رطح امنز زپےتھ رےہ 

مک رک دںی افر ھچ است رںیتعک  بج آرخ ایحت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مسج اھبری وہ ایگ ون راعکت ںیم ےس دف رںیتعک

 ڑھکے وہ رک افر دف ھٹیب رک زپےنھ ےگل افر رھپ ایس رطہقی رپ زپےتھ رےہ  اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ 

 یلع نب نیسح، انب ایب ددی، زہب نب میکح، زرارہ نب افیف، رضحت زرارہ نب اف یف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1334    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً ًبساہلل، یز یس بً ہاروٌ ےن بہز بً حٜيه :  راوی



 

ثََيا َصاُر  ٔ َحسَّ ََٓذََکَ َصَذا اِلَحٔسیَث بٔإِٔسَياز ٜٔيٕه  ًُ َح ُ بِ ٌَ ََِخبََرىَا بَِضز ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًُ ٌُ بِ ِّی و اَل ُيَؼل َٗ  ٔ ظ

 َٓ اَل ٓٔيطٔ  َٗ َٚ اِلَحٔسیَث َو إت َوَسا ٌَ َٛ ٍَ َر أططٔ َلِه یَِذَُکِ اِْلَِربَ ٔلَی َٔفَ ٌَٔظاَئ ثُهَّ َیأِؤی إ ًَّ اِل إت ُيَشوِّی بَِيَيُض ٌَ َٛ ِّی ثََنانَٔی َر ُيَؼل

 ٔ ٌَ یَِحل َّطُ کَا إٔى َٓ أمَيةٔ  ًَّ إَٔلَّ فٔی الثَّ ُحوزٔ َوََل َیِحلُٔص فٔی َطِيٕئ ٔمِيُض َٔ َوالشُّ و ُٛ
ائَةٔ َوالزُّ ِّی فٔی اِلرٔقَ ُيَؼل َٓ وُو َوََل ُيَشلُِّه ٓٔيطٔ  ُ٘ ُص ثُهَّ َي

ّة یُوتٔزُ بَٔضا ثُهَّ يُ  ٌَ ِٛ َياظُ َر ٌِ َٚ َم َّی یُوَٗٔوَيا ثُهَّ َسا ٍُ بَٔضا َػِوَتطُ َحً َٓ  َشلُِّه َاِشلٔيَنّة یَزِ

اہرفؿ نب دبع اہلل، سی دی نب اہرفؿ ےن زہب نب میکح ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء یک امنز 

 دعب اچر رتعک زپےنھ اک ذرک ںیہن ےہ  ہکلب ہی ےہ ہک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل زپےتھ رھپ اےنپ رتسب رپ آےت، اس رفاتی ںیم اشعء ےک

فملس آھٹ رںیتعک زپےتھ افر اس ںیم رقات ، روکع افر دجسہ ربارب رکےت افر رصػ آوھٹںی رتعک ےک دعب ےتھٹیب رھپ السؾ ریھپے 

آفاز ےس السؾ ریھپےت سج ےس امہری آھکن لھک ریغب ڑھکے وہ اجےت اس ےک دعب اکی رتعک زپھ رک اؿ وک اطؼ رکےت افر دنلب 

 اجیت 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، سی دی نب اہرفؿ ےن زہب نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1335    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز بً ًثناٌ مزواٌ، ابً مٌاویہ، بہز، زرارہ بً اوفی، حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی سے :  راوی

 َ ًُ ََِوف ثََيا ُزَراَرةُ بِ ٕ َحسَّ ًِ بَِضز ًَ اؤیََة  ٌَ ًَ ُم ىٔی ابِ ٌِ ٌُ َي ثََيا َمزَِوا ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ثََيا ًَُنزُ بِ ََّضا َحسَّ ًَائَٔظَة َُوِّ اِلُنِؤٔمئیَن ََى  ًِ ًَ ی 

ٌَٔظاَئ ثُهَّ  ِّی بٔاليَّأض اِل ٌَ ُيَؼل اَلِت کَا َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ َػََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ا ُسئَٔلِت  ٌّ ِّی ََِرَب َٓيَُؼل ٔلَی ََصِلٔطٔ  ٍُ إ یَزِٔج

أططٔ ثُهَّ َسا ٔلَی َٔفَ ٔ َوَلِه یَِذَُکِ فٔی ثُهَّ َیأِؤی إ حُوز َٔ َوالشُّ و ُٛ
ائَٔة َوالزُّ ًَّ فٔی اِلرٔقَ َٚ اِلَحٔسیَث بُٔلولٔطٔ َوَلِه یَِذَُکِ يَُشوِّی بَِيَيُض

َّی یُوَٗٔوَيا ِشلٔئه َحً  التَّ

اؽ ایک ایگ روسؽ رمع نب امثعؿ رمفاؿ، انب اعمفہی، زہب، زرارہ نب افیف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس وس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم  وت رفامای، ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک اشعء یک امنز زپاھےن ےک دعب رھگ 

رشتفی الےت افر اچر رتعک زپےتھ اس ےک دعب اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل اجےت، ابیق رفاتی صح اس قب ےہ اہتبل اس ںیم ہی ہلمج 

 ہک، السؾ اینت زفر ےس ریھپ ےت ہک امہری آھکن لھک اجیت  ےہ



 

 رمع نب امثعؿ رمفاؿ، انب اعمفہی، زہب، زرارہ نب افیف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  یک روتعکں اک ایبؿدجہت

     1336    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ابً سلنہ، بہز بً حٜيه، زرارہ، سٌس بً ہظاو ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی :  راوی

ًَ َسلَ  ىٔی ابِ ٌِ اْز َي ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ صَٔظاوٕ  ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ ََِوفَی  ًِ ُزَراَرَة بِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح ٔ بِ ًِ بَِضز ًَ َنَة 

ًَِيَضا بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث َوَلِيَص فٔی َتَناؤ َحٔسیثٔضِٔه   ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

اہلل اعتیل ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ  ومیس نب اامسلیع، امحد، انب ہملس، زہب نب میکح، زرارہ، دعس نب اشہؾ ےن رضحت اعہشئ ریض

 نکیل امحد نب ہملس یک رفاتی دفرسفں یک رفاتی ےک ربارب ںیہن 

 ومیس نب الیعمس، امحد، انب ہملس، زہب نب میکح، زرارہ، دعس نب اشہؾ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1337    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی، حناز ابً سلنہ، محنس بً ًنزو، ابوسلنہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی :  راوی

ٌٔيَل  ًَ إِٔسَن ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ُموَسی َي ًِ  َحسَّ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَ َسَلَنَة  ىٔی ابِ ٌِ اْز َي ثََيا َحنَّ َحسَّ

ًِ اللَِّئل ثَََلَث  ِّی ٔم ٌَ ُيَؼل َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِيَضا ََ ةَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًَِْشَ َنا    َٛ ٍٕ ََِو  ّة یُوتٔزُ بٔتِٔش ٌَ ِٛ َر

اَمةٔ  َٗ ٔ ٌٔ َواِْل ٔ بَیَِن اِْلََذا ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ َتیِٔن َوصَُو َجالْٔص َوَر ٌَ ِٛ ِّی َر اَلِت َوُيَؼل َٗ 

وک ریتہ ومیس، امحد انب ہملس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات 

رںیتعک زپےتھ ےھت ون رںیتعک فرت یک )ای ھچک ااسی یہ اہک( افر دف رںیتعک ھٹیب رک زپےتھ افر دف رںیتعک رجف یک تنس زپےتھ اذاؿ افر 

 ااقتم ےک درایمؿ 

 ومیس، امحد انب ہملس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1338    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل اٌالی موسی بً اسنٌيل، حناز، محنس بً ًنزو، محنس بً ابزاہيه، ًل٘نہ بً وٗاؾ، حرضت ًائظہ رضی :  راوی

لِ  ًَ  ًِ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ إؾ  َّٗ ًٔ َو َنَة بِ َ٘

 ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِيَضا ََ َتیِٔن َوصَُو  َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ إت َوَر ٌَ َٛ ٍٔ َر إت ثُهَّ ََِوَتَز بَٔشِب ٌَ َٛ ٍٔ َر یُوتٔزُ بٔتِٔش

اَل ََبُو َزاُوز َرَوی َٗ ٍَ ثُهَّ َسَحَس  َٛ
اَو ََفَ َٗ  ٍَ َٛ ٌِ َیزِ إَٔذا َََراَز ََ َٓ َُ ٓٔيضَٔنا  ٔ َيرِقَ َس اِلؤِتز ٌِ ِبٔس اہللٔ  َجالْٔص َب ًَ  ًُ  اِلَحٔسیَثیِٔن َخالُٔس بِ

ٌَ ُيَؼ  َٕ کَا ِي َٛ َتاُظ  إؾ یَا َُمَّ َّٗ ًُ َو َنُة بِ َ٘ ِل ًَ اَل  َٗ اَل ٓٔيطٔ  َٗ ًَِنزٕو ٔمِثَلُط   ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َياظُ اِلَوأسٔلیُّ  ٌِ ََٓذََکَ َم َتیِٔن  ٌَ ِٛ ِّی الزَّ  ل

ہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص، رضحت اعہشئ ریض ا

اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک ون رںیتعک زپےتھ ےھت رھپ )بج فیعض وہ ےئگ وت( است رںیتعک زپےنھ ےگل افر رںیتعک فرت ےک دعب زپےتھ 

دل نب دبعاہلل رکےت افر رھپ روکع رکےت افر دجسہ رکےت اامؾ اوبداؤد ےن اہک ہک اؿ دفونں رفاوتیں وک اخ سج ںیم ھٹیب رک رقات

فایطس ےن لقن ایک ےہ سج ںیم ہی ےہ ہک ہمقلع نب فاقص ےن اہک اامں اجؿ دف رںیتعک ےسیک زپےتھ ےھت؟ رھپ ایس ےک مہ  ینع رفاتی 

 ایبؿ یک

 ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب رمعف، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1339    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہ سےوہب بً ب٘يہ، خالس، ابً مثىی، ًبساَلًلی، ہظاو، حرضت سٌس بً ہظاو رضی  :  راوی

ثََيا صَٔظاْو  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ثََيا  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًِ َخالٕٔس ح و َحسَّ ًَ َة  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ  

ِلُت ََِخبٔرٔیىٔی  ُ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  ََٓسَخِلُت  ٔسِمُت اِلَنٔسیَيَة  َٗ اَل  َٗ ٌَّ صَٔظاوٕ  ٔ اَلِت إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ َػََلةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ

أططٔ  ٔلَی َٔفَ ٌَٔظأئ ثُهَّ َیأِؤی إ ِّی بٔاليَّأض َػََلَة اِل ٌَ ُيَؼل َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُٖ اللَِّئل َرُسوَل اہللٔ َػل ٌَ َجِو إَٔذا کَا َٓ َيَياُو  َٓ

ٔلَی حَ  اَو إ َّطُ يَُشوِّ َٗ ٔلَیَّ ََى ُل إ إت یَُديَّ ٌَ َٛ َّی ثََنانَٔی َر ََٓؼل َ ثُهَّ َزَخَل اِلَنِشحَٔس  أ ََٓتَوؿَّ  ٔ ٔلَی كَُضورٔظ ائَةٔ اَجتٔطٔ َوإ ًَّ فٔی اِلرٔقَ ی بَِيَيُض



 

َتیِٔن َوصَُو َجالْٔص ثُهَّ  ٌَ ِٛ ِّی َر ٕة ثُهَّ ُيَؼل ٌَ ِٛ ٔ ثُهَّ یُوتٔزُ بَٔز ُحوز َٔ َوالشُّ و ُٛ
ٔ ثُهَّ  َوالزُّ ََلة َٓآَذىَطُ بٔالؼَّ ٍُ َجِيَبطُ ََفُبََّنا َجاَئ بََٔلْل  ـَ َي

ًَّ َلُحَه  َّی َََس َٓکَاىَِت تِٔلَک َػََلتُطُ َحً  ٔ ََلة َّی یُِؤذٔىَطُ بٔالؼَّ َُِٜٜت ََُِفَی ََِو ََل َحً فٔی َوُربََّنا َط ِِ ًِ َلِحنٔطٔ َما َطاَئ ُي ِت ٔم ََٓذََکَ

َٚ اِلَحٔسیَث   اہللُ َوَسا

فبہ نب ہیقب، اخدل، انب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ںیم دمہنی ںیم آای وت 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یک  یتم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن رعض ایک ہک ھجم ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز اک 

ں ےن رفامای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک اشعء یک امنز زپاھےت افر رھپ اےنپ رتسب رپ آرک وس رےتہ احؽ ایبؿ ےئیجیک اوہن

درایمؿ بش دیبار وہےت وت ےلہپ اضقےئ احتج ےک ےیل اجےت افر اپین ےل رک فوض رکےت رھپ دجسم ںیم اج رک آھٹ رںیتعک زپےتھ 

وہںیت رھپ اکی رتعک فرت یک زپےتھ رھپ دف رںیتعک ھٹیب رک زپےتھ رھپ ٹیل اجےت اےکس  بس رںیتعک، ایقؾ، روکع وجسد ںیم ربارب

 دعبالبؽ ریض اہلل ہنع آرک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک ےیل ایشہر رکےت یہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یھت بج

  اھبری وہ ایگ رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفہب وہ اجےن اک احؽ ایبؿ ایکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر مسج

 فبہ نب ہیقب، اخدل، انب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنع ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1340    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ہظيه، حؼین، حبيب بً ابی ثابت، ًثناٌ بً ابی طيبہ، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا  َحسَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًٔ ََبٔی ثَابٕٔت ح و َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ًَ صَُظِيْه ََِخبََرىَا حَُؼیِْن 

 ًَ  ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ََبٔی ثَابٕٔت  ًِ َحبٔئب بِ ًَ ًِ حَُؼیِٕن  ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ بَّإض  ًِ ابِ ًَ ََبٔيطٔ 

َ َوصُوَ  أ َک َوَتَوؿَّ ََٓتَشوَّ َى  َ٘ آُظ اِستَِي َلِيطٔ َوَسلََّه ََفَ ًَ َّی اہللُ  َس ًِٔيَس الئَّيیِّ َػل َٗ َّطُ َر َنَوأت ًَبَّإض ََى ٙٔ الشَّ ٌَّ فٔی َخِل ٔ وُل إ ُ٘  َي

َتیِٔن ََ  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل اَو  َٗ وَرَة ثُهَّ  َّی َخَتَه الشُّ َذ َواِْلَِرٔق َحً َٔ َّی َن َياَو َحً َٓ  َٖ ُحوَز ثُهَّ اِنَْصَ ََ َوالشُّ و ُٛ
كَاَل ٓٔيضَٔنا اِلَ٘ٔياَو َوالزُّ

َُ َصُؤََلٔئ اِْلَیأت  ُ َوَيرِقَ أ إت کُلُّ َذلَٔک َيِشَتاُک ثُهَّ یََتَوؿَّ ٌَ َٛ َل َذلَٔک ثَََلَث َمزَّإت بٔٔشتِّ َر ٌَ َٓ ٌُ بَٔثََل ثُهَّ  اَل ًُِثَنا َٗ ٔث  ثُهَّ ََِوَتَز 

 ٔ َٓآَذىَُط ب أََتاُظ بََٔلْل  َٓ ًُ ًٔيَسی ثُهَّ ََِوَتَز  اَل ابِ َٗ ٔ َو ََلة ٔلَی الؼَّ َد إ ََِٓخَ  ٌُ أََتاُظ اِلُنَؤذِّ َٓ إت  ٌَ َٛ َّی َر ََٓؼل ِحزُ  َٔ ٍَ اِل ٔ حٔیَن كََل ََلة الؼَّ

وُل اللَّ  ُ٘ ا َوصَُو َي َ٘ َٔ ٔ ثُهَّ ااَّ ََلة ٔلَی الؼَّ َد إ ٔ ثُهَّ َخَ ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ ِل فٔی َسِنعٔی َر ٌَ ِل فٔی لَٔشانٔی ىُوّرا َواِج ٌَ ِلٔيی ىُوّرا َواِج َٗ ِل فٔی  ٌَ ُضهَّ اِج



 

 ُ ًِ َتِحًٔی ى ِوقٔی ىُوّرا َؤم َٓ  ًِ ِل ٔم ٌَ ِل َخِلفٔی ىُوّرا َوَََمامٔی ىُوّرا َواِج ٌَ ی ىُوّرا َواِج ِل فٔی َبَْصٔ ٌَ ًِٔوِه لٔی ىُوّراىُوّرا َواِج  وّرا اللَُّضهَّ َوََ

نب یسیع، میشہ، ،نیص، بیبح نب ایب اثتب، امثعؿ نب ایب ہبیش، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دمحم 

رمہبت فہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ وسےئ وت داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےگ افر وسماک رک ےک فوض یک افر ہی 

ت فاالرض اخل وسرت ےک متخ کت، اس ےک دعب امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ افر دف رںیتک زپ۔ںی سج آتی زپیھ اؿ یف قلخ اومسل  

ںیم ایقؾ روکع افر وجسد ںیم وطؽ ایک رھپ آرک وس رےہ اہیں کت ہک رخاےٹ ےنیل ےگل رھپ ااسی یہ نیت ابر ایک افر ھچ رتعک فرت زپےھ 

ےن فرت یک نیت رںیتعک زپ۔ںی رھپ ؤمذؿ البےن ےک ےیل آای وت آپ یلص اہلل امثعؿ یک رفاتی ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہیلع فآہل فملس امنز ےک فاےطس رشتفی ےل ےئگ انب ٰیسیع یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فرت زپےھ البؽ آےئ 

 ےن رجف یک دف رںیتعک تنس زپ۔ںی رھپ امنز ےک ےیل افر امنز ےک فاےطس االطع یک بج حبص اصدؼ وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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 دمحم نب یسیع، میشہ، ،نیص، بیبح نب ایب اثتب، امثعؿ نب ایب ہبیش، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1341    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وہب بً ب٘يہ، خالس بً حؼین، خالس ےن حؼین :  راوی

ًِ حُ  ًَ ًِ َخالٕٔس  ًَ َة  ًُ َب٘ٔيَّ ثََيا َوصُِب بِ ًِ َحسَّ ًَ اََلنٔیُّ  اَل ََبُو َخالٕٔس السَّ َٗ َذلَٔک  َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ًِٔوِه لٔی ىُوّرا  اَل َوََ َٗ َؼیِٕن ىَِحَوُظ 

ًَبَّا  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ًَ ًِ ََبٔی رِٔطٔسی ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًُ اَل َسَلَنُة بِ َٗ اَل فٔی صََذا اِلَحسٔیٔث َو َٗ َذلَٔک  َٛ  ٕض َحبٔيٕب فٔی َصَذا َو

دل نب ،نیص، اخدل ےن ،نیص ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ امس ا مظ یل ونرا اک ہلمج ےہ، اامؾ اوبداؤد ےن اہک ہک فبہ نب ہیقب، اخ

 اوباخدل دالین ےن وباہطس بیبح افر ہملس نب لیحک ےن وباہطس ایب ردشنی ےن انب ابعس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ

 فبہ نب ہیقب، اخدل نب ،نیص، اخدل ےن ،نیص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ



 

     1342    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابی ىنز، ٓـل بً ًباضمحنس بً بظار، ابوًاػه، زہیر بً محنس، َشیک بً ًبساہلل بً  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ًٔ یٔک بِ ًِ ََشٔ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزصَیِرُ بِ ًَأػٕه َحسَّ ثََيا ََبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ یِٕب  ًِ َُکَ ًَ  ٕ ًٔ ََبٔی ىَنٔز  بِ

َّی  اَل بٔتُّ َلِيَلّة ًِٔيَس الئَّيیِّ َػل َٗ ًَبَّإض   ًٔ ٔل بِ ـِ َٔ َتیِٔن اِل ٌَ ِٛ َّی َر َ َوَػل أ ََٓتَوؿَّ اَو  َ٘ َٓ ِّی  َٕ ُيَؼل ِي َٛ َلِيطٔ َوَسلََّه ْٔلَىُِوَز  ًَ اہللُ 

َ بَٔد  َ َ َواِستَنَّ ثُهَّ رَقَ أ ََٓتَوؿَّ َى  َ٘ ٔ ثُهَّ ىَاَو ثُهَّ اِستَِي وًُُط ٔمِثُل ُسحُوزٔظ ُٛ ؤًطٔ َوُر ُٛ ٌَّ َٗٔياُمُط ٔمِثُل ُر ٔ ٌَ إ ًِ آٔل ًِٔنَزا  ِنٔص آَیإت ٔم

 َٛ ًَِْشَ َر َّی  َّی َػل ُل َصَذا َحً ٌَ ِٔ َلِه یَزَِل َي َٓ ٖٔ اللَِّئل َواليََّضارٔ  َنَوأت َواِْلَِرٔق َواِختََٔل ٙٔ الشَّ َّی فٔی َخِل ََٓؼل اَو  َٗ إت ثُهَّ  ٌَ

 َّ اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ أَِوَتَز بَٔضا َوىَاَزی اِلُنَيازٔی ًِٔيَس َذلَٔک  َٓ ٌُ َسِحَسّة َواحَٔسّة  ََٜت اِلُنَؤذِّ َسَما َس ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه َب ًَ ی اہللُ 

ارٕ  ًٔ َبظَّ ًِ ابِ ًَلَیَّ ٔم اَل ََبُو َزاُوز َخفَٔی  َٗ ِبَح  َّی الؼُّ َّی َػل َتیِٔن ثُهَّ َجَلَص َحً َٔ ٔٔي َّی َسِحَسَتیِٔن َخ طُ ََٓؼل ـُ ٌِ   َب

، لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی رات روسؽ یلص اہلل دمحم نب اشبر، اوباعمص، زریہ نب دمحم، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن

ہیلع فآہل فملس ےک اپس راہات ہک دوھکیں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت یک امنز سک رطح زپےتھ ںیہ؟ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ن ایقؾ روکع ےک ربارب اھت افر روکع 
 
مئ
ذِس

دجسہ ےک ربارب، اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ فوض ایک افر دف رںیتعک زپیھ 
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َ ِػ فملس وس رےہ رھپ اجےگ افر فوض ایک افر وسماک یک رھپ وسرہ آؽ رمعاؿ یک اپچن آںیتی زپیھ ِإّؿَ ف ِ
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َھا ِر اخل رھپ ااسی یہ رکےت رےہ اہیں کت ہک دس رںیتعک ںیک
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 رھپ ڑھکے وہےئ افر فرت یک اکی رتعک زپیھ بت یہ ؤمذؿ ا

ےن اذاؿ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ بج ؤمذؿ اذاؿ دے اکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رصتخم یس رںیتعک 

 ھجم رپ یفخم راہ زپھ رک ھٹیب رےہ اس یک دعب حبص یک امنز زپیھ اوبداؤد ےن اہک ہک انب اشبر یک دحثی اک ضعب ہصح 

 دمحم نب اشبر، اوباعمص، زریہ نب دمحم، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن، لضف نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1343    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، محنس بً ٗيص، حٜه بً ًتيبہ، سٌيس بً جبیر، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ الِ  ًَ ِيٕص اِْلََسٔسیُّ  َٗ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٕ َحسَّ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ ًُتَِيَبَة  َٜٔه بِ َح

َسَم  ٌِ َه َب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َحاَئ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ اَل بٔتُّ ًِٔيَس َخاَلًٔی َمِيُنوىََة  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ َّی ًَ اَل َََػل َ٘ َٓ ا ََِمَسی 



 

َّی إَٔذا َم  ٍَ َحً َٓاِؿَلَح ِه  ٌَ الُوا َن َٗ ََلُو  ُِ ًَّ َلِه اِل ٔ ا ََِو َخِنّشا ََِوَتَز بٔض ٌّ َّی َسِب َ ثُهَّ َػل أ ََٓتَوؿَّ اَو  َٗ ًِ اللَِّئل َما َطاَئ اہللُ  َضی ٔم

 ًَّ ٔ ص  ُيَشلِِّه إَٔلَّ فٔی آٔخٔ

رات امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب سیق، مکح نب ہبیتع، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 ںیم اینپ اخہل ومیمہن ےک اپس راہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشؾ وک رھگ ںیم رشتفی الےئ وت وپاھچ ہک ایک زلےک ےن امنز زپھ یل؟ رھگ

فاولں ےن اہک اہں زپھ یل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٹیل ےئگ بج رات ذگری ینتج ہک  یا وک وظنمر یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  ڑھکے وہےئ افر فوض ایک رھپ است ای اپچن رںیتعک اطؼ رک ےک زپ۔ںی افر بس ےک آرخ ںیم السؾ ریھپافملس

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب سیق، مکح نب ہبیتع، دیعس نب ،ریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1344    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، ابً ابی ًسی، طٌبہ، حٜه، سٌس بً جبیر، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی َحسَّ  ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ اَل بٔتُّ فٔی بَِئت َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ

َّی  ََٓؼل ٌَٔظاَئ ثُهَّ َجاَئ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِل َّی اہللُ  َّی الئَّيیُّ َػل ََٓؼل ِّی ََِربَ َخاَلًٔی َمِيُنوىََة بِٔئت اِلَحارٔٔث  اَو ُيَؼل َٗ ا ثُهَّ ىَاَو ثُهَّ  ٌّ

َُٔليَلُط ََِو  ُت  ٌِ َّی َسنٔ َّی َخِنّشا ثُهَّ ىَاَو َحً ََٓؼل ًِ َینٔيئطٔ  ًَ اَمىٔی  َٗ َ أ َٓ أََزاَرنٔی  َٓ  ٔ ًِ َيَشارٔظ ًَ ِنُت  ُ٘ َّی َٓ ََٓؼل اَو  َٗ َخٔليَلُط ثُهَّ 

َساةَ  َِ َّی اِل ََٓؼل َد  َتیِٔن ثُهَّ َخَ ٌَ ِٛ  َر

ددی، ہبعش، مکح، دعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اینپ اخہل رضحت  انب ینثم، انب ایب

ومیمہن ےک رھگ رات ںیم راہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء یک امنز زپھ رک رھگ آےئ رھپ اچر رںیتعک زپ۔ںی افر وس رےہ اےکس دعب 

ےیل ڑھکے وہےئ وت ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ اجبن آڑھکا وہا آپ یلص  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم امھگ رک اینپ داینہ رطػ ڑھکا رک ایل سپ اس رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن رںیتعک زپ۔ںی رھپ

ںیم ےن آپ ےک رخاوٹں یک آفاز ینس رھپ )اجےگ( افر ڑھکے وہ رک دف رںیتعک رجف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ اہیں کت ہک 

 یک تنس زپ۔ںی اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ افر حبص یک امنز زپاھیئ

 انب ینثم، انب ایب ددی، ہبعش، مکح، دعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1345    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبیر، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہٗتيبہ، ًبسالٌزیز، بً محنس ًبسالنحيس، یحٌی بً ًباز، سٌيس بً  :  راوی

 ٌٔ ًِ َس ًَ  ٕ ًَبَّاز  ًٔ ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًَِبٔس اِلَنحٔئس   ًِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ًَبَّإض َحسَّ  ًَ ٌَّ ابِ ََ ٕ ًٔ ُجَبیِر ئس بِ

 َّ ََٓؼل اَو  َ٘ َٓ اَل  َٗ ٔة  ٔ اِل٘ٔؼَّ ثَُط فٔی َصٔذظ ًَّ َحسَّ إت ثُهَّ ََِوَتَز بَٔدِنٕص َوَلِه َیِحلِٔص بَِيَيُض ٌَ َٛ َّی ثََنانَٔی َر َّی َػل َتیِٔن َحً ٌَ ِٛ َتیِٔن َر ٌَ ِٛ  ی َر

ہبیتق، دبعازعلسی، نب دمحم دبعادیجمل، ییحی نب ابعد، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص 

 ڑھکے وہےئ دف دف رںیتعک رک ےک آھٹ رںیتعک زپ۔ںی رھپ اپچن روتعکں ےس اطؼ ایک درایمؿ ںیم ہن ےھٹیباہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہبیتق، دبعازعلسی، نب دمحم دبعادیجمل، ییحی نب ابعد، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1346    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبسالٌزیز، بً یحٌی ، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، محنس بً جٌف بً زبیر، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہا

 َ ث ًِ ُمَحنَّ َحسَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ انٔیُّ َحسَّ ًُ َیِحٌَی اِلََحَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ٔ َيا  ًٔ الزُّبَیِر َفٔ بِ ٌِ ًٔ َج ٔس بِ

ًَلَ  َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ِبَل ًَ َٗ تَِيطٔ  ٌَ ِٛ ّة بَٔز ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ِّی ثَََلَث  َه ُيَؼل ِيطٔ َوَسلَّ

 ًَّ ٔ ص ًَّ إَٔلَّ فٔی آٔخٔ ُس بَِيَيُض ٌُ ِ٘ ا َمِثىَی َمِثىَی َویُوتٔزُ بَٔدِنٕص ََل َي ِّی ٔستًّ ِبٔح ُيَؼل  الؼُّ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص  دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج نب زریب، رعفہ،

اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک وتنسں تیمس ریتہ رںیتعک زپےتھ ےھت ےلہپ ھچ رںیتعک دف دف رںیتعک رک ےک زپےتھ رھپ اپچن رںیتعک ھٹیب رک 

 اطؼ رکےت افر رصػ آرخ ںیم ےتھٹیب ےھت

 نب اقحس، دمحم نب رفعج نب زریب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبعازعلسی، نب ییحی ، دمحم نب ہملس، دمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1347    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ، ليث، یزیس بً ابی حبيب، رعاک بً مالک، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا سے :  راوی

 ٔ ًَائ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ َمالٕٔک  أک بِ ًِ رٔعَ ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ثََيا اللَِّيُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ثََيا  ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ََّضا ََِخبَرَِتُط ََ  َظَة ََى

 ٔ ِحز َٔ ًَِی اِل ٌَ ِٛ ّة بَٔز ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ِّی بٔاللَِّئل ثَََلَث  ٌَ يَُؼل َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ہبیتق، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہ رںیتعک زپےتھ ےھت رات وک رجف یک وتنسں تیمس ریت

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1348    حسیث                               جلس اول  :  جلس

نْص بً ًلی، جٌف، بً مشاَف، ًبساہلل بً یزیس، سٌيس بً ابی ایوب، جٌف بً ربيٌہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہا

ًَ َیزٔیَس اِلُنرِقٔ  ًَِبَس اہللٔ بِ  ٌَّ ًُ ُمَشأَفٕ ََ َفُ بِ ٌِ ًَلٓٔیٕ َوَج  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ًٔ َحسَّ َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًٔ ََبٔی ََیُّوَب  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َئ ََِخبََرصَُنا 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًٔ َمالٕٔک  أک بِ ًِ رٔعَ ًَ َة  ٌَ َّی ثََنانَٔی َربٔي ٌَٔظاَئ ثُهَّ َػل َّی اِل  َػل

ائٔنّ  َٗ إت  ٌَ َٛ َتیِٔن جَ َر ٌَ ِٛ ًُ ُمَشأَفٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ َوَر َفُ بِ ٌِ اَل َج َٗ ًِ یََسًُُضَنا  َتیِٔن بَیَِن اِْلََذاىَیِٔن َوَلِه یَُٜ ٌَ ِٛ الّٔشا بَیَِن ا َوَر

 اِْلََذاىَیِٔن َزاَز َجالّٔشا

ہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رصن نب یلع، رفعج، نب اسمرف، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، رفعج نب رہعیب، رضحت اع

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز زپیھ رھپ ڑھکے وہ رک آھٹ رںیتعک زپ۔ںی افر اذاؿ ف ااقتم ےک درایمؿ دف ںیتنس 

آپ یلص اہلل ہیلع زپ۔ںی افر اؿ دف راعکت وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ع یھ ںیہن وھچڑا، رفعج نب اسمرف یک رفاتی ںیم ےہ ہک 

 فآہل فملس ےن رجف یک اذاؿ ف ااقتم ےک درایمؿ دف رںیتعک ھٹیب رک زپ۔ںی

 رصن نب یلع، رفعج، نب اسمرف، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، رفعج نب رہعیب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1349    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ػالح، محنس بً سلنہ، ابً وہب، مٌاویہ بً ػالح، ًبساہلل بً ابی ٗيص، حرضت ًبساہلل بً ابی ٗيص  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ٔ َحسَّ  ًٔ َػال اؤَیَة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ  ُس بِ ًُ َػالٕٔح َوُمَحنَّ ًٔ ََبٔی ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ٕح 

َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َِٜه کَا ٔ ًَِيَضا ب ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٌَ ٔ ُِٗلُت ل اَل  َٗ ِيٕص  ٍٕ َوثَََلٕث َٗ ٌَ یُوتٔزُ بٔأَِربَ اَلِت کَا َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه یُوتٔزُ  ًَ  

 َ ًِ ث ثََر ٔم ِٛ َ ٍٕ َوََل بٔأ ًِ َسِب َؽ ٔم َ٘ ًِ یُوتٔزُ بٔأَِن ًَِْشٕ َوثَََلٕث َوَلِه َیُٜ ٌٕ َوثَََلٕث َو اَل ََبُو َزاُوز َزاَز َؤسٓتٕ َوثَََلٕث َوثََنا َٗ َة  ًَِْشَ ََلَث 

ًُ َػ  َُ َذلَٔک َوَلِه یَِذَُکِ ََِحَنُس بِ ًِ یََس اَلِت َلِه َیُٜ َٗ ُِٗلُت َما یُوتٔزُ   ٔ ِحز َٔ ِبَل اِل َٗ َتیِٔن  ٌَ ِٛ ًِ یُوتٔزُ بَٔز   ََِحَنُس َؤسٓتٕ َوثَََلٕث الٕٔح َوَلِه َیُٜ

 اہلل ہنع ےس رفاتی ادمح نب اصحل، دمحم نب ہملس، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق، رضحت دبعاہلل نب ایب سیق ریض

ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینتک راعکت وک اطؼ رکےت ےھت؟ اوہنں ےن 

 ےن رفامای ع یھ است رپ، ع یھ ون رپ، ع یھ ایگرہ رپ، افر ع یھ ریتہ راعکت رپ، ددد وک اطؼ رکےت ےھت نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

است راعکت ےس مک ع یھ ںیہن زپ۔ںی افر ہن یہ ریتہ راعکت ےس زایدہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپ۔ںی افر رجف یک وتنسں وک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ع یھ انہغ ںیہن رکےت ےھت ادمح یک رفاتی ںیم ون راعکت اک ذرک ںیہن ےہ

 فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق، رضحت دبعاہلل نب ایب سیق ریض اہلل ہنع ادمح نب اصحل، دمحم نب ہملس، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1350    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مومل بً ہظاو، اسنٌيل بً ابزاہيه ميؼور بً ًبسالزحنً، حرضت اسوز بً یزیس :  راوی

ًِ ََبٔی  ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ َمِيُؼورٔ بِ ًَ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ َ َحسَّ ًِ اِْل ًَ َٙ اِلَضِنَسانٔیِّ  ٔ إِٔسَح ِسَوز

َه بٔاللَّ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َػََلة ًَ َشأََلَضا  َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  َّطُ َزَخَل  ًٔ َیزٔیَس ََى ِّی ثَََلَث بِ ٌَ ُيَؼل اَلِت کَا َ٘ َٓ ِئل 

ّة َوتَ  ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ َّی إِٔحَسی  َّطُ َػل ًِ اللَِّئل ثُهَّ إٔى ّة ٔم ٌَ ِٛ َة َر ُٗبَٔف َوصَُو ًَِْشَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن  َّی اہللُ  ُٗبَٔف َػل َتیِٔن ثُهَّ  ٌَ ِٛ َزَک َر



 

ًِ اللَِّئل اِلؤِتزَ  ٌَ آٔخُ َػََلتٔطٔ ٔم إت َوکَا ٌَ َٛ ٍَ َر ًِ اللَِّئل أِش ِّی ٔم  ُيَؼل

 ہک فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وملم نب اشہؾ، اامسلیع نب اربامیہ وصنمر نب دبعارلنمح، رضحت اوسد نب سیدی ےس رفاتی ےہ

ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز اک درایتف ایک؟ اوہنں ےن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک فافت وہیئگ بج رات وک ریتہ راعکت زپےتھ ےھت رھپ دف رںیتعک مک رک دی افر ایگرہ زپےنھ ےگل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئ اس زامہن ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ون رںیتعک زپےتھ ےھت افر بس ےس آرخ ںیم فرت 

 زپےتھ ےھت

 وملم نب اشہؾ، الیعمس نب اربامیہ وصنمر نب دبعارلنمح، رضحت اوسد نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1351    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابً ًباض ٛے آزاز ًبسالنلک بً طٌيب بً ليث، خالس بً یزیس، سٌيس بً ابی ہَلل، مِخمہ بً سلامیٌ، حرضت  :  راوی

 َکزہ َُلو َکیب

ٌٔئس  ًِ َس ًَ ًٔ َیزٔیَس  ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ی  ًِ َجسِّ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ًٔ اللَِّئث َحسَّ ِئب بِ ٌَ ًُ ُط ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی صََٔلٕل  بِ

ًَبَّإض ََِخبَرَ   ًٔ یِّبا َمِولَی ابِ ٌَّ َُکَ ََ ٌَ ًٔ ُسَلامِیَ َمَة بِ َّی اہللُ َمِِخَ َٕ کَاىَِت َػََلةُ َرُسؤل اہللٔ َػل ِي َٛ ًَبَّإض   ًَ اَل َسأَِلُت ابِ َٗ َُّط  ُظ ََى

َّی إَٔذا َذَصَب ثُلُُث اللَّ  َياَو َحً َٓ اَل بٔتُّ ًِٔيَسُظ َلِيَلّة َوصَُو ًِٔيَس َمِيُنوىََة  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه بٔاللَِّئل  ًَ َ٘ َٓ َى  َ٘ ُٔطُ اِستَِي ٔلَی ِئل ََِو نِٔؼ اَو إ

ًَلَی َینٔ  َلىٔی  ٌَ َح َٓ ًَلَی َيَشارٔظٔ  ٔلَی َجِيبٔطٔ  ِنُت إ ُ٘ َٓ اَو  َٗ ُط ثُهَّ  ٌَ أُِت َم أَ َوَتَوؿَّ ََٓتَوؿَّ ًٕٓ ٓٔيطٔ َماْئ  ًَلَی َرَِٔسی َط ٍَ یََسُظ  يئطٔ ثُهَّ َوَؿ

 ِ َتی َٔ ٔٔي َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َّطُ یُوُٗٔوىٔی  أَى َٛ َُّط یََنصُّ َُذُنٔی  أَى َّی َٛ َّی َحً ٕة ثُهَّ َسلََّه ثُهَّ َػل ٌَ ِٛ ٌٔ فٔی کُلِّ َر آ َ ٓٔيضَٔنا بٔأُوِّ اِلرُقِ َ ِس رَقَ َٗ ٔن 

اَو ََفَ  َ٘ َٓ ََلةُ یَا َرُسوَل اہللٔ  اَل الؼَّ َ٘ َٓ أََتاُظ بََٔلْل  َٓ ٔ ثُهَّ ىَاَو  ّة بٔاِلؤِتز ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ َّی إِٔحَسی  َّی لٔلَػل َتیِٔن ثُهَّ َػل ٌَ ِٛ ٍَ َر  يَّاضٔ َٛ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، رخمہم نب امیلسؿ، رضحت انب ابعس ےک آزاد رکدہ الغؾ رکبی ےس 

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز سک رطح زپےتھ 

 رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس راہ اس رات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیمہن ےک اپس ےھت؟ اوہنں ےن اہک ہک اکی

ن اپین اھت آپ یلص 
 
مئ
ذِس

ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ بج اہتیئ ای آدیھ رات ذگری وت اےھٹ افر اکی کشم یک رطػ ےئگ 



 

 فوض ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز وک ڑھکے وہےئ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک وت ںیم ےن یھب

 فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اینپ داینہ رطػ ڑھکا رک ایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےھجم ایشہر ایک رھپ دف رںیتعک یکلہ یکلھپ زپ۔ںی رہ رتعک ںیم وسرہ افہحت زپیھ افر السؾ  اانپ اہھت ریمے رس رپ راھک وگای ریمے اکؿ لم رک

ریھپ دای اس ےک دعب فرت تیمس ایگرہ رںیتعک زپ۔ںی رھپ وس رےہ اس ےک دعب البؽ آےئ افر اہک اٰولصلة ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ایکس دعب ولوگں وک رجف یک امنز زپاھیئفملس آپ رھپ ڑھکے وہےئ افر دف رںیتعک زپ۔ںی افر 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، رخمہم نب امیلسؿ، رضحت انب ابعس ےک آزاد رکدہ الغؾ  :  رافی

 رکبی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1352    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ىوح بً حبيب، یحٌی بً موسی، ًبسالززاٚ، مٌنز، ابً كاؤض، ًرکمہ بً خالس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

اََل  َٗ ًُ ُموَسی  ًُ َحبٔيٕب َویَِحٌَی بِ ثََيا ىُوُح بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َخالٕٔس  َمَة بِ ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًٔ كَاُوٕض  ًِ ابِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا   َحسَّ

ًِ اللَّ  ِّی ٔم َه ُيَؼل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَو الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ اَل بٔتُّ ًِٔيَس َخاَلًٔی َمِيُنوىََة  َٗ ًَبَّإض   ًٔ َّی ثَََلَث ابِ ََٓؼل ّة ِئل  ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ

ِل ىُوْح ٔمِيضَ  ُ٘ ُل َلِه َي ِسرٔ یَا ََیَُّضا اِلُنزَّمِّ َ٘ ٕة بٔ ٌَ ِٛ ٔ َحزَِرُت َٗٔياَمُط فٔی کُلِّ َر ِحز َٔ َتا اِل ٌَ ِٛ ٔ ٔمِيَضا َر ِحز َٔ َتا اِل ٌَ ِٛ  ا َر

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ونح نب بیبح، ییحی نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رکعہم نب اخدل، رضحت انب ابعس ریض اہلل

اکی رات ںیم اینپ اخہل ومیمہن ےک اپس راہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک امنز زپےنھ ڑھکے وہےئ وت ریتہ رںیتعک زپ۔ںی 

ہل فملس اک سج ںیم دف رںیتعک رجف یک وتنسں یک زپ۔ںی ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ایقؾ اک ادنازہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ایقؾ وسرہ شملم ےک ربارب اھت، ونح یک رفاتی ںیم رجف یک وتنسں اک ذرک ںیہن ےہ

 ونح نب بیبح، ییحی نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رکعہم نب اخدل، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1353    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ٌٗييی، مالک، ًبساہلل بً برک، ًبساہلل بً ٗيص بً مِخمہ، زیس بً خالس، حرضت زیس بً خالس جہىی :  راوی

 ًِ ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًِ َز  َحسَّ ًَ َمَة ََِخبََرُظ  ًٔ َمِِخَ ِئص بِ َٗ  ًَ ًَِبَس اہللٔ بِ  ٌَّ ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ ًٔ ََبٔی برَِکٕ  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ َمالٕٔک  یِٔس بِ

ِيَلَة  َلِيطٔ َوَسلََّه اللَّ ًَ َّی اہللُ  ًَّ َػََلَة َرُسؤل اہللٔ َػل َ٘ اَل َْلَِرُم َٗ َّطُ  ُِٓشَلاكَطُ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیِّ ََى ًَتَبََتطُ ََِو  ِسُت  َتَوسَّ َٓ اَل  َٗ

َتیِٔن كَؤیَلَتیِٔن  ٌَ ِٛ َّی َر َتیِٔن ثُهَّ َػل َٔ ٔٔي َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ َلِيطٔ َوَسلََّه َر ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل َّی  ََٓؼل كَؤیَلَتیِٔن كَؤیَلَتیِٔن ثُهَّ َػل

 َٗ ٌَ اللََّتیِٔن  َتیِٔن َوصَُنا زُو ٌَ ِٛ ِبَلُضَنا ثُهَّ َر َٗ ٌَ اللََّتیِٔن  َتیِٔن زُو ٌَ ِٛ َّی َر ِبَلُضَنا ثُهَّ َػل َٗ ٌَ اللََّتیِٔن  َتیِٔن زُو ٌَ ِٛ َّی َر  ِبَلُضَنا ثُهَّ َػل

ّة  ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ََٓذلَٔک ثَََلَث  ِبَلُضَنا ثُهَّ ََِوَتَز  َٗ ٌَ اللََّتیِٔن  َتیِٔن زُو ٌَ ِٛ َّی َر  َػل

دبعاہلل نب سیق نب رخمہم، زدی نب اخدل، رضحت زدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک  یبنعق، امکل، دبعاہلل نب رکب،

ںیم دوھکیں اگ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز ویکرکن زپےتھ ںیہ ذہلا ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازے )ای 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ دف یکلہ یکلھپ رںیتعک زپ۔ںی رھپ دف رںیتعک تہب یہ یبمل زپیھ رھپ ہمیخ یک وچٹھک رپ( رس رھک وس راہ روسؽ یلص

دف رںیتعک اؿ ےس دقرے مک یبمل زپ۔ںی رھپ دف رںیتعک اس ےس مک افر رھپ دف رںیتعک اس ےس مک اس ےک دعب فرت زپےھ، ہی بس لک 

 ریتہ رںیتعک وہیئ

 دبعاہلل نب سیق نب رخمہم، زدی نب اخدل، رضحت زدی نب اخدل ینہج یبنعق، امکل، دبعاہلل نب رکب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجہت یک روتعکں اک ایبؿ

     1354    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، مِخمہ بً سلامیٌ َکیب، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبَس اہللٔ ًَ  ٌَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ یِٕب َمِولَی ابِ ًِ َُکَ ًَ  ٌَ ًٔ ُسَلامِیَ ًِ َمِِخَمَة بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َُّط بَاَت ًِٔيَس َحسَّ ًَبَّإض ََى  ًَ  بِ

ٍَ َر َمِيُنوىََة َز  ٔ َواِؿَلَح ٔق اِلؤَساَزة ُت فٔی رَعِ ٌِ اِؿَلَح َٓ اَل  َٗ َه َوهَٔی َخاَلُتُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َّی ِؤد الئَّيیِّ َػل ُسوُل اہللٔ َػل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه حَ  َّی اہللُ  َياَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ َه َوََصِلُُط فٔی كُولَٔضا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َسُظ اہللُ  ٌِ لٔيٕل ََِو َب َ٘ ِبَلطُ بٔ َٗ َٕ اللَِّيُل ََِو  َّی إَٔذا اىَِتَؼ ً

 ُ ًِ َوِجضٔطٔ بَٔئسظٔ ث ًَ َحَلَص یَِنَشُح اليَِّوَو  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  َى َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ لٔيٕل اِستَِي َ٘ ِْشَ اِْلیَأت اِلَدَواتٔٔه بٔ ٌَ ََ اِل هَّ رَقَ

ٔ آٔل  ًِ ُسوَرة ًَِبُس اہللٔ ٔم اَل  َٗ ِّی  اَو ُيَؼل َٗ ًَ ُوُؿوئَطُ ثُهَّ  أَِحَش َٓ َ ٔمِيَضا  أ ََٓتَوؿَّ ٕة  َ٘ لَّ ٌَ ًٕٓ ُم ٔلَی َط اَو إ َٗ ٌَ ثُهَّ  ُت ًِٔنَزا ٌِ َؼَي َٓ ِنُت  ُ٘ َٓ  

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل َوَؿ َٓ ٔلَی َجِيبٔطٔ  ِنُت إ ُ٘ َٓ ٍَ ثُهَّ َذَصِبُت  َٓأََخَذ بٔأُذُنٔی ٔمِثَل َما َػَي ًَلَی َرَِٔسی  َسلََّه یََسُظ اِليُِنىَی 



 

 ِ َتی ٌَ ِٛ َتیِٔن ثُهَّ َر ٌَ ِٛ َتیِٔن ثُهَّ َر ٌَ ِٛ َتیِٔن ثُهَّ َر ٌَ ِٛ َتیِٔن ثُهَّ َر ٌَ ِٛ َتیِٔن ثُهَّ َر ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل تٔلَُضا  ِٔ َئيیُّ ٔستَّ َمزَّإت ثُهَّ ََِوَتَز َي ٌِ َ٘ اَل اِل َٗ ٔن 

 ٍَ ِبَح ثُهَّ اِؿَلَح َّی الؼُّ ََٓؼل َد  َتیِٔن ثُهَّ َخَ َٔ ٔٔي َتیِٔن َخ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل اَو  َ٘ َٓ  ٌُ َّی َجائَطُ اِلُنَؤذِّ  َحً

یبنعق، امکل، رخمہم نب امیلسؿ رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اینپ اخہل افر زفہج روسؽ یلص 

  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےکس وطؽ اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ومیمہن ےک اپ

 

 
س اکی رات راہ سپ ںیم وت  ہیک ےک رعض ںیم ل

ںیم ےٹیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس رےہ بج رات آدیھ وہیئگ ای اس ےس ھچک مک ای اس ےس یسک دقر زایدہ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

   اک ارث دفر رک

 
 

ےن ےک ےیل اےنپ ہنم رپ اہھت ریھپےن ےگل رھپ وسرہ آؽ رمعاؿ یک آرخ یک دس آںیتی فآہل فملس دیبار وہےئ افر ھٹیب رک ن

زپ۔ںی رھپ اکی کشم یک رطػ ےئگ وج یکٹل وہیئ یھت رھپ اس ےس اپین ےل رک ایھچ رطح فوض ایک اس ےک دعب امنز زپےنھ ےک ےیل 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک اھت ںیم ےن یھب ایک افر ڑھکے وہےئ، رضحت دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم یھب ااھٹ افر سج رطح آپ یلص ا

امنز زپےنھ ےک ےل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربارب آڑھکا وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ داانہ اہھت ریمے رس رپ راھک 

ابرہ رںیتعک زپیھ رھپ فرت زپےھ اس ےک دعب آپ افر ریما اکؿ ڑک رک  ےنل ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دف رںیتعک رک ےک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٹیل ےئگ اہیں کت ہک ؤمذؿ امنز ےک ےیل البےن وک آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک دف یکلہ 

 یکلھپ رںیتعک زپ۔ںی اس ےک دعب ابرہ رشتفی الےئ افر رجف یک امنز زپاھیئ

 ہم نب امیلسؿ رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، رخم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم ایمہن رفی اایتخر رکے اک مکح

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ایمہن رفی اایتخر رکے اک مکح

     1355    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، ابً ًحَلٌ، سٌيس، ابوسلنہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًِ َس ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَ َحسَّ  ًِ ًَِيَضا ًَ ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

ٌَّ اہللَ ََل َینَ  ٔ إ َٓ  ٌَ و ُ٘ َنٔل َما تُٔلي ٌَ ًِ اِل ُٔوا ٔم اَل اکَِل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔلَی ََ َنٔل إ ٌَ ٌَّ َََحبَّ اِل ٔ َّی َتَنلُّوا َوإ لُّ َحً

ٌَ إَٔذا  لَّ َوکَا َٗ  ٌِ ٔ ًََنَّل ََثِبََتطُ اہللٔ ََِزَوُمُط َوإ  ًَنَٔل 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، دیعس، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 اجف ےگ افر اہلل رفامای اانت ہی لمع رک انتج ہک مت رک وکس ویکہکن اہلل اعتیل )وثاب دےتی دےتی( ںیہن اتکھت نکیل مت )لمع رکےت رکےت( کھت

اعتیل ےک زندکی فیہ اکؾ دنسپدیہ ےہ سج رپ ہشیمہ لمع ایک اجےئ ارگہچ فہ لمع وھتڑ ایہ وہ، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک 

 اکؾ وک رکےت وت اس رپ دمافتم اایتخر رفامےت

 اہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، دیعس، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ایمہن رفی اایتخر رکے اک مکح

     1356    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہاًبيساہلل بً سٌس، ابً اسحٙ، ہظاو  :  راوی

 ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبٔی  ًَِمِّ َحسَّ ثََيا  ٕس َحسَّ ٌِ ًُ َس ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ  ََبٔيطٔ 

 ٌَ ٔلَی ًُِثَنا َث إ ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه َب ًَ َّی اہللُ  اَل ََل َواہللٔ یَا َرُسوَل اہللٔ  َػل َٗ ًِ ُسئًَّی  ًَ ٌُ َََرُِٔبَت  اَل یَا ًُِثَنا َ٘ َٓ َحائَُط  َٓ  ٌٕ و ٌُ ًٔ َمِو بِ

ٙٔ اہلَل َیا اتَّ َٓ ُٜٔح اليَِّشاَئ  ِ َِّٓٔطُ َوََى ُ ِّی َوََُػوُو َوَ ِّی ََىَاُو َوََُػل إٔن َٓ اَل  َٗ ًِ ُسيََّتَک ََكِلُُب  ٜٔ ٌَّ  َوَل ٔ إ َٓ  ٌُ ا  ًُِثَنا ًّ٘ ًََلِيَک َح ْٔلَصِلَٔک 

َِّٓٔطِ َوَػلِّ َوىَِه  َ ُؼِه َوَ َٓ ا  ًّ٘ َلِيَک َح ًَ ٔشَک  ِٔ ٌَّ لَٔي ٔ ا َوإ ًّ٘ َلِيَک َح ًَ َٔٔک  ِي ـَ ٔ ٌَّ ل ٔ  َوإ

دیبع اہلل نب دعس، انب ااحسؼ ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثعؿ 

 وعطمؿ وک البای افر رفامای ایک وت ریمے رطہقی وک اندنسپ رکات ےہ؟فہ وبےل ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہن ںیم آپ یلص اہلل ہیلع نب

فآہل فملس یہ ےک رطہقی وک التش رکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وسات یھب وہں افر امنز یھب زپاتھ وہں، رفزہ 

اتھک وہں افر ع یھ ںیہن یھب راتھک، افر وعروتں ےس اکنح یھب رکات وہں، سپ اے امثعؿ وت اہلل ےس ڈر ھجت رپ ریتی ویبی اک قح ےہ یھب ر

ریتے امہمؿ اک قح ےہ افر وخد ریتے سفن اک یھب ھجت رپ قح ےہ سپ ع یھ ع یھ رفزہ یھب رھک افر ع یھ ہن رھک، امنز یھب زپھ افر وسای 

 ابعدت ف رای ت فیہ ربتعم ےہ وج تنس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اطمقب وہ اںیمس ابمہغل رنابتین وہاگ یھب رک االسؾ ںیم

 یکسج االسؾ ںیم اجنگشئ ںیہن ےہ

 دیبعاہلل نب دعس، انب اقحس، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آوھٹںی وصرت وضعبں ےن اہک رہ رگفہ ےک اسھت اامؾ دف رںیتعک زپےھ



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آوھٹںی وصرت وضعبں ےن اہک رہ رگفہ ےک اسھت اامؾ دف رںیتعک زپےھ

     1357    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، ميؼور، ابزاہيه، حرضت ًل٘نہًث :  راوی

 ًَ اَل َسأَِلُت  َٗ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًََنُل َرُسؤل َحسَّ  ٌَ َٕ کَا ِي َٛ ائَٔظَة 

َلِيطٔ َوَسلََّه صَ  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٍُ َما کَا ًََنلٔطٔ زٔیَنّة َوََیُُِّٜه َيِشَتٔلي ٌَ کُلُّ  اَلِت ََل کَا َٗ  ٔ ًِ اِْلَیَّاو ٌَ َیُدؽُّ َطِيّئا ٔم ِل کَا

 ٍُ َه َيِشَتٔلي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ت اعہشئ ےس وپاھچ ہک آپ سک رطح لمع امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، رضحت ہمقلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضح

رکےت ےھت؟ ایک آپ وصخمص اایؾ ںیم لمع رکےت ےھت؟ رفامای ںیہن  آپ اک لمع ہشیمہ وہات اھت افر مت ںیم ےس وکؿ اینت اطتق راتھک 

 ےہ ینتج ہک آپ رےتھک ےھت 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، رضحت ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتافحی اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتافحی اک ایبؿ

     1358    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہحشً بً ًلی، محنس بً متوکل، ًبسالززاٚ، مٌنز حشً، مالک بً اىص، حرض :  راوی

 َٗ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ِّٔل  ًُ اِلُنَتَوک ُس بِ ًَلٓٔیٕ َوُمَحنَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ َحسَّ ًُ فٔی َحٔسیثٔطٔ َوَمالُٔک بِ اَل اِلَحَش

ًِ ََبٔی صَُزیِزَ  ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ٔ ََىَٕص  َُیِر  ًِ ٌَ ٔم ا ـَ َه یَُزُُِّب فٔی َٗٔياؤ َرَم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ َة 

 ٔ ًِ َذىِب َو ٔم سَّ َ٘ ٌَ إٔیَناىّا َواِحتَٔشابّا ُُٔفَ َلُط َما َا ا ـَ اَو َرَم َٗ  ًِ وُل َم ُ٘ زٔیَنٕة ثُهَّ َي ٌَ ٌِ َیأُِمَزصُِه بٔ َِّی َرُسوََ ُتُوف َٓ َّی اہللُ طٔ  ُل اہللٔ َػل

ًَيِ  ٔة ََبٔی برَِکٕ َرضَٔی اہللُ  َٓ ًَلَی َذلَٔک فٔی خََٔل ٌَ اِْلَِمزُ  ًَلَی َذلَٔک ثُهَّ کَا َلِيطٔ َوَسلََّه َواِْلَِمزُ  َٓةٔ ًَُنَز َرضَٔی اہللُ ًَ ًِ خََٔل ُط َوَػِسّرا ٔم

 ُ ِيْل َوی َ٘ َذا َرَواُظ ًُ َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ِيُط  اَمطُ ًَ َٗ ٌَ َو ا ـَ ًِ َػاَو َرَم ِيْل َم َ٘ ٌَ َوَرَوی ًُ ا ـَ اَو َرَم َٗ  ًِ  وىُُص َوََبُو ََُویِٕص َم



 

نسح نب یلع، دمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم نسح، امکل نب اسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارصار ےک اسھت مکح ںیہن رفامےت ےھت آپ اہلل ہیلع فآہل فملس رتافحی زپےنھ یک رتبیغ دالےت ےھت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج صخش امہِ راضمؿ ںیم اامیؿ ف ااستحب ےک اسھت رتافحی زپےھ اگ وت اہلل اعتیل اےکس انگہ شخب 

راہ رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک الختف ںیم یھب یہی دے اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ افر رطہقی یہی 

رطہقی راہ افر ہی ہلسلس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک ادتبایئ دفر کت اجری راہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک )اسیج رمعم فامکل نب اسن ےن، 

نکیل لیقع ےن زرہی یہ ےس زرہی ےس رفاتی ایک ےہ( ایس رطح لیقع، ویسن افر اوبافسی ےن نم اقؾ راضمؿ رفاتی ایک ےہ 

 ےک اافلظ رفاتی ےیک ںیہ
ُ
س

َ
َ ی

 

ق
َ
َ َؿ ف

 

َم
َ
 َؾ ر

َ
 نَمْ ص

 نسح نب یلع، دمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم نسح، امکل نب اسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتافحی اک ایبؿ

     1359    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مدلس بً خالس، ابً ابی خلٕ، سٔياٌ، زہزی، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ سے :  راوی

 َ ى ٌِ ٕٕ اِلَن ًُ ََبٔی َخَل ًُ َخالٕٔس َوابِ ثََيا َمِدَلُس بِ ُّ بٔطٔ َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة َیِبلُ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ ی 

 ِ ًِ َذى َو ٔم سَّ َ٘ ٌَ إٔیَناىّا َواِحتَٔشابّا ُُٔفَ َلُط َما َا ا ـَ ًِ َػاَو َرَم َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اہللُ  اَو َلِيَلَة الئَّيیَّ َػل َٗ  ًِ ِسرٔ بٔطٔ َوَم َ٘ اِل

 ٕ ثٔیر َٛ ًُ ََبٔی  َذا َرَواُظ َیِحٌَی بِ َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ًِ َذىِبٔطٔ  َو ٔم سَّ َ٘ ِنزٕو  إٔیَناىّا َواِحتَٔشابّا ُُٔفَ َلُط َما َا ًَ  ًُ ُس بِ ًِ ََبٔی َسَلَنَة َوُمَحنَّ ًَ

ًِ ََبٔی َسَلَنةَ  ًَ 

وبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دلخم نب اخدل، انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، رضحت ا

 اجںیئ ےگ افر سج ےن 

 

فملس ےن رفامای سج ےن اامیؿ ف ااستحب ےک اسھت امہِ راضمؿ ےک رفزے رےھک اےکس اےلگ انگہ شخب دی 

 اجںیئ ےگ اوبداؤد ےتہکء ںیہ ہک اامیؿ ف ااستحب ےک اسھت بش دقر ںیم ایقؾ الیلل )ینعی رتافحی، دجہت( ایک اےکس اےلگ انگہ شخب

 

 دی 

 ایس رطح ییحی نب ایب ریثک افر دمحم نب رمع ےن وباہطس اوبہملس لقن ایک ےہ

 دلخم نب اخدل، انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 رتافحی اک ایبؿ

     1360    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، بً اىص، ابً طہاب، رعوہ بً زبیر، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًٔ ََىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًٔ َحسَّ َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ َه  ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل  ًِ ًَ  ٔ الزُّبَیِر

ا َ٘ ًِ اِل َّی ٔم َّی بَٔؼََلتٔطٔ ىَاْض ثُهَّ َػل ََٓؼل َّی فٔی اِلَنِشحٔٔس  َه َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َٜثُرَ ََ َٓ ًِ  بَٔلةٔ  وا ٔم ٌُ اليَّاُض ثُهَّ اِجَتَن

اَل  َٗ ا ََِػَبَح  َلنَّ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِد إَٔلِيضِٔه َرُسوُل اہللٔ َػل َلِه یَِِخُ َٓ الَٔثٔة  ِيَلٔة الثَّ ىٔی  اللَّ ٌِ َلِه یَِنَي َٓ ُتِه  ٌِ ِس َرََیُِت الَّٔذی َػَي َٗ

ِّی َخٔظ  ؤد إَٔلِيُِٜه إَٔلَّ ََن ًِ اِلُِخُ ٌَ ٔم ا ـَ َلِيُِٜه َوَذلَٔک فٔی َرَم ًَ َق  ٌِ ُاِفَ  يُت ََ

یبنعق، امکل، نب اسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ات وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم امنز زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت افر ولوگں ےن یھب زپیھ رھپ دفرسی ر

ےن امنز زپیھ تہب ےس ولگ عمج وہ ےئگ بج رسیتی رات ولگ عمج وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجہہ ےس ابرہ رشتفی ہن 

مت رپ رفض ہن وہ  الےئ حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم اہمترا احؽ ولعمؾ اھت نکیل ںیم اس ایخؽ ےس ہن الکن ہک ںیہک

 اجےئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ہی فاہعق راضمؿ ںیم شیپ آای اھت

 یبنعق، امکل، نب اسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتافحی اک ایبؿ

     1361    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز، ًبسہ محنس بً ًنزو، محنس بً ابزاہيه، ابوسلنہ، بً ًبسالزحنً حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًَ ًَِبَسةُ  ثََيا  یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ

َّی اہللُ  أََمَزنٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ا  ًّ ٌَ ََِوَزا ا ـَ ٌَ فٔی اِلَنِشحٔٔس فٔی َرَم و ٌَ اليَّاُض يَُؼلُّ اَلِت کَا َٗ َه ًَائَٔظَة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ بُِت َلطُ   َٓرَضَ

َلِيطٔ َوَسلََّه ََیُّ  ًَ َّی اہللُ  ىٔی الئَّيیَّ َػل ٌِ اَل َا َٗ اَلِت ٓٔيطٔ  َٗ ٔة  ًََلِيطٔ بَٔضٔذظٔ اِل٘ٔؼَّ َّی  ََٓؼل َضا اليَّاُض َََما َواہللٔ َما بٔتُّ َلِيَلًٔی َحٔؼیّرا 

ًَلَیَّ َمکَاىُُِٜه  َُآَّٔل َوََل َخفَٔی  ٔ بَٔحِنسٔ اہللٔ   َصٔذظ

انہد، دبعہ دمحم نب رمعف، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک راضمؿ ںیم ولگ 



 

فآہل دجسم ںیم )رتافحی یک امنز( اہنت اہنت زپاھ رکےت ےھت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم مکح رفامای وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

ےیل اکی اٹچیئ اھچبیئ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر رھپ فیہ ہصق ایبؿ ایک )اس دحثی ںیم رضحت فملس ےک 

اہمترا اعہشئ ریض اہلل اہنع( رفامیت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگ دخبا ںیم رات ںیم لضفب  یا اغلف ںیہن راہ افر ہن یہ 

  راہاحؽ ھجم ےس یفخم

 انہد، دبعہ دمحم نب رمعف، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتافحی اک ایبؿ

     1362    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس بً زریٍ، زاؤز، بً ابی ہيس، وليس بً ًبسالزحنً، جبیر بً نٔیر، حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ   ًٔ ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ًُ ََبٔی صِٔيٕس  ٍٕ ََِخبََرىَا َزاُوزُ بِ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ ََبٔی َذٓرٕ  َحسَّ ًَ  ٕ یِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبیِر ًَ  ًٔ الزَِّحَن

 َّ ٔ َحً ِضز ًِ الظَّ ِه بَٔيا َطِيّئا ٔم ُ٘ َلِه َي َٓ  ٌَ ا ـَ َه َرَم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل اَل ُػِنَيا َم َّی َٗ اَو بَٔيا َحً َ٘ َٓ  ٍْ ی بَقَٔی َسِب

ا  َلنَّ َٓ ِئل  ِلُت یَا َذَصَب ثُلُُث اللَّ ُ٘ َٓ ِئل  َّی َذَصَب َطَِّطُ اللَّ اَو بَٔيا َحً َٗ ا کَاىَِت اِلَدأمَشُة  َلنَّ َٓ ِه بَٔيا  ُ٘ ازَٔسُة َلِه َي کَاىَِت الشَّ

 َّ ٔ َحً ٍَ اِْلَٔماو َّی َم ٌَّ الزَُّجَل إَٔذا َػل ٔ اَل إ َ٘ َٓ اَل  َٗ ِيَلةٔ  ٔ اللَّ ِلتََيا َٗٔياَو َصٔذظ َّٔ َٖ حُٔشَب َلطُ َٗٔياُو َلِيَلٕة ی یَيِ َرُسوَل اہللٔ َلِو َن َْصٔ

 ٍَ الَٔثُة َجَن ا کَاىَِت الثَّ ََٓلنَّ ِه  ُ٘ ُة َلِه َي ٌَ ا کَاىَِت الزَّابٔ َلنَّ َٓ اَل  ََلُح  َٗ َٔ ُٔوَتَيا اِل ٌِ َي َّی َخٔظيَيا ََ اَو بَٔيا َحً َ٘ َٓ ََصَِلُط َونَٔشائَُط َواليَّاَض 

ُحوُر  اَل الشُّ َٗ ََلُح  َٔ ُِٗلُت َوَما اِل اَل  َٗ  ٔ ِضز َة الظَّ ِه بٔ٘ٔيَّ ُ٘  ثُهَّ َلِه َي

دسمد، سیدی نب زرعی، داؤد، نب ایب دنہ، فدیل نب دبعارلنمح، ،ریب نب ریفن، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن امہِ 

رات وک یھب امنز ںیہن راضمؿ ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفزے رےھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ یسک 

زپاھیئ اہیں کت ہک )راضمؿ متخ وہےن ںیم( است راںیت ابیق رہ ںیئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ امہرے 

اسھت اہتیئ رات کت رھپ بج ھچ راںیت ابیق رہ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے ںیہن وہےئ، رھپ بج اپچن راںیت ابیق رہ ںیئگ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ فصن بش کت، مہ ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکش آج آپ یلص وت

اہلل ہیلع فآہل فملس شمدی ڑھکے رےتہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج آدیم اامؾ ےک اسھت امنز زپھ رک رفاتغ اپےئ وت اوکس 

وثاب ےلم اگ، افر بج اچر راںیت ابیق رہ ںیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے ںیہن وہےئ افر بج اسری رات ڑھکے رےنہ اک 

 فملس نیت راںیت ابیق رہ ںیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ امتؾ الہ اخہن وک افر ولوگں وک عمج رفامای سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

ػ وہا ہک الفح لکن اجےئ یگ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وپاھچ ہک الفح ایک زیچ ےہ؟ رضحت اوبذر ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک مہ وک وخ

 ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک الفح ےس رماد رحسی اھکان ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچدن رات کت ڑھکے ںیہن وہےئ

 ، ،ریب نب ریفن، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنعدسمد، سیدی نب زرعی، داؤد، نب ایب دنہ، فدیل نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتافحی اک ایبؿ

     1363    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً اميہ، سٔياٌ، ابو ئٌور، زاؤز، ابً ًبيس بً نشلاض، ابوؿهی، مرسوٚ، حرضت ًائظہ نْص بً ًلی، زاؤز ب :  راوی

 رضی اہلل ًيہا

 ًِ ًَ اَل َزاُوزُ  َٗ ُٔوٕر َو ٌِ ًِ ََبٔی َي ًَ ٌَ ََِخبََرصُِه  َيا ِٔ ٌَّ ُس َة ََ ًُ ََُميَّ ًَلٓٔیٕ َوَزاُوزُ بِ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ٔ َحسَّ ًِ ََب ًَ ًٔ نِٔشَلإض  ًٔ ًُبَِئس بِ ی  ابِ

ِْشُ ََحِ  ٌَ ٌَ إَٔذا َزَخَل اِل َه َوکَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَائَٔظَة ََ  ًِ ًَ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ َهی  ُـّ َى ال َ٘ َيا اللَِّيَل َوَطسَّ اِلنٔئِزََر َوََِي

ًُ ًُبَيِ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ُٔوٕر اِسُنُط  ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َوََبُو َي َٗ ًٔ نِٔشَلإض ََصَِلُط   ٔس بِ

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی 

ج

 

ض

شعا س، اوب

 

ن
رصن نب یلع، داؤد نب اہیم، ایفسؿ، اوب وفعیر، داؤد، انب دیبع نب 

 ےہ ہک بج راضمؿ اک اریخ رشعہ آات وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راوتں وک اجےتگ افر دنبہت وبضمط ابدنےتھ )ینعی ازفاج ےس اگل

شعا س ےہ 

 

ن
 رےتہ( افر رھگ فاولں وک یھب امنز ےک ےیل اگجےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبوفعیر اک انؾ دبعارلنمح نب دیبع ارلنمح 

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

ج

 

ض

شعا س، اوب

 

ن
 رصن نب یلع، داؤد نب اہیم، ایفسؿ، اوب وفعیر، داؤد، انب دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رتافحی اک ایبؿ

     1364    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہاحنس بً سٌيس، ًبساہلل بً وہب، مشله بً خالس، ًَلء بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 ًِ ًَ ًُ َخالٕٔس  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی ُمِشلُٔه بِ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌٔيٕس اِلَضِنَسانٔیُّ َحسَّ ًُ َس ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ اِل

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َخَ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ اَل َما  ََبٔيطٔ  َ٘ َٓ ٌَ فٔی ىَاحَٔئة اِلَنِشحٔٔس  و ٌَ ُيَؼلُّ ا ـَ إَٔذا َُىَاْض فٔی َرَم َٓ َه  َوَسلَّ

اَل اليَّ  َ٘ َٓ ٌَ بَٔؼََلتٔطٔ  و ِّی َوصُِه ُيَؼلُّ ٕب ُيَؼل ٌِ َٛ  ًُ ٌْ َوَُبَیُّ بِ آ ُضِه رُقِ ٌَ ٘ٔيَل َصُؤََلٔئ ىَاْض َم َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َصُؤََلٔئ  َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل



 

 ْٕ ٌٔي ًُ َخالٕٔس َؿ ؤیِّ ُمِشلُٔه بِ َ٘ اَل ََبُو َزاُوز َلِيَص َصَذا اِلَحسٔیُث بٔاِل َٗ وا  ٌُ َه َما َػَي ٌِ ٔ  َََػابُوا َون

ادمح نب دیعس، دبعاہلل نب فبہ، ملسم نب اخدل، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

ںیم رشتفی ےل ےئگ وت داھکی ہک راضمؿ یک راوتں ںیم ھچک ولگ دجسم ےک اکی وگہش ںیم امنز زپھ رےہ ںیہ  اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم

وو رقآؿ ظفح اید ںیہن ےہ اس ےیل ہی ولگ ایب نب ع ، یک 
ک

 

ب ِ
ذ

آپ ےن وپاھچ ہی وکؿ ولگ ںیہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ہی فہ ولگ ںیہ 

 فملس ےن رفامای اؿ ولوگں ےن درتس  ہلصی ایک افر ااھچ اکؾ ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ادتقاء ںیم امنز زپھ رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہی دحثی وقی ںیہن ےہ ایکس دنس ںیم ملسم نب اخدل فیعض ںیہ

 ادمح نب دیعس، دبعاہلل نب فبہ، ملسم نب اخدل، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش دقر اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     1365    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، مشسز، حناز بً زیس، ًاػه، حرضت زر رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ُِٗلُت َحسَّ اَل  َٗ ًِ زٓٔرٕ  ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ْز اِلَن ٕب َوُمَشسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ٕب ََِخبٔرِنٔی َيا ُسَلامِیَ ٌِ َٛ  ًٔ  ْٔلُبَیِّ بِ

ًِ يَ  اَل َم َ٘ َٓ ًَِيَضا  ٌَّ َػاحٔبََيا ُسئَٔل  ٔ إ َٓ ِسرٔ یَا ََبَا اِلُنِئذرٔ  َ٘ ًِ َلِيَلةٔ اِل ًَ ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن اَل َرحَٔه اہللُ ََبَا  َ٘ َٓ ِه اِلَحِوَل ئُؼِبَضا  ُ٘

 ٔ ک ٌِ ََل یَتَّ کٔلُوا ََِو َََحبَّ ََ ٌِ یَتَّ َظ ََ ًِ ََکٔ ٜٔ ْز َوَل ٌَ َزاَز ُمَشسَّ ا ـَ ََّضا فٔی َرَم ًَلَٔه ََى ِس  َ٘ ٌَ َواہللٔ َل ا ـَ ََّضا َلفٔی َرَم ا َواہللٔ إٔى َ٘ َٔ لُوا ثُهَّ ااَّ

َ لَ  اَل بٔاِْلیَةٔ الًَّٔی ََِخب َٗ ًَلِٔنَت َذلَٔک  َّی  ُِٗلُت یَا ََبَا اِلُنِئذرٔ ََن ًَ ََل َيِشَتِثىٔی  ی ٍٕ َؤًِْشٔ َلِيطٔ ِيَلَة َسِب ًَ َّی اہللُ  َرىَا َرُسوُل اہللٔ َػل

ِنُص َػبٔيَحَة تِٔلَک اللَّ  اَل ُاِؼبُٔح الظَّ َٗ ُِٗلُت لٔزٓٔرٕ َما اِْلیَُة  َه  ٍَ َوَسلَّ ٔٔ َّی َتزَِا َْ َحً ا ٌَ ِشٔت َلِيَص َلَضا ُط  ِيَلةٔ ٔمِثَل اللَّ

امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، اعمص، رضحت زر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع 

ےک قلعتم امہرے اصبح )دبع اہلل  ےس رعض ایک ہک ےھجم بش دقر ےک ابرے ںیم اتبےیئ )ینعی ہی بک فاعق وہیت ےہ( ویکہکن اس

نب وعسمد ریض اہلل ہنع( ےس وساؽ ایک ایگ اھت وت اوہنں ےن رفامای وج اسؽ رھب رہ رات ابعدت رکے اگ فہ بش دقر وک اپ ےل اگ رضحت 

ر ےن ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع ےن اہک، اہلل دبعارلنمح رپ رتمح رکے فہ ایھچ رطح فافق ںیہ ہک بش دقر راضمؿ ںیم ےہ ذنم

ہی ااضہف ایک ہک اوہنں ےن اچاہ ہک ولگ رھبفہس ہن رکںیل افر فہ رھبفہس رکےن وک ربا ےتھجمس ےھت،  یا یک مسق بش دقر راضمؿ ںیم ےہ 



 

اتسوسیئںی رات وک اس ےس ابرہ ںیہن ےہ ںیم ےن اہک ہک اے اوبذنمر ںیہمت ہی ےسیک ولعمؾ وہا؟ اوہنں ےن اہک ہک ایکس العتم ےس وج 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ التبیئ اعمص ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وپاھچ ہک فہ العتم ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک بش دقر یک حبص روسؽ یلص 

 وسرج تشط یک رطح اتلکن ےہ سج ںیم افاچن وہےن کت اعشع ںیہن وہیت

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، اعمص، رضحت زر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     1366    حسیث                               جلس اول  :  جلس

باز بً اسحٙ، محنس بً مشله، ؿنزہ :  راوی ، حرضت ًبساہلل بً اىيص احنس بً حٔؽ بً ًبساہلل، ابزاہيه بً كہناٌ،ً 

 رضی اہلل ًيہ

 ًِ ًَ  ٌَ ًُ كَِضَنا ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ثََيا ََبٔی َحسَّ َلِٔمُّ َحسَّ ِبٔس اہللٔ الشُّ ًَ  ًٔ ِٔٔؽ بِ ًُ َح ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًَبَّازٔ بِ

ًَِبسٔ اہللٔ   ًٔ ًِ َؿِنَزَة بِ ًَ ًِ ُمِشلٕٔه الزُّصِزٔیِّ  الُوا َم َ٘ َٓ زُصُِه  َِ ِيُت فٔی َمِحلٔٔص بَىٔی َسَلَنَة َوََىَا ََِػ ُٛ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َُىَِيٕص   بِ

ی  ِسرٔ َوَذلَٔک َػبٔيَحَة إِٔحَسی َؤًِْشٔ َ٘ ًِ َلِيَلٔة اِل ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َِخَ َيِشأَُل َلَيا َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ  ٌَ ا ـَ ًِ َرَم ِجُت ًَ ٔم

َنزَّ  َٓ ُِٗنُت بَٔبأب بَِيتٔطٔ  زٔٔب ثُهَّ  ِِ َلِيطٔ َوَسلََّه َػََلَة اِلَن ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِيُت َم َٓ َوا ُتَٔی َٓ أ َٓ ََٓسَخِلُت  اَل اِزُخِل  َ٘ َٓ بٔی 

اَل ىَاؤِلىٔی  َٗ  َْ ا ََفَ َلنَّ َٓ ًِ ٗٔلَّتٔطٔ  ًَِيطُ ٔم  ُّٕ ُٛ آنٔی ََ َظائٔطٔ ََفَ ٌَ ُِٗلُت َََجِل بٔ ٌَّ َلَک َحاَجّة  َ أ َٛ اَل  َ٘ َٓ ُط  ٌَ ُِٗنُت َم اَو َو َ٘ َٓ لٔی  ٌِ َن

ِلُت اثِيَ  ُ٘ َٓ ِيَلُة  ِه اللَّ َٛ اَل  َ٘ َٓ ِسرٔ  َ٘ ًِ َلِيَلٔة اِل ًَ ًِ بَىٔی َسَلَنَة َيِشأَلُوىََک  اَل هَٔی ََِرَسَلىٔی إَٔلِيَک َرصِْم ٔم َٗ  ٌَ و ٌٔ َؤًِْشُ َتا

 َٓ  ٍَ ِيَلُة ثُهَّ َرَج ًَ اللَّ ی ابَٔلُة یُزٔیُس َلِيَلَة ثَََلٕث َؤًِْشٔ َ٘ اَل ََِو اِل َ٘ 

ادمح نب صفح نب دبع اہلل، اربامیہ نب نامہؿ، ابعد نب ااحسؼ ، دمحم نب ملسم، رمضہ، رضحت دبعاہلل نب اسین ریض اہلل ہنع ےس 

 ںیم وھچاٹ اھت ولوگں ےن اہک ہک بش دقر ےک رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم اھٹیب اھت افر ںیم اؿ بس

ابرے ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکؿ درایتف رکے اگ؟ اس دؿ راضمؿ یک اوسیکںی اترخی یھت سپ ںیم الکن افر روسؽ 

ے رپ ڑھکا وہ ایگ بج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رغمب یک امنز زپیھ رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ےک درفاز

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےس ذگرے وت رفامای ادنر ولچ سپ ںیم الچ ایگ رات اک اھکان الای ایگ اھکان مک اھت اس ےیل ںیم ےن

ؤ آپ یلص اھکےن ےس اہھت رفک ایل )ینعی مک اھکای( بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکےن ےس افرغ وہےئ وت رفامای ریمے وجےت ال



 

اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وت ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکا وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

درایتف رفامای ایک ےھجت ھچک اکؾ ےہ ھجم ےس؟ ںیم ےن اہک اہں ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ینب ہملس ےک ولوگں ےن بش دقر 

 رکےن ےک ےیل اجیھب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ آج وکؿ یس بش ےہ؟ ںیم ےن اہک ابوسیئںی بش آپ یلص درایتف

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یہی بش دقر ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ہکلب ایلگ بش ینعی اتسوسیئںی بش

 ، اربامیہ نب نامہؿ، ابعد نب اقحس، دمحم نب ملسم، رمضہ، رضحت دبعاہلل نب اسین ریض اہلل ہنعادمح نب صفح نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     1367    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً یوىص، زہیر، محنس بً اسحٙ، محنس بً ابزاہيه، ابً ًبساہلل بً اىيص، حرضت ًبساہلل بً جہىی رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ًُ إٔبِزَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُزَصیِْر ََِخبََرىَا ُمَحنَّ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ َُىَِيٕص َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ًِ ابِ ًَ اصٔيَه 

ِّی ٓٔيَضا بَٔحِنسٔ  ٌُ ٓٔيَضا َوََىَا ََُػل و ُٛ ٌَّ لٔی بَازٔیَّة ََ ٔ ُِٗلُت َیا َرُسوَل اہللٔ إ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٔلَی َصَذا اِلُحَضىٔیِّ  ُنزِنٔی بَٔلِيَلٕة ََىِزٔلَُضا إ َٓ  اہللٔ 

اَل اىِزِٔل لَ  َ٘ َٓ َّی الِ اِلَنِشحٔٔس  ٌَ یَِسُخُل اِلَنِشحَٔس إَٔذا َػل اَل کَا َٗ  ٍُ ٌَ ََبُوَک َيِؼَي َٕ کَا ِي َٛ ِلُت َٔلبِئطٔ  ُ٘ َٓ  ًَ ی ِْصَ ِيَلَة ثَََلٕث َؤًِْشٔ ٌَ

 ٔ ًَلَی بَأب اِلَنِشح ِبَح َوَجَس َزابََّتطُ  َّی الؼُّ إَٔذا َػل َٓ ِبَح  َِّی الؼُّ َّی ُيَؼل ُد ٔمِيطُ لَٔحاَجٕة َحً ََل یَِِخُ َٓ َٙ َلٔح َٓ َلِيَضا  ًَ َحَلَص  َٓ ٔس 

 بَٔبازٔیَتٔطٔ 

ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ، انب دبعاہلل نب اسین، رضحت دبعاہلل نب ینہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فںیہ لضفب  یا امنز زپاتھ وہں ےھجم  ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما اکی لگنج ےہ ںیم ایس ںیم راتہ وہں افر

بش دقر ےک ابرے ںیم اتبےیئ اتہک ںیم اس رات ںیم آرک اس دجسم )ینعی دجسم وبنی( ںیم امنز زپھ وکسں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہک اہمترے فادل اک فملس ےن رفامای اتسوسیئںی رات وک آان )دمحم نب اربامیہ( ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )دبع اہلل نب اسین ےک( ےٹیب ےس وپاھچ

ایک لمع راہ؟ اوہنں ےن اہک ہک فہ ابوسیئںی اترخی وک دجسم ںیم آےت افر رھپ رجف یک امنز کت یسک یھب رضفرت ےک ےیل دجسم ےس ابرہ ہن 

 رطػ اجےت بج امنز رجف ےس افرغ وہےت وت دجسم ےک درفازے رپ آرک اینپ وساری ےک اجونر وک دےتھکی افر اس رپ وسار وہ رک لگنج یک

 ےلچ اجےت

 ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب اقحس، دمحم نب اربامیہ، انب دبعاہلل نب اسین، رضحت دبعاہلل نب ینہج ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     1368    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 موسی بً اسنٌيل، وہيب، ایوب، ًرکمہ، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ا ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ثََيا ُوَصِيْب ََِخبََرىَا ََیُّوُب  ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ اَل َحسَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  لئَّيیِّ َػل

ٕة َتِبَقی َوفٔی َخأمَشٕة َتِبَقی ٌَ ٕة َتِبَقی َوفٔی َسابٔ ٌَ ٌَ فٔی َتأس ا ـَ ًِ َرَم ِْشٔ اِْلََوأخٔ ٔم ٌَ  اِلَتنُٔشوَصا فٔی اِل

 ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ےن رفامای بش دقر وک راضمؿ ےک اریخ رشعہ ںیم التش رکف ابوصخلص بج ہک )ہنیہم ےک متخ وہےن ںیم( ون راںیت ابیق رہ اجںیئ افر 

 بج است راںیت ابیق رہ اجںیئ افر بج اپچن راںیت ابیق رہ اجںیئ

 ت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، فبیہ، اویب، رکعہم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش دقر اک اوسیکںی بش ںیم وہان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک اوسیکںی بش ںیم وہان

     1369    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٌٗييی، مالک، یزیس بً ًبساہلل بً ہاز، محنس بً ابزاہيه بً حارث، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضی اہلل ًيہ

ًٔ ا ًٔ إٔبَِزاصٔيَه بِ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٔ ًٔ اِلَضاز ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًٔ َحسَّ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ َِّئِمِّ  ِلَحارٔٔث الت

ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ ٌَ ا ـَ ًِ َرَم ِْشَ اِْلَِوَسَم ٔم ٌَ ِل

َّی إَٔذا کَاىَِت َلِيَلةُ  ًَاّما َحً  َٕ َٜ َت ًِ ا َٓ  َٕ َٜ َت ًِ ٌَ ا ًِ کَا اَل َم َٗ ًِتٔکَآٔطٔ  ًِ ا ُد ٓٔيَضا ٔم ِيَلُة الًَّٔی یَِِخُ ًَ َوهَٔی اللَّ ی إِٔحَسی َؤًِْشٔ

َس َرََیُِتىٔی ََِسحُُس  ِٗ ِيَلَة ثُهَّ َُِنٔشيُتَضا َو ٔ اللَّ ِس َرََیُِت صَٔذظ َٗ ِْشَ اِْلََوأخَ َو ٌَ ِٕ اِل ٜٔ َت ٌِ ِلَي َٓ ٔ  َمعٔی  ًِ َػبٔيَحتَٔضا ف ی َمإئ َوكٔیٕن ٔم

ًَلَی  ٌَ اِلَنِشحُٔس  ًِ تِٔلَک اللَِّيَلةٔ َوکَا َناُئ ٔم ِت الشَّ َنََّطَ َٓ ٌٔيٕس  اَل ََبُو َس َٗ  ٕ اِلَتنُٔشوَصا فٔی کُلِّ ؤِتز َٕ اِلَنِشحُٔس َٓ َٛ َو َٓ یٕع  رَعٔ



 

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَِيَياَی َرُسوَل اہللٔ َػل ِت  أَبَِْصَ َٓ ٌٔيٕس  اَل ََبُو َس َ٘ ًِ َػبٔيَحةٔ َٓ یٔن ٔم ٔٔطٔ ََثَزُ اِلَنأئ َواللِّ ًَلَی َجِبَضتٔطٔ َوََِن َه َو َسلَّ

 ًَ ی  إِٔحَسی َؤًِْشٔ

یبنعق، امکل، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب اربامیہ نب احرث، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس 

ملس راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ ایک رکےت ےھت اکی اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

فملس ےن ااکتعػ ایک اوسیکںی بش ےس ینعی اس بش ےس وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااکتعػ ےس ابرہ آےن یک بش یھت، 

ےہ فہ اریخ رشعہ ںیم یھب ااکتعػ رکںی، افر ںیم ےن  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای س  ولوگں ےن ریمے اسھت ااکتعػ ایک

بش دقر وک داھکی ےہ رگم رھپ فہ رات ےھجم رفاومش رکدی یئگ نکیل ںیم ےن اےنپ آوکپ بش دقر یک حبص ںیم ڑچیک افر اپین ںیم دجسہ رکےت 

 ہک رھپ ایس رات ںیم )ینعی اوسیکںی بش وہےئ داھکی ےہ ذہلا مت اوکس اریخ رشعہ ںیم التش رکف اخص وطر رپ اطؼ راوتں ںیم اوبدیعس اہک

ںیم( ابرش وہیئ افر دجسم یک تھچ یکپٹ وج ہک درتخ یک اشوخں یک ینب وہیئ یھت، اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اینپ آوھکنں ےس داھکی 

 ہک اوسیکںی بش یک حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اشیپین افر انک رپ اپین افر ڑچیک اک اشنؿ اھت

یبنعق، امکل، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب اربامیہ نب احرث، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وہانبش دقر اک اوسیکںی بش 

     1370    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، ًبساَلًلی، سٌيس، ابونرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ةَ  ًِ ََبٔی َنرِضَ ًَ ٌٔيْس  ًِلَی ََِخبََرىَا َس َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرُسوُل اہللٔ  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ

ةٔ َو  ٌَ أس ٌَ َواِلَتنُٔشوَصا فٔی التَّ ا ـَ ًِ َرَم ِْشٔ اِْلََوأخٔ ٔم ٌَ َه اِلَتنُٔشوَصا فٔی اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َػل َٗ ٔة َواِلَدأمَشٔة  ٌَ ابٔ الشَّ

ُِه  َّٜ ٌٔيٕس إٔى ِت َواحَٔسْة ُِٗلُت یَا ََبَا َس ـَ اَل إَٔذا َم َٗ ُة َواِلَدأمَشُة  ٌَ ابٔ ُة َوالشَّ ٌَ أس ُِٗلُت َما التَّ اَل َََجِل  َٗ ٔ ٔميَّا  َسز ٌَ ًَِلُه بٔاِل ََ

ُة َوإَٔذا َمَضی َخ  ٌَ ابٔ الًَّٔی َتلٔيَضا الشَّ َٓ  ٌَ و ُة َوإَٔذا َمَضی ثَََلْث َؤًِْشُ ٌَ أس الًَّٔی َتلٔيَضا التَّ َٓ  ٌَ و الًَّٔی ِنْص َو َؤًِْشُ َٓ  ٌَ و ًِْٔشُ

ًَلَیَّ ٔمِيطُ َطِيْئ ََِو ََل  اَل ََبُو َزاُوز ََل ََِزرٔی َََخفَٔی  َٗ  َتلٔيَضا اِلَدأمَشُة 

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

ؿ ےک اریخ رشعہ ںیم التش رکف افر اخص وطر رپ ونںی، اسوتںی افر اپوچنںی رات ںیم، اوبرضنہ ےتہک ںیہ ہک رفامای ہک بش دقر وک راضم

ںیم ےن اوبدیعس ےس اہک ہک مت مہ ںیم بس ےس زایدہ امشر وک اجےنن فاےل وہ اہک اہں ںیم ےن اہک اسوتںی، ونںی اپوچنںی ےس ایک رماد ےہ؟ 

 دعب یک رات ونںی رات ےہ افر بج یوسیںی بش ذگر اجےئ وت اےکس دعب یک رات اسوتںی وبےل بج اوسیکںی بش ذگر اجےئ وت اےکس

رات ےہ افر بج وسیچپںی بش ذگر اجےئ وت اےکس دعب یک رات اپوچنںی رات ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک اس دحثی اک 

یک رفاتی ہکلب وخد رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع یک ایبؿ  ھچک ہصح ھجم رپ یفخم رہ ایگ ای ںیہن )ینعی اس دحثی اک ومضمؿ اقثت

 (رکدہ رفاتی ےک الخػ ےہ سج ںیم بش دقر اک اطؼ راوتں ںیم وہان ذموکر ےہ

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش دقر اک رتسوہںی بش ںیم وہان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک رتسوہںی بش ںیم وہان

     1371    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشٌوز رضی اہلل ًيہحٜيه بً سيٕ، ًبيساہلل بً ًنزو، زیس ابً ابی اىيشہ، حرضت ًبساہلل بً  :  راوی

ًَ ََبٔی ىٔی ابِ ٌِ ًِ َزیِٕس َي ًَ ِنزٕو  ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ِّیُّ ََِخبََرىَا ًُبَِيُس اہللٔ َي ٕٕ الزَّق ًُ َسِي ٜٔيُه بِ ثََيا َح ِبٔس  َحسَّ ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َُىَِيَشَة 

اَل  َٗ وزٕ  ٌُ ًٔ َمِش ًِ ابِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ اِْلَِسَوزٔ  ًٔ بِ َة  الزَِّحَن ًَِْشَ  ٍَ َلِيطٔ َوَسلََّه اكِلُبُوصَا َلِيَلَة َسِب ًَ َّی اہللُ  اَل َلَيا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ

ََٜت  ًَ ثُهَّ َس ی ًَ َوَلِيَلَة ثَََلٕث َؤًِْشٔ ی ٌَ َوَلِيَلَة إِٔحَسی َؤًِْشٔ ا ـَ ًِ َرَم  ٔم

وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع  میکح نب فیس، دیبع اہلل نب رمعف، زدی انب ایب اہسین، رضحت دبعاہلل نب

فآہل فملس ےن رفامای ہک بش دقر وک راضمؿ یک رتسوہںی بش ںیم التش رکف افر اوسیکںی بش وک افر یوسیںی بش وک اس ےک دعب آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ

 ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعمیکح نب فیس، دیبعاہلل نب رمعف، زدی انب ایب اہسین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش دقر اک اریخ یک است راوتں ںیم وہان



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک اریخ یک است راوتں ںیم وہان

     1372    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ًبساہلل بً زیيار، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

َّی اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل َلِيطٔ َوَسلََّه تَ  َحسَّ ًَ ِوا َلِيَلَة اہللُ  ََحَّ

ٍٔ اِْلََوأخٔ  ِب ِسرٔ فٔی الشَّ َ٘  اِل

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بش 

 دقر وک )راضمؿ یک( اریخ یک است راوتں ںیم ڈوھڈنف 

 دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع یبنعق، امکل، دبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش دقر اک اتسوسیئںی رات ںیم وہ ان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک اتسوسیئںی رات ںیم وہ ان

     1373    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، طٌبہ، ٗتازہ، مَّطٖ، مٌاویہ بً ابی سٔياٌ، حرضت مٌاویہ بً ابی سٔياٌ رضی اہلل اٌالی :  راوی

 ًِ ًَ ا  ّٓ ٍَ ُمََّطِّ َُّط َسنٔ َتاَزَة ََى َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ََبٔی ََِخبََرىَا ُط ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ الئَّيیِّ  َحسَّ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًٔ ََبٔی ُس اؤَیَة بِ ٌَ ُم

 ًَ ی ٍٕ َؤًِْشٔ ِسرٔ َلِيَلُة َسِب َ٘ اَل َلِيَلُة اِل َٗ ِسرٔ  َ٘ َه فٔی َلِيَلٔة اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

یل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اتقدہ، رطمػ، اعمفہی نب ایب ایفسؿ، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، بش دقر اتسوسیئںی رات ےہ 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اتقدہ، رطمػ، اعمفہی نب ایب ایفسؿ، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش دقر اک اسرے راضمؿ ںیم وہ ان



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر اک اسرے راضمؿ ںیم وہ ان

     1374    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً جبیر، حرضت ًبساہلل  حنيس بً زىحویہ سٌيس بً ابی مزیه، جٌف، بً ابی ٛثیر، موسٰی بً ً٘بہ، ابواسحٙ، سٌيس :  راوی

 بً ًنز رضی اہلل اٌالی

َفٔ  ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی َمزِیََه َحسَّ ٌٔيُس بِ ًُ َزىِحَُویِطٔ اليََّشائٔیُّ ََِخبََرىَا َس ثََيا حَُنِيُس بِ ًُ َحسَّ ٕ ََِخبََرىَا ُموَسی بِ ثٔیر َٛ ًٔ ََبٔی   بِ

ٌٔيسٔ  ًِ َس ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َبَة  ِ٘ ًُ  ٍُ َه َوََىَا ََِسَن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر  بِ

 َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ٌُ َوُط َيا ِٔ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ُس َٗ  ٌَ ا ـَ اَل هَٔی فٔی کُلِّ َرَم َ٘ َٓ ِسرٔ  َ٘ ًِ َلِيَلٔة اِل ًٔ ًَُنَز َلِه َموِ ًَ ًَلَی ابِ ا  ّٓ ُٗو

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل اُظ إ ٌَ َٓ  َیزِ

یل دیمح نب زوجنہی دیعس نب ایب رممی، رفعج، نب ایب ریثک، ومٰیس نب ہبقع، اوب ااحسؼ ، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعت

فآہل فملس ےس بش دقر ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 اہلل اعتیل 
 

 

فہ اسرے راضمؿ ںیم ےہ، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک ایفسؿ افر ہبعش ےن وباہطس اوبااحسؼ رضحت دبعاہلل نب رمع ر 

  رموفاع رفاتی ںیہن ایک ےس وموقاف رفاتی ایک ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

دیمح نب زوجنہی دیعس نب ایب رممی، رفعج، نب ایب ریثک، ومٰیس نب ہبقع، اوباقحس، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مک ےس مک ےنتک دونں ںیم متخ رکان اچےئیہرقآؿ اپک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اپک مک ےس مک ےنتک دونں ںیم متخ رکان اچےئیہ

     1375    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل مشله بً ابزاہيه، موسٰی بً اسناًيل، اباٌ، یحٌی ، محنس بً ابزاہيه، ابوسلنہ، حرض :  راوی

 اٌالی

 ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ یَِحٌَی  ًَ  ٌُ اََل ََِخبََرىَا ََبَا َٗ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ًُ إٔبَِزاصٔيَه َوُموَسی بِ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ بَِزاصٔيَه 



 

 ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ِنزٕو ََ ًَ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ اَل ًَ َٗ  ًَ ی َِ فٔی ًِْٔشٔ اَل ارِقَ َٗ ّة  ُٗوَّ ِّی ََٔجُس  ٔن اَل إ َٗ  ٕ ٌَ فٔی َطِضز آ َِ اِلرُقِ اَل َلُط ارِقَ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ

ِّی ََجٔ  ٔن اَل إ َٗ ًَِْشٕ  َِ فٔی  اَل ارِقَ َٗ ّة  ُٗوَّ ِّی ََٔجُس  ٔن اَل إ َٗ َة  ًَِْشَ َِ فٔی َخِنَص  اَل ارِقَ َٗ ّة  ُٗوَّ ِّی ََٔجُس  ٔن ةّ إ ُٗوَّ ًَلَی  ُس   ٌَّ ٍٕ َوََل َتزٔیَس َِ فٔی َسِب اَل ارِقَ َٗ

اَل ََبُو َزاُوز َوَحٔسیُث ُمِشلٕٔه َََتهُّ  َٗ  َذلَٔک 

ملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک 

اؿ ےس رفامای، رقآؿ اکی ہنیہم ںیم وپرا ایک رکف، اوھنں ےن اہک ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

امای، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، وت رھپ سیب دؿ ںیم وپرا رک ایل رکف، اوھنں ےن اہک ھجم ںیم اس ےس یھب زایدہ یک وقت ےہ وت رف

، اوھنں ےن اہک ھجم ںیم اس ےس یھب زایدہ یک وقت ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ وت رھپ دنپرہ دؿ ںیم متخ رک ایل رکف

 است دؿ ںیم متخ رک ایل رکف  افر اس رپ ااضہف تم رکان اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ملسم یک دحثی امت ےہ 

 میہ، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیلملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی ، دمحم نب اربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اپک مک ےس مک ےنتک دونں ںیم متخ رکان اچےئیہ

     1376    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، حنازًلاء بً سائب، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالی :  راوی

 ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ اْز  ٕب ََِخبََرىَا َحنَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ اَل لٔی َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ِنزٕو 

 َّ ِؼ َػل َٗ َؼىٔی َوىَا َٗ َيا َٓ  ٕ ٌَ فٔی َطِضز آ َِ اِلرُقِ ٕ ثَََلثََة ََیَّاوٕ َوارِقَ ًِ کُلِّ َطِضز ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُػِه ٔم َِّٓٔطِ َیِوّما ی اہللُ  اَل ُػِه َیِوّما َوََ َ٘ َٓ ُتُط 

اَل  َٗ َة ََیَّاوٕ َو ٌَ َيا َسِب ـُ ٌِ اَل َب َ٘ َٓ ًِ ََبٔی  ًَ َيا  ِٔ ًََلاْئ َواِخَتَل اَل  َيا َخِنّشاَٗ ـُ ٌِ  َب

امیلسؿ نب رحب، امحداطعء نب اس ب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے راھک رک افر ہنیہم رھب ںیم اکی رقآؿ متخ ایک رک، رھپ رفزفں یک دعتاد افر متخ رقآؿ یک دمت ںیم 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درایمؿ االتخػ وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ااھچ وت رھپ اکی دؿ رفزہ رھک  ریمے

افر اکی دؿ وھچڑ دے، اطعء ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےس ولوگں ےن رفاتی رکےن ںیم االتخػ ایک ےہ ضعب ےن متخ رقآؿ یک 

 ےن اپچن دؿ آرخی دمت است دؿ اتبیئ افر ضعب 

 امیلسؿ نب رحب، امحداطعء نب اس ب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اپک مک ےس مک ےنتک دونں ںیم متخ رکان اچےئیہ

     1377    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 ابً مثىی، ًبسالؼنس، ہناو، ٗتازہ یزیس بً ًبساہلل بً ًنزو، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالی :  راوی

 ًِ ًَ َتاَزةُ  َٗ اْو ََِخبََرىَا  َنسٔ ََِخبََرىَا َصنَّ ِبُس الؼَّ ًَ ثََيا  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ اَل  َحسَّ َٗ َّطُ  ًَِنزٕو ََى  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ َیزٔیَس بِ

زُ اِلکَََلَو ََبُو ًِ َذلَٔک یَُززِّ َوی ٔم ِٗ َ ِّی َ ٔن اَل إ َٗ  ٕ اَل فٔی َطِضز َٗ  ٌَ آ َُ اِلرُقِ ِه َرَِقَ َٛ َُِظ فٔی  َیا َرُسوَل اہللٔ فٔی  اَل ارِقَ َٗ َّی  َؼُط َحً َٗ ُموَسی َوَتَيا

 ٍٕ ًِ ثَََلٕث  َسِب لَّ ٔم َٗ ََُظ فٔی ََ ًِ رَقَ طُ َم َ٘ ِٔ اَل ََل َي َٗ ًِ َذلَٔک  َوی ٔم ِٗ ِّی ََ ٔن اَل إ َٗ 

انب ینثم، دبعادمصل، امہؾ، اتقدہ سیدی نب دبعاہلل نب رمعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن یلص اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، ںیم مک ےس مک ینتک دمت ںیم رقآؿ متخ رک اتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ہنیہم ںیم  اوھنں ےن اہک ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ )ینعی ںیم اس ےس مک دمت ںیم متخ رک اتکس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، است دؿ ںیم متخ رک اوھنں ےن اہک ہک ھجم وہں( رھپ ایس رطح ردف دبؽ ںیم راہ اہیں کت ہک آپ 

ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن رقآؿ وک نیت دؿ ےس مک ںیم زپاھ اس ےن اس 

 وک ںیہن اھجمس 

 نب رمعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل انب ینثم، دبعادمصل، امہؾ، اتقدہ سیدی نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اپک مک ےس مک ےنتک دونں ںیم متخ رکان اچےئیہ

     1378    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً حٔؽ، ابوًبسالزحنً ٗلاٌ، ًيسٰی بً طاذاٌ، ابوزاؤز، رحیع بً سليه، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی  :  راوی

 اہلل اٌالی

ٌَ ََِخبََرىَا ََبُو َزاُوَز ََ  ًٔ َطاَذا ٌُ َخاُل ًٔيَسی بِ ا لَّ َ٘ ًٔ اِل ًَِبسٔ الزَِّحَن ِٕٔؽ ََبُو  ًُ َح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َ َحسَّ ًُ ُسَلِيٕه ِخبََرى یُع بِ ا اِلََحٔ

َّی اہللُ  اَل لٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ َخِيَثَنَة  ًَ  ٕٖ ًٔ ُمَْصِّ ًِ كَِلَحَة بِ ٌَ فٔی ًَ آ ِ اِلرُقِ َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ارِقَ

 َٗ َُِظ فٔی ثَََلٕث  اَل ارِقَ َٗ ّة  ُٗوَّ ٌَّ بٔی  ٔ اَل إ َٗ  ٕ وُل ًٔيَسی َطِضز ُ٘ ًَ َحِيَبٕل َي ىٔی ابِ ٌِ ُت ََِحَنَس َي ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ت ََبَا َزاُوز َي ٌِ ًَلٓٔیٕ َسنٔ اَل ََبُو 



 

يِّْص  َٛ  ٌَ ًُ َطاَذا  بِ

دمحم نب صفح، اوبدبعارلنمح اطقؿ، ٰیسیع نب اشذاؿ، اوبداؤد، رحشی نب میلس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ہنیہم ںیم رقآؿ زپاھ رک، اوھنں ےن اہک ھجم ںیم وقت ےہ )زایدہ زپےنھ یک( وت ےہ ہک روسؽ یلص ا

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت دؿ ںیم اکی رقآؿ زپھ ایل رک  اوبداؤد وک ےتہک وہےئ انس ےہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح

  نب اشذاؿ اصبح رفاتس ےہ ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک ٰیسیع

 دمحم نب صفح، اوبدبعارلنمح اطقؿ، ٰیسیع نب اشذاؿ، اوبداؤد، رحشی نب میلس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ ےک ےصح رکان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ےک ےصح رکان

     1379    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، ابً ابی مزیه، یحٌی بً ایوب، ابً الہازی :  راوی

ًُ ََبٔی َمزَِیَه ََِخبََرىَا یَ  ارٕٔض ََِخبََرىَا ابِ َٓ  ًٔ ًُ یَِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ٍُ بِ ٔ اَل َسأََلىٔی ىَآ َٗ  ٔ ًٔ اِلَضاز ًِ ابِ ًَ ًُ ََیُّوَب  ِحٌَی بِ

 ُ ِل َما َ ُ٘ ٍْ ََل َا ٔ اَل لٔی ىَآ َ٘ َٓ ِلُت َما ََُحزِّبُُط  ُ٘ َٓ  ٌَ آ ُ اِلرُقِ َ ِه َارِقَ َٛ اَل لٔی فٔی  َ٘ َٓ ٕه  ٌٔ ًٔ ُمِل ٔ بِ َّی اہللُ ُجَبیِر ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ إ َٓ َحزِّبُطُ 

َلِيطٔ َو  َبةَ ًَ ٌِ ًٔ ُط ًِ اِلُنِٔیَرةٔ بِ ًَ ُظ  َُّط َذََکَ اَل َحٔشِبُت ََى َٗ  ٌٔ آ ًِ اِلرُقِ َُِت ُجزِئّا ٔم اَل رَقَ َٗ  َسلََّه 

م ےن ھجم ےس وپاھچ ہک مت ےنتک 

مغ

دمحم نب ییحی نب افرس، انب ایب رممی، ییحی نب اویب، انب ااہلدی ےتہک ںیہ ہک رضحت انعف نب ،ریب نب 

ےت وہ؟ ںیم ےن اہک ںیم اس ےک ےصح ںیہن رکات وہں  رضحت انعف ےن اہک ہک ااسی تم وہک  ویکہکن روسؽ دونں ںیم رقآؿ متخ رک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخد اہک ےہ ہک ںیم ےن رقآؿ اک اکی ہصح زپاھ ےہ، انب ااہلدی ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک انعف ےن ریغمہ 

 نب ہبعش ےس لقن ایک ےہ 

  نب افرس، انب ایب رممی، ییحی نب اویب، انب ااہلدیدمحم نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ےک ےصح رکان



 

     1380    حسیث                               جلس اول  :  جلس

رقاٌ بً تناو، ًبساہلل بً سٌيس، ابوخالس، ًبساہلل بً ًبسالزحنً بً يٌلی، ًثناٌ بً ًبساہلل، حرضت مشسز،  :  راوی

 اوض بً خس ئہ رضی اہلل اٌالی

ٌٔيٕس ََِخبََرىَا ََبُو َخالٕٔس  ًُ َس ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اوٕ ح و َحسَّ ًُ َتنَّ ٌُ بِ ا ْز ََِخبََرىَا رُقَّ ثََيا ُمَشسَّ ِبٔس َوَصَذا لَ َحسَّ ًَ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ُوُط  ِٔ

ٌٔيٕس فٔی حَ  ًُ َس ِبُس اہللٔ بِ ًَ اَل  َٗ ظٔ  ًِ َجسِّ ًَ ًٔ ََِوٕض  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ لَی  ٌِ ًٔ َي ًٔ بِ اَل الزَِّحَن َٗ َة  َٔ ًُ حَُذِي ٔسیثٔطٔ ََِوُض بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٔسِمَيا  َبَة َوََىِزََل َرُسوُل  َٗ ٌِ ًٔ ُط ًَلَی اِلُنِٔیَرةٔ بِ  ُٖ َيزََلِت اِْلَِحََل َٓ اَل  َٗ  ٕٕ ٘ٔي ََ ِٓٔس  َوَسلََّه فٔی َو

سٔ  َٗ  ًَ ِٓٔس الَّٔذی ٌَ فٔی اِلَو ْز َوکَا اَل ُمَشسَّ َٗ ُٗبَّٕة َلُط  ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَىٔی َمالٕٔک فٔی  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسولٔ اہللٔ َػل َلِيطٔ  ُموا  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ًَ ائّٔنا  َٗ ٌٔيٕس  اَل ََبُو َس َٗ ثَُيا و  ٌَٔظأئ یَُحسِّ َس اِل ٌِ ٌَ کُلَّ َلِيَلٕة َیأِتٔيَيا َب اَل کَا َٗ  ٕٕ ٘ٔي ََ  ًِ َه ٔم َّی یَُزاؤُح بَیَِن َوَسلَّ لَی رِٔجَلِيطٔ َحً

ثُيَ  ثَرُ َما یَُحسِّ ِٛ ٔ َوََ ًِ كُؤل اِلَ٘ٔياو ٔٔیَن رِٔجَلِيطٔ ٔم ٌَ ـِ يَّا ُمِشَت ُٛ وُل ََل َسَواَئ  ُ٘ یِٕع ثُهَّ َي ًِ رُقَ ِؤمطٔ ٔم َٗ  ًِ ا َما َلقَٔی ٔم

ٔب بَِيَيَيا َوبَِيَيضُ  ٔلَی اِلَنٔسیَئة کَاىَِت ٔسَحاُل اِلََحِ ِجَيا إ ا َخَ َلنَّ َٓ ََّٜة  ْز بَٔن اَل ُمَشسَّ َٗ ٌَ ُمِشَتَذلِّیَن  َلِيضِٔه َویَُسالُو ًَ ِه ىَُساُل 

يَّا اللَّ ًََليِ  ًَ ِس ََبَِلأَِت  َ٘ ِلَيا َل ُ٘ َٓ ٌَ َیأِتٔيَيا ٓٔيطٔ  ٔت الَّٔذی کَا ِٗ ًِ اِلَو ًَ ا کَاىَِت َلِيَلّة ََبَِلأَ  َلنَّ َٓ ًِ َيا  ًَلَیَّ ُجزِئٔی ٔم  ََ َُّط َطَ اَل إٔى َٗ ِيَلَة 

اَل ََِوْض َسأَِلُت ََِػَحاَب  َٗ ُط  َّی َُتٔنَّ ٌِ ََٔجيَئ َحً صُِت ََ رَکٔ َٓ  ٌٔ آ ٌَ  اِلرُقِ آ ٌَ اِلرُقِ َٕ یَُحزِّبُو ِي َٛ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َرُسؤل اہللٔ َػل

اَل ََبُو زَ  َٗ ٔل َوِحَسُظ  ؼَّ َٔ َة َوحٔزُِب اِلُن ًَِْشَ َة َوثَََلَث  ًَِْشَ ٍْ َوإِٔحَسی  ٍْ َوأِش الُوا ثَََلْث َوَخِنْص َوَسِب ٌٔيٕس َٗ اُوز َوَحٔسیُث ََبٔی َس

 َََتهُّ 

نب امتؾ، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی، امثعؿ نب دبع اہلل، رضحت افس نب  ی ہفی ریض  دسمد، رقاؿ

اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ینب فیقث ےک فدف ںیم اشلم وہ رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ س  ولوگں 

ہ نب ہبعش ےک اپس ارتے افر ینب امکل وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اکی یم  ںیم ااترا )وج ےس دہع فامیپؿ وہا اھت فہ وت ریغم

دجسم ےک اکی وگہش ںیم انب وہا اھت( دسمد ےتہک ںیہ ہک افس نب ذحہفی فیقث ےک اس فدف ںیم اشلم ےھت وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزاہن رات وک اشعء ےک دعب امہرے اپس رشتفی  فملس ےک اپس آای اھت   افس نب ذحہفی ےتہک

الےت افر ڑھکے ڑھکے ابںیت رکےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دری کت ڑھکے رےنہ یک فہج ےس ع یھ اکی اپؤں رپ 

ہل فملس فہ احالت ایبؿ رکےت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل زفر ڈاےتل افر ع یھ دفرسے اپؤں رپ افر ارثک افاقت آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 ےس فملس وک اینپ وقؾ، رقشی ےک اسھت شیپ آےئ ےھت رھپ رفامےت مہ افر فہ ہکم ںیم ربارب ہن ےھت ہکلب مہ وزمفر ف انوتا ےھت اےکس دعب مہ ہکم

ع یھ فہ مہ رپ  اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  دمہنی آےئگ بت ےس امہری افر اؿ یک زلایئ ےہ ع یھ مہ اؿ رپ اغبل آاجےت ںیہ افر



 

فملس رقمرہ فتق رپ رشتفی ہن الےئ ہکلب اتریخ ےس آےئ  مہ ےن اہک آج رات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٹیل وہ ےئگ آپ یلص اہلل 

ھا رے اپس آان ااھچ ںیہن اگل )اس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریما رقآؿ ےس اکی ہصح وھچٹ ایگ اھت افر اس وک وپرا ےیک ریغب ریما اہیں 

م

 

ت

ےیل اتریخ وہ یئگ( رضحت افس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےس وپاھچ مت رقآؿ ےک ےصح سک رطح 

رکےت وہ؟ اوھنں ےن اہک، )ےلہپ دؿ ںیم( نیت وسرںیت )دفرسے دؿ ںیم( اپچن وسرںیت )رسیتے دؿ ںیم( است وسرںیت 

ںیم( ون وسرںیت )اپوچنںی دؿ ںیم( ایگرہ وسرںیت )ےٹھچ دؿ ںیم( ریتہ وسرںیت )افر اسوتںی دؿ ںیم( لصفم )ینعی وسرہ  )وچےھت دؿ

 ؼ ےس وسرہ اانلس کت( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیعس یک دحثی لمکم ےہ 

امثعؿ نب دبعاہلل، رضحت افس نب  ی  دسمد، رقاؿ نب امتؾ، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی، :  رافی

 ہفی ریض اہلل اعتیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ےک ےصح رکان

     1381    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ميہال، َضیز، یزیس بً زریٍ، سٌيس ٗتازہ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالیمحنس  :  راوی

 ََ ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيْس  ٍٕ ََِخبََرىَا َس ًُ ُزَریِ یزُ ََِخبََرىَا َیزٔیُس بِ ٔ ًُ اِلنِٔيَضأل الرضَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ََلٔئ َیزٔیَس بِ ٌَ بٔی اِل

ُط َم الظِّ  َ٘ ِٔ َه ََل َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِنزٕو  ًَ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ِبٔس اہللٔ َي ًَ  ًِ ًَ  ٔ یر ًِ دِّ لَّ ٔم َٗ ٌَ فٔی ََ آ ََ اِلرُقِ ًِ رَقَ

 ثَََلٕث 

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اہنمؽ، رضری، سیدی نب زرعی، دیعس اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس

 فملس ےن رفامای، سج ےن رقآؿ نیت دؿ ےس مک ںیم زپاھ فہ اس ےک اعمین وک ںیہن ھجمس اکس 

 دمحم نب اہنمؽ، رضری، سیدی نب زرعی، دیعس اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ےک ےصح رکان

     1382    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ىوح بً حبيب، ًبسالززاٚ، مٌنز، سناک بً ٓـل، وہب بً ميبہ، حرضت ًبساہلل بً ًنز :  راوی



 

ًُ َحبٔيٕب  ثََيا ىُوُح بِ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ  ًِ ًَ طٕ  ًٔ ُمَيبِّ ًِ َوصِٔب بِ ًَ ٔل  ـِ َٔ ًٔ اِل ًِ ٔسَنأک بِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ًَِنزٕو ََِخبَرَىَا   ًٔ  بِ

ٌٔیَن یَوِ  اَل فٔی ََِرَب َٗ  ٌُ آ َُ اِلرُقِ ِه ُيرِقَ َٛ َه فٔی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َُّط َسأََل الئَّيیَّ َػل اَل ََى َٗ ًَ ثُهَّ  ی اَل فٔی ًِْٔشٔ َٗ ٕ ثُهَّ  اَل فٔی َطِضز َٗ ّما ثُهَّ 

 ٍٕ ًِ َسِب ٍٕ َلِه َیِيزِٔل ٔم اَل فٔی َسِب َٗ ًَِْشٕ ثُهَّ  اَل فٔی  َٗ َة ثُهَّ  ًَِْشَ  فٔی َخِنَص 

یبن یلص اہلل  ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، امسک نب لضف، فبہ نب ہبنم، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن

ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک رقآؿ ےنتک دؿ ںیم متخ ایک اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ، اچسیل دؿ ںیم، ، رھپ 

آپ یلص اہلل  رفامای، ہنیہم رھب ںیم، رھپ رفامای، سیب دؿ ںیم، رھپ رفامای دنپرہ دؿ ںیم، رھپ رفامای دس دؿ ںیم رھپ رفامای است دؿ ںیم، افر

 ہیلع فآہل فملس ےن است دؿ ےس مک ہن ایک

 ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، امسک نب لضف، فبہ نب ہبنم، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکان رقآؿ ےک ےصح

     1383    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًباز بً موسی، اسنٌيل بً جٌف، اْسائيل، ابواسحٙ، حرضت ًل٘نہ اور حرضت اسوز رضی اہلل اٌالی :  راوی

 ًِ ًَ ائٔيَل  ًِ إِْٔسَ ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج ٌٔيُل بِ ًُ ُموَسی ََِخبََرىَا إِٔسَن ًَبَّازُ بِ ثََيا  ٕ  َحسَّ وز ٌُ ًَ َمِش اََل ََتَی ابِ َٗ َنَة َواِْلَِسَوزٔ  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ  َٙ ََبٔی إِٔسَح

 ٜٔ ٔل َل َٗ ٔ السَّ َيثِر َٛ ٔ َوىَثِّرا  ز ٌِ َضذِّ الظِّ َٛ ا  اَل َََصذًّ َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ِٛ َل فٔی َر ؼَّ َٔ ُ اِلُن َ ِّی َرَِقَ ٔن اَل إ َ٘ َٓ ٌَ َرُجْل  َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَّ الئَّيیَّ َػل

 ٌَ ِٛ َة فٔی َر َّٗ تََربَِت َواِلَحا ِٗ ٕة َوا ٌَ ِٛ ًَ فٔی َر ٕة اليَِّحَه َوالزَِّحَن ٌَ ِٛ وَرَتیِٔن فٔی َر َُ اليََّوائَٔز الشُّ ٕة َوإٔذَا َيرِقَ ٌَ ِٛ ارَٔیأت فٔی َر وَر َوالذَّ ٕة َواللُّ

ٕة َوَو  ٌَ ِٛ ًَأت فٔی َر ٕة َوَسأََل َسائْٔل َواليَّازٔ ٌَ ِٛ ٌَ فٔی َر ِت َوىُو ٌَ َٗ ٕة َو ٌَ ِٛ َل فٔی َر َّمِّ ثَِّز َواِلُنز ٕة َواِلُنسَّ ٌَ ِٛ ًََبَص فٔی َر ٔٔیَن َو ِّٔ یِْل لِٔلُنَل

َخ  ٕة َوالسُّ ٌَ ِٛ ٌَ َواِلُنزَِسََلٔت فٔی َر ًَهَّ َیَتَشائَلُو ٕة َو ٌَ ِٛ ٔشُه بَٔيِوؤ اِلَ٘ٔياَمٔة فٔی َر ِٗ ُ ٌَ َوَصِل ََتَی َوََل َ ِٛ وَِّرِت فٔی َر ُٛ ِنُص  ٌَ َوإَٔذا الظَّ ٕة ا

وزٕ َرحَٔنُط اہللُ  ٌُ ًٔ َمِش ُٕ ابِ اَل ََبُو َزاُوز صََذا َتأِلٔي َٗ 

ابعد نب ومیس، اامسلیع نب رفعج، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رضحت ہمقلع افر رضحت اوسد ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب 

 ںیم زپھ اتیل وہں اس رپ رضحت دبعاہلل نب وعسمد وعسمد ےک اپس اکی صخش آای افر وب ال، ںیم لصفم )یک وپری زنمؽ( اکی رتعک

ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای وت اس رطح زپھ اتیل وہاگ ےسیج رعش دلجی دلجی زپےھ اجےت ںیہ ای وسیھ وجھکرںی درتخ ےس ڑھجیت 

اکی رتعک ںیم وسرہ امجنل افر ںیہ رگم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ابمہ اسمفی وسروتں وک اکی رتعک ںیم زپےتھ ےھت اسیج ہک 



 

َ افر اکی رتعک ںیم اوطلر افر اذلارایت افر اکی رتعک ںیم اذافتعق افر وسرہ ون
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 (ہی انب وعسمد یک فحصم یک رتبیت ےہ )وج فحصم امثعین یک رتبیت ےک الخػ ےہ

 ابعد نب ومیس، الیعمس نب رفعج، ارسالیئ، اوباقحس، رضحت ہمقلع افر رضحت اوسد ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ےک ےصح رکان

     1384    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، بً ميؼور، ابزاہيه، حرضت ًبسالزحنً بً یزیس رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ًٔ َیزٔیَس  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ َبُة  ٌِ ًُ ًَُنَز ََِخبََرىَا ُط ُِٔؽ بِ ثََيا َح ٕ َحسَّ وز ٌُ َوصَُو   َسأَِلُت ََبَا َمِش

ًِ آٔخٔ ُسوَر  ََ اِْلیََتیِٔن ٔم ًِ رَقَ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َ٘ َٓ ُٖ بٔاِلبَِئت  َتاظُ َیُلو َٔ َٛ ةٔ فٔی َلِيَلٕة   ةٔ اِلَبرَقَ

ہک ںیم ےن اوبوعسمد ےس وساؽ  صفح نب رمع، ہبعش، نب وصنمر، اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ایک سج فتق ہک فہ تیب اہلل اک وطاػ رک رےہ ےھت، اوہنں ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک وج صخش وسرہ 

 (رقبہ یک آرخی دف آوتیں وک اکی رات ںیم زپےھ اگ فہ اےکس ےیل اکیف وہں یگ )دجہت ےس

 ر، اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنعصفح نب رمع، ہبعش، نب وصنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ےک ےصح رکان

     1385    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ػالح، ابً وہب، ًنزو، ابوسویہ، ابً ححیرہ، حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ احنس بً :  راوی

ٍَ ا َُّط َسنٔ ثَُط ََى ٌَّ ََبَا َسؤیََّة َحسَّ ًَِنْزو ََ ًُ َوصِٕب ََِخبََرىَا  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِبٔس اہللٔ بِ َحسَّ  ًِ ًَ ًَ حَُحیَِرَة یُِدبٔرُ  ًٔ بِ

ِْشٔ آیَإت َلِه یَُِٜتِب  ٌَ اَو بٔ َٗ  ًِ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ اَو ًَ َٗ  ًِ آٔلٔیَن َوَم َِ ًِ اِل ٔم

ِئَّطٔ  َ٘ ًِ اِلُن تَٔب ٔم ُٛ ٕٔ آَیٕة  اَو بٔأَِل َٗ  ًِ اىٔتٔیَن َوَم َ٘ ًِ اِل تَٔب ٔم ُٛ ِبُس اہللٔ بٔنٔائَٔة آیَٕة  ًَ زُ  َِ ًُ حَُحیَِرَة اِْلَِػ اَل ََبُو َزاُوز ابِ َٗ  ًَ ی



 

ًٔ حَُحیَِرةَ  ًٔ ابِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ  ابِ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، اوبوسہی، انب ریجحہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

 صخش امنز ںیم ڑھکے وہ رک دس آںیتی زپےھ اگ فہ اغںولں ںیم ںیہن اھکل اجاگیئ افر امنز ںیم ڑھکے وہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج

داؤد رک وس آںیتی زپےھ اگ فہ رفامربندارفں ںیم اھکل اجاگیئ افر وج اکی زہار آںیتی زپےھ اگ فہ دحیب وثاب اپےن فاولں ںیم اھکل اجاگیئ اوب

 زرہ ےس رماد دبعاہلل
حن
ِد

 زرہ رماد ںیہ،ےن اہک انب 
حن
ِد

  نب دبعارلنمح نب 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، اوبوسہی، انب ریجحہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رکانرقآؿ ےک ےصح 

     1386    حسیث                               جلس اول  :  جلس

یحٌی بً موسی، ہاروٌ بً ًبساہلل، ًبساہلل بً یزیس، سٌيس بً ابی ایوب، ًياغ، ًيسٰی بً ہَلل، حرضت ًبساہلل  :  راوی

 بً ًنز رضی اہلل ًيہ

 ًُ ٌُ بِ ًُ ُموَسی اِلَبِلخٔیُّ َوَصاُرو ثََيا َیِحٌَی بِ ثَىٔی  َحسَّ ًُ ََبٔی ََیُّوَب َحسَّ ٌٔيُس بِ ًُ َیزٔیَس ََِخبََرىَا َس ِبُس اہللٔ بِ ًَ اََل ََِخبََرىَا  َٗ ًَِبٔس اہللٔ 

اَل ََتَی َرجُ  َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ َسفٔیِّ  ًٔ صََٔلٕل الؼَّ ًِ ًٔيَسی بِ ًَ ًَبَّإض اِل٘ٔتَِبانٔیُّ   ًُ اُغ بِ ًََلِيطٔ ْل َرُسوَل اہللًَٔيَّ َّی اہللُ   َػل

بَُرِت ٔسىِّی َواِطَتسَّ  َٛ اَل  َ٘ َٓ ًِ َذَوأت الز  ِ ثَََلثّا ٔم َ اَل ارِقَ َ٘ َٓ ئِىٔی یَا َرُسوَل اہللٔ  اَل َرَِقٔ َ٘ َٓ َه  اَل َوَسلَّ َٗ َُلَُى لَٔشانٔی  ِلٔيی َو َٗ  

ا َ٘ َٓ اَلتٔطٔ  َ٘ اَل ٔمِثَل َم َ٘ َٓ ًِ َذَوأت حاميه  َِ ثَََلثّا ٔم ارِقَ اَل الزَُّجُل َٓ َ٘ َٓ اَلتٔطٔ  َ٘ اَل ٔمِثَل َم َ٘ َٓ َحأت  ًِ اِلُنَشبِّ َِ ثَََلثّا ٔم َل ارِقَ

َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا ُزِلزَٔلِت  ًَ َّی اہللُ  ََُظ الئَّيیُّ َػل أرَِقَ َٓ ّة  ٌَ ئِىٔی ُسوَرّة َجأم اَل الزَّ َیا َرُسوَل اہللٔ َرَِقٔ َ٘ َٓ َْ ٔمِيَضا  َّی ََفَ ُجُل اِْلَِرُق َحً

ًََليِ  َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ َلِيَضا ََبَّسا ثُهَّ ََِزبََز الزَُّجُل  ًَ ِّٙ ََل ََزٔیُس  َثَک بٔاِلَح ٌَ َلَح الزَُّویِحُٔل َمزََّتیِٔن َوالَّٔذی َب ِٓ َه ََ  طٔ َوَسلَّ

نب الہؽ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع  ییحی نب ومیس، اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، ایعش، ٰیسیع

 

 

ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم رقآؿ زپاھی 

، رائ( ےہ ینعی وسرہ ویسن، وسرہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ نیت وسرںیت زپھ س  ےک رشفع ںیم اآلرم )افل، الؾ، میم

ویفس، وسرہ وہد فریغہ اس صخش ےن اہک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رمع تہب وہیئگ ےہ افر ریما دؽ تخس وہ ایگ ےہ )ینعی 

فر اید ںیہن رک وقت اح ہظ مک وہیئگ ےہ افر وھبؽ دیپا وہیئگ ےہ( افر ریمی زابؿ ومیٹ وہیئگ ےہ )اس ےیل اینت یبمل وسرںیت زپھ ا



 

 اتکس( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت رھپ نیت وسرںیت، جٓ ؾ فایل وسروتں ںیم ےس اید رکےل اس ےن رھپ ےلہپ فاال ذعر شیپ

 

ِ

حا ت ںیم ےس اید رکےل )ینعی  ےکن رشفع ںیم َس
شِی
م

ح ایک وت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت وت رھپ نیت وسرںیت 

 شِی
ن

 

ِ

 ای َس

 ےہ( اس ےن رھپ ےلہپ فاال ذعر شیپ ایک افر رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اکی اجعم وسرة اھکیس دےئجی وت آپ یلص اہلل

ُض اھکسیئ اہیں کت ہک اھکسےن ےس افرغ وہےئگ سپ فہ صخش وبال اس ذات یک مسق
ْ
ر
َ
 اْلْ 

ْ

 

َ
رِل

 

ْ
 سج ےن ہیلع فآہل فملس ےن اوکس ِإَذا ُزل

رپ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچسیئ ےک اسھت  ثوعث رفامای ےہ ںیم ع یھ اس رپ زایدہ ںیہن رکفں اگ )ینعی اےکس اعمین افر ایکس میظعت

 وپرا وپرا لمع رکفاگن( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش ےن اجنت اپیئ  اس صخش ےن رماد اپیئ 

یس، اہرفؿ نب دبعاہلل، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، ایعش، ٰیسیع نب الہؽ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض ییحی نب وم :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آوتیں یک یتنگ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آوتیں یک یتنگ

     1387    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً مززوٚ، طٌبہ، ٗتازہ ًباض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیَِزةَ  ًَ ًَبَّإض اِلُحَظِٔمِّ   ًِ ًَ َتاَزةُ  َٗ َبُة ََِخبََرىَا  ٌِ ٕٚ ََِخبََرىَا ُط ًُ َمزُِزو ًَِنزُو بِ ثََيا  ًِ ا َحسَّ َه ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  لئَّيیِّ َػل

ٔ اِلُنِلُک  َفَ َلطُ َتَباَرَک الَّٔذی بَٔئسظ ِِ َّی ُي ٍُ لَٔؼاحٔبَٔضا َحً َٔ ٌَ آیَّة َاِظ ٌٔ ثَََلثُو آ ًِ اِلرُقِ اَل ُسوَرْة ٔم َٗ 

 آوتیں فایل اکی وسرة ےہ وج رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، اتقدہ ابعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ ںیم سیت

 )رفز شحب( اےنپ زپےنھ فاےل یک افسرش رکے یگ اہیں کت ہک اوکس شخب دای اجےئ اگ فہ وسرت ےہ ابترک اذلی 

 رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، اتقدہ ابعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ اہےئ التفت افر ایکن دعتاد اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 دجسہ اہےئ التفت افر ایکن دعتاد اک ایبؿ

     1388    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہمحنس بً ابزاہيه بً بزقی، ابً ابی مزیه، ىآٍ بً یزیس، حرضت  :  راوی

ًُ َیزٔیَس  ٍُ بِ ٔ ًُ ََبٔی َمزَِیَه ََِخبََرىَا ىَآ ثََيا ابِ ًٔ اِلبَرِقٔیِّ َحسَّ ِبٔس الزَّحٔئه بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ َتقٔیِّ  ٌُ ٌٔيٕس اِل ًٔ َس ًِ اِلَحارٔٔث بِ ًَ  

 ًَ ًَِبٔس اَلُکٕل  ًِ بَىٔی  ًٔ ُمَيیِٕن ٔم ِبٔس اہللٔ بِ َة ًَ ًَِْشَ ََُظ َخِنَص  َلِيطٔ َوَسلََّه َرَِقَ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل أؾ ََ ٌَ ًٔ اِل ًَِنزٔو بِ  ًِ

 ََ ًِ ًَ اَل ََبُو َزاُوز ُرؤَی  َٗ  ٌٔ ٔ اِلَحخِّ َسِحَسَتا ٔل َوفٔی ُسوَرة ؼَّ َٔ ٌٔ ٔمِيَضا ثَََلْث فٔی اِلُن آ ًِ َسِحَسّة فٔی اِلرُقِ ًَ ِرَزأئ  الئَّيیِّ بٔی السَّ

 ٕ َة َسِحَسّة َوإِٔسَيازُُظ َواظ ًَِْشَ َه إِٔحَسی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب اربامیہ نب ربیق، انب ایب رممی، انعف نب سیدی، رضحت رمع نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےس نیت لصفم ںیہ افر دف دجسے وسرہ جح ںیم ںیہ   اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فملس ےن اوکن رقآؿ ںیم دنپرہ دجسے اتبےئ س  ںیم

 رضحت اوبادلرداء ےس رموفاع ایگرہ دجسے رمفی ںیہ رگم ایکس دنس فیہ ےہ 

 دمحم نب اربامیہ نب ربیق، انب ایب رممی، انعف نب سیدی، رضحت رمع نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ اہےئ التفت افر ایکن دعتاد اک ایبؿ

     1389    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ًامز رضی اہلل ًيہ حنس بً ًنزو بً ْسح، ابً وہب، ابً لہيٌہ، مْشح بً ہاًاٌ، حرضت ً٘بہ :  راوی

 ًَ ًَ َصا َح بِ ٌَّ ٔمِْشَ َة ََ ٌَ ًُ َلضٔي ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی ابِ ٔح ََِخبََرىَا ابِ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ َبَة َحسَّ ِ٘ ًُ ٌَّ َ ثَُط َ ٔب َحسَّ ٌَ ٌَ ََبَا اِلُنِؼ ا

َّی  ُِٗلُت لَٔزُسؤل اہللٔ َػل اَل  َٗ ثَُط  ٕ َحسَّ ًَأمز  ًَ َََٓل بِ ًِ َلِه َيِشحُِسصَُنا  ِه َوَم ٌَ اَل َن َٗ  ٌٔ َه ََفٔی ُسوَرةٔ اِلَحخِّ َسِحَسَتا ًََلِيطٔ َوَسلَّ اہللُ 

َِصَُنا  َيرِقَ

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب ہعیہل، رشمح نب اہاعؿ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک 

 ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ایک وسرہ جح ںیم دف دجسے ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں ںیم ےن روسؽ یلص اہلل

 اںیمس دف دجسے ںیہ وج اؿ دف دجسفں وک ہن رکے وت فہ اس وسرت وک یھب ہن زپےھ 

  ریض اہلل ہنعدمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، انب ہعیہل، رشمح نب اہاعؿ، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 لصفم ںیم دجسہ ہن وہےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 لصفم ںیم دجسہ ہن وہےن اک ایبؿ

     1390    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رآٍ، ازہز بً ٗاسه، محنس، ابوٗسامہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُٗ ثََيا ََبُو  ََّٜة َحسَّ ْس َرََیُِتُط بَٔن اَل ُمَحنَّ َٗ أسٔه  َ٘ ًُ اِل ثََيا ََِزَصزُ بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٔٚ ا ًِ َمََّطٕ اِلَورَّ ًَ َساَمَة 

 ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  َل ًرِٔکٔ ٔل ُمِيُذ َتَحوَّ ؼَّ َٔ ًِ اِلُن َه َلِه َيِشُحِس فٔی َطِيٕئ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔلَی اِلَنٔسیَيةٔ ًَبَّإض ََ  إ

 بج دمحم نب راعف، ازرہ نب اقمس، دمحم، اوبدقاہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دمہنی ےس آےئ وسرہ لصفم ںیم دجسہ ںیہن ایک ہی دحثی فیعض ےہ افر رضحت اوبرہریہ یک حیحص دحثی ےک اعمرض ےہ وج آےگ 

 آریہ ےہ 

 دمحم نب راعف، ازرہ نب اقمس، دمحم، اوبدقاہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 لصفم ںیم دجسہ ہن وہےن اک ایبؿ

     1391    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً ْسی، وٛيٍ، ابً ابی ذئب، یزیس بً ًبساہلل بً ٗشيم، ًلاء بً يشار، حرضت زیس بً ثابت رضی اہلل ًيہ :  راوی

َُٗشِيٕم   ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًٔ ََبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًِ َزیِسٔ  َحسَّ ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ

َه اليَّحِ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل َُِت  اَل رَقَ َٗ ًٔ ثَابٕٔت  َلِه َيِشُحِس ٓٔيَضابِ َٓ  َه 

سئ ط، اطعء نب اسیر، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
ق
انہد نب رسی، فعیک، انب ایب ذ ب، سیدی نب دبعاہلل نب 

  ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وسرہ امجنل زپیھ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیمس دجسہ ںیہن ایک

سئ ط، اطعء نب اسیر، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی
ق
 انہد نب رسی، فعیک، انب ایب ذ ب، سیدی نب دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 لصفم ںیم دجسہ ہن وہےن اک ایبؿ

     1392    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ْسح، ابً وہب، ابوػِخہ، ابً ٗشيم، خارجہ، حرضت زیس بً ثابت رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ َخارَٔجَة بِ ًَ َُٗشِيٕم   ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبُو َػِِخٕ  ًُ َوصِٕب َحسَّ حٔ ََِخبََرىَا ابِ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ ًِ الئَّيیِّ  َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ثَابٕٔت  َزیِسٔ بِ

َلِه َيِشحُِس ٓٔيَضا َٓ ٌَ َزیِْس اِْلَٔماَو  اَل ََبُو َزاُوز کَا َٗ َياُظ  ٌِ َه بَٔن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

سئ ط، اخرہج، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس )دفرسی دنس ےک اسھت
ق
( ایس رطح رمفی انب رسح، انب فبہ، اوبرخصہ، انب 

 ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک زدی نب اثتب اامؾ ےھت افر اوہنں ےن دجسہ ںیہن ایک 

سئ ط، اخرہج، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی
ق
 انب رسح، انب فبہ، اوبرخصہ، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرہء مجن ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسرہء مجن ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

     1393    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ابواسحٙ، اسوز، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َه رَقَ َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ ََ  ًِ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ََ ا ُط

 ًِ ا ٔم ًّٔ َٛ  ٔ ِوو َ٘ ًِ اِل أََخَذ َرُجْل ٔم َٓ ٔ إَٔلَّ َسَحَس  ِوو َ٘ ًِ اِل َشَحَس ٓٔيَضا َوَما بَقَٔی َََحْس ٔم َٓ ٔلَی  ُسوَرَة اليَِّحٔه  ُط إ ٌَ َٓ َحّصی ََِو تَُزإب ََفَ

ا ُٗتَٔل کَأَفّ َس َذلَٔک  ٌِ ِس َرََیُِتطُ َب َ٘ َل َٓ ِبُس اہللٔ  ًَ اَل  َٗ ٔٔيىٔی َصَذا  اَل َیِٜ َٗ  َوِجضٔطٔ َو

مجن  صفح نب رمع، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ

زپیھ افر اںیمس دجسہ ایک افر وکیئ صخش ںیہن اچب سج ےن دجسہ ہن ایک وہ نکیل اکی صخش ےن وھتڑی یس یٹم ای رتی اہھت ںیم یل افر رہچہ 

 کت ااھٹیئ افر وبال ریمے ےیل اجبےئ دجسہ ےک ہی اکیف ےہ  دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی دعب ںیم فہ احتل رفک ںیم لتق وہا 

 صفح نب رمع، ہبعش، اوباقحس، اوسد، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 افر ارقا

 

قت

 

ش

 

لئ
 اذا اامسلء ا

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افر ارقا

 

قت

 

ش

 

لئ
 اذا اامسلء ا

     1394    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سٔياٌ، ایوب بً موسی، ًلاء بً ميياء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل َس  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ ٔميَياَئ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُموَسی  ًِ ََیُّوَب بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٍَ َرُسؤل اہللٔ َحسَّ  َحِسىَا َم

اَل ََبُو َزاُوز َٗ  َٙ َِ بٔاِسٔه َربَِّک الَّٔذی َخَل ِت َوارِقَ َّ٘ َناُئ اِنَظ ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی إَٔذا الشَّ َّی اہللُ  ًَاَو  َػل ََِسَلَه ََبُو صَُزیَِزَة َسَيَة ٔسٓتٕ 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ُحوزُ ٔم لٔطٔ َخِيبََر َوَصَذا الشُّ ٌِ ٔ  َه آٔخُ ٓ

دسمد، ایفسؿ، اویب نب ومیس، اطعء نب انیمء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیم دجسہ ایک 
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ن
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َ
ّ
لس

ٔ َِذا ا  فملس ےک اسھت وسرہ 

 اویب نب ومیس، اطعء نب انیمء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دسمد، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افر ارقا

 

قت

 

ش

 

لئ
 اذا اامسلء ا

     1395    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، مٌتنز برک، ابورآٍ، حرضت ابورآٍ رضی اہلل ًيہ سے :  راوی

 ٍَ اَل َػلَِّيُت َم َٗ  ٍٕ ٔ ًِ ََبٔی َرآ ًَ ثََيا برَِکْ  ُت ََبٔی َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َتنٔزُ  ٌِ ثََيا اِلُن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ََ إٔذَا َحسَّ رَقَ َٓ َتَنَة  ٌَ ََبٔی صَُزیَِزَة اِل

 َٓ ِت  َّ٘ َناُئ اِنَظ ََل ََ الشَّ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  أسٔه َػل َ٘ َٕ ََبٔی اِل اَل َسَحِسُت بَٔضا َخِل َٗ ِحَسةُ  ٔ الشَّ ِلُت َما صَٔذظ ُ٘ َٓ َزاُل َشَحَس 

اظُ  َ٘ َّی ََِل  ََِسُحُس بَٔضا َحً

اہلل ہنع ےک ےھچیپ اشعء یک  دسمد، رمتعم رکب، اوبراعف، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض

فر امنز زپیھ ںیم ےن اہک ہی دجسہ شیک ےہ اوہنں ےن اہک ںیم ہی دجسہ اوبااقلمس )رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک ےھچیپ ایک ےہ ا

 ںیم ہشیمہ اوکس رکات روہں اگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اج ولمں 

 ، اوبراعف، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع ےسدسمد، رمتعم رکب :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرہء صٓ  ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسرہء صٓ  ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

     1396    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، وہيب، ایوب، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل َلِيَص ؾ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ثََيا ََیُّوُب  ثََيا ُوَصِيْب َحسَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٔ  َحسَّ حُوز ًَزَائٔٔه الشُّ  ًِ ٔم

ِس َرََیُِت  َٗ َه َيِشحُُس ٓٔيَضا َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َرُسوَل اہللٔ َػل

 اک دجسہ رضفری ںیہن رگم ںیم 
ٓ
ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وسرہ ص

 ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اںیمس دجسہ رکےت وہےئ داھکی ےہ 

 یس نب الیعمس، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعوم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسرہء صٓ  ںیم دجسہ رکےن اک ایبؿ

     1397    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ػالح، ابً وہب، ًنزو، ابً حارث، ابً ابی ہَلل، ًياق بً ًبساہلل بً سٌس بً ابی ْسح، حرضت  :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

 ٔ ًٔ ََبٔی ص ًِ ابِ ًَ ًَ اِلَحارٔٔث  ىٔی ابِ ٌِ ًَِنْزو َي ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ ًَٔيأق بِ ًَ ََلٕل 

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َ َرُسوُل اہللٔ َػل َ اَل رَقَ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ ََى ًِ ََبٔی َس ًَ ٕح  ًٔ ََبٔی َْسِ سٔ بِ ٌِ ًٔ َس ا بِ َلنَّ َٓ ٔ ؾ  ًَلَی اِلنِٔيبَر َسلََّه َوصَُو 

َشَحَس َوَسَحَس اليَّ  َٓ ِحَسَة ىَزََل  َّ الشَّ ٔ بََل ُحوز ٌَ اليَّاُض لٔلشُّ ِحَسَة َاَظزَّ َّ الشَّ ا بََل َلنَّ َٓ َََصا  ٌَ یَِوْو آَخُ رَقَ ا کَا َلنَّ َٓ طُ  ٌَ اُض َم

ٜٔىِّی َرََیُِتُِٜه َاَظزَّق ْمُت لٔل ََّنا هَٔی َتِوبَُة ىَٔيٓیٕ َوَل َه إٔى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َش َٓ َٓ َيزََل  َٓ  ٔ ُحوز  َحَس َوَسَحُسواشُّ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب احرث، انب ایب الہؽ، ایعض نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل 

 زپیھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آتی دجسہ رپ  ےچنہ وت 
ٓ
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رپ وسرہ ص



 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم ےس ارتے افر دجسہ ایک افر ابیق ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دجسہ ایک اےلگ  آپ

دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ یہی وسرت زپیھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آتی دجسہ رپ  ےچنہ وت ولگ دجسہ ےک ےیل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دجسہ وت اکی یبن یک وتہب یھت نکیل اب ںیم دھکی راہوہں ہک مت ولگ دجسے ےک ایتر وہ ےئگ آپ یلص

 ےیل ایتر وہ ےئگ وہ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم ےس ارتے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر امتؾ ولوگں ےن دجسہ ایک 

فبہ، رمعف، انب احرث، انب ایب الہؽ، ایعض نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس  یری ادمح نب اصحل، انب  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وساری یک احتل ںیم آتی دجسہ ےنس وت ایک رکے؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اری یک احتل ںیم آتی دجسہ ےنس وت ایک رکے؟وس

     1398    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ًثناٌ ابوجناہز، ًبسالٌزیز، ابً ىنیر، مؼٌب بً ثابت ًبساہلل بً زبیر، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ٌَ ا ًُ ًُِثَنا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبٔس َحسَّ  ًٔ ًٔ ثَابٔٔت بِ ٔب بِ ٌَ ًِ ُمِؼ ًَ ٕس  ًَ ُمَحنَّ ىٔی ابِ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ٔ َحسَّ َمِظقٔیُّ ََبُو اِلَحَناصٔز لسِّ

ًَاَو   ََ َه رَقَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر تِ اہللٔ بِ َٔ ُضِه اِل َشَحَس اليَّاُض کُلُّ َٓ ٔح َسِحَسّة 

 ٔ ًَلَی یَٔسظ ٌَّ الزَّاَٛٔب َلَيِشُحُس  ٔ َّی إ أجُس فٔی اِْلَِرٔق َحً  ٔمِيُضِه الزَّاُٛٔب َوالشَّ

دمحم نب امثعؿ اوبامجرہ، دبعازعلسی، انب ریمن، بعصم نب اثتب دبعاہلل نب زریب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک اسؽ آتی دجسہ زپیھ وت بس ولوگں ےن زنیم رپ دجسہ ایک ضعب وسار یھب ےھت ہک

 اوہنں ےن اےنپ اہھت رپ دجسہ ایک 

 ہلل ہنعدمحم نب امثعؿ اوبامجرہ، دبعازعلسی، انب ریمن، بعصم نب اثتب دبعاہلل نب زریب، انعف، رضحت انب رمع ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وساری یک احتل ںیم آتی دجسہ ےنس وت ایک رکے؟



 

     1399    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يس، احنس بً ابوطٌيب، ابً ىنیر، ًبيساہلل بً ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہاحنس بً حيبل، یحٌی بً سٌ :  راوی

انٔیُّ  ِيٕب اِلََحَّ ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ ٌٔيٕس ح و َحسَّ ًُ َس ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ىَی  ٌِ ٕ اِلَن ًُ ىَُنیِر ثََيا ابِ َحسَّ

وَرةَ ًُبَِئس اہللٔ َلِيَيا الشُّ ًَ  ُ َ َه َيرِقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ    ٔ َُیِر ٕ فٔی  ًُ ىَُنیِر اَل ابِ َٗ

َّی ََل َیحَٔس َََحُسىَا َمکَاىّا لَٔنوِ  طُ َحً ٌَ َيِشُحُس َوَنِشُحُس َم َٓ ا  َ٘ َٔ ََلةٔ ثُهَّ ااَّ ٍٔ َجِبَضتٔطٔ الؼَّ  ٔؿ

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، ادمح نب اوببیعش، انب ریمن، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ہیلع اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک امنز ےک العفہ اکی وسرت انسےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رکےت افر آپ یلص اہلل

 فآہل فملس ےک اسھت مہ ع یھ دجسہ رکےت اہیں کت ہک مہ ںیم ےس ضعب وک وت زنیم رپ اینپ اشیپین رےنھک یک ہگج ہن یتلم 

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، ادمح نب اوببیعش، انب ریمن، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وساری یک احتل ںیم آتی دجسہ ےنس وت ایک رکے؟

     1400    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنز رضی اہلل ًيہ احنس بً َفات، ابومشٌوز، ًبسالززاٚ، ًبساہلل بً ًنز، ىآٍ، حرضت ابً :  راوی

 ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ ٚٔ ََِخبََرىَا  ا ًَِبُس الزَّزَّ وزٕ الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا  ٌُ أت ََبُو َمِش ًُ اِلُفَ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَ َحسَّ اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ًَُنَز 

 ًَ  ُ َ َه َيرِقَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٚٔ َرُسوُل اہللٔ َػل ا ًَِبُس الزَّزَّ اَل  َٗ ُط  ٌَ ََّر َوَسَحَس َوَسَحِسىَا َم ب َٛ  ٔ ِحَسة إَٔذا َمزَّ بٔالشَّ َٓ  ٌَ آ َلِيَيا اِلرُقِ

َّرَ  ب َٛ َُّط  حٔبُُط ْٔلَى ٌِ اَل ََبُو َزاُوز ُي َٗ حٔبُطُ َصَذا اِلَحٔسیُث  ٌِ ِورٔیُّ يُ ٌَ الثَّ  َوکَا

انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح نب رفات، اوبوعسمد، دبعارلزاؼ، دبعاہلل نب رمع، 

فآہل فملس مہ وک رقآؿ انسای رکےت ےھت بج آتی دجسہ رپ ےتچنہپ وت ریبکت ہک رک دجسہ رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

دحثی تہب دنسپ یھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایفسؿ وثری یک مہ یھب دجسہ رکےت دبعارلزاؼ ےن اہک ہک )اس ںیم( ایفسؿ وثری وک ہی 

 دنسپدییگ یک فہج ہی یھت ہک اس ںیم ریبکت اک یھب ذرک ےہ 

 ادمح نب رفات، اوبوعسمد، دبعارلزاؼ، دبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 دجسہ التفت یک داع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ التفت یک داع

     1401    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، اسنٌيل، خالس، حذاء، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٌٔيُل َحسَّ  ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَائَٔظةَ َحسَّ  ًِ ًَ الَٔئة  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ اُئ  ٌَ  ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ اَلِت کَا َٗ ًَِيَضا  َرضَٔی اہللُ 

ٔ ٔمَزاّرا ِحَسة وُل فٔی الشَّ ُ٘ ٌٔ بٔاللَِّئل َي آ ٔ اِلرُقِ وُل فٔی ُسحُوز ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  طُ  َسَحَس َوِجهٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ لٔلَّٔذی َخَل

تٔطٔ  ُٗوَّ ُظ بَٔحِولٔطٔ َو طُ َوَبَْصَ ٌَ َّٙ َسِن  َوَط

دسمد، اامسلیع، اخدل، ذحاء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس التفت ےک دجسفں 
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 دسمد، الیعمس، اخدل، ذحاء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بک رکے؟ وج صخش حبص یک امنز ےک دعب آتی دجسہ التفت رکے وت فہ دجسہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش حبص یک امنز ےک دعب آتی دجسہ التفت رکے وت فہ دجسہ بک رکے؟

     1402    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً ػباح، ابوبَح، ثابت بً ًنار، حرضت ابوتنيه ہحيِم :  راوی

ًُ ال ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  اَحسَّ َٗ ثََيا ََبُو َتنٔيَنَة اِلُضَحِئِمُّ  ًُ ًَُناَرَة َحسَّ ثََيا ثَابُٔت بِ ثََيا ََبُو بََِحٕ َحسَّ اُر َحسَّ لَّ ٌَ بَّأح اِل ِثَيا ؼَّ ٌَ ا َب َل َلنَّ

أَِسُحُس  َٓ ِبٔح  َس َػََلةٔ الؼُّ ٌِ ُٗؽُّ َب ِيُت ََ ُٛ اَل  َٗ ٔلَی اِلَنسٔیَئة  ىٔی إ ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َي َٗ َب  ِٛ َلِه ََىَِتطٔ ثَََلَث ٔمَزارٕ  الزَّ َٓ ًُ ًَُنَز  َيَضانٔی ابِ َٓ

ٍَ ََبٔی برَِکٕ َوًَُنَز َو  َلِيطٔ َوَسلََّه َوَم ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسؤل اہللٔ َػل ِّی َػلَِّيُت َخِل ٔن اَل إ َ٘ َٓ ًَاَز  َلِه ثُهَّ  َٓ ِيُضِه  ًَ ٌَ َرضَٔی اہللُ  ًُِثَنا

ٍَ الظَّ  َّی َتِللُ  ِنُص َيِشُحُسوا َحً



 

ی ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ ربک ےک اسھت دمہنی ںیم آےئ وت ںیم رجف 

 م
 خِی
ہ

دبع اہلل نب ابصح، اوبرحب، اثتب نب امعر، رضحت اوبمیمت 

یک امنز ےک دعب فظع اہک رکات اھت افر آتی دجسہ یک التفت رکات افر دجسہ رکات اھت سپ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن ےھجم اس ےس نیت 

نکیل ںیم ںیہن راک آرخ اکر اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، اوب رکبف رمع افر امثعؿ ریض اہلل ہنع  رمہبت رفاک

 ےک ےھچیپ امنز زپیھ ےہ نکیل یسک ےن یھب )امنز ےک دعب( دجسہ ںیہن ایک بج کت ہک وسرج ہن لکن آای 

یدبعاہلل نب ابصح، اوبرحب، اثتب نب امع :  رافی

 م
 خِی
ہ

 ر، رضحت اوبمیمت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اطؼ زپانھ تنس ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت اطؼ زپانھ تنس ےہ

     1403    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی، ًيسٰی بً زَکیا، ابواسحٙ، ًاػه بً ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل اٌالی ًيہ ابزاہيه بً :  راوی

ًَلٓٔیٕ َرضَٔی ا  ًِ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ یَّا  ًِ َزََکٔ ًَ ًُ ُموَسی ََِخبََرىَا ًٔيَسی  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ِيُط  ًَ ہللُ 

 ًَ َّی اہللُ  ٌَّ اہللَ ؤِتْز یُٔحبُّ اِلؤِتزَ َػل ٔ إ َٓ ٌٔ ََِوتٔزُوا  آ َه یَا ََصَِل اِلرُقِ  َلِيطٔ َوَسلَّ

اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب زرکای، اوب ااحسؼ ، اعمص نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ف ویکہکن اہلل اعتیل یھب فرت وک دنسپ رفامےت ںیہفملس ےن رفامای اے رقآؿ فاول فرت زپاھ رک

 اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب زرکای، اوباقحس، اعمص نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 زپانھ تنس ےہفرت اطؼ 

     1404    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابوحٔؽ ابار، اًنع، ًنزو بً مزہ، ابوًبيسہ، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز :  راوی

 ًِ َ ًِ اِْل ًَ ِٕٔؽ اِْلَبَّاُر  ثََيا ََبُو َح ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًِ ًَ ًِ ََبٔی ًُبَِيَسَة  ًَ ًٔ ُمزََّة  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ َنٔع 

 َ اَل َلِيَص َلَک َوََل ْٔل َ٘ َٓ وُل  ُ٘ ابٔیٌّ َما َا اَل َرَِعَ َ٘ َٓ َياُظ َزاَز  ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔن َّی اہللُ   ِػَحابَٔک الئَّيیِّ َػل



 

نب رمہ، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس یھب ایس ےک مہ  ینع رفاتی وقنمؽ ےہ  امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح اابر، اشمع، رمعف

 اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اکی ارعایب وبال ایک ےتہک وہ؟ دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای ہی مکح ریتے افر ریتے اسویھتں ےک ےیل ںیہن 

 اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح اابر، اشمع، رمعف نب رمہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت اطؼ زپانھ تنس ےہ

     1405    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يس، ليث، یزیس بً ابی حبيب، ًبساہلل بً راطس، ًبساہلل بً ابی مزہ، خارجہ بً حذآہ، ابو وليس، ٗتيبہ بً سٌ :  راوی

 حرضت ابوالواليس ًسوی

 ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ٌٔيٕس اِلَن ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ َيالٔٔسیُّ َو ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ًَِبٔس اہللَٔحسَّ  ًِ ًَ ًٔ  ََبٔی َحبٔيٕب   بِ

اَل ََبُو اِلَولٔيسٔ  َٗ َة  َٓ ًٔ حَُذا ًِ َخارَٔجَة بِ ًَ ًٔ ََبٔی ُمزََّة الزَِّوفٔیِّ  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ َلِيَيا َرُسوُل اہللٔ  َرأطٕس الزَِّوفٔیِّ  ًَ َد  َسؤیُّ َخَ ٌَ اِل

ِس  َٗ َّ َوَجلَّ  ًَز ٌَّ اہلَل  ٔ اَل إ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َلَضا َلُِٜه ٓامَٔی  َػل ٌَ َح َٓ ٔه َوهَٔی اِلؤِتزُ  ٌَ ٔ اليَّ ًِ حُِنز ِه بَٔؼََلةٕ َوهَٔی َخیِْر َلُِٜه ٔم ُٛ َََمسَّ

 ٔ ِحز َٔ َٔ اِل ٔلَی كُلُو ٌَٔظأئ إ  بَیَِن اِل

ت اوباولادیل ددفی اوب فدیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، دبعاہلل نب رادش، دبعاہلل نب ایب رمہ، اخرہج نب ذحاہف، رضح

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفامای اہلل اعتیل ےن اہمتری اکی ایسی امنز اک ااضہف ایک 

 ےہ وج اہمترے قح ںیم رسخ افوٹنں ےس رتہب ےہ افر فہ فرت یک امنز ےہ سج اک فتق اشعء ےک دعب ےس رکیل ولطع رجف کت ےہ 

اوب فدیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، دبعاہلل نب رادش، دبعاہلل نب ایب رمہ، اخرہج نب ذحاہف، رضحت اوباولادیل  :  رافی

 ددفی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اترک فرت ےک ابرے ںیم فدیع

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 اترک فرت ےک ابرے ںیم فدیع

     1406    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ابً مثىی، ابواسحٙ، ٓـل بً موسی، ًبيساہلل بً ًبساہلل بً بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی

ثَيَ  انٔیُّ َحسَّ َ٘ اِل َٙ اللَّ ثََيا ََبُو إِٔسَح َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًَِبٔس َحسَّ  ًِ ًَ َتکٔیِّ  ٌَ ِبٔس اہللٔ اِل ًَ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًُ ُموَسی  ُل بِ ـِ َٔ ا اِل

 ٌّٙ وُل اِلؤِتزُ َح ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  َلِيَص ٔميَّا الِ  اہللٔ بِ َٓ ًِ َلِه یُوتٔزِ  َن َٓ ٌّٙ ؤِتزُ َح

َلِيَص ٔميَّا َٓ ًِ َلِه یُوتٔزِ  َن َٓ  ٌّٙ َلِيَص ٔميَّا اِلؤِتزُ َح َٓ ًِ َلِه یُوتٔزِ  َن َٓ 

انب ینثم، اوب ااحسؼ ، لضف نب ومیس، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رت قح ےہ سپ وج فرت ہن زپےھ اس اک مہ ےس وکیئ قلعت ںیہن فرت قح ےہ سب وج فرت ہن زپےھ اس اک مہ فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ف

 ےس وکیئ فاہطس ںیہن ےہ،

 انب ینثم، اوباقحس، لضف نب ومیس، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اترک فرت ےک ابرے ںیم فدیع

     1407    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، یحٌی بً سٌيس، محنس بً یحٌی بً حباٌ، حرضت محیریز :  راوی

 َ ًِ َیِحٌ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًِ بَىٔی َحسَّ ٌَّ َرُجَّل ٔم ََ ٕ ًٔ ُمَحیِرٔیز ًِ ابِ ًَ  ٌَ ا ًٔ َحبَّ ًٔ َیِحٌَی بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ی بِ

اَل اِلنَ  َٗ ٌَّ اِلؤِتَز َوأجْب  ٔ وُل إ ُ٘ ٕس َي ٔ یُِسعَی ََبَا ُمَحنَّ او ٍَ َرُجَّل بٔالظَّ ٔلَیَٛٔياىََة یُِسعَی اِلَنِدَسظٔیَّ َسنٔ ًٔ  ِدَسظٔیُّ ََفُِحُت إ ًَُباَزَة بِ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ٕس َسنٔ َذَب ََبُو ُمَحنَّ َٛ اَل ًَُباَزةُ  َ٘ َٓ أَِخبَرِتُطُ  َٓ أمٔت  وُل َخِنُص َػَلَوإت  الؼَّ ُ٘ َي

ًَّ َطِيئّ  ٍِ ٔمِيُض يِّ ـَ ًَّ َلِه ُي ٔ ًِ َجاَئ بٔض َن َٓ  ٔ ٌَٔباز ًَلَی اِل ًَّ اہللُ  تََبُض ٌِ یُِسخَٔلُط َٛ َ ِضْس َ ًَ ٌَ َلُط ًِٔيَس اہللٔ  ًَّ کَا ٔ ض ِّ٘ ا بَٔح ّٓ ا َٔ ا اِستِٔد

ٌِ َطاَئ ََِزَخَلُط اِلَحيَّ  ٔ بَطُ َوإ ًَذَّ ٌِ َطاَئ  ٔ ِضْس إ ًَ ََٓلِيَص َلطُ ًِٔيَس اہللٔ   ًَّ ٔ ًِ َلِه َیأِٔت بٔض  ةَ اِلَحيََّة َوَم

رضحت ریحمسی ےس رفاتی ےہ ہک ینب انکہن ےک دخمز  انیم اکی صخش ےن اوبدمحم انؾ  یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ،

ےک اکی صخش ےس اشؾ ںیم انس اھت ہک فرت فابج ےہ دخمز  اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ہی نس رک رضحت ابعدہ نب اصتم ےک اپس ایگ افر اؿ 

ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس  ےس اوبدمحم اک وقؽ ایبؿ ایک رضحت ابعدہ ےن رفامای اوبدمحم ےن طلغ اہک

اس ےس ےہ اہلل اعتیل ےن اےنپ دنبفں رپ رصػ اپچن امنزںی رفض یک ںیہ وج اؿ وک ادا رکے اگ افر اؿ وک ریغ امہ ہن ےھجمس اگ وت اہلل اعتیل اک 

وک ادا ںیہن رکے اگ افر اؿ وک ریغ امہ ےھجمس اگ وت اہلل اعتیل اک اس ےس  فددہ ےہ ہک فہ اس وک تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ افر وج اؿ امنزفں



 

 وکیئ فددہ ےہ ہک فہ اس وک تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ افر وج امنزفں وک ادا ںیہن رکے اگ وت اہلل اعتیل اک اس ےس وکیئ فددہ ںیہن ےہ ارگ

 ےس( اس وک تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ اچےہ وت انرفامین رپ( ذعاب دے اگ افر اچےہ اگ وت اینپ رتمح اخص

 یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، رضحت ریحمسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم راعکت یک دعتاد

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ادفرت ںیم راعکت یک دعت

     1408    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، ہناو، ٗتازہ، ًبساہلل بً ط٘يٙ، ابً ًنز، حرضت ًبساہلل بً مشٌوز :  راوی

 ًِ ًَ  ٕٙ ًٔ َط٘ٔي ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ٕ ََِخبََرىَا َصنَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََصِٔل اِلَبازَٔیٔة َسأََل  َحسَّ ٌَّ َرُجَّل ٔم ًٔ ًَُنَز ََ ابِ

ِيطٔ َصََٜذا َمِثىَی َمِثىَی َواِلؤِتزُ  ٌَ اَل بٔأُِػبُ َ٘ َٓ ِئل  ًِ َػََلةٔ اللَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ آٔخٔ اللَِّئل الئَّيیَّ َػل ْة ٔم ٌَ ِٛ   َر

، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن وج لگنج ںیم راتہ اھت دمحم نب ریثک، امہؾ، اتقدہ، دبعاہلل نب  قیق

روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےس رات یک امنز اک احؽ درایتف ایک آپ ےن اؿ دف اویلگنں ےس ااشرہ ایک ینعی دف دف رںیتعک افر فرت یک اکی 

 رتعک اریخ رات ںیم 

 دہ، دبعاہلل نب  قیق، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب وعسمددمحم نب ریثک، امہؾ، اتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم راعکت یک دعتاد

     1409    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالزحنً بً مبارک، رقیع بً حياٌ، برک بً وائل، ًلاء بً یزیس، حرضت ابوایوب انؼاری :  راوی

ًُ َوائٕٔل  ثََيا برَِکُ بِ ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ٌَ اِل ا ًُ َحيَّ یُِع بِ ثَىٔی رُقَ ًُ اِلُنَباَرٔک َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًٔ  َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ

َ َیزٔیَس اللَّ  ًَل  ٌّٙ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلؤِتزُ َح َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی ََیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَ ٌِ ِيثٔیِّ  ًِ َََحبَّ ََ َن َٓ ی کُلِّ ُمِشلٕٔه 

ًِ َََحبَّ  ِل َوَم ٌَ ِٔ ِلَي َٓ ٌِ یُوتَٔز بَٔثََلٕث  ًِ َََحبَّ ََ ِل َوَم ٌَ ِٔ ِلَي َٓ ِل  یُوتَٔز بَٔدِنٕص  ٌَ ِٔ ِلَي َٓ ٌِ یُوتَٔز بَٔواحَٔسةٕ  ََ 



 

دبعارلنمح نب ابمرک، رقشی نب ایحؿ، رکب نب فالئ، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ےھ افر اکی ذرہعی اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فرت رہ املسمؿ رپ فابج ےہ سپ وج اپچن ےک ذرہعی ددد اک اطؼ رکان اچےہ فہ اپچن رتعک زپ

 اطؼ رکان اچےہ اکی رتعک زپےھ 

 دبعارلنمح نب ابمرک، رقشی نب ایحؿ، رکب نب فالئ، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیئفرت ںیم وکؿ وکیسن وسرںیت زپیھ اج

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم وکؿ وکیسن وسرںیت زپیھ اجںیئ

     1410    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابوحٔؽ، ابزاہيه بً موسی، محنس بً اىص، اًنع، حرضت ابی بً ٌٛب :  راوی

ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ُوطُ َحسَّ ِٔ ًُ ََىَٕص َوَصَذا َل ُس بِ ًُ ُموَسی ََِخبََرىَا ُمَحنَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٕؽ اِْلَبَّاُر ح و َحسَّ ِٔ ثََيا ََبُو َح

 َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًِ كَِلَحَة َوُزبَِيٕس  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ َٗ ٕب  ٌَ َرُسوُل اہللٔ ٌِ اَل کَا

وا َواہللُ اِلَواحُٔس  َفُ َٛ  ًَ ُِٗل لٔلَّٔذی ًِلَی َو َ ِح اِسَه َربَِّک اِْل َه یُوتٔزُ بَٔشبِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َنُس َػل  الؼَّ

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح، اربامیہ نب ومیس، دمحم نب اسن، اشمع، رضحت ایب نب ع ، ےس رفاتی ےہ ہک ر

  اَْل رِفُفؿ افر رسیتی رتعک ںیم
َ ّ
ُ   اَي 
َ
 ا 

ُ

 

 افر دفرسی رتعک ںیم ق
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َ
 اْلْ 

َ
ِ
ّ
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ّ
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َ

   فملس فرت یک یلہپ رتعک ںیم َس
َ

 ُؤو اہلٗل اَج

ُ

 

ق

 زپےتھ

  ع ،امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح، اربامیہ نب ومیس، دمحم نب اسن، اشمع، رضحت ایب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم وکؿ وکیسن وسرںیت زپیھ اجںیئ

     1411    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ؼيٕ، ًبسالٌزیز بً جزیخ، حرضت ًبسالٌزیز بً جزیحاحنس بً ابی طٌيب، محنس بً سلنہ، ح :  راوی

ًٔ جُ  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًِ ًَ  ْٕ ثََيا ُخَؼِي ًُ َسَلَنَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيٕب َحسَّ ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ ًَائَٔظَة َُوَّ َحسَّ اَل َسأَِلُت  َٗ َزیِٕخ 



 

ٌَ یُوتٔزُ َر  ِل صَُو اہللُ َََحْس اِلُنِؤٔمئیَن بٔأَیِّ َطِيٕئ کَا ُ٘ الَٔثةٔ بٔ اَل َوفٔی الثَّ َٗ َياُظ  ٌِ ََٓذََکَ َم َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُسوُل اہللٔ َػل

وَِّذَتیِٔن  ٌَ  َواِلُن

صی ف، دبعازعلسی نب رججی، رضحت دبعازعلسی نب رجحی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 
ذ
ادمح نب ایب بیعش، دمحم نب ہملس، 

وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس فرت یک وکؿ وکیسن وسرںیت زپےتھ ےھت؟ وت اوھنں ےن یھب دحثی ابال یک رطح ایبؿ ایک اعہشئ ےس 

  وعمذنیت زپےتھ ےھت
َ

 ُؤو اہللٗ اَج

ُ

 

 رگم ہی اہک ہک رسیتی رتعک ںیم آپ ق

صی ف، دبعازعلسی نب رججی، رضحت دبع :  رافی
ذ
 ازعلسی نب رجحیادمح نب ایب بیعش، دمحم نب ہملس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم ونقت زپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم ونقت زپےنھ اک ایبؿ

     1412    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہ بً سٌيس، احنس بً جواض، ابواحوؾ، حرضت حشین بً ًلیٗتيب :  راوی

ًِ ََبٔی إِٔسحَ  ًَ ثََيا ََبُو اِْلَِحَؤؾ  اََل َحسَّ َٗ إض اِلَحَيفٔیُّ  ًُ َجوَّ ٌٔيٕس َوََِحَنُس بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی َمزَِیَه  ًِ بَُزیِٔس بِ ًَ  َٙ

اَل اِلَحَش  َٗ اَل  َٗ ًَّ اِلَحِوَرأئ  ُٗولُُض َه کَلَٔنإت ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َنىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ًَلَّ ِيُضَنا  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًُ ٔ ًُ بِ فٔی اِلؤِتز

َِٓيَت َوَتَولَّ  ا ًَ  ًِ ًَآٔىٔی ٓٔيَن ًِ صََسیَِت َو ٔ اللَُّضهَّ اصِسٔنٔی ٓٔيَن ُٗيُؤت اِلؤِتز إض فٔی  ًُ َجوَّ اَل ابِ ًِ َتَولَِّيَت َوبَارِٔک لٔی ٓامَٔی َٗ ىٔی ٓٔيَن

ٌٔزُّ  ًِ َواَلِيَت َوََل َي َّطُ ََل یَٔذلُّ َم ًََلِيَک َوإٔى َضی  ِ٘ ٔضی َوََل يُ ِ٘ ََّک َا ِيَت إٔى ـَ َٗ ًَِلِيَت َوٗٔىٔی ََشَّ َما  َت َربََّيا ََ ِٛ ًَاَزیَِت َتَباَر  ًِ  َم

اَلِيَت  ٌَ  َوَا

اوحص، رضحت نیسح نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم وک د املکت ہبیتق نب دیعس، ادمح نب وجاس، اوب

 اھکسےئ س  وک فرت ںیم زپاھ رکات وہں انب وجاّس ےن اہک فرت ےک ونقت ںیم فہ املکت ہی ںیہ 

 ہبیتق نب دیعس، ادمح نب وجاس، اوباوحص، رضحت نیسح نب یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم ونقت زپےنھ اک ایبؿ



 

     1413    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، زہیر، حرضت ابواسحاٚ :  راوی

 ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اَل صََذ َحسَّ َٗ  ٔ ظ اَل فٔی آٔخٔ َٗ َياُظ  ٌِ ٔ َوَم َٙ بٔإِٔسَيازٔظ ثََيا ََبُو إِٔسَح ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ وُل فٔی ُمَحنَّ ُ٘ ا َي

 ٌَ ًُ َطِيَبا ُة بِ ٌَ ٔ ََبُو اِلَحِوَرأئ َربٔي ًَّ فٔی اِلؤِتز ُٗولُُض َ يُؤت َوَلِه یَِذَُکِ َ ُ٘ ٔ فٔی اِل  اِلؤِتز

ہلل نب دمحم، زریہ، رضحت اوبااحسؼ ےس یھب اسہقب دنس فوہفمؾ ےک اسھت رفاتی وقنمؽ ےہ اس ںیم اوقنل یف اولرت ےک یف اولرت یف دبع ا

ب ہ نب  نابؿ ےہ
ووت ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ اوبوحلراء اک انؾ رنِع

 

لقی
 ا

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، رضحت اوبااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم ونقت زپےنھ اک ایبؿ

     1414    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 لبموسی بً اسنٌيل حناز، ہظاو بً ًنزو، ًبسالزحنً بً حارث بً ہظاو، حرضت ًلی بً ابی كا :  راوی

ًٔ ا ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ زَارٔیِّ  َٔ ِنزٕو اِل ًَ  ًٔ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًَلٔیِّ َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ صَٔظاوٕ  ِلَحارٔٔث بِ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِيُط ََ ًٔ ََبٔی كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ  ًِ بِ ِّی ًََُوذُ بٔزَٔؿاَک ٔم ٔن ُضهَّ إ ٔ اللَّ وُل فٔی آٔخٔ ؤِتزٔظ ُ٘ ٌَ َي َه کَا

ًَلَی نَ  َنا ََثَِيِيَت  َٛ َلِيَک ََىَِت  ًَ وبَتَٔک َوًََُوذُ بَٔک ٔمِيَک ََل َُِحٔصی ثََياّئ  ُ٘ ًُ ًِ اتَٔک ٔم َٓ ا ٌَ اَل ََبُو َزاُوز ُسِدٔلَک َوبُٔن َٗ ٔشَک  ِٔ

 ٔ َسُو َطِيٕذ ل ِٗ اَل ََبُو َزاصَٔظاْو ََ َٗ ًٔ َسَلَنَة  ٔ بِ از َُیِرُ َحنَّ ًَِيطُ   ٔ اَل َلِه َیزِو َٗ َّطُ  ٌٔیٕن ََى ًٔ َم ًِ یَِحٌَی بِ ًَ ىٔی  َِ ٕ َوبََل از ُوز َرَوی َحنَّ

 ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًٔ ََبٔی رَعُ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ یُوىَُص  ٕب ًٔيَسی بِ ٌِ َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ 

اَل ََبُو َزاُوز َرَو  َٗ  َٔ و ُٛ
ِبَل الزُّ َٗ  ٔ ىٔی فٔی اِلؤِتز ٌِ َيَت َي َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًُ یُوىَُص َصَذا اِلَحٔسیَث ََ ی ًٔيَسی بِ

 ًِ ًَ ًِ ُزبَِيٕس  ًَ َة  َٔ ًٔ َخلٔي ًِ َِّٓٔطٔ بِ ًَ ا  ـّ َّی اہللُ ََِي ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ٌٔئس بِ َس

 ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ ُزبَِيٕس  ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ًٔ َُٔيإث  ٔؽ بِ ِٔ ًِ َح ًَ َه ٔمِثَلُط َوُرؤَی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًَ ًٔ ََبِزَی  ًِ  بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ 

 ُ اَل ََب َٗ  َٔ و ُٛ
ِبَل الزُّ َٗ  ٔ َيَت فٔی اِلؤِتز َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕب ََ ٌِ َٛ  ًٔ َتاَزَة َُبَیِّ بِ َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  و َزاُوز َوَحٔسیُث َس

 ًَ ًَزَِرَة   ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ  ٍٕ ًُ ُزَریِ َّی اہللُ َرَواُظ َیزٔیُس بِ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس

ًُ بِْٔشٕ ُس بِ ًِلَی َوُمَحنَّ َ ًَِبُس اِْل َذلَٔک َرَواُظ  َٛ ا َو يُوَت َوََل َذََکَ َُبَيًّ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َلِه یَِذَُکِ اِل ةٔ ًَ َٓ ِبٔسیُّ َوَسَناًُطُ بٔاِلُٜو ٌَ ٍَ   اِل َم



 

َتاَزَة َو  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ِسُتَوائٔیُّ َوُط ا صَٔظاْو السَّ ـّ ِس َرَواُظ ََِي َٗ يُوَت َو ُ٘ وا اِل ًٔ یُوىَُص َوَلِه یَِذَُکُ يُوَت ًٔيَسی بِ ُ٘ ا اِل َلِه یَِذَُکَ

ًُ ََبٔی ُسَلامِیَ  ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ َبُة َو ٌِ ًَِنُع َوُط َ ٌُ اِْل ًِ ُزبَِيٕس َلِه یَِذَُکِ َََحْس َوَحٔسیُث ُزبَِيٕس َرَواُظ ُسَلامِیَ ًَ ُضِه  ًُ َحازٔوٕ کُلُّ ٌَ َوَجزٔیزُ بِ

 َّ اَل فٔی َحٔسیثٔطٔ إٔى َٗ َُّط  إٔى َٓ ًِ ُزبَِيٕس  ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ًٔ َُٔيإث  ٔؽ بِ ِٔ ًِ َح ًَ يُوَت إَٔلَّ َما ُرؤَی  ُ٘ اَل ََبُو ٔمِيُضِه اِل َٗ  َٔ و ُٛ
ِبَل الزُّ َٗ َيَت  َٗ ُط 

اَل ََبُو َزاُوز َویُزَِوی ََ  َزاُوز َوَلِيَص  َٗ  ٕ ز ٌَ ٔ ٔمِش َُیِر  ًِ ًَ ٕؽ  ِٔ ًِ َح ًَ  ٌَ ٌِ یَُٜو َ َ ُٖ ٕؽ ىََدا ِٔ ًِ َحٔسیٔث َح ٌَّ َُبَيًّا صَُو بٔاِلَنِظُضورٔ ٔم

 ٌَ ا ـَ ٔ َرَم ًِ َطِضز ٕٔ ٔم ِؼ يُُت فٔی اليِّ ِ٘ ٌَ َي  کَا

ت یلع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ومیس نب اامسلیع امحد، اشہؾ نب رمعف، دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضح
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 ومیس نب الیعمس امحد، اشہؾ نب رمعف، دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت یلع نب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم ونقت زپےنھ اک ایبؿ

     1415    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، محنس بً برک، ہظاو، محنس، بٌف اػحاب :  راوی

 ٌِ ًِ َب ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ برَِکٕ ََِخبََرىَا صَٔظاْو  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٕب ٔف ََِػَحابٔطٔ ََ َحسَّ ٌِ َٛ  ًَ ُبَیَّ بِ َ ٌَّ

 ٌَ ا ـَ ًِ َرَم ٕٔ اِْلٔخٔ ٔم ِؼ يُُت فٔی اليِّ ِ٘ ٌَ َي ٌَ َوکَا ا ـَ ىٔی فٔی َرَم ٌِ ُضِه َي  ََمَّ

ادمح نب دمحم نب لبنح، دمحم نب رکب، اشہؾ، دمحم، ضعب ااحصب ےس رمفی ےہ ہک ایب نب ع ، بج راضمؿ ںیم اامؾ وہےت وت راضمؿ ےک 

 فصن اریخ ںیم ونقت زپےتھ ےھت 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، دمحم نب رکب، اشہؾ، دمحم، ضعب ااحصب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ںیم ونقت زپےنھ اک ایبؿ

     1416    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 طحاَ بً مدلس، ہظيه، یوىص، بً ًبيس حشً، حرضت حشً سے :  راوی



 

ًَ اِلَد  ٌَّ ًَُنَز بِ ََ ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًُ ًُبَِيٕس  ثََيا صَُظِيْه ََِخبََرىَا یُوىُُص بِ ًُ َمِدَلٕس َحسَّ َُ بِ ثََيا ُطَحا ًَلَی َُبَیِّ َحسَّ ٍَ اليَّاَض  أب َجَن لَّ

 ِّ ٌَ ُيَؼل کَا َٓ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ِْشُ اِْلََوأخُ َتَدلَّ بِ ٌَ إَٔذا کَاىَِت اِل َٓ ٕٔ اِلَباقٔی  ِؼ يُُت بٔضِٔه إَٔلَّ فٔی اليِّ ِ٘ ًَ َلِيَلّة َوََل َي ی َّی فٔی ی َلُضِه ًِْٔشٔ ََٓؼل  َٕ

ٌَّ الَّٔذی ذَُٔکَ فٔی  ًَلَی ََ اَل ََبُو َزاُوز َوَصَذا یَُسلُّ  َٗ َٙ َُبَیٌّ  ٌَ ََبَ ولُو ُ٘ َٓکَاىُوا َي ٌٔ بَِيتٔطٔ  ٌٔ اِلَحٔسیَثا يُؤت َلِيَص بَٔظِيٕئ َوَصَذا ُ٘ اِل

 ٔ َيَت فٔی اِلؤِتز َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕٔ َحٔسیٔث َُبَٓیٕ ََ ٌِ ًَلَی َؿ  ٌٔ  یَُسَلَّ

ز رتفاحی ےک ےیل اجشع نب دلخم، میشہ، ویسن، نب دیبع نسح، رضحت نسح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن ولوگں وک امن

رضحت ایب نب ع ، یک ادتقاء ںیم عمج رکدای سپ فہ ولوگں وک سیب راوتں کت امنز زپاھےت ےھت رگم ونقت رصػ آرخ ےک فصن ہصح 

 ںیم زپےتھ ےھت بج اریخ ےک دس دؿ ابیق رہ اجےت ےھت وت اےنپ رھگ ںیم امنز زپےتھ ےھت سج رپ ولگ ےتہک ےھت ہک ایب اھبگ ےئگ

 نب دلخم، میشہ، ویسن، نب دیبع نسح، رضحت نسح ےس اجشع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ےک دعب یک داع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ےک دعب یک داع

     1417    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً ابی ًيبسہ، اًنع، كلحہ، ذر، سٌيس بً ًبسالزحنً بً ابزی، حرضت ابی بً ٌٛب :  راوی

 َ ًِ ك ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا ََبٔی  ًُ ََبٔی ًُبَِيَسَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ ٌٔيسٔ ِلَحَة اِْلَیَامٔیِّ  ًِ َس ًَ َذٓرٕ 

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبِزَی  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ اَل بِ َٗ  ٔ َه فٔی اِلؤِتز َه إَٔذا َسلَّ  َوَسلَّ

وضٔ  سُّ ُ٘ ٌَ اِلَنلٔٔک اِل  ُسِبَحا

 ِ  ب
یئ
د ہ، اشمع، ہحلط، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رضحت ایب نب ع ، ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب 

فِس  د ُّ
مَلِِک الُْق

ْ ل

ا َؿ ا
َ
ح ْ
یِ
ُ
ص
 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج فرت زپھ رک السؾ ریھپےت وت زپےتھ ےھت 

 بِد ہ، اشمع، ہحلط، ذر، دیعس نب دبعارلنمح :  رافی
یئ
  نب ازبی، رضحت ایب نب ع ،امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت ےک دعب یک داع



 

     1418    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی ُشاٌ، محنس بً مَّطٖ، زیس بً اسله، حرضت ابوسٌيسمحنسبً ًوٖ، ًثناٌ بً سٌيس، اب :  راوی

ٖٕ اِلَنَسنٔیِّ  ًٔ ُمََّطِّ سٔ بِ ٌَ ُمَحنَّ ا َُشَّ ًِ ََبٔی  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٖٕ َحسَّ ِو ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ

اَل  َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ َيَشإر  ِليَُؼلِّطٔ إَٔذا ًََلأئ بِ َٓ ٔ ََِو َنٔشَيُط  ًِ ؤِتزٔظ ًَ ًِ ىَاَو  َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ظُ   َذََکَ

دمحمنب وعػ، امثعؿ نب دیعس، ایب اسغؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب املس، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  فرت زپےھ ریغب وس اجےئ ای زپانھ وھبؽ اجےئ وت بج یھب اےس اید آےئ زپھ ےلفملس ےس رفاتی ےہ وج صخش

 دمحمنب وعػ، امثعؿ نب دیعس، ایب اسغؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب املس، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فرت زپےنھ اک ایبؿوسےن ےس ےلہپ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےس ےلہپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1419    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، ابوزاؤز، اباٌ بً یزیس، ٗتازہ، ابوسٌيس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا ََبُو َزا َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔ َطيُوئََة  ًِ ََِزز ٌٔيٕس ٔم ًِ ََبٔی َس ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ًُ یَزٔیَس  ٌُ بِ ثََيا ََبَا ُوَز َحسَّ

َهی َو  ُـّ ًَِی ال ٌَ ِٛ ًَّ فٔی َسَفٕ َوََل َحرَضٕ َر َه بَٔثََلٕث ََل َََزًُُض ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َ ََِوَػانٔی َخلٔيلٔی َػل ٔ ث ٔ َػِوو ِضز ًِ الظَّ ٕ ٔم ََلثَٔة ََیَّاو

 ٕ ًَلَی ؤِتز ٌِ ََل ََىَاَو إَٔلَّ   َوََ

انب ینثم، اوبداؤد، اابؿ نب سیدی، اتقدہ، اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ریمے دفتس رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس 

( رہ 2( اچتش یک دف رںیتعک )1رفس ںیم افر ہن رضح ںیم ) ےن ھجم وک نیت ابوتں یک فتیص رفامیئ س  وک ںیم یبھک ںیہن وھچڑات وہں ہن

 ( فرت زپھ رک وسان3ہنیہم ےک نیت دؿ ےک رفزے )

 انب ینثم، اوبداؤد، اابؿ نب سیدی، اتقدہ، اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےس ےلہپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1420    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالوہاب بً ىحسہ، ابویناٌ، ػٔواٌ بً ًنزو، ابوازریص، جبیر بً نٔیر، حرضت ابوالسرزاء :  راوی

ًُ ىَِحَسَة َحسَّ  ِبُس اِلَوصَّأب بِ ًَ ثََيا  ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ  ٕ یِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبیِر ًَ ُٜونٔیِّ  ًِ ََبٔی إِٔزرٔیَص الشَّ ًَ ًَِنزٕو   ًٔ ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ  ٌٔ ثََيا ََبُو اِلامَیَ

ًَّ لَٔظِيٕئ ََِوَػانٔی بٔٔؼيَ  َه بَٔثََلٕث ََل َََزًُُض َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ََِوَػانٔی َخلٔيلٔی َػل َٗ ِرَزأئ  َ السَّ ٔ ث ٕ او ًِ کُلِّ َطِضز ٕ ٔم ََلثَٔة ََیَّاو

َفٔ  َهی فٔی اِلَحرَضٔ َوالشَّ ُـّ ٕ َوبُٔشِبَحٔة ال ًَلَی ؤِتز  َوََل ََىَاُو إَٔلَّ 

دبعاولاہب نب دجنہ، اوبامیؿ، وفصاؿ نب رمعف، اوبادرسی، ،ریب نب ریفن، رضحت اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ ہک ریمے دفتس 

( اچتش یک دف 1 وک نیت ابوتں یک فتیص رفامیئ س  ںیم یسک احؽ ںیم ںیہن وھچڑات وہں فہ ہی ںیہ )رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ھجم

 ( فرت زپھ رک وسان3( رہ ہنیہم ےک نیت دؿ ےک رفزے )2رںیتعک )

 دبعاولاہب نب دجنہ، اوبامیؿ، وفصاؿ نب رمعف، اوبادرسی، ،ریب نب ریفن، رضحت اوبادلرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےس ےلہپ فرت زپےنھ اک ایبؿ

     1421    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ًبساہلل بً رباح، حرضت ابوٗتازہ محنس بً احنس، خلٕ، ابوزَکیا، یحٌی بً اسحٙ، حناز بً سلنہ، ثابت :  راوی

ِيَلٔحيىٔیُّ َحسَّ  َٙ الشَّ ًُ إِٔسَح یَّا َیِحٌَی بِ ثََيا ََبُو َزََکٔ ٕٕ َحسَّ ًٔ ََبٔی َخَل ًُ ََِحَنَس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ثَابٕٔت َحسَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ

َتاَزةَ  َٗ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ َربَإح  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ِئل  ًَ ٔل اللَّ ًِ ََوَّ اَل َُوتٔزُ ٔم َٗ اَل ْٔلَبٔی برَِکٕ َمًَی تُوتٔزُ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ

َنَز َََخَذ  ٌُ ٔ اَل ل َٗ اَل ْٔلَبٔی برَِکٕ َََخَذ َصَذا بٔاِلَحزِؤ َو َ٘ َٓ ِئل  اَل آٔخَ اللَّ َٗ َنَز َمًَی تُوتٔزُ  ٌُ ٔ اَل ل َٗ ٔ َو ٔ َصَذا ب ة وَّ ُ٘  اِل

دمحم نب ادمح، فلخ، اوبزرکای، ییحی نب ااحسؼ ، امحد نب ہملس، اثتب نب دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب ےس وپاھچ مت رتبک زپےتھ وہ؟ اوہنں ےن اہک رشفع رات ںیم رھپ رضحت رمع ےن وپاھچ مت فرت بک 

وہ؟ اوہنں ےن اہک اریخ رات ںیم رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب ےس رفامای مت ےن اایتحط اک ولہپ اایتخر ایک افر  زپےتھ

 رضحت رمع ےس رفامای مت ےن زعتمی اایتخر یک 

 ت اوباتقدہدمحم نب ادمح، فلخ، اوبزرکای، ییحی نب اقحس، امحد نب ہملس، اثتب نب دبعاہلل نب رابح، رضح :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت اک فتق

     1422    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حرضت مرسوٚ سے روایت ےہ ٛہ ميں حرضت ًائظہاحنس بً یوىص، ابوبرک بً ًياغ، اًنع، مشله :  راوی

 ُٗ اَل  َٗ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ ًِ ُمِشلٕٔه  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًَيَّإغ   ًُ ثََيا ََبُو برَِکٔ بِ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَ َحسَّ ائَٔظَة َمًَی کَا ٌَ ٔ ِلُت ل

 َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ اىَِتَهی ؤِتزُُظ حٔیَن یُوتٔزُ َرُسوُل اہللٔ َػل ٜٔ ُظ َوَل َل اللَِّئل َوَوَسَلُط َوآٔخَ َل ََِوَتَز ََوَّ ٌَ َٓ ِس  َٗ اَلِت کُلَّ َذلَٔک 

ََحٔ  ٔلَی الشَّ  َماَت إ

ادمح نب ویسن، اوبرکب نب ایعش، اشمع، ملسم، رضحت رسمفؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 سک فتق زپاھ رکےت ےھت رفامای ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افؽ بش ںیم زپےتھ ع یھ فطس بش ںیم افر ع یھ آرخ بش ہیلع فرت

 ںیم نکیل آرخ بش ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت وک رجف ےک رقبی زپاھ رکےت ےھت 

 رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعہشئادمح نب ویسن، اوبرکب نب ایعش، اشمع، ملسم، رضحت رسمفؼ ےس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت اک فتق

     1423    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  بً ًنز، ىآٍ، حرضت ابً ًنزہاروٌ بً مٌزوٖ، ابً ابی زائسہ، ًبيساہلل :  راوی

 ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًُ ًَُنَز  ثَىٔی ًُبَِيُس اہللٔ بِ اَل َحسَّ َٗ ًُ ََبٔی َزائَٔسَة  ثََيا ابِ ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ًُ َم ٌُ بِ ثََيا َصاُرو َّی َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًِ ابِ ًَ  

ِبَح بٔالِ  اَل بَازُٔروا الؼُّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ٔ اہللُ   ؤِتز

اہرفؿ نب رعمفػ، انب ایب زادئہ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

 دلجی زپوھ حبص وہ اجےن ےس ےلہپ

 اہرفؿ نب رعمفػ، انب ایب زادئہ، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فرت اک فتق

     1424    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 صٗتبيہ بً سٌيس، ليث بً سٌس، مٌاویہ بً ػالح، ًبساہلل بً ابی ٗيص، حرضت ًبساہلل بً ابی ٗي :  راوی

 َ َ ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ َػالٕٔح  اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا اللَِّيُث بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًَائَٔظَة َحسَّ اَل َسأَِلُت  َٗ ِيٕص  َٗ بٔی 

اَلِت ُربََّنا ََِوَتَز ََوَّ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ ؤِتز ائَُتُط ًَ َٕ کَاىَِت رٔقَ ِي َٛ ُِٗلُت   ٔ ظ ًِ آٔخٔ َل اللَِّئل َوُربََّنا ََِوَتَز ٔم

ُل ُربََّنا َََْسَّ َوُربََّنا َجَضَز َوُربَّنَ  ٌَ ِٔ ٌَ َي اَلِت کُلَّ َذلَٔک کَا َٗ ائَٔة ََِو یَِحَضزُ  ٌَ يُرٔسُّ بٔاِلرٔقَ َٗ ََکَا َياَو  َٓ  َ أ َياَو َوُربََّنا َتَوؿَّ َٓ اَل ا اَُِتَشَل 

ىٔی فٔی اِلَحَيابَةٔ  ٌِ ُٗتَِيَبَة َا اَل َُیِرُ  َٗ  ََبُو َزاُوز و 

ِب ہ نب دیعس، ثیل نب دعس، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق، رضحت دبعاہلل نب ایب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 
ئ

 

قب

 رفامای ع یھ افؽ بش ںیم افر ع یھ آرخ بش ںیم اعہشئ ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فرت ےک قلعتم درایتف ایک ہک بک زپ ےت ےھت

ےسیک رکےت ےھت آہتسہ ای دنلب آفاز ںیم رفامای ےک دفونں رطح ع یھ آہتسہ افر ع یھ دنلب آفاز ںیم زین  ںیم ےن وپاھچ ےک اس ںیم رقات

 ہک ہبیتق ےک العفہ دفرسفں ےن اہک ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رک ےک وس ےت افر ع یھ فوض رک ےک وسےت  اوبداؤد ےتہک ںیہ

 ےہ لسغ رماد انجتب ےہ 

ِب ہ نب دیعس، ثیل نب دعس، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق، رضحت دبعاہلل نب ایب سیق :  رافی
ئ

 

 قب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿامنز اک  :   ابب

 فرت اک فتق

     1425    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، یحٌی ، ًبيساہلل، ىآٍ، ابً ًنز، حرضت ًبساہلل بً ًنز :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٍْ ٔ ثَىٔی ىَآ ًِ ًُبَِئس اہللٔ َحسَّ ًَ ثََيا یَِحٌَی  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ اَل  َحسَّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَُنَز 

لُوا آٔخَ َػََلتُِٜٔه بٔاللَِّئل ؤِتّزا ٌَ  اِج

 ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رات ےک

  فتق ںیم زپاھ رکف فتق امنزفں وک آریخ



 

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت دف رمہبت ںیہن زپےھ اج ےتکس

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےھ اج ےتکسفرت دف رمہبت ںیہن زپ

     1426    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، مَلزو بً ًنزو، ًبساہلل بً بسر، حرضت ٗيص بً كلٙ :  راوی

اَل  َٗ  ٕٙ ًٔ كَِل ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ بَِسٕر  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا ُمََلزُٔو بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَلٓٔیٕ فٔی یَِووٕ  َحسَّ  ًُ ُٙ بِ َزاَرىَا كَِل

 ٔ ٔلَی َمِشحٔٔسظ ِيَلَة َوََِوَتَز بَٔيا ثُهَّ اىَِحَسَر إ اَو بَٔيا اللَّ َٗ ََِّٓطَ ثُهَّ  ٌَ َوََِمَسی ًِٔيَسىَا َوََ ا ـَ ًِ َرَم َّی إَٔذا بَقَٔی  ٔم َّی بٔأَِػَحابٔطٔ َحً ََٓؼل

 ٔ اَل ََِوتٔزِ ب َ٘ َٓ َو َرُجَّل  سَّ َٗ ٌٔ فٔی َلِيَلةٕ اِلؤِتزُ  وُل ََل ؤِتَزا ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ  ُت الئَّيیَّ َػل ٌِ ِّی َسنٔ إٔن َٓ  أَِػَحابَٔک 

دسمد، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، رضحت سیق نب قلط ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ راضمؿ ںیم قلط نب یلع امہرے اپس آےئ 

ےک دعب ںیمہ اس رات رتفاحی افر فرت زپاھےئ رھپ اینپ دجسم ںیم اج رک ولوگں امنز زپاھیئ بج  افر اشؾ کت رےہ افر رفزہ ااطفر ایک اس

پ فرت ابیق رہ ےئگ وت اکی دفرسا صخش آےگ ڑباھ رفامای ہک ولوگں وک فرت زپاھ ویکں ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ آ

 رفامےت ےھت ہک اکی رات دف فرت ںیہن وہ ےتکس 

 دسمد، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، رضحت سیق نب قلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایبؿ

     1427    حسیث                               اولجلس   :  جلس

 زاؤز بً اميہ، مٌاذ، ابً ہظاو، یحٌی ، بً ابی ٛثیر، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ََ ًٔ ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ًَ صَٔظاوٕ َحسَّ ىٔی ابِ ٌِ اْذ َي ٌَ ثََيا ُم َة َحسَّ ًُ ََُميَّ ثََيا َزاُوزُ بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًُ ثَىٔی ََبُو َسَلَنَة بِ اَل َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ بٔی 



 

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَّ َلُِٜه َػََلَة َرُسؤل اہللٔ َػل بَ اَل َواہللٔ َْلرَُقِّ َٗ ثََيا ََبُو صَُزیَِزَة  ًٔ َحسَّ يُُت فٔی  الزَِّحَن ِ٘ ٌَ ََبُو صَُزیَِزَة َي َٓکَا اَل  َٗ َه  َوَسلَّ

ةٔ اِْلٔخَ  ٌَ ِٛ ًُ اِلکَأَفٔ الزَّ ٌَ َيِسًُو لِٔلُنِؤٔمئیَن َویَِل َٓ ِبٔح  ةٔ َوَػََلةٔ الؼُّ ٌَٔظأئ اِْلٔخَ ٔ َوَػََلةٔ اِل ِضز ًِ َػََلةٔ الوُّ ًَ ةٔ ٔم  ی

داؤد نب اہیم، اعمذ، انب اشہؾ، ییحی، نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ایک ےہ ہک اوھنں اہک  یا یک مسق 

 مت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک یس امنز زپاھؤں اوبہملس ےتہک ںیہ اوبرہریہ رہظ افر اشعء افر رجف یک آرخی رتعک ںیم داع ںیم

 ونقت زپےتھ املسمونں ےک ےیل داع رکےت ےھت افر اکرففں رپ تنعل رکےت

 دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ داؤد نب اہیم، اعمذ، انب اشہؾ، ییحی ، نب ایب ریثک، اوبہملس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایبؿ

     1428    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ه بً ابزاہيه، حٔؽ بً ًنز، ابً مٌاذ، حرضت بزاء بً ًازبابو وليس، مشل :  راوی

 َٗ ثَىٔی ََبٔی  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ابِ ًُ ًَُنَز ح و َحسَّ ُِٔؽ بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َوَح ثََيا ََبُو اِلَولٔيسٔ َوُمِشلُٔه بِ ًِ َحسَّ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ُضِه َحسَّ الُوا کُلُّ

 ٔ ًٔ ََب ًِ ابِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ِنزٔو بِ ًَ ًُ ِبٔح َزاَز ابِ ٔ الؼُّ يُُت فٔی َػََلة ِ٘ ٌَ َي َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ اِلبََرأئ ََ ًَ ٕ  ی َلِيلَی  اذ ٌَ ُم

زٔٔب  ِِ  َوَػََلةٔ اِلَن

 ہیلع فملس رجف یک امنز اوب فدیل، ملسم نب اربامیہ، صفح نب رمع، انب اعمذ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ںیم ونقت زپےتھ ےھت افر انب اعمذ یک رفاتی ںیم رغمب اک یھب ذرک ےہ

 اوب فدیل، ملسم نب اربامیہ، صفح نب رمع، انب اعمذ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایبؿ

     1429    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس اوزاعی، یحٌی بً ٛثیر، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ِبٔس  َحسَّ ًَ  ًُ ثَىٔی ََبُو َسَلَنَة بِ ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ ًُ ََبٔی  ثَىٔی َیِحٌَی بِ یُّ َحسَّ
ثََيا اِْلَِوَزاعٔ ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ َحسَّ

َتَنٔة َطضِ  ٌَ َه فٔی َػََلةٔ اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َيَت َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًٔ ُٗيُوتٔطٔ اللَُّضهَّ ىَخِّ اِلَولٔيَس ّزا يَ الزَِّحَن وُل فٔی  ُ٘



 

ًِ اِلُنِؤٔمئیَن اللَُّضهَّ اِط  ٔٔیَن ٔم ٌَ ـِ ٕ اللَُّضهَّ ىَخِّ اِلُنِشَت ًَ صَٔظاو ًَ اِلَولٔئس اللَُّضهَّ ىَخِّ َسَلَنَة بِ ًَلَی ُمرَضَ اللَُّضهَّ بِ ُسِز َوكِأََتَک 

ٔشىٔی یُوُس  َٛ َلِيضِٔه ٔسئیَن  ًَ ِلَضا  ٌَ َُ َلُضِه اِج َلِه یَِس َٓ  ٕ َه َذاَت یَِوو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ََبُو صَُزیَِزَة َوََِػَبَح َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ  َٕ

سُٔموا َٗ ِس  َٗ اَل َوَما تَُزاصُِه  َ٘ َٓ ُت َذلَٔک َلُط   ََٓذََکِ

ت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل افزایع، ییحی نب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضح
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 ہیلع فملس ےن اکی امہ کت اشعء یک امنز ںیم ونقت زپیھ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ونقت ںیم ہی زپےتھ ےھت ا
َ
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ِ رتہمج اے اہلل فدیل نب فدیل وک اجنت دے دے، ای اہلل ہملس نب اشہؾ    
ِ

ل وَ
ْ
وک اجنت دے دے ہی ولگ افکر یک دیق ںیم ےھت ای اہلل ال

وزمفر املسمونں وکاجنت دے دے ای اہلل رضم رپ اانپ تخس ذعاب انزؽ رفام اہلل اؿ رپ طحق ڈاؽ دے اسیج ہک وت ےن رضحت ویفس ہیلع 

 یک نکیل اؿ ولوگں ےک داع ںیہن یک اس االسلؾ ےک زامہن ںیم ڈاال اھت اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حبص

 ابرے ںیم ںیم ےن آپ ےس ااسفتسر ایک وت رفامای ایک وت ںیہن داتھکی ہک فدیل افر ہملس افکر یک دیق ےس آےئگ ںیہ 

 دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل افزایع، ییحی نب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایبؿ

     1430    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ًباضًبساہلل بً مٌاویہ، ثابت بً یزیس، ہَلل بً خباب، ًرکمہ، حرضت  :  راوی

ًِ ًرِٔکٔ  ًَ ًٔ َخبَّإب  ًِ صََٔلٔل بِ ًَ ًُ َیزٔیَس  ثََيا ثَابُٔت بِ اؤیََة اِلُحَنهٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َيَت َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة 

 ٔ ِضز ا فٔی الوُّ ٌّ َه َطِضّزا ُمتََتابٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ کُلِّ َػََلةٕ  َرُسوُل اہللٔ َػل ِبٔح فٔی زُبُز ٔ الؼُّ ٌَٔظأئ َوَػََلة زٔٔب َواِل ِِ ِْصٔ َواِلَن ٌَ َواِل

 ًِ ًَلَی رٔ ًِ بَىٔی ُسَلِيٕه  ًَلَی ََِحَيإئ ٔم ٔ یَِسًُو  ة ةٔ اِْلٔخَ ٌَ ِٛ ًِ الزَّ ًِ َحنَٔسُظ ٔم ٍَ اہللُ لَٔن اَل َسنٔ َٗ ًُ إَٔذا  َة َویَُؤمِّ ٌَ َوًَُؼيَّ َوا ِٛ ٕل َوَذ

ًِ َخ  طُ َم َٔ  ِل

دبع اہلل نب اعمفہی، اثتب نب سیدی، الہؽ نب ابخب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اگلاتر اکی ہنیہم کت رہظ رصع رغمب اشعء افر رجف یک امنزفں یک آرخی رتعک ںیم روکع ےک دعب ونقت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 بِہ ےک ےیل دباع رفامےت ےھت افر ولگ آپ ےک ےھچیپ آنیم ےتہک ےھت ینب میلس یک یتسب
ضئ
ع
  ںیم ےس اکی ہلیب رکذ ذوکاؿ افر 

 دبعاہلل نب اعمفہی، اثتب نب سیدی، الہؽ نب ابخب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایبؿ

     1431    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً ایوب، رحب، مشسز، حناز، ایوب، محنس، حرضت محنس بً اىص بً مالک :  راوی

ا َٗ ْز  ٕب َوُمَشسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َيَت َحسَّ َٗ َُّط ُسئَٔل َصِل  ًٔ َمالٕٔک ََى ًِ ََىَٔص بِ ًَ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ََل َحسَّ

َٔ ََِو بَ  و ُٛ
ِبَل الزُّ َٗ ٘ٔيَل َلُط  َٓ ِه  ٌَ اَل َن َ٘ َٓ ِبٔح  َه فٔی َػََلةٔ الؼُّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌِ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َب َٗ  َٔ و ُٛ

َس الزُّ اَل ٌِ َٗ  َٔ و ُٛ
َس الزُّ

 ٕ ْز بَٔئشیر  ُمَشسَّ

امیلسؿ نب اویب، رحب، دسمد، امحد، اویب، دمحم، رضحت دمحم نب اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب امکل ےس وساؽ 

ہک روکع ےس ےلہپ زپیھ ےہ  ایک ایگ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن حبص یک امنز ںیم ونقت انزہل زپیھ ےہ رفامای اہں رھپ وپاھچ ایگ

 دعب ںیم رفامای روکع ےک دعب دسمد یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ اک ہی لمع وھتڑی یہ دمت راہ 

 امیلسؿ نب اویب، رحب، دسمد، امحد، اویب، دمحم، رضحت دمحم نب اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایبؿ

     1432    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، حناز بً سلنہ، اىص بً سیریً، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ثََيا  َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمالٕٔک ََ ًِ ََىَٔص بِ ًَ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ًِ ََىَٔص بِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ َحنَّ

طُ  َٛ َيَت َطِضّزا ثُهَّ َتَز َٗ َه   َوَسلَّ

اکی امہ کت ونقت  اوب فدیل، امحد نب ہملس، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 انزہل زپیھ افر اس ےک دعب وھچڑ دی

 اوب فدیل، امحد نب ہملس، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿامنز فرت ںیم داع ونقت رپےنھ اک ایب



 

     1433    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً  :  راوی  مشسز، بْش بً مٔـل، یوىص، بً ًبيس، محنس بً سیری

اَل َحسَّ  َٗ  ًَ ًٔ ٔسیرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ًُبَِيٕس  ثََيا یُوىُُص بِ ٕل َحسَّ َـّ َٔ ًُ ُم ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٍَ الئَّيیِّ ثَىٔی َم َحسَّ َّی َم ًِ َػل

ّة  اَو صَُييَّ َٗ اىَٔيةٔ  ةٔ الثَّ ٌَ ِٛ ًِ الزَّ ٍَ َرََِسُط ٔم َٓ ا َر َلنَّ َٓ َساةٔ  َِ َه َػََلَة اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

 اہلل ہیلع دسمد، رشب نب لضفم، ویسن، نب دیبع، دمحم نب ریسنی رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم ےس اکی صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن یبن یلص

فملس ےک اسھت حبص یک امنز زپیھ یھت ہک بج آپ ےن دفرسی رتعک ںیم روکع ےک دعب رس ااھٹای وت وھتڑی دری کت )ونقت زپےنھ 

 ےک ےیل( ڑھکے رےہ 

 دسمد، رشب نب لضفم، ویسن، نب دیبع، دمحم نب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 رھگ ںیم لفن زپےنھ یک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 رھگ ںیم لفن زپےنھ یک 

     1434    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت زیس بً ثابتہاروٌ بً ًبساہلل بزاز، مکی بً ابزاہيه، ًبساہلل، ابً سٌيس بً ابی ہيس، ابونرض، حرض :  راوی

ىٔی ا ٌِ ِبُس اہللٔ َي ًَ ثََيا  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ِّیُّ بِ ثََيا َمک ًَِبسٔ اہللٔ اِلَبزَّاُز َحسَّ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ ََبٔی اليَّرِضٔ َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی صِٔيٕس  ٌٔيسٔ بِ ًَ َس بِ

اَل ا َٗ َّطُ  ًٔ ثَابٕٔت ََى ًِ َزیِٔس بِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ برُِسٔ بِ ٌَ َرُسوُل ًَ َٓکَا َه فٔی اِلَنِشحٔسٔ حُِحَزّة  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِحَتَحَز َرُسوُل اہللٔ َػل

ىٔ  ٌِ طُ لَٔؼََلتٔطٔ َي ٌَ ِوا َم ََٓؼلَّ اَل  َٗ ِّی ٓٔيَضا  ُيَؼل َٓ ِئل  ًِ اللَّ ُد ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه یَِِخُ ًَ َّی اہللُ  َ اہللٔ َػل ُط کُلَّ َلِيَلٕة ی رَٔجاَّل َوکَاىُوا َیأِتُوى

َٓتَيَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِد إَٔلِيضِٔه َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ اللََّيالٔی َلِه َیِِخُ ٌَ َلِيَلْة ٔم َّی إَٔذا کَا وا ََِػَواَتُضِه َوَحَؼبُوا بَابَطُ َحً ٌُ َٓ ِحَيُحوا َوَر

 ًَ َّی اہللُ  َد إَٔلِيضِٔه َرُسوُل اہللٔ َػل َِخَ َٓ اَل  َٗ ٌِ َّی َهَيِيُت ََ ُِٜه َحً ٌُ اَل یَا ََیَُّضا اليَّاُض َما َزاَل بُِٜٔه َػئي َ٘ َٓ ّبا  ـَ ِِ َلِيطٔ َوَسلََّه ُم

ََل  ٌَّ َخیِرَ َػََلةٔ اِلَنزِٔئ فٔی بَِيتٔطٔ إَٔلَّ الؼَّ ٔ إ َٓ ََلةٔ فٔی بُُيوتُِٜٔه  َلِيُِٜه بٔالؼَّ ٌَ َٓ َلِيُِٜه  ًَ  َة اِلَنُِٜتوبَةَ َسُتَِٜتَب 

نب دبعاہلل زباز، یکم نب اربامیہ، دبع اہلل، انب دیعس نب ایب دنہ، اوبرضن، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اہرفؿ 

یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم اکی رجحہ ونباای سج ںیم آپ رات ںیم آرک امنز زپےتھ ےھت ہی دھکی رک ولوگں ےن آرک آپ ےک اسھت امنز 



 

رات آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رجحے ےس ابرہ رشتفی ہن الےئ وت ولوگں ےن اس ایخؽ ںیم ےک اشدی زپانھ رشفع رک دی اکی 

آپ وس ےئگ ںیہ اکنھکران، اکپران افر درفازے رپ رکنک امران رشفع رکدای سپ آپ ابرہ رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک آپ ہصغ یک احتل 

کت ہک ےھجم امگؿ وہےن اگل ہک ہی مت رپ ںیہک فابج ہن وہ اجےئ ذہلا لفن امنز ںیہمت ںیم ےھت رفامای ولوگ مت ااسی یہ ےیک اجےت وہ اہیں 

 ـاےنپ اےنپ رھگفں ںیم زپینھ اچےیہ ویکہکن رفض امنز ےک العفہ درگی امنزںی رھگ رپ زپانھ رتہب ےہ

 ت زدی نب اثتباہرفؿ نب دبعاہلل زباز، یکم نب اربامیہ، دبعاہلل، انب دیعس نب ایب دنہ، اوبرضن، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 رھگ ںیم لفن زپےنھ یک 

     1435    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً ًنز مشسز، یحٌی ، ًبيساہلل، ىآٍ، حرضت :  راوی

اَل َرُسوُل اہللٔ َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍْ ٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ ََِخبََرىَا ىَآ ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ لُوا َحسَّ ٌَ َه اِج َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ُٗبُوّرا دُٔذوَصا  ًِ َػََلتُِٜٔه َوََل َتتَّ  فٔی بُُيوتُِٜٔه ٔم

ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اینپ ھچک امنزںی رھگ ںیم دسمد، 

 ـزپاھ رکف افر اےنپ رھگفں وک ربقںی ہن انبؤ

 دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخیل ےہ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اخیل ےہ

     1436    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ثیاحنس بً حيبل، ححاد، ابً جزیخ، ًثناٌ بً ابی سلامیٌ، ًلی، ًبيس بً ًنیر، حرضت ًبساہلل بً حبشی الدي :  راوی

 ٌَ ًُ ََبٔی ُسَلامِیَ ٌُ بِ ثَىٔی ًُِثَنا ًُ ُجَزیِٕخ َحسَّ اَل ابِ َٗ اَل  َٗ ثََيا َححَّاْد  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًِ ًُبَِئس بِ ًَ ًَلٓٔیٕ اِْلَِززٔیِّ   ًِ ًَ

َّی  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ِٔمِّ ََ ٌَ ًٔ حُِبٔشٓیٕ اِلَدِث ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ اَل كُوُل اِلَ٘ٔياؤ ٗٔيَل ًَُنیِر َٗ ُل  ـَ ِٓ ًَِنأل ََ َ َلِيطٔ َوَسلََّه ُسئَٔل ََیُّ اِْل ًَ اہللُ 



 

لُ  ـَ ِٓ ةٔ ََ َٗ َس أَیُّ الؼَّ َٓ  ٔ َٓأَیُّ اِلح َلِيطٔ ٗٔيَل  ًَ َو اہللُ  ًِ َصَحَز َما رَحَّ اَل َم َٗ ُل  ـَ ِٓ ََ ٔ أَیُّ اِلضِٔحَزة َٓ اَل َجِضُس اِلُن٘ٔلِّ ٗٔيَل  َٗ ٔ َضاز

ـَ  ِٓ َٙ َزُمُط َوًرُٔقَ ََ ًِ ََُصزٔی اَل َم َٗ  ُٖ ِتٔل َََِشَ َ٘ أَیُّ اِل َٓ ٔشطٔ ٗٔيَل  ِٔ ٛٔیَن بَٔنالٔطٔ َوَن ًِ َجاصََس اِلُنِْشٔ اَل َم َٗ   َجَوازُظُ ُل 

ی ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 

ی

 

ئ

 

ح
ل

یلص ادمح نب لبنح، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب ایب امیلسؿ، یلع، دیبع نب ریمع، رضحت دبعاہلل نب یشبح ا

اہلل ہیلع فملس ےس وساؽ ایک ایگ ہک وکاسن لمع الضف ےہ آپ ےن رفامای امنز ںیم وطلی ایقؾ رکان اس ےک دعب وپاھچ ایگ ہک وکاسن دصہق 

الضف ےہ رفامای وج مک تنحم فاال تنحم رک ےک دصہق رکے اس ےک دعب وساؽ ایک ایگ وکیسن رجہت الضف ےہ آپ ےن رفامای وج اہلل ےک 

ؾ اکومں وک وھچڑ دے اس ےک دعب وپاھچ ایگ وکاسن اہجد الضف ےہ آپ ےن رفامای وج اےنپ اجؿ ف امؽ ےک اسھت رشمنیک رحاؾ رکدہ امت

ےک اسھت اہجد رکے رھپ وپاھچ وکؿ اس لتق الضف ےہ رفامای سج اک راہ  یا ںیم وخؿ اہب اجےئ اس ےک وھگڑے ےک اہھت اپؤں اکےٹ 

 اجںیئ

ی ادمح نب لبنح، اجحج، انب :  رافی

 

ی

 

ئ

 

ح
ل

 رججی، امثعؿ نب ایب امیلسؿ، یلع، دیبع نب ریمع، رضحت دبعاہلل نب یشبح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 بش دیباری افر دجہت یک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 بش دیباری افر دجہت یک 

     1437    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، یحٌی ، ابً ًحَلٌ، ٌٌٗ٘اَ بً حٜيه، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ ََبٔی َػ  ًَ ٜٔيٕه  ًُ َح َُ بِ ا َ٘ ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَ َحسَّ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  الٕٔح َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ

َى اِمَزَََتطُ  َ٘ َّی َوََِي ََٓؼل ًِ اللَِّئل  اَو ٔم َٗ َه َرحَٔه اہللُ َرُجَّل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َح فٔی َوِجضَٔضا  َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ ٌِ ََبَِت َن ٔ إ َٓ ََٓؼلَِّت 

ًِ ال اَمِت ٔم َٗ َحِت فٔی َوِجضٔطٔ اِلَناَئ اِلَناَئ َرحَٔه اہللُ اِمَزََّة  ـَ ٌِ ََبَی َن ٔ إ َٓ َوِت َزِوَجَضا  َ٘ ََٓؼلَِّت َوََِي  لَِّئل 

دمحم نب اشبر، ییحی، انب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

 افر اینپ ویبی وک یھب اگجےئ افر دفونں دجہت زپ۔ںی افر ارگ اس یک ویبی ہن اس صخش رپ رتمح انزؽ وج رات دجہت زپےنھ ےک ےیل اےھٹ

اھٹ ےکس وت اس ےک ہنم رپ اپین ےک ےٹنیھچ ددیے اتہک فہ اجگ اجےئ افر رتمح انزؽ رفامےئ اہلل اس وعرت رپ وج رات وک اھٹ رک دجہت 

 ہنم رپ اپین ےک ےٹنیھچ ددیےیک امنز زپےھ افر اےنپ وشرہ وک یھب اگجےئ افر فہ ہن اےھٹ وت اس ےک 

عقعا ع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی
ق
 دمحم نب اشبر، ییحی ، انب الجعؿ، 



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 بش دیباری افر دجہت یک 

     1438    حسیث                               اولجلس   :  جلس

محنس بً حاته بً بزیٍ، ًبيساہلل بً موسی، طيباٌ، اًنع، ًلی بً اٗنز، حرضت ابوسٌيس اور حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل

 ًِ ًَ ًُ ُموَسی  ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٍٕ َحسَّ ًٔ بَزٔی ًُ َحاتٔٔه بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِْلَََغِّ ََبٔی  َحسَّ ًَ  ٔ َنز ِٗ َ ًٔ اِْل ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٌَ َطِيَبا

َه َم  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اََل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َوََبٔی صَُزیَِزَة  ًِ ََبٔی َس ًَ َى ُمِشلٕٔه  َ٘ ًِ اللَِّئل َوََِي َى ٔم َ٘ ًِ اِستَِي

أت  اِمَزَََتطُ  أَکَ ثٔیّرا َوالذَّ َٛ ًَ اہلَل  ی أَکٔ ًِ الذَّ تَٔبا ٔم ُٛ ا  ٌّ َتیِٔن َجنٔي ٌَ ِٛ َيا َر  ََٓؼلَّ

دمحم نب احمت نب زبعی، دیبع اہلل نب ومیس،  نابؿ، اشمع، یلع نب ارمق، رضحت اوبدیعس افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےس رفاتی ےہ 

وج صخش رات ںیم دیبار وہ افر اینپ ویبی وک یھب دیبار رکے رھپ دفونں دف دف رتعک زپ۔ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

 وت اؿ اک انؾ رثکت ےس اہلل اک ذرک رکےن فاولں یک رہفتس ںیم د ھ دای اجےئ اگ

 ریہ ریض اہللدمحم نب احمت نب زبعی، دیبعاہلل نب ومیس،  نابؿ، اشمع، یلع نب ارمق، رضحت اوبدیعس افر رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ زپےنھ اک وثاب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ زپےنھ اک وثاب

     1439    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً مزثس، سٌس بً ًبيسہ ابوًبسالزحنً، حرضت ًثناٌ ُىی حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًل٘نہ، :  راوی

ًَِبسٔ  ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ ًُبَِيَسَة  ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ َمزِثَٕس  َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًِ  َحسَّ ًَ  ٌَ ًِ ًُِثَنا ًَ  ًٔ الزَِّحَن

 َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًَلََّنطُ الئَّيیِّ َػل ٌَ َو آ َه اِلرُقِ لَّ ٌَ ًِ َا ِه َم ُٛ  اَل َخیِرُ

صفح نب رمع، ہبعش، ہمقلع، نب رمدث، دعس نب دیبعہ اوبدبعارلنمح، رضحت امثعؿ ینغ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن اراشد رفامای مت ںیم رتہب فہ صخش ےہ وج رقآؿ ےھکیس افر اھکسےئ



 

 ہبعش، ہمقلع، نب رمدث، دعس نب دیبعہ اوبدبعارلنمح، رضحت امثعؿ ینغ صفح نب رمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ زپےنھ اک وثاب

     1440    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًنزو بً ْسح، ابً وہب، یحٌی بً ایوب، زباٌ بً ٓائس، سہل بً مٌاذ، حرضت مٌاذ جہىی :  راوی

 ًٔ ٌٔ بِ ًِ َزبَّا ًَ ًُ ََیُّوَب  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یَِحٌَی بِ ٔح ََِخبََرىَا ابِ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ٕ  َحسَّ اذ ٌَ ًٔ ُم ًِ َسِضٔل بِ ًَ ائٕٔس  َٓ

ٔ الِ  ًَنَٔل بَٔنا ٓ ٌَ َو آ ََ اِلرُقِ ًِ رَقَ اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ يطٔ َُِلبَٔص َوالَٔساُظ َتاّجا یَِوَو ُحَضىٔیِّ 

ىَِيا َلِو کَاىَِت ٓٔي ِنٔص فٔی بُُيؤت السُّ ًِ َؿِؤئ الظَّ ًُ ٔم ًَنَٔل بَٔضَذااِلَ٘ٔياَمةٔ َؿِوئُطُ ََِحَش َنا َهيُُِّٜه بٔالَّٔذی  َٓ  ُِٜه 

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب، زابؿ نب افدئ، لہس نب اعمذ، رضحت اعمذ ینہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

وک ایقتم ےک دؿ اکی ااسی اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن رقآؿ زپاھ افر اس یک میلعت رپ لمع ایک وت اس ےک امں اپب 

اتج انہپای اجےئ اگ سج یک رفینش وسرج یک رفینش ےس ڑبھ رک وہیگ رھپ اس صخش ےک رمہبت اک ایک اکھٹان وہاگ سج ےن وخد رقآؿ رپ لمع 

 ایک وہاگ 

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب، زابؿ نب افدئ، لہس نب اعمذ، رضحت اعمذ ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ زپےنھ اک وثاب

     1441    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ًائظہ مشله بً ابزاہيه، ہظاو، ہناو، ٗتازہ، زرارہ بً اوفی، سٌس بً ہظاو، :  راوی

ٔس بِ  ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ ََِوفَی  ًِ ُزَراَرَة بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا صَٔظاْو َوَصنَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًِ َحسَّ ًَ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٕ ًٔ صَٔظاو

ٌَ َوصَُو َم  آ ُ اِلرُقِ َ اَل الَّٔذی َيرِقَ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ُؤُظ َوصَُو الئَّيیِّ َػل ٔ َوالَّٔذی َيرِقَ ٔ اِلبََرَرة او ٔ اِلرٔکَ ة َفَ ٍَ الشَّ اصْٔز بٔطٔ َم

 ٌٔ َلُط ََِجَزا َٓ َلِيطٔ  ًَ  َيِظَتسُّ 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، امہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

وک اہمرت ےک اسھت زپاتھ ےہ وت فہ ڑبی زعت فاےل رفوتشں افر ویبنں ےک اسھت وہاگ سج ےک ےیل رقآؿ رفامای وج صخش رقآؿ 



 

 زپانھ لکشم وہ افر رھپ یھب تنحم رکات راہ وت اس ےک ےیل دفرہارج وہاگ اکی رقآؿ زپےنھ اک دفرسا اس رپ تنحم رکےن اک

 ، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئملسم نب اربامیہ، اشہؾ، امہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ زپےنھ اک وثاب

     1442    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اًنع، حرضت ابوہزیزہ سے روایت ےہ ٛہ رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وسلهًثناٌ بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ،  :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیِزَ  ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َة 

اَل َما اِجتَ  َٗ َه  ٌَ َٛٔتاَب اہللٔ َوَیَتَساَرُسوىَُط بَِيَيُضِه إَٔلَّ ىَزََلِت َوَسلَّ الَی یَِتلُو ٌَ ًِ بُُيؤت اہللٔ َا ِوْو فٔی بَِيٕت ٔم َٗ  ٍَ َلِيضِٔه َن ًَ

ًِ ًِٔيَسظُ  صُِه اہللُ ٓٔيَن َُٜة َوَذََکَ ٔ ِتُضِه اِلَنََلئ َّٔ َُٔظَيِتُضِه الزَِّحَنُة َوَح ٜٔيَيُة َو  الشَّ

ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای بج ولگ اہلل  امثعؿ نب ایب

 ےک رھگفں ںیم ےس یسک رھگ ںیم ینعی دجسم ںیم عمج وہ رک رقآؿ زپےتھ ںیہ افر زپاھےت ںیہ وت اہلل اعتیل اؿ رپ ہنیکس انزؽ رفامات ےہ اہلل

  یتیل ےہ اہلل اعتیل اےنپ اپس وموجد رفوتشں ےس اؿ اک ذرک رفامات ےہیک رتمح اؿ وک ڈاھپن

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ زپےنھ اک وثاب

     1443    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، موسٰی بً ًلی بً رباح، ًلی، حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىی :  راوی

ًُ َوصِ  ثََيا ابِ ًُ َزاُوَز اِلَنِضزٔیُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٕ اِلُحَضىٔیِّ َحسَّ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َربَإح  ًَلٔیِّ بِ  ًُ ثََيا ُموَسی بِ ٕب َحسَّ

اَل ََیُُِّٜه یُٔحبُّ ََ  َ٘ َٓ ةٔ  َّٔ
ًُ فٔی الؼُّ َلِيطٔ َوَسلََّه َوىَِح ًَ َّی اہللُ  ًََلِيَيا َرُسوُل اہللٔ َػل َد  اَل َخَ َٗ َ َ ٌَ ٔلَی بُِلَحا ُسَو إ ِِ ٙٔ ٌِ َي ٘ٔي ٌَ ِو اِل

يَ  الُوا کُلُّ َٗ ٍٔ َرحٕٔه  ِل َٗ َّ َوَجلَّ َوََل  ًَز ٔ إٔثِٕه بٔاہللٔ  یِر َِ ًٔ بٔ ًٔ َزصَِزاَویِ ِوَماَویِ َٛ َتیِٔن  َٗ َيأُِخَذ ىَا ُسَو َٓ ِِ ٌِ َي َْلَ َٓ اَل  َٗ ا یَا َرُسوَل اہللٔ 

 ًِ لََّه آیََتیِٔن ٔم ٌَ َيَت َٓ ٔلَی اِلَنِشحٔٔس  ٕ إ ِه کُلَّ یَِوو ُٛ َثََلْث ٔمِثُل  َََحُس َٓ ٌِ ثَََلْث  ٔ َتیِٔن َوإ َٗ ًِ ىَا َّ َوَجلَّ َخیِْر َلطُ ٔم ًَز َٛٔتأب اہللٔ 



 

ًِ اِْلٔبٔٔل  ًَّ ٔم ٔ ًَِسازٔص ََ 

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ومٰیس نب یلع نب رابح، یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل 

س رشتفی الےئ مہ دجسم ےک اسابئؿ ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت آپ یلص اہلل یلع اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس ہیلع فملس امہرے اپ

وکؿ ہی اچاتہ ےہ احطبؿ ای قیقع کت اجےئ افر رھپ دف افٹن ڑبی وکاہؿ فاےل ومےٹ اتزے ریغب یسک انگہ ےک افر ریغب یسک عطق ریمح ےک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس مہ ےس رہ صخش ہی اچےہ اگ رفامای مت ےس وج صخش رہ رفز دجسم ںیم آرک  ےل رک آےئ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ

 رقآؿ یک ےھکیس اگ فہ اس ےک قح ںیم 

 

 

 ےھکیس اگ وت اس ےک ےیل ہی دف آںیت انھکیس دف افوٹنں ےک ربارب ںیہ سپ یتنج آب

 

 

رقآؿ یک دف آب

 اےنت یہ افوٹنں ےس رتہب وہں یگ

 ؿ نب داؤد، انب فبہ، ومٰیس نب یلع نب رابح، یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ینہجامیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 وسرة افہحت یک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 وسرة افہحت یک 

     1444    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابی طٌيب، ًيسٰی بً یوىص، ابً ابی ذئب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ اِلنَ  ًَ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب  ثََيا ابِ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ انٔیُّ َحسَّ ِيٕب اِلََحَّ ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ ََب ًَ بُرٔیِّ  اَل ِ٘ َٗ اَل  َٗ ی صَُزیَِزَة 

َٜٔتأب َو  ٌٔ َوَُوُّ اِل آ اَلنٔیَن َُوُّ اِلرُقِ ٌَ َه اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍُ اِلَنَثانٔیَرُسوُل اہللٔ َػل ِب  الشَّ

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وسرة ادمح نب ایب بیعش، ٰیسیع نب ویسن، انب ایب ذ ب، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 افہحت اؾ ارقلآؿ ےہ اؾ اتکلب ےہ افر عبس اثمین ےہ

 ادمح نب ایب بیعش، ٰیسیع نب ویسن، انب ایب ذ ب، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿامنز اک :   ابب

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 وسرة افہحت یک 

     1445    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًبيساہلل بً مٌاذ، خالس، طٌبہ، حبيب بً ًبسالزحنً، حٔؽ بً ًاػه، حرضت ابوسٌيسبً مٌلی :  راوی

ثَيَ  ثََيا َخالْٔس َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًَأػٕه َحسَّ  ًَ َؽ بِ ِٔ ُت َح ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًِ ُخبَِئب بِ ًَ َبُة  ٌِ ا ُط

 َٓ ِّی  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َمزَّ بٔطٔ َوصَُو ُيَؼل َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َّی ََ ل ٌَ ًٔ اِلُن ٌٔئس بِ ًِ ََبٔی َس ًَ ُث  َٗ یَُحسِّ ََٓؼلَِّيُت ثُهَّ َََتِيُتُط  اَل  َٗ ًَاُظ  اَل َس

ًَ آ ًَزَّ َوَجلَّ یَا ََیَُّضا الَّٔذی ِل اہللُ  ُ٘ اَل َََلِه َي َٗ ِّی  ِيُت ََُػل ُٛ اَل  َٗ ٌِ تُحٔيَبىٔی  َک ََ ٌَ اَل َما َمَي َ٘ ُسؤل َٓ َميُوا اِسَتحٔيبُوا ِهَّلِل َولرٔلَّ

 ََ ٌٔ آ ًِ اِلرُقِ ٕ ٔم ًَِوَه ُسوَرة ًَلَِّنيََّک ََ ُ ِه لَٔنا یُِحئيُِٜه َْل ُٛ ا ًَ اَل إَٔذا َز َٗ ًِ اِلَنِشحٔٔس  َد ٔم ٌِ ََِخُ ِبَل ََ َٗ ٌٔ َطکَّ َخالْٔس  آ ِو فٔی اِلرُقِ

ٍُ اِلَنَثانٔی الًَّٔی َُوتٔيُت َو  ِب اَلنٔیَن هَٔی الشَّ ٌَ اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ اِل َٗ ِولَُک  َٗ ٔويُه ُِٗلُت یَا َرُسوَل اہللٔ  ٌَ ٌُ اِل آ  اِلرُقِ

ی ےس رفاتی ہک ںیم امنز زپھ راہ اھت دیبع اہلل نب اعمذ، اخدل، ہبعش، 

معل

بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبدیعسنب 

ایس احؽ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے رقبی ےس سگرے آپ ےن ےھجم آفاز دی ںیم امنز زپھ رک آپ یک  یتم ںیم 

رعض ایک ںیم امنز زپھ راہ اھت آپ ےن رفامای ایک اہلل ےن ہی ںیہن رفامای  احرض وہا وت درایتف رفامای وت ےن ےھجم ویکں وجاب ںیہن دای ںیم ےن

اے اامیؿ فاول اہلل افر اس ےک روسؽ وک وجاب دف بج فہ ںیہمت اس زیچ یک رطػ البےئ سج ںیم اہمتری زدنیگ ےہ رفامای دجسم ےس 

ابرہ ےنلکن ےگل ںیم ےن آپ وک آپ اک وقؽ اید دالای ےنلکن ےس ےلہپ ںیم ھجت وک رقآؿ یک تمظع فایل وسرت اھکس دفں بج آپ دجسم ےس 

 ععا ء یک یئگ
ِھی
ج
م

 عبس اثمین رقآؿ میظع ےہ وج 
َ

 

ن
 
ِمئ

َ ل

 
َ
 اْْل

ِّ
ب

َ
ِ ر
َ
ْد ُ لِلِّ

َم
ج
ْ ل

 آپ ےن رفامای وسرت ا

ی :  رافی

معل

 دیبعاہلل نب اعمذ، اخدل، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبدیعسنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرت افہحت اک یبمل وسروتں ںیم ےس وہ ان

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وسرت افہحت اک یبمل وسروتں ںیم ےس وہ ان

     1446    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، جزیز، اًنع، مشله، سٌيس بً جبیر، حرضت ًبساہلل بً ًباضًثناٌ بً ابی طيبہ :  راوی

 ِ ًٔ ُجَبی ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ ُمِشلٕٔه اِلَبٔلیٔن  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َُوتَٔی َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ر

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِت  َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ ٔ ا ََِلَقی اِْلَِلَواَح ُرٓ َلنَّ َٓ ا  ََلو ٔستًّ َلِيطٔ الشَّ ًَ َؤل َوَُوتَٔی ُموَسی  ًِ اِلَنَثانٔی اللُّ ا ٔم ٌّ َه َسِب  َوَسلَّ

 ٍْ ٌٔ َوبَقَٔی ََِربَ  ثِٔيَتا



 

 اہلل ہیلع فملس وک امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، ملسم، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 اطعء یک یئگ ںیھت بج اوہنں ےن ہصغ ںیم آرک فہ ایتختں

 

 

 وج یبمل ںیہ اطع یک یئگ ںیہ افر ومٰیس ہیلع االسلؾ وک ھچ آب

 

 

 است اثمین آب

 ااھٹ یل ںیئگ افر اچر ابیق رہ ںیئگ 

 

 

 س  رپ وترات یھک وہیئ یھت کنیھپ دںی وت فہ آب

 ری، اشمع، ملسم، دیعس نب ،ریب، رضحت دبعاہلل نب ابعسامثعؿ نب ایب ہبیش، رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکلیس یک تلیضف

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 آتی رکلیس یک تلیضف

     1447    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، ًبساَلًلی، سٌيس بً ایاض، ابوسليل، ًبساہلل بً رباح حرضت ابی بً ٌٛب :  راوی

 ًِ ًَ لٔئل  ًِ ََبٔی الشَّ ًَ ًُ إٔیَإض  ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َربَإح  َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ

َه ََبَا اِلُنِئذرٔ ََیُّ آَیةٕ اِْلَنِ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ ًَِوُه  َؼارٔیِّ  ًِ َٛٔتأب اہللٔ ََ َک ٔم ٌَ َم

ًِ ٛٔتَ  َک ٔم ٌَ اَل ََبَا اِلُنِئذرٔ ََیُّ آیَٕة َم َٗ ًَِلُه  ُِٗلُت اہللُ َوَرُسولُُط ََ اَل  وُو َٗ يُّ َ٘ ُِٗلُت اہللُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ صَُو اِلَهیُّ اِل اَل  َٗ ًَِوُه  أب اہللٔ ََ

ٌِٔلهُ  ًَ َلَک َیا ََبَا اِلُنِئذرٔ اِل اَل لَٔيِض َٗ َب فٔی َػِسرٔی َو َٓرَضَ اَل  َٗ 

ل، دبعاہلل نب رابح رضحت ایب نب ع ، ےس رفاتی
ب 
سل

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس نب اایس، اوب

فملس ےن اراشد رفامای اے اوبذنمر ہی ایب نب ع ، یک تینک ےہ رقآؿ یک وکیسن آتی بس ےس زایدہ ڑبی ےہ ںیم ےن اہک اہلل افر اس 

 ُ
َ
  ےک روسؽ زایدہ اجےنن فاےل ںیہ رھپ آپ ےن اافغتسر رفامای وکؿ یس آتی اتکب اہلل ںیم بس ےس ڑبی ےہ ںیم ےن رعض یک الِّل
َ
 ل

ووُؾ ہی نس رک آپ ےن ریمے ےنیس رپ اہھت امرا رفامای اے اوبذنمر ےھجت ملع ابمرک وہ
ُ
ّ
َْقی 
ل
 ا
ُ
ّ
ی 
َ
ج
ْ ل

  ُؤوَ ا
َ
 ِإّل

َ
 ِإلَس

ل، دبعاہلل نب رابح رضحت ایب نب ع ، :  رافی
ب 
سل

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس نب اایس، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 وسرت االخص یک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 وسرت االخص یک 

     1448    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ریٌٗييی، مالک، ًبسالزحنً بً ًبساہلل بً ًبسالزحنً، حرضت ابوسٌيس خس :  راوی

 ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ٌَّ َرُجَّل َحسَّ َ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َ ََبٔی َس

 ٔ ا ََِػَبَح َجاَئ إ َلنَّ َٓ زَُصا  ُِٗل صَُو اہللُ َََحْس یَُززِّ  ُ َ ٍَ َرُجَّل َيرِقَ ٌَّ الزَُّجَل َسنٔ َ أ َٛ ََٓذََکَ َلُط َو َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  لَی َرُسؤل اہللٔ َػل

ٔسُل ثُلَُث اِلرُقِ  ٌِ ََّضا َلَت ٔ إٔى ٔسی بَٔئسظ ِٔ َه َوالَّٔذی َن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ َضا  الُّ َ٘ ٌٔ َیَت  آ

 دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اکی صخش وک ابر ابر یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب

  زپےتھ وہےئ انس بج حبص وہیئ اس ےن آرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ہی ذرک ایک ویکہکن فہ اس وس
َ

ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُؤوَ الِلّ

ُ

 

رت وک ق

مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اس وسرت اک رمہبت اس ےک الص رمہبت ےس مک وصتر رکات اھت آپ ےن رفامای 

 اہتیئ رقآؿ ےس زایدہ ےہ

 یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿلق اوعذرب

 

لی ت

 

ض
ف
 ب اقلفل افر لق اوعذرب اانلس یک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 لق اوعذربب اقلفل افر لق اوعذرب اانلس یک 

     1449    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ً٘بہ بً ًامز احنس بً ًنزو بً ْسح، ابً وہب، مٌاویہ، ًَلء بً حارث، ٗاسه، مٌاویہ، :  راوی

ًٔ اِلَحارٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ اؤیَُة  ٌَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی ُم حٔ ََِخبََرىَا ابِ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ اؤیََة َحسَّ ٌَ أسٔه َمِولَی ُم َ٘ ًِ اِل ًَ ٔث 

َّی ُٗوزُ بَٔزُسؤل اہللٔ َػل ِيُت ََ ُٛ اَل  َٗ  ٕ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَلُِّنَک َخیِرَ  ًَ ُ َبُة ََََل َ ِ٘ اَل لٔی یَا ًُ َ٘ َٓ َفٔ  َتُط فٔی الشَّ َٗ َه ىَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

ِر  َلِه یََزنٔی ُْسٔ َٓ اَل  َٗ ُِٗل ًََُوذُ بَٔزبِّ اليَّأض  ٙٔ َو َل َٔ ُِٗل ًََُوذُ بَٔزبِّ اِل لََّنىٔی  ٌَ َٓ ئََتا  َ ُسوَرَتیِٔن رُقٔ ا ى َلنَّ َٓ ا  ٔ ُت بٔضَٔنا ٔجسًّ زََل لَٔؼََلة

ًِ ا َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اہللُ  َْ َرُسوُل اہللٔ َػل ا ََفَ َلنَّ َٓ ِبٔح لٔليَّأض  َّی بٔضَٔنا َػََلَة الؼُّ ِبٔح َػل َبُة الؼُّ ِ٘ اَل یَا ًُ َ٘ َٓ ٔلَیَّ  َت إ َٔ ََلةٔ اِلَت لؼَّ

َٕ َرََیَِت  ِي َٛ 



 

اقمس، اعمفہی، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رفس ںیم  ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، اعمفہی، العء نب احرث،

 روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےک افٹن وک اچنیھک رکات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے ہبقع ایک ںیم ھجت وک دف رتہبنی وسرںیت ہن

  
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

ق
َ
 ف
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رَِبب

َ
ْ أ

ُ

 

ِس اھکسںیئ بج آپ ےن وسحمس ایک ےھجم ہی وسرںیت ھکیس رک زایدہ وخیش اھکسؤں رھپ آپ ق

ںیہن وہیئ وتآپ ےنحبص وک ارت رکرجف یک امنز ںیم یہی دف وسرںیت التفت ںیک وت بج آپ امنز ےس افرغ وہےئ وت ریمی رطػ وتمہج 

 وہ رک رفامای اے ہبقع ایک اب یھب ےھجمس مت اؿ وسروتں اک رمہبت

 نب رمعف نب رسح، انب فبہ، اعمفہی، العء نب احرث، اقمس، اعمفہی، رضحت ہبقع نب اعرم ادمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 لق اوعذربب اقلفل افر لق اوعذرب اانلس یک 

     1450    حسیث                               اولجلس   :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت ً٘بہ بً ًامز :  راوی

ًٔ إِٔسحَ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  بُرٔیِّ َحسَّ ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  َٙ

َه بَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل اَل بَِيَيا ََىَا ََٔسیرُ َم َٗ  ٕ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  َُٔظَيتَِيا ًَ ةٔ َواِْلَبَِوأئ إٔذِ  َٔ یَِن اِلُحِح

َٓحَ  ٙٔ َوًََُوذُ بٔزَبِّ اليَّأض َويَ رٔیْح َوُهِلَنْة َطسٔیَسْة  َل َٔ ذُ بٔأًَُوذُ بٔزَبِّ اِل وَّ ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یََت َّی اہللُ  َل َرُسوُل اہللٔ َػل وُل یَا ٌَ ُ٘

 ٔ ََلة َيا بٔضَٔنا فٔی الؼَّ ُتُط َیُؤمُّ ٌِ اَل َوَسنٔ َٗ وِّْذ بٔنِٔثلٔضَٔنا  ٌَ َذ ُمَت وَّ ٌَ َنا َا َٓ ذِ بٔضَٔنا  وَّ ٌَ َبُة َا ِ٘ ًُ 

 دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےک اسھت ہفجح افر اوباء )انیم دف اقمومں( ےک درایمؿ  ل راہ اھت ااچکن زیت وہا افر اتریکی ےن مہ وک ڈاھپن ایل وت روسؽ اہلل یلص

 ِس زپینھ رشفع رکدی افر رفامای اے ہبقع اؿ دفونں وس
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

ق
َ
 ف
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رَِبب

َ
ْ أ

ُ

 

روتں ےک ذرہعی اہلل ہیلع فملس ےنق

یک احتل داعاماگن رکف ویکہکن یسک وک انپہ امےنگن فاےل ےن اس یسیج انپہ ںیہن امیگن رضحت ہبقع رفامےت ںیہ اؿ وسروتں وک آپ ےس امنز 

 ںیم انس ےہ 

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، دیعس نب ایب دیعس، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ



 

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1451    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، سٔياٌ، ًاػه بً بہسلة، زر، حرضت ًبساہلل بً ًنز :  راوی

ًُ بَضِ  ًَأػُه بِ ثَىٔی  ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ زٓٔرٕ  ًَ َسَلَة 

 ِ ى ِيَت تُزَتُِّل فٔی السُّ ُٛ َنا  َٛ ٙٔ َوَرتِِّل  ِ َواِرَت َ ٌٔ ارِقَ آ اُل لَٔؼاحٔٔب اِلرُقِ َ٘ َه ُي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َمِيزَٔلَک ًِٔيَس آٔخٔ آَیٕة َػل ٔ إ َٓ َيا 

ُؤصَ   اَارِقَ

دسمد، ییحی، ایفسؿ، اعمص نب دہبۃل، زر، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل اعتیل 

 ایقتم ےک دؿ اصبح رقآؿ ےس رفامےئ اگ زپاتھ اج افر ڑچاتھ اج رہھٹ رہھٹ رک زپھ اسیج ہک داین ںیم رہھٹ رہھٹ رک زپاتھ اھت ویکہکن ریتا

 فہ ےہ اہجں وت آرخی آتی زپےھ اگ اقمؾ 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، اعمص نب دہبۃل، زر، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1452    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، جزیز، حرضت ٗتازہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اىص بً مالک :  راوی

 َّ ائَةٔ الئَّيیِّ َػل ًِ رٔقَ ًَ اَل َسأَِلُت َََنّشا  َٗ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٌَ َحسَّ اَل کَا َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

ا  َیُنسُّ َمسًّ

اک احؽ درایتف ایک  ملسم نب اربامیہ، رجری، رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب امکل ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رقات

 وت اوہنں ےن اہک ےک آپ رہ دم وک ادا رفامےت ےھت

 ت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب امکلملسم نب اربامیہ، رجری، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ



 

     1453    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یزیس بً خالس بً موہب، ليث، ابً ابی مليٜہ، حرضت يٌلی بً منلک رضی اہلل ًيہ :  یراو

 ًٔ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ ََٜة  ًٔ ََبٔی ُمَلِي ًِ ابِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ًٔ َمِوَصٕب الزَِّملٔیُّ َحسَّ ًُ َخالٔٔس بِ ثََيا َیزٔیُس بِ ًِ  َحسَّ ًَ َّطُ َسأََل َُوَّ َسَلَنَة  َمِنَلٕک ََى

ائَةٔ  ِس  رٔقَ َٗ ِّی َویََياُو  ٌَ يَُؼل اَلِت َوَما َلُِٜه َوَػََلَتطُ کَا َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَػََلتٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِّی َرُسؤل اہللٔ َػل َّی ثُهَّ ُيَؼل َر َما َػل

إَٔذا هٔیَ  َٓ ائََتطُ  َتِت رٔقَ ٌَ َّی ُيِؼبَٔح َوَن َّی َحً ِسَر َما َػل َٗ ِسَر َما ىَاَو ثُهَّ یََياُو  ا َٗ ّٓ ا رَحِ ّٓ ائََتُط رَحِ ُت رٔقَ ٌَ  َتِي

ملک ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اؾ ہملس ریض 
م

ب ،ہ، رضحت یلعی نب 
یل
سیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل، انب ایب 

ھا ری امنز افر اہکں آپ افر امنز اک احؽ درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک اہکں  اہلل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقات

م

 

ت

 افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک رطہقی ہی اھت ہک رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےتھ

ےتہ ینتج دری وسےئ رھپ اینت یہ دری ےک ےیل وساجےت ینتج دری کت امنز زپیھ یھت رھپ وسےن ےک دعب اینت یہ دری امنز ںیم وغشمؽ ر

اک احؽ ایبؿ ایک وت اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  ےھت افر ہی ہلسلس حبص کت اجری راتہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقات

 ( اھتےک رہ رحػ وک ایھچ رطح انس اجاتکس اک اکی اکی رحػ اگل اگل وہات اھت  )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقات رقات

ملک ریض اہلل ہنع :  رافی
م

ب ،ہ، رضحت یلعی نب 
یل
 سیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1454    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، مٌاویہ بً رقہ، حرضت ًبساہلل بً مِٔل رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل َرََ  َٗ ٕل  َّٔ َِ ًٔ ُم ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ َة  ًٔ رُقَّ اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًََلِيطٔ یُِت َرُسوَحسَّ َّی اہللُ  َل اہللٔ َػل

 ٍُ ِتٔح َوصَُو یَُزجِّ َٔ َُ بُٔشوَرةٔ اِل ٕة َيرِقَ َٗ ًَلَی ىَا ََّٜة َوصَُو  ِتٔح َم َٓ َه یَِوَو   َوَسلَّ

صفح نب رمع، ہبعش، اعمفہی نب رقہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ ہکم حتف وہا اس دؿ ںیم ےن 

 ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن رپ وسار ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرہ حتف زپھ آپ یلص اہلل

 رےہ ںیہ افر اکی آتی وک یئک یئک رمہبت زپھ رےہ ںیہ 

 صفح نب رمع، ہبعش، اعمفہی نب رقہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1455    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ًوسحہ، حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، اًنع، كلحہ، ًبسالزحنً ب :  راوی

ِوَس  ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ كَِلَحَة  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَازٕٔب َحسَّ  ًٔ ًِ اِلبَرَأئ بِ ًَ َحَة 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  ٌَ بٔأَِػَواتُِٜٔه َٗ آ َه َزیِّيُوا اِلرُقِ  لَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، ہحلط، دبعارلنمح نب وعہجس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اینپ آفازفں ےک ذرہعی رقآؿ وک زتنی وشخب 

 رجری، اشمع، ہحلط، دبعارلنمح نب وعہجس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1456    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، ٗتيبہ بً سٌيس، یزیس بً خالس، بً موہب، حرضت سٌيس بً ابی سٌيس :  راوی

 ٌِ ًٔ َمِوَصٕب الزَِّملٔیُّ بَٔن ًُ َخالٔٔس بِ ٌٔيٕس َوَیزٔیُس بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ َيالٔٔسیُّ َو ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ٌَّ اللَِّيَث َحسَّ َحسَّ ًَِبسٔ َياُظ ََ  ًِ ًَ ثَُضِه 

ًِ ابِ  ًَ اَل َیزٔیُس  َٗ إؾ َو َّٗ ًٔ ََبٔی َو ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ ََبٔی ىَضٔيٕک  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ََٜة  ًٔ ََبٔی ُمَلِي ًٔ ََبٔی اہللٔ بِ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ََٜة  ًٔ ََبٔی ُمَلِي

 ٔ ًٔ ََب ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ُٗتَِيَبُة صَُو فٔی َٛٔتابٔی  اَل  َٗ ٌٔيٕس َو ًِ َلِه َس َه َلِيَص ٔميَّا َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ی َس

 ٌٔ آ ًَّ بٔاِلرُقِ َِ  َیَت

اوب فدیل، ہبیتق نب دیعس، سیدی نب اخدل، نب ومبہ، رضحت دیعس نب ایب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

 صخش رقآؿ وک وخش آفازی ےس ہن زپےھ فہ مہ ںیم ےس ںیہن اراشد ےہ ہک وج 

 اوب فدیل، ہبیتق نب دیعس، سیدی نب اخدل، نب ومبہ، رضحت دیعس نب ایب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ رقاتئ ںیم سک رطح



 

     1457    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ًنزو، ابً ابی مليٜہ، ًبيساہلل بً ابی ىہيک، حرضت سٌس رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی ىَضٔيٕک  ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ بِ ًَ ََٜة  ًٔ ََبٔی ُمَلِي ًِ ابِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  بِ

َه ٔمِثَلطُ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٕس  ٌِ  َس

ب ،ہ، دیبع اہلل نب ایب کیہن
یل
، رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس ےک امدنن رفاتی امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب ایب 

 ےہ 

ب ،ہ، دیبعاہلل نب ایب کیہن، رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی
یل
 امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   باب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1458    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساَلًلی بً حناز، ًبسالحبار رضی اہلل ًيہ بً ورز سے روایت ےہ ٛہ ميں ےن ابً ابی مليٜہ :  راوی

 ٕ از ًُ َحنَّ ًِلَی بِ َ ًَِبُس اِْل ثََيا  ًُ ََبٔی  َحسَّ اَل ًُبَِيُس اہللٔ بِ َٗ وُل  ُ٘ ََٜة َي ًَ ََبٔی ُمَلِي ُت ابِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٔ ًُ اِلَوِرز ِبُس اِلَحبَّارٔ بِ ًَ ثََيا  َحسَّ

إَٔذا َرُجْل َرثُّ اِلبَِئت  َٓ َلِيطٔ  ًَ ََٓسَخِلَيا  َّی َزَخَل بَِيَتُط  َياُظ َحً ٌِ اتََّب َٓ وُل  َر َیزٔیَس َمزَّ بَٔيا ََبُو لَُبابََة  ُ٘ ُتُط َي ٌِ َشنٔ َٓ ثُّ اِلَضِيَئٔة 

لِ  ُ٘ َٓ اَل  َٗ  ٌٔ آ ًَّ بٔاِلرُقِ َِ ًِ َلِه یََت وُل َلِيَص ٔميَّا َم ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ََٜة یَا ََبَا َسنٔ ًٔ ََبٔی ُمَلِي ُت َٔلبِ

ِؤت  ًَ الؼَّ ًِ َحَش ٕس َََرََیَِت إَٔذا َلِه یَُٜ ََ  ُمَحنَّ يُُط َما اِسَتَلا اَل یَُحشِّ َٗ 

ب ،ہ ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک دبعاہلل نب ایب 
یل
دبعاالیلع نب امحد، دبعاابجلر ریض اہلل ہنع نب فرد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب ایب 

ےک اسھت مہ یھب رھگ سیدی اک انہک ےہ ہک اوبابلہب امہرے اپس ےس سگرے مہ اؿ ےک اسھت ےھت اہیں کت ہک فہ اےنپ رھگ ںیم ےئگ اؿ 

ںیم دالخ وہےئ مہ ےن داھکی ہک اکی صخش ےٹھپ رپاےن احؽ ںیم اھٹیب ےہ ںیم ےن اس ےس انس فہ اتہک اھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

ںیہ ہک ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش رقآؿ وک وخش آفاز ےس ہن زپےھ فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ دبعاابجلر ےتہک 

ب ،ہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ یک اے اوبدمحم ارگ وکیئ صخش وخش آفاز ہن وہے وت ایک رکے؟ اہجں کت نکمم وہ ایھچ 
یل
ںیم ےن انب ایب 

 آفاز ےس زپےھ 

ب ،ہ :  رافی
یل
 دبعاالیلع نب امحد، دبعاابجلر ریض اہلل ہنع نب فرد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1459    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، وٛيٍ، محنس بً سلامیٌ اىباری :  راوی

ثََيا ُمحَ  ىٔی بٔطٔ َحسَّ ِِ ىٔی َيِشَت ٌِ ًُ ًَُيِيَيَة َي ٍْ َوابِ اَل َوٛٔي َٗ اَل  َٗ ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ  ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ  نَّ

ی ابرقلآؿ لقن ایک ےہ 

 

ی

 

ع

 

 سئ
ن

 دمحم نب امیلسؿ، فعیک، دمحم نب امیلسؿ اابنری ےتہک ںیہ ہک فعیک افر انب ہنییع ےن 

 ریدمحم نب امیلسؿ، فعیک، دمحم نب امیلسؿ اابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقاتئ ںیم سک رطح ےس رتلیت رکان بحتسم ےہ

     1460    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً مالک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہسلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، ًنز ب :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ ًُ َمالٕٔک َوَحِيَوةُ  ثَىٔی ًَُنزُ بِ ًُ َوصِٕب َحسَّ ًُ َزاُوَز اِلَنِضزٔیُّ ََِخبََرىَا ابِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٔ  اِلَضاز

ِبٔس الزَّ  ًَ  ًٔ ًِ ََبٔی َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ٌَ اہللُ لَٔظِيٕئ بِ ٔ اَل َما ََذ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ  ًٔ ِحَن

ٌٔ َیِحَضزُ بٔطٔ  آ َّی بٔاِلرُقِ ى َِ ِؤت َیَت ًٔ الؼَّ ٌَ لَٔئيٓیٕ َحَش ٔ  َما ََذ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمع نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

رقآؿ وک ینعی آبفاز دنلب  رفامای اہلل اعتیل یسک الکؾ وک اس رطح وتمہج وہ رک ںیہن اتنس انتج ہک یسک یبن یک وخش آفازی ےک اسھت رقات

 وک  رقات

 ہلل ہنعامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمع نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ ظفح رکےن ےک دعب اس وک الھب دےنی رپ فدیع

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ظفح رکےن ےک دعب اس وک الھب دےنی رپ فدیع



 

     1461    یثحس                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابً ازریص، یزیس بً ابی زیاز، ًيسٰی بً ٓائس، حرضت سٌس بً ًبازہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ائٕٔس  َٓ  ًٔ ًِ ًٔيَسی بِ ًَ ًٔ ََبٔی زٔیَازٕ  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ََلٔئ ََِخبََرىَا ابِ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ًَُباَحسَّ سٔ بِ ٌِ اَل  َس َٗ اَل  َٗ َزَة 

ٌَ ثُهَّ یَِيَشاُظ إَٔلَّ َلقَٔی اہللَ  آ َُ اِلرُقِ ًِ اِمزٕٔئ َيرِقَ َه َما ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  زَّ َوَجلَّ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة ََِجَذَو َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ 

دہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب العء، انب ادرسی، سیدی نب ایب زاید، ٰیسیع نب افدئ، رضحت دعس نب ابع

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رقآؿ زپھ رک الھب دے فہ رفز ایقتم اہلل اعتیل اےس اخیل اہھت وہ رک ےلم اگ 

 دمحم نب العء، انب ادرسی، سیدی نب ایب زاید، ٰیسیع نب افدئ، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ دیجم است رطح رپ انزؽ وہےن اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ دیجم است رطح رپ انزؽ وہےن اک ایبؿ

     1462    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، رعوہ بً زبیر، حرضت ًبسالزحنً بً ًبسال٘اری :  ویرا

ِبٔس  ًَ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَ َحسَّ ُت ًَُنَز بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ارٔیِّ  َ٘ اِل

وُل َس  ُ٘ أب َي ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػ اِلَدلَّ ُؤَصا َوکَا ٔ َما َرَِقَ َُیِر ًَلَی   ٌٔ ا َٗ ُ ُسوَرَة اِلُفِ َ ٕ َيرِقَ ًٔ حٔزَاو ٜٔئه بِ ًَ َح ُت صَٔظاَو بِ ٌِ َّی اہللُ نٔ ل

َّبِتُ  َٖ ثُهَّ َلب َّی اِنَْصَ َلِيطٔ ثُهَّ ََِمَضِلُتطُ َحً ًَ ًَِحَل  ََ ٌِ ِٜٔسُت ََ َٓ ََىٔيَضا  َلِيطٔ َوَسلََّه َرَِقَ َّی اہللُ ًَ حٔئُِت بٔطٔ َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ طُ بٔزَٔزائٔطٔ 

 ِ َ ٔ َما َرَِقَ ًَلَی َُیِر  ٌٔ ا َٗ ُ ُسوَرَة اِلُفِ َ ُت َصَذا َيرِقَ ٌِ ِّی َسنٔ ٔن ِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ُ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ َّی ًَ اَل َلطُ َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َتئيَضا 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ُ  اہللُ  َه َصََٜذا َ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  َُ ُتُط َيرِقَ ٌِ ائََة الًَّٔی َسنٔ ََ اِلرٔقَ َٓرَقَ  َِ َِ ارِقَ اَل لَٔی ارِقَ َٗ ىِزَٔلِت ثُهَّ 

 ٌَ ًَلَی َسِب ٌَ َُىِزَٔل  آ ٌَّ صََذا اِلرُقِ ٔ اَل إ َٗ ََٜذا َُىِزَٔلِت ثُهَّ  اَل َص َ٘ َٓ َُِت  َ ٔمِيطُ َٓرَقَ ُؤا َما َتَيرسَّ ارِقَ َٓ  ٕٖ  ٔة َرَِحُ

یبنعق، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت دبعارلنمح نب دبعااقلری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس انس فہ رفامےت 

ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ےھت ہک ںیم ےن اشہؾ نب میکح وک وسرہ رفاقؿ اس رطہقی یک الخػ زپےتھ انس سج رطہقی ےس ںیم زپاتھ اھت افر 

ہیلع فآہل فملس ےن سج رطح زپاھیئ یھت اس ےیل رقبی اھت ہک ںیم اؿ ےس، طلغ زپےنھ رپ، اھجل زپوھں افر اؿ وک رفک دفں  رگم 



 

ا اؿ ںیم ےن اؿ وک تلہم دی اہیں کت ہک فہ افرغ وہ ےئگ بج فہ افرغ وہ ےکچ وت ںیم ےن اؿ یک رگدؿ ںیم اینپ اچدر ڈایل افر اتٹیسھگ وہ

وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم ےل ایگ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اؿ وک وسرہ 

رفاقؿ اس رطہقی ےک الخػ زپےتھ وہےئ انس ےہ سج رطہقی رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اھکسیئ یھت آپ یلص اہلل ہیلع 

 اؿ ےس رفامای زپوھ سپ اوہنں ےن ایس رطح زپاھ سج رطح ںیم اؿ وک زپےتھ وہےئ نس اکچ اھت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

فآہل فملس ےن رفامای ہی وسرت ایس رطہقی رپ انزؽ وہیئ ےہ اس ےک دعب ھجم ےس رفامای اب مت زپوھ سپ ںیم ےن زپاھ اس رپ یھب آپ 

امای ہک ہی وسرت ایس رطہقی رپ انزؽ وہیئ ےہ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یہی رف

ھا رے ےیل آاسؿ وہ اس رطہقی رپ زپوھ 

م

 

ت

 رقآؿ است رحوفں رپ انزؽ ایک ایگ ےہ سپ وج رطہقی 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت دبعارلنمح نب دبعااقلری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ دیجم است رطح رپ انزؽ وہےن اک ایبؿ

     1463    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یحٌی بً ٓارض، ًبسالززاٚ، حرضت مٌنز :  راوی

 ٔ اَل الزُّصِزٔیُّ إ َٗ اَل  َٗ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ُٖ فٔی اِْلَِمز ٔ اِْلرَِحُ ََّنا صَٔذظ ى

 ٕ او ُٕ فٔی َحََلٕل َوََل رَحَ ٔ  اِلَواحٔٔس َلِيَص َتِدَتل

ت رمعم ےتہک ںیہ ہک زرہی اک وقؽ ےہ ہک ہی رقات فں اک االتخػ یظفل ےہ الحؽ فرحاؾ ںیم دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رضح

 وکیئ االتخػ ںیہن ےہ 

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رضحت رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿامنز اک :   ابب

 رقآؿ دیجم است رطح رپ انزؽ وہےن اک ایبؿ

     1464    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، ہناو بً یحٌی ، ٗتازہ یحٌی بً يٌنز، سلامیٌ بً رصز، حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔيسٔ اللَّ ًِ َُبَیِّ َحسَّ ًَ زٕ اِلُدزَاعٔیِّ  ًٔ رُصَ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ َنَز  ٌِ ًٔ َي ًِ َیِحٌَی بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ًُ یَِحٌَی  اُو بِ َيا َصنَّ



 

 َ ل ًَ َٓ٘ٔيَل لٔی   ٌَ آ ئُِت اِلرُقِ ِّی َرُِقٔ ٔن ُبَیُّ إ َلِيطٔ َوَسلََّه یَا َ ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َٗ اَل  َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ اَل اِلَنَلُک ی رَحِ بِ َ٘ َٓ یِٔن  َٓ ٖٕ ََِو رَحِ

اَل اِلَنَلُک الَّ  َ٘ َٓ یِٔن ََِو ثَََلثَٕة  َٓ ًَلَی رَحِ ٘ٔيَل لٔی  َٓ َٓیِٔن  ًَلَی رَحِ ُِٗلُت  َٓیِٔن  ًَلَی رَحِ ُِٗل  ًَلَی ثَََلثَٕة الَّٔذی َمعٔی  ُِٗل  ٔذی َمعٔی 

ٖٕ ثُهَّ  َة َرَِحُ ٌَ َّ َسِب َّی بََل ًَلَی ثَََلثَٕة َحً ٜٔامّی َما َلِه َتِدتِٔه ُِٗلُت  ًَزٔیزّا َح ًَلامّٔی  ا  ٌّ ُِٗلَت َسنٔي  ٌِ ٔ ٖٕ إ ٖٕ کَا اَل َلِيَص ٔمِيَضا إَٔلَّ َطا َٗ

َذإب  ٌَ ًََذإب بَٔزِحَنٕة ََِو آیََة َرِحَنٕة بٔ  آَیَة 

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوب فدیل، امہؾ نب ییحی، اتقدہ ییحی نب رمعی، امیلسؿ نب رصد، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

؟وت ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ایب ےھجم رقآؿ زپاھای ایگ وت ھجم ےس وپاھچ ایگ رقآؿ اکی رحػ )ہجہل( رپ زپانھ اچےتہ وہ ای دف رحوفں رپ

ہک دف رحوفں رپ ںیم اس فتق وج رفہتش رقآؿ زپاھےن ےک ےیل ریمے اپس اھت اس ےن اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہہک دےیجی 

ےن رعض ایک ہک دف رحوفں رپ اس ےک دعب ھجم ےس وپاھچ ایگ ہک دف رحوفں رپ رقآؿ زپانھ دنسپ ےہ ای نیت رحوفں رپ؟ رھپ ایس رفہتش ےن 

ں وج ریمے اپس اھت اہک ہہک دےیجی نیت رحوفں رپ سپ ںیم ےن رعض ایک نیت رحوفں رپ افر رھپ ہی وساؽ وجاب اک ہلسلس اجری راہ اہی

کت ہک است رحوفں رپ زپےنھ افر اس یک ااجزت رپ ہی ہلسلس متخ وہا  اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ںیم ےس 

 ما   زپھ افر اچےہ وت زعسیا  امیکح  )اس دح کت وت درتس
یلی
می عا   

ش
 ےہ رگم رہ رحػ )ینعی رہ ہجہل افر رطہقی( اشیف افر اکیف ےہ ذہلا وت اچےہ وت 

  درتس ںیہن ہک وت( ذعاب یک آتی وک رتمح رپ متخ رکے افر رتمح یک آتی وک ذعاب یک آتی رپ ہی

 اوب فدیل، امہؾ نب ییحی ، اتقدہ ییحی نب رمعی، امیلسؿ نب رصد، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ دیجم است رطح رپ انزؽ وہےن اک ایبؿ

     1465    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مثىی، محنس بً جٌف، طٌبہ، حٜه، محاہس، ابً ابی ليلی، حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َّ ًُ اِلُنَثى ثََيا ابِ ًِ َُبَیِّ َحسَّ ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط َفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ ی َحسَّ ٕب ََ ٌِ َٛ  ًٔ بِ

َّی اہللُ  أََتاُظ ٔجبِرٔیُل َػل َٓ إر  َٔ ٌَ ًِٔيَس َََؿاةٔ بَىٔی ُٔ َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اہللُ  زَّ َوَجلَّ َیأُِمزَُک الئَّيیَّ َػل ًَ ٌَّ اہللَ  ٔ اَل إ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ُٙ َذلَٔک ثُهَّ  ًٔی ََل تُٔلي ٌَّ َُمَّ ٔ َتُط إ ٔفَ ِِ َٓاَتُط َوَم ا ٌَ اَل ََِسأَُل اہللَ ُم َٗ  ٕٖ ًَلَی رَحِ َتَک  َئ َُمَّ ٌِ ُارِقٔ ََٓذََکَ ىَِحَو صََذا ََ  َََتاُظ ثَاىَٔيّة 

َّ َسبِ  َّی بََل َليِ َحً ًَ ُؤا  ٖٕ رَقَ أَیَُّنا رَحِ َٓ  ٕٖ ٔة َرَِحُ ٌَ ًَلَی َسِب َتَک  َئ َُمَّ ٌِ ُارِقٔ ٌَّ اہللَ َیأُِمزَُک ََ ٔ اَل إ َٗ  ٕٖ َة َرَِحُ ِس َََػابُواٌَ َ٘ َٓ  طٔ 

روسؽ اہلل انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اجمدہ، انب ایب یلیل، رضحت ایب نب ع ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت 



 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینب افغر ےک اکی اتالب ےک اپس ےھت یھبت رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ رشتفی الےئ افر رفامای اہلل مت وک مکح 

رکات ےہ ہک اینپ اتم وک رقآؿ اکی رحػ رپ زپاھؤ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اعمہلم ںیم ںیم اہلل ےس اعمیف افر 

ت اک وختس اگر وہں ویکہکن ریمی اتم اس یتخس یک لمحتم ںیہن وہ یتکس رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ رسیتی رمہبت رشتفی رفغم

الےئ )افر دف رحوفں رپ زپاھےن اک مکح الےئ رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اینپ اتم یک وزمفری وک شیپ ایک( اہیں کت ہک 

زت یلم رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رفامای کشیب اہلل اعتیل مت وک مکح داتی ےہ ہک مت اینپ اتم وک است است رحوفں رپ زپےنھ یک ااج

 رحوفں کت رقآؿ اھکسؤ سپ فہ سج رحػ افر سج ہجہل رپ یھب زپ۔ںی ےگ فہ حیحص وہاگ 

  اہلل ہنعانب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اجمدہ، انب ایب یلیل، رضحت ایب نب ع ، ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1466    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً بظیرٓؽ بً ًنز، طٌبہ، ميؼور، ذر، حرضت نٌناٌ ب :  راوی

ٌٔ بِ  َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ مٔیِّ  ٍٕ اِلَحرِضَ ًِ ُيَشِي ًَ ًِ َذٓرٕ  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح َّی اہللُ َحسَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٕ ًٔ َبٔظیر

ُِه اِزًُونٔی ََ  اَل َربُّٜ َٗ ٌَٔباَزةُ  ًَاُئ صَُو اِل اَل السُّ َٗ  ِسَتحِٔب َلُِٜه ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

صفح نب رمع، ہبعش، وصنمر، ذر، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای داع 

ھا رے رب اک رفامؿ ےہ مت ھجم ےس داع رکف، ںیم وبقؽ رکفں اگ، ،

م

 

ت

 ابعدت ےہ افر 

ص نب رمع، ہبعش، وصنمر، ذر، رضحت امعنؿ نب :  رافی

ف

 ریشب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ : ابب

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 داع اک ایبؿ

     1467    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بونٌامہ، حرضت ابً سٌيسمشسز، یحٌی ، طٌبہ، زیاز، بً مِخاٚ، ا :  راوی

 َ ٕس َ ٌِ ًٕ لَٔش ًِ ابِ ًَ اَمَة  ٌَ ًِ ََبٔی َن ًَ  ٕٚ ا ًٔ ٔمِِخَ ٔ بِ ًِ زٔیَاز ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ىٔی ََبٔی َوََىَا َحسَّ ٌَ اَل َسنٔ َٗ َّطُ  ى

ٌٔيَنَضا َوبَِضَحَتضَ  ِّی ََِسأَلَُک اِلَحيََّة َوَن ٔن ُٗوُل اللَُّضهَّ إ َذا ََ َٛ َذا َو َٛ ًِ اليَّارٔ َوَسََلٔسلَٔضا َوََََُِللَٔضا َو َذا َوًََُوذُ بَٔک ٔم َٛ َذا َو َٛ ا َو

 ٔ ٌَ ف َتُسو ٌِ ِوْو َي َٗ  ٌُ وُل َسَيُٜو ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ ٔن اَل یَا بُىَیَّ إ َ٘ َٓ ٌَ ٌِ َتُٜو إٔیَّاَک ََ َٓ ًَأئ  ٔمِيُضِه ی السُّ

ًِ اليَّارٔ ًَُِٔذَت ٔمِيَضا َوَم  ٌِ ًَُِٔذَت ٔم ٔ ٔ َوإ ًِ اِلَدیِر ًِٔليَتَضا َوَما ٓٔيَضا ٔم ُ ًِٔليَت اِلَحيََّة َ ُ َ ٌِ ٔ ََّک إ ِّ إٔى ًِ الْشَّ  ا ٓٔيَضا ٔم

راہ اھت اے اہلل ںیم ھجت دسمد، ییحی، ہبعش، زاید، نب رخماؼ، اوباعنہم، رضحت انب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم ویں داع رک 

ےس تنج بلط رکات وہں افر اس یک وتمعنں افر ذلوتں اک وخاتس اگر وہں وج ایسی افر فیسی وہیگ افر انپہ اچاتہ وہں منہج ےس، اس یک 

وک ہی رفامےت  زریجنفں ےس افر اس ےک وطوقں ےس افر ایسی افر فیسی البؤں ےس، ، رفامای ےٹیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وہےئ انس ےہ ہک رقنعبی اےسی ولگ دیپا وہں ےگ وج داعؤں ںیم ابمہغل ےس اکؾ ایل رکںی ےگ، ، سپ ںیہک مت  اںیھن ولوگں ںیم ےس 

ہن وہ  بج ےھجت تنج لم اجےئ یگ وت اس یک امتؾ ںیتمعن افر ذلںیت از وخد احلص وہ اجںیئ یگ افر بج منہج ےس اجنت لم اجےئ یگ وت 

ؾ  ںوفیلں ےس وخد  دود ہراکٹرہ لم اجےئ اگ )ذہلا اس لیصفت یک رضفرت ںیہن ہکلب ج قل تنج یک بلط افر منہج ےس انپہ اکیف اس یک امت

 (ےہ

 دسمد، ییحی ، ہبعش، زاید، نب رخماؼ، اوباعنہم، رضحت انب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1468    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً حيبل، ًبساہلل بً یزیس، حيوہ، ابوہانی، حنيس بً ہانی ابوًلی، ػحابی رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله  :  راوی

 حرضت ٓـالہ بً ًبيس

ثََيا  ًُ َصاَحسَّ ثََيا َحِيَوةُ ََِخبََرنٔی ََبُو َصاىٕٔئ حَُنِيُس بِ ًُ َیزٔیَس َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ًَ ََِحَنُس بِ ِنَزو بِ ًَ ًَلٓٔیٕ  ٌَّ ََبَا  ىٕٔئ ََ

َّی اہللُ ًَ ًُبَِيٕس َػاحَٔب َرُسؤل اہللٔ َػل اَلَة بِ ـَ َٓ  ٍَ َُّط َسنٔ ثَطُ ََى ًََلِيطٔ َمالٕٔک َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوُل اہللٔ َػل وُل َسنٔ ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي  

ًََليِ  َّی اہللُ  ًَلَی الئَّيیِّ َػل الَی َوَلِه يَُؼلِّ  ٌَ ِس اہلَل َا َه َرُجَّل یَِسًُو فٔی َػََلتٔطٔ َلِه یَُنحِّ َّی اہللُ َوَسلَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َه  طٔ َوَسلَّ



 

ِ بَٔتِنحٔئس َربِّ ًَ  ِلَيِبَسَ َٓ ِه  ُٛ َّی َََحُس ٔ إَٔذا َػل یِرٔظ َِ ٔ اَل َلُط ََِو ل َ٘ َٓ ًَاُظ  ًَحَٔل َصَذا ثُهَّ َز َه  َلِيطٔ ثُهَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َيأئ  زَّ َوالثَّ ًَ طٔ َجلَّ َو

ُس بٔنَ  ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ یَِسًُو َب َّی اہللُ  ًَلَی الئَّيیِّ َػل ِّی   ا َطاَئ ُيَؼل

ادمح نب لبنح، دبعاہلل نب سیدی، ویحہ، اوباہین، دیمح نب اہین اوبیلع، احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اضفہل نب دیبع ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک امنز ںیم داع رکےت وہےئ انس، اس احؽ ںیم ہک اس ےن ہن وت اہلل یک 

ہیلع فآہل   ف انث یک یھت افر ہن یبن رپ درفد اجیھب اھت  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےن دلج ابزی ےس اکؾ ایل، رھپ آپ یلص اہللدمح

آاغز فملس ےن اس وک اےنپ اپس البای افر اس ےس اہک )ای یسک افر ےس اہک ہک( بج مت ںیم ےس وکیئ امنز زپےھ وت اےنپ رب یک دمحف انث ےس 

 رکے رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ےجیھب رھپ اس ےک دعب وج اچےہ داع امےگن،

 ادمح نب لبنح، دبعاہلل نب سیدی، ویحہ، اوباہین، دیمح نب اہین اوبیلع، احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اضفہل نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1469    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً ًبساہلل، یزیس بً ہاروٌ، اسوز بً طيباٌ، ابوىوٓل، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ٌُ ثََيا َصاُرو ًَائَٔظَة َرضٔیَ  َحسَّ  ًِ ًَ ٕل  َٓ ًِ ََبٔی ىَِو ًَ  ٌَ ًٔ َطِيَبا ٔ بِ ًِ اِْلَِسَوز ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ًُ ًَِيَضا بِ  اہللُ 

 َُ ًَأئ َویََس ًِ السُّ ٍَ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلََّه َيِشَتحٔبُّ اِلَحَوأم َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا  َما ٔسَوی َذلَٔک  َٗ

اہرفؿ نب دبع اہلل، سیدی نب اہرفؿ، اوسد نب  نابؿ، اوبونلف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس اجعم داعؤں وک دنسپ رفامےت ےھت افر وج داع اجعم ہن وہیت اس وک اایتخر ہن رفامےت 

 دی نب اہرفؿ، اوسد نب  نابؿ، اوبونلف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاہرفؿ نب دبعاہلل، سی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1470    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَّ َحسَّ وَل ُ٘ اَل ََل َي َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 



 

ِه اللَُّضهَّ ا ُٛ َظ َلطُ َََحُس َّطُ ََل ُمرِکٔ إٔى َٓ زِٔو اِلَنِشأََلَة  ٌِ ٌِ ٔطئَِت لَٔي ٔ ٌِ ٔطئَِت اللَُّضهَّ اِرَحِنىٔی إ ٔ  ُِٔفِ لٔی إ

یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، مت اہلل 

 ارگ وت اچےہ وت شخب دے، ارگ وت اچےہ وت رمح رک، ہکلب داع ںیم بلط رپ زعؾ وہان اچےیہ ویکہکن اہلل وک وبجمر رکےن ےس ویں داع ہن ایک رکف ہک

 فاال وکیئ ںیہن ےہ

 یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1471    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابً طہاب، ابوًبيس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی ًُ  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل اَل َحسَّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ بَِيٕس 

َلِه ُيِشَتَحِب لٔی َٓ ًَِوُت  ِس َز َٗ وُل  ُ٘ َي َٓ َحِل  ٌِ ِه َما َلِه َي ُٛ  ُيِشَتَحاُب ْٔلََحٔس

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبدیبع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

ھا ری داعںیئ اس فتق کت وبقؽ وہیت ںیہ بج کت اس ںیم دلج ابزی ہن یک اجےئ افر ویں ہن ےنہک ےگل ہک ںیم ےن داع یک یھت رگم 

م

 

ت

 وبقؽ ںیہن وہیئ

 یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبدیبع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1472    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٌب، حرضت ًبساہلل بً مشلنہ، ًبسالنلک بً محنس بً اینً، ًبساہلل بً يٌ٘وب بً اسحٙ، محنس بً ٛ :  راوی

 ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ًٔ يَ  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ًَ ًٔ ََیَِن ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ثَطُ َحسَّ ًِ َحسَّ نَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح وَب بِ ُ٘ ٌِ

 ًَ ثَىٔی  هٔیِّ َحسَّ ٕب اِلرُقَ ٌِ َٛ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ اَل ََل َاِشتُرُوا اِلُحُسَر ًَ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَبَّإض ََ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ



 

ُِٜه َوََل  ِّٔ ُٛ ََ ٌٔ ََّنا یَِيُوزُ فٔی اليَّارٔ َسلُوا اہللَ بٔبُُلو إٔى َٓ ٔ إٔذِىٔطٔ  یِر َِ ًِ ىََوَز فٔی َٛٔتأب ََخٔيطٔ بٔ ُُِتِه َاِشأَلُوُظ بُٔو  َم َٓإَٔذا ََفَ ُضورَٔصا 

ٕب کُلُّضَ  ٌِ َٛ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٔ َوِجطٕ  ًِ َُیِر اَل ََبُو َزاُوز ُرؤَی َصَذا اِلَحسٔیُث ٔم َٗ اِمَشُحوا بَٔضا ُوُجوَصُِٜه  َٓ ُٙ ی ٔ ا َواصَٔيْة َوصََذا الَّطَّ

ا ـّ ْٕ ََِي ٌٔي  ََِمَثلَُضا َوصَُو َؿ

نب انمی، دبعاہلل نب وقعیب نب ااحسؼ ، دمحم نب ع ،، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع  دبع اہلل نب ہملسم، دبعاکلمل نب دمحم

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )افل( دویارفں رپ رپدے ای الغػ تم ڈاول )ب( سج ےن 

وت وگای فہ منہج وک دھکی راہ ےہ )ج( بج اہلل ےس داع اموگنں وت ںویلیھتں وک  اےنپ یسک اھبیئ اک طخ اس یک ااجزت ےک ریغب داھکی )ینعی زپاھ(

 افرپ یک رطػ روھکں ہن ہک اؿ یک تشپ وک افر بج مت داع ےس افرغ وہ اجؤ وت اےنپ اہھت ہنم رپ ریھپ ول اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی دمحم

افر ہی رطہقی سج ےس ںیم ےن رفاتی ایک ےہ بس رطوقیں نب ع ، ےس یئک رطوقیں ےس رمفی ےہ رگم امتؾ رطےقی فیعض ںیہ 

 ےس رتہب ےہ رگم اس ےک ابفوجد ہی یھب فیعض ےہ 

دبعاہلل نب ہملسم، دبعاکلمل نب دمحم نب انمی، دبعاہلل نب وقعیب نب اقحس، دمحم نب ع ،، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1473    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً ًبسالحنيس، اسنٌيل بً ًياغ، ؿنـه َشیح، ابوهبيہ، ابوبَحیہ، حرضت مالک بً يشار سٜونی :  راوی

ثَيَ  ثَىٔ َحسَّ إغ َحسَّ ًَيَّ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٌٔيَل َي َِتُُط فٔی ََِػٔل إِٔسَن اَل رَقَ َٗ ًَِبٔس اِلَحنٔئس اِلَبِضَزانٔیُّ   ًُ ٌُ بِ یِٕح ا ُسَلامِیَ ًِ َُشَ ًَ ْه  ـَ ی َؿِن

 ُٜ ًٔ َيَشإر الشَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ثَُط  ُٜونٔیَّ َحسَّ یََّة الشَّ ٌَّ ََبَا بََِحٔ ثََيا ََبُو َهبَِيَة ََ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِوفٔیِّ ََ ٌَ ونٔیِّ ثُهَّ اِل

اَل ََبُو َزاُوز َٗ ُِٜه َوََل َاِشأَلُوُظ بُٔوُضورٔصَا  ِّٔ ُٛ ََ ٌٔ اِسأَلُوُظ بٔبُُلو َٓ اَل إَٔذا َسأَِلُتِه اہللَ  َٗ َه  ًَِبسٔ اِلَحنٔئس َلطُ  َوَسلَّ  ًُ ٌُ بِ اَل ُسَلامِیَ َٗ و 

ًَ َيَشارٕ  ًِٔيَسىَا ىٔی َمالَٔک بِ ٌِ  ُػِحَبْة َي

، اوبرحبہی، رضحت امکل نب اسیر وکسین ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل   ِ

 

م رشحی، اوبظ

 

مص

 

ض

امیلسؿ نب دبعادیمحل، اامسلیع نب ایعش، 

ں یک تشپ افرپ رک ےک ہن اموگن  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج مت اہلل ےس داع اموگنں وت ایلیھتہں افرپ رک ےک اموگنں  ںویلیھت

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امیلسؿ نب دبعادیمحل اک ایبؿ ےہ ہک امہرے زندکی امکل نب اسیر وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص اک



 

 (رشػ احلص ےہ )ینعی فہ احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ

، اوبرحبہی، رضحت امکل نب اسیر وکسین امیلسؿ نب دبعادیمحل، الیعمس :  رافی  ِ

 

م رشحی، اوبظ

 

مص

 

ض

 نب ایعش، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1474    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً٘بہ بً مرکو، سله بً ٗتيبہ، ًنز بً ىبَاٌ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ ََىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌَ ًٔ ىَِبَضا ًِ ًَُنَز بِ ًَ ُٗتَِيَبَة   ًُ ثََيا َسِلُه بِ وٕ َحسَّ ًُ ُمرِکَ َبُة بِ ِ٘ ثََيا ًُ اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َحسَّ َٗ  َمالٕٔک 

َّی اہللُ  ِيطٔ َوَهاصٔزٔصَٔناَػل َّٔ َٛ  ًٔ ََٜذا بَٔباكٔ َه یَِسًُو َص ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

ہبقع نب رکمؾ، ملس نب ہبیتق، رمع نب اھبنؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےھت ایلیھتہں افرپ رک ےک )اعؾ وطر رپ( افر ںویلیھتں یک تشپ افرپ رک ہیلع فآہل فملس وک داھکی  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع امےتگن

 (ےک )ااقستسء ںیم

 ہبقع نب رکمؾ، ملس نب ہبیتق، رمع نب اھبنؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1475    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مومل بً ٓـل، ًيسی، ابً یوىص، جٌف، ابً مينوٌ، حرضت سلامیٌ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ىٔ  ٌِ ثََيا ًٔيَسی َي انٔیُّ َحسَّ ٔل اِلََحَّ ـِ َٔ ًُ اِل ُل بِ ثََيا ُمَؤمَّ ٌٕ َػاحَٔب اِْلَىَِنأن َحسَّ ًَ َمِيُنو ىٔی ابِ ٌِ َفْ َي ٌِ ثََيا َج ًَ یُوىَُص َحسَّ ی ابِ

ُِه َتَبا ٌَّ َربَّٜ ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٌَ ًِ َسِلَنا ًَ  ٌَ ثَىٔی ََبُو ًُِثَنا یْه َيِشَتِحٌٔی َحسَّ الَی َحٌٔیٌّ ََکٔ ٌَ َرَک َوَا

 ًَ  ًِ أم ٌِ َیزُزَّصَُنا ٔػِفّ ٍَ یََسیِطٔ إَٔلِيطٔ ََ َٓ ٔ إَٔذا َر  ِبٔسظ

وملم نب لضف، یسیع، انب ویسن، رفعج، انب ومیمؿ، رضحت امیلسؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ھا را رب ڑبی رشؾ فاال افر ڑبے رکؾ فاال ےہ اس وک اس ابت ےس رش

م

 

ت

ؾ آیت ےہ ہک اس اک وکیئ دنبہ اس ےک آےگ اہھت فملس ےن رفامای 

 الھپےئ افر فہ اؿ وک اخیل ولاٹ دے 



 

 وملم نب لضف، یسیع، انب ویسن، رفعج، انب ومیمؿ، رضحت امیلسؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؤں اک ایبؿداع :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1476    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، وہيب بً خالس، ًباض بً ًبساہلل بً مٌبس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ َخالٕٔس َحسَّ  ىٔی ابِ ٌِ ثََيا ُوَصِيْب َي ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًٔ بَّأض بِ ٌَ ًٔ اِل َبٔس بِ ٌِ ًٔ َم ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًُ بَّاُض بِ ٌَ ثَىٔی اِل

ٜٔبَِيَک ََِو ىَِحَوصُ  ٍَ یََسیَِک َحِذَو َمِي َٓ ٌِ َتزِ َ اَل اِلَنِشأََلُة َ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ لٔٔب  ٌِ ُأظیرَ اِلُنلَّ اُر ََ َٔ ِِ ٔ َنا َوأَلِست

ٍٕ َو  ابٔأُِػبُ ٌّ ٌِ َتُنسَّ یََسیَِک َجنٔي َ  احَٔسةٕ َوأَلبِتَٔضاُل َ

ومیس نب اامسلیع، فبیہ نب اخدل، ابعس نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک داع اک ادب ہی ےہ 

ایلگن ےس ااشرہ رکے افر ااہتبؽ ہک دفونں اہوھتں وک ومڈنوھں کت ای اؿ ےک رقبی کت ااھٹےئ افر اافغتسر اک ادب ہی ےہ ہک اکی 

 )اعزجی فااسکنری ےس داع امانگن( اک ادب ہی ےہ ہک اکی اسھت دفونں اہوھتں وک الیھپ دے 

 ومیس نب الیعمس، فبیہ نب اخدل، ابعس نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1477    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًثناٌ، سٔياٌ، ًباض بً ًبساہلل بً مٌبسبً ًباض، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَ حَ  ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  اَل ٓٔيطٔ َحسَّ َٗ ًَبَّإض بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث   ًٔ َبٔس بِ ٌِ ًٔ َم ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ًَبَّاُض بِ ثَىٔی  ٌُ َحسَّ َيا ِٔ ثََيا ُس سَّ

ا یَلٔی َوِجَضطُ  َل ُهُضوَرصَُنا ٔمنَّ ٌَ ٍَ یََسیِطٔ َوَج َٓ ََٜذا َوَر  َوأَلبِتَٔضاُل َص

س، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی ویں یھب رمفی ےہ ہک رمعف نب امثعؿ، ایفسؿ، ابعس نب دبعاہلل نب دبعمنب ابع

 ااہتبؽ اس رطح ےہ افر دفونں اہھت اس دقر دنلبی کت ااھٹےئ ہک ںویلیھتں یک تشپ رہچہ ےک رقبی کت آیئگ 

 رمعف نب امثعؿ، ایفسؿ، ابعس نب دبعاہلل نب دبعمنب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1478    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً مٌبس بً ًباض، حرضت محنس بً یحٌی ، بً ٓارض، ابزاہيه بً حنزہ، ًبسالٌزیز بً محنس ًباض بً ًبساہلل :  راوی

 ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ًُ ُمَحنَّ  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ بَّأض بِ ٌَ ًِ اِل ًَ ٕس 

 ٔ ًِ ََخٔيطٔ إ ًَ ًَبَّإض   ًٔ َبٔس بِ ٌِ ََٓذََکَ ىَحِ َم اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ   ًٔ  َوظُ بَِزاصٔيَه بِ

دمحم نب ییحی، نب افرس، اربامیہ نب زمحہ، دبعازعلسی نب دمحم ابعس نب دبعاہلل نب دبعم نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

 دحثی اکی دفرسی دنس ےک اسھت یھب ذموکر ےہیہی 

دمحم نب ییحی ، نب افرس، اربامیہ نب زمحہ، دبعازعلسی نب دمحم ابعس نب دبعاہلل نب دبعم نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1479    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٗتيبہ بً سٌيس، ابً لہيٌہ، حٔؽ بً ہاطه، بً ًتبہ، حرضت سائب بً یزیس رضی اہلل ًيہ اپيے والس )یزیس بً  :  راوی

 (سٌيس

ثََيا ا ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًٔ یَزٔیَس  ائٔٔب بِ ًِ الشَّ ًَ إؾ  َّٗ ًٔ ََبٔی َو ًٔ ًُتَِبَة بِ ًٔ َصأطٔه بِ ِٔٔؽ بِ ًِ َح ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي بِ

ٍَ یََسیِطٔ َمَشَح َوِجَضطُ بَٔيَسیِطٔ  َٓ ًَا ََفَ ٌَ إَٔذا َز َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ 

صفح نب اہمش، نب ہبتع، رضحت اس ب نب سیدی ریض اہلل ہنع اےنپ فادل )سیدی نب دیعس( ےس رفاتی رکےت ہبیتق نب دیعس، انب ہعیہل، 

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج داع رکےت ےھت وت دفونں اہوھتں وک ااھٹےت ےھت افر داع ےک دعب اہوھتں وک ہنم رپ ریھپ ےتیل

 ےھت

 (، صفح نب اہمش، نب ہبتع، رضحت اس ب نب سیدی ریض اہلل ہنع اےنپ فادل )سیدی نب دیعسہبیتق نب دیعس، انب ہعیہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1480    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، مالک بً مِول، ًبساہلل بً بزیسہ، حرضت ًبساہلل بً بزیسہ اپيے والس :  راوی

 ٌَّ ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ ًُ بَُزیَِسَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  َوٕل َحسَّ ِِ ًٔ ٔم ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًَ َحسَّ َّی اہللُ  َلِيطٔ  َرُسوَل اہللٔ َػل

ََّک ََىَِت اہللُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ ََىَِت  ِّی ََِطَضُس ََى ِّی ََِسأَلَُک ََن ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ٍَ َرُجَّل َي َه َسنٔ َنُس الَّٔذی َلِه َیلِٔس َوَلِه یُوَلِس َوَلِه  َوَسلَّ اِْلََحُس الؼَّ

 ٔ ِس َسأَِلَت اہللَ ب َ٘ اَل َل َ٘ َٓ ّوا َََحْس  ُٔ ُٛ ًِ َلطُ  ًَِلی َوإَٔذا زُعَٔی بٔطٔ َََجاَب َیُٜ  أَلِسٔه الَّٔذی إَٔذا ُسئَٔل بٔطٔ ََ

دسمد، ییحی، امکل نب وغمؽ، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
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 ےس اماتگن ےہ وت داتی ےہ افر بج اس ےک ذرہعی داع یک اجیت ےہ وت وبقؽ یک اجیت ےہ 

 دسمد، ییحی ، امکل نب وغمؽ، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   باب

 داع اک ایبؿ

     1481    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالزحنً بً خالس، زیس بً حباب، مالک بً مِول، حرضت مالک بً مِول :  راوی

ًُ حَُبإب َحسَّ  ثََيا َزیُِس بِ ِّیِّ َحسَّ ًُ َخالٕٔس الزَّق ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ِس َسأَِلَت َحسَّ َ٘ اَل ٓٔيطٔ َل َٗ َوٕل بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  ِِ ًُ ٔم ثََيا َمالُٔک بِ

ًَِؤه  َ َّ َوَجلَّ بٔاِسنٔطٔ اِْل ًَز  اہلَل 

دبعارلنمح نب اخدل، زدی نب ةحب، امکل نب وغمؽ، رضحت امکل نب وغمؽ ےس یہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص 

  ےس رفامای وت ےن اہلل ےس امس ا مظ ےک ذرہعی داع یک،اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش

 دبعارلنمح نب اخدل، زدی نب ةحب، امکل نب وغمؽ، رضحت امکل نب وغمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 داع اک ایبؿ

     1482    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ًبيساہلل خلٕ بً خلئہ، حٔؽ بً اخی، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٕؽ َي ِٔ ًِ َح ًَ َة  َٔ ًُ َخلٔي ُٕ بِ ثََيا َخَل ًُ ًُبَِئس اہللٔ اِلَحَلٔيیُّ َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ٌَ َحسَّ َُّط کَا ًِ ََىَٕص ََى ًَ ََخٔی ََىَٕص 

 ٔ ِّی ََِسأَلَُک ب ٔن ُضهَّ إ ًَا اللَّ ِّی ثُهَّ َز َه َجالّٔشا َوَرُجْل يَُؼل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌُ َم ٌَّ َلَک اِلَحِنُس ََل إَٔلَط إَٔلَّ ََىَِت اِلَنيَّا َ أ

َنَوأت َواِْلَِرٔق یَ  ٍُ الشَّ ًَا اہلَلبَٔسی ِس َز َ٘ َه َل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ وُو  يُّ َٗ اؤ یَا وَیُّ یَا   بٔاِسنٔطٔ ا َذا اِلَحََلٔل َواِْلَِٔکَ

ًَِلی ٔوئه الَّٔذی إَٔذا زُعَٔی بٔطٔ َََجاَب َوإَٔذا ُسئَٔل بٔطٔ ََ ٌَ  اِل

ایخ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت فہ روسؽ اہلل یلص  دبعارلنمح نب دیبع اہلل فلخ نب ہفیلخ، صفح نب
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افر بج  فآہل فملس ےن رفامای کشیب اس ےن اہلل وک اس میظع انؾ ےس اکپرا ےہ ہک بج یھب اس ےک ذرہعی داع یک یئگ اہلل ےن وبقؽ رفامیئ

 یھب اس ےک ذرہعی ھچک اماگن ایگ اہلل ےن انعتی رفامای 

 دبعارلنمح نب دیبعاہلل فلخ نب ہفیلخ، صفح نب ایخ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿداع اک 

     1483    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًيسٰی بً یوىص، ًبيساہلل بً ابی زیاز، طہز بً حوطب، حرضت اسناء بيت یزیس :  راوی

 ًِ ًَ  ٕ ًُ ََبٔی زٔیَاز ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌَّ َحسَّ ًِ ََِسَناَئ بِٔئت َیزٔیَس ََ ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ َطِضز

ًَِوُه فٔی َصاَتیِٔن اِْلیََتیِٔن َوإَٔلُضُِٜه إَٔلْط َو  َ اَل اِسُه اہللٔ اِْل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اتَٔحٔة الئَّيیَّ َػل َٓ ًُ الزَّحٔيُه َو احْٔس ََل إَٔلَط إَٔلَّ صَُو الزَِّحَن

وُو ُسوَرةٔ آ يُّ َ٘ ٌَ اله اہللُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ صَُو اِلَهیُّ اِل  ٔل ًِٔنَزا

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، دیبع اہلل نب ایب زاید، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
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 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، دیبعاہلل نب ایب زاید، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1484    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، حٔؽ بً ُياث، اًنع، حبيب بً ابی ثابت، حرضت ًائظہ رضی  :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ََبٔی ثَابٕٔت  ًِ َحبٔئب بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ َُٔيإث  ُِٔؽ بِ ثََيا َح ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَلِت  َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًََلإئ 

 َّ َل الئَّيیُّ َػل ٌَ َح َٓ َضا  َٗ ًِ َْسَ ًَلَی َم َلِت َتِسًُو  ٌَ َح َٓ ْة َلَضا  َٔ ِت ٔمِلَح َٗ اَل ََبُو ُْسٔ َٗ ِيُط  ًَ خٔی  وُل ََل ُاَشبِّ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

ًَِيطُ  فٔی  ِّٔ خٔی ََِی ََل تَُد  َزاُوز ََل ُاَشبِّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت اؿ اک 

ر ےک ےیل دبداع رکےن ںیگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک انگہ ںیم یمک تم رک اوبداؤد ےتہک احلػ وچری وہ ایگ وت فہ وچ

ی اک ی بل ےہ اس ےک انگہ ںیم فیفخت تم رک 

 

ج
شیِ

 

ن

 ںیہ ہک ال

 امثعؿ نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1485    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہسلامیٌ بً رحب، طٌبہ، ًاػه بً ًبيساہلل ساله بً ًبساہلل، حرضت ًنز رضی اہلل ًي :  راوی

 ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ًِ َسالٔٔه بِ ًَ ًٔ ًُبَِئس اہللٔ  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًَِيطُ َحسَّ ًِ ًَُنَز َرضَٔی اہللُ  ًَ ًِ ََبٔيطٔ 

 َ أ َٓ ِنَزةٔ  ٌُ َه فٔی اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل اِسَتأَِذىُِت الئَّيیَّ َػل نٔی َٗ اَل کَلَٔنّة َما َيرُسُّ َ٘ َٓ ًَائَٔک  ًِ زُ اَل ََل َتِيَشَيا یَا َُخَیَّ ٔم َٗ ٌَ لٔی َو ٔ ذ

َيا یَا ِٛ اَل َََِشٔ َٗ ثَئيطٔ َو َحسَّ َٓ ُس بٔاِلَنٔسیَئة  ٌِ ًَأػّنا َب َبُة ثُهَّ َل٘ٔيُت  ٌِ اَل ُط َٗ ىَِيا  ٌَّ لٔی بَٔضا السُّ ًَائَٔک  ََ  َُخَیَّ فٔی زُ

، اعمص نب دیبع اہلل اس م نب دبع اہلل، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل امیلسؿ نب رحب، ہبعش

ہیلع فآہل فملس ےس رمعہ رکےن یک ااجزت اچیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت رمتمح رفامیئ افر رفامای اے ریمے وھچےٹ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس تبحم ف تقفش رھبے وقؽ ےس ےھجم اینت وخیش وہیئ ہک ارگ ےھجم اھبیئ اینپ داع ںیم ےھجم ہن وھبانل آپ 



 

اسری داین یھب لم اجیت بت یھب اینت وخیش ہن وہیت ہبعش ےتہک ںیہ ہک اعمص نب دیبع اہلل ےس ہی دحثی ےننس ےک دعب ریمی دمہنی ںیم 

ؿ یک افر )اجبےئ اے ریمے اھبیئ ےھجم اینپ داع ںیم ہن وھبانل، ےک( اہک اے دفابرہ الماقت وہیئ وت اوہنں ےن ھجم ےس یہی دحثی ایب

 ریمے اھبیئ ےھجم اینپ داع ںیم رشکی رانھک 

 امیلسؿ نب رحب، ہبعش، اعمص نب دیبعاہلل اس م نب دبعاہلل، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع اک ایبؿ

     1486    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہیر بً رحب، ابومٌاویہ، اًنع، ابوػالح، حرضت سٌيس بً ابی وٗاؾ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبُو ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ًَلَیَّ الئَّيیُّ  َحسَّ اَل َمزَّ  َٗ إؾ  َّٗ ًٔ ََبٔی َو ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ُم

بَّابَةٔ  ِس َوَََطاَر بٔالشَّ ِس ََحِّ اَل ََحِّ َ٘ َٓ َه َوََىَا ََِزًُو بٔأُِػبَُعیَّ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

اشمع، اوباصحل، رضحت دیعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، اوباعمفہی، 

فآہل فملس ریمے اپس ےس سگرے اس فتق ںیم داع ںیم اینپ دف اویلگنں ےس ااشرہ رک راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 دت ےس اکی ایلگن ےس اکی ایلگن ےس افر ااشرہ ایک ا تشگ اہش

 زریہ نب رحب، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت دیعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکنکویں ےس حیبست وک امشر رکان

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رکانرکنکویں ےس حیبست وک امشر 

     1487    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، ًنزو بً سٌيس بً ابی ہَلل، خزینہ، حرضت سٌس بً ابی وٗاؾ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَائَٔظَة بِٔئت َحسَّ  ًِ ًَ ًِ ُخزَیَِنَة  ًَ ثَطُ  ًَ ََبٔی صََٔلٕل َحسَّ ٌٔيَس بِ ٌَّ َس ًَِنْزو ََ

 ٕ ًَلَی اِمَزََة َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َُّط َزَخَل َم ًِ ََبٔيَضا ََى ًَ إؾ  َّٗ ًٔ ََبٔی َو ٔس بِ ٌِ  َوبَیَِن یََسیَِضا ىَّوی ََِو َحّصی َس



 

ًََسَز َما َخلَ ُاَش  ٌَ اہللٔ  اَل ُسِبَحا َ٘ َٓ ُل  ـَ ِٓ ًِ َصَذا ََِو ََ َلِئک ٔم ًَ اَل َُِخبٔرُٔک بَٔنا صَُو ََِيرَسُ  َ٘ َٓ ُح بٔطٔ  ٌَ بِّ َنأئ َوُسِبَحا َٙ فٔی الشَّ

َٙ بَیَِن َذلَٔک َوُسِبَحا ًََسَز َما َخَل ٌَ اہللٔ  َٙ فٔی اِْلَِرٔق َوُسِبَحا ًََسَز َما َخَل بَرُ ٔمِثُل اہللٔ  ِٛ ْٙ َواہللُ ََ ٔ ًََسَز َما صَُو َخال ٌَ اہللٔ 

َة إَٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ   ٔمِثُل َذلَٔک َذلَٔک َواِلَحِنُس ِهَّلِل ٔمِثُل َذلَٔک َوََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ٔمِثُل َذلَٔک َوََل َحِوَل َوََل 

، زخہمی، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب دیعس نب ایب الہؽ

ب ا ں )رکنکایں( زپیھ وہیئ ںیھت س  ےک ذرہعی فہ 
ل
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گ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی وعرت ےک اپس ےئگ سج ےک اسےنم 

دہ آاسؿ )ای ہی ہک اس ےس زایدہ رتہب( رطہقی ہن حیبست زپھ ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ھجت وک اس ےس زای
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 ت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنعادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب دیعس نب ایب الہؽ، زخہمی، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رکنکویں ےس حیبست وک امشر رکان

     1488    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً زاؤز، ہانی بً ًثناٌ، حرضت يشیرہ رضی اہلل ًيہ مشسز، ًبساہلل :  راوی

ًِ يُ  ًَ َة بِٔئت یَأْسٕ  ـَ ًِ حَُنِي ًَ  ٌَ ًٔ ًُِثَنا ًِ َصاىٔٔئ بِ ًَ ًُ َزاُوَز  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ َشیَِرَة ََِخبَرَِتَضا ََ

َه َََمَزصُ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَّ َمِشئُوََلْت َػل َُّض إٔى َٓ ٌَ بٔاِْلَىَأمٔل  ِ٘ٔس ٌِ ٌِ َي ِضلٔئل َوََ ٔسیٔص َوالتَّ ِ٘ ٔ َوالتَّ ِٜبٔیر ٌِ یَُزأًیَن بٔالتَّ ََ ًَّ

اْت  َ٘  ُمِشتَِيَل

وک  دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اہین نب امثعؿ، رضحت ریسیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں

 ے ہک رفز ایقتم اؿ ےس وساؽ 
سلی
مکح دای ہک فہ ریبکت، دقتسی، افر لیلہت یک احمتظف رکںی افر حیبست وک ایلگن ےک وپرفں ےس امشر رکںی ا

 وہاگ افر فہ وجاب دںی یگ 

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اہین نب امثعؿ، رضحت ریسیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 رکنکویں ےس حیبست وک امشر رکان

     1489    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يہًبيساہلل بً ًنز بً ميرسہ، محنس بً ٗسامہ، اًنع، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ً :  راوی

 ًَ اْو  ًَثَّ ثََيا  الُوا َحسَّ َٗ  ًَ ی َُٗساَمَة فٔی آَخٔ  ًُ ُس بِ َة َوُمَحنَّ ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًٔ َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل

َّی اَل َرََیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ائٔٔب  َُٗساَمَة  الشَّ  ًُ اَل ابِ َٗ ِشبٔيَح  ُ٘ٔس التَّ ٌِ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

 بَٔينٔيئطٔ 

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، دمحم نب دقاہم، اشمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع 

  اہھت یک اویلگنں رپ حیبست وک امشر رکےت ےھت فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داےنہ

 دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، دمحم نب دقاہم، اشمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

  وک امشر رکانرکنکویں ےس حیبست

     1490    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زاؤز بً اميہ، سٔياٌ بً ًيييہ، محنس بً ًبسالزحنً َکیب، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ُمحَ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس َة َحسَّ ًُ ََُميَّ ثََيا َزاُوزُ بِ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ یِٕب  ًِ َُکَ ًَ ًٔ َمِولَی آٔل كَِلَحَة  ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ٔس بِ نَّ

َل اِس  َحوَّ َٓ ٌَ اِسُنَضا بُزََّة  ًِ ًِٔئس ُجَویِزَٔیَة َوکَا َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َخَ َصا َٗ َد َوهَٔی فٔی ُمَؼَلَّ َِخَ َٓ َنَضا 

ٍَ کَلٔنَ َوَرجَ  َسٔک ََِربَ ٌِ ُِٗلُت َب ِس  َٗ اَل  َٗ ِه  ٌَ اَلِت َن َٗ ٔک َصَذا  اَل َلِه َتزَالٔی فٔی ُمَؼَلَّ َ٘ َٓ َصا  إت ثَََلَث َمزَّإت َلِو ٍَ َوهَٔی فٔی ُمَؼَلَّ

ٔشطٔ َو  ِٔ ًََسَز َخِل٘ٔطٔ َورَٔؿا َن  ٔ ٌَ اہللٔ َوبَٔحِنٔسظ ًَّ ُسِبَحا ُِٗلٔت َلَوَزىَِتُض ٔططٔ َؤمَساَز کَلَٔناتٔطٔ ُوزٔىَِت بَٔنا   زٔىََة رَعِ

داؤد نب اہیم، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دبعارلنمح رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس )اینپ یب یب( رضحت وجریہی ریض اہلل اہنع ےک اپس ےس ےلکن )ےلہپ ااکن انؾ ربہ اھت دعب ںیم آ

ےن دبتلی رک ےک وجریہی راھک( اوستق فہ اےنپ ےلصم رپ یھٹیب ںیھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ رھگ رشتفی الےئ بت یھب 

وہ؟ اوہنں ےن فہ ایس ہگج یھٹیب وہیئ ںیھت )افر حیبست زپھ ریہ ںیھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ایک مت بج ےس ںیہی یھٹیب 

 اہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اہمترے اپس ےس اج رک اچر ےملک نیت ابر ےہک ارگ فہ ےملک اہمتری حیبست ےک اسھت
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 داؤد نب اہیم، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دبعارلنمح رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿداعؤں اک ایب :   ابب

 رکنکویں ےس حیبست وک امشر رکان

     1491    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس بً مشله، اوزاعی، حشاٌ بً ًليہ، محنس بً ابی ًائظہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ًُ إٔبَِزاصٔيَه حَ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ثَىٔی َحسَّ اَل َحسَّ َٗ َة  ًَٔليَّ  ًُ ٌُ بِ ا ثَىٔی َحشَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ سَّ

اَل ََبُو َذٓرٕ یَا َرُسوَل اہللٔ َذَصَب ََِػَحاُب  َٗ اَل  َٗ ثَىٔی ََبُو صَُزیَِزَة  اَل َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة  ًُ ََبٔی  ُس بِ ُ  ُمَحنَّ ثُورٔ بٔاِْل َنا السُّ َٛ  ٌَ و ُجورٔ يَُؼلُّ

 َ٘ َٓ ُٚ بٔطٔ  ٌَ بَٔضا َوَلِيَص َلَيا َماْل ىََتَؼسَّ ُٗو وُل ََِمَوإل َیَتَؼسَّ ـُ ُٓ َنا َنُؼوُو َوَلُضِه  َٛ  ٌَ ِّی َوَيُؼوُمو َّی اہللُ نَُؼل اَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ًَلُِّنَک کَلَٔنإت تُِسرُٔک  ُ َلِيطٔ َوَسلََّه یَا ََبَا َذٓرٕ ََََل َ اَل  ًَ َٗ ًََنلَٔک  ًِ َََخَذ بٔنِٔثٔل  َک إَٔلَّ َم َٔ ًِ َخِل َک َم ُ٘ َک َوََل َیِلَح َ٘ ًِ َسَب ًَّ َم ٔ بٔض

َّ َوَجلَّ زُبَُز کُلِّ َػََلةٕ ثَََلثّا َوثَََلثٔیَن َوَتِحَنُسُظ ثَََل  ًَز ِّرُ اہلَل  َٜب اَل تُ َٗ َ بَلَی یَا َرُسوَل اہللٔ  ُحطُ ث ََلثّا َوثَََلثٔیَن ثّا َوثَََلثٔیَن َوُاَشبِّ

ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  یَک َلطُ َلطُ اِلُنِلُک َوَلُط اِلَحِنُس َوصَُو  ِت َلطُ ذُىُوبُُط َوَلِو کَاىَِت ٔمِثَل  َوَتِدتُٔنَضا بََٔل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ ٔسیْز ُُٔفَ َٗ

 َزبَٔس اِلَبَِحٔ 

ایع، شحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب اعہشئ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افز

اکی رمہبت رضحت اوبذر ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج ولگ امؽ دار ںیہ فیہ وثاب امک ےل ےئگ ویکہکن فہ امنز 

مہ رفزے رےتھک ںیہ افر وج امؽ اؿ ےک اپس رضفرت ےس  زپےتھ ںیہ سج رطح مہ زپےتھ ںیہ افر فہ رفزے رےتھک ںیہ سج رطح

زادئ ےہ فہ راہ  یا ںیم رخچ رک دےتی ںیہ نکیل امہرے اپس امؽ ںیہن وکسج مہ دصہق رکںی )افر ارج ےک قحتسم وہں( آپ یلص اہلل 

 ولوگں ےک ربارب وہ اجےئ افر ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اوبذر ایک ںیم ھجت وک د اےسی املکت ہن اتبؤں س  ےک ببس ےس وت اےلگ

 ریتے ربارب وکیئ ہن وہ ےکس زجب اےکس وج ااسی یہ رکے اوبذر ےن اہک ویکں ںیہن ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس التبےئ آپ یلص اہلل ہیلع

ا َؿ اہللِ، 33فآہل فملس ےن رفامای رہ امنز ےک دعب 
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ےگ ارگہچ فہ دنمسر ےک اھجگ ےک رَشِب 

 ربارب یہ ویکں ہن وہں 



 

 نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، شحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب اعہشئ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1492    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابومٌاویہ، اًنع، مشيب بً رآٍ، مِیرہ بً طٌبہ، حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ًِ اِلُنَشئَّب بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم اَل َحسَّ َٗ ْز  ثََيا ُمَشسَّ ًِ  َحسَّ ًَ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ٕ َمِولَی اِلُنِٔیَرة از َورَّ

َّی اہللُ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َبَة ََیُّ َطِيٕئ کَا ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ٔلَی اِلُنِٔیَرة اؤَیُة إ ٌَ َتَب ُم َٛ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ وُل إَٔذا َسلََّه اِلُنِٔیَرة ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

أَِمََلَصا اِلُنِٔ  َٓ  ٔ ََلة ًِ الؼَّ ٔ ٔم وُل ََل إَٔلَط إ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ اؤیََة  ٌَ ٔلَی ُم َتَب إ َٛ َلِيطٔ َو ًَ َلَّ اہللُ یَرةُ 

 ٔ ٍَ ل ٔ ٔسیْز اللَُّضهَّ ََل َماى َٗ ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  یَک َلطُ َلطُ اِلُنِلُک َوَلطُ اِلَحِنُس َوصَُو  َت َوََل َوِحَسُظ ََل ََشٔ ٌِ ٔلَی لَٔنا َمَي ٌِ ًَِلِيَت َوََل ُم َنا ََ

ٍُ َذا اِلَحسِّ ٔمِيَک اِلَحسُّ  َٔ  َیِي

دسمد، اوباعمفہی، اشمع، بیسم نب راعف، ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی 

 فملس امنز زپھ رک السؾ ریھپ ےتکچ وت ایک زپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن وجاب ےن اؿ ےس طخ د ھ رک درایتف ایک ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
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وپری دقرت راتھک ےہ اے اہلل وبعمد یقیقح ںیہن ےہ تنطلس یھب ایس یک ےہ افر رکش رعتفی اک قحتسم یھب فیہ ےہ افر رہ زیچ رپ وپری 

 وت دانی اچےہ وکیئ رفک ںیہن اتکس افر وت ہن دانی اچےہ وت وکیئ دے ںیہن اتکس افر یسک امدلار یک امدلاری اوکس ریتے ذعاب ےس ںیہن اچب

 یتکس

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، بیسم نب راعف، ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ



 

     1493    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 والزبیر رضی اہلل ًيہمحنس بً ًيسی، ابً ًليہ، ححاد بً ابی ًثناٌ ابوزبیر، حرضت اب :  راوی

 ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ  ٌَ ًٔ ََبٔی ًُِثَنا أد بِ ًِ اِلَححَّ ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ثََيا ابِ اَل َحسَّ َٗ ًُ ًٔيَسی  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًَ الزُّبَیِر ًَِبَس اہللٔ بِ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ  

ًَلَ  َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل وُل کَا ُ٘ ٔ َي یَک َلُط َلطُ ًَلَی اِلنِٔيبَر وُل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ ُ٘ ٔ َي ََلة ًِ الؼَّ َٖ ٔم َه إَٔذا اِنَْصَ ِيطٔ َوَسلَّ

ظَ  ًَ َوَلِو ََکٔ ی ٔسیْز ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ُمِدلٔٔؼیَن َلُط السِّ َٗ ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  ٌَ ََ اِلُنِلُک َوَلُط اِلَحِنُس َوصَُو  ٔل  اِلکَأَفُو ـِ َٔ َنٔة َواِل ٌِ صُِل اليِّ

 ٌَ َظ اِلکَأَفُو ًَ َوَلِو ََکٔ ی ًٔ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ُمِدلٔٔؼیَن َلطُ السِّ َيأئ اِلَحَش  َوالثَّ

 دمحم نب یسیع، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ اوبزریب، رضحت اوباسلریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب زریب ربنم رپ ےتہک ےھت
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 دمحم نب یسیع، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ اوبزریب، رضحت اوباسلریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1494    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً سلامیٌ، ًبسہ ہظاو بً رعوہ، حرضت ابوالزبیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًَبِ َحسَّ  ٌَ اَل کَا َٗ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ًَِبَسةُ  ثََيا  ٌَ اِْلَىَِبارٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ٔ یَُضلُِّل نَّ ًُ الزُّبَیِر ُس اہللٔ بِ

ُٗوَّ  ًَأئ َزاَز ٓٔيطٔ َوََل َحِوَل َوََل  ََٓذََکَ ىَِحَو َصَذا السُّ ٔ کُلِّ َػََلةٕ  َٚ فٔی زُبُز َنُة َوَسا ٌِ بُُس إَٔلَّ إٔیَّاُظ َلُط اليِّ ٌِ َة إَٔلَّ بٔاہللٔ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ ََل َن

َة اِلَحٔسیٔث   َب٘ٔيَّ

دمحم نب امیلسؿ، دبعہ اشہؾ نب رعفہ، رضحت اوباسلریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب زریب رہ امنز ےک دعب ہی داع زپےتھ 
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 دمحم نب امیلسؿ، دبعہ اشہؾ نب رعفہ، رضحت اوباسلریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1495    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سلامیٌ بً زاؤز، حرضت زیس بً ارٗه رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌِ َحسَّ  اَل َسنٔ َٗ َتنٔزُ  ٌِ ثََيا اِلُن اََل َحسَّ َٗ  ٕ ز َتکٔیُّ َوصََذا َحسٔیُث ُمَشسَّ ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ ْز َوُسَلامِیَ اَل ثََيا ُمَشسَّ َٗ اؤیَّ  َٔ ُت َزاُوَز اللُّ

 َّ ُت ىَٔيیَّ اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ َه  َٗ ًٔ ََِر ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ثَىٔی ََبُو ُمِشلٕٔه اِلَبَحلٔیُّ  ٌَ َرُسوُل َحسَّ ٌُ کَا اَل ُسَلامِیَ َٗ وُل َو ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اہللُ 

ٔ َػََلتٔطٔ اللَُّضهَّ َربََّيا َوَربَّ کُلِّ َطِيٕئ ََىَا َطضٔيْس  وُل فٔی زُبُز ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  یَک َلَک  اہللٔ َػل ََّک ََىَِت الزَّبُّ َوِحَسَک ََل ََشٔ ََى

ًَِبُسَک َوَرُسولَُک اللَُّضهَّ َربََّيا َوَربَّ کُلِّ َطِيٕئ اللَّضُ  ّسا  ٌَّ ُمَحنَّ َباَز کُلَُّضِه هَّ َربََّيا َوَربَّ کُلِّ َطِيٕئ ََىَا َطضٔيْس ََ ٌٔ ٌَّ اِل  ََىَا َطضٔيْس ََ

 ٔ ِلىٔی ُمِدلّٔؼا َلَک َوََصِلٔی ف ٌَ اؤ إِٔخَوْة اللَُّضهَّ َربََّيا َوَربَّ کُلِّ َطِيٕئ اِج ٔ یَا َذا اِلَحََلٔل َواِْلَِٔکَ ة ىَِيا َواِْلٔخَ ًَٕة فٔی السُّ ی کُلِّ َسا

ًُ َزاُوَز َربَّ  ٌُ بِ اَل ُسَلامِیَ َٗ َنَوأت َواِْلَِرٔق  بَرُ اللَُّضهَّ ىُوَر الشَّ ِٛ َ بَرُ اِْل ِٛ ٍِ َواِسَتحِٔب اہللُ ََ بَرُ اِسَن ِٛ َنَوأت َواِْلَِرٔق اہللُ ََ  الشَّ

 َ ب ِٛ َ بَرُ اِْل ِٛ َ بَرُ اِْل ِٛ َه اِلَوٛٔيُل اہللُ ََ ٌِ ٔ  رُ َحِشٔيَی اہللُ َون

دسمد، امیلسؿ نب داؤد، ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امنز ےک دعب ہی 
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 دسمد، امیلسؿ نب داؤد، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1496    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبيساہلل بً مٌاذ، ًبسالٌزیز بً ابوسلنہ، ماجظوٌ بً ابی سلنہ، ًبسالزحنً بً ارعد، ًبيساہلل بً ابی رآٍ،  :  راوی

 ہلل ًيہحرضت ًلی رضی ا



 

طٔ  ًَنِّ  ًِ ًَ ًُ ََبٔی َسَلَنَة  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ثََيا ََبٔی َحسَّ اَل َحسَّ َٗ اذٕ  ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ِبٔس  َحسَّ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َسَلَنَة  ٌٔ بِ اِلَنأجُظو

ًَلٔیِّ   ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ََبٔی َرآ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ٔد  ًٔ اِْلرَِعَ ًِ  الزَِّحَن َه ٔم َه إَٔذا َسلَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا َٗ ًٔ ََبٔی كَالٕٔب  بِ

ُِٓت َوَم  ًَِلِيُت َوَما ََِْسَ ِرُت َوَما ََ ُت َوَما ََِْسَ ِ
ِمُت َوَما ََخَّ سَّ َٗ اَل اللَُّضهَّ أُِفِ لٔی َما  َٗ  ٔ ََلة ِ الؼَّ ًَِلُه بٔطٔ ٔمىِّی ََى َت ا ََىَِت ََ

ُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ ََىَِت  ُو َوََىَِت اِلُنَؤخِّ سِّ َ٘  اِلُن

دیبع اہلل نب اعمذ، دبعازعلسی نب اوبہملس، اموشجؿ نب ایب ہملس، دبعارلنمح نب ارعج، دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت یلع ریض اہلل ہنع 

   ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز زپھ رک السؾ
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سی نب اوبہملس، اموشجؿ نب ایب ہملس، دبعارلنمح نب ارعج، دیبعاہلل نب ایب راعف، رضحت یلع ریض دیبعاہلل نب اعمذ، دبعازعل :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1497    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، ًنزو بً مزہ، ًبساہلل بً حارث، كليٙ بً ٗيص، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ اِلحَ  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ٙٔ بِ ًِ كَُلِي ًَ ارٔٔث 

نٔی َوََل َتِيُْصِ  ًَلَیَّ َواِنُْصِ  ًِ ٌٔ َه یَِسًُو َربِّ ًََٔىِّی َوََل ُا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل اَل کَا ًَلَیَّ َٗ ًَلَیَّ َواِمرُکِ لٔی َوََل َتِنرُکِ   

ِ صَُساَی  اَواصِٔسنٔی َوَيرسِّ ًّ ا َلَک َراصّٔبا َلَک ٔمِلَوا ا َلَک َذأَکّ ِلىٔی َلَک َطأَکّ ٌَ ًَلَیَّ اللَُّضهَّ اِج ًِ بَغَی  ًَلَی َم نٔی  ٔلَیَّ َواِنُْصِ إَٔلِيَک  إ

ِلئ  َٗ ِت حُحًَّٔی َواصِسٔ  َوتٔی َوثَبِّ ًِ بَِّل َتِوبًَٔی َوأُِشِل َحِوبًَٔی َؤََجِب َز َ٘ ِز لَٔشانٔی َواِسلُِل ُمِدبّٔتا ََِو ُمئيّبا َربِّ َا ی َوَسسِّ

ِلٔيی َٗ  َسدٔيَنَة 

ق نب سیق، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 
 
طلی

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب احرث، 
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ق نب سیق، رضحت دبعاہلل نب ابع :  رافی
 
طلی

 س ریض اہلل ہنعدمحم نب ریثک، ایفسؿ، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب احرث، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1498    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت سٔياٌ رضی اہلل ًيہ ٛہتے ہيں ٛہ ميں ےن ًنزو بً مزہمشسز، یحٌی ، سٔياٌ، ًنزو بً مزہ، حرض :  راوی

اَل َو  َٗ َياُظ  ٌِ ٔ َوَم ًَ ُمزََّة بٔإِٔسَيازٔظ ِنَزو بِ ًَ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ِل َحسَّ ُ٘ ٔلَیَّ َوَلِه َي ِ اِلُضَسی إ َيرسِّ

 صَُساَی 

رضحت ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رمعف نب رمہ ےس انس ایس دنسف  ینع ےک اسھت اس دسمد، ییحی، ایفسؿ، رمعف نب رمہ، 

 ںیم فرسی ادہلی  ایل ےہ دہای ںیہن ےہ

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، رمعف نب رمہ، رضحت ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رمعف نب رمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1499    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، طٌبہ، ًاػه، خالس، ًبساہلل بً حارث، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا مُ  ًٔ اِلَحارَٔحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ أئ  ًَأػٕه اِْلَِحَؤل َوَخالٕٔس اِلَحذَّ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی ِشلُٔه بِ  ًِ ًَ ٔث 

 َ اَل اللَُّضهَّ َ َٗ ٌَ إٔذَا َسلََّه  َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَِيَضا ََ َت یَا َذا اِلَحََلٔل اہللُ  ِٛ ََلُو َتَباَر ََلُو َؤمِيَک الشَّ ىَِت الشَّ

ًََْشَ َحسٔیّثا الُوا ثََناىَٔيَة  َٗ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ٌُ ٔم َيا ِٔ ٍَ ُس اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ اؤ   َواِْلَِٔکَ

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اعمص، اخدل، دبعاہلل نب احرث، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع
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 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایفسؿ وثری فملس بج السؾ ریھپےت وت ویں رفامےت  ا
ِ
اؾ

 اکی ہی ےہ ےن رمعف نب رمہ ےس ااھٹرہ دحںیثی ینس ںیہ س  ںیم ےس

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اعمص، اخدل، دبعاہلل نب احرث، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب یک داعںیئ

     1500    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً موسی، ًيسٰی اوزاعی، ًنار، ابواسناء، رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله ٛے آزاز َکزہ َُلو حرضت  :  راوی

 ثوباٌ رضی اہلل ًيہ

 ًَ ًِ ََبٔی  ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ ًُ ُموَسی ََِخبََرىَا ًٔيَسی  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ َّی اہللُ َحسَّ ٌَ َمِولَی َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ ثَِوبَا ًَ ًِ ََبٔی ََِسَناَئ  ًَ إر  نَّ

ًِ َػََلتٔطٔ اِستَ  َٖ ٔم ٌِ یَِيَْصٔ ٌَ إَٔذا َََراَز ََ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َه ََ َلِيطٔ َوَسلَّ ُضهَّ ًَ اَل اللَّ َٗ َفَ ثَََلَث َمزَّإت ثُهَّ  ِِ

ًَِيَضآَ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ىَی َحٔسیٔث  ٌِ  َذََکَ َم

 اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع افزایع، امعر، اوباامسء، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس

فَا ر رکےت )ینعی نیت رمہبت رفاتی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ رک اانھٹ اچےتہ 
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اہلل ےتہک( اس ےک دعب اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع فایل دحثی اک ومضمؿ ذرک ایک 
ُ
ِرر
ف

 

َع

 

سئ
 اَ

ریض اہلل اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع افزایع، امعر، اوباامسء، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ : ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1501    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، مدلس بً یزیس، ًثناٌ بً واٗس، ابی نؼیرہ حرضت ابوبرک ػسیٙ رضی اہلل ًيہ ٛے آزاز َکزہ َُلو )حرضت نٔيلی :  راوی

 (ابوجابز رضی اہلل ًيہ



 

ًِ ََبٔی نَُؼیِرَ  ًَ َنزٔیُّ  ٌُ ًُ َوإٗٔس اِل ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًُ َیزٔیَس َحسَّ ثََيا َمِدَلُس بِ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ّ َحسَّ ًِ َمِول ًَ ًِ َة  ًَ  ٔٙ ی سِّ ی ْٔلَبٔی برَِکٕ الؼِّ

 ًِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َما َرََصَّ َم َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِيُط  ًَ ٙٔ َرضَٔی اہللُ  ی سِّ ًَاَز فٔی اِلَيِوؤ  ََبٔی برَِکٕ الؼِّ  ٌِ ٔ َفَ َوإ ِِ اِسَت

 ٕ ٌٔیَن َمزَّة  َسِب

ی، دلخم نب سیدی، امثعؿ نب فادق، ایب

ب ل
ف

 

ن

ریصنہ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ )رضحت اوباجرب ریض اہلل ہنع(  

فَا ر ایک )ینعی دؽ ےس دناتم ےک اسھت انگہ ےس 

 

َع

 

ِسئ
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن ا

  اس ےس رتس رمہبت انگہ رس زرد وہ اجےئ وتہب یک( اس ےن انگہ رپ ارصار ںیہن ایک ارگہچ دؿ رھب ںیم

ی، دلخم نب سیدی، امثعؿ نب فادق، ایب ریصنہ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ )رضحت اوباجرب ریض  :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 (اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1502    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب مشسز، حناز بً ثابت حرضت اَغ مزنی رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ ثَاب ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب َوُمَشسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ْز فٔی َحٔسیثٔطٔ َحسَّ اَل ُمَشسَّ َٗ ًِ اِْلَََغِّ اِلُنزَنٔیِّ  ًَ ًِ ََبٔی بُزَِزَة  ًَ ٕت 

 ِّ ٔن ِلٔيی َوإ َٗ ًَلَی   ٌُ ا َِ َُّط َلُي َه إٔى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٔفُ اہلَل فٔی کُلِّ یَِووٕ ٔمائَةَ َوکَاىَِت َلطُ ُػِحَبْة  ِِ ٕ  ی َْلَِسَت  َمزَّة

امیلسؿ نب رحب دسمد، امحد نب اثتب رضحت ارغ شمین ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

)اومر ایحت ںیم وغشمتیل یک انب رپ( ریمے دؽ رپ اکی رپدہ اس آاجات ےہ اس ےیل ںیم دؽ ںیم وس رمہبت اہلل ےس رفغمت بلط رکات 

 وہں 

 امیلسؿ نب رحب دسمد، امحد نب اثتب رضحت ارغ شمین ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1503    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ابواسامہ، مالک بً مِول، محنس بً سوٗہ ىآٍ ابً ًنزحرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ :  ویرا



 

 ٔ ًِ ىَآ ًَ َة  َٗ ًٔ ُسو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َوٕل  ِِ ًٔ ٔم ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ثََيا ََبُو ََُساَمَة  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش يَّ َحسَّ ُٛ  ٌِ ٔ اَل إ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ا ٍٕ 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی اِلَنِحلٔٔص اِلَواحٔٔس ٔمائََة َمزَّةٕ َربِّ أُِفِ لٔی َو  َّی اہللُ  سُّ لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ٌُ اُب الزَّحٔيهُ َلَي وَّ ََّک ََىَِت التَّ ًَلَیَّ إٔى  تُِب 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ آپ یلص اہلل نسح نب یلع، اوبااسہم، امکل نب وغمؽ، دمحم نب وسہق انعف انب رمعرضحت انب رمع ریض 

 وس رمہبت امشر رکےت ےھت 
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 ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم ر

 نسح نب یلع، اوبااسہم، امکل نب وغمؽ، دمحم نب وسہق انعف انب رمعرضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1504    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً يشار بً زیسحـور ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله  موسی بً اسنٌيل، حٔؽ بً ًنزو بً مثىی، ابوًنز بً مزہ، بَلل :  راوی

 ٛے آزاز َکزہ َُلو حرضت زیس رضی اہلل ًيہ

ًُ ُمزَّةَ  ثَىٔی ََبٔی ًَُنزُ بِ ىِّیُّ َحسَّ ًٔ ُمزََّة الظَّ ًُ ًَُنَز بِ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًَ َيَشارٔ َحسَّ ُت بََٔلَل بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  

ًٔ َزیِ  ٍَ َرُسوَل بِ َُّط َسنٔ ی ََى ًِ َجسِّ ًَ ثُئيطٔ  ُت ََبٔی یَُحسِّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َلِيطٔ ٕس َمِولَی الئَّيیِّ َػل ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

يُّ  َ٘ ٔفُ اہللَ الَّٔذی ََل إَٔلَط إَٔلَّ صَُو اِلَهیَّ اِل ِِ اَل ََِسَت َٗ  ًِ وُل َم ُ٘ َه َي ٕٔ َوَسلَّ ًِ الزَِّح ِس ََفَّ ٔم َٗ  ٌَ ٌِ کَا ٔ  وَو َوََتُوُب إَٔلِيطٔ ُُٔفَ َلُط َوإ

ومیس نب اامسلیع، صفح نب رمعف نب ینثم، اوبرمع نب رمہ، البؽ نب اسیر نب زدیوضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ 

َ رضحت زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع
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 فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج 

 اجںیئ ےگ ارگہچ اس ےن افکر ےک

 

ِس ےہک وت اس ےک انگہ شخب دی 
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َ
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َ
 اقمہلب ےس اھبےنگ ےک انگہ اَّّ

 میظع اک اراکتب یہ ویکں ہن ایک وہ 

ومیس نب الیعمس، صفح نب رمعف نب ینثم، اوبرمع نب رمہ، البؽ نب اسیر نب زدیوضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ  :  یراف

 الغؾ رضحت زدی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاافغتسر اک ایب :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1505    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

ہظاو بً ًنار، وليس بً مشله، حٜه بً مؼٌب، محنس بً ًلی بً ًبساہلل بً ًباض، حرضت ًبساہلل بً ًباض  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ًُ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕب َحسَّ ٌَ ًُ ُمِؼ َُٜه بِ ثََيا اِلَح ُمِشلٕٔه َحسَّ

ًَلَ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ثَطُ  َُّط َحسَّ ًَبَّإض ََى  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثَطُ  َُّط َحسَّ ًِ ََبٔيطٔ ََى ًَ ًِ َلزَٔو اًَبَّإض  َه َم اَر ِيطٔ َوَسلَّ َٔ ِِ ٔ َٔلِست

ًِ َحِيُث ََل یَِحَتٔشُب  ُط ٔم َٗ ّجا َوَرَز ًِ کُلِّ َصٓهٕ ََفَ ّجا َؤم ٕٙ َمِِخَ ًِ کُلِّ ٔؿي َل اہللُ َلطُ ٔم ٌَ  َج

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، مکح نب بعصم، دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اافغتسر رکےن وک اےنپ افرپ الزؾ رکے اگ وت اہلل اعتیل اس ےک ےیل رہ  یگن ےس ےہ ہک روسؽ اہلل

 ےنلکن اک اکی راہتس دیپا رفامےئ اگ افر رہ مغ ےس اجنت دے اگ افر ایسی ہگج ےس رفزی اطع رفامےئ اگ اہجں ےس اس وک امگؿ یھب ہن وہاگ 

 ر، فدیل نب ملسم، مکح نب بعصم، دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1506    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبسالوارث، زیاز بً ایوب، اسنٌيل، ًبسالٌزیز بً ػہيب حرضت ًبسالٌزیز بً ػہيب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ىَی  ٌِ ٌٔيُل اِلَن ثََيا إِٔسَن ًُ ََیُّوَب َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ًَِبُس اِلَوارٔٔث ح و َحسَّ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًِ

اَل  َٗ ثَرُ  ِٛ َلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًَ َّی اہللُ  ٌَ یَِسًُو بَٔضا َرُسوُل اہللٔ َػل ٕ کَا ًَِوة َتاَزةُ َََنّشا ََیُّ َز َٗ ٕ یَِسًُو بَٔضا اللَُّضهَّ َسأََل  ًَِوة ثَرُ َز ِٛ ََ ٌَ کَا

ىَِيا َحَشَيّة  ًَ َربََّيا آتَٔيا فٔی السُّ ًَِوةٕ َز ٌِ یَِسًَُو بَٔس ٌَ ََىَْص إَٔذا َََراَز ََ ًََذاَب اليَّارٔ َوَزاَز زٔیَاْز َوکَا ةٔ َحَشَيّة َوَٗٔيا  ا بَٔضا َوفٔی اِْلٔخَ

ًَا بَٔضا ٓٔيَضا ًَإئ َز ٌِ یَِسًَُو بُٔس  َوإَٔذا َََراَز ََ

ازعلسی نب بیہص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دسمد، دبعاولارث، زاید نب اویب، اامسلیع، دبعازعلسی نب بیہص رضحت دبع

رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رثکت ےس وکؿ یس داع اماگن 
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 ِر  زاید یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رضحت اسن ریض اہلل ہنع بج داع اک ارادہ رفامےت وت یہی داع رکےت افر ارگ وکیئ افر داع 
َ
ّ

 

رکان ال

 اچےتہ وت اس داع وک یھب ایس ںیم اشلم رفامےت 



 

 دسمد، دبعاولارث، زاید نب اویب، الیعمس، دبعازعلسی نب بیہص رضحت دبعازعلسی نب بیہص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1507    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یزیس بً خالس، ابً وہب، ًبسالزحنً بً َشیح ابوامامہ بً سہل بً حييٕ حرضت سہل بً حييٕ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی  ًَ یِٕح  ًُ َُشَ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َخالٕٔس الزَِّملٔیُّ َحسَّ ثََيا یَزٔیُس بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٕٕ ًٔ حَُيِي ًٔ َسِضٔل بِ ََُماَمَة بِ

ُط اہللُ  َِ ا بَلَّ ّٗ ٔ َضاَزَة َػاز ًِ َسأََل اہللَ الظَّ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌِ َماَت ََبٔيطٔ  ٔ َضَسأئ َوإ  َمَيازَٔل الظُّ

أططٔ   ًَلَی َٔفَ

نب رشحی اوباامہم نب لہس نب فینح رضحت لہس نب فینح ریض اہلل ہنع ےس راتی ےہ ہک سیدی نب اخدل، انب فبہ، دبعارلنمح 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش دصؼ دؽ ےک اسھت اہشدت یک انمت رکے وت اہلل اس وک دیہشفں اک رمہبت اطع 

 رفامےئ اگ ارگہچ فہ اےنپ رتسب رپ یہ زپ رک ویکں ہن رمے 

 سیدی نب اخدل، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی اوباامہم نب لہس نب فینح رضحت لہس نب فینح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1508    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، ًثناٌ بً مِیرہ، ًلی بً ربيہ اسناء بً حٜه حرضت اسناء بً حٜه رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ َة اِْل ٌَ ًٔ َربٔي ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ فٔیِّ  َ٘ ٔ الثَّ ًٔ اِلُنِٔیَرة ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ َواىََة  ًَ ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َٜٔه َس َحسَّ ًٔ اِلَح ًِ ََِسَناَئ بِ ًَ ٔسیِّ 

َّی ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ُت ٔم ٌِ ِيُت َرُجَّل إَٔذا َسنٔ ُٛ وُل  ُ٘ ًَِيطُ َي ًَلٔيًّا َرضَٔی اہللُ  ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ زَارٔیِّ  َٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َحٔسیّثا  اِل ًَ اہللُ 

 ٔ ىٔی َوإ ٌَ َٔ ٌِ َیِي َ ىٔی اہللُ ٔمِيطُ بَٔنا َطاَئ َ ٌَ َٔ ثَىٔی َن اَل َوَحسَّ َٗ ُتُط  ِٗ َٕ لٔی َػسَّ إَٔذا َحَل َٓ ُتطُ  ِٔ ًِ ََِػَحابٔطٔ اِسَتِحَل ثَىٔی َََحْس ٔم َذا َحسَّ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ َُّط  ِيطُ ََى ًَ َٚ ََبُو برَِکٕ َرضَٔی اہللُ  ًَبِ ََبُو برَِکٕ َوَػَس  ًِ وُل َما ٔم ُ٘ ٕس یُِذىُٔب َذىِّبا َه َي

 َ َ ٔفُ اہللَ إَٔلَّ ََُفَ اہللُ َلطُ ثُهَّ رَقَ ِِ َتیِٔن ثُهَّ َيِشَت ٌَ ِٛ ِّی َر َُٓيَؼل وُو  ُ٘ ُضوَر ثُهَّ َي ًُ اللُّ ُيِحٔش َٓاحَٔظّة ََِو َٓ لُوا  ٌَ َٓ ًَ إَٔذا  ٔ اِْلیََة َوالَّٔذی  َصٔذظ



 

ٔلَی آٔخٔ  وا اہلَل إ َُٔشُضِه َذََکُ  اِْلیَةٔ َهَلُنوا ََِن

دسمد، اوبوعاہن، امثعؿ نب ریغمہ، یلع نب رہیب اامسء نب مکح رضحت اامسء نب مکح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع 

وو اس رپ لمع یک 
ِھک

ج
م

ریض اہلل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ دحثی اتنس وت اہلل اعتیل 

 ج اتش سج دقر اچاتہ  افر بج وکیئ افر ھجم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ رکات وت ںیم اوکس مسق داتی بج فہ مسق وتقیف

 اھک اتیل وت ےھجم نیقی آاجات رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ھجم ےس دحثی ایبؿ یک افر اوبرکب ےن چس اہک

  ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وکیئ دنبہ ااسی ںیہن وج وکیئ انگہ رک ےھٹیب افر رھپااکن انہک

ایھچ رطح فوض رک ےک ڑھکے وہ رک دف رتعک امنز زپےھ افر رھپ اہلل ےس اعمیف اچےہ افر اہلل اوکس شخب ہن دے رضحت اوبرکب ریض 
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  آتی کت دحثی ایبؿ رکےن ےک دعب رقآؿ یک ہی آتی زپیھ ف

 دسمد، اوبوعاہن، امثعؿ نب ریغمہ، یلع نب رہیب اامسء نب مکح رضحت اامسء نب مکح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1509    حسیث                               جلس اول  :  جلس

زحنً حرضت مٌاذ بً ًبيساہلل بً ًنزو بً ميرسہ، ًبساہلل بً یزیس، حيوہ بً َشیح، ً٘بہ بً مشله، ابوًبسال :  راوی

 جبل رضی اہلل ًيہ

ثََيا َحِيَوةُ  ُئ َحسَّ ًُ َیزٔیَس اِلُنرِقٔ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َة َحسَّ ًٔ َمِيرَسَ ًُ ًَُنَز بِ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًَ َحسَّ َبَة بِ ِ٘ ُت ًُ ٌِ اَل َسنٔ َٗ یِٕح  ًُ َُشَ  بِ

 ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن ثَىٔی ََبُو  وُل َحسَّ ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ُمِشلٕٔه َي َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َجَبٕل ََ ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ َيابٔهٔیِّ  ًِ الؼُّ ًَ اِلُحبُلٔیُّ 

اذُ ََل  ٌَ اَل َُؤػيَک یَا ُم َ٘ َٓ ِّی َْلُحٔبَُّک  ٔن ِّی َْلُحٔبَُّک َواہللٔ إ ٔن اذُ َواہللٔ إ ٌَ اَل یَا ُم َٗ ٔ َََخَذ بَٔئسظٔ َو ًَّ ف ًَ وُل اللَُّضهَّ  َتَس ُ٘ ٔ کُلِّ َػََلةٕ َا ی زُبُز

 ٔ َيابٔه َيابٔهٔیَّ َوََِوَصی بٔطٔ الؼُّ اْذ الؼُّ ٌَ ًٔ ًَٔباَزتَٔک َوََِوَصی بَٔذلَٔک ُم َک َوحُِش َک َوُطرِکٔ ًَلَی ذَِٔکٔ ًٔ ًََٔىِّی  ِبٔس الزَِّحَن ًَ  یُّ ََبَا 

ہبقع نب ملسم، اوبدبعارلنمح رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےس دیبع اہلل نب رمعف نب رسیمہ، دبعاہلل نب سیدی، ویحہ نب رشحی، 

 رفاتی ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکن اہھت ڑکا افر رفامای اے اعمذ ںیم مت وک فتیص رکات وہں ہک رہ امنز ےک دعب اس داع وک
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  )اے اہلل ریمی دمد رک اےنپ ذرک ف رکش رکےن رپ افر ایھچ رطح زپانھ ہن وھچڑان ینعی ا
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 ابعدت رکےن رپ( رضحت اعمذ ےن یہی دحثی انصیجب وک یک افر یہی تحیصن انصیجب ےن دبعارلنمح وک یک 

نمح رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل دیبعاہلل نب رمعف نب رسیمہ، دبعاہلل نب سیدی، ویحہ نب رشحی، ہبقع نب ملسم، اوبدبعارل :  رافی



 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1510    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ب، ليث بً سٌس، حيین بً ابی حٜيه حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہمحنس بً مشلنہ، ابً وہ :  راوی

ًَ ََبٔی ٌَّ حَُيیَِن بِ ٕس ََ ٌِ ًٔ َس ًِ اللَِّئث بِ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ًُ َسَلَنَة اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ثَُط  ٜٔيٕه َحسَّ َح

بَ  ِ٘ ًُ ًِ ًَ وَِّذأت زُبَُز کُلِّ َربَإح اللَِّدِٔمِّ  ٌَ ََ بٔاِلُن ٌِ َرَِقَ َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َََمَزنٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ  ٕ ًَأمز  ًٔ ٕ َة بِ   َػََلة

دمحم نب ہملسم، انب فبہ، ثیل نب دعس، نینح نب ایب میکح رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ھجم وک روسؽ یلص اہلل 

َ ِس( زپےنھ اک مکح دای ہیلع
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  فآہل فملس ےن رہ امنز ےک دعب وعمذات )ق

 دمحم نب ہملسم، انب فبہ، ثیل نب دعس، نینح نب ایب میکح رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1511    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حنس بً ًلی بً سویس، ابوزاؤز، اْسائيل، ابواسحٙ، ًنزو بً مينوٌ، ًبساہلل حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

 ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيَل  ًِ إِْٔسَ ًَ ثََيا ََبُو َزاُوَز  ُسؤسیُّ َحسَّ ًٔ ُسَویِٕس الشَّ ًَلٔیِّ بِ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ  ٌٕ ًٔ َمِيُنو ِنزٔو بِ ًَ  ًِ

ٌِ یَِسًُ  حٔبُُط ََ ٌِ ٌَ ُي ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔفَ ثَََلثّااہللٔ ََ ِِ  َو ثَََلثّا َوَيِشَت

ادمح نب یلع نب وسدی، اوبداؤد، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نیت نیت رمہبت داع ف اافغتسر رکان دنسپ اھت 

  وسدی، اوبداؤد، ارسالیئ، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدمح نب یلع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 اافغتسر اک ایبؿ

     1512    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مشسز، ًبساہلل بً زاؤز، ًبسالٌزیز بً ًنزو بً ہَلل، ًنزو بً ًبسالٌزیز، ابً جٌف، حرضت اسناء بيت ًنيص  :  راوی

 رضی اہلل ًيہا

ًِ صََٔللٕ  ًَ ًٔ ًَُنَز  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًِ ًَ ًُ َزاُوَز  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ  َحسَّ ًَ َفٕ  ٌِ ًٔ َج ًِ ابِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًٔ ًِ ًَُنَز بِ ًَ

 ُ٘ ًَلُِّنٔک کَلَٔنإت َا ُ َه ََََل َ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل لٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ٔب ََِو فٔی ََِسَناَئ بِٔئت ًَُنِيٕص  ًَّ ًِٔيَس اِلرَکِ ولٔيَيُض

ٔب َہلَلُ َہلَلُ َر  ًَ اِلرَکِ َفٕ صَُو  ٌِ ًُ َج ٔ َوابِ زٔیز ٌَ ًَِبٔس اِل  ًٔ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا صََٔلْل َمِولَی ًَُنَز بِ َٗ ُک بٔطٔ َطِيّئا  ِّی ََل ََُِشٔ ًُ ب ِبُس اہللٔ بِ

َفٕ  ٌِ  َج

اہلل اہنع ےس دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبعازعلسی نب رمعف نب الہؽ، رمعف نب دبعازعلسی، انب رفعج، رضحت اامسء تنب سیمع ریض 

وو وت یتخس افر تبیصم ےک فتق 
ک

 

ِب
ذ

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ایک ںیم ھجت وک اےسی املکت ہن اھکسؤں 

   )ینعی اہلل ریما رب ےہ ںیم اےکس اسھت یسک وک رش

 

ْ
 َ

 

ِس ش

ِ
ِ ی
 
ُ
رِک

ْ

 

س
ُ
  أ
َ
ِ  ل
ّ
ِِّ
َ
ُ ر
َ
لِلّ

َ
ُ أ
َ
ی ںاْ لَِلّ

کی ںیہن اماتن( اوبداؤد زپاھ رکے فہ املکت ہی ہ 

 ےتہک ںیہ الہؽ رمع نب دبعازعلسی ےک آزاد رکدہ الغؾ ںیہ افر انب رفعج ےس دبعاہلل نب رفعج رماد ںیہ 

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبعازعلسی نب رمعف نب الہؽ، رمعف نب دبعازعلسی، انب رفعج، رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1513    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 طٌزی رضی اہلل ًيہموسی بً اسنٌيل، حناز بً ثابت، ًلی بً زیس، سٌيس، ابوًثناٌ، حرضت ابوموسی ا :  راوی

ًِ ََبٔی ًَ ٌٔيٕس اِلُحَزیِزٔیِّ  ًٔ َزیِٕس َوَس ًَلٔیِّ بِ ًِ ثَابٕٔت َو ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٌَّ ََبَا ُموَسی  َحسَّ ٌَ اليَِّضسٔیِّ ََ ًُِثَنا

ًََليِ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل ِيُت َم ُٛ اَل  َٗ زٔیَّ  ٌَ وا ََِػَواَتُضِه اِْلَِط ٌُ َٓ ََّر اليَّاُض َوَر ب َٛ ًِ اِلَنٔسیَئة  ا َزىَِوا ٔم ََٓلنَّ َه فٔی َسَفٕ  طٔ َوَسلَّ

َُائٔبّ  ٌَ َََػهَّ َوََل  ُِه ََل َتِسًُو َّٜ َلِيطٔ َوَسلََّه یَا ََیَُّضا اليَّاُض إٔى ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ ٌَّ الَّٔذی َتِسًُوىَُط بَ َٓ ٔ ِيَيُِٜه َوبَیَِن ا إ

 َٛ ًَلَی  َه یَا ََبَا ُموَسی ََََل ََزُلَُّک  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ٚٔ رٔکَابُِٜٔه ثُهَّ  ًَِيا ِلُت َوَما صَُو ََ ُ٘ َٓ يُوزٔ اِلَحئَّة  ُٛ  ًِ ٕ ٔم ِيز

َة إَٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ اَل ََل َحِوَل َوََل  َٗ 



 

امحد نب اثتب، یلع نب زدی، دیعس، اوبامثعؿ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفس  ومیس نب اامسلیع،

ںیم ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت بج مہ دمہنی ےک رقبی  ےچنہ ولوگں ےن الچ الچ رکریبکت رشفع رکدی آپ یلص 

یسک ایسی یتسہ وک ںیہن اکپر رےہ وہ وج وگیگن وہ ای دفر وہ ہکلب مت ایسی یتسہ وک اکپر رےہ وہ وج اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ولوگ مت 

اہمترے افر اہمتری وسارویں یک رگدونں ےک چیب ںیم ےہ )ینعی مت ےس دحیب رقبی ےہ( رھپ رفامای اے اوبومیس ایک ںیم مت وک تنج ےک 

َؽ زخاونں ںیم ےس اکی زخاےن یک اشندنیہ ہن رکفں؟ ںیم
ْ
  َحو

َ
 ےن وپاھچ فہ ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ زخاہن ےہ ل

 ِ
َ
 لِلّ
ِ
  اِ
َ
َة ِإّل

َ
  وُقّ
َ
ل
َ
 ف

 ومیس نب الیعمس، امحد نب اثتب، یلع نب زدی، دیعس، اوبامثعؿ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1514    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یزیس بً رزیٍ، ابوموسی، حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا یَزٔیُس  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٍَ  َحسَّ َُّضِه کَاىُوا َم زٔیِّ ََى ٌَ ًِ ََبٔی ُموَسی اِْلَِط ًَ  ٌَ ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ َِّئِمُّ  ٌُ الت ثََيا ُسَلامِیَ ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ  الئَّيیِّ بِ

َة ىَا ئيَّ ًَََل الثَّ َنا  َل َرُجْل کُلَّ ٌَ َح َٓ ٕة  ٌَ فٔی ثَئيَّ ُسو ٌَّ َه َوصُِه یََتَؼ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ىَٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ بَرُ  ِٛ َزی ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َواہللُ ََ

ِيٕص  َٗ  ًَ ِبَس اہللٔ بِ ًَ اَل یَا  َٗ َُائّٔبا ثُهَّ  ٌَ َََػهَّ َوََل  ُِه ََل تَُيازُو َّٜ َه إٔى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َياظُ َػل ٌِ  ََٓذََکَ َم

یس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر دفرسے احصہب یبن یلص اہلل ہیلع دسمد، سیدی نب رزعی، اوبومیس، رضحت اوبوم

  
َ
 ِإّل

َ
  ِإلَس

َ
ُ فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر اکی اھگیٹ رپ ڑچھ رےہ ےھت اکی صخش اھت بج فہ اھگیٹ رپ ڑچھ ایگ وت اس ےن اکپر رک اہک ل

َ
الِلّ

  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
ُ
ر َ
ِ
ْ

ک
َ
ُ أ
َ
الِلّ

َ
فملس ےن رفامای مت یسک رہبے افر اغ ب وک ںیہن اکپر رےہ وہ رھپ اہک اے دبعاہلل انب سیق )اوب ف

 ومٰیس ارعشی( افر ایس  ینع یک دحثی ذرک یک 

 دسمد، سیدی نب رزعی، اوبومیس، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1515    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ابو ػالح، محبوب بً موسٰی ابواسحٙ، ًاػه، ابوًثناٌ، ابوموسی حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ََبُو َػالٕٔح  ًِ ََبٔی ُموَسی بَٔضَذا الِ  َحسَّ ًَ  ٌَ ًِ ََبٔی ًُِثَنا ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ زَارٔیُّ  َٔ َٙ اِل ًُ ُموَسی ََِخبََرىَا ََبُو إِٔسَح َحٔسیٔث َمِحبُوُب بِ

ُٔٔشُِٜه  ًَلَی ََِن وا  ٌُ َه یَا ََیَُّضا اليَّاُض اِرَب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ اَل ٓٔيطٔ  َٗ  َو

 اصحل، وبحمب نب ومٰیس اوب ااحسؼ ، اعمص، اوبامثعؿ، اوبومیس رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی اکی دفرسی اوب

دنس ےک اسھت رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ولوگ اےنپ افرپ آاسین رکف )ینعی زفر زفر ےس ریبکت 

 (تم وہک

  اصحل، وبحمب نب ومٰیس اوباقحس، اعمص، اوبامثعؿ، اوبومیس رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنعاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1516    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رآٍ، ابوحشین، زیس بً حباب، ًبسالزحنً بً َشیح، ابوہانی حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ َُشَ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا ََبُو اِلُحَشیِٔن َزیُِس بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىٔی ََبُو یِٕح َحسَّ َِٜيَسَرانٔیُّ َحسَّ اِْلِٔس

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیَّ ََ ٍَ ََبَا َس َُّط َسنٔ ًَلٓٔیٕ اِلَحِئيیَّ ََى ٍَ ََبَا  َُّط َسنٔ ًِ َصاىٕٔئ اِلَدِوََلنٔیُّ ََى اَل َم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   َػل

اَل َرٔؿيُت بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔس  ٕس َرُسوَّل َوَجَبِت َلُط اِلَحيَّةُ َٗ  ََلؤ زٔیّيا َوبُٔنَحنَّ

دمحم نب راعف، اوبنیسح، زدی نب ةحب، دبعارلنمح نب رشحی، اوباہین رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 
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وُسل   )ینعی ںیم رایض وہں اہلل ےک رب وہےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ہی ےہک ر
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ِ
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 ےک روسؽ وہےن رپ( وت اےکس ےیل تنج فابج وہ اجےئ یگ  رپ افر االسؾ ےک دنی وہےن رپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنعدمحم نب راعف، اوبنیسح، زدی نب ةحب، دبعارلنمح نب رشحی، اوباہین رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر اک ایبؿ

     1517    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌف، ًَلء بً ًبسالزحنً حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہسلامیٌ بً زاؤز، اسنٌيل بً ج :  راوی



 

 ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٌَّ  َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِْشّ َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َواحَٔسّة َػل َّی  ًِ َػل اَل َم َٗ َه   َوَسلَّ

امیلسؿ نب داؤد، اامسلیع نب رفعج، العء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  اعتیل اس رپ دس رمہبت رتمح انزؽ رفامےئ اگ فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ھجم رپ اکی رمہبت درفد زپےھ اگ اہلل

 امیلسؿ نب داؤد، الیعمس نب رفعج، العء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ؿاافغتسر اک ایب

     1518    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، حشین بً ًلی، ًبسالزحنً بً یزیس بً جابز حرضت اوض بً اوض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبٔس الزَِّحنَ   ًِ ًَ فٔیُّ  ٌِ ًَلٓٔیٕ اِلحُ  ًُ ثََيا اِلُحَشیُِن بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش انٔیِّ َحسَّ ٌَ ِي ٔث الؼَّ ٌَ ًِ ََبٔی اِْلَِط ًَ  ٕ ًٔ َجابٔز ًٔ یَزٔیَس بِ ًٔ بِ

ٔل ََیَّأمُِٜه یَِوَو اِلحُ  ـَ ِٓ ََ ًِ ٌَّ ٔم ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ََِوٕض  ًِ ََِؤض بِ ًَ ٔ ََلة ًِ الؼَّ ًَلَیَّ ٔم ثٔرُوا  ِٛ َ أ َٓ ةٔ  ٌَ ُن

ٌَّ َػََل  ٔ إ َٓ اَل يَ ٓٔيطٔ  َٗ ِس َََرِمَت  َٗ َلِيَک َو ًَ َزُق َػََلتَُيا  ٌِ َٕ ُا ِي َٛ الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َو َ٘ َٓ اَل  َٗ ًَلَیَّ  زُوَؿْة  ٌِ ٌَ َتُِٜه َم ولُو ُ٘

 ٔ ًََلِيض َّی اہللُ  ًَلَی اِْلَِرٔق ََِجَشاَز اِْلَىِبَٔيأئ َػل َو  الَی رَحَّ ٌَ ٌَّ اہلَل َتَباَرَک َوَا ٔ اَل إ َٗ  ِه بَلٔيَت 

نسح نب یلع، نیسح نب یلع، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب رضحت افس نب افس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای اہمترے رتہب دونں ںیم اکی دؿ ہعمج اک دؿ ےہ ذہلا اس دؿ ںیم ھجم رپ رثکت ےس درفد زپاھ رکف ویکہکن اہمترا 

 ایک اجات ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت درفد ریمے اسےنم شیپ

 ےک دعب( بج آاکپ مسج یٹم ںیم لم رک متخ وہ اجاگیئ وت درفد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ سک رطح شیپ ایک اجاگیئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 یل ےن ا ءایء ےک  ںومں وک زنیم رپ رحاؾ رقار دے دای ےہ فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعت

 نسح نب یلع، نیسح نب یلع، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب رضحت افس نب افس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رکےن یک اممتعناےنپ الہ ف امؽ رپ دب داع

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 اےنپ الہ ف امؽ رپ دب داع رکےن یک اممتعن

     1519    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہظاو بً ًنار، یحٌی بً ٓـل، سلامیٌ بً ًبسالزحناٌ، حاته بً اسناًيل، يٌ٘وب بً محاہس، ابوحزرہ، ًبازہ  :  راوی

 بً ًبازہ بً ػامت، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ بً وليس

ثََيا َحاتُٔه بِ  الُوا َحسَّ َٗ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ٌُ بِ ٔل َوُسَلامِیَ ـِ َٔ ًُ اِل إر َویَِحٌَی بِ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن

ًِ ًَُبازَ  ًَ َّی اہللُ ُمَحاصٕٔس ََبُو َحزَِرَة  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًٔ ًَُباَزَة بِ ًٔ اِلَولٔئس بِ  َة بِ

ًَلَی َخَسٔمُِٜه َوََل تَ  ِه َوََل َتِسًُوا  ُٛ ٔ ًَلَی ََِوََلز ُٔٔشُِٜه َوََل َتِسًُوا  ًَلَی ََِن َلِيطٔ َوَسلََّه ََل َتِسًُوا  وا ِسًُ ًَ ُ٘ ٔ ًَلَی ََِمَوالُِٜٔه ََل تَُوآ وا 

اَل ََبُو َزاُوز صََذا اِلَحٔسیُث ُمتَّ  َٗ َيِشَتحٔيَب َلُِٜه  َٓ ًََلاْئ  َة ىَِيٕل ٓٔيَضا  ًَ الَی َسا ٌَ ًِ اہللٔ َتَباَرَک َوَا ًُ اِلَولٔيسٔ ٔم ٔؼْل ًَُباَزةُ بِ

ًٔ ًَُباَزَة َلقَٔی َجابٔزاّ   بِ

ؿ نب دبعارلنمح ، احمت نب اامسلیع، وقعیب نب اجمدہ، اوبزحرہ، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم، اشہؾ نب امعر، ییحی نب لضف، امیلس

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دبداع ہن رکف اےنپ افرپ، ہن اینپ افالد

ولں رپ ویکہکن ںیہک ااسی ہن وہ ہک فہ ڑھگی ایسی وہ سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رپ، ہن اےنپ اخدومں رپ، افر ہن اےنپ ام

 ہی رفاتی لصتم ےہ ویکہکن ابعدہ نب فدیل یک الماقت رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس اثتب ےہ 

نب اجمدہ، اوبزحرہ، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اشہؾ نب امعر، ییحی نب لضف، امیلسؿ نب دبعارلامحؿ، احمت نب اامسلیع، وقعیب  :  رافی

 اصتم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وسا یسک افر رپ درفد انجیھب

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وسا یسک افر رپ درفد انجیھب

     1520    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ابو ًواىہ، اسوز بً ٗيص، ىبيح، جابز بً ًبساہلل :  راوی

 َ ًِ اِْل ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَلِت َحسَّ َٗ ٌَّ اِمَزََّة  ًَِبٔس اہللٔ ََ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ َيزٔیِّ  ٌَ ًِ ىُبَِيٕح اِل ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ٔ بِ ِسَوز

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ًَلَی َزِوظٔی  ًَلَیَّ َو ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػلِّ  َّی اہللُ  ًََليِ لٔلئَّيیِّ َػل َّی اہللُ  ًَلَی َزِؤجٔک َه َػل  ٔک َو



 

، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس   

ِ

 

دمحم نب یسیع، اوب وعاہن، اوسد نب سیق، ن

 اہلل اعتیل ھجت رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم رپ افر ریمے وشرہ رپ درفد ےئجیھب، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 رپ افر ریتے وشرہ رپ رتمح انزؽ رفامےئ 

، اجرب نب دبعاہلل :  رافی  

ِ

 

 دمحم نب یسیع، اوب وعاہن، اوسد نب سیق، ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ےیل اغابئہن داع رکان

 اافغتسر اک ایبؿ :   باب

 اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ےیل اغابئہن داع رکان

     1521    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رجاء بً مزظی، نرض بً طنيل، موسٰی بً ثزواٌ، كلحہ بً ًبيساہلل بً َکیز، او زرزاء، حرضت ابوزرزاء :  راوی

ًُ اِلنُ  ثََيا َرَجاُئ بِ ًٔ ََکٔ َحسَّ ًُ ًُبَِيسٔ اہللٔ بِ ثَىٔی كَِلَحُة بِ ٌَ َحسَّ ًُ ثَزَِوا ًُ ُطَنِيٕل ََِخبََرىَا ُموَسی بِ ثََيا اليَّرِضُ بِ ٕ َزظَّی َحسَّ یز

َّی اہللُ ٍَ َرُسوَل اہللٔ َػل َُّط َسنٔ ِرَزأئ ََى ثَىٔی َسئِّسی ََبُو السَّ اَلِت َحسَّ َٗ ِرَزأئ  ثَِتىٔی َُوُّ السَّ ًَا  َحسَّ وُل إَٔذا َز ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

َُٜة آٔمیَن َوَلَک بٔنِٔثٕل  ٔ اَلِت اِلَنََلئ َٗ ِئب  َِ ٔ اِل  الزَُّجُل ْٔلَخٔيطٔ بَٔوِضز

راجء نب رمز ، رضن نب لیمش، ومٰیس نب رثفاؿ، ہحلط نب دیبع اہلل نب رکسی، اؾ درداء، رضحت اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ہلل ہیلع فملس ےس انس  آپ رفام رےہ ےھت بج وکیئ صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ےئل اغابئہن داع رکات ےہ وت رفےتش روسؽ اہلل یلص ا

 آنیم ےتہک ںیہ  افر وج داع اےنپ اھبیئ ےک ےئل رکات ےہ اہلل اعتیل فیہ زیچ اس وک یھب رمتمح رفامات ےہ 

  نب دیبعاہلل نب رکسی، اؾ درداء، رضحت اوبدرداءراجء نب رمز ، رضن نب لیمش، ومٰیس نب رثفاؿ، ہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ےیل اغابئہن داع رکان

     1522    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ًنزو بً ْسح، ابً وہب، ًبسالزحنً بً زیاز، ابوًبسالزحنً بً زیاز، ابوًبسالزحنً بً ًبساہلل بً ًنزو  :  راوی

 بً ًاؾ



 

ًِ ََبٔی ًَ ًُ زٔیَازٕ  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔی  ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ حٔ َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ بِ  َحسَّ ًَ ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ًٔ سٔ الزَِّحَن

ًِوَ  ًَأئ إَٔجابَّة َز ََ السُّ ٌَّ ََِْسَ ٔ اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل أؾ ََ ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ائٕٔب ًَ َِ ٔ  ةُ َُائٕٔب ل

د، اوبدبعارلنمح نب دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، دبعارلنمح نب زاید، اوبدبعارلنمح نب زای

 رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تہب دلج وبقؽ وہےن فایل داع فہ ےہ وج اغابئہن وطر رپ اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ ےک

 ےیل یک اجےئ 

  زاید، اوبدبعارلنمح نب دبعاہلل نب رمعف نب اعصادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، دبعارلنمح نب زاید، اوبدبعارلنمح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ےیل اغابئہن داع رکان

     1523    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً ابزاہيه، ہظاو، یحٌی ، ابوجٌف، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیِ  ًَ َفٕ  ٌِ ًِ ََبٔی َج ًَ ًِ َیِحٌَی  ًَ ِسُتَوائٔیُّ  ثََيا صَٔظاْو السَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َزَة ََ

ًَِوةُ اِلنَ َو  ًَِوةُ اِلُنَشأَفٔ َوَز ًَِوةُ اِلَوالٔٔس َوَز ًَّ َز ٔ ًََوإت ُمِشَتَحابَاْت ََل َطکَّ ٓٔيض اَل ثَََلُث َز َٗ َه  ٔ َسلَّ  ِولُوو

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی، اوبرفعج، رضحت

نیت داعںیئ رضفر وبقؽ یک اجیت ںیہ افر ایکن وبقتیل ںیم وکیئ کش ںیہن ےہ ابپ یک داع افالد ےک قح ںیم، اسمرف یک داع، ولظمؾ یک داع 

 ( )وخاہ افقس ف اکرف یہ ویکں ہن وہ

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی ، اوبرفعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج یسک وقؾ ےس وخػ وہ وت ایک رکے

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 بج یسک وقؾ ےس وخػ وہ وت ایک رکے

     1524    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ازہ، ابوبززہ بً ًبساہلل حرضت ًبساہلل بً ٗيص رضی اہلل ًيہمحنس بً مثىی، مٌاذ بً ہظاو، ٗت :  راوی



 

 ًٔ ًِ ََبٔی بُزَِزَة بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ثَىٔی ََبٔی  ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ثَطُ ََ ٌَّ ََبَاُظ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ََ  

 ًَ َّی اہللُ  ورٔصِٔه الئَّيیَّ َػل ًِ َُشُ وذُ بَٔک ٔم ٌُ لَُک فٔی ىُُحورٔصِٔه َوَن ٌَ َّا ىَِح اَل اللَُّضهَّ إٔى َٗ ِوّما  َٗ  َٖ ٌَ إَٔذا َخا  َلِيطٔ َوَسلََّه کَا

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اوبربدہ نب دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 
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اے اہلل مہ ھجت وک اؿ  وک بج یسک وقؾ ےس وخػ وہات وت ہی داع زپلایت

 ےک اسےنم رکےت ںیہ افر اؿ ےک رش ےس ریتی انپہ ںیم آےت ںیہ 

 دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل ہنع دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اوبربدہ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااختسرہ اک ایبؿ

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ااختسرہ اک ایبؿ

     1525    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ًبساہلل بً مشلنہ، ٌٗييی، ًبسالزحنً بً م٘اتل ٌٗييی، مَنس بً ًيسی، ًبسالزحنً بً ابی موال، محنس بً  :  راوی

 ميٜسر، حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َئيیِّ َومُ  ٌِ َ٘ اتٕٔل َخاُل اِل َ٘ ًُ ُم ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن َئيیُّ َو ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  الُوا َحسَّ َٗ ىَی َواحْٔس  ٌِ ًُ ًٔيَسی اِلَن ُس بِ َحنَّ

ًَِبسٔ   ًَ ٍَ َجابَٔز بِ َُّط َسنٔ َٜٔسرٔ ََى ًُ اِلُنِي ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ًُ ََبٔی اِلَنَوأل َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  َّی َحسَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَل کَا َٗ  اہللٔ 

لُِّنيَ  ٌَ َه يُ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٍِ اہللُ  َٛ ِلیَرِ َٓ  ٔ ِه بٔاِْلَِمز ُٛ وُل َلَيا إَٔذا َصهَّ َََحُس ُ٘ ٌٔ َي آ ًِ اِلرُقِ وَرَة ٔم لُِّنَيا الشُّ ٌَ َنا يُ َٛ َتیِٔن  ا أَلِستَٔداَرَة  ٌَ ِٛ َر

 َ ِسَرتَٔک َوََِسأ ُ٘ ٔسُرَک بٔ ِ٘ ٌِٔلنَٔک َوََِسَت ِّی ََِسَتدٔیرَُک بٔ ٔن ُضهَّ إ ِل اللَّ ُ٘ ٔة َوِلَي ـَ ي ٔ اِلَفٔ َُیِر  ًِ ََّک ٔم إٔى َٓ ٔوئه  ٌَ لَٔک اِل ـِ َٓ  ًِ لَُک ٔم

 َ ٌَّ َصَذا اِْل َلُه ََ ٌِ ِيَت َا ُٛ  ٌِ ٔ ُضهَّ إ يُؤب اللَّ ُِ ُو اِل ًََلَّ ًَِلُه َوََىَِت  َلُه َوََل ََ ٌِ ٔسُر َوَا ِٗ ٔسُر َوََل ََ ِ٘ ِيئطٔ الَّٔذی یُزٔیُس َخیِْر َا ٌَ يطٔ بٔ ِمَز يَُشنِّ

ازٔی َو  ٌَ أشی َوَم ٌَ ا لٔی ٔمِثَل لٔی فٔی زٔیىٔی َوَم َلُنطُ ََشًّ ٌِ ِيَت َا ُٛ  ٌِ ٔ ُظ لٔی َوبَارِٔک لٔی ٓٔيطٔ اللَُّضهَّ َوإ ِ ُسِرُظ لٔی َوَيرسِّ ِٗ ا َٓ ًَاَٗٔبةٔ ََِمزٔی 

ًَا اَل فٔی  َٗ ىٔی بٔطٔ ََِو  ٌَ ثُهَّ َرؿِّ ٔسِر لٔی اِلَدیَِر َحِيُث کَا ِٗ ًَىِّی َوا ُط  ِٓ ًَِيُط َوارِصٔ ِٓىٔی  َٓارِصٔ ٔل  ًُ ٔجٔل ََ اِْلَوَّ اَل ابِ َٗ ِمزٔی َوآٔجلٔطٔ 

 ٕ ًِ َجابَز ًَ َٜٔسرٔ  ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ًٔيَسی   َمِشَلَنَة َوابِ

مد  نب یسیع، دبعارلنمح نب ایب وماؽ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب 
ھ
م

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعارلنمح نب اقملت یبنعق، 



 

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ااختسرہ اس رطح اھکسےت ےھت سج رطح رقآؿ یک دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر

وسرںیت اھکسےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت بج ںیہمت وکیئ امہ اکؾ درشیپ وہ وت دف رتعک لفن امنز زپھ رک ہی داع 
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ِس  افر انب ہملسم ےن اہک ہک انب ٰیسیع ےن ع  دمحم انب ادنکملر ع  اجرب رفاتی ایک ےہ 
لِ ِ
آِخ َ
ْمرِق ف

َ
 أ

مد  نب یسیع، دبعارلنمح نب ایب وماؽ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب  :  رافی
ھ
م

دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعارلنمح نب اقملت یبنعق، 

 اہلل ہنع نب دبعاہلل ریض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1526    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اْسائيل، ابواسحٙ، ًنزو بً مينوٌ، حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ َميِ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيُل  ثََيا إِْٔسَ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ أب  ًٔ اِلَدلَّ ًِ ًَُنَز بِ ًَ  ٌٕ ُنو

 ٌَ ٔ َوٓٔتَِئة  کَا ُنز ٌُ ًِ اِلُحبِٔن َواِلبُِدٔل َوُسؤئ اِل ًِ َخِنٕص ٔم ذُ ٔم وَّ ٌَ َه یََت ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔ الئَّيیُّ َػل بِر َ٘ ًََذأب اِل ِسرٔ َو  الؼَّ

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

 فملس اپچن زیچفں ےس انپہ امےتگن ےھت زبدیل ےس، وجنکیس ےس ڑبی رمع ےس، دؽ ےک  ہنت ےس، افر ربق ےک ذعاب ےس

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ارسالیئ، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1527    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 مشسز، مٌتنز، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

تَ  ٌِ ْز ََِخبََرىَا اِلُن ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل وُل کَا ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ُت ََىََص بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ُت ََبٔی  ٌِ اَل َسنٔ َٗ نٔزُ 

ًََذ   ًِ ََٜشٔل َواِلُحبِٔن َواِلبُِدٔل َواِلَضَزؤ َوًََُوذُ بَٔک ٔم ٔ َواِل ِحز ٌَ ًِ اِل ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ ًِ ٓٔتَِئة أب َي ٔ َوًََُوذُ بَٔک ٔم بِر َ٘ اِل

 اِلَنِحَيا َواِلَنَنأت 

دسمد، رمتعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ویں داع رکےت ےھت اے اہلل ںیم 

ی انپہ اچاتہ وہں ذعاب ربق ےس افر انپہ اچاتہ انپہ اچاتہ وہں اعزجی ےس، اکیلہ افر زبدیل ےس، وجنکیس افر ےب دح ڑباھےپ ےس افر ریت

 وہں زدنیگ افر ومت ےک  ہنت ےس 

 دسمد، رمتعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 رکےن فایل زیچںی اہلل ےس انپہ بلط

     1528    حسیث                               جلس اول  :  جلس

سٌيس بً ميؼور، ٗتيبہ بً سٌيس، يٌ٘وب بً ًبسالزحنً بً سٌيس، ًنزو بً ًنزو، اىص بً مالک حرضت اىص  :  راوی

 بً مالک رضی اہلل ًيہ

ًُ َس  ُٗتَِيَبُة بِ ًُ َمِيُؼوٕر َو ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًٔ ََبٔی َحسَّ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ٌٔيْس الزُّصِزٔیُّ  اَل َس َٗ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس 

ثٔی َٛ طُ  ٌُ ُِٜيُت ََِسَن َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِيُت ََِخٔسُو الئَّيیَّ َػل ُٛ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ََىَٔص بِ ًَ ِنزٕو  ُضهَّ ًَ وُل اللَّ ُ٘ ًِ  ّرا َي ًََُوذُ بَٔک ٔم

َِّئِمُّ  ُظ الت َف َما َذََکَ ٌِ ََُلَبٔة الزَِّجأل َوَذََکَ َب ًٔ َو یِ ٍٔ السَّ ٌٔ َوَؿِل  اِلَضهِّ َواِلَحزَ

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح نب دیعس، رمعف نب رمعف، اسن نب امکل رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم راہ رکات اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارثک ہی ےتہک وہےئ اتنس اھت  رفاتی ےہ ہک روسؽ

 اے اہلل ںیم انپہ اچاتہ وہں رکف افر مغ ےس، رقض ےک وبھج ےس، افر ولوگں ےک ہبلغ ےس 

رمعف نب رمعف، اسن نب امکل رضحت اسن نب امکل ریض اہلل  دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح نب دیعس، :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1529    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزبیر، كاؤض، ًبساہلل بً ًباض حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ِّیِّ  ٔ اِلَنک ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَ َحسَّ َّی اہللُ  َلِيطٔ َوَسلََّه  َرُسوَل اہللٔ َػل

ِّی ًََُوذُ بَٔک مٔ  ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ ٌٔ َي آ ًِ اِلرُقِ وَرَة ٔم لُِّنُضِه الشُّ ٌَ َنا ُي َٛ ًَاَئ  لُِّنُضِه َصَذا السُّ ٌَ ٌَ يُ ًِ کَا ًََذأب َجَضيََّه َوًََُوذُ بَٔک ٔم  ًِ

أل َوََ  جَّ ًِ ٓٔتَِئة اِلَنٔشئح السَّ ٔ َوًََُوذُ بَٔک ٔم بِر َ٘ ًِ ٓٔتَِيةٔ اِلَنِحَيا َواِلَنَنأت ًََذأب اِل  ًُوذُ بَٔک ٔم

یبنعق، امکل، اوبزریب، اطؤس، دبعاہلل نب ابعس رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

م ےک ذعاب فملس ولوگں وک ہی داع اس رطح اھکسےت ےھت سج رطح رقآؿ یک وسرںیت اھکسےت ےھت اے اہلل ںیم انپہ 

 

ِھی
د

اچاتہ وہں 

 ےس افر انپہ اچاتہ وہں ربق ےک ذعاب ےس افر انپہ اچاتہ وہں حیسم داجؽ ےک  ہنت ےس افر انپہ اچاتہ وہں زدنیگ افر ومت ےک  ہنت ےس 

 یبنعق، امکل، اوبزریب، اطؤس، دبعاہلل نب ابعس رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1530    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ًيسی، ہظاو، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ثََيا ًَِيَضا َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ثََيا صَٔظاْو  ًُ ُموَسی الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ًٔيَسی َحسَّ َّی اہللُ  إٔبَِزاصٔيُه بِ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ

 ِ ًِ ٓٔت ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ٌَ یَِسًُو بَٔضُؤََلٔئ اِلکَلَٔنأت اللَُّضهَّ إ رِقٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َٔ ًِ ََشِّ اِلِٔىَی َواِل ًََذأب اليَّارٔ َؤم  َئة اليَّارٔ َو

اربامیہ نب ومیس، یسیع، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ املکت ےک ذرہعی 

 ےس افر امدلاری افر انداری ےک رش ےس  ےس داع رکےت ےھت اے اہلل ںیم انپہ اچاتہ وہں دفزخ ےک  ہنت افر دفزخ ےک ذعاب

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1531    حسیث                               اول جلس  :  جلس



 

 موسی بً اسنٌيل، حناز، اسحٙ بً ًبساہلل سٌيس بً يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ َيَش  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًُ ُٙ بِ اْز ََِخبََرىَا إِٔسَح ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ َّی َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ إر 

 ٔ لَّٔة َوًََُوذُ ب رِقٔ َواِل٘ٔلَّٔة َوالذِّ َٔ ًِ اِل ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ ٌَ َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا ٌِ ََِهلَٔه ََِو َُِهَلَه اہللُ  ََ ًِ  َک ٔم

نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ومیس نب اامسلیع، امحد، ااحسؼ نب دبعاہلل دیعس

فآہل فملس رفامےت ےھت اے اہلل ںیم انپہ اچاتپ وہں اتحمز  ےس، یمک ےس، ذتل ےس، افر انپہ اچاتہ وہں اس ابت ےس ہک ںیم اظ م وہں ای 

 ولظمؾ ونبں 

 دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ومیس نب الیعمس، امحد، اقحس نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1532    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابً ًوٖ، ًبسالِٔار بً زاؤز، يٌ٘وب بً ًبسالزحنً بً موسٰی بً ً٘بہ، ًبساہلل بً زیيار، ابً ًنزحرضت  :  راوی

 ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ًِ ُموَسی بِ  ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًُ َزاُوَز َحسَّ ارٔ بِ َّٔ َِ ًَِبُس اِل ثََيا  ٖٕ َحسَّ ًَِو  ًُ ثََيا ابِ ًٔ ًٔ ًُ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ َبَة  ِ٘

ِّی ًََُو ٔن ُضهَّ إ َه اللَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَأئ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ زُ ٌَ ٔم اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ َنتَٔک َوَتِحؤیٔل زٔیَيإر  ٌِ ٔ ًِ َزَوأل ن ذُ بَٔک ٔم

ٍٔ ُسِدٔلَک  َنتَٔک َوَجنٔي ِ٘ َُٓحائَةٔ َن  ًَآَٔيتَٔک َو

انب وعػ، دبعاافغلر نب داؤد، وقعیب نب دبعارلنمح نب ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمعرضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی داع یھت اے اہلل ںیم ریتی انپہ اچاتہ وہں ریتی تمعن ےک زفاؽ ےس 

 تیف ےک ٹلپ اجےن ےس، افر ریتے اناہگین ذعاب ےس، افر ریتے رہ مسق ےک ہصغ ےس ریتی یشخب وہیئ اع

انب وعػ، دبعاافغلر نب داؤد، وقعیب نب دبعارلنمح نب ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمعرضحت دبعاہلل نب رمع  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی



 

     1533    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہًنزو بً ًثناٌ، ؿبارہ بً ًبساہلل بً ابی سليک، زویس بً ىآٍ، ابوػالح سناٌ، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

ًِ زُ  ًَ َلِئک  ًٔ ََبٔی الشُّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ ثََيا ُؿَباَرةُ بِ ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ ٌَ َحسَّ ًُ ًُِثَنا ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ثََيا ََبُو َػالٕٔح َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ًٔ ىَآ َویِسٔ بِ

َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ اَل ََبُو صَُزیَِزَة إ َٗ اَل  َٗ  ٌُ ا نَّ ٚٔ  الشَّ ا َ٘ ًِ الظِّ ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ ٌَ یَِسًُو َي َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ

 ٔٚ ٚٔ َوُسؤئ اِْلَِخََل ا َٔ  َواليِّ

رمعف نب امثعؿ، ابضرہ نب دبعاہلل نب ایب کیلس، دفدی نب انعف، اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

  فآہل فملس ہی داع رکےت ےھت اے اہلل ںیم ریتی انپہ اچاتہ وہں ددافت ےس، افنؼ ےس، افر دب االخیق ےس یلص اہلل ہیلع

 رمعف نب امثعؿ، ابضرہ نب دبعاہلل نب ایب کیلس، دفدی نب انعف، اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1534    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابً ازریص، ابً ًحَلٌ، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ٌَ َرُسوُل اہللَٔحسَّ اَل کَا َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ًِ اِلَن ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ إِٔزرٔیَص  ًِ ابِ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًُ اِل َّی اہللُ ُس بِ  َػل

ٍُ َوًََُوذُ  حٔي َـّ َُّط بٔئَِص ال إٔى َٓ  َٔ ًِ اِلُحو ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ََّضا بٔئَِشٔت اِلبَٔلاىَةُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َٓإٔى ًِ اِلدَٔياىَٔة   بَٔک ٔم

دمحم نب العء، انب ادرسی، انب الجعؿ، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع 

انپہ اچاتہ وہں ایختن ےس ویکہکن فہ وپدیشہ ربی  رفامےت ےھت اے اہلل ںیم ریتی انپہ اچاتہ وہں وھبک ےس ویکہکن فہ ربا اسیھت ےہ افر

 تلصخ ےہ 

 دمحم نب العء، انب ادرسی، انب الجعؿ، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 انپہ بلط رکےن فایل زیچںیاہلل ےس 

     1535    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، سٌيس بً ابی سٌيس، ًباض بً ابی سٌيسحرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ًٔ ََبٔی ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٍَ ََبَا  َحسَّ َُّط َسنٔ ٌٔيٕس ََى ًٔ ََبٔی َس ٔ بِ ًَبَّاز ًِ ََخٔيطٔ  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن َس

ًِ اِْلَِر  ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل وُل کَا ُ٘ ِلٕب صَُزیَِزَة َي َٗ  ًِ ٍُ َؤم َٔ ًِ ًِٔلٕه ََل َیِي ٍٔ ٔم ََل بَ

 ٍُ ًَإئ ََل ُيِشَن ًِ زُ ٍُ َؤم ٕص ََل َاِظَب ِٔ ًِ َن ٍُ َؤم  َیِدَظ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، ابعس نب ایب دیعسرضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ن عوشع ہن وہ، ااسی فآہل فملس ہی داع رفامےت ےھت اے اہلل ںیم اچر زیچفں ےس انپہ اچاتہ وہں 
 
مئ
ذِس

ااسی ملع وج عفن شخب ہن وہ، ااسی دؽ 

 سفن وج ریس ہن وہ، ایسی داع وج ینس ہن اجےئ 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، ابعس نب ایب دیعسرضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1536    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً متوکل، مٌنتر، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ا ِّٔل َحسَّ ًُ اِلُنَتَوک ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثََيا ََ ًَ َمالٕٔک َحسَّ ٌَّ ََىََص بِ ٔ ََُری ََ َتنٔز ٌِ اَل ََبُو اِلُن َٗ اَل  َٗ َتنٔزُ  ٌِ ِلُن

ًَاّئ آَخَ  ٍُ َوَذََکَ زُ َٔ ًِ َػََلةٕ ََل َتِي ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ ٌَ َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا  اہللُ 

 
م
مع

زر، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ویں داع رفامےت ےھت اے دمحم نب وتملک، 

 

ن

 اہلل ںیم انپہ اچاتہ وہں ایسی امنز ےس وج عفن شخب ہن وہ افر دفرسی داع وک یھب ذرک ایک 

زر، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

من
مع

 دمحم نب وتملک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1537    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 َفوہ بً ىوٓل اطحعیًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، ميؼور، ہَلل بً يشاٖ، حرضت  :  راوی

 َٓ ًٔ ىَِو َوَة بِ ًِ ََفِ ًَ  ٕٖ ًٔ َيَشا ًِ صََٔلٔل بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َسأَِلُت َحسَّ َٗ ٕل اِْلَِطَحعٔیِّ 

ًَلَ  َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ا کَا ًَنَّ ًِ ََشِّ َما ًَائَٔظَة َُوَّ اِلُنِؤٔمئیَن  ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ٌَ َي اَلِت کَا َٗ َه یَِسًُو بٔطٔ  ِيطٔ َوَسلَّ



 

ًَِنِل  ًِ ََشِّ َما َلِه ََ  ًَنِٔلُت َؤم

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رضحت رففہ نب ونلف ایعجش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ 

 اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک داع امےتگن ےھت؟ اوہنں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داعریض 

 رکےت ےھت اے اہلل ںیم ریتی انپہ اچاتہ وہں اس اکؾ یک ربایئ ےس وکسج ںیم ےن ایک افر اس اکؾ یک ربایئ ےس وکسج ںیم ےن ںیہن ایک 

 ؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، رضحت رففہ نب ونلف ایعجشامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1538    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً محنس بً حيبل، محنس بً ًبساہلل بً زبیر، احنس، وٛيٍ، سٌس بً اوض، بَلل حرضت طکل بً حنيس  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

ثَيَ  ٔ ح و َحسَّ ًٔ الزُّبَیِر ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ىَی  ٌِ ٍْ اِلَن ثََيا َوٛٔي ا ََِحَنُس َحسَّ

ًٔ حُ  ًِ ََبٔيطٔ فٔی َحٔسیٔث ََبٔی ََِحَنَس َطکَٔل بِ ًَ ًٔ َطکَٕل  ٔ بِ ًِ ُطَتیِر ًَ ِبٔسیِّ  ٌَ ًِ بََٔلٕل اِل ًَ ًٔ ََِوٕض  ٔس بِ ٌِ ُِٗلُت َیا َرُسوَل َس اَل  َٗ َنِيٕس 

 ِّ ٔن ُضهَّ إ ُِٗل اللَّ اَل  َٗ ًَاّئ  ًَلِِّنىٔی زُ ًِ ََشِّ اہللٔ  ِلٔيی َؤم َٗ ًِ ََشِّ  ًِ ََشِّ لَٔشانٔی َؤم ی َؤم ًِ ََشِّ َبَْصٔ ًِ ََشِّ َسِنعٔی َؤم ی ًََُوذُ بَٔک ٔم

ٌِّی ٔ  َمي

ادمح نب دمحم نب لبنح، دمحم نب دبعاہلل نب زریب، ادمح، فعیک، دعس نب افس، البؽ رضحت لکش نب دیمح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم وکیئ داع اھکسےیئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہہک اے اہلل ںیم ریتی انپہ رعض ایک ای روس

اچاتہ وہں اےنپ اکؿ یک ربایئ ےس افر اینپ آھکن یک ربایئ ےس افر اینپ زابؿ یک ربایئ ےس افر اےنپ دؽ یک ربایئ ےس افر اینپ وخاشہ یک 

 ربایئ ےس 

 دمح نب دمحم نب لبنح، دمحم نب دبعاہلل نب زریب، ادمح، فعیک، دعس نب افس، البؽ رضحت لکش نب دیمح ریض اہلل ہنعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1539    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ًبيساہلل بً ًنزو مکی بً ابزاہيه، ًبساہلل بً سٌيس، ػيطی، آلح، ابوایوب، حرضت ابواليرس رضی اہلل ًيہ :  راوی

بِ  ًَ ثَىٔی  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ِّیُّ بِ ثََيا َمک ًُ ًَُنَز َحسَّ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ َلَح َمِولَی ََبٔی ََیُّوَب  ِٓ ًِ َػِيفٓٔیٕ َمِولَی ََ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ُس اہللٔ بِ

 ٔ ًِ اِلَضِسو ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُضهَّ إ ٌَ یَِسًُو اللَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ی َوًََُو اِلَيرَسٔ ََ ََّرزِّ ًِ الت ذُ بَٔک َوًََُوذُ بَٔک ٔم

 ََ ٌِ ٌُ ًِٔيَس اِلَنِؤت َوًََُوذُ بَٔک ََ ِيَلا ٌِ َیَتَدبََّلىٔی الظَّ ٚٔ َواِلَضَزؤ َوًََُوذُ بَٔک ََ ٚٔ َواِلََحَ َز َِ ًِ اِل ُموَت فٔی َسبٔيلَٔک ُمِسبّٔزا َوًََُوذُ ٔم

ا ِّ ٌِ ََُموَت َلٔسي  بَٔک ََ

ِی
ج
طی 

، احلف، اوباویب، رضحت اوبارسیل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دیبع اہلل نب رمع، یکم نب اربامیہ، دبعاہلل نب دیعس، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ویں داع رکےت ےھت اے اہلل ںیم ریتی انپہ اچاتہ وہں اس ابت ےس ہک )وکیئ اکمؿ ای دویار( ھجم رپ رگے افر 

ہ اماتگن وہں ڈفےنب ےس، ےنلج ےس افر تہب زایدہ ڑباھےپ ےس، افر انپہ اماتگن وہں ںیم اس ابت ےس ہک یسک دنلب اقمؾ ےس رگ زپفں افر انپ

انپہ اچاتہ وہں ومت ےک فتق اطیشؿ ےک ہبلغ اپ اجےن ےس افر انپہ اچاتہ وہں ںیم ریتی راہ ںیم )اہجد ےس( ہنم ومڑ رک اھبےنگ ےس افر 

 انپہ اماتگن وہں ںیم زرہےلی اجونر ےک اکےنٹ ےس 

ی، احلف، اوباویب، رضحت اوبارسیل ریض اہلل ہنع دیبعاہلل نب رمعف یکم :  رافی ِ
ج
طی 

 نب اربامیہ، دبعاہلل نب دیعس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1540    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً موسی، ًيسی، ًبساہلل بً سٌيس، مولی بً ابوایوب، حرضت ابواليرس رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ثَىٔی َمِولّی ْٔلَب ٌٔيٕس َحسَّ ًٔ َس ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ ُموَسی الزَّازٔیُّ ََِخبََرىَا ًٔيَسی  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ ََبٔی اِلَيرَسٔ َزاَز ٓٔيطٔ ی ََیُّوَحسَّ ًَ َب 

هِّ  َِ  َواِل

اربامیہ نب ومیس، یسیع، دبعاہلل نب دیعس، ومیل نب اوباویب، رضحت اوبارسیل ریض اہلل ہنع ےس یہی رفاتی اکی دفرسی دنس ےک 

 اسھت رمفی ےہ اںیمس ہی ظفل زادئ ےہ ہک ںیم ریتی انپہ اچاتہ وہں مغ ےس 

 ، دبعاہلل نب دیعس، ومیل نب اوباویب، رضحت اوبارسیل ریض اہلل ہنعاربامیہ نب ومیس، یسیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی



 

     1541    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ٗتازہ، اىص حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

لَ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ َتاَزةُ  َٗ اْز ََِخبََرىَا  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٔ َحسَّ ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ ٌَ َي ِّی ِيطٔ َوَسلََّه کَا ن

 ٔ او َ٘ ًِ َسيِِّئ اِْلَِس ٌٔ َواِلحَُذاؤ َؤم ًِ اِلبََرٔؾ َواِلُحيُو  ًََُوذُ بَٔک ٔم

ومیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت 

، اپلگ نپ ےس، وکڑھ یک امیبری ےس، افر امتؾ اقنصئ ےس افر امتؾ امیبرویں اے اہلل ںیم ھجت ےس انپہ اچاتہ وہں ربص یک امیبری ےس

 ےس 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اتقدہ، اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس انپہ بلط رکےن فایل زیچںی

     1542    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًبساہلل، ُشاٌ بً ًوٖ، ابونرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ٌُ بِ ا َُشَّ َسانٔیُّ ََِخبََرىَا  ُِ ًُ ًُبَِئس اہللٔ اِل ثََيا ََِحَنُس بِ اَل  َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ًِ ََبٔی َنرِضَ ًَ ٖٕ ََِخبََرىَا اِلُحَزیِزٔیُّ  ِو ًَ

 َ٘ ًِ اِْلَِنَؼارٔ ُي إَٔذا صَُو بَٔزُجٕل ٔم َٓ َه َذاَت َیِووٕ اِلَنِشحَٔس  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل یَا َزَخَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََبَا اُل َلُط ََبُو ََُماَمَة 

ٌْ یَا َرُسو اَل صُُنوْو َلزَٔمِتىٔی َوزُیُو َٗ  ٔ ََلة ٔت الؼَّ ِٗ ٔ َو َُیِر ًَلُِّنَک ََُماَمَة َما لٔی َََراَک َجالّٔشا فٔی اِلَنِشحٔٔس فٔی  ُ ََل َ َٓ اَل ََ َٗ َل اہللٔ 

ًَِيَک َزیِ  َضی  َٗ َک َو زَّ َوَجلَّ َصنَّ ًَ ُِٗلَتُط ََذَِصَب اہللُ  ّما إَٔذا ََىَِت  ُِٗل إَٔذا ََِػَبِحَت َوإَٔذا لََکَ اَل  َٗ ُِٗلُت بَلَی یَا َرُسوَل اہللٔ  اَل  َٗ َيَک 

ََٜشٔل َوًََُوذُ بَٔک  ٔ َواِل ِحز ٌَ ًِ اِل ٌٔ َوًََُوذُ بَٔک ٔم ًِ اِلَضهِّ َواِلَحزَ ِّی ًََُوذُ بَٔک ٔم ٔن ًِ اِلُحبِٔن َواِلبُِدٔل َوًََُوذُ بَٔک ََِمَشِيَت اللَُّضهَّ إ ٔم

َُلَ   ًِ ًَىِّی َزیِىٔیٔم َضی  َٗ زَّ َوَجلَّ َصِمِّ َو ًَ أَذَِصَب اہللُ  َٓ ِلُت َذلَٔک  ٌَ َٔ َٓ اَل  َٗ ٔ الزَِّجأل  ِضز َٗ ًٔ َو یِ  َبةٔ السَّ

ادمح نب دیبع اہلل، اسغؿ نب وعػ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ااصنری صخش وک داھکی اکسج انؾ اوباامہم اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشت

فآہل فملس ےن وپاھچ اے اوباامہم ایک ابت ےہ ہک ںیم مت وک اےسی فتق ںیم دجسم ںیم دھکی راہ وہں ہکبج امنز اک فتق ںیہن ےہ؟ اوباامہم 

ہیلع فآہل فملس ےھجم مغ ف آالؾ ےن افر رقوضں ےن ریھگ راھک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک  ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل



 

وو ارگ وت ےہک وت اہلل اعتیل ریتی امتؾ رکفںی دفر رفامدے اگ افر ریتا امتؾ رقض ادا وہ اجےئ اگ اہک
ک

 

ب ِ
ذ

 ویکں ھجت وک اےسی املکت ہن اھکس دفں 

  ای روسؽ اہلل

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای حبص افر اشؾ ےک فتق ہی داع زپاھ رک اے اہلل ںیہن اتبی 

ےس  ںیم ھجت ےس انپہ اماتگن وہں رجن ف مغ ےس افر ںیم ھجت ےس انپہ اماتن وہں اعزجی افر یتسس ےس افر ںیم انپہ اچاتہ وہں مک یتمہ افر لخب

ں رقض ےک وبھج ےس افر ولوگں ےک رہق ےس  اوباامہم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہاتی افر ںیم انپہ اچاتہ وہ

 رپ لمع ایک وت اہلل اعتیل ےن ریمی امتؾ رکفںی دفر رفامدںی افر ریما امتؾ رقض ادا رکفا دای 

 یض اہلل ہنعادمح نب دبعاہلل، اسغؿ نب وعػ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة : ابب

 زوکة اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة اک ایبؿ

     1543    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ً٘يل، ًبيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہٗتيبہ بً سٌيس، ليث :  راوی

ًِ الزُّصِزٔیِّ ََِخبََرنٔی ًُبَِيُس اہللٔ  ًَ ِيٕل  َ٘ ًُ ًِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ فٔیُّ َحسَّ َ٘ ٌٔيٕس الثَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ ًٔ ًُتَِبَة  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًُ  بِ

اَل  َٗ َفَ مٔ صَُزیَِزَة  َٛ  ًِ َفَ َم َٛ َسُظ َو ٌِ َٕ ََبُو برَِکٕ َب ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َواِسُتِدل ًَ َّی اہللُ  َِّی َرُسوُل اہللٔ َػل ا تُُوف ًُ َلنَّ اَل ًَُنزُ بِ َٗ زَٔب  ٌَ ًِ اِل

 ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ اتُٔل اليَّاَض َو َ٘ َٕ ُا ِي َٛ أب ْٔلَبٔی برَِکٕ  ولُوا اِلَدلَّ ُ٘ َّی َي اتَٔل اليَّاَض َحً َٗ ُ َ ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه َُٔمزُِت ََ

طٔ َوحَٔشابُطُ  ِّ٘ َشُط إَٔلَّ بَٔح ِٔ ًََؼَه ٔمىِّی َماَلُط َوَن اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  َٗ  ًِ َن َٓ اَل ََبُو برَِکٕ َواہللٔ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ  َ٘ َٓ زَّ َوَجلَّ  ًَ ًَلَی اہللٔ   

 ُ َ َْل اَّل ک َ٘ ٔ ونٔی ً ٌُ ُّٙ اِلَنأل َواہللٔ َلِو َمَي ٌَّ الزَّکَاَة َح ٔ إ َٓ ََلةٔ َوالزَّکَاةٔ  َٚ بَیَِن الؼَّ ًِ ََفَّ ًَّ َم اتَٔل َّی اہللُ َٗ ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل اىُوا یَُؤزُّوىَُط إ

ًُ الِ  اَل ًَُنزُ بِ َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ًَلَی َمِي اَتِلُتُضِه  َ٘ َه َل َلِيطٔ َوَسلَّ َح َػِسَر ََبٔی برَِکٕ ًَ ِس ََشَ َٗ زَّ َوَجلَّ  ًَ ٌِ َرََیُِت اہلَل  َواہللٔ َما صَُو إَٔلَّ ََ َٓ أب  َدلَّ

 ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ًُ َزیِٕس َوَرَواُظ  اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َربَاُح بِ َٗ  ُّٙ َّطُ اِلَح ُِٓت ََى َز ٌَ َٓ اَل  َٗ ٔ لِٔلَ٘ٔتأل  ًِ الزُّصِز ًَ  ٕ َنز ٌِ ٔ ًِ َم یِّ بٔإِٔسَيازٔظ

ًُ ََبٔی حَ  ِيُب بِ ٌَ اَل ُط َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ا  ّٗ َيا ًَ اَل  َٗ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ َوصِٕب  اَّل َوَرَواُظ ابِ َ٘ ٔ ُضِه ً ـُ ٌِ اَل َب َٗ َنْز َوالزُّبَِئسیُّ َو ٌِ ِنزََة َوَم



 

ًَيِ  ا َوَرَوی  ّٗ ًََيا ونٔی  ٌُ ًِ الزُّصِزٔیِّ فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث َلِو َمَي اًَ ّٗ ًََيا اَل  َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث  ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ  َبَشُة 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 افر رعب ےک ھچک ولوگں ےن االسؾ ےس رفرگداین یک وت )رضحت یک فافت ےک دعب بج رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ہفیلخ انبےئ ےگ

اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن گنج رکےن اک ارادہ ایک اس رپ( رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس اہک ہک آپ اؿ ولوگں ےس ویکرکن گنج 

ولوگں ےس اس فتق کت گنج اجری روھکں رکےت ںیہ ہکبج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ےہ ہک ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم 

بج کت فہ ہی اہشدت ہن ددیںی ہک اہلل ےک وسا وکیئ اہل ںیہن سج ےن ہی اہشدت ددیی اس ےن ھجم ےس اےنپ اجؿ ف امؽ وک اچبایل اال ہی 

ہنع ےن رفامای اہلل یک مسق ہک االسؾ اک قح ااکس وخؿ اچاتہ وہ افر ااکس شحب اتکب اہلل ےک ذہم وہاگ )ہی نس رک( رضحت اوبرکب ریض اہلل 

ںیم اؿ ولوگں ےس رضفر گنج رکفں اگ وہنجں ےن امنز افر زوکة ےک درایمؿ رفتقی رک دی، احالہکن زٰوکةامؽ اک قح ےہ دخبا ارگ اؿ 

اگ اس  ولوگں ےن ھجم ےس افٹن یک اکی ریس یھب ےسج فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای رکےت ےھت رفیک وت ںیم اؿ ےس گنج رکفں

رپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اس ےک دعب دلج یہ ےھجم وسحمس وہا ہک اہلل ےن گنج ےک ےیل رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اک ہنیس 

 کیوھکؽ دای ےہ افر ںیم ھجمس ایگ ہک فہ )اےنپ  ہلصی ںیم( قح اجببن ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیبعہ رمعم اینثمل ےن اہک ےہ ہک اقعؽ ا

اسؽ اک دصہق ےہ افر اقعالؿ دف اسؽ اک دصہق  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس رابح نب زدی ےن رطبقی رمعم، زرہی ےس ایکس اانسد ےک 

اسھت رفاتی ایک ےہ اںیمس اقعًال ےہ افر اوکس انب فبہ ےن ویسن ےس رفاتی رکےت وہےئ انعاق   اہک ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک بیعش 

ر زدیبی ےن زرہی ےس اس دحثی ںیم اہک ےہ ہک ارگ رکبی اک اکی ہچب یھب ہن دںی ےگ )بت یھب ںیم اؿ ےس نب ایب زمحہ، رمعم اف

 گنج رکفں اگ( افر ہبنع ےن وباہطس ویسن زرہی ےس اس دحثی ںیم ظفل انعًاق ذرک ایک ےہ 

  ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة اک ایبؿ

     1544    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ْسح، سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، یوىص ےن زہزی :  راوی

ثَيَ  ًِ الزُّصِزٔیِّ َصَذا اِلحَ َحسَّ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص  اََل ََِخبََرىَا ابِ َٗ ًُ َزاُوَز  ٌُ بِ ٔح َوُسَلامِیَ ِ ًُ الرسَّ اَل ََبُو برَِکٕ ا ابِ َٗ اَل  َٗ ٔسیَث 

اَّل  َ٘ ٔ اَل ً َٗ طُ َََزاُئ الزَّکَاةٔ َو َّ٘ ٌَّ َح ٔ  إ

 رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای انب رسح، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن ےن زرہی ےس



 

 االسؾ اک قح زوکة ےہ افر ظفل ًالقع اامعتسؽ ایک

 انب رسح، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن ےن زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ة اک اصنبزوک

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة اک اصنب

     1545    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک بً اىص، ًنزو بً یحٌی ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَلَی َم  َُِت  اَل رَقَ َٗ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ُت ََبَا َس ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َیِحٌَی اِلَنازٔنٔیِّ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًٔ ََىَٕص  الٔٔک بِ

ْة َوَليِ  َٗ ٌَ َخِنٔص ذَِوزٕ َػَس ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِيَص ٓامَٔی زُو َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ٕٚ اِلُدِسرٔیَّ َي ٌَ َخِنٔص َََوا  َص ٓامَٔی زُو

ْة  َٗ ٕٙ َػَس ٌَ َخِنَشٔة ََِوُس ْة َوَلِيَص ٓامَٔی زُو َٗ  َػَس

دبع اہلل نب ہملسم، امکل نب اسن، رمعف نب ییحی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دصہق ںیہن ےہ افر اپچن فقس ےس مک )ہلغ افر لھپ(  ےن رفامای اپچن افوٹنں ےس مک ںیم دصہق ںیہن ےہ افر اپچن افہیق اچدنی ےس مک ںیم

 (ںیم دصہق ںیہن ےہ )دصہق ینعمب زوکة ےہ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل نب اسن، رمعف نب ییحی ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة اک اصنب

     1546    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ایوب بً محنس، محنسبً ًبيس ازریص بً یزیس، ًنزو بً مزہ، ابوسٌيسحرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ِّیُّ َحسَّ ٕس الزَّق ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََیُّوُب بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ُمزََّة اِلَحَنلٔیِّ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ َیزٔیَس اِْلَِوزٔیُّ  ثََيا إِٔزرٔیُص بِ ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ا ُمَحنَّ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل طُ إ ٌُ َٓ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َیزِ ًِ ََبٔی َس ًَ ائٔیِّ  اَل َلِيَص ََبٔی اِلَبِدتَرٔیِّ اللَّ َٗ    ٕٙ ٌَ َخِنَشٔة ََِوُس ٓامَٔی زُو

ٌٔيسٕ  ًِ ََبٔی َس ٍِ ٔم اَل ََبُو َزاُوز ََبُو اِلَبِدتَرٔیُّ َلِه َيِشَن َٗ ٌَ َمِدُتوّما  و ُٙ ٔستُّ  َزکَاْة َواِلَوِس



 

اہلل  اویب نب دمحم، دمحمنب دیبع ادرسی نب سیدی، رمعف نب رمہ، اوبدیعسرضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن فقس ےس مک ںیم زوکة ںیہن ےہ افر فقس اسھٹ اصع اک وہات ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 اوبارتخبلی ےن رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس ںیہن انس 

 ت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنعاویب نب دمحم، دمحمنب دیبع ادرسی نب سیدی، رمعف نب رمہ، اوبدیعسرضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة اک اصنب

     1547    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، ابزاہيهمحنس بً ٗسامہ بً اًین، جزیز، مِیرہ :  راوی

ُٙ ٔستُّ  اَل اِلَوِس َٗ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ اِلُنِٔیَرةٔ  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًِیََن َحسَّ ََ ًٔ َُٗساَمَة بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اظٔیِّ َحسَّ ا َمِدُتوّما بٔاِلَححَّ ًّ ٌَ َػا  و

 رپ اجحز  رہم یگل وہیت یھت دمحم نب دقاہم نب انیع، رجری، ریغمہ، اربامیہ ےن اہک ہک فقس اسھٹ اصع اک وہات ےہ سج 

 دمحم نب دقاہم نب انیع، رجری، ریغمہ، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة اک اصنب

     1548    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً ًبساہلل، رصہ بً ابی ميازل، حبيب، ًنزاٌ بً حؼین، حبيب النالکی :  راوی

ًُ ََبٔی اِلنَ  زُ بِ ثََيا رُصَ ًَِبسٔ اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ  ًُ ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُت َحبٔيبّ َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ا َيازٔٔل 

 َ ثُوىََيا بٔأََحازٔیَث َما ى ُِه َلُتَحسِّ َّٜ ًٔ حَُؼیِٕن یَا ََبَا ىَُحِيٕس إٔى ٌَ بِ ِنَزا ٌٔ ٔ اَل َرُجْل ل َٗ اَل  َٗ َب اِلَنالٔکٔیَّ  ـٔ َِ َٓ  ٌٔ آ حُٔس َلَضا ََِػَّل فٔی اِلرُقِ

ٌٔیَن زِٔرَصّنا زِٔرَصْه َومٔ  ُجٔل َََوَجِستُِه فٔی کُلِّ ََِرَب اَل لرٔلَّ َٗ ٌُ َو َذا ًِٔنَزا َٛ ٌٔیّرا  َذا َب َٛ َذا َو َٛ ًِ کُلِّ  َذا َطاّة َطاْة َؤم َٛ َذا َو َٛ ًِ کُلِّ 

 ًِ ًَ ًَيَّا َوَََخِذىَاُظ  ًِ َََخِذتُِه َصَذا َََخِذتُُنوُظ  ًِ َم ٌَ َٓ اَل  َٗ اَل ََل  َٗ  ٌٔ آ َذا َََوَجِستُِه َصَذا فٔی اِلرُقِ َٛ َلِيطٔ َو ًَ َّی اہللُ   ىَٔيیِّ اہللٔ َػل

َه َو   َذََکَ ََِطَياَئ ىَِحَو صََذاَوَسلَّ

دمحم نب اشبر، دمحم نب دبع اہلل، رصہ نب ایب انمزؽ، بیبح، رمعاؿ نب ،نیص، بیبح ااملیکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رمعاؿ 

ےت نب ،نیص ےس اہک اے اوبدیجن )ہی رمعاؿ یک تینک ےہ( مت مہ ےس ایسی دحثی ایبؿ رکےت وہ سج یک الص مہ رقآؿ ںیم ںیہن اپ



 

ہی نس رک رمعاؿ نب ،نیص وکہصغ آایگ افر اہک ہک ایک مت رقآؿ ںیم ہی اپےت وہ ہک رہ اچسیل درمہ رپ اکی درمہ زوکة فابج ےہ؟ ای اینت 

رکبویں ںیم اکی رکبی اک دانی الزؾ ےہ؟ ای اےنت افوٹنں ںیم اکی افٹن ےہ؟ ایک وت اؿ بس اسملئ یک لیصفت رقآؿ ںیم اپات ےہ؟ 

اس رپ رمعاؿ نب ،نیص ےن اہک وت وت ےن ہی ہلئسم اہکں ےس اذخ رک ایل ہک وج ہلئسم رقآؿ ںیم ںیہن ایکس دنی ںیم یھب اس ےن اہک ںیہن 

 وکیئ تیثیح ںیہن ےہ مت ےن مہ ےس انس افر مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس رمعاؿ نب ،نیص ےن اہک اےکس العفہ یھب د اثمںیل

 افر ایبؿ ںیک 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل، رصہ نب ایب انمزؽ، بیبح، رمعاؿ نب ،نیص، بیبح ااملیکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسامؿ اجترت رپ زوکة ےہ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اسامؿ اجترت رپ زوکة ےہ

     1549    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً زاؤزبً سٔياٌ، یحٌی بً حشاٌ، سلامیٌ بً موسی، ابوزاؤز، حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٌَ َحسَّ ا ًُ َحشَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًٔ ُس ًُ َزاُوَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔس َحسَّ ٌِ ًُ َس َفُ بِ ٌِ ثََيا َج ُموَسی ََبُو َزاُوَز َحسَّ

اَل ََ  َٗ ًٔ ُجِيُسٕب  ًِ َسُنَزَة بِ ًَ  ٌَ ًِ ََبٔيطٔ ُسَلامِیَ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ثَىٔی ُخبَِيُب بِ ًٔ ُجِيُسٕب َحسَّ ًٔ َسُنَزَة بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ بِ ٔ إ َٓ ُس  ٌِ ا َب مَّ

ٌَ یَ  َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٍٔ َػل ٌٔسُّ لِٔلبَِي ًِ الَّٔذی نُ َة ٔم َٗ َس َد الؼَّ ٌِ ىُِِخٔ  أُِمزُىَا ََ

دمحم نب داؤدنب ایفسؿ، ییحی نب شحؿ، امیلسؿ نب ومیس، اوبداؤد، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

  رففتخ ےک ےیل رےتھک ےھت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک اؿ زیچفں ںیم زوکة اکنےنل اک مکح دےتی ےھت وج مہ

 دمحم نب داؤدنب ایفسؿ، ییحی نب شحؿ، امیلسؿ نب ومیس، اوبداؤد، رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنک یک رعتفی افر زویرات رپ زوکة اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   باب

 زنک یک رعتفی افر زویرات رپ زوکة اک ایبؿ



 

     1550    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوکامل، حنيس بً مشٌسہ، خالس بً حارث، حشین بً ًنزو بً طٌيب، حرضت ًنزو بً طٌيب اپيے والس ٛے  :  راوی

 ذريٌہ اٌ ٛے زازا

ثََيا ََبُو  ًٔ َحسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ثََيا حَُشیِْن  ثَُضِه َحسَّ ًَ اِلَحارٔٔث َحسَّ ٌَّ َخالَٔس بِ ىَی ََ ٌِ َسَة اِلَن ٌَ ًُ َمِش ًِ  کَأمٕل َوحَُنِيُس بِ ًَ ِيٕب  ٌَ ُط

َضا ابَِيْة َلضَ  ٌَ َه َوَم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ اِمَزََّة َََتِت َرُسوَل اہللٔ َػل ظٔ ََ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ٌٔ ٔم َُلٔيَوَتا  ٌٔ ََٜتا ا َوفٔی یَٔس ابَِيتَٔضا َمَش

ٌِ ُيَشوَِّرٔک اہللُ بٔضَٔنا یَِوَو اِلَ٘ٔيا ٔک ََ اَل َََيرُسُّ َٗ اَلِت ََل  َٗ ٔلیَن َزکَاَة َصَذا  ٌِ اَل َلَضا ََُا َ٘ َٓ اَل َذَصٕب  َٗ ًِ ىَإر  ًٔ ٔم َمةٔ ٔسَواَریِ

ٔلَی اليَّ  ِتُضَنا إ َ٘ أَِل َٓ ِتُضَنا  ٌَ َدَل َّ َوَجلَّ َولَٔزُسولٔطٔ َٓ ًَز اَلِت صَُنا ِهَّلِل  َٗ َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل

اوباکلم، دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، نیسح نب رمعف نب بیعش، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےک ذرہعی اؿ ےک دادا ےس 

ہل فملس ےک اپس آیئ ایکس یٹیب یھب اےکس اسھت یھت افر ایکس یٹیب ےک اہھت رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

ںیم وسےن ےک دف ڑبے ڑبے نگنک ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ایک وت اؿ ونگنکں یک زوکة دیتی ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن، 

ےک دؿ اہلل ھجت وک )زوکة ہن دےنی یک اپداش ںیم( آگ ےک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ےھجت ہی ابت دنسپ ےہ ہک ایقتم

 نگنک انہپےئ ہی نس رک اس ےن وفرا  فہ نگنک ااتر ڈاےل افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم شیپ رکےت وہےئ اہک ہی اہلل افر

 اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ںیہ 

 اخدل نب احرث، نیسح نب رمعف نب بیعش، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےک ذرہعی اؿ ےک دادا اوباکلم، دیمح نب دعسمہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زنک یک رعتفی افر زویرات رپ زوکة اک ایبؿ

     1551    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، ًتاب، ابً بظیر، ثابت بً ًحَلٌ، ًلاء، او سلنہ حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ثَابٔٔت بِ ًَ  ٕ ًَ َبٔظیر ىٔی ابِ ٌِ اْب َي ًَتَّ ثََيا  ًُ ًٔيَسی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيُت َحسَّ ُٛ اَلِت  َٗ َُوِّ َسَلَنَة 

 ِّ زُك َٓ ٌِ تَُؤزَّی َزکَاتُُط  ََ َّ اَل َما بََل َ٘ َٓ ِيزْ صَُو  َٛ ِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ ََ ُ٘ َٓ ًِ َذَصٕب  ٕ ََِلَبُص ََِوَؿاّحا ٔم َِٜيز ٔ َلِيَص ب َٓ  َی 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسےن ےک  دمحم نب یسیع، اتعب، انب ریشب، اثتب نب الجعؿ، اطعء، اؾ ہملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل

افاضع )اکی مسق اک زویر( انہپ رکیت یھت ںیم ےن وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہی یھب زنک یک رعتفی ںیم آےت ںیہ؟ آپ 

رھپ ایکس زوکة دی اجےئ وت فہ زنک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج امؽ اینت دقمار وک چنہپ اجےئ سج رپ زوکة دانی الزؾ وہ اجات ےہ افر 



 

 ںیم امشر ںیہن وہاگ 

 دمحم نب یسیع، اتعب، انب ریشب، اثتب نب الجعؿ، اطعء، اؾ ہملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  یک رعتفی افر زویرات رپ زوکة اک ایبؿزنک

     1552    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ازریص، ًنزو بً ربيٍ بً كارٚ، یحٌی بً ایوب، ًيبساہلل بً ابوجٌف، محنسبً ًنزو بً ًلاء،  :  راوی

 ًبساہلل بً طساز بً ہاز حرضت ًبساہلل بً طساز بً الہاز

ًُ ََیُّ  ثََيا یَِحٌَی بِ ٕٚ َحسَّ ًٔ كَارٔ ٍٔ بِ ًُ الزَّبٔي ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًُ إِٔزرٔیَص الزَّازٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َفٕ َحسَّ ٌِ ًٔ ََبٔی َج ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ وَب 

 ٔ از ًٔ َطسَّ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًََلإئ ََِخبََرُظ   ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًَ َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ َّی اہللُ  ََ ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل ًَلَی  اَل َزَخِلَيا  َٗ َّطُ  ًٔ اِلَضازٔ ََى بِ

َتَدإت مٔ  َٓ ََی فٔی یََسیَّ  َلِيطٔ َوَسلََّه ََفَ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت َزَخَل  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ اَل َما صََذا یَا ًَ َ٘ َٓ  ٕٚ ًِ َورٔ

ُِٗلُت ََل ََِو َما َطاَئ اہللُ  ًَائَٔظةُ   ًَّ ًَ َزکَاَتُض ی اَل ََتَُؤزِّ َٗ ًُ َلَک یَا َرُسوَل اہللٔ  ًَّ َََتزَیَّ ُتُض ٌِ ِلُت َػَي ُ٘ َٓ  ًِ اَل صَُو َحِشبُٔک ٔم َٗ

 ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ٌُ بِ َوا ِٔ ثََيا َػ ََٓذََکَ اِلَحٔسیَث ىَِحَو َحٔسیٔث  اليَّارٔ َحسَّ لَی  ٌِ ًٔ َي ًَُنَز بِ

 ٔ َُیِرٔظ ٔلَی  طُ إ نُّ ـُ اَل َا َٗ َٕ تُزَِّٛيطٔ  ِي َٛ  ٌَ َيا ِٔ  اِلَداَتٔه ٗٔيَل لُٔش

 بِد  اہلل نب اوبرفعج، دمحمنب رمعف نب اطعء، دبعاہلل نب دشاد نب اہد رضحت 
یئ
دمحم نب ادرسی، رمعف نب رعیب نب اطرؼ، ییحی نب اویب، 

دبعاہلل نب دشاد نب ااہلد ےس رفاتی ےہ ہک مہ زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع یک  یتم ںیم احرض 

وہےئ اوہنں ےن رفامای اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے 

ی اوھگنایھٹں دںیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای اے اعہشئ ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن اہوھتں ںیم اچدنی یک ڑبی ڑب

رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ںیم ےن اےلس ونبایئ ںیہ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اخرط زبی ف زتنی اایتخر 

ایک مت ایکس زوکة ادا رکیت وہ؟ ںیم ےن اہک ںیہن ای فہ اہک وج اہلل وک وظنمر وہا، آپ یلص اہلل ہیلع رکفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ 

 فآہل فملس ےن رفامای ےھجت منہج ںیم ےل اجےن ےک ےیل اکیف ںیہ 

 بِد اہلل نب اوبرفعج، دمحمنب رمعف نب اطعء، دبع :  رافی
یئ
اہلل نب دشاد نب اہد دمحم نب ادرسی، رمعف نب رعیب نب اطرؼ، ییحی نب اویب، 

 رضحت دبعاہلل نب دشاد نب ااہلد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1553    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حرضت حناز رضی اہلل ًيہ سے روایت ےہ ٛہ ميں ےن ثنامہ بً ًبساہلل بً اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ًٔ ََى ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ًِ ثَُناَمَة بِ اَل َََخِذُت ٔم َٗ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ تََبطُ َحسَّ َٛ ٌَّ ََبَا برَِکٕ  ًََه ََ ٕص َٛٔتابّا َز

إٔذَ  َٓ تََبطُ َلطُ  َٛ ا َو ّٗ َثطُ ُمَؼسِّ ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه حٔیَن َب َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َخاتُٔه َرُسؤل اہللٔ َػل ٔة الًَّٔی ْٔلَىَٕص َو َٗ َس ُة الؼَّ ـَ ي ٔ ََفٔ ا ٓٔيطٔ صَٔذظ

َّی اہللُ َؿَضا َرُسوُل اہللٔ َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ََفَ ًَ َّی اہللُ  ُط َػل زَّ َوَجلَّ بَٔضا ىَبٔيَّ ًَ ًَلَی اِلُنِشلٔنٔیَن الًَّٔی َََمَز اہللُ  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ   ًِ َن َٓ َه 

ٌَ َخِنٕص  ٔلطٔ ٓامَٔی زُو ٌِ َََٓل يُ َضا  َٗ ِو َٓ ًِ ُسئَٔل  ٔلَضا َوَم ٌِ ِلُي َٓ ًَلَی َوِجضَٔضا  ًِ اِلُنِشلٔنٔیَن  َيُه فٔی  ُسئَٔلَضا ٔم َِ ًِ اِْلٔبٔٔل اِل ًَ ٔم ی َؤًِْشٔ

َّ َخِنّشا َوثَََلثٔی ٌِ َتِبلُ ٔلَی ََ ٔٔيَضا بِٔيُت َمَدإق إ َٓ  ًَ ی ِت َخِنّشا َؤًِْشٔ َِ إَٔذا بََل َٓ ًِ ٓٔيَضا بِٔيُت کُلِّ َخِنٔص َذِوزٕ َطاْة  ٌِ َلِه یَُٜ ٔ إ َٓ َن 

ِت ٔستًّ  َِ إَٔذا بََل َٓ ٌٕ َذََکْ  ًُ َلبُو ابِ َٓ ٌٔیَن َمَدإق  ا َوََِرَب ِت ٔستًّ َِ إَٔذا بََل َٓ ٌٔیَن  ٔلَی َخِنٕص َوََِرَب ٌٕ إ ٔٔيَضا بِٔيُت َلبُو َٓ ا َوثَََلثٔیَن 

ٔلَی َخِنٕص َوَسبِ  ْة إ ًَ ٔٔيَضا َجَذ َٓ یَن  ِت إِٔحَسی َؤستِّ َِ إَٔذا بََل َٓ یَن  ٔلَی ٔستِّ ِحٔل إ َٔ ُة اِل َٗ و ْة َطُ َّ٘ ٔ ٔٔيَضا ح ِت ٔستًّ َٓ َِ إَٔذا بََل َٓ ا ٌٔیَن 

َتا الِ  َٗ و ٌٔ َطُ َتا َّ٘ ٔ ٔٔيَضا ح َٓ ٌٔیَن  ِت إِٔحَسی َوأِش َِ إَٔذا بََل َٓ ٌٔیَن  ٔلَی أِش ٌٕ إ ٔٔيَضا ابَِيَتا َلبُو َٓ ٌٔیَن  ًَ َؤمائَٕة َوَسِب ی ٔلَی ًِْٔشٔ ِحٔل إ َٔ

ٌٕ َوفٔی کُلِّ َخ  ٌٔیَن بِٔيُت َلبُو فٔی کُلِّ ََِرَب َٓ ًَ َؤمائَٕة  ی ًَلَی ًِْٔشٔ إَٔذا َزاَزِت  ائٔٔف َٓ ٌُ اِْلٔبٔٔل فٔی ََفَ ًَ ََِسَيا إَٔذا َتَباَی َٓ ْة  َّ٘ ٔ ِنٔشیَن ح

َبلُ  ِ٘ ََّضا ُا إٔى َٓ ْة  َّ٘ ٔ ًَْة َؤًِيَسُظ ح ٔة َوَلِيَشِت ًِٔيَسُظ َجَذ ًَ ُة اِلَحَذ َٗ ِت ًِٔيَسُظ َػَس َِ ًِ بََل َن َٓ أت  َٗ َس َضا الؼَّ ٌَ َل َم ٌَ ٌِ یَِح  ٔمِيُط َوََ

َتا  ٌِ اِستَِيرَسَ ٔ َٓ َطاَتیِٔن إ ْة  ًَ ْة َؤًِيَسُظ َجَذ َّ٘ ٔ ةٔ َوَلِيَشِت ًِٔيَسُظ ح َّ٘ ُة اِلحٔ َٗ ِت ًِٔيَسُظ َػَس َِ ًِ بََل ًَ زِٔرَصّنا َوَم ی ََّضا َلطُ ََِو ًِْٔشٔ إٔى

ةٔ َو  َّ٘ ُة اِلحٔ َٗ ِت ًِٔيَسُظ َػَس َِ ًِ بََل ًَ زِٔرَصّنا ََِو َطاَتیِٔن َوَم ی ُٚ ًِْٔشٔ ٔليطٔ اِلُنَؼسِّ ٌِ َبُل ٔمِيُط َويُ ِ٘ ْة َؤًِيَسُظ ُا َّ٘ ٔ َلِيَص ًِٔيَسُظ ح

 ٌَ ُل َم ٌَ َنا َُحٔبُّ َوَیِح َٛ ًِ ُموَسی  ًَ ًِ َصاصَُيا َلِه ََِؿبِٔلُط  اَل ََبُو َزاُوز ٔم َٗ َبُل  ِ٘ ََّضا ُا َٓإٔى  ٌٕ َتا َلطُ ابَِيُة َلبُو ٌِ اِستَِيرَسَ ٔ َضا َطاَتیِٔن إ

 َٗ ِت ًِٔيَسُظ َػَس َِ ًِ بََل ًَ زِٔرَصّنا َوَم ی ٔلَی َصاصَُيا ََِو ًِْٔشٔ اَل ََبُو َزاُوز إ َٗ َبُل ٔمِيطُ  ِ٘ ََّضا ُا إٔى َٓ ْة  َّ٘ ٔ ٌٕ َوَلِيَص ًِٔيَسُظ إَٔلَّ ح ُة بِٔئت َلبُو

ُة ابَِئة َلبُ  َٗ ِت ًِٔيَسُظ َػَس َِ ًِ بََل ًَ زِٔرَصّنا ََِو َطاَتیِٔن َوَم ی ُٚ ًِْٔشٔ ٔليطٔ اِلُنَؼسِّ ٌِ ِيُتطُ َوُي َ٘ ٌٕ َوَلِيَص ًِٔيَس ثُهَّ ََِا ُظ إَٔلَّ بِٔيُت و

ُة ابَِئة َمَدإق َولَ  َٗ ِت ًِٔيَسُظ َػَس َِ ًِ بََل ًَ زِٔرَصّنا َوَم ی َبُل ٔمِيطُ َوَطاَتیِٔن ََِو ًِْٔشٔ ِ٘ ََّضا ُا َٓإٔى ًُ َمَدإق  ِيَص ًِٔيَسُظ إَٔلَّ ابِ



 

 ٔ ً ًِ ًِ َلِه َیُٜ ُط َطِيْئ َوَم ٌَ َبُل ٔمِيطُ َوَلِيَص َم ِ٘ َّطُ ُي إٔى َٓ ٌٕ َذََکْ  ٌِ َيَظاَئ َربَُّضا َوفٔی َلبُو َلِيَص ٓٔيَضا َطِيْئ إَٔلَّ ََ َٓ  ٍْ ِيَسُظ إَٔلَّ ََِربَ

 َ ًَ َؤمائ ی ًَلَی ًِْٔشٔ إَٔذا َزاَزِت  َٓ ًَ َؤمائَٕة  ی ٔلَی ًِْٔشٔ ٔٔيَضا َطاْة إ َٓ ٌٔیَن  َئه إَٔذا کَاىَِت ََِرَب َِ َّ َسائَٔنٔة اِل ٌِ َتِبلُ ٔلَی ََ ٌٔ إ ٔٔيَضا َطاَتا َٓ ٕة 

 ِ ًَلَی ثَََل ٔمائََتی إَٔذا َزاَزِت  َٓ َّ ثَََلَث ٔمائَٕة  ٌِ َتِبلُ ٔلَی ََ ٔٔيَضا ثَََلُث ٔطَياظٕ إ َٓ ًَلَی ٔمائََتیِٔن  َٓإَٔذا َزاَزِت  َٓفٔی کُلِّ ٔمائَةٔ ٔن  ٔث ٔمائَٕة 

َئه َوََل َتِيُص  َِ ًِ اِل َوإر ٔم ًَ ٔة َصزَٔمْة َوََل َذاُت  َٗ َس ٕ َطاْة َوََل یُِؤَخُذ فٔی الؼَّ ٍُ بَیَِن  َطاة ُٚ َوََل یُِحَن ٌِ َيَظاَئ اِلُنَؼسِّ َئه إَٔلَّ ََ َِ اِل

ٌٔ بَ  ا ٌَ َُّضَنا یَتََراَج إٔى َٓ ًِ َخلٔيَلیِٔن  ٌَ ٔم ةٔ َوَما کَا َٗ َس ٍٕ َخِظَيَة الؼَّ ُٚ بَیَِن ُمِحَتنٔ ٕٚ َوََل ُيَفَّ ٔ تَر ِٔ ِّ ُم ٌِ َلِه َتِبلُ ٔ إ َٓ ؤیَّةٔ  ِيَيُضَنا بٔالشَّ

ًِ اِلَناُل  َسائَٔنُة الزَُّجٔل  ٌِ َلِه یَُٜ ٔ إ َٓ ِْشٔ  ٌُ ٍُ اِل ةٔ ُربِ َٗ ٌِ َيَظاَئ َربَُّضا َوفٔی الزِّ ََٓلِيَص ٓٔيَضا َطِيْئ إَٔلَّ ََ ٌٔیَن  ٌٔیَن ََِرَب إَٔلَّ أِش

ٌِ َيَظاَئ َربَُّضا َلِيَص ٓٔيَضا َطِيْئ إَٔلَّ ََ َٓ  َؤمائَّة 

ہک ںیم ےن امثہم نب دبعاہلل نب اسن ریض اہلل ہنع ےس اکی اتکب یل  ومیس نب اامسلیع، رضحت امحد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ےکسج قلعتم ااکن ایبؿ اھت ہک اس اتکب وک رضحت اسن ےک فاےطس رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اھکل اھت افر اس رپ روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 ریض اہلل ہنع ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع وک فآہل فملس یک رہم اک شقن اھت افر ہی اس فتق یک ابت ےہ بج رضحت اوبرکب دصقی

دصمؼ )دصہق ینعی زوکة فوصؽ رکےن فاال( انب رک اجیھب وت ہی اتکب اوکن د ھ رک دی یھت اںیمس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ 

ں رپ الزؾ رقار دای ےہ سپ سج املسمؿ ذموکر اھت ہک ہی رفض زوکة اک ایبؿ ےہ وکسج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکحب  یا املسمون

ےس )اس اتکب ںیم ذموکر لیصفت ےک اسھت( زوکة بلط یک اجےئ فہ اوکس ادا رکے افر ارگ اس ےس زادئ بلط یک اجےئ وت ہن دے 

د بج افٹن سیچپ ےس مک وہں وت ایکس زوکة رکبایں ںیہ اس رطح رپ ہک رہ اپچن افوٹنں رپ اکی رکبی ےہ افر بج افوٹنں یک دعتا

سیچپ کت چنہپ اجےئ وت رھپ اکی تنب اخمض )اکی اسہل افینٹن( ےہ ہی شحب سیتنیپ افوٹنں کت ےلچ اگ ارگ اےکس اپس تنب اخمض ہن 

وہ وت اےکس دبہل ںیم انب ںوبؿ )دف اسہل افٹن ےہ( افر بج سیتھچ افٹن وپرے وہ اجےئ وت اؿ ںیم اکی تنب ںوبؿ ےہ )دف اسہل 

 سیل

 
 

 
 افوٹنں کت ےلچ اگ افر بج یلایسیل افٹن وہ اجںیئ وت اؿ ںیم اکی ) ہ )نیت اسہل افینٹن وج اگن افینٹن( افر ہی شحب پ

وہےن ےک القئ وہ( فابج وہیگ افر ہی شحب اسھٹ افوٹنں کت ےلچ اگ افر بج افوٹنں یک دعتاد اھٹسک کت چنہپ اجےئ وت رھپ اؿ ںیم 

ن دف اکی ذجہع )اچر اسہل افینٹن( فابج وہیگ افر ہی شح
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زر افوٹنں کت ےلچ اگ بج افوٹنں یک دعتاد 
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تنب ںوبؿ فابج وہں یگ ونے افٹن کت افر بج اایکونے افٹن وہ اجںیئ وت اؿ ںیم دف ےقح وہں ےگ وج اگن وہےن ےک القئ 

تنب ںوبؿ افر رہ اچپس ںیم اکی ) ہ وہں اکی وس سیب افٹن کت افر بج افٹن اکی وس سیب ےس زایدہ وہں وت رہ اچسیل ںیم اکی 

دانی وہاگ ارگ یسک ےک اپس فہ افٹن ںیہن ےہ وج ذموکر وہ ًالثم یسک ےک اپس اھٹسک افٹن وہں سج رپ اکی ذجہع فابج وہات ےہ رگم 

دف رکبایں ای )) ہ اےکس اپس ذجہع ہن وہ ہکلب ) ہ وہ وت فیہ ےل ایل اجےئ اگ افر ارگ امکل )ذجہع ہن وہےن یک وصرت ںیم( ) ہ ےک اسھت 



 

ےک دبہل( سیب درمہ دانی اچےہ وت ےل ایل اجےئ افر سج صخش ےک اپس افوٹنں یک اینت دعتاد وہیئگ سج رپ ) ہ فابج ےہ رگم اےکس 

اپس ) ہ وموجد ںیہن ےہ ہکلب ذجہع ےہ وت اس ےس ذجہع ےل ایل اجےئ اگ افر دصہق فوصؽ رکےن فاال سیب درمہ ای دف رکبایں دے رک 

ؿ وپرا رک دے اگ ایس رطح ارگ یسک رپ ) ہ فابج وہ رگم ) ہ ہن وہ ہکلب تنب ںوبؿ وہ وت فیہ ےل ایل اجےئ اگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ااکس اصقن

اہیں ےس اس دحثی وک اےنپ خیش ومٰیس ےس صح اشنمء طبض یہن رک اکس ینعی ہی ہک ارگ اصبح امؽ تنب ںوبؿ ےک اسھت اسھت ) ہ ےک 

ر رپ دف رکبایں ای سیب درمہ دے دے )وت فہ یھب ےل ےل( افر ارگ یسک ےک اپس افوٹنں یک اینت دعتاد وہ سج رپ اصقنؿ یک التیف ےک وط

اکی تنب ںوبؿ فابج وہیت ےہ رگم اےکس اپس رصػ ) ہ یہ ےہ وت فیہ ےل ایل اجےئ اگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اہیں کت ںیم اس دحثی 

فاال اصبح امؽ وک سیب درمہ ای دف رکبایں ولاٹےئ اگ افر سج ےک اپس افوٹنں یک دعتاد اینت وک ایھچ رطح طبض ہن رک اکس افر دصہق ےنیل 

وہیئگ ہک اس رپ تنب ںوبؿ فابج وہیت ےہ رگم اس ےک اپس رصػ تنب اخمض ےہ وت تنب اخمض یہ اس ےس فوصؽ رکیل اجےئ یگ افر 

تنب اخمض فابج ےہ افر اےکس اپس رصػ انب ںوبؿ یہ ےہ وت اےکس اسھت دف رکبایں یھب ےل یل اجںیئ یگ ای سیب درمہ  افر سج رپ 

ےہ  اس ےس فیہ ےل ایل اجےئ اگ افر شمدی وکیئ زیچ ںیہن دی اجےئ یگ  افر سج ےک اپس رصػ اچر افٹن وہں اس رپ وکیئ زوکة ںیہن

 اچسیل وہں وت اؿ ںیم اکی رکبی رگم وج ااکس امکل اینپ وخیش ےس دانی اچےہ )رکبویں اک اصنب( افر ارثک ابرہ رچےن فایل رکبایں بج

فابج ےہ اکی وس سیب کت افر اس ےس زایدہ ںیم دف رکبایں ںیہ دف وس کت افر اس ےس زایدہ ںیم نیت رکبایں ںیہ نیت وس کت افر اس 

 اجےئ اگ اال ہی ےس زایدہ وہں وت اکی رکبی ےہ رہ ڑکنیسہ ںیم  افر زوکة ںیم وبڑیھ افر بیع دار رکبی ںیہن یل اجےئ یگ افر ہن رکبا ایل

ہک لصحم رکبا یہ انیل اچےہ افر ہن عمج ایک اجےئ رفتمؼ امؽ افر ہن اگل اگل ایک اجےئ رتشمک امؽ زوکة ےک وخػ ےس افر وج اصنب دف 

اال آدویمں ںیم رتشمک وہ وت فہ ربارب اک ہصح اگل رک اکی دفرسے رپ روجع رکںیل ارگ اجونر اچسیل ےس مک وہں وت اؿ ںیم ھچک ںیہن ےہ 

ہی ہک امکل اچےہ افر اچدنی ںیم اچوسیلاں ہصح فابج ےہ ارگ اکی وس ونے درمہ وہں وت اؿ ںیم ھچک ںیہن ےہ اال ہی ہک امکل اچےہ وت 

 ددیے 

 ومیس نب الیعمس، رضحت امحد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن امثہم نب دبعاہلل نب اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1554    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہًبساہلل بً محنس، ًباز بً ًواو، سٔياٌ بً حشین، ساله، حرضت ًبسا :  راوی

ًٔ اِلُحَشیِٔن  ٌَ بِ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٔ او وَّ ٌَ ًُ اِل ًَبَّازُ بِ ثََيا  ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ



 

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َتَب َرُسوُل اہللٔ َػل َٛ اَل  نَٔل بٔطٔ َٗ ٌَ َٓ ٔٔطٔ  ىَُط بَٔشِي َٓرَقَ ُٗبَٔف  َّی  الٔطٔ َحً ٔلَی ًُنَّ ِجطُ إ َلِه یُِِخٔ َٓ ٔة  َٗ َس َٛٔتاَب الؼَّ

ًَِْشٕ  ًِ اِْلٔبٔٔل َطاْة َوفٔی  ٌَ ٓٔيطٔ فٔی َخِنٕص ٔم َٓکَا ُٗبَٔف  َّی  ًَنَٔل بٔطٔ ًَُنزُ َحً ُٗبَٔف ثُهَّ  َّی  ًَِْشَ ََبُو برَِکٕ َحً ٌٔ َوفٔی َخِنَص  َة َطاَتا

ٌِ َز  ٔ إ َٓ ٔلَی َخِنٕص َوثَََلثٔیَن  ًَ ابَِيُة َمَدإق إ ی ٍُ ٔطَياظٕ َوفٔی َخِنٕص َؤًِْشٔ ًَ ََِربَ ی ٔٔيَضا ابَِيُة ثَََلُث ٔطَياظٕ َوفٔی ًِْٔشٔ َٓ اَزِت َواحَٔسّة 

یَن  ٔلَی ٔستِّ ْة إ َّ٘ ٔ ٔٔيَضا ح َٓ َٓإَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة  ٌٔیَن  ٔلَی َخِنٕص َوََِرَب ٌٕ إ ٌٔیَن َلبُو ٔلَی َخِنٕص َوَسِب ْة إ ًَ ٔٔيَضا َجَذ َٓ إَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة  َٓ

ٔلَی ًِْٔشٔ  ٌٔ إ َتا َّ٘ ٔ ٔٔيَضا ح َٓ َٓإَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة  ٌٔیَن  ٔلَی أِش ٌٕ إ ٔٔيَضا ابَِيَتا َلبُو َٓ إَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة  ٌِ کَاىَِت اِْلٔبُٔل َٓ ٔ إ َٓ ًَ َؤمائَٕة  ی

 َٓ ًِ َذلَٔک  ثََر ٔم ِٛ ََ ٔ ٔلَی ً ٌٔیَن َطاّة َطاْة إ َئه فٔی کُلِّ ََِرَب َِ ٌٕ َوفٔی اِل ٌٔیَن ابَِيُة َلبُو ْة َوفٔی کُلِّ ََِرَب َّ٘ ٔ ٌِ فٔی کُلِّ َخِنٔشیَن ح ٔ إ َٓ ًَ َؤمائَٕة  ی ِْشٔ

 َ ٔٔيَضا ث َٓ ًَلَی اِلنٔائََتیِٔن  ٌِ َزاَزِت َواحَٔسّة  ٔ إ َٓ ٔلَی ٔمائََتیِٔن  ٌٔ إ َظاَتا َٓ َيُه َزاَزِت َواحَٔسّة  َِ ٌِ کَاىَِت اِل ٔ إ َٓ ٔلَی ثَََلٔث ٔمائَٕة  ََلُث ٔطَياظٕ إ

ُٚ بَیَِن  َّ اِلنٔائََة َوََل ُيَفَّ َّی َتِبلُ ٕ َطاْة َوَلِيَص ٓٔيَضا َطِيْئ َحً فٔی کُلِّ ٔمائَٔة َطاة َٓ ًِ َذلَٔک  ثََر ٔم ِٛ ٍُ بَیَِن  ََ ٍٕ َوََل یُِحَن ُمِحَتنٔ

ةٔ َو  َٗ َس َة الؼَّ َٓ ٕٚ َمَدا ةٔ َصزَٔمْة َوََل ُمَتَفِّ َٗ َس ؤیَّٔة َوََل یُِؤَخُذ فٔی الؼَّ ٌٔ بَِيَيُضَنا بٔالشَّ ا ٌَ َُّضَنا یَتََراَج َٓإٔى ًِ َخلٔيَلیِٔن  ٌَ ٔم  َذاُت َما کَا

اّرا َوثُلُّثا خَٔياّر  اُئ ََثََِلثّا ثُلُّثا َٔشَ َنِت الظَّ ُٗشِّ  ُٚ اَل الزُّصِزٔیُّ إَٔذا َجاَئ اِلُنَؼسِّ َٗ اَل و  َٗ أََخَذ ًَِيٕب  َٓ ا َوثُلُّثا َوَسّلا 

ًِ اِلَوَسٔم َوَلِه یَِذَُکِ الزُّصِزٔیُّ اِلَبرَقَ  ُٚ ٔم  اِلُنَؼسِّ

دبع اہلل نب دمحم، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح، اس م، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوکس اےنپ اعنیلم کت یھب ےنجیھب ہن اپےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتکب ادصلہق وھکلایئ نکیل آ

ت فآہل فملس یک فافت وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اتکب وک اینپ ولتار ےس اگل راھک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فاف

 اس رپ لمع ایک اےکس دعب رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اینپ فافت کت اس رپ لمع ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اینپ فافت کت

ایک اس اتکب ںیم اھکل وہا اھت ہک اپچن افوٹنں ںیم اکی رکبی ےہ افر دس ںیم دف رکبایں ںیہ دنپرہ ںیم نیت رکبایں سیب ںیم اچر رکبایں 

 سیل کت رھپ  ںیہ افر سیچپ ےس ےل رک سیتنیپ کت اکی تنب اخمض ےہ رھپ سیتنیپ

 
 

 
ےس اکی یھب زایدہ وہ وت اکی تنب ںوبؿ ےہ پ

زر ےس اکی 
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 سیل ےس اکی یھب زایدہ وہ وت اکی ) ہ ےہ اسھٹ کت رھپ اسھٹ ےس اکی یھب زایدہ وہ وت اکی ذجہع ےہ 

 
 

 
پ

اجںیئ وت رہ اچپس ںیم اکی ) ہ وہاگ رہ  یھب زایدہ وہ وت وت دف ےقح وہں ےگ اکی وس سیب کت رھپ بج افٹن اکی وس سیب ےس زایدہ وہ

اچسیل ںیم اکی تنب ںوبؿ افر رکبویں ںیم رہ اچسیل رکبویں ںیم اکی رکبی ےہ اکی وس سیب کت ارگ اکی وس سیب ےس اکی رکبی 

رکبایں ںیہ نیت یھب زایدہ وہیگ وت دف رکبایں وہں یگ دف وس کت رھپ بج دف وس ےس افرپ اکی رکبی یھب زادئ وہ اجےئ یگ وت اںیمس نیت 

وس کت رھپ بج نیت وس ےس زایدہ وہں وت رہ ڑکنیسہ رپ اکی رکبی دانی فابج وہیگ افر وج ددد ڑکنیسہ ےس مک وہاگ اںیمس وکیئ زٰوکةںیہن 

ےس  وہیگ )زین اس اتکب ںیم ہی یھب اھت ہک( اگل اگل ہن ایک اجےئ رتشمک امؽ وک افر ہن ااھٹک ایک اجےئ اگل اگل امؽ وک زوکة ےک وخػ



 

)ینعی زوکة ےس ےنچب ےک ےیل رتشمک امؽ وک اگل اگل افر دجا دجا امؽ وک رتشمک ہن داھکای اجےئ ہکلب وج فاہعق ےہ اےکس اطمقب زوکة ادا 

یک اجےئ یگ( افر وج امؽ دف آدویمں ںیم رتشمک وہ فہ اکی دفرسے ےس ےل رک اانپ ہصح ربارب رکںیل افر ایخؽ رےہ زوکة ںیم وبڑاھ 

اجونر ہن ایل اجےئ  زرہی ےن اہک ہک بج زوکة فوصؽ رکےن فاال آےئ وت رکبویں ےک نیت ےصح رکںیل اکی ہصح ںیم  افر بیع دار

رصػ ایٹھگ رکبایں وہں افر دفرسے ہصح ںیم دمعہ مسق یک افر رسیتے ہصح ںیم درایمہن درہج یک سپ زوکة فوصؽ رکےن فاال درایمہن 

 ےن اتکب ادصلہق ںیم اگےئ لیب ےک اصنب اک ذرک ںیہن ایک  درہج یک رکبویں ںیم ےس ےل ےل اگ افر زرہی

 دبعاہلل نب دمحم، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح، اس م، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1555    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً یزیس سٔياٌ بً حشین، حرضت سٔياٌ بً حؼین :  راوی

ًُ یَزٔیَس اِلَوأسلٔ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌِ َلِه َحسَّ ٔ إ َٓ اَل  َٗ َياُظ  ٌِ ًُ حَُشیِٕن بٔإِٔسَيازٔظٔ َوَم ٌُ بِ َيا ِٔ یُّ ََِخبََرىَا ُس

َو الزُّصِزٔیِّ  ٌٕ َوَلِه یَِذَُکِ لََکَ ًُ َلبُو ابِ َٓ ًِ ابَِيُة َمَدإق   َتُٜ

فاتی ذموکر ےہ رگم اس امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب سیدی ایفسؿ نب نیسح، رضحت ایفسؿ نب ،نیص ےس اسہقب دنس فوہفمؾ ےک اسھت ر

 ںیم ہی ہلمج اک ااضہف ےہ ہک ارگ تنب اخمص ہن وہ وت تنب ںوبؿ ےل ےل نکیل اس رفاتی ںیم زرہی فاال الکؾ ذموکر ںیہن ےہ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب سیدی ایفسؿ نب نیسح، رضحت ایفسؿ نب ،نیص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1556    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابً مبارک، یوىص بً یزیس، ابً طہاب، حرضت ابً طہاب رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمحَ  ٔ نُِشَدُة َٛٔتاَحسَّ اَل َصٔذظ َٗ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًٔ َیزٔیَس  ًِ یُوىَُص بِ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ََلٔئ ََِخبََرىَا ابِ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ٔب َرُسؤل اہللٔ نَّ

 َٗ أب  ًٔ اِلَدلَّ ٔة َوهَٔی ًِٔيَس آُل ًَُنَز بِ َٗ َس تََبُط فٔی الؼَّ َٛ َه الَّٔذی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِبٔس َػل ًَ  ًُ ََىٔيَضا َسالُٔه بِ ًُ ٔطَضإب َرَِقَ اَل ابِ

ًَِبٔس اہللٔ   ًِ ٔ ٔم زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًُ ًَلَی َوِجضَٔضا َوهَٔی الًَّٔی اىَِتَشَذ ًَُنزُ بِ ًَِيُتَضا  َو َٓ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ًٔ ًَُنَز َوَسالٔٔه بِ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ بِ



 

َذ  َٓ ًٔ ًَُنَز  ا اہللٔ بِ ٌّ َّ أِش َّی َتِبلُ ٌٕ َحً ٔٔيَضا ثَََلُث بََيأت َلبُو َٓ ًَ َؤمائَّة  ی َٓإَٔذا کَاىَِت إِٔحَسی َؤًِْشٔ اَل  َٗ ًَ ََکَ اِلَحٔسیَث  ی َؤًِْشٔ

ا َوثَََلثٔیَن  ٌّ َّ أِش َّی َتِبلُ ْة َحً َّ٘ ٔ ٌٕ َوح ٔٔيَضا بِٔيَتا َلبُو َٓ إٔذَا کَاىَِت ثَََلثٔیَن َؤمائَّة  َٓ ٌٔیَن َؤمائَّة َؤمائَّة  إَٔذا کَاىَِت ََِرَب َٓ َؤمائَّة 

 ٔٔ َٓ َٓإَٔذا کَاىَِت َخِنٔشیَن َؤمائَّة  ٌٔیَن َؤمائَّة  ا َوََِرَب ٌّ َّ أِش َّی َتِبلُ ٌٕ َحً ٌٔ َوبِٔيُت َلبُو َتا َّ٘ ٔ ٔٔيَضا ح َٓ َّ َّی َتِبلُ ٕٚ َحً ا َ٘ ٔ يَضا ثَََلُث ح

إَٔذا کَاىَِت  َٓ ا َوَخِنٔشیَن َؤمائَّة  ٌّ إَٔذا کَاىَِت أِش َٓ یَن َؤمائَّة  ا َؤستِّ ٌّ َّ أِش َّی َتِبلُ ٌٕ َحً ٍُ بََيأت َلبُو ٔٔيَضا ََِربَ َٓ یَن َؤمائَّة  ٔستِّ

إَٔذا کَاىَِت  َٓ ٌٔیَن َؤمائَّة  ا َوَسِب ٌّ َّ أِش َّی َتِبلُ ْة َحً َّ٘ ٔ ٌٕ َوح ٔٔيَضا ثَََلُث بََيأت َلبُو َٓ ٌٔیَن َؤمائَّة  َ َسِب ٔٔيَضا ثََناىٔیَن َؤمائ َٓ ّة 

ٔٔيَضا ثَََل  َٓ ٌٔیَن َؤمائَّة  إَٔذا کَاىَِت أِش َٓ ا َوثََناىٔیَن َؤمائَّة  ٌّ َّ أِش َّی َتِبلُ ٌٕ َحً ٌٔ َوابَِيَتا َلبُو َتا َّ٘ ٔ َّی ح ٌٕ َحً ٕٚ َوبِٔيُت َلبُو ا َ٘ ٔ ُث ح

ٔٔيَضا ََِربَ  َٓ إَٔذا کَاىَِت ٔمائََتیِٔن  َٓ ٌٔیَن َؤمائَّة  ا َوأِش ٌّ َّ أِش يَّیِٔن ُؤجَسِت َُخَٔذِت َتِبلُ ٌٕ ََیُّ الشِّ ٕٚ ََِو َخِنُص بََيأت َلبُو ا َ٘ ٔ ٍُ ح

ٔة َصزَٔمْة َوََل  َٗ َس ًٔ حَُشیِٕن َوٓٔيطٔ َوََل یُِؤَخُذ فٔی الؼَّ ٌَ بِ َيا ِٔ ََٓذََکَ ىَِحَو َحٔسیٔث ُس َئه  َِ َئه َوََل َوفٔی َسائَٔنٔة اِل َِ ًِ اِل ًََوإر ٔم  َذاُت 

َئه  َِ ُٚ  َتِيُص اِل ٌِ َيَظاَئ اِلُنَؼسِّ  إَٔلَّ ََ

دمحم نب العء، انب ابمرک، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رضحت انب اہشب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی اس اتکب یک لقن ےہ 

فالد ےک وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زوکة ےک ابرے ںیم وھکلایئ یھت افر فہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےک ا

اپس وموجد یھت انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ےھجم اس اتکب وک اس م نب دبعاہلل ےن زپاھای افر اس رطح ںیم ےن اس وک اید رک ایل افر اس ہخسن 

وک رمع نب دبعازعلسی ےن دبعاہلل نب رمع افر اس م نب دبعاہلل رمع ےک اپس لقن رکفاای اھت سپ رافی ےن اسہقب دحثی یک امدنن دحثی ذرک 

یک افر اہک ہک بج افٹن اکی وس اسیک وہ اجںیئ بج اکی وس سیت وہں وت دف تنب ںوبؿ افر اکی ) ہ وہاگ اکی وس ااتنسیل کت بج 

اکی وس اچسیل وہ اجںیئ وت دف ےقح افر اکی تنب ںوبؿ دینی وہیگ اکی وس ااچنس کت بج اکی وس اچپس وہں وت نیت ےقح دانی وہں ےگ 

 وس اسھٹ وہ اجںیئ وت اچر تنب ںوبؿ دینی وہں یگ اکی وس ا رتہ کت بج اکی وس رتس وہں وت نیت تنب اکی وس اھٹسن کت افر بج اکی

ںوبؿ افر اکی ) ہ وہاگ اکی وس اانیس کت بج اکی وس ایس وہں وت دف ےقح افر دف تنب ںوبؿ دینی وہیگ اکی وس اننفے کت افر بج 

 یھب وموجد وہں اؿ ںیم ےس ےل ےل افر اؿ رکبویں اک اصنب وج لگنج ںیم رچایئ وپرے دف وس وہ اجںیئ وت اچر ےقح ای اپچن تنب ںوبؿ وج

اجیت ںیہ اس رطح ذرک ایک سج رطح اسہقب دحثی ینعی ایفسؿ نب نیسح یک دحثی ںیم ذموکر ےہ رگم اس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک 

 ہی ہک زوکة دےنی فاال اینپ وخیش ےس دانی اچےہ زوکة ںیم وبڑیھ افر بیع دار رکبی ہن یل اجےئ افر ہن یہ رکبا ایل اجےئ رگم 

 دمحم نب العء، انب ابمرک، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رضحت انب اہشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب



 

 یک زوکة اک ایبؿ رچےن فاےل اجونرفں

     1557    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، حرضت مالک رضی اہلل ًيہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ اِلَدلَّ  ِوُل ًَُنَز بِ َٗ اَل َمالْٔک َو َٗ اَل  َٗ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ُٚ بَیَِن َحسَّ ٕٚ َوََل ُيَفَّ ٍُ بَیَِن ُمَتَفِّ ًَِيُط ََل یُِحَن أب َرضَٔی اہللُ 

 ٔ ٓ ٌَ وَصا لَٔئَلَّ یَُٜو ٌُ ُٚ َجَن ُضِه اِلُنَؼسِّ َٓإَٔذا َََهلَّ ٌَ َطاّة  و ٌُ ٌَ لٔکُلِّ َرُجٕل ََِرَب ٌِ یَُٜو ٍٕ صَُو ََ ُٚ بَیَِن ُمِحَتنٔ يَضا إَٔلَّ َطاْة َوََل يَُفَّ

َلِيضَٔنا ٓٔيَضا ثَََلُث ٔطيَ ُمِحَتنٔ  ًَ  ٌُ َيُٜو َٓ ٕ َوَطاْة  ٌَ لٔکُلِّ َواحٕٔس ٔمِيُضَنا ٔمائَُة َطاة ٌَّ اِلَدلٔيَلیِٔن إَٔذا کَا إَٔذا َََهلَُّضَنا ٍٕ ََ َٓ  ٕ اظ

َضَذا الَّٔذی َٓ ًَلَی کُلِّ َواحٕٔس ٔمِيُضَنا إَٔلَّ َطاْة   ًِ َلِه یَُٜ َٓ ا ََُيَنُضَنا  َٗ ُٚ ََفَّ ُت فٔی َذلَٔک  اِلُنَؼسِّ ٌِ  َسنٔ

دبع اہلل نب ہملسم، رضحت امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اس وقؽ )فوجب زوکة ےس ےنچب ےک 

ےیل( رفتمؼ امؽ وک ااھٹک ہن ایک اجےئ افر ہن اےھٹک امؽ وک رفتمؼ ایک اجےئ اک ی بل ہی ےہ ہک دف ارفاد وہں س  ںیم ےس رہ اکی یک 

 اچسیل رکبایں وہں سپ بج زوکة اوصؽ رکےن فاال اؿ ےک اپس آےئ وت فہ )رفتمؼ امؽ( اک اٹ رکںیل اتہک اؿ بس رپ رصػ اچسیل

ن ےس رہ اکی یک اکی وس اکی 
 
مئ

 

ذِی

اکی یہ رکبی فابج وہ افر اےھٹک امؽ وک رفتمؼ ہن ایک اجےئ اک ی بل ہی ےہ ہک دف رشکی وہں 

وطر رپ نیت رکبایں فابج وہیت ںیہ نکیل بج زوکة فوصؽ رکےن فاال آےئ وت فہ اینپ اینپ رکبایں رکبایں ںیہ افر اؿ دفونں رپ رتشمہک 

اگل اگل رکںیل افر اس رطح اؿ ںیم ےس رہ اکی رپ اکی اکی رکبی الزؾ آےئ یگ، رضحت امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ہی 

 ےہ فہ ک ریس وج ںیم ےن دنمرہج ابال وقؽ یک ینس ےہ 

 دبعاہلل نب ہملسم، رضحت امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1558    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً محنس، زہیر، ابواسحٙ، ًاػه، حارث، اًور، ًلی حرضت زہیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ َؿِنزَ  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  َٙ ثََيا ََبُو إِٔسَح ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًِ الِ َحسَّ ًَ ًَلٓٔیٕ َة َو  ًِ ًَ ًَِورٔ  َ َحارٔٔث اِْل

 ٍَ اَل َصاتُوا ُربِ َٗ َّط  َه ََى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ اَل ُزَصیِْر ََِحَشبُُط  َٗ ِيُط  ًَ ٌٔیَن زِٔرَصّنا  َرضَٔی اہللُ  ًِ کُلِّ ََِرَب ُظورٔ ٔم ٌُ اِل

َّی َتتٔهَّ مٔ  َلِيُِٜه َطِيْئ َحً ًَ لَی حَٔشأب زِٔرَصْه َوَلِيَص  ٌَ َٓ َنا َزاَز  َٓ ٔٔيَضا َخِنَشُة َزَراصَٔه  َٓ إَٔذا کَاىَِت ٔمائًََِی زِٔرَصٕه  َٓ ائًََِی زِٔرَصٕه 



 

َلِيَک ٓٔيَضا َطيِ  ًَ َلِيَص  َٓ  ٌَ ٍْ َوثَََلثُو ًِ إَٔلَّ أِش ٌِ َلِه َیُٜ ٔ إ َٓ ٌٔیَن َطاّة َطاْة  َئه فٔی ََِرَب َِ َة الِ َذلَٔک َوفٔی اِل َٗ َٚ َػَس َئه ٔمِثَل ْئ َوَسا َِ

َوأمٔل َط  ٌَ ًَلَی اِل ٌٔیَن ُمٔشيَّْة َوَلِيَص  ٍْ َوفٔی اِْلَِرَب اَل َوفٔی اِلَبرَقٔ فٔی کُلِّ ثَََلثٔیَن َتبٔي َٗ َتَضا الزُّصِزٔیِّ  َٗ ََٓذََکَ َػَس ِيْئ َوفٔی اِْلٔبٔٔل 

ًِ الِ  ًَ َخِنَشْة ٔم ی اَل َوفٔی َخِنٕص َؤًِْشٔ َٗ َنا َذََکَ الزُّصِزٔیُّ  ًِ بِٔيُت َٛ ٌِ َلِه َتُٜ ٔ إ َٓ ٔٔيَضا ابَِيُة َمَدإق  َٓ إَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة  َٓ َئه  َِ

ٔلَی َخِنٕص َوََِر  ٌٕ إ ٔٔيَضا بِٔيُت َلبُو َٓ إَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة  َٓ ٔلَی َخِنٕص َوثَََلثٔیَن  ٌٕ َذََکْ إ ًُ َلبُو ابِ َٓ إَٔذا َزاَزِت َمَدإق  َٓ ٌٔیَن  َب

 َّ٘ ٔ ٔٔيَضا ح َٓ ىٔی َواحَٔس َواحَٔسّة  ٌِ إَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة َي َٓ اَل  َٗ َٚ ٔمِثَل َحٔسیٔث الزُّصِزٔیِّ  یَن ثُهَّ َسا ٔلَی ٔستِّ ُة اِلَحَنٔل إ َٗ و ّة ْة َطُ

ًِ َذلَٔک  ثَرُ ٔم ِٛ ٌِ کَاىَِت اِْلٔبُٔل ََ ٔ إ َٓ ًَ َؤمائَٕة  ی ٔلَی ًِْٔشٔ َتا اِلَحَنٔل إ َٗ و ٌٔ َطُ َتا َّ٘ ٔ ٔٔيَضا ح َٓ ٌٔیَن  ْة َوََل َٓ َوأِش َّ٘ ٔ فٔی کُلِّ َخِنٔشیَن ح

ٔة َصزَٔمْة َوََل  َٗ َس ٔة َوََل تُِؤَخُذ فٔی الؼَّ َٗ َس ٕٚ َخِظَيَة الؼَّ ٔ تَر ِٔ ٍُ بَیَِن ُم ٍٕ َوََل یُِحَن ُٚ بَیَِن ُمِحَتنٔ ٌِ ُيَفَّ ًََوإر َوََل َتِيْص إَٔلَّ ََ  َذاُت 

 َ ِتطُ اِْل َ٘ ُٚ َوفٔی اليََّبأت َما َس ِْشٔ َوفٔی َحٔسیٔث َيَظاَئ اِلُنَؼسِّ ٌُ ُٕ اِل ٔٔيطٔ نِٔؼ َٓ زُِب  َِ ِْشُ َوَما َسَقی اِل ٌُ َناُئ اِل ِت الشَّ َ٘ ىَِضاُر ََِو َس

ًَأػٕه إَٔذا َلِه یَُٜ  اَل َمزَّّة َوفٔی َحٔسیٔث  َٗ اَل ُزَصیِْر ََِحَشبُُط  َٗ ًَاوٕ  ُة فٔی کُلِّ  َٗ َس َدإق َوََل ًِ فٔی اِْلٔبٔٔل ابَِيُة َم ًَأػٕه َواِلَحارٔٔث الؼَّ

 ٌٔ ةُ َزَراصَٔه ََِو َطاَتا َْشَ ٌَ َٓ  ٌٕ ًُ َلبُو  ابِ

 دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوب ااحسؼ ، اعمص، احرث، اوعر، یلع رضحت زریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اوب ااحسؼ ےن اینپ

)ینعی( آپ ےن رفامای زوکة ںیم اچوسیلاں ہصح اکنول ینعی رہ دحثی ںیم ع  یلع ےک دعب ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذرک ایک ےہ 

اچسیل درمہ ںیم ےس اکی درمہ نکیل بج کت اہمترے اپس دف وس درمہ ہن وہ اجںیئ اوستق کت مت رپ زوکة فابج ںیہن ےہ سپ 

ں اؿ رپ ایس شحب ےس بج دف وس درمہ وپرے وہ اجںیئ وت اؿ ںیم ےس اپچن درمہ زوکة اکنؽ دف افر وج درمہ دف وس ےس زادئ وہ

)اڑاھیئ دصیف ےک شحب ےس( زوکة اکنول افر رکبویں ںیم رہ اچسیل رکبویں رپ اکی رکبی یک زوکة ےہ نکیل ارگ )اکی یھب مک وہ ینعی( 

اگےئ  ااتنسیل وہں وت رھپ وکیئ زوکة ںیہن ےہ رھپ اوب ااحسؼ ےن رکبویں یک زوکة وک ایس رطح ایبؿ ایک سج رطح زرہی ےن ایبؿ ایک افر

ولیبں ںیم رہ سیت اگےئ ولیبں رپ اکی اسؽ یک اکی اگےئ زوکة ںیم دینی وہیگ افر رہ اچسیل اگےئ ولیبں رپ دف اسؽ یک اکی اگےئ دینی 

 اوب وہیگ افر فہ اگےئ لیب وج )اپین یک اچنسیئ ای امؽ یک دالھیئ فریغہ اک( اکؾ رکےت وہں اؿ رپ وکیئ زوکة ںیہن ےہ افر افوٹنں یک زوکة وک

ااحسؼ ےن ایس رطح ایبؿ ایک سج رطح زرہی ےن ایبؿ ایک ےہ ینعی سیچپ افوٹنں رپ اپچن رکبایں دینی الزؾ وہیگن افر ارگ سیچپ ےس 

اکی یھب زادئ وہاگ وت رھپ اکی تنب اخمض )اکی اسہل افینٹن( وہیگ افر ارگ تنب اخمض ہن وہ وت رھپ اکی انب ںوبؿ )دف اسہل افٹن( ےہ 

 سیل ےس یھب زایدہ وہں وت اؿ سیتنیپ کت  بج سیتنیپ

 
 

 
 سیل کت  بج پ

 
 

 
 ےس اکی یھب زادئ وہ وت اؿ ںیم اکی تنب ںوبؿ ےہ پ

ںیم اکی ) ہ ےہ وج یتفج ےک القئ وہ اسھٹ کت رھپ اوب ااحسؼ ےن ایبؿ ایس رطح ایک سج رطح زرہی یک دحثی ںیم ےہ اہیں کت 

ںیئ وت اؿ ںیم یتفج ےک القئ دف ےقح ںیہ اکی وس سیب کت  بج اس ےس زایدہ ہک ارگ ونے ےس اکی یھب زایدہ وہ ینعی اایکونے وہ اج



 

 وہں وت رہ اچپس رپ اکی ) ہ دانی وہاگ )افر آپ ےن رفامای( زوکة فابج وہےن ےک ڈر ےس ہن وت عمتجم امؽ وک اگل اگل ایک اجےئ افر ہن اگل

افر ہن بیع افر صقن فاال افر ہن رن اجونر رگم ہی ہک زوکة فوصؽ رکےن فاال  اگل امؽ وک عمتجم ایک اجےئ افر زوکة ںیم ہن وبڑاھ اجونر ایل اجےئ

اینپ وخیش افر رمیض ےس انیل اچےہ افر زنیم یک دیپافار ںیم س  ںیم آب اپیش ابرش ےس وہیت وہ ای رہنفں ےس یک اجیت وہ زوکة ںیم 

ب اپیش یک اجےئ ایکس دیپافار ںیم وسیباں ہصح زوکة ںیم دوساں ہصح الزؾ وہاگ افر س  زونیمں ںیم رٹہ فریغہ ےس اپین چنیھک رک آ

فوصؽ ایک اجےئ اگ، اعمص افر احرث یک دحثی ںیم ےہ ہک رہ اسؽ، زریہ ےن اہک ںیم اتھجمس وہں ہک اوب ااحسؼ ےن اہک اکی رمہبت )ینعی 

افوٹنں ںیم تنب اخمض ہن وہ افر ہن یہ رہ اسؽ اکی رمہبت زوکة یل اجےئ یگ( افر اعمص یک رفاتی رکدہ دحثی ںیم ہی یھب ےہ ہک ارگ 

 انب ںوبؿ وہ وت رھپ زوکة ںیم دس درمہ ای دف رکبایں فابج وہیگن 

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اوباقحس، اعمص، احرث، اوعر، یلع رضحت زریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1559    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، جزیز بً حازو، ابواسحٙ، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ سے :  راوی

ًُ َزاُوَز اِلَنضِ  ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًٔ َؿِنَزةَ َحسَّ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ًُ َحازٔوٕ َوَسِمَّ آَخَ  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َجزٔیزُ بِ  زٔیُّ ََِخبََرىَا ابِ

لٔ  ٔف ََوَّ ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔب َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ِيُط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ًَِورٔ  َ إَٔذا کَاىَِت َلَک  صَ َواِلَحارٔٔث اِْل َٓ اَل  َٗ َذا اِلَحٔسیٔث 

 َّ َصٔب َحً ىٔی فٔی الذَّ ٌِ َلِيَک َطِيْئ َي ًَ ٔٔيَضا َخِنَشُة َزَراصَٔه َوَلِيَص  َٓ َلِيَضا اِلَحِوُل  ًَ ٌَ ٔمائََتا زِٔرَصٕه َوَحاَل  و ٌَ َلَک ًِْٔشُ ی یَُٜو

ًََليِ  ٌَ زٔیَياّرا َوَحاَل  و ٌَ َلَک ًِْٔشُ إَٔذا کَا َٓ ََل ََِزرٔی زٔیَياّرا  َٓ اَل  َٗ بٔٔحَشأب َذلَٔک  َٓ َنا َزاَز  َٓ ُٕ زٔیَيإر  ٔٔيَضا نِٔؼ َٓ َضا اِلَحِوُل 

 َ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَلِيَص فٔی َمإل َزک ًَ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل طُ إ ٌَ َٓ بٔحَٔشأب َذلَٔک ََِو َر َٓ وُل  ُ٘ ًَلٔیٌّ َي َلِيطٔ اِلَحِوُل إَٔلَّ ََ ًَ َّی یَُحوَل  ٌَّ اْة َحً ََ 

َه َلِيَص فٔی َمإل َزکَاةْ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًُ َوصِٕب یَزٔیُس فٔی اِلَحٔسیٔث  اَل ابِ َٗ َلِيطٔ اِلَحِولُ  َجزٔیّزا  ًَ َّی َیُحوَل   َحً

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رجری نب احزؾ، اوب ااحسؼ ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ےن رفامای بج ریتے اپس دف وس درمہ وہں افر اؿ رپ اکی اسؽ ذگر اجےئ وت اؿ ںیم اپچن درمہ زوکة فابج وہیگ افر رفامایوسےن ںیم 

ر اجےئ وت اؿ ھجت رپ وکیئ زوکة ںیہن ےہ بج کت ہک ریتے اپس سیب دانیر ہن وہ اجںیئ بج سیب دانیر وہ اجںیئ افر اؿ رپ اکی اسؽ ذگ

 ںیم آداھ دانیر دانی وہاگ رھپ ےنتج زایدہ وہں اؿ رپ اس شحب ےس )اچوسیلاں ہصح( دانی وہاگ اوب ااحسؼ ےن اہک ہک ےھجم اید ںیہن ہک رھپ

ےہ بج ایس شحب ےس دانی وہاگ  رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک وقؽ ےہ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک افر یسک امؽ ںیم زوکة ںیہن 



 

کت ہک اس رپ اکی اسؽ ہن ذگر اجےئ انب فبہ ےتہک ںیہ ہک رجری ےن دحثی ںیم ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااضہف رکےت 

 وہےئ اہک ےہ ہک یسک امؽ ںیم زوکة ںیہن ےہ بج کت ہک اس رپ اکی اسؽ ہن ذگر اجےئ

 ت یلع ریض اہلل ہنع ےسامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رجری نب احزؾ، اوباقحس، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1560    حسیث                               اول جلس  :  جلس

 ىہ، ابواسحٙ ًاػه بً ؿنزہ، ًلی حرضت ًلی رضی اہلل ًيہًنزو بً ًوٌ، ابوًوا :  راوی

َليِ  ًَ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًٔ َؿِنَزَة  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ًََواىََة  ٌٕ ََِخبََرىَا ََبُو  ِو ًَ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  اَل َرُسوُل اہللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ََلو  طٔ الشَّ

ِس  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌٔیَن زِٔرَصّنا زِٔرَصّنا َوَلِيَص فٔی  َػل ًِ کُلِّ ََِرَب ةٔ ٔم َٗ َة الزِّ َٗ َضاتُوا َػَس َٓ  ٔٙ ًِ اِلَدِئل َوالزَّٗٔي ًَ ِوُت  َٔ ًَ

اَل ََبُو َزاُوز َرَوی َصَذا اِلَحٔسیَث  َٗ ٔٔيَضا َخِنَشُة َزَراصَٔه  َٓ ِت ٔمائََتیِٔن  َِ إٔذَا بََل َٓ ٌٔیَن َؤمائَٕة َطِيْئ  ًِ  أِش َ ًِ ََبٔی اِْل ًَ َنُع 

 َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ  ٌَ ًُ كَِضَنا اؤَیَة َوإٔبَِزاصٔيُه بِ ٌَ ٌُ ََبُو ُم ًََواىََة َوَرَواُظ َطِيَبا اَل ََبُو  َٗ َنا  َٛ  َٙ ًِ إِٔسَح ًَ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًِ اِلَحارٔٔث  ًَ

اَل ََبُو َزاُوز َوَرَوی  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِثَلطُ  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ َُیِرُصَُنا  ٌُ َو َيا ِٔ َبُة َوُس ٌِ ِيلٔیِّ ُط َٔ َحٔسیَث اليُّ

ًَلٓٔیٕ  ًَلَی  ُٔوُظ  َٗ وُظ ََِو ٌُ َٓ ًَلٓٔیٕ َلِه َیزِ  ًِ ًَ  ًَأػٕه 

ہل فملس ےن رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، اوب ااحسؼ اعمص نب رمضہ، یلع رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآ

رفامای ںیم ےن وھگڑفں افر ولڈنی ف الغؾ یک زوکة اعمػ رک دی سپ اچدنی یک زوکة دف رہ اچسیل درمہ رپ اکی درمہ نکیل ایخؽ رےہ اکی 

وس ونے درمہ ںیم زوکة ںیہن ےہ بج دف وس درمہ وپرے وہں ےگ بت زوکة فابج وہیگ افر زوکة ںیم اپچن درمہ دےنی وہں ےگ 

ہک اوبوعاہن یک رطح اشمع ےن یھب اوب ااحسؼ ےس ہی رفاتی لقن یک ےہ افر ایس رطح  نابؿ اوباعمفہی افر اربامیہ نب  اوبداؤد ےتہک ںیہ

نامہؿ ےن وباہطس اوب ااحسؼ دنسب احرث ربفاتی یلع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ افر ہبعش افر ایفسؿ 

ی یک دحثی )وج آےگ آریہ ےہ( لقن یک ےہ اؿ رضحات فریغہ ےن وباہطس اوب ااحسؼ 

ب ل
ف

 

ن

دنسب اعمص رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس 

 ےن دحثی وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رموفاع لقن ںیہن ایک ہکلب رضحت یلع ریض اہلل ہنع رپ وموقػ ایک ےہ 

 ریض اہلل ہنع رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، اوباقحس اعمص نب رمضہ، یلع رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب



 

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1561    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حٜيه، محنس بً ًَلء، ابواسامہ، حرضت بہز بً حٜيه بشيس والس اہيے زازا  موسی بً اسنٌيل، حناز بہز بً :  راوی

 ()مٌاویہ ابً جسہ

ََل  ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٜٔيٕه ح و َحسَّ ًُ َح اْز ََِخبََرىَا بَِضزُ بِ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ٔ َحسَّ ًِ بَِضز ًَ ٔئ َوََِخبََرىَا ََبُو ََُساَمَة 

اَل فٔی کُلِّ َسائَٔنٔة إٔبٕٔل بِ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ٜٔيٕه  ُٚ  ًٔ َح ٌٕ َوََل ُيَفَّ ٌٔیَن بِٔيُت َلبُو فٔی ََِرَب

 ٔ ََلٔئ ُمِؤَتح ٌَ ًُ اِل اَل ابِ َٗ ًَِلاَصا ُمِؤَتحّٔزا  ََ ًِ ًِ حَٔشابَٔضا َم ًَ َّا آخُٔذوَصا َوَطَِّطَ َمالٔطٔ إٔبْٔل  إٔى َٓ َضا  ٌَ ًِ َمَي َلطُ ََِجزُصَا َوَم َٓ ّزا بَٔضا 

ٕس ٔمِيَضا َطِيْئ  َّ َوَجلَّ َلِيَص ْٔلٔل ُمَحنَّ ًَز ًَزََمأت َربَِّيا   ًِ  ًَزَِمّة ٔم

دادا )اعمفہی انب دجہ( ےس رفاتی ومیس نب اامسلیع، امحد رہب نب میکح، دمحم نب العء، اوبااسہم، رضحت زہب نب میکح دنسب فادل اےنہ 

رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج لگنج ےس رچےن فاےل اچسیل افٹن وہں وت اکی تنب ںوبؿ دینی وہیگ افر 

ارج ےلم اگ  )زوکة ےس ےنچب یک رغض ےس( افٹن اےنپ اقمؾ ےس دجا ہن ےئک اجںیئ وج صخش ارج اپےن ےک ےیل زوکة ادا رکے اگ اوکس ااکس

افر وج صخش زوکة وک رفےک اگ مہ اس ےس زوکة فوصؽ رکںی ےگ افر وطبر زسا ااکس آداھ امؽ ےل ںیل ےگ افر آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اک اںیمس وکیئ ہصح ںیہن ےہ 

 (دل اےنہ دادا )اعمفہی انب دجہومیس نب الیعمس، امحد رہب نب میکح، دمحم نب العء، اوبااسہم، رضحت زہب نب میکح دنسب فا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1562    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌاویہ، اًنع، ابووائل، مٌاذ حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہنٔيلی، ابوم :  راوی

 َّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََ ٕ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا ََبُو ُم ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ٔلَی َحسَّ َضُط إ ا َوجَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلنَّ ی اہللُ 

 ِ ٌِ َیأ ًٔ َََمَزُظ ََ ٌِ اِلَيَن ًِ کُلِّ َحالٕٔه َي ٌٔیَن ُمٔشيَّّة َؤم ًِ کُلِّ ََِرَب ّة َؤم ٌَ ا ََِو َتبٔي ٌّ ًِ کُلِّ ثَََلثٔیَن َتبٔي ًِ اِلَبرَقٔ ٔم ىٔی ُمِحَتلّٔنا ُخَذ ٔم

 ًٔ ٌُ بٔاِلَيَن أَفٔ ثَٔياْب َتُٜو ٌَ ًِ اِلَن ًَِسَلطُ ٔم  زٔیَياّرا ََِو 

ی، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، اعمذ رضحت اعم

ب ل
ف

 

ن

ذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن 

)زوکة یک فوصؽ اییب ےک ےیل نمی یک رطػ اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ سیت اگےئ لیب ںیم ےس اکی اسؽ یک رمع اک لیب 



 

ےئ ولیبں رپ دف اسؽ یک اگےئ ےنیل اک مکح رفامای افر )زجہی ےک وطر رپ ریغ ای اکی اسؽ یک رمع فایل اگےئ ےنیل اک مکح رفامای افر رہ اچسیل اگ

 ملسم ےس( رہابغل رمد ےس اکی دانیر ےنیل اک ای اےکس دبہل ںیم اعمرف ینعی نمی ےک ےنب وہےئ ڑپکے ےنیل اک مکح رفامای 

ی، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، اعمذ رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1563    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ایک زوْسی سيس ٛے ساتُ بَی( حرضت مٌاذرضی اہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، ابً مثىی، ابومٌاویہ، اًنع، ) :  راوی

ثََيا اؤَیَة َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم الُوا َحسَّ َٗ َّی  ًُ اِلُنَثى ِيلٔیُّ َوابِ َٔ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َواليُّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٕٚ  َحسَّ و ًِ َمرِسُ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنُع  َ اِْل

َّی  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ اذٕ  ٌَ ًِ ُم َه ٔمِثَلطُ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اہللُ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، )اکی دفرسی دنس ےک اسھت یھب( رضحت اعمذریض اہلل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اک رفامؿ ایس رطح ذموکر ےہ 

  ےک اسھت یھب( رضحت اعمذریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، انب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، )اکی دفرسی دنس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1564    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وٌ بً زیس بً ابی زرٗا ء، سٔياٌ، اًنع، حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہہار :  راوی

 ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ثََيا ََبٔی  أئ َحسَّ َٗ ًٔ ََبٔی الزَِّر ًُ َزیِٔس بِ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ َحسَّ ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ

 َّ َثطُ الئَّيیُّ َػل ٌَ اَل َب َٗ ىٔ َجَبٕل  ٌِ ًٔ َوََل َذََکَ َي ٌُ بٔاِلَيَن ََٓذََکَ ٔمِثَلُط َلِه یَِذَُکِ ثَٔيابّا َتُٜو  ًٔ ٔلَی اِلَيَن َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی ی اہللُ 

 ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ًََواىََة َویَِحٌَی بِ َبُة َوََبُو  ٌِ َنْز َوُط ٌِ لَی َوَم ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َجزٔیْز َوَي َٗ َ ُمِحَتلّٔنا  ًِ  اِْل ًَ ًِ ََبٔی َوائٕٔل  ًَ ًَِنٔع 

اذٕ ٔمِثَلطُ  ٌَ ًِ ُم ًَ َنْز  ٌِ لَی َوَم ٌِ اَل َي َٗ اَل  َٗ  ٕٚ و  َمرِسُ

اہرفؿ نب زدی نب ایب زراق ء، ایفسؿ، اشمع، رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن 

اےکس دعب رافی ےن ابیق رفاتی صح اسقب ذرک یک نکیل اںیمس ہن وت )دانیر ےک دبہل  )زوکة یک فوصؽ اییب ےک ےیل( نمی یک رطػ اجیھب



 

ںیم( ینمی ڑپکے ےنیل اک ذرک ےہ افر ہن یہ اںیمس ابغل رمد اک ذرک ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک رجری، یلعی، رمعم، ہبعش، 

رضحت رسمفؼ ےس رفاتی ایک ےہ یلعی افر رمعم ےن رضحت اعمذوک اوبوعاہن، افر ییحی نب دیعس ےن ربفاتی اشمع، رطبقی اوبفالئ 

 یھب ذرک ایک ےہ 

 اہرفؿ نب زدی نب ایب زراق ء، ایفسؿ، اشمع، رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿرچ

     1565    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، ہَلل بً خباب، ميرسہ، ابوػالح، سویس بً ُٔلہ حرضت سویس بً ُٔلہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ صََٔلٔل بِ  ًَ َواىََة  ًَ ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ ُت ََِو  اَل ْٔسِ َٗ َلَة  َٔ َُ  ًٔ ًِ ُسَویِسٔ بِ ًَ َة ََبٔی َػالٕٔح  ًِ َمِيرَسَ ًَ ًٔ َخبَّإب 

َّی  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ إَٔذا فٔی  َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٚٔ الئَّيیِّ َػل ٍَ ُمَؼسِّ ًِ َساَر َم ٌِ ََل تَ ََِخبََرنٔی َم ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََ ًِ اہللُ  أُِخَذ ٔم

ِتٔی اِلنَٔياُظ حٔیَن تَ  ََّنا َیأ ٌَ إٔى ٍٕ َوکَا َٚ بَیَِن ُمِحَتنٔ ٕٚ َوََل ُاَفِّ ٔ تَر ِٔ ٍَ بَیَِن ُم ٍٔ َلبَٕن َوََل َتِحَن أت َرأؿ َٗ وُل ََزُّوا َػَس ُ٘ َي َٓ َيُه  َِ زٔزُ اِل

اَل  َٗ ِوَماَئ  َٛ ٕة  َٗ ٔلَی ىَا َنَس َرُجْل ٔمِيُضِه إ ٌَ َٓ اَل  َٗ ٌِ  ََِمَوالُِٜٔه  َبَی ََ أ َٓ اَل  َٗ َياؤ  ًَٔويَنُة الشَّ اَل  َٗ َِٜوَماُئ  ُِٗلُت یَا ََبَا َػالٕٔح َما اِل

 َ ی زُوى َدَلَه َلُط َُِخَ َٓ اَل  َٗ َبَلَضا  ِ٘ ٌِ َي أَبَی ََ َٓ اَل  َٗ ٌِ َتأُِخَذ َخیَِر إٔبٔلٔی  ِّی َُحٔبُّ ََ ٔن اَل إ َٗ َبَلَضا  ِ٘ َبَلَضا ثُهَّ َخَلَه َي ِ٘ ٌِ َي َبَی ََ أ َٓ َلطُ  َضا 

ًََلِيطٔ َو  َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ َیحَٔس  ََ ُٖ ِّی آخُٔذَصا َوَََخا ٔن اَل إ َٗ بَٔلَضا َو َ٘ َٓ ی زُوىََضا  ٔلَی َرُجٕل َُِخَ ًََنِسَت إ وُل لٔی  ُ٘ َسلََّه َي

ًِ صََٔلٔل  ًَ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ صَُظِيْه  َٗ َلِيطٔ إٔبَٔلُط  ًَ َّرَِت  َتَدی َٓ ُٚ اَل ََل ُيَفَّ َٗ َّطُ  ًٔ َخبَّإب ىَِحَوُظ إَٔلَّ ََى  بِ

دسمد، اوبوعاہن، الہؽ نب ابخب، رسیمہ، اوباصحل، وسدی نب ہلفغ رضحت وسدی نب ہلفغ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وخد ایگ 

ےس ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ای ہی اہک ہک( وج صخش وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دصمؼ ےک اسھت ایگ اس ےن ھجم 

ان اےھٹک امؽ یک اتکب ںیم اھکل وہا اھت ہک زوکة ںیم دفدھ فایل رکبی )ای دفدھ اتیپ ہچب( تم انیل افر ہن ااھٹک رکان دجا دجا امؽ وک افر ہن دجا رک

یت ںیھت سپ فہ اتہک اھت ہک اےنپ امؽ یک زوکة ادا رکف وک  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دصمؼ اوستق آات اھت بج رکبایں اپین رپ اج

رافی اتہک ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ وکامء افینٹن دینی اچیہ الہؽ رافی اتہک ےہ ہک ںیم ےن اوباصحل ےس وپاھچ ہک وکامء ایک ےہ؟ اوہنں 

اشہ ےہ ہک وت ریما رتہب ےس رتہب افٹن ےل ےن اہک ڑبی وکاہؿ فایل افینٹن، دصمؼ ےن اےکس ےنیل ےس ااکنر ایک اس ےن اہک ہک ریمی وخ

دصمؼ ےن اےکس ابفوجد ااکنر ایک رھپ اس صخش ےن اس ےس ھچک مک درہج اک افٹن اچنیھک دصمؼ ےن اس ےک ےنیل ےس یھب ااکنر ایک رھپ اس 



 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل ےن اس ےس مک درہج اک افٹن اچنیھک دصمؼ ےن اوکس ےل رک اہک ہک ںیم اوکس ےل وت راہ وہں رگم ڈرات وہں ںیہک

فملس ھجم رپ ہصغ ہن وہں افر رفامںیئ ہک وت ےن نچ رک اکی صخش اک رتہب افٹن ےل ایل ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس میشہ ےن الہؽ نب 

 ابخب ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ رگم اس ےن ال رفیؼ ںیہن اہک ےہ 

 اصحل، وسدی نب ہلفغ رضحت وسدی نب ہلفغ ریض اہلل ہنعدسمد، اوبوعاہن، الہؽ نب ابخب، رسیمہ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1566    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ػباح، بزاز، َشیک، ًثناٌ بً ابی زرًہ، ابوليلی، سویس بً ُٔلہ حرضت سویس بً ُٔلہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی َلِيلَی الِ  ًَ َة  ًَ ًٔ ََبٔی ُزِر ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ یْک  ثََيا ََشٔ بَّأح اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ُسَویِسٔ َحسَّ ًَ اَل  ِٜٔئسیِّ  َٗ َلَة  َٔ َُ  ًٔ بِ

 ِ ٍُ بَی ًَِضسٔظٔ ََل یُِحَن َُِت فٔی  أََخِذُت بَٔئسظٔ َورَقَ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ُٚ الئَّيیِّ َػل ٍٕ َََتاىَا ُمَؼسِّ ُٚ بَیَِن ُمِحَتنٔ ٕٚ َوََل ُيَفَّ ٔ تَر ِٔ َن ُم

ٍَ َلبَٕن  ةٔ َوَلِه یَِذَُکِ َرأؿ َٗ َس  َخِظَيَة الؼَّ

ح، زباز، رشکی، امثعؿ نب ایب زرہع، اوبیلیل، وسدی نب ہلفغ رضحت وسدی نب ہلفغ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرے دمحم نب ابص

 دجا اپس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دصمؼ آای ںیم ےن ااکس اہھت ڑکا افر ایکس اتکب ںیم زپاھ ہن ااھٹک ایک اجےئ دجا دجا امؽ افر ہن

  امؽ زوکة ےک وخػ ےس اس رفاتی ںیم دفدھ فاےل اجونر اک ذرک ںیہن ےہ دجا ایک اجےئ ااھٹک

 دمحم نب ابصح، زباز، رشکی، امثعؿ نب ایب زرہع، اوبیلیل، وسدی نب ہلفغ رضحت وسدی نب ہلفغ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1567    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، وٛيٍ، زَکیا بً اسحٙ، ًنزو بً ابی سٔياٌ، مشله بً َٔيہ حشً حرضت مشله بً َٔيہ يظٌزی :  راوی

 ٔ ًَل  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ ُمِشلٔٔه َحسَّ ًَ ٌَ اِلُحَنهٔیِّ  َيا ِٔ ًٔ ََبٔی ُس ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ِّیِّ  َٙ اِلَنک ًٔ إِٔسَح یَّا بِ ًِ َزََکٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي َيَة  ٓیٕ َحسَّ ٔٔ ََ  ًٔ بِ

َنَة ََبٔی َ٘ ِل ًَ  ًُ ٍُ بِ ٔ َنَل ىَآ ٌِ اَل اِسَت َٗ َبَة  ٌِ ًُ ُط وُل ُمِشلُٔه بِ ُ٘ ًُ َرِوْح َي اَل اِلَحَش َٗ یِّ  ٌِ  اِلَيِظرُکٔ أََمَزُظ ََ َٓ ِؤمطٔ  َٗ ٔة  َٓ ا ًَلَی رٔعَ

 َٓ ًُ َزِيَشٕه  زُ بِ ٌِ اُل َلُط ٔس َ٘ بٔیّرا ُي َٛ أََتِيُت َطِيّدا  َٓ ٕة ٔمِيُضِه  َٔ ٔ َثىٔی ََبٔی فٔی كَائ ٌَ َب َٓ اَل  َٗ ُضِه  َٗ ىٔی ُيَؼسِّ ٌِ َثىٔی إَٔلِيَک َي ٌَ ٌَّ ََبٔی َب ٔ ِلُت إ ُ٘



 

ًُ ََخٔی َوََیَّ ىَحِ  اَل ابِ َٗ َک  َٗ يِ ْٔلَُػسِّ ُٛ ِّی  ثَُک ََن ِّی ََُحسِّ إٔن َٓ ًُ ََخٔی  اَل ابِ َٗ َئه  َِ ََ اِل و ََّن َُضُ َّا ىَتََبی َّی إٔى ُِٗلُت ىَِدَتاُر َحً  ٌَ ٕ َتأُِخُذو ُت و

َحائَىٔی َر  َٓ ََُيٕه لٔی  َه فٔی  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  أب  ٌَ ًِ َصٔذظٔ الظِّ ٕب ٔم ٌِ َّا جُ فٔی ٔط اََل لٔی إٔى َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیر ًَلَی َب  ٌٔ ََل

ًَلَیَّ ٓٔيَضا ِلُت َما  ُ٘ َٓ َة ََُينَٔک  َٗ َی َػَس َه إَٔلِيَک لُٔتَؤزِّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِس  َرُسوََل َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٔلَی َطاة ًَِنُس إ َ أ َٓ اََل َطاْة  َ٘ َٓ

ا َوَطحِ  ـّ ُِٓت َمکَاىََضا ُمِنَتلَٔئٕة َمِح َّی اہللُ رَعَ ِس ىََضاىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ٍٔ َو ٔ آ ٔ َطاةُ الظَّ اََل صَٔذظ َ٘ َٓ ِجُتَضا إَٔلِيضَٔنا  أَِخَ َٓ ّنا 

 َ أ َٓ اَل  َٗ ّة  ًَّة ََِو ثَئيَّ ا َجَذ ّٗ َيا ًَ اََل  َٗ  ٌٔ أَیَّ َطِيٕئ َتأُِخَذا َٓ ُِٗلُت  ا  ٌّ ٔ ٌِ ىَأُِخَذ َطآ َه ََ ًَيَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ ٔلَی  َتاُن ًَِنُس إ ٌِ َتإن َواِلُن ٌِ ٕٚ ُم ا

ُضَنا ٌَ ََلَصا َم ٌَ َح َٓ اََل ىَاؤِلَياَصا  َ٘ َٓ ِجُتَضا إَٔلِيضَٔنا  أَِخَ َٓ ٌَ ؤََلزُصَا  ِس َحا َٗ اَل ََبُو  الًَّٔی َلِه َتلِٔس َوَلّسا َو َٗ ا  َ٘ ٌٔیرٔصَٔنا ثُهَّ اىَِلَل ًَلَی َب

اَل  َٗ یَّاَئ  ًِ َزََکٔ ًَ ًَأػٕه  اَل َرِوْح َزاُوز َرَواُظ ََبُو  َٗ َنا  َٛ َبَة  ٌِ ًُ ُط ا ُمِشلُٔه بِ ـّ ثََيا  ََِي ًُ یُوىَُص اليََّشائٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َحسَّ

اَل ٓٔيطٔ َوالظَّ  َٗ َبَة  ٌِ ًُ ُط اَل ُمِشلُٔه بِ َٗ ٔ بَٔضَذا اِلَحٔسیٔث  َٙ بٔإِٔسَيازٔظ ًُ إِٔسَح یَّاُئ بِ ثََيا َزََکٔ ٍُ الًَّٔی فٔی بَِل َرِوْح َحسَّ ٔ  ئَضا اِلَوَلُس آ

رری ےس رفاتی ےہ )نسح ےن 
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ن
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ہ نسح رضحت ملسم نب 

 

فب

 

ن
نسح نب یلع، فعیک، زرکای نب ااحسؼ ، رمعف نب ایب ایفسؿ، ملسم نب 

 اہک ےہ ہک رفح ےن ملسم نب ہبعش ذرک ایک ےہ( فہ ےتہک ںیہ ہک انب ولعہم ےن ریمے فادل وک اینپ وقؾ ےک اکومں رپ مظتنم انبای افر اوکن

رر اھت 
صع
زوکة فوصؽ رکےن اک مکح دای سپ ریمے فادل ےن ےھجم اکی امجتع ےک اپس اجیھب ںیم اکی وبڑےھ صخش ےک اپس اچنہپ اکسج انؾ 

ںیم ےن اہک ہک ریمے فادل ےن ےھجم آپ ےس زوکة فوصؽ رکےن ےک ےیل اجیھب ےہ فہ صخش وبال ربادر زادے مت سک مسق ےک اجونر 

رک افر ونھتں وک دھکی رک دمعہ مسق اک اجونر ںیل ےگ  فہ وبال ںیم مت وک اکی دحثی انسات وہں  ںیم روسؽ ولےگ؟ ںیم ےن اہک ہک مہ نچ 

افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اینپ رکبایں ےیل وہےئ ںیہ یسک اھگیٹ ںیم راتہ اھت اکی وس آدیم افٹن رپ وسار وہ رک آےئ 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےجیھب وہےئ آےئ ںیہ ںیم ےن اہک ےھجم ایک دانی اچےیہ؟ اوہنں  وبےل مہ آپ ےس زوکة ےنیل ےک ےیل

ےن اہک اکی رکبی ںیم ےن اکی رکبی اک دصق ایک وکسج ںیم اچہپاتن اھت ہک فہ رچیب افر دفدھ ےس رھبی وہیئ ےہ ںیم اوکس اکنؽ الای اوہنں 

ںیمہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ رھپ ایک  ےن اہک ہی رکبی اگن ےہ ایسی رکبی ےنیل ےس

ولےگ اوہنں ےن اہک ہک اکی اسؽ یک رکبی وج دفرسے اسؽ ںیم گل یکچ وہ ای دف اسؽ یک رکبی وج رسیتے اسؽ ںیم گل یکچ وہ ذہلا 

رگم ایبےنہ فایل یھت اکنؽ رک دے دی سج وک اوہنں ےن ےل ایل افر ںیم ےن اکی ایسی رکبی اک ارادہ ایک وج ومیٹ یھت افر ایبیہ ہن یھت 

افٹن رپ وسار رک ایل افر ےلچ ےئگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس اوباعمص ےن یھب زرکای ےس رفاتی رکےت وہےئ ملسم نب ہبعش اہک ےہ اسج ہک 

ااحسؼ ےن اسہقب دنس ےک اسھت اس دحثی وک رفاتی دمحم نب ویسن، رفح، زرکای نب ااحسؼ ، ملسم نب ہبعش، اشعف، انب  رفح ےن اہک 

 رکےت وہےئ اہک ےہ ملسم نب ہبعش اںیمس ہی ےہ ہک اشعف فہ ےہ ےکسج ٹیپ ںیم ہچب وہ  
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 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1568    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوزاؤز، ًبساہلل بً ساله ، ًنزوبً حارث حنصی :  راوی

َُِت  اَل ََبُو َزاُوز َورَقَ اَل َٗ َٗ ًِ الزُّبَِئسیِّ  ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث اِلحِٔنٔصیِّ  ًَِنزٔو بِ ًٔ َسالٕٔه بٔٔحِنَؽ ًِٔيَس آٔل  ًَِبٔس اہللٔ بِ فٔی َٛٔتأب 

َُأَضَ   ًِ یِّ ٔم أَضٔ َِ اؤیََة اِل ٌَ ًٔ ُم ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ یِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبیِر ًَ  ٕ ًُ َجابٔز يِ َوََِخبََرنٔی یَِحٌَی بِ َٗ  ٔ َّی ة اَل الئَّيیُّ َػل َٗ اَل  َٗ ٕص 

َُّط ََل  َبَس اہللَ َوِحَسُظ َوََى ًَ  ًِ ٌٔ َم َه اِْلٔیَنا ٌِ َ ٌَٔه ك َ ِس ك َ٘ َٓ  ًَّ َلُض ٌَ َٓ  ًِ َه ثَََلْث َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َبّة اہللُ  ًَِلی َزکَاَة َمالٔطٔ كَيِّ  إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوََ

َلِيطٔ کُلَّ  ًَ ُشُط َرآَٔسّة  ِٔ ًِ َوَسٔم  بَٔضا َن ًِ ٔم ٜٔ َن اللَّئٔيَنَة َوَل َ
َة َوََل الْشَّ ـَ رٔىََة َوََل اِلَنزٔي ٔلی اِلَضزَٔمَة َوََل السَّ ٌِ ٕ َوََل ُي ًَاو

 ٔ ظ ِه بَْٔشِّ ُٛ ٌَّ اہلَل َلِه َيِشأَِلُِٜه َخیَِرُظ َوَلِه َیأُِمزِ ٔ إ َٓ  ََِمَوالُِٜٔه 

س  صم ںیم ںیم ےن دبعاہلل نب اس م یک اتکب ںیم زپاھ وج زدیبی ےس رمفی اوبداؤدےتہک ںیہ ہک رمعف نب احرث یصمح ہک آؽ ےک اپ

ےہ دبعاہلل نب اس م ےتہک ںیہ ہک ےھجم ییحی نب اجرب ےن وباہطس ،ریب نب ریضن رضحت دبعاہلل نب اعمفہی اغرضی ربخ رک دی ےہ ہک روسؽ 

رکے اگ فہ اامیؿ اک شمہ اپےئ اگ اکی اہلل یک ابعدت رکے افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت ابںیت ںیہ وج صخش اوکن 

ُ اک ارقار رکے افر رسیتے رہ اسؽ اےنپ امؽ یک زوکة وخیش وخیش ادا رکے افر وبڑاھ اخریش، امیبر، افر 
َ
  الِّل

َ
 ِإّل

َ
  ِإلَس

َ
ایٹھگ اجونر دفرسے ل

 ہ امؽ اچاتہ ےہ افر ہن یہ ایٹھگ امؽ وک دنسپ رکات ےہ ہن دے ہکلب درایمہن درہج اک دے ویکہکن اہلل اعتیل مت ےس ہن ضحم دمع

 اوبداؤد، دبعاہلل نب اس م ، رمعفنب احرث یصمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1569    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ميؼور، يٌ٘وب بً ابزاہيه، ابً اسحٙ، ًبساہلل بً ابی برک، یحٌی بً ًبساہلل بً ًبسالزحنً بً سٌس،  :  راوی

 زرارہ ًنارہ بً ًنزو بً حزو ابوبً ٌٛب حرضت ابی ٌٛب رضی اہلل ًيہ

ًُ َم  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًُ ََب ًَِبُس اہللٔ بِ ثَىٔی  اَل َحسَّ َٗ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ثََيا ََبٔی  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ ِيُؼوٕر َحسَّ ًَ ی برَِکٕ 

 ٕ ًٔ َحزِو ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ًٔ ُزَراَرَة  ٔس بِ ٌِ ًٔ َس ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ َثىٔی  َیِحٌَی بِ ٌَ اَل َب َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ًِ َُبَیِّ بِ ًَ



 

ًََلِيطٔ  ٍَ لٔی َماَلُط َلِه ََٔجِس  ا َجَن َلنَّ َٓ َنَزِرُت بَٔزُجٕل  َٓ ا  ّٗ َلِيطٔ َوَسلََّه ُمَؼسِّ ًَ َّی اہللُ  ِلُت َلُط ََزِّ الئَّيیُّ َػل ُ٘ َٓ ٓٔيطٔ إَٔلَّ ابَِيَة َمَدإق 

 َٓ ُتَک  َٗ ََّضا َػَس إٔى َٓ ِلُت َلطُ ابَِيَة َمَدإق  ُ٘ َٓ ُدِذَصا  َٓ ًَٔويَنْة َسنٔيَيْة  ْة  َٓتٔيَّ ْة  َٗ ًِ َصٔذظٔ ىَا ٜٔ اَل َذاَک َما ََل َلبََن ٓٔيطٔ َوََل َهِضَز َوَل َ٘

 َ ٌِ ََِحب ٔ إ َٓ یْب  َه ٔمِيَک رَقٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َلِيطٔ َما ِبَت َما ََىَا بٔآخٕٔذ َما َلِه َُوَمزِ بٔطٔ َوَصَذا َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ زَٔق  ٌِ َت َٓ ٌِ َتأِتَٔيُط  ََ

َِخَ  َٓ َٓأًْل  ِّی  إٔن َٓ اَل  َٗ َلِيَک َرَزِزتُطُ  ًَ ُظ  ٌِ َرزَّ ٔ بِٔلُتُط َوإ َٗ بَٔلُط ٔمِيَک  َٗ  ٌِ ٔ إ َٓ ِل  ٌَ ِٓ ا َٓ ًَلَیَّ  ِؿَت  ٔة الًَّٔی رَعَ َٗ َد بٔاليَّا َد َمعٔی َوَخَ

ًَلَی َرُسؤل اہللٔ  ٔسِمَيا  َٗ َّی  ًَلَیَّ َحً َق  َة  رَعَ َٗ اَل َلطُ یَا ىَٔيیَّ اہللٔ َََتانٔی َرُسولَُک لَٔيأُِخَذ ٔمىِّی َػَس َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِبَلُط  َٗ مُّ  َٗ َه َوََل َرُسولُُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَو فٔی َمالٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ُت َلُط َمالٔی َوایُِه اہللٔ َما  ٌِ َحَن ًَلَیَّ َٓ ٌَّ َما  َه ََ ًَ زَ َٓ َمالٔی 

ًَٔويَنّة لَٔيأِخُ  ّة  َٓتٔيَّ ّة  َٗ َلِيطٔ ىَا ًَ ِؿُت  ِس رَعَ َٗ ِس ٓٔيطٔ ابَِيُة َمَدإق َوَذلَٔک َما ََل َلبََن ٓٔيطٔ َوََل َهِضَز َو َٗ ًَلَیَّ َوَصا هَٔی ذِٔظ  َبَی  أ َٓ َذَصا 

اَل لَ  َ٘ َٓ ٕ آَجَزَک ٔجئُِتَک بَٔضا یَا َرُسوَل اہللٔ ُخِذَصا  ًَِت بَٔدیِر ٌِ َتَلوَّ ٔ إ َٓ َلِيَک  ًَ َه َذاَک الَّٔذی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسوُل اہللٔ َػل

أََمَز َرُس  َٓ اَل  َٗ ُدِذَصا  َٓ ِس ٔجئُِتَک بَٔضا  َٗ ََٓضا هَٔی ذِٔظ یَا َرُسوَل اہللٔ  اَل  َٗ بِٔلَياُظ ٔمِيَک  َٗ َّیاہللُ ٓٔيطٔ َو َه  وُل اہللٔ َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اہللُ 

ةٔ  َٛ ًَا َلُط فٔی َمالٔطٔ بٔاِلبََر َضا َوَز ـٔ ِب َ٘  بٔ

دمحم نب وصنمر، وقعیب نب اربامیہ، انب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب رکب، ییحی نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب دعس، زرارہ امعرہ نب رمعف نب 

ہک ھجم وک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصمؼ انب رک اجیھب ںیم زحؾ اوبنب ع ، رضحت ایب ع ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

اکی صخش ےک اپس اچنہپ بج اےنس اانپ امؽ اک اٹ ایک وت اس رپ اکی تنب اخمض فابج وہیئ ںیم ےن اہک ال اکی تنب اخمض دے ھجت رپ 

ہن اس رپ وساری یک اج یتکس ےہ اس ےک اجبےئ ہی زوکة ںیم یہی فابج وہا ےہ فہ وبال تنب اخمض سک اکؾ یک ہن فہ دفدھ دیتی ےہ افر 

 وخب رفہب افر وجاؿ افینٹن ےل ول ںیم ےن اہک فہ زیچ ںیم ںیہن ولں اگ سج ےک ےنیل اک ےھجم مکح ںیہن وہا اہتبل روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

اگ فرہن فاسپ رکدفں اگ اس ےن اہک  فملس ریتے رقبی یہ ںیم وموجد ںیہ اؿ ےس اج رک رعض رک ارگ فہ وبقؽ رفام ںیل وت ںیم ےل ولں

ااھچ ںیم اتلچ وہں افر فہ ایس افینٹن وک ریمے اسھت اسھت ےل رک الچ بج مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ 

ےیل ریمے اپس آای دخبا اس وت فہ صخش وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقدص زوکة یک فوصایلیب ےک 

یلص  ےس لبق ریمے امؽ وک ہن وت اہلل ےک روسؽ ےن المہظح رفامای افر ہن یہ اےکن اقدص ےن داھکی وت ںیم ےن اےنپ امؽ وک اک اٹ ایک وت فہ آپ

ر ہن وساری ےک القئ ےہ اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقدص وبالھجت رپ اکی تنب اخمض الزؾ ےہ افر احؽ ہی ہک تنب اخمض ہن دفدھ دیتی ےہ اف

ے ںیم ےن اوکس اکی وجاؿ افر رفہب افینٹن دینی اچیہ نکیل اس ےن ےنیل ےس ااکنر رک دای افر فہ افینٹن ہی ےہ اب ںیم اوکس آپ یلص 

 

ی
 
سلئ

ا

 فملس ےن ےن رفامای اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک آای وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوکس وبقؽ رفام ےئجیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ر ریتے افرپ فابج وت یہی تنب اخمض وہیئ ےہ نکیل ارگ وت اینپ وخیش ےس اوکس دے راہ ےہ وت اہلل اعتیل ھجت وک ااکس ارج اطع رفامےئ اگ اف



 

ہیلع فآہل فملس ےن مہ وبقؽ رکںیل ےگ فہ صخش وبال وت رھپ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ےل ےئجیل ہی فیہ افینٹن ےہ آپ یلص اہلل 

 ایکس فہ افینٹن ےل ےنیل اک مکح رفامای افر اےکس امؽ ںیم ریخ ف ربتک یک داع یک 

دمحم نب وصنمر، وقعیب نب اربامیہ، انب اقحس، دبعاہلل نب ایب رکب، ییحی نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب دعس، زرارہ امعرہ نب  :  رافی

 اہلل ہنعرمعف نب زحؾ اوبنب ع ، رضحت ایب ع ، ریض 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1570    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٙ، یحٌی بً ًبساہلل بً ػيفی، ابومٌبسحرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہاحنس بً حيبل، وٛيٍ، زَکیا بً اسح :  راوی

ًَِبسٔ   ًٔ ًِ یَِحٌَی بِ ًَ ِّیُّ  َٙ اِلَنک ًُ إِٔسَح یَّا بِ ثََيا َزََکٔ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ًَ َبٕس  ٌِ ًِ ََبٔی َم ًَ ًٔ َػِيفٓٔیٕ  اہللٔ بِ

 ٌَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ ِوّما ََصَِل ٛٔتَ  ابِ َٗ ِتٔی  ََّک َتأ اَل إٔى َ٘ َٓ  ًٔ ٔلَی اِلَيَن اّذا إ ٌَ َث ُم ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه َب ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسوَل اہللٔ َػل اِزًُُضِه إ َٓ إب 

ًِلٔنِ  َ أ َٓ ٌِ صُِه ََكَاًُوَک لَٔذلَٔک  ٔ إ َٓ ِّی َرُسوُل اہللٔ  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اہللُ َوََن ََ ٔ َلِيضِٔه َخِنَص َػَلَوإت فٔی کُلِّ َطَضاَزة ًَ ِٓتََرَق  ٌَّ اہللَ ا ُضِه ََ

ّة فٔی ََِمَوالٔضِٔه  َٗ َلِيضِٔه َػَس ًَ ِٓتََرَق  ٌَّ اہللَ ا ًِلِٔنُضِه ََ َ أ َٓ ٌِ صُِه ََكَاًُوَک لَٔذلَٔک  ٔ إ َٓ ٕ َوَلِيَلٕة  ًَلَی َیِوو ًِ ََُِئَيائٔضِٔه َوتَُززُّ   تُِؤَخُذ ٔم

 َٓ ائٔضِٔه  ََّضا َلِيَص بَِيَيَضآُرَقَ إٔى َٓ ًَِوَة اِلَنِولُوؤ  ٙٔ َز ائَٔه ََِمَوالٔضِٔه َواتَّ إٔیَّاَک َوََکَ َٓ ٌِ صُِه ََكَاًُوَک لَٔذلَٔک  ٔ  َوبَیَِن اہللٔ حَٔحاْب  إ

ےہ ہک روسؽ ادمح نب لبنح، فعیک، زرکای نب ااحسؼ ، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعمرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع وک اریم انب رک نمی یک رطػ اجیھب افر رفامای مت الہ اتکب ےک اکی رگفہ 

ےک اپس وچنہپ ےگ سپ مت اوکن اس ابت یک دوعت دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن افر ہی ہک ںیم ااکس روسؽ وہں ارگ فہ ہی 

ہک اہلل  دوعت وبقؽ رکںیل وت اوکن اتبان ہک اہلل ےن اؿ رپ دؿ افر رات ںیم اپچن امنزںی رفض یک ںیہ ارگ ہی ابت یھب امؿ ںیل وت رھپ اوکن اتبان

ےن اےکن امولں ںیم اؿ رپ زوکة رفض یک ےہ وج اؿ ےک امدلارفں ےس ےل رک اؿ ےک اندارفں ںیم میسقت رک دی اجےئ یگ ارگ فہ ہی ابت 

ںیل وت رھپ اؿ ےس رتہب اوماؽ ےنیل ےس رپزیہ رکان افر ولظمؾ یک دبداع ےس ڈرےت رانہ ویکہکن ولظمؾ یک دبداع افر اہلل ےک درایمؿ امؿ 

 ںیم وکیئ زیچ احلئ ںیہن وہ یتکس 

 ادمح نب لبنح، فعیک، زرکای نب اقحس، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعمرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب



 

 رچےن فاےل اجونرفں یک زوکة اک ایبؿ

     1571    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سياٌ، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ ٗتيبہ بً سٌيس، ليث یزیس بً ابی حبيب، سٌس بً :  راوی

ًِ ََىَٔص  ًَ  ٌٕ ًٔ ٔسَيا ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ ََبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک ََ بِ

َتٔسی اِلُنتَ  ٌِ اَل اِلُن َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَٔضاَػل ٔ َنان َٛ ٔة  َٗ َس ی فٔی الؼَّ سِّ ٌَ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 ال فآہل فملس ےن اراشد رفامای زوکة فوصؽ رکےن ںیم زایدیت رکےن فاال ااسی یہ ےہ اسیج ہک زوکة دےنی ےس عنم رکےن فا

 ہبیتق نب دیعس، ثیل سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصمؼ وک رایض رکےن اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصمؼ وک رایض رکےن اک ایبؿ

     1572    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 مہسی بً حٔؽ، محنس بً ًبيس، حناز، ایوب، وليه ىامی :  راوی

ًِ َرُجٕل يُ  ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ ًُبَِيٕس اِلَن ُس بِ ٕؽ َوُمَحنَّ ِٔ ًُ َح ثََيا َمِضسٔیُّ بِ اُل َلُط زَ َحسَّ َ٘ ًُ اَل ابِ َٗ ِيَشْه َو

ٌَ اِسُنُط َبٔظیرّ  ًُ ًُبَِيٕس فٔی َحٔسیثٔطٔ َوَما کَا اَل ابِ َٗ ٔة  ًٔ اِلَدَؼأػيَّ ٔ ابِ ًِ َبٔظیر ًَ ًِ بَىٔی َسُسوٕض  ًَّ َرُسوَل اہللٔ ًُبَِيٕس ٔم ٜٔ ا َوَل

ٌَّ ََصَِل الؼَّ  ٔ ُِٗلَيا إ اَل  َٗ اُظ َبٔظیّرا  َه َسنَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَ َػل َتُسو ٌِ ِسرٔ َما َي َ٘ ًِ ََِمَوالَٔيا بٔ َيُِٜتُه ٔم َٓ َلِيَيا ََ ًَ  ٌَ َتُسو ٌِ ٔة َي َٗ َس

اَل ََل  َ٘ َٓ َلِيَيا  ًَ 

دہمی نب صفح، دمحم نب دیبع، امحد، اویب، فمیل انیم اکی صخش ےن )ریشب نب اصخہیص ےس( وپاھچ ہک زوکة فوصؽ رکےن فاےل مہ 

  مہ اس دقر امؽ اپھچ ایل رکںی؟ اوہنں ےن اہک ںیہن ےس زادئ امؽ فوصؽ ایک رکےت ںیہ وت ایک

 دہمی نب صفح، دمحم نب دیبع، امحد، اویب، فمیل انیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب



 

 دصمؼ وک رایض رکےن اک ایبؿ

     1573    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

 حشً بً ًلی، یحٌی ، بً موسی، ًبسالززاٚ، مٌنز، ایوب حرضت ایوب :  راوی

 ٔ ًِ ََیُّوَب بٔإ ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًُ ُموَسی  ًَلٓٔیٕ َویَِحٌَی بِ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٔ َوَم َحسَّ اَل ِسَيازٔظ َٗ َُّط  َياُظ إَٔلَّ ََى ٌِ

نَ  ٌِ ًِ َم ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ طُ  ٌَ َٓ اَل ََبُو َزاُوز َر َٗ  ٌَ َتُسو ٌِ ٔة َي َٗ َس ٌَّ ََِػَحاَب الؼَّ ٔ ٕ ُِٗلَيا یَا َرُسوَل اہللٔ إ  ز

 اںیمس ہی ااضہف نسح نب یلع، ییحی، نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب رضحت اویب ےس اسہقب دنسب افر  ینع ےک اسھت رفاتی ےہ

ےہ ہک مہ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک دصہق فوصؽ رکےن فاےل مہ ےس زایدیت ایک رکےت ںیہ اوبداؤد ےتہک 

 ںیہ ہک دبعارلزاؼ ےن رمعم ےک فاہطس ےس رموفًاع رفاتی لقن یک ےہ 

 اویبنسح نب یلع، ییحی ، نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصمؼ وک رایض رکےن اک ایبؿ

     1574    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابی ُؼً، ػِخ بً اسحٙ، ًبسالزحنً بً جابز بً ًتيک،  ًباض بً ًبسالٌويه، محنس بً مثىی، بْش بً ًنز، :  راوی

 حرضت جابز بً ًتيک رضی اہلل ًيہ

 ُِ ًِ ََبٔی اِل ًَ ًُ ًَُنَز  ثََيا بِْٔشُ بِ اََل َحسَّ َٗ َّی  ًُ اِلُنَثى ُس بِ ٔوئه َوُمَحنَّ ٌَ ًَِبٔس اِل  ًُ ًَبَّاُض بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ َػِِخٔ بِ ًَ  ًٔ ِؼ

ِبٔس الزَّحِ  يِ ًَ َٛ اَل َسَيأِتٔيُِٜه ُر َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ ًَتٔيٕک   ًٔ ٔ بِ ًٔ َجابٔز ًٔ بِ ٌِ َن ٔ إ َٓ  ٌَ و ـُ َِ ْب ُمِب

ُٔٔشضِٔه  ْٔلَِن َٓ ًََسلُوا   ٌِ ٔ إ َٓ  ٌَ و ُِ بُوا بٔضِٔه َوَخلُّوا بَِيَيُضِه َوبَیَِن َما یَبَِت حِّ ِه ََفَ ُٛ ٌَّ َتَناَو  َجاُؤ ٔ إ َٓ َلِيَضا َوََِرُؿوصُِه  ٌَ َٓ ٌِ َهَلُنوا  ٔ َوإ

 ًٕ ًٔ ُُِؼ ِئص بِ َٗ  ًُ ًٔ صَُو ثَابُٔت بِ ِؼ ُِ اَل ََبُو َزاُوز ََبُو اِل َٗ  َزکَاتُِٜٔه رَٔؿاصُِه َوِلَيِسًُوا َلُِٜه 

، رخص نب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اج

 

ن

ص

 

ع

رب نب کیتع، رضحت اجرب نب کیتع ریض اہلل ابعس نب دبعامیظعل، دمحم نب ینثم، رشب نب رمع، ایب 

وو مت ان 
ک

 

ِب
ذ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقنعبی اےسی ولگ مت ےس زوکة فوصؽ رکےن آںیئ ےگ 

ےس اکؾ رکںی ےگ وت ااکس ارج دنسپ رکےت وہےگ سپ بج فہ آںیئ وت مت اوکن وخش آدمدی انہک افر وج انیل اچںیہ فہ دے دانی ارگ فہ ااصنػ 

 اپںیئ ےگ افر ارگ ملظ رکںی ےگ وت ااکس فابؽ یھب ایہن رپ وہاگ اوکن رایض رانھک ویکہکن اہمتری زوکة یھبج وپری وہیگ بج فہ وخش وہ اجںیئ

 ںیہ 

 

ن

ص

 

ع

 ےس رماد اثتب نب سیق نب 

 

ن

ص

 

لع

ھا رے ےیل داعےئ ریخ رکںی ےگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبا

م

 

ت

 ےگ افر 



 

، رخص نب اقحس، دبعارلنمح نب اجرب نب کیتع، رضحت اجرب نب کیتع  :  رافی

 

ن

ص

 

ع

ابعس نب دبعامیظعل، دمحم نب ینثم، رشب نب رمع، ایب 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اک ایبؿ دصمؼ وک رایض رکےن

     1575    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو کامل، ًبسالواحس بً زیاز، ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، محنس بً اسنٌيل، ًبسالزحنً بً  :  راوی

 ہَلل، جزیز، بً ًبساہلل حرضت جزیز بً ًبساہلل

ثَيَ  ثََيا ََبُو کَأمٕل َحسَّ ًُ ُسلَ َحسَّ ًَِبُس الزَّحٔئه بِ ثََيا  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٕ ح و َحسَّ ًَ زٔیَاز ىٔی ابِ ٌِ ًَِبُس اِلَواحٔٔس َي ٌَ ا  امِیَ

ِبٔسیُّ  ٌَ ًُ صََٔلٕل اِل ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٌٔيَل َحسَّ ًٔ ََبٔی إِٔسَن سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ اَل  َوَصَذا َحٔسیُث ََبٔی کَأمٕل  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ

ًِ الِ  ٌَّ ىَاّسا ٔم ٔ الُوا إ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل أب إ ًِ اِْلرَِعَ ىٔی ٔم ٌِ اَل َجاَئ ىَاْض َي َٗ َيِولُٔنوىَا  َٓ ٗٔیَن َیأِتُوىَا  ُنَؼسِّ

الُوا یَا َر  َٗ ٗٔيُِٜه  اَل ََِرُؿوا ُمَؼسِّ َ٘ اَل ََبُو کَأمٕل فٔی َٓ َٗ ٌِ ُهلِٔنُتِه  ٔ ٌُ َوإ ٗٔيُِٜه َزاَز ًُِثَنا اَل ََِرُؿوا ُمَؼسِّ َٗ ٌِ َهَلُنوىَا  ٔ ُسوَل اہللٔ َوإ

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ُت َصَذا ٔم ٌِ َس َما َسنٔ ٌِ ْٚ َب ًَىِّی ُمَؼسِّ اَل َجزٔیْز َما َػَسَر  َٗ ًَىِّی َرإق َسلََّه إَٔلَّ َحٔسیثٔطٔ    َوصَُو 

اوب اکلم، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب اامسلیع، دبعارلنمح نب الہؽ، رجری، نب دبعاہلل 

ہک رضحت رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک د ارعایب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک 

زوکة فوصؽ رکےن فاےل مہ رپ زایدیت رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوکن رایض روھک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ 

رضحت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگہچ فہ مہ رپ ملظ رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوکن رایض روھک ارگہچ فہ مت رپ ملظ رکںی، 

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی انس ےہ اوستق ےس وکیئ دصمؼ ریمے اپس ےس  رجری

 ںیہن ولاٹ رگم وخش وہ رک 

 اوب اکلم، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب الیعمس، دبعارلنمح نب الہؽ، رجری، نب :  رافی

 دبعاہلل رضحت رجری نب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة فوصؽ رکےن فاال زوکة دےنی فاےل ےک قح ںیم داعےئ ریخ رکے



 

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ےزوکة فوصؽ رکےن فاال زوکة دےنی فاےل ےک قح ںیم داعےئ ریخ رک

     1576    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، ابووليس، طٌبہ، ًنزو بً طٌبہ، ًنزو بً مزہ، ًبساہلل بً ابی اوفی حرضت ًبساہلل بً ابی اوفٰی  :  راوی

َيالٔٔسیُّ اِلنَ  ًُ ًَُنَز اليََّنزٔیُّ َوََبُو اِلَولٔئس اللَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًٔ ََبٔی َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ

ِوْو  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َََتاُظ  ًَ َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل َحَزةٔ َوکَا ًِ ََِػَحأب الظَّ ٌَ ََبٔی ٔم اَل کَا َٗ ًَ ََِوفَی  اَل اللَُّضهَّ َػلِّ  َٗ تٔضِٔه  َٗ لَی  بَٔؼَس

ًَلَی آٔل ََبٔی ََِوفَی اَل اللَُّضهَّ َػلِّ  َ٘ َٓ تٔطٔ  َٗ أََتاُظ ََبٔی بَٔؼَس َٓ اَل  َٗ  ٌٕ  آٔل ََُٓل

صفح نب رمع، اوبفدیل، ہبعش، رمعف نب ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب ایب افیف رضحت دبعاہلل نب ایب افٰیف ےس رفاتی ےہ ہک ریمے 

وضاؿ انیم درتخ ےک ےچین روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس ابمرک رپ تعیب یک فادل اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت وہنجں ےن ر

یھت بج وکیئ وقؾ اےنپ اوماؽ یک زوکة ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک قح 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، اے اہلل رتمح انزؽ رفام اوبافیف یک ںیم داع رفامےت ریمے فادل یھب اینپ زوکة ےل رک آےئ وت آپ یلص اہلل

 افالد رپ 

 صفح نب رمع، اوبفدیل، ہبعش، رمعف نب ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب ایب افیف رضحت دبعاہلل نب ایب افٰیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افوٹنں یک رمعفں اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 افوٹنں یک رمعفں اک ایبؿ

     1577    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو زاؤز، ابوحاته، ابوزاؤز ٛہتے ہيں ٛہ ميں ےن ابوریاشی اور حاته :  راوی

ًِ الزِّ  ُتُط ٔم ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ ًِ َٛٔتأب ََبٔی ًُبَِيٕس َوُربََّنا ذَََکَ َٗ ًٔ ُطَنِيٕل َؤم ًِ َٛٔتأب اليَّرِضٔ بِ َُیِرٔصَٔنا َؤم  َیأشیِّ َوََبٔی َحاتٕٔه َو

ٔلَی  ٌُ بِٔيُت َمَدإق لَٔشَيٕة إ ََٓؼَل ثُهَّ َتُٜو ٔؼيُل إَٔذا  َٔ الُوا يَُشِمَّ اِلُحَواُر ثُهَّ اِل َٗ إَٔذا َزَخَلِت فٔی َتنَ َََحُسصُِه اِلکَلَٔنَة  َٓ ٔ َسَيَتیِٔن  او

ٍٔ ٔسئیَن  ٔ ََِربَ ٔلَی َتَناو ْة إ َّ٘ ٔ ٌّٙ َوح ٔ ُضَو ح َٓ ِت َلُط ثَََلُث ٔسئیَن  َٓإَٔذا َتنَّ  ٌٕ هَٔی ابَِيُة َلبُو َٓ الَٔثةٔ  َب الثَّ َٛ ٌِ تُزِ ِت ََ َّ٘ ََّضا اِسَتَح  ْٔلَى



 

ُح َوََل یُ  َ٘ ِحُل َوهَٔی َتِل َٔ َلِيَضا اِل ًَ ٔلَی َتَناؤ َویُِحَنَل  َُٗضا إ ِحَل َیَِّطُ َٔ ٌَّ اِل َ ِحٔل ْٔل َٔ ُة اِل َٗ و ٔة َطُ َّ٘ اُل لِٔلحٔ َ٘ َّی یَُثىَِّی َوُي ََکُ َحً
ُح الذَّ َ٘ ِل

َٓإَٔذا َزَخَلِت فٔی ا َّی َیتٔهَّ َلَضا َخِنُص ٔسئیَن  ًَْة َحً هَٔی َجَذ َٓ َيِت فٔی اِلَدأمَشةٔ  ٌَ َ إَٔذا ك َٓ ٍٔ ٔسئیَن  ازَٔسةٔ ََِربَ َوََِلَقی ثَئيََّتطُ  لشَّ

ََکُ َربَأًّيا َواِْلُىِثَی
َ الذَّ ٔة ُسِمِّ ٌَ ابٔ ًَ فٔی الشَّ ٌَ َ إَٔذا ك َٓ ا  َّی َيِشَتِٜنَٔل ٔستًّ ُضَو حٔيَيئٕٔذ ثَىٔیٌّ َحً إٔذَا  َٓ َٓ ٔة  ٌَ ابٔ ٔلَی َتَناؤ الشَّ َربَأًَيّة إ

ٔسیَص الَّذٔ  ًَّ الشَّ أمَيةٔ َوََِلَقی الشِّ إَٔذا َزَخَل فٔی َزَخَل فٔی الثَّ َٓ أمَئة  ٔ الثَّ ٔلَی َتَناو ُضَو َسٔسیْص َوَسَسْض إ َٓ َس الزَّبَأًَئة  ٌِ ی َب

ُضَو حٔيَيئٔذٕ  َٓ  ٔ ة أَشَ ٌَ َّی یَِسُخَل فٔی اِل ٍَ َحً ىٔی كََل ٌِ ُضَو بَازْٔل ََِی بَزََل ىَابُُط َي َٓ ٍَ ىَابُُط  ٍٔ َوكََل ِش ْٕ ثُهَّ َلِيَص َلُط اِسْه التِّ ٔ  ُمِدل

ٔلَی َخ َو  ًَِواوٕ إ ُٕ ثَََلثَٔة ََ ٔ ًَاَمیِٔن َوُمِدل  ُٕ ٔ ًَاوٕ َوُمِدل  ُٕ ٔ ًَاَمیِٔن َوُمِدل ًَاوٕ َوبَازُٔل  اُل بَازُٔل  َ٘ ًِ ُي ٜٔ ُة َل َٔ ٔ ِنٔص ٔسئیَن َواِلَدل

ُُٓؼوُل اِْلَِسَيا ًٕٓ َو ًٔ َلِيَص بٔٔش ًِ الزََّم ْت ٔم ِٗ ُة َو ًَ اَل ََبُو َحاتٕٔه َواِلَحُذو َٗ اَل ََبُو َزاُوز اِلَحأمُل  َٗ َٔ ُسَضِيٕل  ٌٔ ًِٔيَس كُلُو

َٙ مٔ  َِ َلِه یَِب ُّٙ َجَذ ُّٙ َواِلٔح ٌٔ اِلٔح ًُ اللَّبُو ابِ َٓ  ٍِ ٍِ َوََِنَظَسىَا الزِّیَأشیُّ إَٔذا ُسَضِيْل آٔخَ اللَِّئل كََل ًِ ََِسَياىَٔضا َُیِرُ اِلُضَب

ٔ حٔيئطٔ  َُیِر ٍُ الَّٔذی یُوَلُس فٔی   َواِلُضَب

داؤد، اوباحمت، اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبراییش افر احمت ےس انس ےہ افر رضن نب لیمش افر اوبدیبع یک اتکب ےس احلص ایک ےہ اوب 

وکیئ ابت اؿ ںیم ےس یسک اکی یہ ےن یہک ےہ اؿ ولوگں ےن اہک ہک افٹن اک ہچب )بج کت ٹیپ ںیم راتہ ےہ( وحار الہکات ےہ افر 

اوکس لیصف ےتہک ںیہ بج دفرسے ربس ںیم ےگل وت تنب اخمض، بج رسیتے ںیم ےگل وت تنب ںوبؿ، بج نیت  بج دیپا وہ اتکچ ےہ وت

ربس اک وہاجےئ وت وچےھت اسؽ کت اوکس قح افر ) ہ ےتہک ںیہ ویکہکن اوستق کت فہ وساری افر یتفج ےک القئ وہ اجےت ںیہ افر رن افٹن 

ل یھب ےتہک ںیہ ہک رن اس رپ وکدات ےہ اچر ربس وپرے وہےن وجاؿ ںیہن وہات اہیں کت ہک فہ ھچ ربس اک وہاجےئ
ح
لف

 ا

 

 افر ) ہ وک رطفقس

کت بج اپوچناں ربس ےگل وت ذجہع الہکات ےہ اپچن ربس وپرے وہےن کت بج ےٹھچ ربس ںیم ےگل افر اسےنم ےک داتن رگاےئ وت ینث 

وک رابہیع ںیہک ےگ است ربس وپرے وہےن کت، بج  ےہ ھچ ربس وپرے وہےن کت، بج اس وتاں ربس ےگل وت رن وک رابیع افر امدہ

ےہ  آوھٹاں ربس ےگل افر اٹھچ داتن اکنےل وت فہ دسسی افر دسس ےہ آھٹ ربس وپرے وہےن کت، بج وناں ربس ےگل وت فہ ابزؽ

ب ا ں لکن آیت ںیہ دوساں ربس رشفع وہےن کت اب ااکس انؾ فلخم ےہ اےکس دعب ااکس وکیئ انؾ ںیہن، 
ح ل
ک

رگم ویں ںیہک ےگ ویکہکن ایکس 

ہک اکی اسؽ اک ابزؽ، دف اسؽ اک ابزؽ، اکی اسؽ اک فلخم، دف اسؽ اک فلخم نیت اسؽ اکفلخم، اپچن اسؽ کت ایس رطح ںیہک ےگ افر ہفلخ 

 احہلم وک ےتہک ںیہ اوباحمت ےن اہک ےہ فہ زجفہع اکی فتق اک انؾ ےہ وکیئ داتن ںیہن ےہ افر داوتنں یک  لص لیہس اترے ےک ےنلکن رپ

ر دبیتل ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک راییش ےن مہ وک ہی رعش انسےئ )اکنج وہفمؾ ہی ےہ( بج یلہپ رات وک لیہس الکن وت انب ںوبؿ قح وہ ایگ اف

د فہ ہچب ےہ وج ویبتق دیپا وہا وہ 

ِ ی ہ 

د ےک، 

ِ ی ہ 

 قح ذجہع نب ایگ داوتنں ںیم ےس ھچک ہن راہ وساےئ 

  ںیہ ہک ںیم ےن اوبراییش افر احمتاوب داؤد، اوباحمت، اوبداؤد ےتہک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اوماؽ یک زوکة اہکں رپ یل اجےئ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اوماؽ یک زوکة اہکں رپ یل اجےئ

     1578    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سعی، ابً ابی ًسی، ابً اسحٙ، ًنزو بً طٌيب، حرضت ًنزوبً طٌيب اپيے والس ٛے واسلہ اٌ ٛے زازا :  راوی

ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ٔ  َحسَّ ظ ًِ َجسِّ َّی  ًَ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ

اتُُضِه إَٔلَّ فٔی زُورٔصِٔه  َٗ اَل ََل َجَلَب َوََل َجَيَب َوََل تُِؤَخُذ َػَس َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اہللُ 

ہبیتق نب یعس، انب ایب ددی، انب ااحسؼ ، رمعف نب بیعش، رضحت رمعفنب بیعش اےنپ فادل ےک فاہطس اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )زوکة ےک اعمہلم ںیم( ہن بلج ےہ، افر ہن بنج، ہکلب زوکة اےکن اکھٹونں رپ یہ یل اجےئ  ںیہ ہک روسؽ

 یگ 

 ہبیتق نب یعس، انب ایب ددی، انب اقحس، رمعف نب بیعش، رضحت رمعفنب بیعش اےنپ فادل ےک فاہطس اؿ ےک دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اوماؽ یک زوکة اہکں رپ یل اجےئ

     1579    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، يٌ٘وب بً ابزاہيه، محنس بً اسحٙ، حرضت محنس بً اسحٙ :  راوی

ثََيا الِ  وِ َحسَّ َٗ َٙ فٔی  ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ وُل  ُ٘ ُت ََبٔی َي ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ لٔطٔ ََل َجَلَب َوََل َحَش

 ًِ ًَ ٚٔ َواِلَحَيُب  ٔلَی اِلُنَؼسِّ ٌَٔضا َوََل تُِحَلَب إ َٚ اِلَنأطَيُة فٔی َمَوأؿ ٌِ ُاَؼسَّ اَل ََ َٗ ا ََل یُِحَيُب  َجَيَب  ـّ ٔة ََِي ـَ ي ٔ اِلَفٔ ٔ َصٔذظ َُیِر

ًِ تُِؤَخُذ  ٜٔ ُتِحَيُب إَٔلِيطٔ َوَل َٓ ٔة  َٗ َس ٍٔ ََِػَحأب الؼَّ َصی َمَوأؿ ِٗ َ ٌُ الزَُّجُل بٔأ وُل َوََل یَُٜو ُ٘ ٌٔطٔ ََِػَحابَُضا َي  فٔی َمِؤؿ

ال بلج، فالبنج یک ک ریس ایس رطح وقنمؽ ےہ ہک  نسح نب یلع، وقعیب نب اربامیہ، دمحم نب ااحسؼ ، رضحت دمحم نب ااحسؼ ےس

اجونرفں یک زوکة اںیہن ےک اکھٹونں رپ یل اجےئ افر اعلم ےک اپس چنیھک رک ہن الےئ اجںیئ، بنج ہی ےہ ہک اجونرفں وک دفر اجیلےئ ااسی 

 یھب ہن رکے ہکلب اےنپ اقمؾ رپ زوکة ادا رکے 



 

  اقحس، رضحت دمحم نب اقحسنسح نب یلع، وقعیب نب اربامیہ، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة دےنی ےک دعب رھپ اوکس ںیہن رخدیان اچےیہ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة دےنی ےک دعب رھپ اوکس ںیہن رخدیان اچےیہ

     1580    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَ اِلَدلَّ  ٌَّ ًَُنَز بِ ًٔ ًَُنَز ََ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَِيطُ حَ َحسَّ ًَلَی أب َرضَٔی اہللُ  َنَل 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َشأََل َرُسوَل اہللٔ َػل َٓ ُط  ًَ ٌِ َیبَِتا أََراَز ََ َٓ  َُ َوَجَسُظ یَُبا َٓ ٕض فٔی َسبٔئل اہللٔ  ُط َوََل ََفَ ٌِ اَل ََل َتبَِت َ٘ َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ َه  لَّ

تَٔک  َٗ ِس فٔی َػَس ٌُ  َا

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی وھگڑا  یا یک  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع

 راہ ںیم دے دای اس ےک دعب اوہنں ےن اوکس اتکب وہا داھکی وت اوکس رخدیےن اک ارادہ ایک رگم ےلہپ اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن رفامای ہک اوکس تم رخدیف اےنپ دصہق ںیم روجع تم رکف ےس اےکس ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ افر ابدنویں یک زٰوکة

 ٰوکةاتکب اسل :   ابب

 الغؾ افر ابدنویں یک زٰوکة

     1581    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، محنس بً یحٌی بً ٓياق، ًبسالوہاب، ًبيساہلل، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٓ  ًٔ ًُ یَِحٌَی بِ ُس بِ َّی َوُمَحنَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ  ِبُس اِلَوصَّأب َحسَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ يَّإق 

اَل َلِيَص فٔی  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ َمالٕٔک  أک بِ ًِ رٔعَ ًَ َ َمُِٜحوٕل  ٙٔ َزکَاْة إَٔلَّ َزک اةُ اِلَدِئل َوالزَّٗٔي



 

 ٔٙ َِّٔٔطٔ فٔی الزَّٗٔي  اِل

دمحم نب ینثم، دمحم نب ییحی نب ایفض، دبعاولاہب، دیبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  فملس ےن رفامای وھگڑے، الغؾ افر ابدنویں ںیم زوکة ںیہن ےہ رگم الغؾ افر ابدنی یک رطػ ےس دصہق رطف دانی اچےیہ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب ییحی نب ایفض، دبعاولاہب، دیبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 الغؾ افر ابدنویں یک زٰوکة

     1582    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ًبساہلل بً زیيار، سلامیٌ بً يشار، رعاک بً مالک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ثََيا َمالْٔک  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًِ ََبٔی  َحسَّ ًَ ًٔ َمالٕٔک  أک بِ ًِ رٔعَ ًَ ًٔ َيَشإر  بِ

ٔ َوََل فٔی ََفَ  ِبٔسظ ًَ ًَلَی اِلُنِشلٔٔه فٔی  اَل َلِيَص  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ْة صَُزیَِزَة ََ َٗ  ٔسطٔ َػَس

امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ رپ اےنپ وھگڑے ای الغؾ ای ابدنی افر یک زوکة ںیہن ےہ،

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زراتع یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زراتع یک زوکة اک ایبؿ

     1583    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہب، یوىص بً یزیس، ابً طہاب، ساله بً ًبساہلل حرضت ًبساہلل بً ًنز ہاروٌ بً سٌيس، ہيثه، ًبساہلل بً و :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ًُ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص بِ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ًٔ اِلَضِيَثٔه اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ٌٔئس بِ ًُ َس ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ َسالٔٔه  َحسَّ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ َیزٔیَس 

ِبٔس ا ًَ  ًٔ َناُئ َواِْلَىَِضاُر َوابِ ِت الشَّ َ٘ َه ٓامَٔی َس َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َّل ہللٔ  ٌِ ٌَ َب ٌُ ََِو کَا يُو ٌُ ِل



 

ِْشٔ  ٌُ ُٕ اِل ٔح نِٔؼ ـِ َوانٔی ََِو اليَّ ِْشُ َوٓامَٔی ُسقَٔی بٔالشَّ ٌُ  اِل

 فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اس م نب دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی اہرفؿ نب دیعس، مثیہ، دبعاہلل نب

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج زراتع ابرش، رہن ای ہمشچ ےس ای وخد  دود زنیم یک رتی اپ رک اےگ اںیمس دوساں ہصح 

 ای اجےئ اںیمس وسیباں ہصح الزؾ وہاگ الزؾ وہاگ افر سج زراتع ںیم اپین چنیھک وک د

 اہرفؿ نب دیعس، مثیہ، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اس م نب دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسلٰوکةاتکب  :   ابب

 زراتع یک زوکة اک ایبؿ

     1584    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ػالح، ًبساہلل بً وہب، ًنزو بً ابوزبیر، جابز بً ًبساہلل حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ًَ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ َّی  َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِبٔس اہللٔ ََ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ِنْزو  ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  بِ

 ُٕ ٔٔيطٔ نِٔؼ َٓ َوانٔی  ِْشُ َوَما ُسقَٔی بٔالشَّ ٌُ ٌُ اِل ُيو ٌُ ِت اِْلَىَِضاُر َواِل َ٘ اَل ٓامَٔی َس َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ِْشٔ اہللُ  ٌُ  اِل

 نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ادمح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج زراتع ںیم رہن ےس اپین  ےچنہ ای فہ ہمشچ ےس ریساب وہ اںیمس دوساں ہصح ایل اجےئ اگ افر سج 

  فریغہ ےس چنیھک رک دای اجےئ اس ںیم وسیباں ہصح الزؾ وہاگ زراتع ںیم اپین ونکںیئ

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زراتع یک زوکة اک ایبؿ

     1585    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہيثه بً خالس، حشین بً اسوز، وٛيٍ، حرضت وٛيٍ :  راوی

اَل  َٗ اََل  َٗ َحلٔیُّ  ٌَ ٔ اِل ًُ اِْلَِسَوز ًُ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیُّ َوحَُشیُِن بِ ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ًِ َمأئ  َحسَّ َٜبُوُض الَّٔذی یَِيبُُت ٔم ُل اِل ٌِ ٍْ اِلَب َوٛٔي

 َ٘ َٓ ٔل  ٌِ ًِ اِلَب ًَ ًَ آَزَو َسأَِلُت ََبَا إٔیَإض اِْلََسسٔیَّ  ىٔی ابِ ٌِ اَل یَِحٌَی َي َٗ ٔ َو ًُ اِْلَِسَوز اَل ابِ َٗ َنأئ  اَل الَّٔذی ُيِشَقی بَٔنأئ الشَّ

ًُ ُطَنِيٕل  اَل اليَّرِضُ بِ َٗ َنأئ و  ُل َماُئ اِلَنََّطٔ الشَّ ٌِ  اِلَب



 

مثیہ نب اخدل، نیسح نب اوسد، فعیک، رضحت فعیک ےتہک ںیہ ہک لعب ےس رماد فہ زراتع ےہ وج ابرش ےک اپین ےس ریساب وہ انب 

 اوسد ےن اہک ہک ییحی انب آدؾ اک انہک ےہ ہک ںیم ےن اوباایس ادسی ےس )لعب ےک ابرے ںیم( وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک فہ یتیھک ای

 زراتع وج ابرش ےک اپین ےس ریساب وہ 

 مثیہ نب اخدل، نیسح نب اوسد، فعیک، رضحت فعیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زراتع یک زوکة اک ایبؿ

     1586    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ربيٍ بً سلامیٌ، ابً وہب، سلامیٌ ابً بَلل، َشیک بً ًبساہلل بً ابی ىنیر، ًلاء بً يشار، مٌاذ بً جبل،  :  راوی

 حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ

 ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٌَ َي ًِ ُسَلامِیَ ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ٌَ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي ًََلأئ  َحسَّ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ ََبٔی ىَنٔز ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ یٔک بِ ًِ ََشٔ ًَ بََٔلٕل 

اَل  َ٘ َٓ  ًٔ ٔلَی اِلَيَن َثُط إ ٌَ َه َب َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َجَبٕل ََ اذٔ بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًٔ َيَشإر  اَة بِ ًِ اِلَحبِّ َوالظَّ  ُخِذ اِلَحبَّ ٔم

َئه َو  َِ ًِ اِل ًََْشَ ٔطبِرّ ٔم ائَّة بٔنِْٔصَ ثَََلثََة  اَل ََبُو َزاُوز َطبَرُِت ٗٔثَّ َٗ ًِ اِلَبرَقٔ  َة ٔم ًِ اِْلٔبٔٔل َواِلَبرَقَ یَر ٔم ٌٔ ًَلَی اِلَب ّة  ا َوَرََیُِت َُِتزُجَّ

ًَلَی ٔمِثٔل ًِٔسَلیِٔن  َِّرِت  ِت َوُػی ٌَ ُٗلِّ َتیِٔن  ٌَ ٕ بِٔ٘ٔل ٌٔیر  َب

ؿ انب البؽ، رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن، اطعء نب اسیر، اعمذ نب ر ل، رضحت اعمذ نب ر ل رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلس

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن نمی یک رطػ اجیھب افر رفامای اانج ںیم ےس اانج انیل، رکبویں 

ںیم ےس اگےئ لیب  اوبداؤد ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رصم ںیم ریتہ ابتشل ںیم ےس رکبی، افوٹنں ںیم ےس افٹن افر اگےئ ولیبں 

 یک اکی ڑککی افر افٹن رپ دلا وہا اانت ڑبا رتجن داھکی وج دف ےصح رک ےک اس رپ الدا ایگ اھت 

ر ل، رضحت اعمذ نب  رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلسؿ انب البؽ، رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن، اطعء نب اسیر، اعمذ نب :  رافی

 ر ل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ھد  یک زوکة اک ایبؿ

 

ش

 

 اتکب اسلٰوکة :   ابب



 

ھد  یک زوکة اک ایبؿ

 

ش

 

     1587    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابی طٌيب، موسٰی بً اًین، ًنزو بً حارث، ًنزو بً طٌيب، حرضت ًنز و بً طٌيب اپيے والس ٛے واسلہ :  راوی

ًٔ اِلَحارٔٔث اِلنِْٔصٔ  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِیََن  ََ ًُ ثََيا ُموَسی بِ انٔیُّ َحسَّ ِيٕب اِلََحَّ ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ ِيٕب َحسَّ ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ یِّ  ًَ

ُظ  ٌُ َه بٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ إ ا ٌَ اَل َجاَئ صََٔلْل َََحُس بَىٔی ُمِت َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ٌِ ََبٔيطٔ  ٌَ َسأََلُط ََ ورٔ ىَِحٕل َلُط َوکَا

َّی اہللُ  َحَِم َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ اُل َلطُ َسَلَبُة  َ٘ أب َرضَٔی  َیِحِٔمَ َلُط َوازّٔیا يُ ًُ اِلَدلَّ َِّی ًَُنزُ بِ ا ُول َلنَّ َٓ َه َذلَٔک اِلَوازٔی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

ََٜتَب ًَُنزُ َرضَٔی اہللُ  َٓ ًِ َذلَٔک  ًَ أب َيِشأَلُُط  ًٔ اِلَدلَّ ٔلَی ًَُنَز بِ ًُ َوصِٕب إ ٌُ بِ َيا ِٔ َتَب ُس َٛ ًَِيطُ  ٌَ اہللُ  ٌِ ََزَّی إَٔلِيَک َما کَا ٔ ِيُط إ ًَ  

ََّنا یَُؤ  إٔى َٓ اِحٔه َلطُ َسَلَبَة َوإَٔلَّ  َٓ ًِ ًُُظورٔ ىَِحلٔطٔ  َه ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ی إ ًِ َيَظاُئ زِّ  صَُو ذُبَاُب َُِيٕث َیأِکُلُطُ َم

 ےک فاہطس ےس اےکن دادا ےس ادمح نب ایب بیعش، ومٰیس نب انیع، رمعف نب احرث، رمعف نب بیعش، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل

رفاتی رکےت ںیہ ہک ینب اعتمؿ ںیم ےس الہؽ انیم اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم دہش اک دوساں ہصح )وطبر 

دے دای بج  زٰوکة( ےل رک احرض وہا، افر سلبِہ انیم لگنج اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہکیھٹ اچاہ آپ ےن فہ لگنج اوکس ہکیھٹ رپ

رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک دفر الختف آای وت رضحت ایفسؿ نب فبہ ےن اےکس قلعتم رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس طخ د ھ رک درایتف 

 رانھک اقمئ رفامای وت اوہنں ےن وجاب ںیم یہی اھکل ہک فہ فرگمت وک فیہ داتی ےہ وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای رکات اھت وت ااکس ہکیھٹ

 وصبرت درگی فہ ایھکمں افر ںولگنں یک امدنن ںیہ رہ صخش ااکس دہش احلص رک اتکس ےہ 

 ادمح نب ایب بیعش، ومٰیس نب انیع، رمعف نب احرث، رمعف نب بیعش، رضحت رمع ف نب بیعش اےنپ فادل ےک فاہطس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

ھد  یک زوکة اک ایبؿ

 

ش

 

     1588    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًبسہ، مِیرہ، ًبسالزحنً بً حارث، حرضت ًنز وبً طٌيب بواسلہ والس اىٜے زازا :  راوی

َـّ  ِبَسَة ال ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ثَىٔی ََبٔی  اَل َحسَّ َٗ ًٔ اِلَحارٔٔث اِلَنِدزُومٔیِّ  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن ٔلَی  ثََيا اِلُنِٔیَرةُ َوَنَشَبطُ إ یُّ َحسَّ ًَِنزٔو يِّ  

ًَِْشٔ رٔقَ  ًِ کُلِّ  اَل ٔم َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ  َِٓضٕه   ًِ ًْ ٔم ٌَّ َطَبابََة بَِل ظٔ ََ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِبٔس بِ  ًُ ٌُ بِ َيا ِٔ اَل ُس َٗ بَْة َو ٕب رٔقِ

ٔلَی َرُسؤل  ٌَ إ و أَزَِّوا إَٔلِيطٔ َما کَاىُوا یَُؤزُّ َٓ ٌَ یَِحِٔم َلُضِه َوازٔیَیِٔن َزاَز  اَل َوکَا َٗ فٔیُّ  َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَحَِم َلُضِه اہللٔ الثَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل



 

 َوازٔیَِيضِٔه 

ہ، دبعارلنمح نب احرث، رضحت رمع فنب بیعش وباہطس فادل اےکن داداےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ہلیب ہش ہلیب مہ ادمح نب دبعہ، ریغم

اک یہ اکی ہصح اھت اےکس دعب اسہقب دحثی یک امدنن ذرک رکےت وہےئ اہک ہک فہ دہش یک رہ دس وکشمں رپ اکی کشم دہش زوکة ںیم دای 

 ےن اوکن دف ںولگنں اک ہکیھٹ ددیای اھت افر دبعارلنمح ےن اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک رھپ رکےت ےھت افر اہک ہک ایفسؿ دبعاہلل یفقث

ِشقد ر ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای رکےت ےھت افر ایفسؿ اےکن لگنج یک افحتظ ایک رکےت 
ذ
فہ اوکن اس دقر دہش دےتی ےھت 

 ےھت 

  نب احرث، رضحت رمع فنب بیعش وباہطس فادل اےکن داداادمح نب دبعہ، ریغمہ، دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

ھد  یک زوکة اک ایبؿ

 

ش

 

     1589    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً سلامیٌ، ابً وہب، اسامہ بً زیس، ًنزو بً طٌيب، حرضت ًنزوبً طٌيب اپيے والس ربيٍ :  راوی

ِنزٔو بِ  ًَ  ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی ََُساَمُة بِ ثََيا ابِ ٌُ َحسَّ ٌَ اِلُنَؤذِّ ًُ ُسَلامِیَ ٍُ بِ ثََيا الزَّبٔي ٌَّ َحسَّ ظٔ ََ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط

 ًِ اَل َوازٔیَیِٔن َلُضِه  بَِلّيا ٔم َٗ بَْة َو ٕب رٔقِ ًَِْشٔ رٔقَ  ًِ اَل ٔم َٗ ىَی اِلُنِٔیَرةٔ  ٌِ ِضٕه بَٔن َٓ 

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعش، رضحت رمعفنب بیعش اےنپ فادل ےس اےکن داداےس رفاتی رکےت ںیہ 
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 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعش، رضحت رمعفنب بیعش اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تخ رپ اوگنرفں اک ادنازہ رکےنیل اک ایبؿدر

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 درتخ رپ اوگنرفں اک ادنازہ رکےنیل اک ایبؿ

     1590    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حرضت ًبسالٌزیز بً ْسی، بْشبً ميؼور، ًبسالزحنً بً اسحٙ، زہزی، سٌيس بً مشيب، ًتاب بً اسيس،  :  راوی



 

 ًتاب بً اسيس رضی اہلل ًيہ

 َٙ ًٔ إِٔسَح ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  ثََيا بِْٔشُ بِ یِّ اليَّاُٗٔم َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  

اَل َََمَز َرُسوُل ا َٗ ًٔ ََٔسيٕس  أب بِ ًَتَّ  ًِ ًَ ُؾ اليَِّدُل َوتُِؤَخُذ اِلُنَشئِّب  َنا یُِِخَ َٛ ٌَٔيُب  َؾ اِل ٌِ یُِِخَ َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َنا تُِؤَخُذ َزکَاةُ اليَِّدٔل َتِنّزا َٛ  َزکَاتُُط َزبٔيّبا 

نب اھدی ریض  دبعازعلسی نب رسی، رشبنب وصنمر، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، زرہی، دیعس نب بیسم، اتعب نب اھدی، رضحت اتعب

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک اوگنرفں اک ادنازہ اگلای اجےئ )ہک فہ ےنتک ںیہ( اسیج ہک 

وجھکرفں ںیم ادنازہ اگلای اجات ےہ افر ایکن زوکة اس فتق یل اجےئ بج فہ درتخ ےس ارت رک وسھک اجںیئ سج رطح ہک وجھکر یک زوکة 

 ےنھک ےک دعب یل اجیت ےہ وس

دبعازعلسی نب رسی، رشبنب وصنمر، دبعارلنمح نب اقحس، زرہی، دیعس نب بیسم، اتعب نب اھدی، رضحت اتعب نب اھدی  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ةاتکب اسلٰوک :   ابب

 درتخ رپ اوگنرفں اک ادنازہ رکےنیل اک ایبؿ

     1591    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً اسحٙ، ًبساہلل بً ىآٍ، محه زبً ػالح، ابً طہاب، ابً طہاب :  راوی

ًَِبُس اہللٔ بِ  ثََيا  ٔيیُّ َحسَّ َٙ اِلُنَشيَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًٔ ٔطَضإب بٔإِٔسَيازٔظ ًِ ابِ ًَ ارٔ  نَّ ًٔ َػالٕٔح التَّ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ

إب َطِيّئا ًَتَّ  ًِ ٍِ ٔم ٌٔيْس َلِه َيِشَن اَل ََبُو َزاُوز َس َٗ َياُظ  ٌِ  َوَم

م دنب اصحل، انب اہشب، انب اہشب ےس ایس رطح رمفی ےہ 

ج
م

 دمحم نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب انعف، 

م دنب اصحل، انب اہشب، انب اہشبدمحم :  رافی

ج
م

  نب اقحس، دبعاہلل نب انعف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درتخ رپ ولھپں اک ادنازہ اگلان

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 درتخ رپ ولھپں اک ادنازہ اگلان



 

     1592    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، حبيب بً ًبسالزحنً بً مشٌوز، حرضت ًبسالزحنً بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ ُخبَِئب بِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ًُ ََبٔی  َحسَّ اَل َجاَئ َسِضُل بِ َٗ

وا َُٓحذُّ ِػُتِه  اَل إَٔذا َخَ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ٔلَی َمِحلٔٔشَيا  ٌِ َلِه َتَسًُوا ََِو  َحِثَنَة إ ٔ إ َٓ لَُث  َوَزًُوا الثُّ

اَل ََبُو َزا َٗ  ٍَ ََٓسًُوا الزُّبِ لَُث  وا الثُّ َٓةٔ َتُحذُّ لَُث لِٔلَٔحِ َُ الثُّ  ُوز اِلَدارُٔؾ یََس

صفح نب رمع، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح نب وعسمد، رضحت دبعارلنمح نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک لیہس نب ایب 

اک( ادنازہ اگلفء وت  ہمثح امہرے اپس آےئ افر اہک ہک ںیمہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح ایک ےہ ہک بج مت )درتخ ےک ولھپں

 ادنازہ اک دف اہتیئ فوصؽ رکف افر اکی اہتیئ وھچڑ دف ارگ اکی اہتیئ ہن وت رھپ اکی وچاھتیئ وھچڑ دای رکف 

 صفح نب رمع، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح نب وعسمد، رضحت دبعارلنمح نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجھکر اک ادنازہ بک اگلای اجےئ؟

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وجھکر اک ادنازہ بک اگلای اجےئ؟

     1593    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی اہلل ًيہایحٌی بً مٌین، ححاد، ابً جزی، ابً طہاب، رعوہ حرضت ًائظہ رض :  راوی

 ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ اَل َُِخبٔرُِت  َٗ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ثََيا َححَّاْد  ٌٔیٕن َحسَّ ًُ َم ثََيا َیِحٌَی بِ ًَِيَضا َحسَّ ًَائَٔظةٔ َرضَٔی اہللُ   

ًَلَ  َّی اہللُ  ٌَ الئَّيیُّ َػل ٌَ َخِيبََر کَا
ِ اَلِت َوهَٔی َتِذَُکُ َطأ َٗ ََّضا  ُؾ اليَِّدَل ََى ََٓيِِخُ ٔلَی یَُضوَز  ًَ َرَواَحَة إ ًَِبَس اہللٔ بِ ُث  ٌَ ِيطٔ َوَسلََّه یَِب

ٌِ یُِؤکََل ٔمِيطُ  ِبَل ََ َٗ  حٔیَن َیٔليُب 

ییحی نب نیعم، اجحج، انب رجی، انب اہشب، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ربیخ اک احؽ ایبؿ رکےت وہےئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص 

ح ہیلع فآہل فملس ربیخ ےک وہید ےک اپس دبعاہلل نب رفاہح وک اجیھب رکےت ےھت سپ فہ اج رک وجھکر اک ادنازہ اگل ےتیل ےھت ہکبج فہ ایھچ رطاہلل 

 لکن آیت ںیھت رگم اوستق کت اھکیئ ہن اجیت ںیھت

 ییحی نب نیعم، اجحج، انب رجی، انب اہشب، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکة ںیم رخاب وجھکر )ای وکیئ افر زیچ( دانی اجزئ ںیہن ےہ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة ںیم رخاب وجھکر )ای وکیئ افر زیچ( دانی اجزئ ںیہن ےہ

     1594    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً یحٌی بً ٓارض، سٌيس بً سلامیٌ، ًباز، سٔياٌ بً حشین، زہزی، ابوامامہ بً سہل، حرضت سہل  :  راوی

 رضی اہلل ًيہ

 ًٔ ٌَ بِ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًَبَّاْز  ثََيا  ٌَ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ارٕٔض َحسَّ َٓ  ًٔ ًُ یَِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ََبٔی  َحسَّ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ حَُشیِٕن 

ٌٔ ا زُورٔ َوَلِو ٌِ ًِ اِلحُ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ َسِضٕل  ةٔ ََُماَمَة بِ َٗ َس ٌِ یُِؤَخَذا فٔی الؼَّ ََ ٔٙ ِلُحبَِي

ٔ اِلَنسٔ  ًِ َتِنز اَل الزُّصِزٔیُّ َلِوىَیِٔن ٔم ًِ الزُّصِزٔیِّ َٗ ًَ  ٕ ثٔیر َٛ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ا ََبُو اِلَولٔئس  ـّ اَل ََبُو َزاُوز َوََِسَيَسُظ ََِي َٗ  یَئة 

دمحم نب ییحی نب افرس، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، اوباامہم نب لہس، رضحت لہس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ق زٰوکہ ںیم ےنیل ےس عنم رفامای ےہ زرہی ےتہک ںیہ ہک ہی )رورفر افر ولؿ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 
حئِی
ل

 ےن رورفر افر ولؿ ا

ق( دمہنی یک وجھکرفں ےک دف رگن ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک اوباولدیل ےن وباہطس امیلسؿ نب ریثک زرہی ےس لقن ایک 
 
حئِی
ل

ا

ق ایٹھگ وجھکرںی وصت
 
حئِی
ل

 ر یک اجیت ںیہ اس ےیل اوکن ےنیل ےس عنم رفامای ےہ ےہ رورفر افر ولؿ ا

 دمحم نب ییحی نب افرس، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، اوباامہم نب لہس، رضحت لہس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة ںیم رخاب وجھکر )ای وکیئ افر زیچ( دانی اجزئ ںیہن ےہ

     1595    حسیث                               جلس اول  :  جلس

نْص بً ًاػه، یحٌی ، ٗلاٌ، ًبسالحنيس بً جٌف، ػالح بً ابی َغیب، ٛثیٰربً مزہ، حرضت ًوٖ بً مالک رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

 َ ث ثَىٔ َحسَّ َفٕ َحسَّ ٌِ ًٔ َج ِبٔس اِلَحنٔئس بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌَ ا لَّ َ٘ ىٔی اِل ٌِ ثََيا َیِحٌَی َي ًَأػٕه اِْلَىَِلاكٔیُّ َحسَّ  ًُ ًِ َيا َنِْصُ بِ ًَ یٕب  ًُ ََبٔی رَعٔ ی َػالُٔح بِ

َّی اہللُ َلِيَيا َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ اَل َزَخَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ٖٔ بِ ِو ًَ  ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ٔ بِ ثٔیر َٛ َٙ لَّ ًَ ِس  َٗ ًََؼا َو  ٔ َه اِلَنِشحَٔس َوبَٔئسظ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

َٚ بٔأَكَِيَب  ٔة َاَؼسَّ َٗ َس ٔ الؼَّ اَل َلِو َطاَئ َربُّ َصٔذظ َٗ ٔ َو َؼا فٔی َذلَٔک اِلِ٘ٔيو ٌَ ًَ بٔاِل ٌَ َل َٓ ا  ّٔ َيا َحَظ َٗ ٔ َرُجْل  ٌَّ َربَّ َصٔذظ ٔ اَل إ َٗ  ٔمِيَضا َو



 

ٔة َیأِکُُل اِلَحَظ  َٗ َس  َٕ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ الؼَّ

رنب رمہ، رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 
 
 

 

رصن نب اعمص، ییحی، اطقؿ، دبعادیمحل نب رفعج، اصحل نب ایب رغبی، ک

ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس دجسم ںیم رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم اکی 

ف اک ر ا راھک اھت )ینعی ایٹھگ وجھکر اک ح اھ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم اینپ ڑھچیڑھچ

 

ش
ذ
 ی یھت افر اکی صخش ےن اکی ح اھ 

ف اھکےئ 

 

ش
ذ
امری افر رفامای سج صخش ےن ہی دصہق دای ےہ فہ ارگ اچاتہ وت اس ےس رتہب دے اتکس اھت ہی دصہق دےنی فاال ایقتم ےک دؿ 

 اگ 

رنب رمہ، رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی
 
 

 

 رصن نب اعمص، ییحی ، اطقؿ، دبعادیمحل نب رفعج، اصحل نب ایب رغبی، ک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق رطف اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف اک ایبؿ

     1596    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس، ًبساہلل بً ًبسالزحنً مزواٌ، ًبساہلل، ابویزیس، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ الشَّ  ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ِبُس اہللٔ بِ ًَ َمِظقٔیُّ َو ًُ َخالٕٔس السِّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ثََيا َحسَّ ًَِبُس اہللٔ َحسَّ اَل  َٗ  ٌُ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٗ ِئسیُّ  َٗ ِنَز

ًَِبٔس الزَّ   ًُ ثََيا َسيَّاُر بِ ًَِيطُ َحسَّ ًُ َوصِٕب یَزِؤی  ٌَ ابِ ٕٚ َوکَا ٌَ َطِيَذ ٔػِس ًِ ََبُو َیزٔیَس اِلَدِوََلنٔیُّ َوکَا ًَ َسفٔیُّ  اَل َمِحُنوْز الؼَّ َٗ  ًٔ ِحَن

 ًِ ًَ َمَة  ًِ اللَّ  ًرِٔکٔ ائٔٔه ٔم َِّٔٔطٔ كُِضَزّة لٔلؼَّ َه َزکَاَة اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َق َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ََفَ َٗ ًَبَّإض   ًٔ َنّة ابِ ٌِ ُ ٔث َوك َٓ ٔ َوالزَّ و ِِ

َس ا ٌِ ًِ ََزَّاَصا َب بُوَلْة َوَم ِ٘ َٓهَٔی َزکَاْة َم ََلةٔ  ِبَل الؼَّ َٗ ًِ ََزَّاَصا  أت لِٔلَنَشاٛٔیٔن َم َٗ َس ًِ الؼَّ ْة ٔم َٗ َٓهَٔی َػَس ََلةٔ   لؼَّ

ومحمد نب اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح رمفاؿ، دبع اہلل، اوبسیدی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

رش ےک ےیل رقمر رفامای ےہ وج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق رطف وک وغل افر وہیبدہ ابت ےس رفزہ وک اپک رکےن افر ونیکسمں یک رپف

صخش امنز دیع ےس ےلہپ دصہق رطف ادا رکے اگ فہ وبقؽ ایک اجےئ اگ افر امنز ےک دعب یھب ادا رکے اگ وت فہ یھب اکی دصہق وہاگ دفرسے 

 دصاقت یک امدنن 

 ریض اہلل ہنعومحمد نب اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح رمفاؿ، دبعاہلل، اوبسیدی، رضحت دبعاہلل نب ابعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 دصہق رطف بک دای اجےئ؟

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف بک دای اجےئ؟

     1597    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہیر، موسٰی بً ً٘بہ، ىآٍ، ابً ًنز، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہًبساہلل بً محنس، ز :  راوی

 ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًُ ثََيا ُموَسی بِ ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اَل َََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ  َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ابِ

 ًَ َّی اہللُ  ًُ ًَُنَز یَُؤزِّ َػل ٌَ ابِ َٓکَا اَل  َٗ ََلةٔ  ٔلَی الؼَّ ؤد اليَّأض إ ِبَل ُخُ َٗ ٌِ تَُؤزَّی  َِّٔٔطٔ ََ َه بٔزَکَاةٔ اِل ِبَل َذلَٔک بٔاِلَيِوؤ َلِيطٔ َوَسلَّ َٗ یَضا 

 َواِلَيِوَمیِٔن 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب دمحم، زریہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل 

فملس ےن مہ وک ولوگں یک دیعاگہ اجےن ےس لبق دصہق رطف ادا رکےن اک مکح رفامای ےہ رافی اک ایبؿ ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع 

 دصہق رطف اکی دف دؿ ےلہپ دای رکےت ےھت 

 انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع دبعاہلل نب دمحم، زریہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     1598    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ ًَُنزَ  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ا  ـّ ًَلَیَّ َمالْٔک ََِي ََُظ  ثََيا َمالْٔک َورَقَ ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ 

ٕ ََ َوَسلَّ  ًِ َتِنز َْ ٔم ٌَ َػا ا ـَ ًِ َرَم َِّٔٔطٔ ٔم ًَلَیَّ َمالْٔک َزکَاةُ اِل ََُظ  اَل ٓٔيطٔ ٓامَٔی رَقَ َٗ َِّٔٔطٔ  َق َزکَاَة اِل ًَلَی کُلِّ َه ََفَ  ٕ ٌٔیر ًِ َط َْ ٔم ِو َػا

ًِ اِلُنِشلٔنٔیَن  ًَِبٕس َذََکٕ ََِو َُىِثَی ٔم ٕ ََِو   رُحٓ

نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ املسمؿ رمد ف دبع اہلل نب ہملسم، امکل، رضحت دبعاہلل 



 

وعرت رپ وخاہ الغؾ وہ ای آزاد ہی رضفری رقار دای ےہ ہک فہ اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج دصہق رطف ےک وطر رپ دے، اامؾ ادمح نب 

اکی رفض ےہ اامؾ اوبہفینح ےک زندکی فابج افر اامؾ امکل ےک زندکی لبنح افر اامؾ اشیعف ےک زندکی دصہق رطف زوکة یک رطح اک 

 تنس ومدکہ ےہ 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رطف یک دقمار اک ایبؿدصہق 

     1599    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً محنس بً سًٜ، محنس بً جہـه، اسنٌيل بً جٌف، ًنز بً ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ًٔ َحسَّ َٜ ًٔ الشَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ىَآ ًِ ًَُنَز بِ ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ٕه َحسَّ ـَ ًُ َجِض ُس بِ

 ٔ ََٓذََکَ ب ا  ًّ َِّٔٔطٔ َػا َه َزکَاَة اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َق َرُسوُل اہللٔ َػل اَل ََفَ َٗ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ ٔ ِٔیر ىَی َمالٕٔک َزاَز َوالؼَّ ٌِ  َن

ًَِبُس اہللٔ  اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ  َٗ ََلةٔ  ٔلَی الؼَّ ؤد اليَّأض إ ِبَل ُخُ َٗ ٌِ تَُؤزَّی  ٔ َوَََمَز بَٔضا ََ َٜبٔیر اَل َواِل َٗ ٍٕ بٔإِٔسَيازٔظٔ  ٔ ًِ ىَآ ًَ َنزٔیُّ  ٌُ اِل

 ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ ٌٔيْس اِلُحَنهٔیُّ  ًِ ًُبَِئس اہللٔ َلِيَص ًَلَی کُلِّ ُمِشلٕٔه َوَرَواُظ َس ًَ ًِ اِلُنِشلٔنٔیَن َواِلَنِظُضوُر  اَل ٓٔيطٔ ٔم َٗ  ٍٕ

ًِ اِلُنِشلٔنٔیَن   ٓٔيطٔ ٔم

م، اامسلیع نب رفعج، رمع نب انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

 

ِہ ص
د

ییحی نب دمحم نب نکس، دمحم نب 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق 
َ
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رطف اکی اصع رقمر رفامای رھپ دحثی امکل یک رطح ذرک ایک اںیمس اانت ااضہف ےہ ف

 ِة اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس دبعاہلل رمعی ےن انعف ےس رفاتی ایک ےہ ہک اس ںیم یلع
َ
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ل
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َ
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لک ملسم ےہ  اب وت دی ف

  ےن ی ےن انعف ےس رفاتی رکےت وہےئ نم اہک نیمل اہک ےہ نکیل دیبع اہلل ےس وج روہشر ےہ اںیمس نم اہک نیمل ںیہن ےہ افر دیعس

م، الیعمس نب رفعج، رمع نب انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ِہ ص
د

 ییحی نب دمحم نب نکس، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     1600    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حرضت مشسز، یحٌی بً سٌيس، بْش بً مٔـل، ًبيساہلل، مویص بً اسنٌيل اباٌ، ًبيساہلل، ىآٍ، ًبساہلل  :  راوی



 

 ًبيس اہلل

ثََيا  ًِ ًُبَِئس اہللٔ ح و َحسَّ ًَ ثَاصُِه  ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًَ اِلُن ٌٔيٕس َوبِْٔشَ بِ ًَ َس ٌَّ یَِحٌَی بِ ْز ََ ثََيا ُمَشسَّ ثََيا َحسَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ُموَسی بِ

ًِ الئَّيیِّ َػ  ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ  ٌُ ٕ ََِو ََبَا ٌٔیر ًِ َط ا ٔم ًّ َِّٔٔطٔ َػا َة اِل َٗ َق َػَس َُّط ََفَ َلِيطٔ َوَسلََّه ََى ًَ َّی اہللُ  ل

اَل  َٗ اَل ََبُو َزاُوز  َٗ ََکٔ َواِْلُىِثَی  ٔ َواِلَُحِّ َواِلَنِنلُؤک َزاَز ُموَسی َوالذَّ َٜبٔیر ٔ َواِل ِٔیر ًَلَی الؼَّ  ٕ ىٔی َتِنز ٌِ ِبُس اہللٔ َي ًَ  ٓٔيطٔ ََیُّوُب َو

ا ـّ ٍٕ َذََکٕ ََِو َُىِثَی ََِي ٔ ًِ ىَآ ًَ َنزٔیَّ فٔی َحٔسیثٔضَٔنا  ٌُ  اِل

دسمد، ییحی نب دیعس، رشب نب لضفم، دیبع اہلل، ومسی نب اامسلیع اابؿ، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل رضحت دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک 

 رطف رقمر رفامای رہ وھچےٹ ڑبے رپ آزاد وہ ای الغؾ افر ومٰیس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اصع وج ای اکی اصع وجھکر دصہق

ےن ہی ااضہف یھب رفاتی ایک ےہ ہک رمد وہ ای وعرت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اویب افر دبعاہلل رمعی ےن انعف ےس رفاتی رکےت وہےئ اینپ 

 ےک اافلظ ذرک ےیک ںیہ 

  

 دحثی ںیم ذرک افان

  لضفم، دیبعاہلل، ومسی نب الیعمس اابؿ، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل رضحت دیبع اہللدسمد، ییحی نب دیعس، رشب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     1601    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہيثه بً خالس، حشین بً ًلی، ًبسالٌزیز بً ابی رواز، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَبِ  ثََيا  ًِ َزائَٔسَة َحسَّ ًَ فٔیُّ  ٌِ ًَلٓٔیٕ اِلُح  ًُ ثََيا حَُشیُِن بِ ًُ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ٍٕ  ُس اِل ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٕ از ًُ ََبٔی َروَّ بِ

َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  َِّٔٔطٔ  َة اِل َٗ ٌَ َػَس ُجو ٌَ اليَّاُض یُِِخٔ اَل کَا َٗ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ ا ٔم ًّ َه َػا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ًَِبُس  اَل  َٗ اَل  َٗ ٕ ََِو ُسِلٕت ََِو َزبٔيٕب  ٕ ََِو َتِنز ٌٔیر َٕ  َط َٕ َػا َل ًَُنزُ نِٔؼ ٌَ ثَُرِت اِلٔحِيَلُة َج َٛ ِيُط َو ًَ ٌَ ًَُنزُ َرضَٔی اہللُ  ا کَا َلنَّ َٓ اہللٔ 

ًِ تِٔلَک اِْلَِطَيائٔ  َٕ ٔم ٌَ َػا  حِٔيَلّة َمکَا

وسؽ یلص اہلل ہیلع مثیہ نب اخدل، نیسح نب یلع، دبعازعلسی نب ایب رفاد، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر

فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولگ اکی اصع وج ای اکی اصع وجھکر ای اکی اصع اکلھچ ارتا وہا وج ای اکی اصع شمشک دصہق رطف ےک وطر رپ 

 اکنال رکےت ےھت رضحت دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک بج رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک زامہن الختف آای افر وہیگں یک رثکت وہےن یگل وت آپ ےن

 اؿ اایشء ےک دبہل فصن اصع وہیگں رقمر رفامدای 



 

 مثیہ نب اخدل، نیسح نب یلع، دبعازعلسی نب ایب رفاد، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  رطف یک دقمار اک ایبؿدصہق

     1602    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، سلامیٌ بً زاؤز، حناز، ایوب، ىآٍ، ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ َتکٔیُّ  ٌَ ًُ َزاُوَز اِل ٌُ بِ ْز َوُسَلامِیَ ثََيا ُمَشسَّ ُس َحسَّ ٌِ َسَل اليَّاُض َب ٌَ َٓ ًَِبُس اہللٔ  اَل  َٗ اَل  َٗ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ََیُّوَب  ًَ

 ًِ َ أ َٓ ًَاّما  ِنَز  ًِؤَز ََصُِل اِلَنسٔیَيةٔ التَّ
ُ أ َٓ ِنَز  ٔلی التَّ ٌِ ِبُس اہللٔ ُي ًَ  ٌَ اَل َوکَا َٗ  ٕ ًِ بُزٓ َٕ ٔم َٕ َػا ٌٔیرَ نِٔؼ  َلی الظَّ

، دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رھپ ولگ فصن اصع وہیگں اک دسمد، امیلسؿ نب داؤد، امحد، اویب، انعف

دےنی ےگل انعف ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع وجھکر دای رکےت ےھت اکی اسؽ دمہنی ںیم وجھکر یک دشدی تلق وہیئ وت اوہنں 

 

 

 ےن وجھکر ےک دبہل وج دی 

 امحد، اویب، انعف، دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعدسمد، امیلسؿ نب داؤد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     1603    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، زاؤز ابً ٗيص، ًياق بً ًبساہلل ابوسٌيس، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ًِ ًَٔيأق بِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ثََيا َزاُوزُ َي ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  يَّا  َحسَّ ُٛ اَل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  َس

ٕ ََ ىُِِخٔ  ٕ رُحٓ بٔیر َٛ ٕ َو ًِ کُلِّ َػِٔیر ًَ َِّٔٔطٔ  َلِيطٔ َوَسلََّه َزکَاَة اِل ًَ َّی اہللُ  ٌَ ٓٔيَيا َرُسوُل اہللٔ َػل ٕ ََِو ُد إٔذِ کَا او ٌَ َ ًِ ك ا ٔم ًّ ِو َمِنلُوٕک َػا

ًِ َزبٔيٕب  ا ٔم ًّ ٕ ََِو َػا ًِ َتِنز ا ٔم ًّ ٕ ََِو َػا ٌٔیر ًِ َط ا ٔم ًّ ًِ ََٕٗٔم ََِو َػا ا ٔم ًّ ا ََِو  َػا اؤَیُة َحاجًّ ٌَ ٔسَو ُم َٗ َّی  ُجطُ َحً َلِه ىَزَِل ىُِِخٔ َٓ

 ًٔ یِ ٌَّ ُمسَّ ِّی َََری ََ ٔن اَل إ َٗ  ٌِ ٌَ ٓامَٔی کَلََّه بٔطٔ اليَّاَض ََ َٓکَا  ٔ ًَلَی اِلنِٔيبَر َه اليَّاَض  َٓکَلَّ َتنّٔزا  ٌِ ا  ُم ًّ ٔسُل َػا ٌِ اؤ َا ًِ َسِنَزأئ الظَّ ٔم

أََخَذ اليَّ  َٓ  ٕ ًِ َتِنز ًُ ٔم اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ابِ َٗ ُجُط ََبَّسا َما ًِٔظُت  ََل َََزاُل َُِخٔ َٓ ا ََىَا  أَمَّ َٓ ٌٔيٕس  اَل ََبُو َس َ٘ َٓ َة اُض بَٔذلَٔک   ًَُليَّ

 ًٔ ٜٔئه بِ ًٔ َح ٌَ بِ ًٔ ًُِثَنا ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ َُیِرٔصَٔنا  ِبَسةُ َو ًَ ٌٔيٕس  َو ًِ ََبٔی َس ًَ ًِ ًَٔيإق  ًَ  ٕ حٔزَاو



 

ُٔويٕ  ًِ حِٔيَلٕة َوَلِيَص بَٔنِح ا ٔم ًّ َة ََِو َػا ًٔ ًَُليَّ ًِ ابِ ًَ َياُظ َوَذََکَ َرُجْل َواحْٔس ٓٔيطٔ  ٌِ  بَٔن

 راستل دبع اہلل نب ہملسم، داؤد انب سیق، ایعض نب دبعاہلل اوبدیعس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دہع

ںیم مہ ولگ دصہق رطف رہ وھچےٹ ڑبے آزاد افر الغؾ یک رطػ ےس اانج ای رینپ ای وج ای وجھکر ای شمشک اک اکی اصع دےتی ےھت افر دعب 

ںیم یھب مہ ایس رطح دےتی رےہ بج رضحت اعمفہی جح ای رمعہ ےک ےیل رشتفی الےئ وت اوہنں ےن ربنم رپ ولوگں ےس اطخب رکےت 

ریمی راےئ ںیم دف دموہیگں وج اشؾ ےس آےت ںیہ اکی اصع وجھکر ےک ربارب ںیہ سپ ولوگں ےن ایس وک اایتخر رک ایل نکیل وہےئ رفامای ہک 

ںیم وت زدنیگ رھب اکی اصع یہ داتی روہں اگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس انب ہیلع افر دبعہ فریغہ ےن رطبقی انب ااحسؼ ربفاتی دبعاہلل 

 نب زحاؾ وباہطس ایعض رضحت اوبدیعس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ اںیمس رصػ اکی صخش ےن نب دبعاہلل نب امثعؿ نب میکح

عہ ذرک ایک ےہ وج ریغ وفحمظ ےہ 

 

 افاصع ذی

 دبعاہلل نب ہملسم، داؤد انب سیق، ایعض نب دبعاہلل اوبدیعس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     1604    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، اسنٌيل، مشسز ےن بشيس اسناًيل :  راوی

 ٔ ٌٔيُل َلِيَص ٓ ْز ََِخبََرىَا إِٔسَن ثََيا ُمَشسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًُ صَٔظاوٕ فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث  اؤَیُة بِ ٌَ ِس َذََکَ ُم َٗ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ يطٔ ذَِٔکُ اِلٔحِيَلٔة 

اؤیَةَ  ٌَ ًِ ُم ٕ َوصَُو َوصِْه ٔم ًِ بُزٓ َٕ ٔم َٕ َػا ٌٔيٕس نِٔؼ ًِ ََبٔی َس ًَ ًِ ًَٔيإق  ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ِورٔیِّ  ًٔ صَٔظاوٕ ََِو ٔمنَّ  الثَّ ًِ َرَواُظ بِ

ِيطُ  ًَ 

عہ اک ذرک ںیہن ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اعمفہی نب اشہؾ ےن اس 

 

دسمد، اامسلیع، دسمد ےن دنسب اامسلیع رفاتی ایک ےہ ہک اںیمس ذی

دحثی ںیم ربفاتی وثری رطبقی زدی نب املس وباہطس ایعض رضحت اوبدیعس ےس فصن اصع ربنم ذرک ایک ےہ وج اعمفہی نب اشہؾ ای 

 ےچین یسک رافی اک فمہ ےہ اس ےس 

 دسمد، الیعمس، دسمد ےن دنسب اامسلیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ



 

     1605    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حامس بً یحٌی ، سٔياٌ، مشسز، یحٌی ، ابً ًحَلٌ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٍَ ٌَ َسنٔ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ٌُ ح و َحسَّ َيا ِٔ ًُ َیِحٌَی ََِخبََرىَا ُس ثََيا َحأمُس بِ ُت ََبَا  َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَٔياّؿا 

 ٌٔ َّی اہللُ َس ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  ُد  يَّا ىُِِخٔ ُٛ َّا  ا إٔى ًّ ُد ََبَّسا إَٔلَّ َػا وُل ََل َُِخٔ ُ٘ ٕ يٕس اِلُدِسرٔیَّ َي ٌٔیر ٕ ََِو َط ََ َتِنز ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػا  

 ٔ ًِ َزٗ ا ٔم ًّ ٌُ ََِو َػا َيا ِٔ اَل ََبُو ََِو ََٕٗٔم ََِو َزبٔيٕب َصَذا َحٔسیُث َیِحٌَی َزاَز ُس َٗ  ٌُ َيا ِٔ ُط ُس َٛ تََر َٓ َلِيطٔ  ًَ أَىرَِکُوا  َٓ اَل َحأمْس  َٗ  ٕٙ ي

ًٔ ًَُيِيَيةَ  ًِ ابِ ٔ الزِّیَاَزةُ َوصِْه ٔم َضٔذظ َٓ  َزاُوز 

احدم نب ییحی، ایفسؿ، دسمد، ییحی، انب الجعؿ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ہشیمہ اکی اصع یہ دفں اگ 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وجھکر ای وج ای رینپ ای شمشک اک اکی اصع اکنال رکےت ےھت ہی رفاتی ییحی یک ےہ ایفسؿ ویکہکن مہ

 ہک ےن اانت زایدہ ایک ےہ ہک ای اکی اصع آےٹ اک احدم ےن اہک ےہ ہک دحمنیث ےن ااکس ااکنر ایک وت ایفسؿ ےن اوکس وھچڑ دای اوبداؤد ےتہک ںیہ

  زایدیت انب ہنییع اک فمہ ےہ ہی

 احدم نب ییحی ، ایفسؿ، دسمد، ییحی ، انب الجعؿ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق رطف ںیم فصن اصع وہیگں یک دلیل

 ةاتکب اسلٰوک :   ابب

 دصہق رطف ںیم فصن اصع وہیگں یک دلیل

     1606    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مشسز، سلامیٌ بً زاؤز، حناز بً زیس، نٌناٌ بً راطس، مشسز، ٌَلبہ بً ًبساہلل بً ابی ػٌیر حرضت ًبساہلل  :  راوی

 بً ابی ػٌیر

ٌُ بِ  ْز َوُسَلامِیَ ثََيا ُمَشسَّ اَل ُمَشسَّ َحسَّ َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًٔ َرأطٕس  ٌٔ بِ َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ َتکٔیُّ  ٌَ ْز ًُ َزاُوَز اِل

 ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ َزاُوَز  ٌُ بِ اَل ُسَلامِیَ َٗ ًِ ََبٔيطٔ َو ًَ  ٕ یِر ٌَ ًٔ ََبٔی ُػ ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ َلَبَة بِ ٌِ ََ  ًِ ًَ  ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًٔ َلَبَة بِ ٌِ ََ َلَبَة ََِو  ٌِ ََ

ًَلَی  ِنٕح  َٗ ٕ ََِو  ًِ بُزٓ َْ ٔم َه َػا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕ یِر ٌَ ٕ ََِو ََبٔی ُػ ٕ رُحٓ بٔیر َٛ ٕ ََِو  کُلِّ اثَِيیِٔن َػِٔیر

ِبٕس َذََکٕ ََِو َُىِثَی ََمَّ  ًَِلی َزاَز ُسلَ ًَ ا ََ ثََر ٔمنَّ ِٛ َلِيطٔ ََ ًَ الَی  ٌَ یَرُزُّ اہللُ َا َٓ ِه  ُٛ ٘ٔیرُ َٓ ا  ُيزَِّٛيطٔ اہللُ َوََمَّ َٓ ُِٜه  َُىٓٔیٕ ا َُئيُّ ٌُ فٔی َحٔسیثٔطٔ  امِیَ



 

 ٕ ٘ٔیر َٓ  ََِو 

 زر رضح
طعن

 زر ےس رفاتی دسمد، امیلسؿ نب داؤد، امحد نب زدی، امعنؿ نب رادش، دسمد، ہبلعث نب دبعاہلل نب ایب 
طعن

ت دبعاہلل نب ایب 

د وہ ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ دف آدویمں رپ وہیگں اک اکی اصع فابج ےہ وھچاٹ وہ ای ڑبا، آزاد وہ ای الغؾ، رم

انتج اس ےن دای ےہ امیلسؿ ےن ای وعرت مت ںیم ےس وج ینغ ےہ اہلل اوکس اپک رکے اگ افر وج اندادر ےہ اہلل اوکس اس ےس زادئ دے اگ 

 اینپ دحثی ںیم ینغ ف ریقف اک ااضہف ایک ےہ 

 زر  :  رافی
طعن

 زر رضحت دبعاہلل نب ایب 
طعن

 دسمد، امیلسؿ نب داؤد، امحد نب زدی، امعنؿ نب رادش، دسمد، ہبلعث نب دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف ںیم فصن اصع وہیگں یک دلیل

     1607    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًلی بً حشً، ًبساہلل بً یزیس، ہناو، برک، ابً وائل، زہزی، حرضت ٌَلبہ بً ػٌیر :  راوی

 ًٔ ًُ اِلَحَش ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ الزُّ  َحسَّ ًَ ًُ َوائٕٔل  ثََيا برَِکْ صَُو ابِ اْو َحسَّ ثََيا َصنَّ ًُ َیزٔیَس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  َرابٔحٔزِزٔیُّ َحسَّ ًِ السَّ ًَ صِزٔیِّ 

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َلَبَة  ٌِ ََ  ًٔ ًَِبسٔ اہللٔ بِ اَل  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ََِو   ًٔ َلَبَة بِ ٌِ ًُ َیِحٌَی ََ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ لََّه ح و َحسَّ

 َ ًُ َیِحٌ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٗ ًِ برَِکٕ اِلُٜوفٔیِّ  ًَ اْو  ثََيا َصنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًٔ َزاُوَز اليَِّيَشابُورٔیُّ َحسَّ ًُ َوائٔٔل بِ ی صَُو برَِکُ بِ

ًَِبٔس اہللٔ  ًِ ًَ ثَُضِه  ٌَّ الزُّصِزٔیَّ َحسَّ أََمزَ ََ َٓ َه َخٔليّبا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَو َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕ یِر ٌَ ًٔ ُػ َلَبَة بِ ٌِ ََ  ًٔ   بِ

نِ  َٗ ٕ ََِو  َٔ بُزٓ ًَلٔیٌّ فٔی َحٔسیثٔطٔ ََِو َػا ًِ کُلِّ َرَِٕض َزاَز  ًَ  ٕ ٌٔیر َٔ َط ٕ ََِو َػا َٔ َتِنز َِّٔٔطٔ َػا ٔة اِل َٗ ًِ ٕح بَٔؼَس ًَ ا  َ٘ َٔ بَیَِن اثَِيیِٔن ثُهَّ ااَّ

ِبسٔ  ٌَ ٔ َواِلَُحِّ َواِل َٜبٔیر ٔ َواِل ِٔیر  الؼَّ

 زر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
طعن

یلع نب نسح، دبعاہلل نب سیدی، امہؾ، رکب، انب فالئ، زرہی، رضحت ہبلعث نب 

 ےن رہ صخش وک اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج دصہق رطف دےنی اک مکح ہبطخ زپےنھ ےک ےیل ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامای رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک رفاتی ںیم اکی اصع وہیگں دف آدویمں یک رطػ ےس ےہ وھچےٹ ڑبے آزاد افر الغؾ یک رطػ 

 ےس 

 زر  یلع نب نسح، دبعاہلل نب سیدی، امہؾ، رکب، انب فالئ، زرہی، رضحت ہبلعث نب :  رافی
 طعن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دصہق رطف ںیم فصن اصع وہیگں یک دلیل

     1608    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً طہاب، حرضت ًبساہلل بً ٌَلبہ احنس بً ػالح، ًبسالززاٚ، ابً جزیخ، :  راوی

 ًَ اَل  َٗ ًُ ٔطَضإب  اَل ابِ َٗ اَل َو َٗ ًُ ُجَزیِٕخ  ٚٔ ََِخبََرىَا ابِ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًُ َحسَّ اَل ابِ َٗ َلَبَة  ٌِ ََ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ

ِذرٔیُّ  ٌُ ََّنا صَُو اِل َسؤیُّ َوإٔى ٌَ اَل اِل َٗ ىَی َػالٕٔح  ٌِ َِّٔٔطٔ بَٔيِوَمیِٔن بَٔن ِبَل اِل َٗ َه اليَّاَض  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َخَلَب َرُسوُل اہللٔ َػل

ئٔ   َحٔسیٔث اِلُنرِقٔ

 ْ
ل
  ُؤوَ ا

َ
َ
ّ

 

ِإن
َ
فِّقُ ف ْعَد َ

ل
رِ ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب ہبلعث س  ےک ابرے ںیم انب اصحل این ْ 

 

د
ُ
ّقُ ع

 اک ااضہف ایک ےہ ےن رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ہبطخ دیع ےس دف دؿ ےلہپ دای اھت 

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب ہبلعث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخیل ےہ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اخیل ےہ

     1609    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىی، سہل بً یوسٕ، حنيس، حشً، ابً ًباض حرضت حشً رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ یُوُس  ثََيا َسِضُل بِ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َرحَٔنُط اہللُ فٔی َحسَّ  ًُ اَل َخَلَب ابِ َٗ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ اَل حَُنِيْس ََِخبََرىَا  َٗ  َٕ

اَل  َ٘ َٓ َلُنوا  ٌِ ٌَّ اليَّاَض َلِه َي َ َٜأ َٓ َة َػِؤمُِٜه  َٗ ُجوا َػَس اَل ََِخٔ َ٘ َٓ  ٔ ة ٔ اِلَبِْصَ ًَلَی ٔمِيبَر  ٌَ ا ـَ ًِ ََصِٔل آٔخٔ َرَم ًِ َصاصَُيا ٔم َم

َلِيطٔ َوَسلَّ  اِلَنٔسیَيةٔ  ًَ َّی اہللُ  َق َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ ََفَ َلُنو ٌِ َُّضِه ََل َي إٔى َٓ لُِّنوصُِه  ٌَ َٓ ٔلَی إِٔخَواىُِٜٔه  ًِ ُٗوُموا إ ا ٔم ًّ َة َػا َٗ َس َه صَٔذظٔ الؼَّ

ٕ ََِو َمِنلُوٕک َذََکٕ ََِو  ًَلَی کُلِّ رُحٓ ِنٕح  َٗ  ًِ َٕ ٔم َٕ َػا ٕ ََِو نِٔؼ ٌٔیر ٕ ََِو َط ِيُط َرََی َتِنز ًَ ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ  ٔسَو  َٗ ا  َلنَّ َٓ  ٕ بٔیر َٛ ٕ ََِو  َُىِثَی َػِٔیر

 ٌَ اَل حَُنِيْس َوکَا َٗ ًِ کُلِّ َطِيٕئ  ا ٔم ًّ ِلُتُنوُظ َػا ٌَ َلِو َج َٓ َلِيُِٜه  ًَ ٍَ اہللُ  ِس ََِوَس َٗ اَل  َٗ  ٔ ز ٌِ َة ُرِخَؽ الشِّ َٗ ًُ یََزی َػَس اِلَحَش

ًِ َػاَو  ًَلَی َم  ٌَ ا ـَ  َرَم



 

دمحم نب ینثم، لہس نب ویفس، دیمح، نسح، انب ابعس رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک راضمؿ ےک اریخ ںیم انب ابعس 

ےن رصبہ ےک ربنم رپ ہبطخ زپاھ افر اہک اےنپ رفزفں اک دصہق اکنول نکیل ولگ آپ اک ی بل ںیہن ےھجمس آپ ےن وپاھچ اہیں رہش ےک 

؟ فہ ڑھکے وہں افر اےنپ اھبویئں وک اھجمس دںی ویکہکن اؿ وک ہی ںیہن ولعمؾ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع ولوگں ںیم ےس وکؿ وموجد ںیہ

فآہل فملس ےن ہی دصہق رفض ایک ےہ اکی اصع وجھکر ای اصع وج ای فصن اصع وہیگں رہ آزاد الغؾ رمد وعرت رپ وھچاٹ وہ ای ڑبا بج 

 رک رفامای اہلل ےن مت وک ف تع دی ذہلا اب امتؾ زیچفں ںیم اکی اصع یہ دای رکف رضحت یلع ریض اہلل ہنع رشتفی الےئ وت ارزاین دھکی

)ینعی رھپ یھب اکی اصع یہ دای رکف( دیمح ےتہک ںیہ ہک رضحت نسح یک راےئ ہی یھت ہک دصہق رطف اس صخش رپ الزؾ ےہ سج ےن 

 رفزے یھب رےھک وہں 

 ابعس رضحت نسح ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، لہس نب ویفس، دیمح، نسح، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوجب زوکة ےس لبق زٰوکةدےنی اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 فوجب زوکة ےس لبق زٰوکةدےنی اک ایبؿ

     1610    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ػباح، طبابہ، ابوزىاز، ارعد، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی صُ  ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ اَئ  َٗ ًِ َوِر ًَ ثََيا َطَبابَُة  بَّاحٔ َحسَّ ًُ الؼَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّ َحسَّ َث الئَّيیُّ َػل ٌَ اَل َب َٗ ی اہللُ َزیَِزَة 

 َٓ بَّاُض  ٌَ ًُ اِلَولٔئس َواِل ًُ َجنٔيٕل َوَخالُٔس بِ ٍَ ابِ َنَي َٓ ٔة  َٗ َس ًَلَی الؼَّ أب  ًَ اِلَدلَّ َه ًَُنَز بِ َلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ ًَ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘

أََُِيا َٓ َٓ٘ٔیّرا   ٌَ ٌِ کَا ًُ َجنٔيٕل إَٔلَّ ََ َه َما یَِيُ٘ٔه ابِ َلِيطٔ َوَسلَّ ِس اِحتََبَص ًَ َ٘ َٓ ٌَ َخالّٔسا  ُِه َتِولُٔنو َّٜ إٔى َٓ ًُ اِلَولٔئس  ا َخالُٔس بِ ُظ اہللُ َوََمَّ

 ٔ َٓه َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَهُّ َرُسؤل اہللٔ َػل بَّاُض  ٌَ ا اِل ًُِتَسُظ فٔی َسبٔئل اہللٔ َوََمَّ ًَُط َوََ اَل ََ ََِزَرا َٗ ًَلَیَّ َؤمِثلَُضا ثُهَّ  زَِت َی  ٌَ َما َط

ًَهَّ الزَُّجٔل ٔػِيُو اِْلَٔب ََِو ٔػِيُو ََبٔيطٔ   ٌَّ ََ 

نسح نب ابصح، ابشہب، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

زوکة دی رگم( انب لیمج اخدل نب فدیل، افر رضحت  رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک زوکة فوصؽ رکےن رپ رقمر رفامای )بس ولوگں ےن

 ابعس ےن زوکة ںیہن دی وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک انب لیمج ےن زوکة اس ےیل ںیہن داتی ہک فہ ےلہپ اندار اھت اب اہلل

اک امتؾ اسامؿ اہلل یک راہ ںیم دے دای ےہ افر  ےن اوکس ینغ رک دای ےہ افر اخدل نب فدیل رپ مت ملظ رکےت وہ اوہنں ےن اینپ زرںیہ افر گنج



 

ےک ابعس وت روسؽ  یا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اچچ ںیہ ایکن زوکة ںیم دفں اگ ہکلب اس دقر افر دفں اگ ایک مت ںیہن اجےتن ہک اچچ ابپ 

 ربارب وہات ےہ 

  اہلل ہنعنسح نب ابصح، ابشہب، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 فوجب زوکة ےس لبق زٰوکةدےنی اک ایبؿ

     1611    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ا، ححاد بً زیيار، حٜه، ًلی حرضت ًلی رضی اہلل ًيہسٌيس بً ميؼور، اسنٌيل بً زَکی :  راوی

ًِ حُ  ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًِ اِلَححَّأد بِ ًَ یَّا  ًُ َزََکٔ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس بَّاَض َحسَّ ٌَ ٌَّ اِل َ ًَلٓٔیٕ َ  ًِ ًَ َة  َحيَّ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  اَل َسأََل الئَّيیَّ َػل َٗ ٌَ َلطُ فٔی َذلَٔک  ٔ أَذ َٓ اَل َمزَّّة  َٗ َؽ َلطُ فٔی َذلَٔک  خَّ ٌِ َتٔحلَّ ََفَ ِبَل ََ َٗ تٔطٔ  َٗ حٔئل َػَس ٌِ َه فٔی َا  َوَسلَّ

ًِ ال ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ  ٌَ ًٔ َزاَذا ًِ َمِيُؼورٔ بِ ًَ ًََلِيطٔ يَّئ ََبُو َزاُوز َرَوی َصَذا اِلَحٔسیَث صَُظِيْه  َّی اہللُ  یِّ َػل

َه َوَحٔسیُث صَُظِيٕه َََػحُّ   َوَسلَّ

دیعس نب وصنمر، اامسلیع نب زرکای، اجحج نب دانیر، مکح، یلع رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ابعس ریض اہلل ہنع 

درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فوجب زوکة ےس لبق یہ زوکة دےنی ےک قلعتم 

ایکس ااجزت دی اوبداؤد ےن اہک ہک اس رفاتی وک میشہ ےن وباہطس وصنمر نب زاذاؿ ربفاتی مکح دنسب نسح نب ملسم یبن رفاتی ایک ےہ 

 افر میشہ یک دحثی زایدہ حیحص ےہ 

 یلع رضحت یلع ریض اہلل ہنع دیعس نب وصنمر، الیعمس نب زرکای، اجحج نب دانیر، مکح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة اک اکی رہش ےس دفرسے رہش ںیم ےل اجان

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زوکة اک اکی رہش ےس دفرسے رہش ںیم ےل اجان

     1612    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، ابزاہيه بً ًلاء، ًنزاٌ بً حؼین، زیاز، حرضت ًلار رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ََ ًِ ًَ ًٔ حَُؼیِٕن  ٌَ بِ ًََلإئ َمِولَی ًِٔنَزا  ًُ ًَلٓٔیٕ ََِخبََرىَا ََبٔی ََِخبََرىَا إٔبَِزاصٔيُه بِ  ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ٌَّ زٔیَاّزا ََ َحسَّ َف اِْلَُمَزأئ بٔيطٔ ََ ٌِ ِو َب

اَل َولِٔلَنأل ََِرَسلِ  َٗ ًَ اِلَناُل  ٌَ ََیِ ِنَزا ٌٔ ٔ اَل ل َٗ  ٍَ ا َرَج ََٓلنَّ ٔة  َٗ َس ًَلَی الؼَّ ًَ حَُؼیِٕن  ٌَ بِ َث ًِٔنَزا ٌَ ًِ َحِيُث َب َتىٔی َََخِذىَاصَا ٔم

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  يَّا ىَأُِخُذَصا  َّی اہللُ ُٛ ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  َضا  ٌُ ـَ يَّا َن ُٛ َياَصا َحِيُث  ٌِ َه َوَوَؿ

 ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

رصن نب یلع، اربامیہ نب اطعء، رمعاؿ نب ،نیص، زاید، رضحت اطعر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زاید ےن )ای یسک افر اریم ےن( 

 ےک ےیل اجیھب بج رضحت رمعاؿ ولٹ رک آےئ وت اؿ ےس وپاھچ ہک امؽ اہکں ےہ؟ ایک ےھجم امؽ رمعاؿ نب ،نیص وک زوکة یک فوصایلیب

الےن ےک ےیل اجیھب اھت؟ مہ ےن زوکة یل سج رطح مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ایل رکےت ےھت افر اہجں رصػ ایک 

 رفں ںیم میسقت رک دی( رکےت ےھت فاہں رصػ رک دای )ینعی امدلارفں ےس ےل رک اندا

 رصن نب یلع، اربامیہ نب اطعء، رمعاؿ نب ،نیص، زاید، رضحت اطعر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  دح افر زوکة ےک نیقحتسمامدلاری یک

     1613    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حشً بً ًلی، یحٌی بً آزو، سٔياٌ، حٜيه، بً جبیر، محنس بً ًبسالزحنً بً یزیس ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ًُ آ ثََيا َیِحٌَی بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ َیزٔیَس َحسَّ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٜٔئه بِ ًِ َح ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس َزَو َحسَّ

ئي ِِ ًِ َسأََل َوَلطُ َما ُي َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  َمٔة ُخُنوْغ ََِو طٔ َجائَِت یَِوَو اِلَ٘ٔياًَ

ًِ ا ٌَ زِٔرَصّنا ََِو ٗٔيَنُتَضا ٔم اَل َخِنُشو َٗ اَل یَا َرُسوَل اہللٔ َوَما اِلِٔىَی  َ٘ َٓ ُسوْح فٔی َوِجضٔطٔ  ُٛ اَل ُخُسوْغ ََِو  َ٘ َٓ اَل یَِحٌَی  َٗ َصٔب  لذَّ

 ًِ ًَ َبَة ََل َیزِؤی  ٌِ ٌَّ ُط ٔوی ََ ِٔ ٔ ٌَ ح َيا ِٔ ٌَ لُٔش ًُ ًُِثَنا ِبُس اہللٔ بِ ًَ ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ثََياُظ ُزبَِيْس  ٌُ َحسَّ َيا ِٔ اَل ُس َ٘ َٓ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٜٔئه بِ َح

ًٔ َیزٔیَس  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ 

نسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، میکح، نب ،ریب، دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 ےن رفامای وج صخش وساؽ رکے اگ اس احؽ ںیم ہک فہ امؽ دار وہاگ وت ایقتم ےک دؿ اےکس ہنم ںیم وش روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 )ای  یفش ای دکفح( وہاگ احصہب رکاؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک آدیم سک دقر امؽ ےس ینغ ینعی امؽ دار الہکات

امای اچپس درمہ وسےن ای ایکس تمیق ےک اسمفی  ییحی ےن اہک ہک دبعاہلل نب امثعؿ ےن ایفسؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ےس اہک ہک ےھجم اید ےہ ہک ہبعش، میکح نب ،ریب ےس رفاتی ںیہن رکےت وت ایفسؿ ےن اہک ہک مہ ےس اس رفاتی وک زدیب ےن دمحم نب 

 دبعارلنمح نب سیدی ےس رفاتی ایک ےہ 

 ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، میکح، نب ،ریب، دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعنسح نب یلع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1614    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، زیس، بً اسله، ًلاء بً يشار، ٗبيلہ بىی اسس ٛے ایک طدؽ :  راوی

ًِ بَ  ًِ َرُجٕل ٔم ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  اَل ىَزَِلُت ىٔی ََ َحسَّ َٗ َُّط  َسٕس ََى

َش  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسؤل اہللٔ َػل اَل لٔی ََصِلٔی اذَِصِب إ َ٘ َٓ ٔس  َٗ زِ َِ ٍٔ اِل لُوا ََىَا َوََصِلٔی بَٔب٘ٔي ٌَ َح َٓ ِلُط َلَيا َطِيّئا ىَأِکُلُُط 

ٔلَی َرُسؤل اہللٔ ََٓذَصِبُت إ ًِ َحاَجتٔضِٔه  ٌَ ٔم و َّی اہللُ  یَِذَُکُ َوَجِسُت ًِٔيَسُظ َرُجَّل َيِشأَلُطُ َوَرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  َػل

 َّ ِنزٔی إٔى ٌَ وُل َل ُ٘ ْب َوصَُو َي ـَ ِِ ًَِيُط َوصَُو ُم َّی الزَُّجُل  َتَول َٓ ًِٔليَک  ُ وُل ََل ََٔجُس َما َ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًِ ٔطئِ ًَ ٔلی َم ٌِ اَل َک َلُت َ٘ َٓ َت 

ًِ َسأََل ٔمِيُِٜه َوَلُط  ًِٔليطٔ َم ُ ٌِ ََل ََٔجَس َما َ ًَلَیَّ ََ ُب  ـَ ِِ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِس َسأََل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ْة ََِو ًِٔسلَُضا  َُوٗٔيَّ

ٕة َو  ًِ َُوٗٔيَّ َحْة َلَيا َخیِْر ٔم ِ٘ ٔ ِلُت َلل ُ٘ َٓ اَل اِْلََسسٔیُّ  َٗ ا  ّٓ ًَلَی إِٔلَحا ٔسَو  َ٘ َٓ ُت َوَلِه ََِسأَِلطُ  ٌِ َج اَل ََفَ َٗ ٌَ زِٔرَصّنا  و ٌُ ُة ََِرَب اِْلُوٗٔيَّ

 َّ اَل َحً َٗ َنا  َٛ َشَه َلَيا ٔمِيطُ ََِو  َ٘ َٓ ٌٔیْر َوَزبٔيْب  َس َذلَٔک َط ٌِ َه َب َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل ََ َرُسؤل اہللٔ َػل َٗ َّ َوَجلَّ  ًَز بُو ی َََُِياىَا اہللُ 

اَل َمالْٔک  َٗ َنا  َٛ ِورٔیُّ  ََٜذا َرَواُظ الثَّ  َزاُوز َص

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، زدی، نب املس، اطعء نب اسیر، ہلیب ینب ادس ےک اکی صخش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریمے الہ اخہن عیقب 

اجؤ افر اؿ ےس اینپ انداری افر رغیبی ایبؿ رک ےک رعدق ںیم اج رک ارتے ریمی ویبی ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

اھکےن ےک ےیل ھچک ےل آؤ  ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ وت ںیم ےن داھکی ہک اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہیلع فآہل فملس اےکس وجاب ںیم رفام  فملس ےک اپس اھٹیب وہا ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک امگن راہ ےہ افر روسؽ یلص اہلل



 

 رےہ ےھت ہک ریمے اپس وکیئ ایسی زیچ ںیہن ےہ وج ےھجت دفں آرخ اکر فہ صخش ہصغ ںیم اھٹ رک الچ ایگ اجراہ اھت ہک ریمی زدنیگ یک مسق مت

 ےہ ہک ریمے اپس اوکس دےنی ےک وکسج اچےتہ وہ دےتی وہ، روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی صخش ھجم رپ اس انب رپ ہصغ وہ راہ

ےیل ھچک ںیہن ےہ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای( سج ےک اپس اکی افہیق )اچسیل درمہ( ای اےکس اسمفی امؽ وہ افر فہ اےکس 

 اکی ابفوجد وساؽ رکے وت اس ےن رپاشیؿ رکےن ےک ےیل وساؽ ایک ہی نس رک ںیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک ریمے اپس اکی افینٹن

افہیق ےس رتہب ےہ افر اکی افہیق وت اچسیل درمہ اک یہ وہات ےہ ہی وسچ رک ںیم ولٹ رک الچ آای افر ھچک وساؽ ںیہن ایک  اےکس دعب روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وج افر شمشک آیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیمس امہرا ہصح یھب اگلای اہیں کت ہک اہلل ےن 

  ینغ رک دای  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک وثری ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ سج رطح امکل ےن ایک ںیمہ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، زدی، نب املس، اطعء نب اسیر، ہلیب ینب ادس ےک اکی صخش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1615    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٗتيبہ بً سٌيس، ہظاو بً ًنار، ًبسالزحنً بً ابی رجال، ًنارہ بً ُزیہ، ًبسالزحنً بً ابی سٌيس، حرضت  :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ًِ ًَُناَر َحسَّ  ًَ ًُ ََبٔی الزَِّجأل  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ إر  ًَنَّ  ًُ ٌٔيٕس َوصَٔظاُو بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ًَِبسٔ ثََيا   ًِ ًَ َُزٔیََّة   ًٔ َة بِ

اَل َرُسوُل اہللٔ  َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔيطٔ ََبٔی َس ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًٔ ََبٔی َس ًٔ بِ ًِ َسأََل َوَلُط ٗٔيَنُة الزَِّحَن َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اہللُ  َػل

ٌٔیَن  ًِ ََِرَب اَل صَٔظاْو َخیِْر ٔم َٗ ٕة  ًِ َُوٗٔيَّ ُٗوَتُة هَٔی َخیِْر ٔم ًٔی اِلَيا َٗ ِلُت ىَا ُ٘ َٓ  َٕ ِس ََِلَح َ٘ َٓ ٕة  َلِه ََِسأَِلُط َُوٗٔيَّ َٓ ُت  ٌِ َج زِٔرَصّنا ََفَ

ٌٔیَن زِٔرَصّناَطِيّئا َزاَز صَٔظاْو فٔی َحسٔی َه ََِرَب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  ُة   ثٔطٔ َوکَاىَِت اِْلُوٗٔيَّ

ہبیتق نب دیعس، اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب ایب راجؽ، امعرہ نب زغہی، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش وساؽ رکے اس احؽ ںیم ہک اےکس اپس اکی افہیق ےک ربارب امؽ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص

وہ وت اس ےن ااحلػ ایک )گل ٹپل رک اماگن افر ہی ونممع ےہ( ںیم ےن اہک ریمے اپس اکی افینٹن ےہ اکسج انؾ ایوقہت ےہ فہ اچسیل درمہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ںیہن ایک اشہؾ یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ یلص ےس رتہب ےہ ںیم ولٹ رک الچ آای افر آپ یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم افہیق اچسیل درمہ اک وہات ےہ 

ری ہبیتق نب دیعس، اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب ایب راجؽ، امعرہ نب زغہی، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس  ی :  رافی



 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1616    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مہاجز، بيٌہ بً یزیس، ابوٛبظہ، حرضت سہل بً حيوليہًبساہلل بً محنس، مشٜین،  :  راوی

 ٔ ًِ َرب ًَ  ٔ ًُ اِلُنَضأجز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٜٔیْن َحسَّ ثََيا ٔمِش ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ِبَظَة َحسَّ َٛ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ یَزٔیَس  َة بِ ٌَ ي

ثََيا َسِضُل ابِ  لُولٔیِّ َحسَّ َُ الشَّ ًٕ َواِْلرَِقَ ًُ حِٔؼ َه ًَُيِيَيُة بِ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ٔسَو  َٗ اَل  َٗ ًُ  ًُ اِلَحِيَولٔيَّةٔ  بِ

 َٓ  َُ ا اِْلرَِقَ أَمَّ َٓ ََٜتَب َلُضَنا بَٔنا َسأَََل  َٓ اؤَیَة  ٌَ أََمَز َلُضَنا بَٔنا َسأَََل َوَََمَز ُم َٓ َشأَََلُظ  َٓ ُط فٔی ًَٔناَمتٔطٔ َحابٕٔص  َّٔ َل َٓ أََخَذ َٛٔتابَُط 

اَل یَا َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َمکَاىَطُ  ًَ َّی اہللُ  أََخَذ َٛٔتابَطُ َوََتَی الئَّيیَّ َػل َٓ ا ًَُيِيَيُة  َٙ َوََمَّ ِومٔی َٛٔتابّا  َواىَِلَل َٗ ٔلَی  ُس ََتَُزانٔی َحأمَّل إ ُمَحنَّ

ةٔ  َٔ َؼٔحي َٛ اَل َرُسوُل اہللٔ َػ  ََل ََِزرٔی َما ٓٔيطٔ  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِولٔطٔ َرُسوَل اہللٔ َػل َ٘ اؤیَُة بٔ ٌَ أَِخبََر ُم َٓ ٔص  َّی اہللُ اِلُنَتَلنِّ ل

ِيلٔیُّ  َٔ اَل اليُّ َٗ ًِ اليَّارٔ َو ََّنا َيِشَتِٜثٔرُ ٔم إٔى َٓ ئيطٔ  ِِ ًِ َسأََل َؤًِيَسُظ َما ُي َه َم الُوا یَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َ٘ َٓ َه  ٔ َجَضيَّ ًِ َجِنز ٍٕ آَخَ ٔم فٔی َمِؤؿ

طُ اِلَنِش  ٌَ ٍٕ آَخَ َوَما اِلِٔىَی الَّٔذی ََل َتِيَبغٔی َم ِيلٔیُّ فٔی َمِؤؿ َٔ اَل اليُّ َٗ ئيطٔ َو ِِ یطٔ َرُسوَل اہللٔ َوَما ُي سِّ َِ ِسُر َما ُي َٗ اَل  َٗ أََلُة 

ِيلٔیُّ فٔی َم  َٔ اَل اليُّ َٗ يطٔ َو ظِّ ٌَ ًَلَی صَذٔ َوُي ا  ثََيا بٔطٔ ُمِدَتَْصّ ٌَ َحسَّ ٕ َوکَا ٕ َوَلِيَلٕة ََِو َلِيَلٕة َویَِوو ٍُ یَِوو ٌَ َلُط ٔطِب ٌِ یَُٜو َ ٍٕ آَخَ َ ٔ ِؤؿ ظ

ُت  ائ الًَّٔی َذََکِ َٔ  اِْلَِل

ہنییع نب نصح افر ارقع نب دبع اہلل نب دمحم، نیکسم، دمحم نب اہمرج، ہعیب نب سیدی، اوبہشبک، رضحت لہس نب ہیلظنح ےس رفاتی ےہ ہک 

احسب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک اوہنں ےن وج اماگن اھت آپ یلص اہلل 

فہ رحتری ےل رک اےنپ  ہیلع فآہل فملس ےن اوکن فہ دےنی اک مکح ایک افر اعمفہی وک مکح دای اؿ ےک فاےطس اکی رحتری د ھ دےنی اک  ارقع ےن وت

امعہم ںیم ٹیپل یل افر ےلچ  نکیل ہنییع فہ رحتری ےل رک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر وبےل اے دمحم یلص اہلل ہیلع 

 ولعمؾ ںیہن فآہل فملس ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اچےتہ ںیہ ہک ںیم اینپ وقؾ ےک اپس ایسی رحتری ےل رک اجؤں اکسج ومضمؿ ےھجم

س اک ہفیحص اھت اعمفہی ےن ایکن ہی ابت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ رفامیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

م
ل

 

مب

امای اسیج ہک 

ی ےن اہک منہج ےک ااگنرفں وک

ب ل
ف

 

ن

  ولوگں وج وساؽ رکے اگ انغء ےک اسھت وت وگای فہ زایدہ رکات ےہ منہج یک آگ وک اکی دفرسی ہگج 

ی ےن اہک ہک فہ ایک انغ ےہ سج ےس وساؽ 

ب ل
ف

 

ن

ےن وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انغء اک وہفمؾ ایک ےہ افر اکی دفرسے اقمؾ رپ 



 

ی ےن اہک سج 

ب ل
ف

 

ن

رحاؾ وہات ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس حبص افر اشؾ اک اھکان وموجد وہ اکی رفاتی ںیم 

ی ےن ےک

ب ل
ف

 

ن

 اپس اکی دؿ رات ےک ےیل ٹیپ رھب رک اھکےن ےک ےیل وموجد وہ اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی وج مہ ےن ذرک یک ےہ 

 رصتخم وطر رپ ایبؿ یک 

 دبعاہلل نب دمحم، نیکسم، دمحم نب اہمرج، ہعیب نب سیدی، اوبہشبک، رضحت لہس نب ہیلظنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1617    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حارث ػسائیًبساہلل بً مشلنہ، ًبساہلل ابً ًنز بً حاته، ًبسالزحنً بً زیاز، حرضت زیاز بً  :  راوی

 ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ َُاىٕٔه  ًَ ًَُنَز بِ ىٔی ابِ ٌِ ًَِبُس اہللٔ َي ثََيا  ًُ َمِشَلَنَة َحسَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ِيٕه  َحسَّ ٌَ ًَ نُ ٍَ زٔیَاَز بِ َّطُ َسنٔ ًٔ زٔیَازٕ ََى بِ

 َٗ َسائٔیَّ  ًَ اِلَحارٔٔث الؼُّ ٍَ زٔیَاَز بِ َُّط َسنٔ مٔیَّ ََى ََٓذََکَ َحٔسیّثا اِلَحرِضَ ُتُط  ٌِ َباَي َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َََتِيُت َرُسوَل اہللٔ َػل

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  اَل َلطُ َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس ًِ الؼَّ ًِٔلىٔی ٔم اَل ََ َ٘ َٓ أََتاُظ َرُجْل  َٓ اَل  َٗ الَی َلِه یَ كَؤیَّل  ٌَ ٌَّ اہلَل َا ٔ زَِق َه إ

ِيَت مٔ  ُٛ  ٌِ ٔ إ َٓ ََصا ثََناىَٔيَة ََِجزَإئ  ََّ َحز َٓ ََٜه ٓٔيَضا صَُو  َّی َح أت َحً َٗ َس ٔ فٔی الؼَّ َک بُٔحِٜٔه ىَٔيٓیٕ َوََل َُیِرٔظ َّ٘ ًَِلِيُتَک َح  ًِ تِٔلَک اِْلَِجزَأئ ََ

دصایئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص دبع اہلل نب ہملسم، دبعاہلل انب رمع نب احمت، دبعارلنمح نب زاید، رضحت زاید نب احرث 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک افر وطلی ہصق ایبؿ ایک رھپ ہی اہک اکی صخش روسؽ یلص 

 رفامای اہلل اعتیل دصہق ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اہک دصہق ںیم ےس ےھجم یھب ھچک دےئیجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

وت ابرے ںیم یسک ربمغیپ فریغہ ےک مکح رپ رایض ںیہن وہا ہکلب وخد یہ ااکس مکح دای ےہ افر آھٹ مسق ےک آدویمں رپ دصہق وک میسقت ایک ارگ 

 اؿ آھٹ آدویمں ںیم ےس یسک مسق ںیم اشلم ےہ وت ںیم ےھجت دفں اگ افر فہ ریتا قح وہاگ 

 ہملسم، دبعاہلل انب رمع نب احمت، دبعارلنمح نب زاید، رضحت زاید نب احرث دصایئدبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1618    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، زہیر بً رحب، جزیز، اًنع، ابوػالح، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

ًِ ََبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز  اََل َحسَّ َٗ ٕب  ًُ رَحِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوُزَصیِرُ بِ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ ََ  َحسَّ اَل َرُسوُل ًَ َٗ اَل  َٗ بٔی صَُزیَِزَة 

ٌٔ َواِْلَکَِلُة َو  ِنَزَتا ِنَزةُ َوالتَّ ُظ التَّ ٜٔیُن الَّٔذی َتزُزُّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِيَص اِلنِٔش َّی اہللُ  ٜٔیَن الَّٔذی ََل اہللٔ َػل ًَّ اِلنِٔش ٜٔ ٌٔ َوَل اِْلَکَِلَتا

 ٔ ٌَ ب ٔليُو ِٔ ُلوىَطُ َيِشأَُل اليَّاَض َطِيّئا َوََل َي ٌِ ُي َٓ  طٔ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

 فہ ےہ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیکسم فہ ںیہن ےہ وج دردبر رھپات ےہ افر اکی اکی دف دف وجھکر افر اکی اکی دف ےمقل اپات ےہ ہکلب نیکسم

 وج ولوگں ےس وساؽ ںیہن رکات افر ہن ولگ اےکس احؽ ےس فافق ںیہ ہک اوکس ھچک دںی 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1619    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبيساہلل بً ًنزو ابوکامل، ًبسالواحس بً زیاز، مٌنز، زہزی، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُمَشسَّ  ٌِ َحسَّ ثََيا َم ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز ًَِبُس اِلَواحٔسٔ بِ ثََيا  الُوا َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ ًَُنَز َوََبُو کَأمٕل اِلَن ًِ ْز َوًُبَِيُس اہللٔ بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه مٔ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ْز فٔی ََبٔی َسَلَنَة  ُٕ َزاَز ُمَشسَّ ِّٔ ٌَ ٜٔیَن اِلُنَت ًَّ اِلنِٔش ٜٔ اَل َوَل َٗ ِثَلطُ 

ََٓذاَک الِ  َلِيطٔ  ًَ  َٚ َٓيَُتَؼسَّ َلُه بَٔحاَجتٔطٔ  ٌِ ىٔی بٔطٔ الَّٔذی ََل َيِشأَُل َوََل ُي ِِ ْز َحٔسیثٔطٔ َلِيَص َلُط َما َيِشَت وُو َوَلِه یَِذَُکِ ُمَشسَّ َنَِحُ

ُٕ الَّٔذی ََل  ِّٔ ٌَ ََل اِلنَ اِلُنَت ٌَ ٕ َوَج َنز ٌِ ًِ َم ًَ  ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ًُ ثَِوٕر َو ُس بِ اَل ََبُو َزاُوز َرَوی َصَذا اِلَحٔسیَث ُمَحنَّ َٗ وَو  َيِشأَُل  َِحُ

ؤ الزُّصِزٔیِّ َوصَُو َََػحُّ  ًِ لََکَ  ٔم

رہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دسمد، دیبع اہلل نب رمعف اوباکلم، دبعاولادح نب زاید، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوب

عفف )ینعی ےنچب فاال نیکسم( دسمد ےن اینپ دحثی 

 

می
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )اسیج ہک یلہپ دحثی ںیم ذگرا( نکیل نیکسم 

 وساؽ ںیہن رکات افر ہن ںیم ایکس رعتفی ویں یک ےہ ہک سج ےک اپس اانت امؽ ںیہن وج ایکس اتحمز  وک رعف رک ےکس نکیل فہ ولوگں ےس

ایکس رضفرایت اک ولوگں وک ملع ےہ ہک اےکس اپس دصہق آےئ ایس وک رحمفؾ ےتہک ںیہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دمحم نب وثر افر دبعارلزاؼ 

 ےن رمعم ےس لقن ایک ہک ارحملفؾ زرہی اک وقؽ ےہ 

 زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دسمد، دیبعاہلل نب رمعف اوباکلم، دبعاولادح نب زاید، رمعم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1620    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًيسٰی بً یوىص، ہظاو، بً رعوہ، ًبيساہلل بً ًسی بً خيار حرضت ًبيس اہلل بً ًسی بً الديار :  راوی

 ًٔ ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ اِلدَٔيارٔ  ًَٔسیِّ بِ

َس ََِخبَرَ  ُه الؼَّ شِّ َ٘ َٔ َوصَُو ُي ٔة اِلَوَزا َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َححَّ ًَ َّی اہللُ  َُّضَنا َََتَيا الئَّيیَّ َػل ٌٔ ََى ٍَ ٓٔيَيا نٔی َرُجََل َٓ َشأَََلُظ ٔمِيَضا ََفَ َٓ َة  َٗ

ًَِلِيُتَُٜنا َوََل حَ  ٌَّ ٔطئُِتَنا ََ ٔ اَل إ َ٘ َٓ  ًٔ آىَا َجِلَسیِ طُ ََفَ ـَ َٔ وٓٔیٕ ُمَِٜتٔشٕب اِلَبَْصَ َوَخ َ٘ ٔ ىٓٔیٕ َوََل ل َِ ٔ  ىَّ ٓٔيَضا ل

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، نب رعفہ، دیبع اہلل نب ددی نب ایخر رضحت دیبع اہلل نب ددی نب اایخلر ےس رفاتی ےہ ہک دف آدویمں 

 اولداع ےک ومعق رپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہ

 

س
ِ ح
د
ےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ربخ دی ہک مہ 

دصہق ابٹن رےہ ےھت اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اماگن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اگنہ ااھٹ رک اوکن داھکی رھپ ک ر 

ےن رفامای ارگ مت اچوہ وت  اکھجیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپای ہک ہی دفونں آدیم دنترتس وجاؿ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیم مت وک دصہق دے دفں اگ نکیل دصہق ںیم اس صخش اک وکیئ قح ںیہن وج ینغ وہ ای تحص دنم وہ افر امکےن ےک القئ وہ 

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، نب رعفہ، دیبعاہلل نب ددی نب ایخر رضحت دیبع اہلل نب ددی نب اایخلر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امدلاری یک دح افر زوکة ےک نیقحتسم

     1621    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يہًباز بً موسی، ابزاہيه، ابً سٌس، حرضت ًبساہلل بً ًنزو رضی اہلل ً :  راوی

اَل ََِخبََرنٔی  َٗ ٕس  ٌِ ًَ َس ىٔی ابِ ٌِ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه َي لٔیُّ َحسَّ ًُ ُموَسی اِْلَىَِبارٔیُّ اِلُدتُّ ًَبَّازُ بِ ثََيا  ًَِبٔس َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ یَزٔیَس  ٌَ بِ ًِ َریَِحا ًَ ََبٔی 

اَل ََل تَ  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَِنزٕو   ًٔ ٌُ اہللٔ بِ َيا ِٔ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ ُس َٗ ىٓٔیٕ َوََل لٔٔذی ٔمزَّةٕ َسوٓٔیٕ  َِ ٔ ُة ل َٗ َس ٔحلُّ الؼَّ

 ٔ وٓٔیٕ َواِْلََحاز َٗ  ٕ اَل لٔٔذی ٔمزَّة َٗ ٕس  ٌِ ًِ َس ًَ َبُة  ٌِ اَل إٔبَِزاصٔيُه َوَرَواُظ ُط َٗ َنا  َٛ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ ٌِ ًِ َس َّیًَ ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  یُث اِْلَُخُ 

 َ َ ٕ ًُ ُزَصیِر ًََلاُئ بِ اَل  َٗ َضا لٔٔذی ٔمزَّةٕ َسوٓٔیٕ و  ـُ ٌِ وٓٔیٕ َوَب َٗ َضا لٔٔذی ٔمزَّةٕ  ـُ ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َب اَل اہللُ  َ٘ َٓ ًَِنزٕو   ًَ ِبَس اہللٔ بِ ًَ َّطُ َلقَٔی  ى

وٓٔیٕ َوََل لٔٔذی ٔمزَّةٕ َسوٓٔیٕ  َ٘ ٔ َة ََل َتٔحلُّ ل َٗ َس ٌَّ الؼَّ ٔ  إ



 

اربامیہ، انب دعس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ابعد نب ومیس،

رفامای دصہق الحؽ ںیہن ےہ ینغ ےک فاےطس افر اطروتر وبضمط آدیم ےک فاےطس اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس ایفسؿ ےن دعسنب اربامیہ ےس 

ےن رفاتی ایک ےہ افر ہبعش ےن دعس ےس رفاتی رکےت وہےئ ذلی رمة وقی اہک ےہ افر یبن یلص  اس رطح رفاتی ایک ےہ ےسج اربامیہ

 ععا ء نب زریب ےتہک ںیہ ہک رضحت 
ی  ہ 
ٍ
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َ
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اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ضعب دفرسی رفاایت ںیم ذلی رمة وقی ےہ افر ضعب ںیم َِّ

 دبعاہلل نب رمعف ےس ریمی الماقت وہیئ وت اوہنں ےن 
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َ
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َ
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ض
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 ہی اافلظ ذرک ےئک ِإّؿَ ا

 ابعد نب ومیس، اربامیہ، انب دعس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےکسج ےیل وبوجد امؽ دار وہےن ےک دصہق انیل اجزئ ےہفہ صخش 

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 فہ صخش ےکسج ےیل وبوجد امؽ دار وہےن ےک دصہق انیل اجزئ ےہ

     1622    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل ًيہًبساہلل بً مشلنہ، مال، زیس بً اسله، حرضت ًلاء بً يشار رضی ا :  راوی

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ  ًٔ َيَشإر ََ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ   َػل

ازٕ فٔی َسبٔئل اہللٔ َِ ٔ ىٓٔیٕ إَٔلَّ لَٔدِنَشٕة ل َِ ٔ ُة ل َٗ َس اَل ََل َتحٔلُّ الؼَّ ٕ ََِو لَٔزُجٕل اِطتََراَصا بَٔنالٔطٔ ََِو لَٔزُجٕل  َٗ ارٔو َِ ٔ َلِيَضا ََِو ل ًَ أمٕل  ٌَ ٔ ََِو ل

ىٔیِّ  َِ ٜٔیُن لِٔل أَصَِساَصا اِلنِٔش َٓ ٜٔیٔن  ًَلَی اِلنِٔش  َٚ ُتُؼسِّ َٓ ٜٔیْن  ٌَ َلطُ َجاْر ٔمِش  کَا

 رفاتی ےہ ہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع اہلل نب ہملسم، امؽ، زدی نب املس، رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس

رفامای ینغ ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ رگم اپچن رطح ےک ولوگں ےک ےیل )ینعی اےکن ابفوجد ینغ وہےن ےک دصہق انیل اجزئ ےہ( 

فہ صخش وج اےنپ دصہق وک امؽ  اکی راہ  یا ںیم اہجد رکےن فاال، دفرسے زوکة یک فوصؽ اییب رپ امومر صخش، رسیتے رقمفض، وچاھت

ےک ذرےعی ےس رخدی ےل، اپوچناں فہ صخش اکسج اسمہہی نیکسم وہ افر اس ےن نیکسم وک دصہق دای افر اس نیکسم ےن فہ امؽ یسک ینغ وک 

 دہہی ںیم دے دای 

 دبعاہلل نب ہملسم، امؽ، زدی نب املس، رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب



 

 فہ صخش ےکسج ےیل وبوجد امؽ دار وہےن ےک دصہق انیل اجزئ ےہ

     1623    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اسله، ًلاء بً يشار، ابوسٌيس حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہحشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، مٌنز، زیس بً  :  راوی

ًََلأئ بِ   ًِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌٔيٕس َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ ًٔ َيَشإر 

اَل َرُسوُل اہللٔ  َٗ اَل  َٗ اَل َمالْٔک اِلُدِسرٔیِّ  َٗ َنا  َٛ ًِ َزیِٕس  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ ابِ َٗ َياُظ  ٌِ َه بَٔن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ِبُت  ثَىٔی الثَّ اَل َحسَّ َٗ ًِ َزیِٕس  ًَ ِورٔیُّ   َوَرَواُظ الثَّ

ؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ نسح نب یلع، دبعارلزا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دحثی اسقب ےک لثم  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس انب ہنییع ےن زدی ےس ایس رطح رفاتی 

افر ایفسؿ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی ایبؿ یک  ےسیج امکل ےن رفاتی ایک ےہرکےت وہےئ اہک ےہ ہک اکی ہقث رافی ےن یبن یلص 

 وثری ےن زدی ےس رفاتی ایک ےہ 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 فہ صخش ےکسج ےیل وبوجد امؽ دار وہےن ےک دصہق انیل اجزئ ےہ

     1624    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہمحنس بً ًوٖ، سٔياٌ ًنزاٌ، ًليہ، ابوسٌيس، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًي :  راوی

 ًِ ًَ ٌَ اِلَبارٔقٔیِّ  ًِ ًِٔنَزا ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس یَابٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلٔفِ ائٔیُّ َحسَّ ٖٕ اللَّ ِو ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ٔليَّ ًَ  

 ٔ ىٓٔیٕ إ َِ ٔ ُة ل َٗ َس َه ََل َتٔحلُّ الؼَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًََلِيطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل  ُٚ ٕ یَُتَؼسَّ َٓ٘ٔیر بٔئل ََِو َجإر  ًٔ الشَّ َلَّ فٔی َسبٔئل اہللٔ ََِو ابِ

 ًَ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ ًُ ََبٔی َلِيلَی  اْض َوابِ اَل ََبُو َزاُوز َوَرَواُظ َٔفَ َٗ ُيِضٔسی َلَک ََِو یَِسًُوَک  َلِيطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل

 َه ٔمِثَلطُ َوَسلَّ 

دمحم نب وعػ، ایفسؿ رمعاؿ، ہیطع، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفامای ہک ینغ ےک ےیل دصہق الحؽ ںیہن ےہ رگم وج اہجد ںیم رشکی وہ، ای اسمرف وہ، ای اکی اتحمج اسمہہی وہ وکسج وکیئ زیچ 

ںیم ےلم افر فہ ےھجت وطبر دہہی ںیم ددیے ای ریتی دوعت رکے  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس رفس افر انب ایب یلیل ےن ربفاتی  دصہق

 ہیطع وباہطس اوبدیعس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک لثم رفاتی ایک ےہ 



 

 ریض اہلل ہنع دمحم نب وعػ، ایفسؿ رمعاؿ، ہیطع، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس  یری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک صخش وک سک دقر زوکة دی اج یتکس ےہ؟

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 یسک صخش وک سک دقر زوکة دی اج یتکس ےہ؟

     1625    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً محنس بً ػباح، ابونٌيه، سٌيس بً ًبيس، حرضت بظیر بً يشار :  راوی

 ًَ ائٔیُّ  ًُ ًُبَِيٕس اللَّ ٌٔيُس بِ ثَىٔی َس ِيٕه َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو نُ بَّاحٔ َحسَّ ًٔ الؼَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌَّ َحسَّ ًََه ََ ًٔ َيَشإر َز ٔ بِ ًِ بَُظیِر

 َ ًِ اِْل َه َوَزاُظ بٔنٔاَرُجَّل ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًُ ََبٔی َحِثَنَة ََِخبََرُظ ََ اُل َلُط َسِضُل بِ َ٘ ٔة ِنَؼارٔ يُ َٗ َس ًِ إٔبٔٔل الؼَّ ئَٕة ٔم

ُٗتَٔل بَٔدِيبَرَ  ىٔی زٔیََة اِْلَِنَؼارٔیِّ الَّٔذی  ٌِ  َي

رضحت ریشب نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن اوکن ربخ دی اکسج انؾ لہس نسح نب دمحم نب ابصح، اوبمیعن، دیعس نب دیبع، 

نب ایب ہمثح اھت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق ےک افوٹنں ںیم ےس اوکن وس افٹن دےی دتی ںیم ینعی اس ااصنری یک 

 دتی ںیم وج ربیخ ںیم لتق رک دای ایگ اھت 

 ح، اوبمیعن، دیعس نب دیبع، رضحت ریشب نب اسیرنسح نب دمحم نب ابص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وساؽ رکان بک اجزئ ےہ؟

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ےہ؟ وساؽ رکان بک اجزئ

     1626    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًبسالنلک بً ًنز، زیس بً ً٘بہ، حرضت سنزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

َبَة  ِ٘ ًُ ًٔ ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز اليََّنزٔیُّ َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ًِ الئَّيیِّ َحسَّ ًَ ًِ َسُنَزَة  ًَ زَارٔیِّ  َٔ اِل

ٔ َػ  ًَلَی َوِجض ًِ َطاَئ ََبَِقی  َن َٓ ُسوْح یََِٜسُح بَٔضا الزَُّجُل َوِجَضُط  ُٛ اَل اِلَنَشائُٔل  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌِ ل ًِ َطاَئ َتَزَک إَٔلَّ ََ طٔ َوَم



 

ا ٕ ََل َیحُٔس ٔمِيُط بُسًّ ٌٕ ََِو فٔی ََِمز  َيِشأََل الزَُّجُل َذا ُسِلَلا

اکلمل نب رمع، زدی نب ہبقع، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن صفح نب رمع، ہبعش، دبع

رفامای وساؽ رکان اےنپ ہنم رپ زمخ اگلان ےہ اب اکسج دؽ اچےہ )ایقتم ےک دؿ( ہنم رپداغ ربداتش رکے ای وساؽ رکان وھچڑ دے اہتبل 

  وبجمر وہ ای وج صخش احمک فتق ےس وساؽ رکے،اس صخش ےک ےیل وساؽ رکاناجزئ ےہ وج ےب دح

 صفح نب رمع، ہبعش، دبعاکلمل نب رمع، زدی نب ہبقع، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ رکان بک اجزئ ےہ؟

     1627    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 مشسز، حناز، زیس، ہاروٌ بً ریاب، ٛياىہ بً نٌيه حرضت ٗبيؼہ بً مدارٚ ہَل لی :  راوی

ًُ نُ  ثَىٔی َٛٔياىَُة بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ رٔئَإب  ٌَ بِ ًِ َصاُرو ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًٔ َحسَّ بٔيَؼَة بِ َٗ  ًِ ًَ َسؤیُّ  ٌَ ِيٕه اِل ٌَ

اَل ََِٗٔه یَ  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  أََتِيُت الئَّيیَّ َػل َٓ ِلُت َحَناَلّة  اَل َتَحنَّ َٗ ٕٚ اِلضََٔللٔیِّ  ُة ُمَدارٔ َٗ َس َّی َتأِتَٔيَيا الؼَّ بٔيَؼُة َحً َٗ ا 

بٔيَؼُة  َٗ اَل َیا  َٗ َيأُِمَز َلَک بَٔضا ثُهَّ  ََٓشأََل حَ َٓ َحلَِّت َلُط اِلَنِشأََلُة  َٓ َل َحَناَلّة  ٌَّ اِلَنِشأََلَة ََل َتٔحلُّ إَٔلَّ ْٔلََحٔس ثَََلثَٕة َرُجٕل َتَحنَّ ٔ َّی إ ً

َّی يُ  َشأََل َحً َٓ َحلَِّت َلُط اِلَنِشأََلُة  َٓ اِجَتاَحِت َماَلُط  َٓ ًَِيٕع ََِو ٔؼ ُئؼيَبَضا ثُهَّ یُِنٔشُک َوَرُجٕل َََػابَِتُط َجائَٔحْة   ًِ يَب َٗٔواّما ٔم

ِس َََػا َٗ ِؤمطٔ  َٗ  ًِ ًِ َذؤی اِلٔحَطی ٔم وَل ثَََلثَْة ٔم ُ٘ َّی َي ْة َحً َٗ ا َٓ ًَِيٕع َوَرُجٕل َََػابَِتُط   ًِ اَل ٔسَساّزا ٔم ُة َٗ َٗ ا َٔ ََُٓلىّا اِل بَِت 

ًَِيٕع ََ   ًِ َّی ُئؼيَب َٗٔواّما ٔم َشأََل َحً َٓ َحلَِّت َلطُ اِلَنِشأََلُة  ًِ اِلَنِشأََلةٔ یَا َٓ ًَّ ٔم ًَِيٕع ثُهَّ یُِنٔشُک َوَما ٔسَواصُ  ًِ ِو ٔسَساّزا ٔم

بٔيَؼُة ُسِحْت َیأِکُلَُضا َػاحٔبَُضا ُسِحّتا َٗ 

دسمد، امحد، زدی، اہرفؿ نب رایب، انکہن نب میعن رضحت ہصیبق نب اخمرؼ الہ یل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی رقہض اک اضنم وہا سپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم )وساؽ رک ےن یک رغ ض( ےس احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم روسؽ اہلل

اے ہصیبق ااظتنر رکف اہیں کت ہک امہرے اپس دصہق اک امؽ آےئ وت مہ مت وک اس ںیم ےس دے دںی ےگ  اس ےک دعب آپ ےن رفامای 

یسک ےک ےیل وساؽ رکان درتس ںیہن اکی فہ صخش سج رپ مامتن اک وبھج وہ )افر ادا رک ےن اے ہصیبق نیت رطح ےک ولوگں ےک العفہ 

ےس اقرص وہ( بج کت مامتن ےس ہراکٹرہ ہن اپ ےل  اس ےک دعب ابز رانہ اچےئیہ  دفرسا فہ صخش سج وک ایسی تبیصم شیپ آےئ سج 

ں کت ہک فہ ااسی رسامای احلص رکے وج اس ےک سگر رسب ےک القئ ںیم اس اک امؽ ابتہ وہ ایگ وہ وت اس ےک ےیل وساؽ رکان درتس ےہ اہی



 

وہ  رسیتے فہ صخش سج وک وکیئ ایسی رضفرت شیپ آاجےئ سج ےک قلعتم اس یک وقؾ ےک مک از مک نیت ذہم دار ارفاد ہی ےنہک ںیگل 

القئ دیپا رک ےل رھپ وساؽ رک ےن ہک فایعق فہ تبیصم ںیم التبم ےہ اس ےک ےیل یھب وساؽ رکان درتس ےہ اہیں کت ہک سگر رسب ےک 

 ےس ابز رےہ اے ہصیبق اؿ وصروتں ےک العفہ وساؽ رکان رحاؾ ےہ وج صخش وساؽ رک ےک اھکےئ فہ رحاؾ اھکات ےہ 

 دسمد، امحد، زدی، اہرفؿ نب رایب، انکہن نب میعن رضحت ہصیبق نب اخمرؼ الہ یل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ رکان بک اجزئ ےہ؟

     1628    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، ًيسٰی بً یوىص، اخرض بً ًحَلٌ، ابوبرک، حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًَ ثََيا  ًَ َحسَّ ًِ ََبٔی برَِکٕ اِلَحَيفٔیِّ  ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ اِْلَِخرَضٔ بِ ًَ ًُ یُوىَُص  ًُ َمِشَلَنَة ََِخبََرىَا ًٔيَسی بِ ًٔ َمالٕٔک ِبُس اہللٔ بِ ًِ ََىَٔص بِ

اَل َََم  َ٘ َٓ َه َيِشأَلُُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ اِْلَِنَؼارٔ ََتَی الئَّيیَّ َػل ٌَّ َرُجَّل ٔم طُ ََ ـَ ٌِ اَل بَلَی حِٔلْص ىَِلَبُص َب َٗ ا فٔی بَِيتَٔک َطِيْئ 

َٓأََخَذصَُنا َرُسولُ  أََتاُظ بٔضَٔنا  َٓ اَل  َٗ اَل ائِتٔىٔی بٔضَٔنا  َٗ ًِ اِلَنأئ  ُب ٓٔيطٔ ٔم ْب َنِْشَ ٌِ َٗ ُط َو ـَ ٌِ َلِيطٔ َوىَِبُشُم َب ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 َ ًِ َيِظت اَل َم َٗ ٔ َو َه بَٔئسظ اَل َوَسلَّ َٗ ًَلَی زِٔرَصٕه َمزََّتیِٔن ََِو ثَََلثّا  ًِ َیزٔیُس  اَل َم َٗ اَل َرُجْل ََىَا آُخُذصَُنا بٔٔسِرَصٕه  َٗ  ًٔ رٔی َصَذیِ

اَل  َٗ ًَِلاصَُنا اِْلَِنَؼارٔیَّ َو ِرَصَنیِٔن َوََ ًَِلاصَُنا إٔیَّاُظ َوَََخَذ السِّ َ أ َٓ ٔ َرُجْل ََىَا آُخُذصَُنا بٔٔسِرصََنیِٔن  ٔ ب اّما  اِطتَر ٌَ َ أََحٔسصَٔنا ك

َّی ا َظسَّ ٓٔيطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ أََتاُظ بٔطٔ  َٓ أِتٔىٔی بٔطٔ  َٓ ُسوّما  َٗ ٔ بٔاِْلَخٔ  ٔلَی ََصِلَٔک َواِطتَر اىِبِٔذُظ إ ٔ ثُهَّ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه ًُوّزا بَٔئسظ ًَ ہللُ 

ٍِ َوََل َََریَيََّک َخِنَش  ٔ َٓاِحَتٔلِب َوب اَل َلطُ اذَِصِب  َة َٗ ًَِْشَ ِس َََػاَب  َٗ َحاَئ َو َٓ  ٍُ ََٓذَصَب الزَُّجُل یَِحَتٔلُب َوَیبٔي ًََْشَ یَِوّما  َة 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه َصَذ  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ اّما  ٌَ َ َضا ك ـٔ ٌِ َضا ثَِوبّا َوبَٔب ـٔ ٌِ اِطتََری بَٔب َٓ ٌِ َتحٔيَئ َزَراصَٔه  ََ ًِ ا َخیِْر َلَک ٔم

ٍٕ ََ اِلَنِش  ٔ رِقٕ ُمِسٗ َٓ ٌَّ اِلَنِشأََلَة ََل َاِؼلُُح إَٔلَّ لَٔثََلثَٕة لٔٔذی  ٔ ٍٕ ََِو لٔٔذی َزوٕ أََلُة ىَُِٜتّة فٔی َوِجضَٔک یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ إ ٔو ِٔ وٕ ُم ِو لٔٔذی َُغِ

 ٍٕ  ُمؤج

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری  دبع اہلل نب ہملسم، ٰیسیع نب ویسن، ارضخ نب الجعؿ، اوبرکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل

صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وساؽ رک ےن یک رغض ےس آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ہک ایک 

 ںیہ افر اکی ریتے رھگ ںیم ھچک ںیہن ےہ؟ فہ وبال ویکں ںیہن اکی لبمک ےہ سج اک اکی ہصح مہ اھچب ےتیل ںیہ افر اکی ہصح افڑھ ےتیل

   ہل ےہ سج ےس مہ اپین ےتیپ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ دفونں زیچںی ریمے اپس ےل آ، فہ ایگ افر ا
 

ینپ اپین ےنیپ اک پ



 

وبال ںیم دفونں زیچںی ےل آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک اہھت ںیم ےل رک رفامای اؿ اک رخدیار وکؿ ےہ؟ اکی صخش 

اکی دانیر ںیم رخدیات وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی دانیر ےس زادئ وکؿ داتی ےہ )افر اس رطح آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن دف ای نیت رمہبت رفامای( اکی صخش ےن اہک ںیم اؿ دفونں زیچفں وک دف درمہ ںیم ےنیل ےک ےیل ایتر وہں سپ آپ یلص اہلل 

 افر رفامای اکی  ہیلع

 

فآہل فملس ےن فہ دفونں زیچںی اس ےک وحاہل رک دںی افر اس ےس دف درمہ ےل رک اس ااصنری صخش وک دے دی 

درمہ یک ھچک اھکےن ےنیپ یک زیچںی ےل رک رھگ ںیم ڈاؽ ےل افر اکی درمہ ںیم اکی اہلکڑی رخدی ےل فہ اہلکڑی ےل رک آپ یلص اہلل 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم اکی ڑکلی اےنپ دتس ابمرک ےس وھٹیکن افر رفامای  اج ڑکلایں ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای آ

فہ اکٹ رک ال افر چیب  افر دنپرہ دؿ کت ںیم ےھجت اہیں ہن دوھکیں  سپ فہ صخش الچ ایگ  فہ ڑکلایں اکاتٹ افر اؿ وک اتچیب  ھچک دونں دعب 

سج ںیم ےس اس ےن ھچک اک ڑپکا رخدیا افر ھچک اک اھکےن ےنیپ اک اسامؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل صخش آای افر اس ےن دس درمہ امکےئ ےھت 

فملس ےن رفامای ریتے قح ںیم ہی رتہب ےہ اس ابت ےس ہک ایقتم ےک دؿ ریتے ہنم رپ اکی داغ اگل وہ )زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

دویمں ےک ےیل اکی فہ وج اہنتی سلفم وہ اخک ںیم ولاتٹ وہ دفرسے فہ فملس ےن رفامای( وساؽ رکان درتس ںیہن رگم نیت رطح ےک آ

وج رپاشیؿ نک رقوضں ےک وبھج ےلت داب وہا وہ  رسیتے فہ سج ےن وکیئ لتق رک ڈاال وہ افر اب اس رپ دتی الزؾ آیئ وہ )رگم اس ےک 

 (اپس دتی ںیم دےنی وک ھچک ہن وہ وت فہ وساؽ رک اتکس ےہ

 ، ٰیسیع نب ویسن، ارضخ نب الجعؿ، اوبرکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وساؽ رک ےن افر امےنگن یک ذمتم اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ؿوساؽ رک ےن افر امےنگن یک ذمتم اک ایب

     1629    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہظاو بً ًنار، وليس، سٌيس بً ًبسالٌزیز، ربيٌہ، ابً یزیس، ابوازریص، ابومشله، حرضت ًوٖ بً مالک رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

 ًُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ ََبٔی إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیِّ  َحسَّ ًَ ًَ َیزٔیَس  ىٔی ابِ ٌِ َة َي ٌَ ًِ َربٔي ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل

ا صَُو ًِٔيسٔ  َحبٔيْب َوََمَّ َٓ ٔلَیَّ  ا صَُو إ ثَىٔی اِلَحبٔيُب اِْلَٔمیُن ََمَّ اَل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔی ُمِشلٕٔه اِلَدِوََلنٔیِّ  اَل ًَ َٗ ًُ َمالٕٔک  ُٖ بِ ِو ًَ أَٔمیْن  َٓ ی 

 ٔ اَل ََََل تَُباي َ٘ َٓ ّة  ٌَ ّة ََِو ثََناىَٔيّة ََِو أِش ٌَ َه َسِب َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  يَّا ًِٔيَس َرُسؤل اہللٔ َػل َلِيطٔ ُٛ ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوَل اہللٔ َػل و ٌُ 



 

اَلضَ  َٗ َّی  َياَک َحً ٌِ ِس بَاَي َٗ ُِٗلَيا  ٕة  ٌَ ًَِضٕس بٔبَِي يَّا َحٔسیَث  ُٛ َه َو ائْٔل یَا َرُسوَل اہللٔ َوَسلَّ َٗ اَل  َ٘ َٓ َياُظ  ٌِ َباَي َٓ َبَشِلَيا ََیِسٔیََيا  َٓ ا ثَََلثّا 

لَ  وا الؼَّ وا بٔطٔ َطِيّئا َوُاَؼلُّ ُٛ بُُسوا اہلَل َوََل ُاِْشٔ ٌِ ٌِ َا اَل ََ َٗ َک  ٌُ ٔ ََلَو ىَُباي ٌَ َٓ َياَک  ٌِ ِس بَاَي َٗ َّا  وا إٔى ٌُ َوأت اِلَدِنَص َوَاِشَن

 َ وا َوَ ٌُ ُم َسوِ َوتُٔلي ُ٘ ُف َُوَلئَٔک اليََّفٔ َيِش ٌِ ٌَ َب ِس کَا َ٘ َل َٓ اَل  َٗ اَل َوََل َاِشأَلُوا اليَّاَض َطِيّئا  َٗ ّة  ٔٔيَّ َنا َيِشأَُل َْسَّ کَلَٔنّة َخ َٓ كُُط 

ٌٔيْس  ٔ إَٔلَّ َس اَل ََبُو َزاُوز َحٔسیُث صَٔظاوٕ َلِه َیزِؤظ َٗ ٌِ یَُياؤَلُط إٔیَّاُظ   َََحّسا ََ

ر، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، رہعیب، انب سیدی، اوبادرسی، اوبملسم، رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اشہؾ نب امع

ا ہک مہ است ای اھٹ ای ون آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک مت روسؽ  ی

احالہکن مہ ےن ھچک رعہص لبق یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک یھت مہ ےن رعض ایک ای روسؽ ےس تعیب ںیہن رکےت وہ؟ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب رک ےکچ ںیہ )رھپ از رسون تعیب یک ایک رضفرت ےہ( ااسی آپ 

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت رمہبت رفامای

 

 ہ ا ھت )تعیب ےک ےیل( آےگ ڑباھ دی 
ی

 

، مہ ولوگں ےن ای ئ

ےس تعیب یک  اکی صخش وبال  ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےلہپ یہ تعیب رک ےکچ ںیہ 

 یک دنبیگ رکف ےگ افر اس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رہھٹاؤ ےگ افر اپوچنں اب مہ سک ابت رپ تعیب رکںی؟ رفامای اس ابت رپ ہک اہلل

امنزںی زپوھ ےگ افر ابت وک ونس ےگ افر اس رپ لمع رکف ےگ افر اکی ابت آہتسہ ےس رفامای ہک ولوگں ےس یسک زیچ اک وساؽ ہن رکف ےگ  

 ہک ارگ یسک اک وکڑا زنیم رپ رگ اجات وت یسک ےس )اس ےک رضحت وعػ نب امکل رفامےت ںیہ ہک اس ےک دعب ولوگں اک ہی احؽ وہ ایگ اھت

 ااھٹےن ںیم( دمد بلط ہن رکات ہکلب وخد یہ ااھٹات اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دحثی اشہؾ وک دیعس ےک العفہ یسک ےن رفاتی ںیہن ایک 

 ت وعػ نب امکل ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، رہعیب، انب سیدی، اوبادرسی، اوبملسم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ رک ےن افر امےنگن یک ذمتم اک ایبؿ

     1630    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً مٌاذ، طٌبہ، ًاػه، حرضت ابوالٌا ليہ رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله ٛے آذاز َکزہ َُلو ًبيساہلل  :  راوی

 حرضت ثوباٌ

ًِ ثَِوبَ  ًَ الَٔئة  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا ََبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٌُ َم َحسَّ ٌَ ثَِوبَا اَل َوکَا َٗ  ٌَ ِولَی َرُسؤل ا

 ٌِ ُُٔل لٔی ََ ًِ َیِٜ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ُل َلُط اہللٔ َػل َّٔ َٜ  ََل َيِشأََل اليَّاَض َطِيّئا َوَََت



 

ٌَ ََل َيِشأَُل َََحّسا َٓکَا ٌُ ََىَا  اَل ثَِوبَا َ٘ َٓ  َطِيّئا بٔاِلَحيَّةٔ 

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اعمص، رضحت اوبااعل ہیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آذاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ ےک قلعتم ایبؿ 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ےھجم اس ابت یک مامتن دے ہک فہ ولوگں ےس وساؽ ںیہن 

ے اگ وت ںیم یھب اس وک مامتن داتی وہں ہک اس وک تنج ےلم یگ  وثابؿ وبےل ہک ںیم مامتن داتی وہں )ہک ںیم ولوگں ےس وساؽ رک

 ںیہن رکفں اگ( اس ےک دعب رضحت وثابؿ اک ہی احؽ وہ ایگ اھت ہک فہ یسک ےس یسک زیچ اک وساؽ ںیہن رکےت ےھت 

 اوبااعل ہیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آذاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اعمص، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     1631    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک، ابً طہاب، ًلاء بً یزیس، ليثی، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی َس  ًَ ًٔ یَزٔیَس اللَِّيثٔیِّ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ٌَّ ىَاّسا ٌٔيَحسَّ ٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ

 َّ ًَِلاصُِه َحً َ أ َٓ ًَِلاصُِه ثُهَّ َسأَلُوُظ  َ أ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ اِْلَِنَؼارٔ َسأَلُوا َرُسوَل اہللٔ َػل ٌُ ٔم اَل َما یَُٜو َٗ َس َما ًِٔيَسُظ  َٔ ی إَٔذا َن

 ًِ ًَِيُِٜه َوَم ُظ  ًِ ََزَّٔخَ َل َٓ  ٕ ًِ َخیِر ِّرُِظ اہللُ َوَما ًِٔئسی ٔم َّرِ يَُؼب ًِ یََتَؼب ئطٔ اہللُ َوَم ِِ ًٔ ُي ِِ ًِ َيِشَت ُط اہللُ َوَم َّٔ ٌٔ ِٕ يُ ٔٔ ٌِ َيِشَت

 ٔ بِر ًِ الؼَّ ٍَ ٔم ًََلإئ ََِوَس  ًِ ًَِلی اہللُ َََحّسا ٔم ََ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ےک ھچک دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی، ،یثی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع

ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک اماگن( سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اپس اھت متخ وہ ایگ  ےن اؿ وک دے دای  اوھنں ےن رھپ اماگن آپ ےن رھپ دے دای اہیں کت ہک وج ھچک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے اپس وج ھچک یھب وہاگ ںیم اس وک مت ےس اچب رک ںیہن روھکں اگ نکیل وج صخش وساؽ ےس انچب 

افر وج صخش اہلل  اچےہ اگ اہلل اعتیل اس وک وساؽ رک ےن یک ذتل ےس اچبےئ اگ افر وج صخش ینغ اننب اچےہ اگ اہلل اعتیل اس وک ینغ رک دے اگ

اعتیل ےس ربص یک وتقیف اچےہ اگ وت اہلل اعتیل اس وک ربص یک دفتل ےس وناز دے اگ افر اہلل اعتیل ےن ربص ےس ڑبھ رک وکیئ تمعن یسک وک 

 ںیہن دی 



 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی، ،یثی، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     1632    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً مشٌوز رضی اہلل ًيہ مشسز، ًبساہلل بً زاؤز، ًبسالنلک بً حبيب، ابومزواٌ، ابً مبارک، حرضت :  راوی

ٌَ َحسَّ  ًُ َحبٔيٕب ََبُو َمزَِوا ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ثََيا  ًُ َزاُوَز ح و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًُ اِلُنَباَرٔک َوصََذا َحسَّ ثََيا ابِ

 َ ًِ ك ًَ ًِ َسيَّإر ََبٔی َحِنزََة  ًَ  ٌَ ًٔ َسِلَنا ٔ بِ ًِ َبٔظیر ًَ ًََلِيطٔ َحٔسیُثُط  َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًِ ابِ ًَ  ٕٚ ارٔ

ًِ ََىِزََلَضا بٔاہللٔ ََِوَطَک اہللُ ُتُط َوَم َٗ ا َٓ َٓأَىِزََلَضا بٔاليَّأض َلِه ُاَشسَّ  ْة  َٗ ا َٓ ًِ َََػابَِتُط  َه َم ًَأجٕل ََِو َوَسلَّ ا بَٔنِوٕت   َلُط بٔاِلِٔىَی إٔمَّ

ًَأجٕل ُٔ   ىّی 

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبعاکلمل نب بیبح، اوبرمفاؿ، انب ابمرک، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

یگ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وک افہق وہ افر رھپ فہ ولوگں ےس اس وک اظرہ رکات رھپے وت رہسگ اس یک افہق یشک ہن اجےئ 

 دلج اہلل اعتیل اس وک انغ ےس وناز دے اگ ای رھپ رم رک بس وتبیصمں ےس ہراکٹرہ اپےئ اگ ای  افر وج

 

 ی ت
اانپ اعمہلم اہلل ےک رپسد رک دے وت تِہ

 رھپ دلج یہ امؽ فاال وہ اجےئ اگ،

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبعاکلمل نب بیبح، اوبرمفاؿ، انب ابمرک، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     1633    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشله بً مدشی، ابً َفاسیٗتيبہ بً سٌيس، ليث بً سٌس، جٌفبً ربيٌہ، برک بً سوازہ،  :  راوی

 ًَ ًٔ َسَواَزَة  ًِ برَِکٔ بِ ًَ َة  ٌَ ًٔ َربٔي َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا اللَِّيُث بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َمِدٔشٓیٕ  ًِ ُمِشلٔٔه بِ

َّی اہللُ  اَل لَٔزُسؤل اہللٔ َػل َٗ أسیَّ  ٌَّ اِلٔفَ أسیِّ ََ ًٔ اِلٔفَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ابِ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََِسأَُل یَا َرُسوَل اہللٔ   

الٔٔحیَن  َٓاِسأَِل الؼَّ ِيَت َسائَّٔل ََل بُسَّ  ُٛ  ٌِ ٔ  ََل َوإ

ی، انب رفایس ےس رفاتی ےہ

 

س

 

خ
م

 ہک رفایس ےن روسؽ اہلل یلص ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، رفعجنب رہعیب، رکب نب وسادہ، ملسم نب 



 

ںیم ولوگں ےس وساؽ رکاتکس وہں؟ آپ ےن رفامای ںیہن  اہں ارگ ھجت وک رضفرت شیپ آاجےئ  اہلل ہیلع فملس ےس درایتف ایک ہک ایک

 امےنگن یک وت کین ولوگں ےس وساؽ رکان 

ی :  رافی

 

س

 

خ
م

 ، انب رفایسہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، رفعجنب رہعیب، رکب نب وسادہ، ملسم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     1634    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً سٌيس، ابً ساًسی، ابً الشاًسی ابو وليس، ليث، بٜیر بً ًبساہلل بً اطخ، برس :  راوی

ًِ برُِسٔ  ًَ ًٔ اِْلََطخِّ  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ َيالٔٔسیُّ َحسَّ ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ أًٔسیِّ َحسَّ ًٔ الشَّ ًِ ابِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس  بِ

ًَلَی ال ِيطُ  ًَ َنَلىٔی ًَُنزُ َرضَٔی اہللُ  ٌِ اَل اِسَت ًَنِٔلُت ِهَّلِل َٗ ََّنا  ِلُت إٔى ُ٘ َٓ َناَلٕة  ٌُ یُِتَضا إَٔلِيطٔ َََمَز لٔی بٔ ُُِت ٔمِيَضا َوََزَّ ا ََفَ َلنَّ َٓ ةٔ  َٗ َس ؼَّ

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَلَی  ًَنِٔلُت  ِس  َٗ ِّی  إٔن َٓ ًِٔليَت  ُ اَل ُخِذ َما َ َٗ ًَلَی اہللٔ  ٌَ َوََِجزٔی  َٓ َه  ِلُت ٔمِثَل َوَسلَّ ُ٘ َٓ َلىٔی  نَّ

 َٓ ٌِ َاِشأََلُط  ََ ٔ َُیِر  ًِ ًِٔليَت َطِيّئا ٔم ُ َه إَٔذا َ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل لٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِولَٔک  َٗ ِٚ  کُِل َوَاَؼسَّ

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ےھجم اوب فدیل، ثیل، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، رسب نب دیعس، انب اسددی، انب ااسلددی ےس رفاتی ےہ ہک

دصہق اک امؽ اؿ ےک وحاہل ایک وت اوھنں ےن ےھجم اس اک قح تنحم دانی اچاہ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن ہی اکؾ ضحم  یا یک وخونشدی ےک 

امہن ںیم ہی اکؾ ایک اھت ےیل ایک ےہ ریما ارج یھب فیہ دے اگ  رضحت رمع ےن رفامای وج ںیم دے راہ وہں فہ ےل ول ںیم ےن یھب وضحر ےک ز

بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ھچک دانی اچاہ بت ںیم ےن یھب ریتی یہ یسیج ابت یہک یھت اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن ھجم ےس رفامای اھت ہک بج وکیئ زیچ ےھجت ریغب امےگن ےلم وت اس وک اھک افر دصہق رک 

  نب دبعاہلل نب اجش، رسب نب دیعس، انب اسددی، انب ااسلددیاوب فدیل، ثیل، ریکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     1635    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، مالک ىآٍ، ًبساہلل بً ًنز، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ ًَُنَز ََ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَلَی َحسَّ اَل َوصَُو  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اہللُ 



 

 ِٔ ًِ اِلَئس الشُّ ِلَيا َخیِْر ٔم ٌُ َٕ ٔمِيَضا َواِلَنِشأََلَة اِلَيُس اِل ُّٔ ٌَ َة َوالتَّ َٗ َس ٔ َوصَُو یَِذَُکُ الؼَّ ُة اِلنِٔيبَر َ٘ ٔٔ ِلَيا اِلُنِي ٌُ لَی َواِلَيُس اِل

ٍٕ فٔی َصَذا ٔ ًِ ىَآ ًَ ًَلَی ََیُّوَب   َٕ ٔ اَل ََبُو َزاُوز اِخُتل َٗ ائَٔلُة  لَی الشَّ ِٔ ُة  َوالشُّ َٔ ِّٔ ٌَ ِلَيا اِلُنَت ٌُ ًَِبُس اِلَوارٔٔث اِلَيُس اِل اَل  َٗ اِلَحٔسیٔث 

ٕ ا از ًِ َحنَّ ًَ اَل َواحْٔس  َٗ ُة و  َ٘ ٔٔ ِلَيا اِلُنِي ٌُ ًِ ََیُّوَب اِلَيُس اِل ًَ ًٔ َزیِٕس  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ ثَرُصُِه  ِٛ اَل ََ َٗ ةُ و  َٔ ِّٔ ٌَ  ِلُنَت

، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل نب ہملسم، امکل انعف، دبعاہلل نب رمع

ےن رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ربنم رپ رشتفی رفام ےھت افر دصہق اک ایبؿ رفام رےہ ےھت افر دصہق ےس رپزیہ افر 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ افرپ فاال وساؽ ےس ابز رےنہ اک یھب ذرک رفام رےہ ےھت آپ یلص اہلل 

اہھت فہ ےہ وج داتی ےہ افر ےچین فاال اہھت فہ ےہ وج وساؽ رکات ےہ  اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انعف ےس اس دحثی ںیم اویب رپ االتخػ ےہ 
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ُ لقن ایک ےہ افر امحد  دبعاولارث ےن ال
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ےہ افر ارثک رفاة ےن وباہطس امحد نب زدی اویب ےس ال

ففہ ذرک ایک ےہ 
ع

 

می
ل

 ےس رصػ اکی رافی ےن ا

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     1636    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً حيبل، ًبيسہ بً حنيس، ابوزرعاء، ابواحوؾ، حرضت مالک بً نـلہ :  راوی

ثََيا ََِحنَ  ًِ ََ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ أئ  ثَىٔی ََبُو الزَّرِعَ َِّئِمُّ َحسَّ ًُ حَُنِيٕس الت ًَبٔيَسةُ بِ ثََيا  ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ًٔ ُس بِ بٔيطٔ َمالٔٔک بِ

 ٌُ َيُس اہللٔ اِل َٓ َه اِْلَیِٔسی ثَََلثَْة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َلَة  ـِ ائٔٔل َن ٔلی الًَّٔی َتلٔيَضا َویَُس الشَّ ٌِ ِلَيا َویَُس اِلُن

ٔشَک  ِٔ ًِ َن ًَ حٔزِ  ٌِ َل َوََل َا ـِ َٔ ًِٔم اِل َ أ َٓ لَی  ِٔ  الشُّ

ادمح نب لبنح، دیبعہ نب دیمح، اوبزرعاء، اوباوحص، رضحت امکل نب ہلضن ےس رفاتی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہھت 

کی اہھت وت اہلل اک ےہ وج بس ےس دنلب ےہ دفرسے دصہق دےنی فاےل اک اہھت وج اہلل ےک اہھت ےس رقبی رت ےہ نیت مسق ےک ںیہ ا

 رسیتے ےنیل فاےل اک اہھت وج ےچین ےہ سپ وج زیچ رضفرت ےس زادئ وہ اوکس دصہق ںیم ددیے افر اےنپ سفن اک اہک تم امؿ 

 اوحص، رضحت امکل نب ہلضنادمح نب لبنح، دیبعہ نب دیمح، اوبزرعاء، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ینب اہمش ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ینب اہمش ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ

     1637    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، طٌبہ، حٜه ابً ابی رآٍ، حرضت ابً ابی رآٍ :  راوی

ٌَّ اليَّ  َ َ ٍٕ ٔ ًِ ََبٔی َرآ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ََبٔی َرآ ًِ ابِ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبُة  ٌِ ٕ ََِخبََرىَا ُط ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َث َحسَّ ٌَ َه َب َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

َّی آتٔیَ  اَل َحً َٗ ََّک ُأؼيُب ٔمِيَضا  إٔى َٓ ٍٕ اِػَحِبىٔی  ٔ اَل ْٔلَبٔی َرآ َ٘ َٓ  ٕ ًِ بَىٔی َمِدزُوو ٔة ٔم َٗ َس ًَلَی الؼَّ ًََلِيطٔ َرُجَّل  َّی اہللُ   الئَّيیَّ َػل

 َّ ُٔٔشضِٔه َوإٔى ًِ ََِن ِوؤ ٔم َ٘ اَل َمِولَی اِل َ٘ َٓ َشأََلطُ  َٓ أََتاُظ  َٓ أَِسأََلطُ  َٓ َه  ةُ َوَسلَّ َٗ َس  ا ََل َتٔحلُّ َلَيا الؼَّ

دمحم نب ریثک، ہبعش، مکح انب ایب راعف، رضحت انب ایب راعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب زخمفؿ ںیم ےس 

 اگ ںیم ےن اہک اکی صخش وک دصہق یک فوصایلیب ےک ےیل اجیھب اس ےن اوبراعف ےس اہک مت یھب ریمے اسھت روہ ںیہمت یھب ھچک لم اجےئ

ےلہپ ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رک ولں بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آرک وپاھچ وت رفامای یسک وقؾ اک 

وت امہرا آزاد آزاد رکدہ الغؾ اس وقؾ ںیم امشر وہات ےہ افر امہرے ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ )ذہلا ریتے ےیل یھب اجزئ ہن وہاگ ویکہکن 

 رکدہ الغؾ ےہ( 

 دمحم نب ریثک، ہبعش، مکح انب ایب راعف، رضحت انب ایب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ینب اہمش ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ

     1638    حسیث                               لجلس او  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، مشله بً ابزاہيه، حناز، ٗتازہ حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ََ ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَن ٌٔيَل َوُمِشلُٔه بِ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ىَٕص ََ

ّة  َٗ ٌَ َػَس ٌِ َتُٜو َة ََ َٓ ًِ ََِخٔذَصا إَٔلَّ َمَدا ُط ٔم ٌُ َنا یَِنَي َٓ ائَٔزةٔ  ٌَ ِنَزةٔ اِل ٌَ یَُنزُّ بٔالتَّ َه کَا  َوَسلَّ

ارگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع، ملسم نب اربامیہ، امحد، اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک 

 وک اکی وجھکر یھب ایسی لم اجیت سج اک امکل ولعمؾ ہن وہات وت اوکس ضحم اس ایخؽ ےس ہن ےتیل ہک ںیہک ہی دصہق یک ہن وہ 



 

 ومیس نب الیعمس، ملسم نب اربامیہ، امحد، اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ینب اہمش ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ

     1639    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، خالس بً ٗيص، ٗتازہ، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ًَلَ  َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًِ َخالٔسٔ بِ ًَ ًَلٓٔیٕ ََِخبَرَىَا ََبٔی   ًُ َه َوَجَس َتِنزَّة َنِْصُ بِ ِيطٔ َوَسلَّ

اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ صَٔظ  َٗ ّة َْلَکَِلُتَضا  َٗ ٌَ َػَس ٌِ َتُٜو ََ ُٖ ِّی َََخا اَل َلِوََل ََن َ٘ ََٜذآَ َتاَزَة َص َٗ  ًِ ًَ  اْو 

رصن نب یلع، اخدل نب سیق، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی وجھکر یلم آپ 

ںیہ ہک اشہؾ ےن اتقدہ ےس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ھجم وک ہی وخػ ہن وہات ہک ہی دصہق یک ےہ وت ںیم اوکس اھک اتیل اوبداؤد ےتہک

 ایس رطح رفاتی ایک ےہ 

 رصن نب یلع، اخدل نب سیق، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ینب اہمش ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ

     1640    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًبيس محنس بً ٓـيل، اًنع، حبيب بً ابی ثابت، َکیب، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِنَ  َ ًِ اِْل ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ًُبَِيٕس اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ یِٕب َمِولَی ابِ ًِ َُکَ ًَ ًٔ ََبٔی ثَابٕٔت  ًِ َحبٔئب بِ ًَ ٔع 

 ٔ ًَِلاَصا إ َه فٔی إٔبٕٔل ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل َثىٔی ََبٔی إ ٌَ اَل َب َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ةٔ ًَبَّإض  َٗ َس ًِ الؼَّ  یَّاُظ ٔم

یب اثتب، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےن دمحم نب دیبع دمحم نب لیضف، اشمع، بیبح نب ا

 ےھت  ےھجم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب فہ افٹن ےنیل ےک ےیل وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن دصہق ںیم دےی

 ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دیبع دمحم نب لیضف، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب



 

 ینب اہمش ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ

     1641    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًَلء، ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً ابی ًيبسہ، اًنع، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ محنس بً :  راوی

ًُ ََبٔی ًُبَِيَسَة  ْس صَُو ابِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ ََبٔی َطِيَبَة  ٌُ بِ ََلٔئ َوًُِثَنا ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َسالٕٔه َحسَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ

 ًِ لَُضا َلطُ  ًَ ًَبَّإض ىَِحَوُظ َزاَز ََبٔی یَُبسِّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَبَّإض   ًٔ یِٕب َمِولَی ابِ  َُکَ

 بِد ہ، اشمع، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس دفرسی دنس ےک اسھت ایس رطح 
یئ
دمحم نب العء، امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب 

 رمفی ےہ 

 بِد ہ، اشمع، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب العء، امثعؿ نب ایب :  رافی
یئ
  ہبیش، دمحم نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریقف دصہق ےک امؽ ےس ینغ وک ہفحت دے اتکس ےہ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  ےہریقف دصہق ےک امؽ ےس ینغ وک ہفحت دے اتکس

     1642    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً مزوزٚ، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

َليِ  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ ََىَٕص ََ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ اَل ََِخبََرىَا ُط َٗ  ٕٚ ًُ َمزُِزو ِنزُو بِ ًَ ثََيا  اَل َما صََذا  طٔ َحسَّ َٗ ُتَٔی بَٔلِحٕه  َوَسلََّه َ

ْة َوَلَيا َصٔسیَّْة  َٗ اَل صَُو َلَضا َػَس َ٘ َٓ ًَلَی بَزٔیَزَة  َٚ بٔطٔ  الُوا َطِيْئ ُاُؼسِّ َٗ 

رمعف نب رمفزؼ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وگتش آای آپ 

ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی وگتش شیک ےہ رھگ فاولں ےن اہک ہی فہ وگتش ےہ وج ربریہ ریض اہلل ہنع وک دصہق ںیم الم ےہ آپ  یلص اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ربریہ ریض اہلل ہنع ےک ےیل دصہق ےہ افر امہرے ےیل )ربریہ ریض اہلل ہنع یک رطػ ےس( ہفحت 

 ےہ 

 رمفزؼ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رمعف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 وکیئ صخش دصہق رکےن ےک دعب رھپ ایس زیچ وک فراتث ںیم اپےئ وت اےکس ےیل درتس ےہ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  ایس زیچ وک فراتث ںیم اپےئ وت اےکس ےیل درتس ےہوکیئ صخش دصہق رکےن ےک دعب رھپ

     1643    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ًبساہلل بً یوىص، زہیر، ًبساہلل بً ًلاء، ًبساہلل بً بزیسہ، حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًٔ یُ  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًُ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََبٔيطٔ بَُزیَِسَة َحسَّ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًََلإئ   ًُ ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  ثََيا ُزَصیِْر َحسَّ ٌَّ وىَُص َحسَّ ََ

 ٔ ِّی بَٔولٔيَسةٕ َوإ ًَلَی َُم ُت  ِٗ ِيُت َاَؼسَّ ُٛ اَلِت  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ِت تِٔلَک اِلَولٔيَسَة اِمَزََّة َََتِت َرُسوَل اہللٔ َػل َٛ ََّضا َماَتِت َوَتَز ى

ِت إَٔلِئک فٔی اِلنٔیَرأث  ٌَ ِس َوَجَب ََِجزُٔک َوَرَج َٗ اَل  َٗ 

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

رت آیئ افر وبیل ںیم ےن اینپ امں وک دصہق ںیم اکی ولڈنی دی یھت اب ریمی امں اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وع

 افر رتہک ںیم فیہ ولڈنی وھچڑ یئگ ںیہ )اب ںیم ااکس ایک رکفں؟( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دصہق اک ےھجت وثاب ےلم اگ افر

  فہ ولڈنی رتہک ںیم ریتے اپس ولٹ آیئ ےہ

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ اک قح

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امؽ اک قح

     1644    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ابوًواىہ، ًاػه بً ابی ىحوز، ط٘يٙ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ًِ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ  ٔ ًٔ ََبٔی اليَُّحوز ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ ًَلَی     ٌَ سُّ اِلَناًُو ٌُ يَّا َن ُٛ

ٔ َواِلِ٘ٔسرٔ ِلو َوَر السَّ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ِضٔس َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ 

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اعمص نب ایب وجند،  قیق، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 ، اموعؿ، ڈفؽ افر دو یچ فریغہ دےنی وک ےتھجمس ےھت فملس ےک زامہن ںیم

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اعمص نب ایب وجند،  قیق، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امؽ اک قح

     1645    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 موسی بً اسنٌيل، حناز، سہيل بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیِزَ  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََبٔی َػالٕٔح  ًِ ُسَضِئل بِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َة ََ

 ٔ َلِيَضا ف ًَ َلطُ اہللُ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة یُِحَِم  ٌَ ُط إَٔلَّ َج َّ٘ ی َح ٕ ََل یَُؤزِّ ِيز َٛ ًِ َػاحٔٔب  اَل َما ٔم َٗ َه  َُٓتَِٜوی بَٔضا َجِبَضُتُط َوَسلَّ ی ىَارٔ َجَضيََّه 

ٔضیَ  ِ٘ َّی َي ٌَ ثُهَّ یََزی َسبٔيَلطُ  َوَجِيبُطُ َوَهِضزُُظ َحً و سُّ ٌُ ا َا َٕ َسَيٕة ٔمنَّ َساُرُظ َخِنٔشیَن ََِل ِ٘ ٌَ ٔم ٕ کَا ٔ فٔی یَِوو الَی بَیَِن ًَٔبازٔظ ٌَ  اہللُ َا

َضا إَٔلَّ َجائَِت یَِوَو اِل٘ٔيَ  َّ٘ ی َح ََُيٕه ََل یَُؤزِّ ًِ َػاحٔٔب  ٔلَی اليَّارٔ َوَما ٔم ا إ ٔلَی اِلَحئَّة َوإٔمَّ ا إ َٕ اَم إٔمَّ ا َ٘ َٓيُِبَلُح َلَضا بٔ ٔة ََِوََفَ َما کَاىَِت 

اصَ  ِت َُِخَ ـَ َؼاُئ َوََل َجِلَحاُئ کُلََّنا َم ِ٘ ًَ وىَٔضا َوَتَلُؤُظ بٔأَِهََلَٓٔضا َلِيَص ٓٔيَضا  َٓتَِيَلُحُط برُٔقُ رَقٕ  َّی رَقِ َلِيطٔ َُوََلَصا َحً ًَ ا ُرزَِّت 

 ٕ ٔ فٔی یَِوو ٔلَی اليَّ َیِحَُٜه اہللُ بَیَِن ًَٔبازٔظ ا إ ٔلَی اِلَحيَّةٔ َوإٔمَّ ا إ ٌَ ثُهَّ یََزی َسبٔيَلُط إٔمَّ و سُّ ٌُ ا َا َٕ َسَيٕة ٔمنَّ َساُرُظ َخِنٔشیَن ََِل ِ٘ ٌَ ٔم ارٔ کَا

 َ٘ َٓيُِبَلُح َلَضا بٔ َضا إَٔلَّ َجائَِت َیِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة ََِوََفَ َما کَاىَِت  َّ٘ ی َح ًِ َػاحٔٔب إٔبٕٔل ََل یَُؤزِّ آَٔضا کُلََّنا اَوَما ٔم َٔ َتَلُؤُظ بٔأَِخ َٓ رَقٕ  َٕ رَقِ

 ِ٘ ٌَ ٔم ٕ کَا ٔ فٔی یَِوو الَی بَیَِن ًَٔبازٔظ ٌَ َّی یَِحَُٜه اہللُ َا َلِيطٔ َُوََلَصا َحً ًَ اَصا ُرزَِّت  َلِيطٔ َُِخَ ًَ ِت  ـَ ا َم َٕ َسَيٕة ٔمنَّ َساُرُظ َخِنٔشیَن ََِل

ٔلَی ا إ ٌَ ثُهَّ یََزی َسبٔيَلطُ إٔمَّ و سُّ ٌُ ٔلَی اليَّارٔ  َا ا إ  اِلَحيَّةٔ َوإٔمَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےک ایکس اشیپین، رفامای سج ےک اپس امؽ ےہ افر فہ رھپ یھب ایکس زوکة ںیہن داتی وت ایقتم ےک دؿ ایس امؽ وک منہج یک آگ ںیم رگؾ رک

یلسپ، افر ھٹیپ وک دااغ اجےئ اگ اہیں کت ہک اہلل  ہلصی رکے اس دؿ وج اہمترے اس داینفی شحب ےس اچپس زہار ربس اک وہاگ اس 

ےک دعب اوکس اینپ راہ ولعمؾ وہیگ تنج یک رطػ ای دفزخ یک رطػ ایس رطح وج رکبویں فاال ایکن زوکة ہن دے اگ وت ایقتم ےک رفز فہ 

ل دیماؿ ںیم ڈاؽ دای اجےئ اگ افر فہ رکبایں اوکس وگنیسں ےس امرںی یگ افر رھکفں ےس  صخش
ب 

 

ئ خ 

اؿ رکبویں ےک اسےنم اکی اصػ 

ںیلچک یگ افر اؿ رکبویں ںیم وکیئ رکبی ڑیٹےھ گنیس یک ای ےب گنیس یک ہن وہ یگ  بج اکی رمہبت ہی رکبایں امر ںیکچ یگ بت رھپ 

یگ )افر امران رشفع رکے یگ( اہیں کت ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز اےنپ دنبفں ےک درایمؿ  ہلصی دفابرہ ےس یلہپ فایل رکبی آےئ 



 

رفام دے اگ وج اہمترے شحب ےس اچپس زہار ربس ےک ربارب وہاگ اس ےک دعب اوکس اینپ راہ ولعمؾ وہیگ ہک تنج یک رطػ ےہ ای 

دے اگ ایقتم ےک دؿ فہ افٹن الےئ اجںیئ ےگ افر اےکن امکل وک  دفزخ یک رطػ ایس رطح وج افٹن فاال اےنپ افوٹنں یک زوکة ہن

دیماؿ ںیم اھٹب دای اجےئ اگ افر فہ افٹن اوکس اےنپ ریپفں ےس رفدنںی ےگ بج اکی ذگر اجےئ اگ وت دفرسا آاجےئ اگ )افر اوکس 

یل  ہلصی رکدے اےنپ دنبفں ےک درایمؿ اس رفدنے اگ( افر رھپ الہپ فاال آاجےئ اگ )افر ہی ہلسلس اتلچ رےہ اگ( اہیں کت ہک اہلل اعت

 دؿ وج اچپس زہار ربس ےک ربارب وہاگ اےکس دعب اوکس اینپ راہ ولعمؾ وہیگ ہک تنج یک رطػ ےہ ای دفزخ یک رطػ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امؽ اک قح

     1646    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جٌف بً مشاَف، ابً ابی ٓسیک، ہظاو بً سٌس، زیس بً اسله، ابوػالح، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َ ث ًِ ََبٔی َػاَحسَّ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ َُٓسیِٕک  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًُ ُمَشأَفٕ َحسَّ َفُ بِ ٌِ ًِ َيا َج ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ لٕٔح 

ِولٔطٔ ََل  َٗ َس  ٌِ ٔة اِْلٔبٔٔل َب اَل فٔی ٗٔؼَّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَوُظ  َّی اہللُ  َضا َحَلبَُضا یَِوَو ؤِرزَٔصاالئَّيیِّ َػل ِّ٘ ًِ َح اَل َؤم َٗ َضا  َّ٘ ی َح   یَُؤزِّ

رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اوباصحل، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یھب دحثی اسقب 

ہن رکات وہ دحثی اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ںیم اےکس دعب ہی یک رطح رمفی ےہ نکیل افٹن ےک ہصق ںیم وج ہی ذموکر ےہ ہک فہ ااکن قح ادا 

 ااضہف ےہ ہک اےکن قح ںیم ےس اکی قح ہی یھب ےہ ہک بج فہ اینپ ابری رپ اپین ےنیپ آںیئ وت ااکن دفدھ دفےہ 

  ہنعرفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اوباصحل، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امؽ اک قح

     1647    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضی اہلل ًيہ حشً بً ًلی، یزیس بً ہاروٌ، طٌبہ، ٗتازہ ابوًنز حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ُِ ًِ ََبٔی ًَُنَز اِل ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ٌَ ََِخبََرىَا ُط ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ُت َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َسانٔیِّ 

َه ىَِحَو َصٔذظٔ اِل٘ٔؼَّ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  یَنَة َوَتِنَيُح َرُسوَل اہللٔ َػل ٔلی اِلرَکٔ ٌِ اَل ُا َٗ ُّٙ اِْلٔبٔٔل  َنا َح َٓ ىٔی ْٔلَبٔی صَُزیَِزَة  ٌِ اَل َلُط َي َ٘ َٓ ةٔ 



 

ِحَل َوَاِشقٔی اللَّبََن  َٔ ُٚ اِل ِضَز َوتَُِّطٔ رٔقُ الوَّ ِٔ زٔیَزَة َوُا َِ  اِل

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ اوبرمع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

فملس ےس انس ےہ رھپ یہی ہصق ایبؿ ایک وج ےلہپ ذگرا رافی ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک افوٹنں اک قح ایک ےہ؟ اوہنں 

انی افر یتفج ےک ےیل رن وک تفم دے ےن اہک ااھچ افٹن دصہق ںیم دانی افر زایدہ دفدھ دےنی فایل افینٹن شخب دانی افر وساری ےک ےیل د

 دانی افر ولوگں وک دفدھ الپان 

 نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ اوبرمع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ؽ اک قحام

     1648    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یحٌی بً خلٕ، ابوًاػه، ابً جزیخ، ابوزبیر، ًبيس بً ًنز، حرضت ًبيس بً ًنیر رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُ اَل ََب َٗ اَل  َٗ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ًَأػٕه  ثََيا ََبُو  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا َیِحٌَی بِ اَل َرُجْل َیا َحسَّ َٗ اَل  َٗ  ٕ ًَ ًَُنیِر ُت ًُبَِيَس بِ ٌِ ٔ َسنٔ و الزُّبَیِر

ًَاَرةُ َزِلؤَصا ٔ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َزاَز َوإ ُّٙ اِْلٔبٔٔل   َرُسوَل اہللٔ َما َح

 ےن وپاھچ ای ییحی نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، دیبع نب رمع، رضحت دیبع نب ریمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن اک قح ایک ےہ؟ رھپ دحثی اسقب اک ومضمؿ ایبؿ ایک افر اس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ اپین الپےن اک 

  دانی( 

 

س
ی 
دانی )ااکس دفرسا وہفمؾ ہی ایبؿ ایک ایگ ےہ ہک دفدھ الپےن ےک ےیل ونھتں وک اعر  

 

س
ی 
 ڈفؽ اعر

 اعمص، انب رججی، اوبزریب، دیبع نب رمع، رضحت دیبع نب ریمع ریض اہلل ہنعییحی نب فلخ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امؽ اک قح

     1649    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبسالٌزیز بً یحٌی ، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، محنص بً یحٌی ، بً حبا، حرضت جابز بً ًبساہلل :  یراو

 ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثَىٔی ُمَحنَّ انٔیُّ َحسَّ ًُ یَِحٌَی اِلََحَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ًٔ َحبَّ  َحسَّ ًٔ َیِحٌَی بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ا

 ًِ َه َََمَز ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ِبٔس اہللٔ ََ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ ا ًٔ َحبَّ ٍٔ بِ طٔ َوأس ٔ  ًَنِّ ِنز ًِ التَّ ٕٙ ٔم ٔ ََِوُس ة ًَِْشَ کُلِّ َجازِّ 



 

ُٙ فٔی اِلَنِشحٔٔس لِٔلَنَشاٛٔیٔن  لَّ ٌَ ٕ ُي  بِٔ٘ٔيو

س نب ییحی، نب ةح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب

م
ج
م

 ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، 

 فآہل فملس ےن مکح دای ہک وج صخش دس فقس وجھکر وک اکےٹ وت فہ اکی وخہش دجسم ںیم ونیکسمں ےک ےیل اکٹل اجےئ 

س نب ییحی ، نب ةح، رضحت اجرب نب دبعاہللدبعازعلسی نب ییحی ، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس :  رافی

م
ج
م

 ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امؽ اک قح

     1650    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سٰی بً اسنٌيل، ابواطہب، ابونرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہمحنس بً ًبساہلل مو :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ثََيا ََبُو اِْلَِطَضٔب  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن یُّ َوُموَسی بِ
ِبٔس اہللٔ اِلُدزَاعٔ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َحسَّ ًِ ََبٔی َس ًَ َة  ی َنرِضَ

 ًُ اَل بَِيَيَنا ىَِح َُٓضا َٗ َل يَُْصِّ ٌَ َح َٓ ٕة َلطُ  َٗ ًَلَی ىَا َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َسَفٕ إٔذِ َجاَئ َرُجْل  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسؤل اہللٔ َػل َینٔيّيا َؤطَناَّل َم

 َ ًَل ِس بٔطٔ  ٌُ ِلَي َٓ  ٕ ُل َهِضز ـِ َٓ ٌَ ًِٔيَسُظ  ًِ کَا َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ ُل َٓ ـِ َٓ ٌَ ًِٔيَسُظ  ًِ کَا ًِ ََل َهِضَز َلُط َوَم ی َم

ٔل  ـِ َٔ َّٙ ْٔلََحٕس ٔميَّا فٔی اِل َُّط ََل َح َّی َهَييَّا ََى ًِ ََل َزاَز َلطُ َحً ًَلَی َم ِس بٔطٔ  ٌُ ِلَي َٓ  َزازٕ 

ےہ ہک اکی رمہبت مہ ولگ  دمحم نب دبعاہلل ومٰیس نب اامسلیع، اوبابہش، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

 وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم ےھت اےنت ںیم اکی صخش افٹن رپ وسار آای افر فہ اےنپ افٹن وک داںیئ ابںیئ امھگ راہ اھت

ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس رضفرت ےس زادئ وساری اک اجونر وہ وت فہ اس صخش وک دے دے سج 

وساری ںیہن ےہ افر ےکسج اپس افلض وتہش وہ وت اوکس ددیے سج ےک اپس وتہش ںیہن ےہ اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک یسک وک 

 رضفرت ےس زادئ زیچ رےنھک اک قح ںیہن ےہ 

 دمحم نب دبعاہلل ومٰیس نب الیعمس، اوبابہش، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امؽ اک قح

     1651    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضی اہلل ًيہ ًثناٌ بً ابی طيبہ، یحٌی بً يٌلی، ُيَلٌ، جٌفبً ایاض، محاہس، حرضت ابً ًباض :  راوی



 

 ٌُ ثََيا َُِيََل ثََيا ََبٔی َحسَّ لَی اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ ٌِ ًُ َي ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ ُمَحاصٕٔس َحسَّ ًَ ًٔ إٔیَإض  َفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ  

ًَ یَِٜ  ٔ اِْلیَُة َوالَّٔذی ا ىَزََلِت َصٔذظ اَل َلنَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ اَل ًَُنزُ ًَ َ٘ َٓ ًَلَی اِلُنِشلٔنٔیَن  بَُر َذلَٔک  َٛ اَل  َٗ َة  َـّ ٔٔ َصَب َواِل ٌَ الذَّ ئزُو

 ٔ ًَلَی ََِػَحابَٔک َصٔذظ بَُر  َٛ َُّط  اَل یَا ىَٔيیَّ اہللٔ إٔى َ٘ َٓ  َٙ اىَِلَل َٓ ًَِيُِٜه  ُد  ِيُط ََىَا َََُفِّ ًَ َّی اَرضَٔی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ َلِيطٔ  اِْلَیُة  ًَ ہللُ 

َق اِلَنَوارٔ ََّنا ََفَ ًِ ََِمَوالُِٜٔه َوإٔى َّکَاَة إَٔلَّ لُٔيَليَِّب َما بَقَٔی ٔم ِق الز ٌَّ اہلَل َلِه َيِفٔ ٔ َه إ ََّر ًَُنزُ ثُهَّ َوَسلَّ َٜب َٓ ِه  ُٛ َس ٌِ ًِ َب ٌَ لَٔن یَث لَٔتُٜو

ٔ َما یَِٜئزُ اِلَنزُِئ  اَل َلُط ََََل َُِخبٔرَُک بَٔدیِر َٔٔوِتطُ  َٗ ًَِيَضا َح َُاَب  ًَِتطُ َوإَٔذا  ِتُط َوإَٔذا َََمزََصا ََكَا الَٔحُة إَٔذا ىََوَز إَٔلِيَضا َْسَّ  اِلَنزََِةُ الؼَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب یلعی، الیغؿ، رفعجنب اایس، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی 
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اخل انزؽ وہیئ وت املسمونں رپ تعیب اشؼ وہیئ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ںیم اہمتری لکشم لح  ف َ

 

س َّ

 

ِض
الْف
َ
 ف
َ
ِت َ
اذلَھ

رکات وہں افر فہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی آتی 

ہل فملس ےک ااحصب رپ تہب اشؼ وہ ریہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن زوکة اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآ

رفض یک اتہک اہمترا ابیق امؽ اپک وہ اجےئ )ذہلا فہ امؽ یکسج زوکة ددیی اجےئ فہ زنک ںیم اشلم ںیہن ےہ( افر اہلل ےن ریماث رقمر یک 

ہی نس رک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفامای ایک ںیم ھجت وک فہ ابت ہن اتبؤں وج بس زیچفں ےس رتہب اتہک دعب فاےل ولوگں وک امؽ ےلم 

ےہ رفامای فہ کین وعرت ےہ ہک بج رمد اوکس دےھکی وت فہ اوکس وخش رکدے افر بج یسک ابت اک مکح دے وت ایکس لیمعت رکے افر رمد 

 یک ددؾ وموجدیگ ںیم اےکس وقحؼ یک افحتظ رکے 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب یلعی، الیغؿ، رفعجنب اایس، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسلئ اک قح ایک ےہ؟

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اسلئ اک قح ایک ےہ؟

     1652    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ٛثیر، سٔياٌ، مؼٌب بً محنس بً َشحبيل، يٌلی بً ابی یحٌی ، ٓاكنہ بيت حشین، حرضت ًلی رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ ٛے ػاحبزازے حشین رضی اہلل ًيہ

ثََيا ُمِؼ  ٌُ َحسَّ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اكَٔنَة َحسَّ َٓ  ًِ ًَ ًُ ََبٔی َیِحٌَی  لَی بِ ٌِ ثَىٔی َي ِحبٔيَل َحسَّ ًٔ َُشَ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ُب بِ ٌَ



 

ٌّٙ َو  ائٔٔل َح ًََلِيطٔ َوَسلََّه لٔلشَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَلٓٔیٕ   ًٔ ًِ حَُشیِٔن بِ ًَ ًَلَی ََفَٕض بِٔئت حَُشیِٕن  ٌِ َجاَئ  ٔ  إ

ؿ، بعصم نب دمحم نب رش ،لی، یلعی نب ایب ییحی، افہمط تنب نیسح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک اصزبحادے دمحم نب ریثک، ایفس

 نیسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اسلئ اک قح ےہ ارگہچ وھگڑے رہ وسار وہ رک آےئ 

نیسح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک  دمحم نب ریثک، ایفسؿ، بعصم نب دمحم نب رش ،لی، یلعی نب ایب ییحی ، افہمط تنب :  رافی

 اصزبحادے نیسح ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اسلئ اک قح ایک ےہ؟

     1653    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رآٍ، یحٌی بً آزو، زہیر، سٔياٌ، ٓاكنہ بيت حشین، حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ ےن بَی رسول ػلی اہلل  :  راوی

 ًليہ وآلہ وسله

ٌَ ًٔيِ  َيا ِٔ اَل َرََیُِت ُس َٗ ًِ َطِيٕذ  ًَ ثََيا ُزَصیِْر  ًُ آَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اكٔ َحسَّ َٓ  ًِ ًَ َنَة بِٔئت حَُشیِٕن َسُظ 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِثَلطُ  َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًِ ََبٔيَضا  ًَ 

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، ایفسؿ، افہمط تنب نیسح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن یھب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس 

 رطح یک دحثی رفاتی یک ےہ

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، ایفسؿ، افہمط تنب نیسح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن یھب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اسلئ اک قح ایک ےہ؟

     1654    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث، سٌيس بً ابی سٌيس، ًبسالزحنً بً بحيس، حرضت او بحيس :  راوی

ًٔ بَُحيِ  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  تٔطٔ َُوِّ بَُحِيٕس َوکَاىَِت َحسَّ ًِ َجسَّ ًَ ٕس 

 ًَ َّی اہللُ  اَلِت َلُط یَا َرُسوَل اہللٔ َػل َٗ ََّضا  َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ بَاَی ًَلَی بَابٔی ٔمنَّ وُو  ُ٘ ٜٔیَن َلَي ٌَّ اِلنِٔش ٔ َلِيَک إ

ًِٔليطٔ إٔیَّ  ُ َنا ََٔجُس َلُط َطِيّئا َ ٔليَيطُ إٔیَّاُظ إَٔلَّ َٓ ٌِ ٌِ َلِه َتحٔٔسی َلُط َطِيّئا ُا ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اہللُ  اَل َلَضا َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا اُظ  ّٔ  هِٔل



 

 ٔ ٌٔيطٔ إَٔلِيطٔ فٔی یَسٔظ َٓ َٓاِز ا  ّٗ  ُمَِحَ

تی ےہ افر اؾ دیجب ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، دبعارلنمح نب دیجب، رضحت اؾ دیجب ےس رفا

فملس ےس تعیب یک یھت ہک اوہنں رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیکسم ریمے درفازے رپ آڑھکا وہات ےہ افر 

 ریتے اپس دےنی وک ھچک ہن ریمے اپس اوکس دےنی وک وکیئ زیچ ںیہن وہیت )وت ںیم ایک رکفں( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ

 وساےئ اکی ےلج وہےئ رھک ےک وت اےکس اہھت ںیم فیہ ڑکا دے 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، دبعارلنمح نب دیجب، رضحت اؾ دیجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق دےنی اک ایبؿ اکرف وک

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اکرف وک دصہق دےنی اک ایبؿ

     1655    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ابی طٌيب، ًيسٰی بً یوىص، ہظاو بً رعوہ، حرضت اسناء رضی اہلل ًيہا :  راوی

ِيٕب اِلََحَّ  ٌَ ًُ ََبٔی ُط ثََيا ََِحَنُس بِ اَلِت َحسَّ َٗ ًِ ََِسَناَئ  ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسی بِ انٔیُّ َحسَّ

 َٗ ِّی  ٌَّ َُم ٔ ِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ُ٘ َٓ ْة  َٛ یِٕع َوهَٔی َرأَُنْة ُمِْشٔ ًَِضٔس رُقَ ِّی َرأَُبّة فٔی  ًَلَیَّ َُم ٔسَمِت  ًَلَیَّ َوهَٔی َٗ ْة ٔسَمِت  َٛ َرأَُنْة ُمِْشٔ

ٔک  َٓٔؼلٔی َُمَّ ِه  ٌَ اَل َن َٗ أَٔػلَُضا  َٓ ََ 

ادمح نب ایب بیعش، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اامسء ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی فادلہ ریمے اپس آںیئ وج 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقشی ےک دنی )رشک( یک رطػ املئ یھت افر االسؾ ےس رفنت رکیت یھت ںیم ےن رعض ایک ای

ریمے اپس ریمی فادلہ آںیئ ںیہ رگم فہ رشمہک ںیہ افر االسؾ ےس رفنت رکیت ںیہ وت ایک ںیم اےکن اسھت نسح ولسک ےس شیپ آؤ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں اینپ امں ےک اسھت نسح ولسک رک 

 اشہؾ نب رعفہ، رضحت اامسء ریض اہلل اہنعادمح نب ایب بیعش، ٰیسیع نب ویسن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج زیچ اک رفانک درتس ںیہن



 

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 سج زیچ اک رفانک درتس ںیہن

     1656    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً مٌاذ، ٛہنص، سيار، بً ميوور، حرضت بہيشہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ بَىٔی  ًٔ َمِيُووٕر َرُجْل ٔم ًِ َسيَّارٔ بِ ًَ ِضَنْص  َٛ ثََيا  ثََيا ََبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ًِ اِمَزََةٕ َحسَّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ زَاَرَة  َٓ

اُل َلَضا َ٘ َٗ  ُي ََٓسَخَل بَِيَيطُ َوبَیَِن  َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ٌَ ََبٔی الئَّيیَّ َػل اَلِت اِسَتأَِذ َٗ ًِ ََبٔيَضا  ًَ ُل بَُضِيَشُة  بِّ َ٘ َل ُي ٌَ َح َٓ نٔئؼطٔ 

اَل اِلَناُئ  َٗ طُ  ٌُ ِيُئ الَّٔذی ََل َیحٔلُّ َمِي اَل یَا َرُسوَل اہللٔ َما الظَّ َٗ ُط َوَیِلَتزُٔو ثُهَّ  ٌُ ِيُئ الَّٔذی ََل یَٔحلُّ َمِي اَل یَا ىَٔيیَّ اہللٔ َما الظَّ َٗ

َل اِلَدیِرَ َخیِْر َلَک  ٌَ ِٔ ٌِ َا اَل ََ َٗ طُ  ٌُ ِيُئ الَّٔذی ََل َیٔحلُّ َمِي اَل یَا َرُسوَل اہللٔ َما الظَّ َٗ اَل اِلنِٔلُح  َٗ 

 سہ ریض اہلل
ئ ِہ 
ت
س، ایسر، نب وظنمر، رضحت 

 م
کہ

ہنع اےنپ فادل ےک قلعتم رفاتی رکےت وہےئ یتہک ںیہ ہک اوہنں  دیبع اہلل نب اعمذ، 

ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یک  یتم ںیم احرضی یک ااجزت اچیہ بج آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےنٹپل ےگل  صیمق ااھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دبؿ ابمرک وچےنم ےگل افر )وجش رسمت ںیم( آپ یلص

ےکس رھپ رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ایک زیچ ےہ سج اک رفانک درتس ںیہن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپین، ا

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کمن، اےکس دعب رھپ وپاھچ ہک ای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ایک زیچ ےہ اکسج رفانک درتس ںیہن؟ آپ یلص اہلل

ای وت دعب رھپ وپاھچ ہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ایک زیچ ےہ اکسج رفانک درتس ںیہن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ینتج یھب یکین رکے اگ فہ ریتے قح ںیم رتہب یہ وہیگ 

س، ایسر :  رافی

 م
کہ

 سہ ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، 
ئ ِہ 
ت
 ، نب وظنمر، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسم ےک ادنر وساؽ رکان

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 دجسم ےک ادنر وساؽ رکان

     1657    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بْش بً آزو، ًبساہلل بً برک، مبارک بً ٓـالہ ثابت بيانی، ًبسالزحنً بً ابی ليلی، حرضت ًبسالزحنً بً ابی  :  اویر

 برک رضی اہلل ًيہ



 

 ٔ ًِ ثَاب ًَ اَلَة  ـَ َٓ  ًُ ثََيا ُمَباَرُک بِ ِضِٔمُّ َحسَّ ًُ برَِکٕ الشَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ آَزَو َحسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ًٔ ٕت الِ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ بَُيانٔیِّ 

َه صَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ََبٔی برَِکٕ  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ ََبٔی َلِيلَی  َه اِلَيِوَو بِ ٌَ ِ ِل ٔمِيُِٜه َََحْس ََك

ًَِيطُ َزَخ  اَل ََبُو برَِکٕ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ٜٔيّيا  ًٔ ٔمِش ًَِبٔس الزَِّحَن ٕ فٔی یَسٔ  َة ُخِبز َوَجِسُت ٛرِٔسَ َٓ إَٔذا ََىَا بَٔشائٕٔل َيِشأَُل  َٓ ِلُت اِلَنِشحَٔس 

ُتَضا إَٔلِيطٔ  ٌِ َٓ َس َٓ أََخِذتَُضا ٔمِيطُ  َٓ 

اہلل ہنع ےس  رشب نب آدؾ، دبعاہلل نب رکب، ابمرک نب اضفہل اثتب انبین، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب ریض

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک مت ںیم ےس وکؿ ااسی ےہ سج ےن آج یسک نیکسم وک اھکان الھکای وہ؟ اوبرکب 

 اھت ریض اہلل ہنع وبےل ںیم دجسم ںیم آای وت ںیم ےن داھکی ہک اکی ریقف امگن راہ ےہ ںیم ےن رفیٹ اک اکی ڑکٹا وج دبعارلنمح ےک اہھت ںیم

 ےل رک اوکس ددیای 

رشب نب آدؾ، دبعاہلل نب رکب، ابمرک نب اضفہل اثتب انبین، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رکمفہ ےہاہلل ےک انؾ رپ امانگن

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اہلل ےک انؾ رپ امانگن رکمفہ ےہ

     1658    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو ًباض، يٌ٘وب بً اسحٙ، سلامیٌ بً مٌاذ حرضت جابز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا يَ  بَّأض اِل٘ٔلَِّورٔیُّ َحسَّ ٌَ ثََيا ََبُو اِل َٜٔسرٔ َحسَّ ًُ اِلُنِي ثََيا ابِ نٔئِمِّ َحسَّ اذٕ التَّ ٌَ ًٔ ُم ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ مٔیُّ  َٙ اِلَحرِضَ ًُ إِٔسَح وُب بِ ُ٘ ٌِ

َه ََل ُيِشأَُل بَٔوِجطٔ اہللٔ إَٔلَّ اِلَحيَّةُ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ 

احسؼ ، امیلسؿ نب اعمذ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوب ابعس، وقعیب نب ا

 ہک اہلل ےک انؾ رپ وکیئ زیچ ہن امیگن اجےئ وساےئ تنج ےک 

 اوب ابعس، وقعیب نب اقحس، امیلسؿ نب اعمذ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 وج صخش اہلل ےک انؾ رپ امےگن اےکس اسھت ایک اعمہلم رکان اچےیہ؟

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وج صخش اہلل ےک انؾ رپ امےگن اےکس اسھت ایک اعمہلم رکان اچےیہ؟

     1659    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، اًنع، محاہس، ًبساہلل بً ًنز، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

 َٗ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َرُسوُل اہللٔ َػ َحسَّ َٗ َّی اہللُ اَل  ل

أَٔجيبُوُظ َو  َٓ ِه  ُٛ ًَا ًِ َز ًُِلوُظ َوَم َ أ َٓ ًِ َسأََل بٔاہللٔ  أًَٔيُذوُظ َوَم َٓ اَذ بٔاہللٔ  ٌَ ًِ اِسَت َلِيطٔ َوَسلََّه َم ا ًَ ّٓ زُو ٌِ ٍَ إَٔلِيُِٜه َم ًِ َػَي َم

َّی َتزَِوا اِزًُوا َلطُ َحً َٓ ٌِ َلِه َتحُٔسوا َما تُکَآٔئُوىَطُ  ٔ إ َٓ کَآٔئُوُظ  أِتُُنوظُ  َٓ َٓ ِس کَا َٗ ُِه  َّٜ  ََى

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اجمدہ، دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 امےگن اوکس دف افر وج فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اہلل ےک انؾ رپ انپہ بلط رکے وت اوکس انپہ دف افر وج صخش اہلل ےک انؾ رپ مت ےس ھچک

صخش اہمتری دوعت رکے اوکس وبقؽ رکف افر وج صخش اہمترے اسھت اشحؿ اک اعمہلم رکے وت مت اوکس ااکس دبہل دف ارگ ااکس دبہل اکچےن 

 یک اطتق ہن وہ وت اےکس قح ںیم داعےئ ریخ رکےت روہ  اہیں کت ہک مت وسحمس رکف ہک ااکس دبہل وپرا وہ ایگ 

 ؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اجمدہ، دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امتؾ امؽ دصہق رکین یک اممتعن اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  اک ایبؿامتؾ امؽ دصہق رکین یک اممتعن

     1660    حسیث                               جلس اول  :  جلس

موسی بً اسنٌيل، حناز، محنس بً اسحٙ، ًاػه بً ًنز بً ٗتازہ محنوز بً لبيس جابز بً ًبساہلل، حرضت جابز  :  راوی

 بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

ا ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َلبٔيٕس  ٔ بِ ًِ َمِحُنوز ًَ َتاَزَة  َٗ  ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ْز 

َه إٔذِ َجائَطُ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  يَّا ًِٔيَس َرُسؤل اہللٔ َػل ُٛ اَل  َٗ ِبٔس اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَ  ًٔ ٔ بِ ةٕ َجابٔز ـَ ًِ َذَصٕب   َرُجْل بٔنِٔثٔل بَِي ٔم



 

ِيُط  ًَ َق  أرَِعَ َٓ ْة َما ََِملُٔک َُیَِرَصا  َٗ َٓهَٔی َػَس ُدِذَصا  َٓ  ٌٕ ٔس ٌِ ًِ َم ٔ ٔم اَل یَا َرُسوَل اہللٔ َََػِبُت َصٔذظ َ٘ َّی اہللُ َٓ َرُسوُل اہللٔ َػل

اَل ٔمِثَل َذلَٔک  َ٘ َٓ  ًٔ ئطٔ اِْلَیَِن ِٛ ًِ َٗٔبٔل ُر ًَِيطُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ َََتاُظ ٔم َق  َٓأرَِعَ ئطٔ اِْلَِيرَسٔ  ِٛ ًِ َٗٔبٔل ُر ًَِيطُ ثُهَّ َََتاُظ ٔم َق  أرَِعَ َٓ

ًَلَ  َّی اہللُ  َٓأََخَذَصا َرُسوُل اہللٔ َػل ٔٔطٔ  ًِ َخِل َه ثُهَّ َََتاُظ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َلِو َََػابَتِ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ُط بَٔضا  َٓ َحَذ َٓ َه  طُ ِيطٔ َوَسلَّ

ِه بَٔنا یَِنلُٔک  ُٛ ِتٔی َََحُس َه َیأ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِتُط  رَقَ ٌَ ِتُط ََِو َل ٌَ ُس َْلَِوَج ٌُ ِ٘ ْة ثُهَّ َي َٗ ٔ َػَس وُل صَٔذظ ُ٘ َي َٓ

ٔ ُٔىّی ًِ َهِضز ًَ  ٌَ ٔة َما کَا َٗ َس ُّٕ اليَّاَض َخیِرُ الؼَّ ٜٔ  َيِشَت

د، دمحم نب ااحسؼ ، اعمص نب رمع نب اتقدہ ومحمد نب دیبل اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس ومیس نب اامسلیع، امح

رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت اےنت ںیم اکی صخش اکی اڈنے ےک ربارب وسان ےل رک آای افر رعض ایک 

ملس ہی اڈنہ ےھجم وسےن یک اکؿ ےس الم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوکس ےل ےیجیل ہی دصہق ےہ افر اےکس ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

العفہ ریمے اپس ھچک امؽ ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایکس رطػ ےس ہنم ریھپ ایل رھپ فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن یک دروختس یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ ایکس رطػ ےس ہنم ریھپ ایل رھپ فہ فملس ےک داینہ رطػ آای افر وسان وبقؽ رک

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ہنم ریھپ ایل رھپ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےس آای آپ  ابںیئ رطػ ےس آای آپ یلص

ارگ فہ اےس گل اجات وت اوکس زیمخ رک داتی ای اوکس وچٹ اچنہپات آپ یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وسان ےل رک کنیھپ دای 

فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اکی صخش اانپ اسرا امؽ ےل رک الچ آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ہی دصہق ےہ رھپ ھٹیب رک ولوگں ےک اسےنم 

  یھب امؽ دار رےہ اہھت الیھپات ےہ رتہب دصہق فہ ےہ اکسج امکل دصہق دےنی ےک دعب

ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب اقحس، اعمص نب رمع نب اتقدہ ومحمد نب دیبل اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ةاتکب اسلٰوک :   ابب

 امتؾ امؽ دصہق رکین یک اممتعن اک ایبؿ

     1661    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابً ازریص، حرضت ابً اسحٙ :  راوی

 ٔ َٙ بٔإِٔسَيازٔظ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ثََيا ابِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَيَّا َماَلَک ََل َحاَجَة َلَيا بٔطٔ  َحسَّ َياُظ َزاَز ُخِذ  ٌِ  َوَم

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، رضحت انب ااحسؼ ےن یھب ایس دنس ف وہفمؾ یک رفاتی ایبؿ یک ےہ اںیمس ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اانپ امؽ ےل اج ںیمہ ایکس رضفرت ںیہن 



 

 ؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، رضحت انب اقحسامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امتؾ امؽ دصہق رکین یک اممتعن اک ایبؿ

     1662    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اسحٙ بً اسنٌيل، سٔياٌ بً ًحَلٌ، ًياق بً ًبساہلل بً سٌس، ابوسٌيس، حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل  :  راوی

 ًيہ

ٕس َس  ٌِ ًٔ َس ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًٔ ًِ ًَٔيأق بِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیَّ َحسَّ ٍَ ََبَا َس  نٔ

 َٓ حُوا  ََّطَ َٓ حُوا ثَٔيابّا  ٌِ یََِّطَ َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أََمَز الئَّيیُّ َػل َٓ وُل َزَخَل َرُجْل اِلَنِشحَٔس  ُ٘ ًَلَی َي أََمَز َلطُ بَٔثِوبَیِٔن ثُهَّ َحثَّ 

اَل ُخِذ ثَِوبََک  َٗ ََٓؼاَح بٔطٔ َو ِوبَیِٔن  َح َََحَس الثَّ ََّطَ َٓ َحاَئ  َٓ ٔة  َٗ َس  الؼَّ

احسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ نب الجعؿ، ایعض نب دبعاہلل نب دعس، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا

اکی صخش دجسم ںیم آای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک اےنپ ڑپکے ارتےن اک مکح دای )ینعی رضفرت ےس زادئ ڑپکفں وک 

وگں ےن ڑپکے ااترے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس دف ڑپکے اس صخش وک رمتمح دصہق رکےن اک مکح ایک( سپ ول

رفامےئ رھپ اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق یک تلیضف ایبؿ رفامیئ وت فیہ صخش آای افر دف ڑپکفں ںیم ےس اکی ڑپکا 

 رک رفامای اانپ ڑپکا اےنپ اپس رھک  دصہق ںیم دانی اچاہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑگب

 اقحس نب الیعمس، ایفسؿ نب الجعؿ، ایعض نب دبعاہلل نب دعس، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ؽ دصہق رکین یک اممتعن اک ایبؿامتؾ ام

     1663    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ََبٔی  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َػالٕٔح 

ولُ  ٌُ ًِ َا ٔ ُٔىّی َوابَِسَِ بَٔن ًِ َهِضز ًَ َٚ بٔطٔ  ةٔ َما َتَزَک ُٔىّی ََِو ُاُؼسِّ َٗ َس ٌَّ َخیَِر الؼَّ ٔ َه إ  َوَسلَّ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض ا



 

رفامای رتہب دصہق فہ ےہ وج دصہق دےنی فاےل وک سلفم ہن انبےئ ہکلب امؽ دار رےنہ دے افر دصہق اک آاغز اےنپ الہ ف ایعؽ ںیم ےس 

 رکے 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امتؾ امؽ دصہق رکےن یک ااجزت

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امتؾ امؽ دصہق رکےن یک ااجزت

     1664    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیس بً خالس بً موہب، ليث، ابوزبیر، یحٌی بً جٌسہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہٗتيبہ بً سٌيس، ی :  راوی

ًِ ََبٔی ا ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ اََل َحسَّ َٗ ًٔ َمِوَصٕب الزَِّملٔیُّ  ًُ َخالٔٔس بِ ٌٔيٕس َویَزٔیُس بِ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ َسَة  ٌِ ًٔ َج ًِ َیِحٌَی بِ ًَ  ٔ لزُّبَیِر

ولُ ََبٔی صَُزیِ  ٌُ ًِ َا اَل ُجِضُس اِلُن٘ٔلِّ َوابَِسَِ بَٔن َٗ ُل  ـَ ِٓ ٔة ََ َٗ َس اَل یَا َرُسوَل اہللٔ ََیُّ الؼَّ َٗ َُّط   َزَة ََى

ہبیتق نب دیعس، سیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل، اوبزریب، ییحی نب دعجہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 فآہل فملس وکؿ اس دصہق الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ امؽ وج مک امؽ فاال فیلکت ااھٹ وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع

 رک دے افر دصہق یک ادتباء اےنپ الہ ف ایعؽ ےس رکے 

 ہبیتق نب دیعس، سیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل، اوبزریب، ییحی نب دعجہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 امتؾ امؽ دصہق رکےن یک ااجزت

     1665    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً سٌس، زیس بً اسله، حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ احنس بً ػالح، ًثناٌ بً ابی طيبہ، ٓـل بً زٛین، ہظاو :  راوی

یِٕن  َٛ ًُ زُ ُل بِ ـِ َٔ ثََيا اِل اََل َحسَّ َٗ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوصََذا َحٔسیُثُط  ٌُ بِ ًُ َػالٕٔح َوًُِثَنا ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا صَٔظاُو بِ َحسَّ

ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ََِسَلَه  َه یَِوّما ًُ  َزیِٔس بِ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  وُل َََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل ُ٘ ِيطُ َي ًَ أب َرضَٔی اہللُ  ًَ اِلَدلَّ َنَز بِ

 ٔ حٔئُِت ب َٓ ُتُط یَِوّما  ِ٘ ٌِ َسَب ٔ ُٙ ََبَا برَِکٕ إ ٔ ِلُت اِلَيِوَو ََِسب ُ٘ َٓ َٙ َذلَٔک َماَّل ًِٔئسی  َٓ َوا َٓ  َٚ ٌِ ىََتَؼسَّ ََ ٔ ٕٔ َمال اَل َرُسوُل اہللٔ ئِؼ َ٘ َٓ ی 



 

ًَِيُط  اَل َوََتَی ََبُو برَِکٕ َرضَٔی اہللُ  َٗ ُِٗلُت ٔمِثَلُط  ِيَت ْٔلَصِلَٔک  َ٘ َه َما ََبِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ بٔکُلِّ َما ًِٔيَسُظ 

ِيَت ْٔلَصِ  َ٘ َه َما ََبِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔلَی َطِيٕئ ََبَّساَػل َک إ ُ٘ ُِٗلُت ََل ََُسابٔ ِيُت َلُضِه اہللَ َوَرُسوَلُط  َ٘ اَل ََبِ َٗ  لَٔک 

ادمح نب اصحل، امثعؿ نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 دای اافتؼ ےس اؿ دونں ریمے اپس امؽ اھت ںیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک آج ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک دصہق رکےن اک مکح

اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس ڑبھ اجؤں اگ ارگ ع یھ ڑبھ اتکس وہں اگ ذہلا ںیم اےنپ امتؾ امؽ اک فصن ےل رک احرض  یتم وہا آپ یلص اہلل 

ایک وھچڑا؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم انتج الای وہں ایس دقر ںیم ےن الہ ف ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای مت ےن اےنپ الہ ف ایعؽ ےک ےیل 

ایعؽ ےک ےیل وھچڑ دای ےہ اےکس دعب اوبرکب ریض اہلل ہنع اانپ امتؾ ااثہث ےل رک احرض  یتم وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

ےیل وت ںیم اہلل افر ااکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھچڑ ےس یھب وپاھچ ہک الہ ف ایعؽ ےک ےیل ایک وھچڑا؟ اوہنں ےن وجاب دای اےکن 

 آای وہں ںیم ےن دؽ ںیم اہک اوبرکب ںیم مت ےس ع یھ یسک اعمہلم ںیم ہن ڑبھ وکسں اگ 

 ادمح نب اصحل، امثعؿ نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپین الپےن یک تلیضف

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اپین الپےن یک تلیضف

     1666    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اہلل ًيہمحنس بً ٛثیر، ہناو، ٗتازہ، حرضت سٌيس بً النشيب رضی  :  راوی

َّی اہللُ  ّسا ََتَی الئَّيیَّ َػل ٌِ ٌَّ َس ٌٔيٕس ََ ًِ َس ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ٕ ََِخبََرىَا َصنَّ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ةٔ َحسَّ َٗ َس اَل ََیُّ الؼَّ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

اَل اِلَناُئ  َٗ ًَِحُب إَٔلِيَک  ََ 

ابیسمل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع روسؽ یلص اہلل دمحم نب ریثک، امہؾ، اتقدہ، رضحت دیعس نب 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ دصہق وکؿ اس ےہ؟ رفامای اپین 

 الپان 

 بیسمل ریض اہلل ہنعدمحم نب ریثک، امہؾ، اتقدہ، رضحت دیعس نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اپین الپےن یک تلیضف

     1667    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بہ، ٗتازہ، سٌيس بً مشيب، حص، حرضت سٌس بً ًبازہ رضی اہلل محنس بً ًبسالزحيه، محنس بً رعرعہ، طٌ :  راوی

 ًيہ

ٌٔئس بِ  ًِ َس ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ َة  رَعَ ًُ رَعِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس الزَّحٔئه َحسَّ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ًٔ اِلُنَشئِّب َواِلَحَش

ًِ الئَّيیِّ  ًَ ًٔ ًَُباَزَة  ٔس بِ ٌِ َه ىَِحَوظُ َس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب دبعارلمیح، دمحم نب رعرعہ، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، سح، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےس )اکی دفرسی دنس ےک 

 اسھت( ایس رطح رمفی ےہ 

 رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعارلمیح، دمحم نب رعرعہ، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، سح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اپین الپےن یک تلیضف

     1668    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بواسحٙ، حرضت سٌس بً ًبازہ رضی اہلل ًيہمحنس بً ٛثیر، اْسائيل، ا :  راوی

َّطُ  ًٔ ًَُباَزَة ََى ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ  َٙ ًِ ََبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيُل  ٕ ََِخبََرىَا إِْٔسَ ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕس  َحسَّ ٌِ ٌَّ َُوَّ َس ٔ اَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َٗ

اَل الِ  َٗ ُل  ـَ ِٓ ٔة ََ َٗ َس أَیُّ الؼَّ َٓ سٕ َماَتِت  ٌِ ٔ ْٔلُوِّ َس اَل صَٔذظ َٗ َحَفَ بٔئِّزا َو َٓ اَل  َٗ  َناُئ 

دمحم نب ریثک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع 

الضف ےہ؟ رفامای اپین، رافی اک ایبؿ ےہ ہک فآہل فملس ریمی امں اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ اےکس ااصیؽ وثاب یک رغض ےس وکؿ اس دصہق 

 رضحت دعس ےن اکی ونکاں دھکفاای افر اہک ہی اؾ دعس ےک )ااصیؽ وثاب ےک( ےیل ےہ 

 دمحم نب ریثک، ارسالیئ، اوباقحس، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 اپین الپےن یک تلیضف



 

     1669    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًلی بً حشین بً ابزاہيه بً اطکاب، ابوبسر، ابوخالس، حرضت ابوسٌس رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًٔ إٔبَِزاص ًُ اِلُحَشیِٔن بِ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ  ٌَ ٌَ یَِيزُٔل فٔی بَىٔی َزاََل ثََيا ََبُو َخالٕٔس الَّٔذی کَا ثََيا ََبُو بَِسٕر َحسَّ ًٔ إِٔطکَاَب َحسَّ يَه بِ

َشا ُمِش  َٛ اَل ََیَُّنا ُمِشلٕٔه  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ ََبٔی َس ًَ ًَ ىُبَِيٕح  َشاُظ اہللُ لّٔنا ثَِوبّا  َٛ ٕی  لَی رُعِ

ًِ ثَٔنارٔ اِلَحئَّة َوََیُّنَ  َنطُ اہللُ ٔم ٌَ ِ َٕ ََك ًَلَی ُجو َه ُمِشلّٔنا  ٌَ ِ ًِ ُخرِضٔ اِلَحئَّة َوََیَُّنا ُمِشلٕٔه ََك ًَلَی َهَنإٕ ٔم ا ُمِشلٕٔه َسَقی ُمِشلّٔنا 

 ٔ ٙٔ اِلَنِدُتوو ًِ الزَّحٔي اُظ اہللُ ٔم َ٘  َس

امیہ نب ااکشب، اوبدبر، اوباخدل، رضحت اوبدعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلع نب نیسح نب ارب

الھکےئ وت ےن رفامای وج املسمؿ یسک ےگنن وک ڑپکا انہپےئ اگ وت اہلل اعتیل اوکس تنج اک رہا ابلس انہپےئ اگ افر وج املسمؿ یسک وھبےک وک اھکان 

 ےک لھپ الھکےئ اگ، افر وج املسمؿ یسک ایپےس وک اپین الپےئ وت اوکس اہلل اعتیل تنج یک رشاب الپےئ اگ  اہلل اعتیل اوکس تنج

 یلع نب نیسح نب اربامیہ نب ااکشب، اوبدبر، اوباخدل، رضحت اوبدعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  دانی ابثع ارج ےہ

 

س
ی 
 یسک وک وکیئ زیچ اعر

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  دانی ابثع ارج ےہ

 

س
ی 
 یسک وک وکیئ زیچ اعر

     1670    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہابزاہيه بً موسی، اْسائيل، ح، مشسز، ًيسی، حشاٌ بً ًليہ، ابوٛبظہ، حرضت ً :  راوی

ثََيا ًٔيَسی َوَصَذا َحسٔیُث  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ائٔيُل ح و َحسَّ اَل ََِخبََرىَا إِْٔسَ َٗ ًُ ُموَسی  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ  َحسَّ ًَ ٕ َوصَُو َََتهُّ  ز ُمَشسَّ

لُو ِبَظَة الشَّ َٛ ًِ ََبٔی  ًَ َة  ًَٔليَّ  ًٔ ٌَ بِ ا ًِ َحشَّ ًَ َّی اہللُ اِْلَِوَزاعٔیِّ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ِنزٕو َي ًَ  ًَ ًَِبَس اہللٔ بِ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ لٔیِّ 

َنُل َرُجْل بَٔدِؼَلٕة ٔمِيَضا َرَجاَئ ثََوا ٌِ ٔ َما َي ِيز ٌَ ًَّ َمئيَحُة اِل ًََِلصُ ٌَ َخِؼَلّة ََ و ٌُ َلِيطٔ َوَسلََّه ََِرَب َٙ َمِوًُوزَٔصا إَٔلَّ ًَ  بَٔضا َوَاِؼٔسی

ٌَ َمئيَحةٔ ا َسِزىَا َما زُو ٌَ َٓ  ٌُ ا اَل َحشَّ َٗ  ٕ ز اَل ََبُو َزاُوز فٔی َحٔسیٔث ُمَشسَّ َٗ ََلؤ ََِزَخَلطُ اہللُ بَٔضا اِلَحيََّة  ًِ َرزِّ الشَّ ٔ ٔم ِيز ٌَ ِل

ٌِ ىَبِ  َيا ََ ٌِ َنا اِسَتَل َٓ ٙٔ َوىَِحَوُظ  ی ٔ ًِ الَّطَّ ًَ اكٔٔص َوإَٔماكَٔة اِْلََذی  ٌَ ًََْشَ َخِؼَلّة َوَاِظنٔئت اِل َّ َخِنَشَة   لُ

اربامیہ نب ومیس، ارسالیئ، ح، دسمد، یسیع، شحؿ نب ہیطع، اوبہشبک، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اچسیل ںیتلصخ ںیہ س  ںیم بس ےس رتہب تلصخ رکبی اک اعتسمر دانی ےہ )دفدھ ےنیپ ےک

ےئیل( وج صخش اؿ وتلصخں ںیم ےس یسک وک وثاب یک ادیم رھک رک افر اےکس فددہ وک اچس اجؿ رک رکے اگ اہلل اعتیل اوکس تنج ںیم دالخ 

رفامےئ اگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دسمد یک دحثی ںیم شحؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن اؿ وتلصخں وک امشر ایک ًالثمالسؾ افر کنیھچ اک وجاب 

 ےس فیلکت دہ زیچ اک اٹہدانی، فریغہ وت مہ دنپرہ وتلصخں کت ہن چنہپ ےکس دانی راہتس 

 اربامیہ نب ومیس، ارسالیئ، ح، دسمد، یسیع، شحؿ نب ہیطع، اوبہشبک، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زخایچن ےک وثاب اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 زخایچن ےک وثاب اک ایبؿ

     1671    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، محنس بً ًَلء، ابواسامہ، بزیس بً ًبساہلل بً ابی بززہ، حرضت ابوموسی رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ًُ  ًِ بَُزیِٔس بِ َحسَّ ًَ ثََيا ََبُو ََُساَمَة  اََل َحسَّ َٗ ىَی َواحْٔس  ٌِ ََلٔئ اِلَن ٌَ ًُ اِل ُس بِ ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ٌُ بِ ًٔ ََبٔی بُزَِزَة ِثَنا ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی ُموَسی  ًَ ًِ ََبٔی بُزَِزَة  ٔلی َما َُٔمَز بٔطٔ کَأمَّل ًَ ٌِ ٌَ اِْلَٔمیَن الَّٔذی ُي ٌَّ اِلَدازٔ ٔ َه إ لَّ

یِٔن  َٗ ٔلَی الَّٔذی َُٔمَز َلطُ بٔطٔ َََحُس اِلُنَتَؼسِّ ُط إ ٌَ َٓ َّی یَِس ُشطُ َحً ِٔ َبّة بٔطٔ َن ا كَيِّ ّ
 ُمَوَفَّ

، رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اامتن دار اخزؿ وج ہک مکح ےک وماقف وخیش وخیش وپری اامتن اس صخش ےک وحاہل رک داتی ےہ سج ےک 

 ےیل مکح وہا ےہ وت اس ےک ےیل یھب اانت یہ وثاب ےہ انتج ہک دےنی فاےل ےک ےیل 

 ؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنعامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت اک اےنپ وشرہ ےک امؽ ےس دصہق دےنی اک ایبؿ

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  اےنپ وشرہ ےک امؽ ےس دصہق دےنی اک ایبؿوعرت اک



 

     1672    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، ميؼور، ط٘يٙ، مرسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًِ َمرِسُ  ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َّی َحسَّ اَل الئَّيیُّ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ  ٕٚ و

 َٔ ٌَ َلَضا ََِجزُ َما ََِن ٕ کَا ٔشَسة ِٔ َُیَِر ُم ًِ بَِئت َزِؤجَضا  ِت اِلَنزََِةُ ٔم َ٘ َٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا ََِن ًَ َتَشَب اہللُ  ِٛ ِت َولٔزَِؤجَضا ََِجزُ َما ا َ٘

ٕف َولَٔدازٔىٔطٔ  ٌِ ُضِه ََِجَز َب ـُ ٌِ ُؽ َب ُ٘  ٔمِثُل َذلَٔک ََل یَِي

دسمد، اوبوعاہن، وصنمر،  قیق، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ 

وکس یھب وثاب ےلم اگ رخچ رکےن اک افر وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ )ینعی امؽ( ےس رخچ رکے یگ افر ایکس تین ںیم وکیئ اسفد ہن وہاگ وت ا

 اےکس وشرہ وک وثاب ےلم اگ امکےن اک افر یکسج وحتلی ںیم ےہ اوکس یھب وثاب ےلم اگ افر یسک اک وثاب مک ہن وہاگ 

 دسمد، اوبوعاہن، وصنمر،  قیق، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وعرت اک اےنپ وشرہ ےک امؽ ےس دصہق دےنی اک ایبؿ

     1673    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً ابی وٗاؾ رضی اہلل  محنس بً سوار، ًبسالشَلو بً رحب، یوىص بً ًبيس، زیاز بً جبیر بً حيہ، حرضت سٌس :  راوی

 ًيہ

ًِ زٔیَ  ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ًِ یُوىَُص بِ ًَ ٕب  ًُ رَحِ ٔ بِ ََلو ِبُس الشَّ ًَ ثََيا  یِّ َحسَّ إر اِلنِْٔصٔ ًُ َسوَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ َة  ًٔ َحيَّ ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ٔ بِ از

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوَل اہللٔ َػل ا بَایَ اَل َلنَّ َٗ ٕس  ٌِ اَلِت یَا َس َ٘ َٓ ًِ نَٔشأئ ُمرَضَ  ََّضا ٔم أَى َٛ َْة َجلٔيَلْة  اَمِت اِمزََ َٗ َه اليَِّشاُئ  َسلَّ

َنا َیٔحلُّ َليَ  َٓ اَل ََبُو َزاُوز َوََُری ٓٔيطٔ َوََِزَوأجَيا  َٗ ًَلَی آبَائَٔيا َوََبَِيائَٔيا  َّا کَلٌّ  اَل الزَّكُِب ىَٔيیَّ اہللٔ إٔى َ٘ َٓ ًِ ََِمَوالٔضِٔه  َتأِکُِلَيطُ  ا ٔم

ِورٔیُّ  َذا َرَواُظ الثَّ َٛ اَل ََبُو َزاُوز َو َٗ ُل َوالزُّكَُب  ِ٘ اَل ََبُو َزاُوز الزَّكُِب اِلُدِبزُ َواِلَب َٗ ًِ یُوىَُص َوتُِضٔسیَيُط  ًَ 

رفاتی ےہ ہک  دمحم نب وسار، دبعاالسلؾ نب رحب، ویسن نب دیبع، زاید نب ،ریب نب ہیح، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس

بج وعروتں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک اکی دقر ف رمہبت فایل وعرت ڑھکی وہیئ فہ ہلیب رفم یک وعرت یتگل یھت 

ےہ  وبیل اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وت اےنپ امں ابپ افر ویٹیبں   اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اںیمس ہی یھب

ہک افر اےنپ وشرہفں ےک ات ع وہیت ںیہ وت مہ وک اےکن امؽ ںیم ےس ایک زیچ درتس ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ربط 



 

اھکؤ افر دہہی دف زبسی رتاکری اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ربط ےس رماد رفیٹ افر اتزہ وھچاہرہ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس وثری ےن یھب 

  رطح رفاتی ایک ےہ ویسن ےس ایس

 دمحم نب وسار، دبعاالسلؾ نب رحب، ویسن نب دیبع، زاید نب ،ریب نب ہیح، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ےک امؽ ےس دصہق دےنی اک ایبؿ وعرت اک اےنپ وشرہ

     1674    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حشً بً ًلی، ًبسالززاٚ، مٌنز، ہناو، ميبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش اَل َرُسوُل  َحسَّ َٗ وُل  ُ٘ ُت ََبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ اَل َسنٔ َٗ طٕ  ًٔ ُمَيبِّ ٔ بِ او َصنَّ

َلَضا نِٔؼ  َٓ  ٔ ٔ ََِمزٔظ َُیِر  ًِ ِشٔب َزِؤجَضا ٔم َٛ  ًِ ِت اِلَنزََِةُ ٔم َ٘ َٔ َه إَٔذا ََِن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل  ُٕ ََِجزٔظ

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، ہبنم

 ارگ وکیئ وعرت اےنپ وشرہ یک امکیئ ںیم ےس ایکس ااجزت ےک ریغب رخچ رکے یگ وت اوکس آداھ وثاب ےلم اگ 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 وعرت اک اےنپ وشرہ ےک امؽ ےس دصہق دےنی اک ایبؿ

     1675    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًلاء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ محنس بً سوار، ًبسہ، ًبسالنلک، :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًَِبٔس اِلَنلٔٔک   ًِ ًَ ًَِبَسةُ  ثََيا  یُّ َحسَّ إر اِلنِْٔصٔ ًُ َسوَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ بَِئت َحسَّ ُٚ ٔم ٔ َاَؼسَّ فٔی اِلَنزََِة

ُٗوتَٔضا َواِْلَِجزُ بَِييَ   ًِ اَل ََل إَٔلَّ ٔم َٗ اَل ََبُو َزاُوز َصَذا َزِؤجَضا  َٗ ًِ َمأل َزِؤجَضا إَٔلَّ بٔإٔذِىٔطٔ  َٚ ٔم ٌِ َاَؼسَّ ُضَنا َوََل َیٔحلُّ َلَضا ََ

 ٕ او ُٕ َحٔسیَث َصنَّ ٌِّ ـَ  ُي

دمحم نب وسار، دبعہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ایک وعرت اےنپ 

 ںیم ےس دصہق رک یتکس ےہ؟ اوہنں ےن اہک ںیہن اہتبل اےنپ رخچ ںیم ےس دے یتکس ےہ افر وثاب دفونں وک وہاگ افر ہی اخفدن ےک رھگ

ابت وعرت ےک ےیل درتس ںیہن ہک فہ اےنپ اخفدن ےک امؽ ںیم ےس ایکس ااجزت ےک ریغب دصہق دے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی رفاتی 



 

 دحثی امہؾ وک فیعض رک دیتی ےہ 

 دمحم نب وسار، دبعہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحص افر لخب یک ذمتم

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1676    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 موسی بً اسنٌيل، حناز، ابً سلنہ، ثابت، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ا ىَزََلِت َل اَل َلنَّ َٗ ًِ ََىَٕص  ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ ًُ َسَلَنَة  اْز صَُو ابِ ثََيا َحنَّ ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسی بِ وا مٔ َحسَّ ُ٘ ٔٔ َّی تُِي ا  َتَيالُوا اِلبٔرَّ َحً نَّ

 َٗ ِّی  ِّی َُِطضُٔسَک ََن إٔن َٓ ًِ ََِمَوالَٔيا  اَل ََبُو كَِلَحَة یَا َرُسوَل اہللٔ َََری َربََّيا َيِشأَلَُيا ٔم َٗ  ٌَ و ِلُت ََِرضٔی بٔأَرٔیَحاَئ َلُط تُٔحبُّ ٌَ ِس َج

 ٔ ابَت ِلَضا فٔی رَقَ ٌَ َه اِج َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  اَل َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ اَل ََبُو َٓ َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ًٔ ثَابٕٔت َوَُبَیِّ بِ ٌَ بِ ا َشَنَضا بَیَِن َحشَّ َ٘ َٓ َک 

 ٔ ًٔ اِْلَِسَوز ًُ َسِضٔل بِ اَل ََبُو كَِلَحَة َزیُِس بِ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ اِْلَِنَؼارٔیِّ ُمَحنَّ ًَ ىٔی  َِ ًٔ َزیِٔس َزاُوز بََل ًَِنزٔو بِ  ًٔ ٔ بِ او ًٔ رَحَ بِ

 ًَ  ًٔ ٔلَی رَحَ َمَياَة بِ ٌٔ إ ا ٌَ ٕ یَِحَتنٔ او ًٔ رَحَ ًٔ اِلُنِئذرٔ بِ ًُ ثَابٔٔت بِ ٌُ بِ ا ارٔ َوَحشَّ ًٔ اليَّحَّ ًٔ َمالٔٔک بِ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٕ َوصَُو اِْلَُب ٔسیِّ بِ او

 ٔ ًٔ َمال ًَِنزٔو بِ  ًٔ اؤَیَة بِ ٌَ ًٔ ُم ًٔ َزیِٔس بِ ًَتٔئک بِ  ًٔ ِئص بِ َٗ  ًٔ ٔب بِ ٌِ َٛ  ًُ الُٔث َوَُبَیُّ بِ ٌَ َوََبَا الثَّ ا ٍُ َحشَّ ِنْزو َیِحَن ٌَ َٓ ًٔ اليَّحَّارٔ  ٔک بِ

ُة آبَائٕ  اَل اِْلَِنَؼارٔیُّ بَیَِن َُبَٓیٕ َوََبٔی كَِلَحَة ٔستَّ َٗ ا   كَِلَحَة َوَُبَيًّ

وو اخل
فق

 

ی

 

ب

 انزؽ ومیس نب اامسلیع، امحد، انب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج آتی نل انتولا اربل یتح 

وہیئ وت رضحت اوبہحلط ےن اہک ہک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اتھجمس وہں ہک امہرا رپفرداگر مہ ےس امہرے امولں اک اطبل ےہ 

ای اس ذہلا ںیم آوکپ وگاہ انب رک اتہک وہں ہک ںیم ےن اینپ زنیم وج اقمؾ )اراحی( ںیم ےہ  یا وک ددیی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

وک اےنپ زعسیفں ںیم میسقت رک دے اوہنں ےن رضحت شحؿ نب اثتب افر رضحت ایب نب ع ، ےک درایمؿ میسقت رکدی اوبداؤد 

ےتہک ںیہ ہک دمحم نب دبعاہلل ااصنری ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک اوبہحلط زدی نب لہس نب االوسد نب رحاؾ رمعف نب زدی، انمة نب ددی نب 

اثتب نب اذنملر نب رحاؾ ںیہ سپ اوبہحلط افر شحؿ رحاؾ نب رمعف رپ عمج وہ اجےت  ےس ںیہ  رضحت شحؿ نبرمعف نب امکل نب اجنر 

ںیہ وج اےکن رسیتے ابپ ںیہ افر رضحت ایب نب ع ، نب سیق نب کیتع نب زدی نب اعمفہی نب رمعف نب امکل نب اجنر ںیہ سپ رمع فنب 



 

 نب ع ، وک عمج رک داتی ےہ ااصنری ےن اہک ہک رضحت ایب افر رضحت اوبہحلط ےک امکل رضحت شحؿ افر رضحت اوبہحلط افر رضحت ایب

 درایمؿ ھچ آابء ںیہ 

 ومیس نب الیعمس، امحد، انب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1677    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہياز بً ْسی، ًبسہ، محنس بً اسحٙ، بٜیر بً ًبساہلل بً اطخ، سلامیٌ بً يشار، زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ  :  راوی

 وآلہ وسله حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا

ثََيا َصيَّا ًِ ُسَلامِیَ َحسَّ ًَ ًٔ اِْلََطخِّ  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًٔ ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ِبَسَة  ًَ  ًِ ًَ یِّ  ٔ ًُ الرسَّ ًِ زُ بِ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌَ بِ

ُتَضا ِ٘ َت ًِ َ أ َٓ اَلِت کَاىَِت لٔی َجارٔیَْة  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َه  َمِيُنوىََة َزِؤد الئَّيیِّ َػل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ الئَّيیُّ َػل ََٓسَخَل 

ًَِوَه ْٔلَِجزٔٔک  ََ ٌَ ًَِلِيتَٔضا ََِخَواَلٔک کَا ِئت ََ ُٛ َّٔک َلِو  اَل آَجَزٔک اہللُ َََما إٔى َ٘ َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ 

فہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ومیمہن ریض انہد نب رسی، دبعہ، دمحم نب ااحسؼ ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، ز

اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ریمی اکی ابدنی یھت سپ ںیم ےن اوکس آزاد رکدای سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی 

ای اہلل اعتیل ھجت وک ااکس ارج اطع الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایکس االطع دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 (رفامےئ نکیل ارگ اس ابدنی وک وت اےنپ ایھننؽ ےک ولوگں وک ددییتی وت ااکس وثاب زایدہ وہات )ینعی اںیمس ہلص ریمح شمدی وہیت

 فآہل فملس رضحت انہد نب رسی، دبعہ، دمحم نب اقحس، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع :  رافی

 ومیمہن ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1678    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اٌ، محنس بً ًحَلٌ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہمحنس بً ٛثیر، سٔي :  راوی

ًِ ََبٔی صَُزیِزَ  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ًِ اِلَن ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  اَل َََمَز الئَّيیُّ َػل َٗ َة 



 

اَل َر  َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس َه بٔالؼَّ ِٚ َوَسلَّ اَل َاَؼسَّ َٗ اَل ًِٔئسی آَخُ  َٗ ٔشَک  ِٔ ًَلَی َن ِٚ بٔطٔ  اَل َاَؼسَّ َ٘ َٓ ُجْل َیا َرُسوَل اہللٔ ًِٔيسٔی زٔیَياْر 

اَل َا  َٗ اَل ًِٔئسی آَخُ  َٗ اَل َزِؤجَک  َٗ ًَلَی َزِوَجتَٔک ََِو  ِٚ بٔطٔ  اَل َاَؼسَّ َٗ اَل ًِٔئسی آَخُ  َٗ ًَلَی َوَلٔسَک  ًَ بٔطٔ  ِٚ بٔطٔ  لَی َؼسَّ

اَل ََىَِت ََبَِْصُ  َٗ اَل ًِٔئسی آَخُ  َٗ  َخازٔٔمَک 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اےنپ اکؾ دصہق اک مکح دای فہ وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس اکی دانیر ےہ 

ںیم ال فہ وبال ریمے اپس اکی دانیر افر یھب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اےنپ ےٹیب وک ددیے اس صخش ےن رھپ اہک ہک 

وک ددیے اس ےن اہک ریمے اپس اکی افر ریمے اپس اےکس العفہ یھب دانیر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اینپ ویبی 

اب یھب دانیر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اےنپ اخدؾ وک دے فہ وبال اکی افر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 وت اجؿ 

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1679    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل ًيہمحنس بً ٛثیر، سٔياٌ، ابواسحٙ، وہب بً جابز، حرضت ًبساہلل بً ًنزو رضی ا :  راوی

 ًَ ٕ اِلَدِيَوانٔیِّ  ًٔ َجابٔز ًِ َوصِٔب بِ ًَ  َٙ ثََيا ََبُو إِٔسَح ٌُ َحسَّ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ

 ٌِ فَی بٔاِلَنزِٔئ إٔثِّنا ََ َٛ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  وُت  َرُسوُل اہللٔ َػل ُ٘ ًِ َي ٍَ َم يِّ ـَ  يُ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، فبہ نب اجرب، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دے  فملس ےن رفامای آدیم وک انگہ اگر انب دےنی ےک ےیل ہی ابت اکیف ےہ ہک فہ اینپ ای اےنپ نیقلعتم یک رفزی وک اضعئ رک

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوباقحس، فبہ نب اجرب، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1680    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 احنس بً ػالح، يٌ٘وب بً ٌٛب، ابً وہب، یوىص، زہزی، حرضت اىص رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ُ اَل ََِخبََرنٔی ی َٗ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ٕب َوَصَذا َحسٔیُثُط  ٌِ َٛ  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ًُ َػالْٔح َوَي ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َحسَّ ًَ ًِ وىُُص  ًَ

َلِيطٔ فٔی رِٔزٗٔطٔ َویُِيَش  ًَ ٌِ یُِبَشَم  ُظ ََ ًِ َْسَّ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِلَئؼِل َرحَٔنطُ ََىَٕص  َٓ  ٔ َ فٔی ََثَزٔظ  أ

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب اصحل، وقعیب نب ع ،، انب فبہ، ویسن، زرہی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

فملس ےن رفامای وج صخش اس ابت اک وخاشہ دنم وہ ہک ایکس رفزی ںیم ربتک وہ افر رمع دراز وہ وت اوکس اچےیہ ہک ہلص ریمح رکے )ینعی 

 اےنپ زعسی فااقرب ےک اسھت نسح ولسک اک اعمہلم رکے( 

 سن ریض اہلل ہنعادمح نب اصحل، وقعیب نب ع ،، انب فبہ، ویسن، زرہی، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1681    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوسلنہ، حرضت ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہمشسز، ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ، زہزی،  :  راوی

 ًِ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ ًُ ََبٔی َطِيَبَة  ْز َوََبُو برَِکٔ بِ ثََيا ُمَشسَّ اَل َحسَّ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  

َلِيطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ًِ َوَػَلَضا  َسنٔ ًِ اِسِٔم َم ُت َلَضا اِسّنا ٔم ِ٘ َ٘ ًُ َوهَٔی الزَّحُٔه َط اَل اہللُ ََىَا الزَِّحَن َٗ وُل  ُ٘ َوَسلََّه َي

طُ  َضا بَتَتُّ ٌَ َل َٗ  ًِ  َوَػِلُتطُ َوَم

ےن روسؽ  دسمد، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

مح یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اہلل اعتیل ےن اہک ےہ ہک ریما انؾ رنمح ےہ افر فہ زیچ وج ہلص وک فابج رکیت ےہ ر

ر ےہ ایس ےیل ںیم ےن اانپ اکی انؾ، رنٰمح، یوجسی ایک ےہ سپ وج اوکس المےئ اگ ینعی ہلص ریمح رکے اگ وت ںیم اوکس اینپ رتمح ےس انکمہ

 رکفں اگ افر وج اوکس اکےٹ اگ ںیم اوکس اینپ رتمح اخص ےس رحمفؾ روھکں اگ 

 دسمد، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1682    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

محنس بً متوکل، ًبسالززاٚ، مٌنز، ابوسلنہ حرضت ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہ ےن بَی رسول ػلی اہلل  :  راوی

 ًليہ وآلہ وسله

ًُ اِلُنتَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ثَىٔی ََبُو َسَلَنَة ََ ًِ الزُّصِزٔیِّ َحسَّ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ ِّٔل اِل اَز اللَِّيثٔیَّ َوک  الزَّزَّ

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسوَل اہللٔ َػل َُّط َسنٔ ٖٕ ََى ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ َياظُ ََِخبََرُظ  ٌِ َه بَٔن  َسلَّ

دمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبہملس رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےن یھب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس 

 رطح رفاتی ایک ےہ 

 ہلل ہیلع فآہل فملسدمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبہملس رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےن یھب روسؽ یلص ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1683    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 لٌه، حرضت ملٌه رضی اہلل ًيہمشسز، سٔياٌ، زہزی، محنس بً جبیر بً م :  راوی

 ُّ ًِ ََبٔيطٔ یَِبلُ ًَ ٕه  ٌٔ ًٔ ُمِل ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اہللُ  بٔطٔ الئَّيیَّ َػل

ٍُ َرحٕٔه  اكٔ َٗ اَل ََل یَِسُخُل اِلَحيََّة  َٗ 

ؿ، زرہی، دمحم نب ،ریب نب معطم، رضحت معطم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دسمد، ایفس

 انہت وتڑےن فاال تنج ںیم ہن اجےئ اگ 

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، دمحم نب ،ریب نب معطم، رضحت معطم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1684    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ٛثیر، سٔياٌ، اًنع، حشً بً ًنزو، َّٓط، محاہس، حرضت ًبساہلل بً ًنزورضی اہلل ًيہ :  راوی

ثََيا ا ًٔ َحسَّ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ِنزٕو َوَِّٓٔطٕ  ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِنٔع َواِلَحَش َ ًِ اِْل ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ٌُ  بِ َيا ِٔ اَل ُس َٗ ًَِنزٕو 

ُط َِّٓٔطْ َواِلحَ  ٌَ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَر َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل ٌُ إ طُ ُسَلامِیَ ٌِ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوَلِه َیزِ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ًُ َش



 

ِت َرحُٔنطُ َوَػَلَضا ٌَ ُٗٔل ًِ صَُو الَّٔذی إَٔذا  ٜٔ  َلِيَص اِلَوأػُل بٔاِلُنکَآٔٔئ َوَل

یلص اہلل ہیلع فآہل  انب ریثک، ایفسؿ، اشمع، نسح نب رمعف، رطف، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

فملس ےن رفامای انہت وجڑےن فاال فہ ںیہن ےہ وج اشحؿ ےک دبہل ںیم اشحؿ رکے ہکلب انہت وجڑےن فاال فہ ےہ ہک بج اس ےس انہت وتڑا 

 اجےئ وت فہ اےس وجڑے 

 انب ریثک، ایفسؿ، اشمع، نسح نب رمعف، رطف، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1685    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضت ًبساہلل بً ًنز ورضی اہلل ًيہحٔؽ بً ًنز، طٌبہ، ًنزو بً مزہ، ًبساہلل بً حارث، ابی ٛثیر، ح :  راوی

 َٛ ًِ ََبٔی  ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ُمزََّة  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ ُِٔؽ بِ ثََيا َح اَل َحسَّ َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ ثٔیر

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اہللُ  َبدٔلُوا َخَلَب َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ حِّ َََمَزصُِه بٔاِلبُِدٔل  ِبَلُِٜه بٔالظُّ َٗ  ٌَ ًِ کَا ََّنا َصَلَک َم إٔى َٓ حَّ  ِه َوالظُّ ُٛ اَل إٔیَّا َ٘ َٓ َه 

َحزُوا َٔ َٓ ُٔحُورٔ  وا َوَََمَزصُِه بٔاِل ٌُ َل َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٔلي َ٘  َوَََمَزصُِه بٔاِل

ت دبعاہلل نب رمع فریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب احرث، ایب ریثک، رضح

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دےتی وہےئ رفامای رحص ےس وچب ویکہکن مت ےس ےلہپ ولگ ایس رحص یک فہج ےس ابتہ ف ربابد وہےئ ںیہ رحص 

 وتڑےن اک اہک وت ان ہ وتڑ ےھٹیب افر بج رحص ےن ےن اوکن لخب اک مکح دای وت اوہنں ےن لخب وک اایتخر رک ایل افر رحص ےن بج اؿ ےس انہت

 قسف ف وجفر رپ ااھبرا وت اےکس رمبکت وہےئ 

 صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب احرث، ایب ریثک، رضحت دبعاہلل نب رمع فریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1686    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، اسنٌيل، ایوب، ًبساہلل بً ابی مليٜہ، حرضت اسناء بيت ابی برک :  راوی

 َ ٌٔيُل ََِخبََرىَا َ ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُِٗلُت َحسَّ اَلِت  َٗ ثَِتىٔی ََِسَناُئ بِٔيُت ََبٔی برَِکٕ  ََٜة َحسَّ ًُ ََبٔی ُمَلِي ًَِبُس اہللٔ بِ ثََيا  یُّوُب َحسَّ



 

ًِٔلی َوََل تُ  اَل ََ َٗ ًِٔلی ٔمِيُط 
ُ أ َٓ َ ًَلَیَّ الزُّبَیِرُ بَِيَتطُ َ ًَلَ َیا َرُسوَل اہللٔ َما لٔی َطِيْئ إَٔلَّ َما ََِزَخَل  ُيوكَی  َٓ  ِئک وكٔی 

ب ،ہ، رضحت اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے 
یل
دسمد، اامسلیع، اویب، دبعاہلل نب ایب 

اپس وت ھچک یھب ںیہن ےہ وساےئ اس ےک وج ریمے وشرہ زریب رھگ ںیم الےت ںیہ  ایک ںیم اس ںیم ےس ددیفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 افر رھک تم وھچڑف فرہن ریتا رزؼ رھک وھچڑا اجےئ اگ  فملس ےن رفامای دے

ب ،ہ، رضحت اامسء تنب ایب رکب :  رافی
یل
 دسمد، الیعمس، اویب، دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رحص افر لخب یک ذمتم

     1687    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 مشسز، اسنٌيل، ایوب، ًبساہلل بً ابی مليٜہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 َّ ًَائَٔظٔة ََى  ًِ ًَ ََٜة  ًٔ ََبٔی ُمَلِي ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ ٌٔيُل ََِخبََرىَا ََیُّوُب  ثََيا إِٔسَن ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ًِ َمَشاٛٔیَن َضا َذََکَ َحسَّ ّة ٔم ِت ًٔسَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  اَل َلَضا َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٕة  َٗ ًِ َػَس ّة ٔم اَل َُیِرُُظ ََِو ًٔسَّ َٗ اَل ََبُو َزاُوز و  ُيِحَصی َٗ َٓ ًِٔلی َوََل تُِحٔصی  ََ 

َلِئک  ًَ 

ب ،ہ، رضحت اعہشئ ےس ر
یل
فاتی ےہ ہک اوھنں ےن یئک ونیکسمں وک انگ ای اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دسمد، اامسلیع، اویب، دبعاہلل نب ایب 

، ںیہ ینعی یئک دصوقں وک انگ ای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ٍ

 

قَس ة  نِْم َص َ َّ
 ِع 
ْ
ف
َ
دے افر  دفرسے رفات ےک اافلظ، أ

 نگ تم فرہن ےھجت یھب نگ رک ےلم اگ 

ب ،ہ، رضحت اعہشئ دسمد، الیعمس، اویب، :  رافی
یل
 دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1688    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، طٌبہ، سلنہ بً ٛہيل، سوزی بً ُٔلہ، حرضت سویس بً ُٔلہ :  راوی



 

َُزَِوُت  اَل  َٗ َلَة  َٔ َُ  ًٔ ًِ ُسَویِٔس بِ ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ َبُة  ٌِ ٕ ََِخبََرىَا ُط ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ  َحسَّ ًٔ ُػوَحا ٍَ َزیِٔس بِ َم

 ًٔ ٌَ بِ ُت بٔطٔ َوَسِلَنا ٌِ ٌِ َوَجِسُت َػاحَٔبطُ َوإَٔلَّ اِسَتِنَت ٔ ًِ إ ٜٔ ِلُت ََل َوَل ُ٘ َٓ ِحطُ  اََل لَٔی اِطَ َ٘ َٓ َوَجِسُت َسِوكّا  َٓ َة  ٌَ َحَحِحُت َربٔي َٓ  

أََتيِ  َٓ ّة ٓٔيَضا ٔمائَُة زٔیَيإر  اَل َوَجِسُت رُصَّ َ٘ َٓ ٕب  ٌِ َٛ  ًَ َشأَِلُت َُبَیَّ بِ َٓ ًَلَی اِلَنٔسیَيةٔ  َنَزِرُت  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َٓ َّی اہللُ  ُت الئَّيیَّ َػل

ُتَضا َحِوَّل ثُهَّ ََ  ِٓ زَّ ٌَ َٓ َِٓضا َحِوَّل  اَل رَعِّ َ٘ َٓ ُِٓتَضا َحِوَّل ثُهَّ َََتِيُتطُ  زَّ ٌَ َٓ َِٓضا َحِوَّل  اَل رَعِّ َ٘ ُِٓتَضا َحِوَّل ثُهَّ َٓ زَّ ٌَ َٓ َِٓضا َحِوَّل  اَل رَعِّ َ٘ َٓ َتِيُتُط 

ِلُت  ُ٘ َٓ ٔ  َََتِيُتُط  َٓاِسَتِنت ٌِ َجاَئ َػاحٔبَُضا َوإَٔلَّ  ٔ إ َٓ ًَائََضا  ٔ ًََسَزَصا َوؤکَائََضا َوو ِى  َٔ اَل اِح َ٘ َٓ َُٓضا  ٔ ز ٌِ ًِ َي اَل َوََل َلِه ََٔجِس َم َٗ ٍِ بَٔضا َو

َِٓضا ََِو َمزَّّة َواحَٔسةّ  اَل رَعِّ َٗ  ََِزرٔی ََثَََلثّا 

ل، وسدی نب ہلفغ،
 ب 
کہ

رضحت وسدی نب ہلفغ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم زدی نب وصاحؿ افر امیلسؿ نب  دمحم نب ریثک، ہبعش، ہملس نب 

 رہعیب ےک اسھت اہجد ںیم ایگ )راےتس ںیم( ےھجم اکی وکڑا )اساٹن، ڑنہ( الم )افر ںیم ےن ااھٹ ایل( اس رپ ریمے دفونں اسویھتں ےن اہک ہک

ہک ارگ ےھجم اس اک امکل لم ایگ وت ںیم اس وک دے دفں اگ ںیہن وت  اس وک کنیھپ دے نکیل ںیم ےن اس وک ےنکنیھپ ےس ااکنر رک دای افر اہک

ںیم وخد اس وک اامعتسؽ رکفں اگ رھپ ےھجم جح رکےن اک ومعق الم افر ںیم دمہنی ےس سگرا وت ںیم ےن )رگی زپی زیچ ااھٹےن افر اس وک 

رمہبت ےھجم یھب اکی یلیھت یلم یھت سج ںیم وس اامعتسؽ رکےن ےک قلعتم( رضحت ایب نب ع ، ےس درایتف ایک اوھنں ےن اہک ہک اکی 

دانیر ےھت وت ںیم اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک اکی اسؽ کت 

ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ریہشت رک، سپ ںیم ےن اکی اسؽ کت اس یک ریہشت یک نکیل اس اک امکل ںیہن الم اس ےیل ںیم رھپ اس وک

فملس یک  یتم ںیم احرض وہا  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ رفامای، اکی اسؽ کت اس یک ریہشت رک، سپ ںیم ےن رھپ اس یک 

یلص اہلل  اکی اسؽ کت ریہشت یک )نکیل اس اک امکل ںیہن الم( رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم ےل رک احرض وہا آپ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اسؽ ریہشت رک  ںیم ےن اکی اسؽ ریہشت یک افر اکی اسؽ ےک دعب ںیم رھپ اس وک ےل رک آپ یلص اہلل 

 رھپ ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ےھجم وکیئ ااسی صخش ںیہن الم وج اس وک اچہپےن  وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بت

 اس ںیم وموجد دانیر یک یتنگ رک افر اس یلیھت افر اس ےک  ہمس وک ذنہ ںیم اھٹب ےل سپ ارگ اس اک امکل آاجےئ وت ریخ فرہن وت اؿ وک اےنپ

ل ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک وسدی نب ہلفغ ےن، رعاہف، نیت رمہبت ذرک ایک اھت ای اکی رمہبت 
 ب 
کہ

 اکؾ ںیم ال، ہملس نب 

ل، وسدی نب ہلفغ، رضحت وسدی نب ہلفغ دمحم :  رافی
 ب 
کہ

 نب ریثک، ہبعش، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1689    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 مشسز، یحٌی ، طٌبہ :  راوی

ََل  َٓ اَل  َٗ اَل ثَََلَث ٔمَزإر  َٗ َضا َحِوَّل َو ِٓ اَل رَعِّ َٗ َياُظ  ٌِ َبَة بَٔن ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل َلُط َذلَٔک فٔی َسَيٕة َحسَّ َٗ  ََِزرٔی 

 ََِو فٔی ثَََلٔث ٔسئیَن 

 رفاتی رمفی ےہ سج ںیم )اؿ ےک خیش ہملس ےن( ویں رفاتی ایک ےہ ہک ریہشت رک اکی اسؽ کت دسمد، ییحی، ہبعش ےس ایس وہفمؾ یک

رھپ اہک نیت رمہبت ہملس ےتہک ںیہ ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ایب نب ع ، ےس نیت رمہبت اکی 

 اسؽ ںیم اہک اھت ای نیت اسولں ںیم 

 ہبعش دسمد، ییحی ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1690    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ل ساب٘ہ سيس و مٔہوو كیموسی بً اسنٌيل، حناز، حرضت سلنہ بً ٛہي :  راوی

اَل فٔی َٗ َياُظ  ٌِ ٔ َوَم َضِيٕل بٔإِٔسَيازٔظ ُٛ  ًُ ثََيا َسَلَنُة بِ اْز َحسَّ ثََيا َحنَّ ًُ إِٔسَنأًيَل َحسَّ ثََيا ُموَسی بِ ًَاَمیِٔن ََِو  َحسَّ اَل  َٗ  ٕٔ زٔی ٌِ التَّ

 ٌِ ٔ إ َٓ ًَائََضا َوؤکَائََضا َزاَز  ٔ ًََسَزَصا َوو  ِٖ اَل ارِعٔ َٗ اَل ََبُو َزاُوز  ثَََلثَّة َو َٗ َضا إَٔلِيطٔ  ٌِ َٓ اِز َٓ ًََسَزَصا َوؤکَائََضا   َٖ َز ٌَ َٓ َجاَئ َػاحٔبَُضا 

ًََسَزَصا  َٖ َز ٌَ َٓ ىٔی  ٌِ اْز فٔی َصَذا اِلَحٔسیٔث َي ٔ اِلکَلَٔنَة إَٔلَّ َحنَّ وُل صَٔذظ ُ٘  َلِيَص َي

ل اسہقب دنس ف وہفمؾ یک رفاتی
 ب 
کہ

 رکےت وہےئ ریہشت ےک قلعتم ےتہک ںیہ ہک دف اسؽ کت ای ومیس نب اامسلیع، امحد، رضحت ہملس نب 

یک  ںیم نیت اسؽ کت رھپ رفامای ایکس یتنگ وک ایھچ رطح اید رھک افر اس یک یلیھت افر رس دنبنھ وک یھب ارگ اس اک امکل آاجےئ افر فہ دانیر

 دعتاد افر رس دنبنھ وک اتب دے وت اس وک ددیے 

ل اسہقب دنس ف وہفمؾ یکومیس نب الیعمس، امحد، رضح :  رافی
 ب 
کہ

 ت ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1691    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً سٌيس، اسنٌيل بً جٌف، ربيٌہ، بً ابی ًبسالزحنً یزیس، ميبٌث، حرضت زیس بً خالس جہىی رضی اہلل ٗتيبہ  :  راوی



 

 ًيہ

 ٔ ًِ َیز ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن ًٔ ََبٔی  َة بِ ٌَ ًِ َربٔي ًَ َفٕ  ٌِ ًُ َج ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًِ َز َحسَّ ًَ ٌٔٔث  ًٔ یَس َمِولَی اِلُنِيَب یِسٔ بِ

َِٓضا اَل رَعِّ َٗ َلةٔ  َ٘ ًِ اللُّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُجَّل َسأََل َرُسوَل اہللٔ َػل اَػَضا  َخالٕٔس اِلحَُضىٔیِّ ََ َٔ ٔ ِٖ ؤکَائََضا َوً َسَيّة ثُهَّ ارِعٔ

اَل یَ  َ٘ َٓ صَا إَٔلِيطٔ  أَزِّ َٓ ٌِ َجاَئ َربَُّضا  ٔ إ َٓ ِٙ بَٔضا  ٔٔ ََّنا هَٔی َلَک ََِو ْٔلَخٔيَک ََِو ثُهَّ اِستَِي إٔى َٓ اَل ُخِذَصا  َ٘ َٓ َئه  َِ الَُّة اِل ـَ َٓ ا َرُسوَل اہللٔ 

َّی ا َلِيطٔ َوَسلََّه َحً ًَ َّی اہللُ  َب َرُسوُل اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ ُة اِْلٔبٔٔل  الَّ ـَ َٓ اَل یَا َرُسوَل اہللٔ  َٗ ئِٔب  َوِجُضطُ  ِحَنزَِّت َوِجَيَتاُظ ََِو اِحَنزَّ لٔلذِّ

َّی َیأِتَٔيَضا َربَُّضا اُؤَصا َحً َ٘ َضا حَٔذاُؤَصا َؤس ٌَ اَل َما َلَک َوَلَضا َم َٗ  َو

، رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

یِعت

 

یئ
ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، رہعیب، نب ایب دبعارلنمح سیدی، 

ملس ےس ہطقل )رگی زپی زیچ ااھٹےن ےک( قلعتم درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

فملس ےن رفامای اکی اسؽ کت ریہشت رک رھپ اس اک رس دنبنھ افر یلیھت اید رھک رھپ اس وک رخچ ڈاؽ اس ےک دعب ارگ اس اک امکل آاجےئ وت 

فملس ارگ یسک یک مگ دشہ رکبی مہ وک لم اجےئ وت مہ ایک رکںی؟ آپ یلص اہلل  اس وک ولاٹ دے فہ صخش وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 یلص ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ڑک ےل ویکہکن فہ ای وت ریتی ےہ ای ریتے اھبیئ یک ےہ ای رھپ یسک ڑیھبےئ یک فہ صخش وبال ای روسؽ اہلل

 رکان اچےیہ؟ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ آایگ اہیں کت ہک آپ اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ وھبال اکٹھب افٹن لم اجےئ وت ایک

اانپ زیکشمہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ رسخ وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجت افٹن ےس ایک انیل دانی؟ فہ اانپ وجات افر 

 اجےئ اےنپ اسھت راتھک ےہ اہیں کت ہک اس اک امکل آ

، رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل ہنع :  رافی

 

یِعت

 

یئ
 ہبیتق نب دیعس، الیعمس نب رفعج، رہعیب، نب ایب دبعارلنمح سیدی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 ،رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ

     1692    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ْسح، ابً وہب، حرضت مالک :  راوی

اُؤَصا َتزٔزُ اِلنَ  َ٘ َياُظ َزاَز ٔس ٌِ ٔ َوَم ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی َمالْٔک بٔإِٔسَيازٔظ ثََيا ابِ ٔح َحسَّ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ َحَز َولَ َحسَّ ِل اَئ َوَتأِکُُل الظَّ ُ٘ ِه َي

َظأِىَُک بَٔضا َولَ  َٓ ٌِ َجاَئ َػاحٔبَُضا َوإَٔلَّ  ٔ إ َٓ َِٓضا َسَيّة  َلٔة رَعِّ َ٘ اَل فٔی اللُّ َٗ أئ َو ٔة الظَّ اَل ََبُو ُخِذَصا فٔی َؿالَّ َٗ  ِٙ ٔٔ ِه یَِذَُکِ اِستَِي

 ًِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ًُ بََٔلٕل َوَحنَّ ٌُ بِ ِورٔیُّ َوُسَلامِیَ ولُوا ُخِذَصا َزاُوز َرَواُظ الثَّ ُ٘ َة ٔمِثَلطُ َلِه َي ٌَ  َربٔي



 

انب رسح، انب فبہ، رضحت امکل ےس یھب ایس دنس ف  ینع ےک اسھت رفاتی ےہ اس ںیم ہی زایدہ ےہ ہک فہ اپین اتیپ ےہ افر درتخ 

ےہ ہک اکی اسؽ کت اھکات ےہ اس رفاتی ںیم وھبال یکٹھب رکبی ےک ابرے ںیم ہی ںیہن ےہ ہک اس وک ڑک ےل افر ہطقل ےک قلعتم ہی 

ق ینعی رخچ رک ڈاؽ ںیہن ےہ 

ف

 

ی

 

سئ

اس یک ریہشت رک سپ ارگ اس اک امکل آاجےئ وت ریخ فرہن وخد اس ےس افدئہ ااھٹ زین اس ںیم ظفل ا

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک وثری دامیلؿ نب الہؽ افر امحد نب ہملس ےن رہعیب ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ نکیل اوہنں ےن ظفل ذخاھ 

  ںیہن ایک ےہ ذرک

 انب رسح، انب فبہ، رضحت امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1693    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رآٍ، ہاروٌ بً ًبساہلل، ابً ابی ٓسیک، ؿحاک، ابً ًثناٌ، ساله، ابی نرض، برس بً سٌيس، حرضت  :  اویر

 زیس بً خالس جہىی

َـّ  ًِ ال ًَ َُٓسیِٕک  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ِبٔس اہللٔ اِلَن ًَ  ًُ ٌُ بِ ٍٕ َوَصاُرو ٔ ًُ َرآ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِ َحسَّ أک َي ًِ حَّ ًَ  ٌَ ًَ ًُِثَنا ىٔی ابِ

 ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیِّ ََ ًِ َزیِٔس بِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ برُِسٔ بِ ًَ َلٔة َسالٕٔه ََبٔی اليَّرِضٔ  َ٘ ًِ اللُّ ًَ َه ُسئَٔل  َلِيطٔ َوَسلَّ

َصا إٔلَ  أَزِّ َٓ ٌِ َجاَئ بَأُيَضا  ٔ إ َٓ َضا َسَيّة  ِٓ اَل رَعِّ َ٘ َصا إَٔلِيطٔ َٓ أَزِّ َٓ ٌِ َجاَئ بَأُيَضا  ٔ إ َٓ اَػَضا َوؤکَائََضا ثُهَّ کُِلَضا  َٔ ٔ ً ِٖ َٓارِعٔ  ِيطٔ َوإَٔلَّ 

دمحم نب راعف، اہرفؿ نب دبع اہلل، انب ایب دفکی، احضک، انب امثعؿ، اس م، ایب رضن، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اخدل ینہج ےس 

 فآہل فملس ےس ہطقل )ینعی رگی زپی زیچ ااھٹےن( ےک ابرے ںیم وساؽ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای اکی اسؽ کت اس یک ریہشت رک ارگ اس وک ڈوھڈنےن فاال آاجےئ وت اس وک ددیے فرہن اس اک رظػ افر رس دنبنھ 

 اس ےک دعب اس اک امکل آاجےئ وت اس وک ولاٹ دے  وک ذنہ نیشن رک افر اس وک اےنپ رصمفػ ںیم ےل آ افر رھپ

 دمحم نب راعف، اہرفؿ نب دبعاہلل، انب ایب دفکی، احضک، انب امثعؿ، اس م، ایب رضن، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اخدل ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1694    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 احنس بً حٔؽ، ابزاہيه بً كہناٌ، ًباز بً اسحٙ، ًبساہلل بً یزیس، حرضت زیس بً خالس جہىی :  راوی

ثَىٔی ََبٔی  ٕؽ َحسَّ ِٔ ًُ َح ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ ََبٔيطٔ َیزٔیَس َحسَّ ًَ ًٔ یَزٔیَس  ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًَبَّازٔ بِ  ًِ ًَ  ٌَ ًُ كَِضَنا ثَىٔی إٔبَِزاصٔيُه بِ َحسَّ

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اہللُ  اَل ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ َُّط  ًٔ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیِّ ََى ًِ َزیِٔس بِ ًَ ٌٔٔث  َذ َمِولَی اِلُنِيَب َٓ َه  َة لَّ ٌَ ََکَ ىَِحَو َحٔسیٔث َربٔي

 ٔ َِٓت و َتَضا إَٔلِيطٔ َوإَٔلَّ رَعَ ٌِ َٓ ٌِ َجاَئ َػاحٔبَُضا َز ٔ إ َٓ زَُِّٓضا َحِوَّل  ٌَ اَل ُا َ٘ َٓ َلٔة  َ٘ ًِ اللُّ ًَ اَل َوُسئَٔل  َضا فٔی َٗ ـِ ٔ اَػَضا ثُهَّ ََٓ َٔ ٔ کَائََضا َوً

َضا إَٔلِيطٔ  ٌِ َٓ اِز َٓ ٌِ َجاَئ َػاحٔبَُضا  ٔ إ َٓ  َمالَٔک 

نب صفح، اربامیہ نب نامہؿ، ابعد نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب سیدی، رضحت زدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  ادمح

ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ وہا )افر دحثی رہعیب ینعی دحثی ابال یک رطح ایبؿ ایک( اہک وساؽ وہا ہطقل )رگی زپی زیچ ااھٹےن( ےک 

کت ریہشت رک ارگ اس اک امکل آاجےئ وت اس وک ددیے ںیہن وت اس اک رس دنبنھ افر رظػ اچہپؿ رھک رھپ  ابرے ںیم رفامای اکی اسؽ

 اےنپ امؽ ںیم اس وک اشلم رکے ارگ اس ےک دعب اس اک امکل آاجےئ وت اس وک ولاٹ دے 

 ینہج ادمح نب صفح، اربامیہ نب نامہؿ، ابعد نب اقحس، دبعاہلل نب سیدی، رضحت زدی نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1695    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی بً سٌيس و ربيٌہ ےن ٗتيبہ كی سيسو مٔہووموسی بً اسنٌيل، حناز بً سلنہ، حرضت یحٌ :  راوی

ُٗتَِيَبَة   ٔ َة بٔإِٔسَياز ٌَ ٌٔيٕس َوَربٔي ًٔ َس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًٔ َسَلَنَة  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ ًُ إِٔسَنأًيَل  ثََيا ُموَسی بِ ٌِ َحسَّ ٔ إ َٓ َياُظ َوَزاَز ٓٔيطٔ  ٌِ َوَم

 ٌِ َٓ اِز َٓ ًََسَزَصا  اَػَضا َو َٔ ٔ ً َٖ َز ٌَ َٓ ًِ َجاَئ بَأُيَضا  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ا  ـّ اْز ََِي اَل َحنَّ َٗ َضا إَٔلِيطٔ و 

ٔ الزِّیَاَزةُ الَّ  اَل ََبُو َزاُوز َوَصٔذظ َٗ َه ٔمِثَلُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًُ َسلَ ََبٔيطٔ  ازُ بِ َنَة فٔی َحٔسیٔث ًٔی َزاَز َحنَّ

ا َٔ ٔ ً َٖ َز ٌَ َٓ ٌِ َجاَئ َػاحٔبَُضا  ٔ َة إ ٌَ ًٔ ًَُنَز َوَربٔي ٌٔيٕس َوًُبَِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ َس َضِيٕل َویَِحٌَی بِ ُٛ  ًٔ َضا إَٔلِيطٔ َسَلَنَة بِ ٌِ َٓ َٓاِز َػَضا َوؤکَائََضا 

بَ  ِ٘ اَػَضا َوؤکَائََضا َوَحٔسیُث ًُ َٔ ٔ ً َٖ َز ٌَ َٓ ُٔوَهٕة  اَل َلِيَشِت بَٔنِح َٗ ا  ـّ َه ََِي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ ُسَویِٕس  َة بِ

ِٓضَ  اَل رَعِّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ا  ـّ أب ََِي ًٔ اِلَدلَّ َضا َسَيّة َوَحٔسیُث ًَُنَز بِ ِٓ  ا َسَيّة رَعِّ

، رضحت ییحی نب دیعس ف رہعیب ےن ہبیتق یک دنسف وہفمؾ ےک اسھت رفاتی رکےت وہےئ اانت زادئ ذرک ایک ومیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس

ےہ ہک ارگ اس اک التش دننکہ آاجےئ افر یلیھت افر دعتاد اتب دے وت اس وک ددیے زین امحد ےن رطبقی دبعاہلل وباہطس رمعف نب بیعش 



 

ےس ایس رطح ذرک ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی زایدیت وج امحد نب ہملس ےن، ہملس نب  ع  اہیب ع  دجہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ل  ییحی نب دیعس، دبعاہلل افر رہعیب یک دحثی ںیم یک ےہ ہک ارگ اس اک امکل آاجےئ افر یلیھت افر دعتاد اتب دے وت اس وک ددیے 
 ب 
کہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس، زین دحثی رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ع  ایبنل وفحمظ ںیہن ےہ افر دحثی ہبقع نب وسدی ع  اہیب ع  ایبنل یلص

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےہ ہک اکی اسؽ کت االعؿ رکے 

 ومیس نب الیعمس، امحد نب ہملس، رضحت ییحی نب دیعس ف رہعیب ےن ہبیتق یک دنسف وہفمؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1696    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، خالس، كحاٌ، موسٰی بً اسناًيل، وہيب، خالس، حرضت ًياق بً حنار :  راوی

ْز َحسَّ  ثََيا ُمَشسَّ ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ َحسَّ ًَ ىَی  ٌِ ثََيا ُوَصِيْب اِلَن ًُ إِٔسَنأًيَل َحسَّ ثََيا ُموَسی بِ ٌَ ح و َحسَّ ا حَّ ىٔی اللَّ ٌِ أئ ثََيا َخالْٔس َي

 َّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ حَٔنإر  ًِ ًَٔيأق بِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٖٕ َي ًِ ُمََّطِّ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًِ ََبٔی اِل ًَ ًِ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اہللُ 

ِلیَرُزَّ  َٓ ٌِ َوَجَس َػاحَٔبَضا  ٔ إ َٓ يِِّب  َِ ًَِسٕل َوََل یَُِٜتِه َوََل ُي ًَِسٕل ََِو َذؤی  ِلُيِظضِٔس َذا  َٓ َلّة  َ٘ َّ َوَجَس لُ ًَز ُضَو َماُل اہللٔ  َٓ َلِيطٔ َوإَٔلَّ  ًَ َصا 

ًِ َيَظاُئ   َوَجلَّ یُِؤتٔيطٔ َم

، ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، اخدل، رضحت ایعض نب امحر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، اخدل، احطؿ

ےن رفامای وج صخش ہطقل اپےئ وت اس وک اچےیہ ہک اکی ای دف رمہبت آدویمں وک اس رپ وگاہ انبےل افر ہن وت اپھچےئ افر ہن اغ ب رکے ارگ 

 دیے ںیہن وت فہ امؽ اہلل اک ےہ سج وک اچاتہ ےہ دے داتی ےہ اس اک امکل لم اجےئ وت فہ اس وک د

 دسمد، اخدل، احطؿ، ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، اخدل، رضحت ایعض نب امحر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  ےنیل اک ایبؿ،رگی زپی زیچ ااھٹ

     1697    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث ابً ًحَلٌ، ًنزو بً طٌيب، حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِيُث  ثََيا اللَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ ظٔ  ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ



 

ًِ َََػا اَل َم َ٘ َٓ  ٔٙ لَّ ٌَ ٔ اِلُن َنز ًِ الثَّ ًَ َُّط ُسئَٔل  َلِيطٔ َوَسلََّه ََى ًَ َّی اہللُ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ أؾ  ٌَ َُیِرَ اِل ًِ ذٔی َحاَجٕة  ٔٔيطٔ ٔم َب بٔ

دٕٔذ ُخبِيَ  َٚ ٔمِيُط َط ُمتَّ ًِ َْسَ وبَُة َوَم ُ٘ ٌُ اَمُة ٔمِثَلِيطٔ َواِل َلِيطٔ ََغَ ٌَ َٓ َد بَٔظِيٕئ ٔمِيُط  ًِ َخَ َلِيطٔ َوَم ًَ َََٓل َطِيَئ  ٌِ ّة  َس ََ ٌِ ِيّئا َب

َئه  َِ ٍُ َوَذََکَ فٔی َؿالَّةٔ اِْلٔبٔٔل َواِل ِل َ٘ َلِيطٔ اِل ٌَ َٓ  ًِّ ًَ اِلنَٔح َّ ثََن َبَل َٓ  ًُ َلةٔ  یُِؤؤَیُط اِلَحزٔی َ٘ ًِ اللُّ ًَ اَل َوُسئَٔل  َٗ ُظ َُیِرُُظ  َنا َذََکَ َٛ

 َٓ ٌِ َجاَئ كَالٔبَُضا  ٔ إ َٓ َضا َسَيّة  ِٓ زِّ ٌَ َٓ ٔة  ٌَ یَٔة اِلَحأم ٙٔ اِلنٔيَتأئ ََِو اِلرَقِ ی ٌَ ٔمِيَضا فٔی َطٔ اَل َما کَا َ٘ َٓهَٔی َٓ ٌِ َلِه َیأِٔت  ٔ َضا إَٔلِيطٔ َوإ ٌِ َٓ اِز

ٌَ فٔی اِلَِخَ  ٔٔيَضا َوفٔی الزِّکَازٔ اِلُدُنُص َلَک َوَما کَا َٓ ىٔی  ٌِ  أب َي

ہبیتق نب دیعس، ثیل انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہن اھکےن ےک ابرے ںیم( آپ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ وہا دروتخں رپ ےکٹل وہےئ ولھپں ےک ابرے ںیم )ینعی اؿ ےک اھکےن ای

رک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اھکےئ فہ احتج دنم وہان اچےیہ رگم اپھچ رک ہن ےل اجےئ وت وکیئ رحج ںیہن افر وج صخش اپھچ

اال اجےئ افر فاہں ےس ھچک ےل اجےئ اس رپ دفانگ رجامہن ےہ افر زساےہ افر بج ویمہ ای لھپ ےنکپ ےک دعب وسےنھک ےک ےیل ایلھکؿ ںیم ڈ

رچا رک وکیئ ےل اجےئ افر اس یک تمیق اینت ت یتھٹ وہ ینتج ہک اکی ڈاھؽ یک وہیت ےہ وت اس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ رھپ مگ دشہ رکبی افر 

 ےن رفامای افٹن اک احؽ ایبؿ ایک اسیج ہک دفرسفں ےن ایک ےہ اس ےک دعب ہطقل ےک ابرے ںیم وساؽ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وج ہطقل اعؾ ذگراگہ ای آابد یتسب ںیم ےہ وت اکی اسؽ کت اس یک ریہشت رکے ارگ اس اک امکل آاجےئ وت اس وک ددیے ارگ ہن آےئ وت فہ 

 ریتا ےہ افر وج ہطقل یسک فریاہن ای ریغ آابد یتسب ںیم ےلم ای یسک اکؿ ےس اپےئ وت اس ںیم ےس اپوچناں ہصح وکحتم وک دانی وہاگ 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1698    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ابواسامہ، وليس، ابً ٛثیر، حرضت ًنزو بً طٌيب :  راوی

 ًُ ِنزُو بِ ًَ ثَىٔی  ٕ َحسَّ ثٔیر َٛ  ًَ ىٔی ابِ ٌِ ًِ اِلَولٔئس َي ًَ ثََيا ََبُو ََُساَمَة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ  َحسَّ ِيٕب بٔإِٔسَيازٔظٔ ب ٌَ اَل ُط َٗ َضَذا 

َضا ٌِ اِجَن َٓ اَل  َٗ أئ   فٔی َؿالَّةٔ الظَّ

دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل، انب ریثک، رضحت رمعف نب بیعش ےس یھب ہی دحثی ایس دنس ےک اسھت رمفی ےہ اس ںیم اانت ااضہف ےہ 

  ےل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  وھبیل یکٹھب رکبی ارگ اپےئ وت اس وک ڑک



 

 دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل، انب ریثک، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1699    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابوًواىہ، ًبيساہلل بً اخيص، حرضت ًنزوبً طٌيب سے اسی سيس :  راوی

 ٔ ِيٕب بَٔضَذا بٔإ ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًٔ اِْلَِخَئص  ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًََواىََة  ثََيا ََبُو  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ َئه َحسَّ َِ اَل فٔی َؿالَّٔة اِل َٗ  ٔ َلَک ِسَيازٔظ

ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًََلإئ   ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ اَل ٓٔيطٔ ََیُّوُب َوَي َٗ َذا  َٛ مُّ َو َٗ ئِٔب ُخِذَصا  َلِيطٔ  ََِو ْٔلَخٔيَک ََِو لٔلذِّ ًَ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ

ُدِذَصا َٓ اَل  َٗ َه   َوَسلَّ

دنس ےک اسھت رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک وھبیل یکٹھب رکبی دسمد، اوبوعاہن، دیبع اہلل نب اسنخ، رضحت رمعفنب بیعش ےس ایس 

ریتی ےہ ای ریتے اھبیئ یک ےہ ںیہن وت رھپ ڑیھبےی یک ےہ ذہلا اس وک ڑک ےل افر اس ںیم سب اانت یہ ےہ  افر ایس رطح اویب ےن 

ینعی اس ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع  وباہطس وقعیب نب اطعء دنسب رمعف نب بیعش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ےہ

 فآہل فملس ےن رفامای اس وک ڑکےل 

 دسمد، اوبوعاہن، دیبعاہلل نب اسنخ، رضحت رمعفنب بیعش ےس ایس دنس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،رگی زپی زیچ

     1700    حسیث                               جلس اول  :  جلس

موسی بً اسناًيل، حناز، ابً ًَل، ابً ازریص، ابً اسحاٚ، حرضت ًنزو بً طٌيب بشيس والس، بواسلہ زازا  :  راوی

 ىيی ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله

ًُ إِٔسَنأًيَل َحسَّ  ثََيا ُموَسی بِ ًٔ َحسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ثََيا ابِ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ثََيا ابِ اْز ح و َحسَّ ثََيا َحنَّ

اجِ  َٓ أئ  اَل فٔی َؿالَّةٔ الظَّ َٗ َه بَٔضَذا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ِ ُط َّی َیأ َضا َحً ٌِ  تَٔيَضا بَأُيَضاَن

ومیس نب اامسلیع، امحد، انب الع، انب ادرسی، انب ااحسؼ، رضحت رمعف نب بیعش دنسب فادل، وباہطس دادا یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

تق ہک ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھبیل یکٹھب رکبی ےک ابرے ںیم رفامای اس وک ڑک ےل افر رھک وھچڑ، اتف



 

 اس اک امکل آاجےئ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، انب الع، انب ادرسی، انب ااحسؼ، رضحت رمعف نب بیعش دنسب فادل، وباہطس دادا یبن یلص اہلل ہیلع  :  رافی

 فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسلٰوکة اتکب :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1701    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًَلء، ًبساہلل بً وہب، ًنزو بً حارث، بٜیر بً اطخ، ًبيساہلل بً م٘شه، رجل، حرضت ابوسٌيس :  راوی

ًَبِ  ثََيا  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َشٕه َحسَّ ِ٘ ًٔ ٔم ًِ ًُبَِئس اہللٔ بِ ًَ ًٔ اِْلََطخِّ  ٔ بِ َٜیِر ُ ًِ ب ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ َوصِٕب  ُس اہللٔ بِ

اكَٔنةَ  َٓ َتَی بٔطٔ  أ َٓ ًَ ََبٔی كَالٕٔب َوَجَس زٔیَياّرا  ًَلٔیَّ بِ  ٌَّ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ ََ ًِ ََبٔی َس ًَ ًِ َرُجٕل  ًَ ثَُط  َشأََلِت َحسَّ َٓ ًَِيُط َرُسوَل اہللٔ  

 ًَ َّی اہللُ  أَکََل ٔمِيطُ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ َّ َوَجلَّ  ًَز ُٚ اہللٔ  اَل صَُو رِٔز َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ا َػل َلنَّ َٓ اكَٔنُة  َٓ ًَلٔیٌّ َو َلِيطٔ َوَسلََّه َوََکََل 

َْة َتِيُظُس السِّ  َس َذلَٔک َََتِتُط اِمزََ ٌِ ٌَ َب یَياَر کَا ًَلٔیُّ ََزِّ السِّ َه یَا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  یَياَر 

دمحم نب العء، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، دیبع اہلل نب مسقم، رلج، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع 

رک رضحت افہمط ریض اہلل ےک اپس آےئ سپ رضحت افہمط ریض اہلل ےن اس ےک ابرے  وک اکی دانیر زپا وہا الم  فہ اس دانیر وک ےل

 ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اہلل اک دای وہا رزؼ ےہ سپ آپ یلص

 ےن اس وک رصػ ایک اس ےک دعب اکی وعرت دانیر التش رکیت وہیئ آیئ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر رضحت یلع ف افہمط ریض اہلل  امہن

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ےس رفامای، یلع، دانیر اس وک ادا رکف، ،

 دمحم نب العء، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، دیبعاہلل نب مسقم، رلج، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1702    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہيثه بً خالس، وٛيٍ، سٌس بً اوض، بَلل بً یحٌی ، حرضت ًلی :  راوی

بِ  ٌَ ًٔ َیِحٌَی اِل ًِ بََٔلٔل بِ ًَ ًٔ ََِوٕض  ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ َخالٕٔس اِلُحَضىٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ًَِيطُ َحسَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ًِ ًَ ٔسیِّ 



 

زَّ  ٙٔ ََفَ ٗٔي ُط َػاحُٔب السَّ َٓ َز ٌَ َٓ ا  ّ٘ َٓاِطتََری بٔطٔ َزٗٔي َم زٔیَياّرا  َ٘ َّطُ اِلَت ٍَ ٔمِيطُ ٗٔیَراكَیِٔن  ََى َل َٗ ًَلٔیٌّ َو أََخَذُظ  َٓ یَياَر  َلِيطٔ السِّ ًَ

اِطتََری بٔطٔ َلِحّنا َٓ 

مثیہ نب اخدل، فعیک، دعس نب افس، البؽ نب ییحی، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک اںیھن اکی دانیر زپا وہا الم افر اس دانیر ےس اوھنں 

انیر فاسپ رک دای سپ اوھنں ےن فہ ےل ایل افر اس ںیم ےس دف رقاط اکٹ رک اؿ اک ےن آاٹ رخدیا  آےن فاےل ےن اؿ وک اچہپؿ رک د

 وگتش رخدیا 

 مثیہ نب اخدل، فعیک، دعس نب افس، البؽ نب ییحی ، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ةاتکب اسلٰوک :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1703    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جٌف بً مشاَف، ابً ابی ٓسیک، موسٰی بً يٌ٘وب، ابوحازو، حرضت سہل بً سٌس :  راوی

َُٓسیِٕک  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًُ ُمَشأَفٕ التِّيِّئسیُّ َحسَّ َفُ بِ ٌِ ثََيا َج ًٔ  َحسَّ ًِ َسِضٔل بِ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔوٕ  ًَ وَب الزََّمعٔیُّ  ُ٘ ٌِ ًُ َي ثََيا ُموَسی بِ َحسَّ

ٜٔي اَل َما یُِب َ٘ َٓ  ٌٔ َٜٔيا ًْ َوحَُشیِْن یَِب اكَٔنَة َوَحَش َٓ ًَلَی  ًَ ََبٔی كَالٕٔب َزَخَل  ًَلٔیَّ بِ  ٌَّ ٕس ََِخبََرُظ ََ ٌِ ًَلٔیٌّ َس َد  َِخَ َٓ  َُ اَلِت اِلحُو َٗ ضَٔنا 

َوَجَس  َٓ  ّ٘ ُدِذ َلَيا َزٗٔي َٓ ٌٕ اِلَيُضوزٔیِّ  ٔلَی ََُٓل اَلِت اذَِصِب إ َ٘ َٓ أَِخبََرَصا  َٓ اكَٔنَة  َٓ ٔلَی  َحاَئ إ َٓ  ٔٚ و َحاَئ اِلَيُضوزٔیَّ زٔیَياّرا بٔالشُّ َٓ ا 

اَل  َٗ َُّط َرُسوُل اہللٔ  اَل اِلَيُضوزٔیُّ ََىَِت َختَُن صََذا الَّٔذی َیزًُُِه ََى َ٘ َٓ اِطتََری بٔطٔ  َد َٓ َِخَ َٓ  ُٙ ٗٔي ُدِذ زٔیَياَرَک َوَلَک السَّ َٓ اَل  َٗ ِه  ٌَ َن

ُدِذ َلَيا بٔٔسِرَصٕه َلِحّنا َٓ َّارٔ  ٌٕ اِلَحز ََُٓل ٔلَی  اَلِت اذَِصِب إ َ٘ َٓ أَِخبََرَصا  َٓ اكَٔنَة  َٓ َّی َجاَئ بٔطٔ  یَياَر بٔٔسِرصَٔه  ًَلٔیٌّ َحً ًَ السِّ َص ََٓذَصَب ََفَ

َحَيِت  ٌَ َٓ َحاَئ بٔطٔ  َٓ ٌِ َرََیَِتُط لَ َلِحٕه  ٔ إ َٓ اَلِت َیا َرُسوَل اہللٔ ََذَُِکُ َلَک  َ٘ َٓ َحائَُضِه  َٓ ٔلَی ََبٔيَضا  َيا َحََلَّل َوَنَؼَبِت َوَخَبزَِت َوََِرَسَلِت إ

بَِيَيَنا صُِه  َٓ أَکَلُوا  َٓ اَل کُلُوا بٔاِسٔه اہللٔ  َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ًِ َطأِىٔطٔ  َيا ٔم ٌَ َمکَاىَُضِه إَٔذا ََُُلْو یَِيُظُس اہلَل َواِْلِٔسََلَو  ََکَِلَياُظ َوََکَِلَت َم

َم ٔمىِّی فٔی الشُّ  َ٘ اَل َس َ٘ َٓ َشأََلُط  َٓ َُٓسعَٔی َلطُ  َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ یَياَر  ًََلِيطٔ السِّ َّی اہللُ  اَل الئَّيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٔٚ و

ًَلٔیُّ ا َه یَا  ٔ َوَسلَّ ٔلَیَّ ب وُل َلَک ََِرٔسِل إ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ِل َلطُ إ ُ٘ َٓ ٔلَی اِلَحزَّارٔ  یَيارٔ َوزِٔرَصُنَک ذَِصِب إ السِّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔلِيطٔ  َّی اہللُ  طُ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َٓ َس َٓ أَِرَسَل بٔطٔ  َٓ  ًَلَیَّ 

، انب ایب دفکی، ومٰیس نب وقعیب، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت یلع رفعج نب اسمرف

رضحت افہمط ےک اپس رشتفی الےئ وت داھکی ہک نسح افر نیسح رف رےہ ںیہ  وپاھچ ویکں رف رےہ ںیہ؟ وبںیل وھبک یک فہج ےس سپ 



 

کی دانیر زپا اپای سپ فہ رضحت افہمط ےک اپس آےئ افر اؿ ےس امرجا ایبؿ ایک  رضحت یلع ریض اہلل ابرہ ےلکن وت اوھنں ےن ابزار ںیم ا

رضحت افہمط ےن رفامای اجےیئ اےس وہیدی ےک اپس ےل اجےیئ افر اس ےس آاٹ رخدی ےئجیل  سپ رضحت یلع وہیدی ےک اپس آےئ افر 

ہلل اک روسؽ وہں؟ رفامای اہں، وت وہیدی ےن اہک اانپ دانیر اس ےس آاٹ رخدیا وہیدی وبال ایک مت اس صخش ےک داامد وہ وج اتہک ےہ ہک ںیم ا

فاسپ ےل ول افر آاٹ یھب رھک ول  فاہں ےس رضحت یلع آاٹ ےل رک رضحت افہمط ےک اپس آےئ افر وہیدی فاال ہصق ایبؿ ایک  رضحت 

یلع اصقیئ ےک اپس ےئگ افر اس افہمط وب ںیل، اب آپ اصقیئ ےک اپس اجےیئ افر اس ےس اکی درمہ اک وگتش رخدی ےئجیل  وت رضحت 

ےک اپس دانیر رگفی رھک رک اکی درمہ اک وگتش ےل آےئ سپ رضحت افہمط ےن آاٹ وگدناھ افر اھکان ایتر ایک افر اےنپ فادل رتحمؾ 

ؽ اہلل یلص اہلل )انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وک الب اجیھب  سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت وبںیل  ای روس

ہیلع فآہل فملس ںیم اسرا فاہعق ایبؿ ےیک دیتی وہں  ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے ےیل الحؽ ںیھجمس وت مہ یھب اھکںیئ افر 

 آپ یھب امہرے اسھت انتفؽ رفامںیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپرا ہصق لیصفت ےس ایبؿ رک دای  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رفامای اھکؤ، اہلل اک انؾ ےل رک ایھب بس ولگ اھکان اھک یہ رےہ ےھت ہک اےنت ںیم اکی زلےک ےن اہلل افر دنی یک مسق دے رک 

ہلل مگ وہا اھت؟ فہ وبال ابزار ںیم آپ یلص ا اکپرا ہک ریما دانیر مگ وہ ایگ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس زلےک وک البای افر وپاھچ اہک

 ہیلع فآہل فملس رضحت یلع ےس اہک ہک اصقیئ ےک اپس اجؤ افر اس ےس وہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دانیر وگنماای ےہ افر

فملس  اہک ےہ ہک ریتا دانیر ھجم رپ ےہ ںیم دفں اگ اصقیئ ےن فہ دانیر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجھبا دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےن اس زلےک وک ددیای 

 رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، ومٰیس نب وقعیب، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1704    حسیث                               اول جلس  :  جلس

 سلامیٌ بً ًبسالزحنً، محنس بً طٌيب، مِیرہ بً طٌبہ، ابوزبیر، جابز بً ًبساہلل حرضت جابز بً ًبساہلل :  راوی

 ًِ ًَ ِيٕب  ٌَ ًُ ُط ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًٔ السِّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َّطُ  َحسَّ ِّیِّ ََى ٔ اِلَنک ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ  ٕ ًٔ زَٔیاز ٔ بِ اِلُنِٔیَرة

َؼا ٌَ َه فٔی اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َؽ َلَيا َرُسوُل اہللٔ َػل اَل َرخَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ثَُط  ِؤن َواِلَحِبٔل َوََِطَباصٔطٔ  َحسَّ َوالشَّ

ٔ  َیِلَتُ٘ٔلُط الزَُّجلُ  ٔ ََبٔی َسَلَنَة بٔإِٔسَيازٔظ ًِ اِلُنِٔیَرة ًَ  ٔ ََلو ِبٔس الشَّ ًَ  ًُ ٌُ بِ َنا ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ اليُّ َٗ ٍُ بٔطٔ  ٔٔ َوَرَواُظ َطَبابَُة  یَِيَت

وا الئَّيیَّ َػ  اَل کَاىُوا َلِه یَِذَُکُ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزُّبَیِر ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًِ ُمِٔیَرَة بِ َه ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   ل



 

امیلسؿ نب دبعارلنمح، دمحم نب بیعش، ریغمہ نب ہبعش، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک 

اس ےس افدئہ ااھٹؤ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت دی ےہ ہک ارگ ڑکلی، وکڑا ای ریس ای اس ےک لثم وکیئ زیچ زپی اپؤ وت 

 )ینعی اس وک اکؾ ںیم الؤ، امکل اک ااظتنر ہن رکف( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک امعنؿ نب دبعاالسلؾ ےن ریغمہ اوبہملس ےس ایس رطح رفاتی

وک ذرک  ایک ےہ افر ابشہب ےن اس وک رطبقی ریغمہ نب ملسم وباہطس اوباسلریب رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک اشمخئ یبن

 ںیہن رکےت 

 امیلسؿ نب دبعارلنمح، دمحم نب بیعش، ریغمہ نب ہبعش، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

  ایبؿ،رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک

     1705    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مدلس بً خالس، ًبسالززاٚ، مٌنز، ًنزو بً مشله، ًرکمہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ ُمِشلٕٔه  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ ََِخبََرىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َمِدَلُس بِ ٌَّ َحسَّ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ َمَة ََِحَشبُطُ  ًِ ًرِٔکٔ ًَ

َضا ٌَ اَمُتَضا َؤمِثلَُضا َم اَل َؿالَُّة اِْلٔبٔٔل اِلَنُِٜتوَمُة ََغَ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ   الئَّيیَّ َػل

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، رمعف نب ملسم، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روس

 رفامای وج صخش یسک وھب ےل ےکٹھب افٹن وک اپھچ دے افر امکل وک ہتپ ہن دے وت اس وک دفد رجامہن ادا رکے 

 دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، رمعف نب ملسم، رکعہم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1706    حسیث                               جلس اول  :  جلس

نً یزیس بً خالس بً موہب، احنس بً ػالح، ابً وہب، ًنزو، بٜیر، یحٌی بً ًبسالزحنً بً حاكب، ًبسالزح :  راوی

 ًثناٌ تيِم حرضت ًبسالزحنً بً ًثناٌ التيِم رضی اہلل ًيہ

 ًِ ًَ ًَِنْزو  ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َػالٕٔح  ًٔ َمِوَصٕب َوََِحَنُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ثََيا َیزٔیُس بِ ِبٔس  َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ َیِحٌَی بِ ًَ  ٕ َٜیِر ُ ب

ًَِبٔس ا  ًِ ًَ ًٔ َحاكٕٔب  ًٔ بِ َلةٔ اِلَحادِّ الزَِّحَن َ٘ ًِ لُ ًَ َلِيطٔ َوَسلََّه ىََهی  ًَ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َِّئِمِّ ََ ٌَ الت ًٔ ًُِثَنا ًٔ بِ اَل لزَِّحَن َٗ



 

 ًِ ًَ ًُ َمِوَصٕب  اَل ابِ َٗ َّی یَحَٔسَصا َػاحٔبَُضا  َضا َحً ُٛ َلةٔ اِلَحادِّ َیتِرُ َ٘ ىٔی فٔی لُ ٌِ ًُ َوصِٕب َي اَل ابِ َٗ  ًَِنزٕوََِحَنُس 

سیدی نب اخدل نب ومبہ، ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، ریکب، ییحی نب دبعارلنمح نب احبط، دبعارلنمح امثعؿ یمیت رضحت 

دبعارلنمح نب امثعؿ ایمیتل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احویجں وک رگی زپی زیچ ااھٹےن 

دمح نب اصحل ےن انب فبہ ےس رفاتی رکےت وہےئ ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک فہ اس وک وھچڑ دے اہیں کت ہک ےس عنم رفامای ےہ ا

 (اس اک امکل اس وک اپےل افر انب فبہ ےن اہک ع  رمعف )الخبػ ادمح نب اصحل ےک ہک اوہنں ےن اہک، اربخین رمعف، 

ریکب، ییحی نب دبعارلنمح نب احبط، دبعارلنمح امثعؿ یمیت سیدی نب اخدل نب ومبہ، ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف،  :  رافی

 رضحت دبعارلنمح نب امثعؿ ایمیتل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسلٰوکة :   ابب

 رگی زپی زیچ ااھٹ ےنیل اک ایبؿ،

     1707    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًنزو بً ًوٌ، خالس، ابوحياٌ، حرضت ميذر بً جزیز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ِيُت  ُٛ اَل  َٗ  ٕ ًٔ َجزٔیز ًِ اِلُنِئذرٔ بِ ًَ َِّئِمِّ  ٌَ الت ا ًِ ََبٔی َحيَّ ًَ ٌٕ ََِخبََرىَا َخالْٔس  ِو ًَ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ٕ بٔاَحسَّ ٍَ َجزٔیز َحاَئ  َم َٓ ِلَبَوازٔیٔخ 

ِت بٔاِلَبرَقٔ ََل ىَِسرٔ َ٘ اَل َلحٔ َٗ  ٔ اَل َلطُ َجزٔیْز َما َصٔذظ َ٘ َٓ ْة َلِيَشِت ٔمِيَضا  اَل َجزٔیْز الزَّاعٔی بٔاِلَبرَقٔ َوٓٔيَضا َبرَقَ َ٘ َٓ ًِ هَٔی  ی لَٔن

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ِس َسنٔ َ٘ َٓ ُجوَصا  الََّة إَٔلَّ َؿالٌّ ََِخٔ َـّ وُل ََل َیأِؤی ال ُ٘  َي

رمعف نب وعؿ، اخدل، اوبایحؿ، رضحت ذنمر نب رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رجری نب دبعاہلل ےک اسھت وبازجی 

 اہلل ہنع ےن رچفااہ ےس ںیم اھت اےنت ںیم رچفااہ اگںیئ ےل رک آای اؿ ںیم اکی اگےئ افر یھت وج اؿ ںیم یک ہن یھت رضحت رجری ریض

وپاھچ ہی اگےئ سک یک ےہ؟رچفااہ ےن اہک ےھجم ںیہن ولعمؾ سک یک ےہ ہی امہری اگویں ےک اسھت یل آیئ ےہ رضحت رجری ےن اہک اس وک 

فیہ اےنپ اپس اکنول ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وھبےل ےکٹھب اجونر وک 

 راتھک ےہ وج وخد مگ رکدہ راہ وہ 

 رمعف نب وعؿ، اخدل، اوبایحؿ، رضحت ذنمر نب رجری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انمکس جح اک ایبؿ : ابب

 افؽ اتکب اانملکس

  اک ایبؿانمکس جح :   ابب

 افؽ اتکب اانملکس

     1708    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زہیر بً رحب، ًثناٌ بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، سٔياٌ بً حشین، زہزی حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ََبٔی َطِيَبَة  ٌُ بِ ٕب َوًُِثَنا ًُ رَحِ ثََيا ُزَصیِرُ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َحسَّ ًَ ًٔ حَُشیِٕن  ٌَ بِ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ اِلَن

 َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًَ َحابٕٔص َسأََل الئَّيیَّ َػل ََ بِ ٌَّ اِْلرَِقَ ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌٕ ًِ ََبٔی ٔسَيا فٔی کُلِّ  اَل یَا َرُسوَل اہللٔ اِلَحخُّ ًَ

 ٌٕ اَل ََبُو َزاُوز صَُو ََبُو ٔسَيا َٗ  َْ ُضَو َتَلوُّ َٓ ًِ َزاَز  َن َٓ اَل بَِل َمزَّّة َواحَٔسّة  َٗ ًَِبُس اِلَحلٔئل َسَيٕة ََِو َمزَّّة َواحَٔسّة  اَل  َٗ َذا  َٛ َؤلٔیُّ   السُّ

اَل  َٗ ًِ الزُّصِزٔیِّ و  ًَ ا  ٌّ ٕ َجنٔي ثٔیر َٛ  ًُ ٌُ بِ ًُ حَُنِيٕس َوُسَلامِیَ ٌٕ  بِ ًِ ٔسَيا ًَ ِيْل  َ٘ ًُ 

زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ نب نیسح، زرہی رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت ارقع نب اجسب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ای روسؽ اہلل جح رہ اسؽ رفض ےہ ای زدنیگ ںیم اکی ابر؟ آپ 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رصػ اکی ابر رھپ وج زایدہ رکے وت فہ لفن ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبانسؿ ےس رماد اوبانسد فیل ےہ یلص اہلل

 دبعالیلجل نب دیمح افر امیلسؿ نب ریثک ےن زرہی ےس ایس رطح لقن ایک ےہ افر لیقع ےن رصػ انسؿ اہک ےہ 

 سیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ نب نیسح، زرہی رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افؽ اتکب اانملکس

     1709    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نٔيلی، ًبسالٌزیزبً محنس، زیس بً اسله، ابً ابی واٗس حرضت ابوواٗس ليثی :  راوی

ًٕ ْٔلَبٔی َوإٗٔس ال ًِ ابِ ًَ ًٔ ََِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ُت َرُسوَل َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ لَِّيثٔیِّ 



 

ٔ ثُهَّ ُهُضوَر اِلُحِْصٔ  اہللٔ َٔ َصٔذظ وُل ْٔلَِزَوأجطٔ فٔی َححَّةٔ اِلَوَزا ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ   َػل

ی، دبعازعلسینب دمحم، زدی نب املس، انب ایب فادق رضحت اوبفادق ،یثی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ب ل
ف

 

ن

 اولداع ےک ومہعق رپ اینپ ازفاج ےس رفامای  یہی جح ےہ  رھپ رھگفں ںیم ھٹیب اجان ےہ،  ےس انس  آپ یلص اہلل

 

س
ِ ح
د
ہیلع فآہل فملس ےن 

 بیصن ہن وہ یگ  دفرسا وہفمؾ ہی ےہ ہک 

 

ھا را یہی جح ےہ اس ےک دعب ریمی می عت

م

 

ت

اس ےک دف وہفمؾ ںیہ اکی ہی ہک ریمی م تی ںیم 

ھا رے ےیل جح ےک ےیل انلکن

م

 

ت

  اجزئ ہن وہاگ ہکلب رھگ ںیم ایقؾ ف رقار رضفری وہاگ اس جح ےک دعب 

ی، دبعازعلسینب دمحم، زدی نب املس، انب ایب فادق رضحت اوبفادق ،یثی :  رافی

ب ل
ف

 

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیہن وعرت ےک ےیل رحمؾ ےک ریغب جح رکان اجزئ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےیل رحمؾ ےک ریغب جح رکان اجزئ ںیہن

     1710    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٗتيبہ بً سٌيس، ليث بً سٌس، سٌيس، بً ابی سٌيس حرضت ابوہزیزہ :  راوی

فٔیُّ َحسَّ  َ٘ ٌٔيٕس الثَّ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌَّ ََبَا صَُزیَِزَة  ًِ ََبٔيطٔ ََ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا اللَِّيُث بِ

َه ََل َیحٔلُّ َٔلِمَزََةٕ ُمِشلَٔنٕة ُاَشأَفُ َمٔشیَرَة َلِيَلٕة إَٔلَّ َوَم  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َم َرُسوُل اہللٔ َػل َضا َرُجْل ذُو رُحِ  ٕة ٔمِيَضاٌَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، دیعس، نب ایب دیعس رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک 

 املسمؿ وعرت ےک ےیل ہی اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ اکی رات یک اسمتف اک رفس ریغب رحمؾ ےک رکے

 ایب دیعس رضحت اوبرہریہ ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، دیعس، نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےیل رحمؾ ےک ریغب جح رکان اجزئ ںیہن

     1711    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل بً مشلنہ، مالک، حشً بً ًلی، بْش بً ًنز، مالک، سٌيس بً ابی سٌيس، حشً حرضت ابوہزیزہًبسا :  راوی

ثََيا بِْٔشُ  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ َمالٕٔک ح و َحسَّ ًَ ِيلٔیُّ  َٔ ًُ َمِشَلَنَة َواليُّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ثَىٔی َمالْٔک  ًُ ًَُنَز َحسَّ  بِ



 

ٌٔيسٔ  َّی ا َس ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ وا  ُ٘ َٔ ًِ ََبٔيطٔ ثُهَّ ااَّ ًَ ًُ فٔی َحٔسیثٔطٔ  اَل اِلَحَش َٗ ٌٔيٕس  ًٔ ََبٔی َس اَل ََل بِ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ ہللُ 

ٌِ ُاَشأَفَ یَِوّما َوَلِيَلّة  ًُ بٔاہللٔ َواِلَيِوؤ اِْلٔخٔ ََ ِيلٔیُّ  َیٔحلُّ َٔلِمَزََةٕ تُِؤٔم َٔ َئيیُّ َواليُّ ٌِ َ٘ اَل ََبُو َزاُوز َوَلِه یَِذَُکِ اِل َٗ َياُظ  ٌِ ََٓذََکَ َم

َئيیُّ  ٌِ َ٘ اَل اِل َٗ َنا  َٛ ًِ َمالٕٔک  ًَ ًُ ًَُنَز  ٌُ بِ ًُ َوصِٕب َوًُِثَنا ًِ ََبٔيطٔ َرَواُظ ابِ ًَ 

، نسح رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دبع اہلل نب ہملسم، امکل، نسح نب یلع، رشب نب رمع، امکل، دیعس نب ایب دیعس

ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وعرت اہلل رپ افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ رہ یت وہ اےکس ےیل ہی ابت اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ اکی دؿ اف

 اکی رات اک رفس رکے ریغب رحمؾ ےک

 ، امکل، دیعس نب ایب دیعس، نسح رضحت اوبرہریہدبعاہلل نب ہملسم، امکل، نسح نب یلع، رشب نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےیل رحمؾ ےک ریغب جح رکان اجزئ ںیہن

     1712    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوسٕ بً موسی، جزیز، سہيل، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

اَل َر  َٗ اَل  َٗ ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٌٔيٕس  ًٔ ََبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ ُسَضِيٕل  ًَ  ٕ ًِ َجزٔیز ًَ ًُ ُموَسی  ُٕ بِ ثََيا یُوُس َّی اہللُ َحسَّ ُسوُل اہللٔ َػل

ََٓذََکَ  اَل بَزٔیّساًََلِيطٔ َوَسلََّه  َٗ َُّط    ىَِحَوُظ إَٔلَّ ََى

ویفس نب ومیس، رجری، لیہس، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس صح اسقب رفاتی رمفی ےہ اس ںیم ظفل، ربدی، اک ااضہف 

 ےہ

 ویفس نب ومیس، رجری، لیہس، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےیل رحمؾ ےک ریغب جح رکان اجزئ ںیہن

     1713    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوسٌيس رضی اہلل اٌالی  :  راوی

 ٔ ًِ ََب ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثَاصُِه  ا َحسَّ ٌّ اؤیََة َوَوٛٔي ٌَ ٌَّ ََبَا ُم ًُ ََبٔی َطِيَبَة َوَصيَّاْز ََ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ ََبٔی َس ًَ ی َػالٕٔح 

 ٔ ًُ ب َه ََل َیٔحلُّ َٔلِمَزََةٕ تُِؤٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ََٓؼأًّسا إَٔلَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َٚ ثَََلثَٔة ََیَّاوٕ  ِو َٓ ا  ٌِ ُاَشأَفَ َسَفّ اہللٔ َواِلَيِوؤ اِْلٔخٔ ََ



 

وٕ ٔمِيَضا َضا ََبُوَصا ََِو ََُخوَصا ََِو َزِوُجَضا ََِو ابِيَُضا ََِو ذُو َمَِحَ ٌَ  َوَم

تی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثعؿ نب ایب ہبیش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفا

رفامای وج وعرت اہلل رپ افر آرخت رپ اامیؿ رہ یت وہ اس ےک ےیل ہی ابت اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ نیت دؿ ےس زادئ اک رفس رکے رگم ہی ہک 

 اک رحمؾ وہ اس ےک اسھت اس اک ابپ وہ ای اھبیئ وہ ای وشرہ وہ ای اٹیب وہ ای وکیئ ااسی رہتش دار وہ وج اس

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےیل رحمؾ ےک ریغب جح رکان اجزئ ںیہن

     1714    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

 احنس بً حيبل، یحٌی بً سٌيس، ًبيساہلل، ىآٍ، ابً ًنز، حرضت ًبساہلل بً ًنز :  راوی

 ًُ ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٍْ ٔ ثَىٔی ىَآ اَل َحسَّ َٗ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًَ َنَز 

 ٕ و َضا ذُو َمَِحَ ٌَ اَل ََل ُاَشأَفُ اِلَنزََِةُ ثَََلثّا إَٔلَّ َوَم َٗ َه   َوَسلَّ

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

رت نیت دؿ اک رفس ہن رکے رگم ہی ہک اس ےک اسھت اس اک وکیئ رحمؾ وہ، )رحمؾ ےس رماد فہ صخش ےہ سج ےس رشاع اکنح ہن وہ اتکس وع

 (وہ

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےیل رحمؾ ےک ریغب جح رکان اجزئ ںیہن

     1715    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نْص بً ًلی، ابواحنس، سٔياٌ، ًبيساہلل حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا َنِْصُ بِ ُٖ َم َحسَّ ٔ ٌَ یُزِز ًَ ًَُنَز کَا ٌَّ ابِ ََ ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِئس اہللٔ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ثََيا ََبُو ََِحَنَس َحسَّ اُل َلَضا ًَلٓٔیٕ َحسَّ َ٘ ِوََلّة َلُط ُي

َّٜةَ  ٔلَی َم ُط إ ٌَ ُة ُاَشأَفُ َم ٔٔيَّ  َػ

 رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع وک وج اؿ یک رصن نب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، دیبع اہلل رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس



 

 آزاد رکدہ ابدنی یھت اےنپ اسھت افٹن رپ اھٹب رک ہکم ےل اجےت ےھت 

 رصن نب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، دیبعاہلل رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االسؾ ںیم رصفرة ںیہن ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ںیم رصفرة ںیہن ےہ

     1716    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہلل ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، ابوخالس، سلامیٌ بً حياٌ، احنس ابً جزیخ، ًنز بً ًلاءحرضت ابً ًباض رضی ا :  راوی

ًٔ جُ  ًِ ابِ ًَ ٌَ اِْلَِحَنَز  ا ًَ َحيَّ ٌَ بِ ىٔی ُسَلامِیَ ٌِ ثََيا ََبُو َخالٕٔس َي ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ ًََلإئ   ًٔ ًِ ًَُنَز بِ ًَ َزیِٕخ 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ٔ ًرِٔکٔ وَرَة فٔی اِْلِٔسََلو َه ََل رَصُ  لَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباخدل، امیلسؿ نب ایحؿ، ادمح انب رججی، رمع نب اطعءرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ ںیم رصفرة یک اجنگشئ ںیہن ےہ 

 دل، امیلسؿ نب ایحؿ، ادمح انب رججی، رمع نب اطعءرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، اوباخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح ںیم اجترت رکان

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم اجترت رکان

     1717    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً َفات، ابومشٌوز، محنس بً ًبساہلل، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

مٔیُّ َوصََذ  ًَِبٔس اہللٔ اِلَنِِخَ  ًُ ُس بِ ٕ الزَّازٔیَّ َوُمَحنَّ وز ٌُ ىٔی ََبَا َمِش ٌِ أت َي ًُ اِلُفَ ثََيا ََِحَنُس بِ َ َحسَّ ث اََل َحسَّ َٗ ُوطُ  ِٔ ًِ ا َل ًَ َيا َطَبابَُة 

اَل  َٗ  ٌَ زُو ٌَ َوََل َیَتزَوَّ و اَل کَاىُوا َیُححُّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ اَئ  َٗ ًٔ َوِر ٌَ ََصُِل اِلَيَن ٕ کَا وز ٌُ ََبُو َمِش

ولُ  ُ٘ ٌَ َوَي زُو ٌَ َوََل یََتزَوَّ و ًٔ یَُححُّ ًِ ََصِٔل اِلَيَن ٔ ََِو ىَاْض ٔم ٌَّ َخیَِر الزَّاز ٔ إ َٓ زُوا  أَىِزََل اہللُ ُسِبَحاىَُط َوَتزَوَّ َٓ  ٌَ ِّلُو ًُ اِلُنَتَوک ٌَ ىَِح و



 

َوی اِْلیَةَ  ِ٘  التَّ

ادمح نب رفات، اوبوعسمد، دمحم نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ضعب ولگ جح رکےت ےھت رگم رفس 

وعسمد ےن اہک نمی ےک ولگ جح رکےت ےھت افر اسامؿ رفس اسھت ہن رےتھک ےھت افر ےتہک ےھت ہک مہ وت وتلک رخچ اسھت ہن رےتھک ےھت اوب

 رکےن فاےل ںیہ بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ اسامؿ رفس اسھت ول افر بس ےس رتہب اسامؿ رفس رپزیہاگری ےہ 

 انب ابعس ریض اہلل ہنعادمح نب رفات، اوبوعسمد، دمحم نب دبعاہلل، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم اجترت رکان

     1718    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیاز، محاہس، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ یوسٕ بً موسی، جزیز، یزیس بً ابی :  راوی

ًَبَّ   ًٔ ًَِبٔس اہللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ  ٕ ًٔ ََبٔی زٔیَاز ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ ُموَسی َحسَّ ُٕ بِ ثََيا یُوُس ٔ اِْلَیَة َحسَّ َ َصٔذظ َ اَل رَقَ َٗ إض 

َّل  ـِ َٓ وا  ُِ ٌِ َتبَِت َلِيُِٜه ُجَياْح ََ ًَ إت َلِيَص  َٓ ًِ رَعَ َٓاُؿوا ٔم َحاَرةٔ إَٔذا ََ أُٔمزُوا بٔالتِّ َٓ ٌَ بٔنٔىّی  حٔزُو اَل کَاىُوا ََل یَتَّ َٗ ًِ َربُِِّٜه    ٔم

 َ
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حٌّ ویفس نب ومیس، رجری، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رقآؿ یک ہی آتی زپیھ َل
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 اخل ینعی اس ابت ںیم وکیئ انگہ ںیہن ےہ ہک مت اہلل اک لضف التش رکف انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک  أ
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رعب ےک ولگ ینم ںیم اجترت ںیہن رکےت ےھت )ینعی جح ںیم اجترت وک ربا ےتھجمس ےھت( سپ ااجزت دی یئگ اوکن اجترت یک بج 

 (( آںیئ )ینعی جح ںیم اجترت یک ااجزت دی یئگرعافت ےس )ینم وک ولٹ وک

 ویفس نب ومیس، رجری، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخیل ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ اخیل

     1719    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ابومٌاویہ، محنس بً حازو، اًنع، حشً بً ًنزو، مہزاٌ حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی



 

 ًٔ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ  ٕ ًُ َخازٔو ُس بِ اؤَیَة ُمَحنَّ ٌَ ثََيا ََبُو ُم ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل  َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌَ َوا ِٔ ٌَ ََبٔی َػ ًِ ٔمِضَزا ًَ ِنزٕو  ًَ

حَّلِ  ٌَ ِلَيَت َٓ ًِ َََراَز اِلَحخَّ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اہللُ  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٗ 

اتی ےہ ہک روسؽ یلص دسمد، اوباعمفہی، دمحم نب احزؾ، اشمع، نسح نب رمعف، رہماؿ رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رف

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش جح اک ارادہ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک جح رکےن ںیم دلجی رکے، )ینعی اتریخ ہن رکے وہ اتکس ےہ 

 (دعب ںیم ومعق ہن ےلم

 ہنع دسمد، اوباعمفہی، دمحم نب احزؾ، اشمع، نسح نب رمعف، رہماؿ رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ جح اجونر وک رکاہی رپ الچان

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ جح اجونر وک رکاہی رپ الچان

     1720    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، ًبسالواحس بً زیاز، ًَلء بً مشيب، حرضت ابوامامہ التنيِم :  راوی

ثََيا ََبُو ََُما ًُ اِلُنَشئِّب َحسَّ ََلُئ بِ ٌَ ثََيا اِل ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز ًَِبُس اِلَواحٔٔس بِ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ِيُت َرُجَّل َحسَّ ُٛ اَل  َٗ َِّئِمُّ  َمَة الت

ی فٔی صََذا اِلَوِجطٔ َو  ِّی َرجُ َََُکِّ ٔن ًٔ إ ًَِبٔس الزَِّحَن ِلُت یَا ََبَا  ُ٘ َٓ ًَ ًَُنَز  َل٘ٔيُت ابِ َٓ َّطُ َلِيَص َلَک َحخٌّ  ٌَ لٔی إٔى ولُو ُ٘ ٌَ ىَاْض َي ی فٔی کَا ْل َََُکِّ

ُو َوتُ  ًُ ًَُنَز َََلِيَص تَُِحٔ اَل ابِ َ٘ َٓ َُّط َلِيَص َلَک َحخٌّ  ٌَ لٔی إٔى ولُو ُ٘ ٌَّ ىَاّسا َي ٔ ًِ َصَذا اِلَوِجطٔ َوإ ٔٔيُف ٔم ُٖ بٔاِلبَِئت َوُا ی َوَتُلو َليِّ

ًَلَ  َّی اہللُ  ٔلَی الئَّيیِّ َػل ٌَّ َلَک َححًّا َجاَئ َرُجْل إ ٔ إ َٓ اَل  َٗ ُِٗلُت بَلَی  اَل  َٗ إت َوَتزِمٔی اِلحَٔناَر  َٓ ًِ ٔمِثٔل َما رَعَ ًَ َشأََلطُ  َٓ َه  ِيطٔ َوَسلَّ

ًَِيطُ َرُسوُل اہللٔ  ََٜت  َش َٓ ًَِيطُ  ٌِ َسأَِلَتىٔی  َلِيُِٜه ُجَياْح ََ ًَ ٔ اِْلیَُة َلِيَص  َّی ىَزََلِت صَٔذظ َلِه یُحِٔبطُ َحً َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اہللُ   َػل

ًََلِيطٔ صَذٔ   ََ َه َورَقَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  أَِرَسَل إَٔلِيطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ ًِ َربُِِّٜه  َّل ٔم ـِ َٓ وا  ُِ ٔ اِْلیَةَ َتبَِت اَل َلَک َحخٌّ  ظ َٗ  َو

دسمد، دبعاولادح نب زاید، العء نب بیسم، رضحت اوباامہم ایمیمتل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دفراؿ جح اجونرفں وک رکاہی رپ الچات اھت ولگ 

کی ااسی ےتہک ےھت ہک اس رطح ریتا جح ںیہن وہات سپ ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس الم افر اہک اے اوبدبعارلنمح ںیم ا

صخش وہں وج جح ےک رفس ںیم ولوگں وک اجونر رکاہی رپ ددیای رکات وہں افر ولگ ےتہک ںیہ ہک ریتا جح درتس ںیہن ےہ سپ انب رمع ریض 

 اہلل ہنع ےن اہک ہک ایک وت ارحاؾ ںیہن ابدناتھ ہیبلت ںیہن زپاتھ تیب اہلل اک وطاػ ںیہن رکات، رعافت ےس ںیہن ولاتٹ، افر رکنکایں ںیہن



 

امرات؟ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن )ںیم ہی بس اکؾ رکات وہں( انب رمع ےن اہک وت رھپ ریتا جح درتس ےہ ایس رطح اکی صخش وضحر یلص 

فملس اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یھب آای اھت افر اس ےن یھب یہی وساؽ ایک اھت اسیج ہک وت ےن ھجم ےس ایک ےہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ش وہےئگ افر وکیئ وجاب ںیہن دای ھچک رعہص دعب ہی آتی انزؽ وہیئ مت رپ ھچک انگہ ںیہن ےہ اس ابت ںیم ہک مت اےنپ رب اوستق اخوم

ا جح اک لضف التش رکف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک سج ےن ہی وساؽ ایک اھت الب اجیھب افر اوکس ہی آتی انس دی افر رفامای ریت

 درتس ےہ 

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، العء نب بیسم، رضحت اوباامہم ایمیمتل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ جح اجونر وک رکاہی رپ الچان

     1721    یثحس                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بظار، حناز بً مشٌسة، ابً ابی ذئب، ًلاء بً ابی رباح، ًبيس بً ًنیر، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی  :  راوی

 اہلل ًيہ

ًٔ ََبٔی  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب  ثََيا ابِ َسَة َحسَّ ٌَ ًُ َمِش ازُ بِ ثََيا َحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًُبَِئس بِ ًَ َربَإح 

ٚٔ ذٔی اِلَنحَ  َة َوُسو َٓ ٌَ بٔنٔىّی َورَعَ و ٌُ ٔل اِلَحخِّ کَاىُوا یَتََباَي ٌَّ اليَّاَض فٔی ََوَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ُٓوا ًَ َدا َٓ ازٔ َوَمَوأسٔه اِلَحخِّ 

أَىِزََل اہللُ ُسِبَحاىَطُ  َٓ ٍَ َوصُِه رُحُْو  ثَىٔی ًُبَِيُس  اِلبَِي َحسَّ َٓ اَل  َٗ ُِه فٔی َمَوأسٔه اِلَحخِّ  ًِ َربِّٜ َّل ٔم ـِ َٓ وا  ُِ ٌِ َتبَِت َلِيُِٜه ُجَياْح ََ ًَ َلِيَص 

 ٕٔ ُؤَصا فٔی اِلُنِؼَح ٌَ َيرِقَ َّطُ کَا ٕ ََى ًُ ًَُنیِر  بِ

ہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب اشبر، امحد نب دعسمة، انب ایب ذ ب، اطعء نب ایب رابح، دیبع نب ریمع، رضحت دبعا

ہک ولگ ادتباء ںیم ٰینم، رعہف افر ذلی ااجحلز ےک ابزار افر جح ےک اایؾ ںیم رخدی ف رففتخ رکےت ےھت نکیل دعب ںیم احتل ارحاؾ ںیم 

 
َ
َ حٌّ أ

 

ُ
ِ
ْم ج

ُک
ْ
ب 
َ ل
َ
ی

 َ
ْ
 َ

 اخل انب ایب رخدی ف رففتخ ےس ولگ اتلم رکےن ےگل بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َل
ْ

ُِ
ّ
ِ
ِن

َ
  نِمْ ر

 
ل ْ

 

ض
َ ف
ووا 
ُ

 

ع َ

 

ی
ْ
َئِ

 

ی

ْؿ 

 ذ ب ےتہک ںیہ ہک دیبع نب ریمع ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک رضحت انب ابعس اےنپ فحصم ںیم یف ومامس اجحل زپےتھ ےھت 

 ریض اہلل ہنع دمحم نب اشبر، امحد نب دعسمة، انب ایب ذ ب، اطعء نب ایب رابح، دیبع نب ریمع، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ جح اجونر وک رکاہی رپ الچان



 

     1722    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یک، ابً ابی ذئب، ًيی بً ًنیر، احنس بً ػالح، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہاحنس بً ػالح، ابً ابی ٓس :  راوی

 َٗ  ٕ ًٔ ًَُنیِر ًِ ًُبَِئس بِ ًَ ًُ ََبٔی ذٔئِٕب  َُٓسیِٕک ََِخبََرنٔی ابِ ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ّما َحسَّ ًُ َػالٕٔح لََکَ اَل ََِحَنُس بِ

َّطُ  َياُظ ََى ٌِ َذ  َم َٓ  ٌَ و ٌُ ٌَ اِلَحخُّ کَاىُوا َیبٔي ٔل َما کَا ٌَّ اليَّاَض فٔی ََوَّ ًَبَّإض ََ  ًٔ ِبٔس اہللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ِولٔطٔ َمِولَی ابِ َٗ ٔلَی  َياُظ إ ٌِ ََکَ َم

 َمَوأسٔه اِلَحخِّ 

ی نب ریمع، ادمح نب اصحل، رضحت دبعاہلل ِ

عی

نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، انب ایب ذ ب، 

 ہک ادتباےئ االسؾ ںیم ولگ دفراؿ جح رخدی ف رففتخ ایک رکےت ےھت )اےکس دعب رافی ےن( اےکن وقؽ یف ومامس اجحل کت ذرک ایک 

ی نب ریمع، ادمح نب اصحل، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی ِ

عی

 ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، انب ایب ذ ب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انابغل ہچب اک جح

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 انابغل ہچب اک جح

     1723    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يه بً ً٘بہ، َکیب، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہاحنس بً حيبل، سٔياٌ بً ًيييہ، ابزاہ :  راوی

ًِ ابِ  ًَ یِٕب  ًِ َُکَ ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًٔ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َحسَّ اَل کَا َٗ ًَبَّإض   ًٔ

َه بٔالزَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  الُواَػل َٗ ًِ َق ْمَُت  َن َٓ الُوا  َ٘ َٓ  ٌَ الُوا اِلُنِشلُٔنو َ٘ َٓ ِوُو  َ٘ ًِ اِل اَل َم َٗ ًََلِيضِٔه  َه  َشلَّ َٓ ّبا  ِٛ ََٓلقَٔی َر  ِوَحأئ 

 َّٔ ًِ ٔمَح َجِتطُ ٔم أَِخَ َٓ ٔس َػٔيٓیٕ  ـُ ٌَ أََخَذِت بٔ َٓ َْة  ًَِت اِمزََ ٔ ز َٔ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت َیا َرُسوَل اہللٔ َصِل ت َٗ َضا 

ِه َوَلٔک ََِجزْ  ٌَ اَل َن َٗ  لَٔضَذا َحخٌّ 

ادمح نب لبنح، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن السؾ ایک افر وپاھچ وکؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ فاحء ںیم ےھت اےنت ںیم ھچک وسار ےلم

ولگ وہ؟ اوہنں ےن اہک ہک املسمؿ ںیہ  رھپ اؿ وسارفں ےن وپاھچ مت وکؿ وہ؟ احصہب ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ  

افر وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکس یھب جح وہاگ؟  ہی نس رک اکی وعرت ربھگا یئگ افر اےنپ یچب اک ابزف ڑک رک احمہف ےس ابرہ اکنال



 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں افر ےھجت وثاب ےلم اگ 

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیمت اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اقیمت اک ایبؿ

     1724    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، ملک، احنس بً یوىص، مالک، ىآٍ، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  اَل َو َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا َمالْٔک  ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َمالٕٔک ح و َحسَّ ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ َّی ا اِل َت َرُسوُل اہللٔ َػل َّٗ

َه ْٔلَصِٔل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َ  اہللُ  َة َؤْل َٔ ٔ اِلُحِح او ةٔ َؤْلَصِٔل الظَّ َٔ ًٔ اِلَنٔسیَيةٔ َذا اِلُحَلِي َت ْٔلَصِٔل اِلَيَن َّٗ َّطُ َو ىٔی ََى َِ ٌَ َوبََل صِٔل ىَِحٕس رَقِ

 َیَلِنَلَه 

یبنعق، ، کلم، ادمح نب ویسن، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

خفہ وک افر الہ دجن ےک ےیل رقآؿ وک افر الہ نمی ےک ےیل ململی الہ دمہنی ےک ےیل ذفاہفیلحل وک اقیمت رقمر رفامای افر الہ 
دِ

اشؾ ےک ےیل 

 وک 

 یبنعق، کلم، ادمح نب ویسن، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ انمکس :   ابب

 اقیمت اک ایبؿ

     1725    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، حناز، ًنزو بً زیيار، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ اور حرضت كاؤض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِنزٔو بِ   ًِ ًَ اْز  ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ اََل َحسَّ َٗ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ ًٔ كَاُوٕض  ًِ ابِ ًَ ًَبَّإض َو  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًٔ زٔیَيإر 

 َٗ ًٔ َیَلِنَلَه َو اَل َََحُسصَُنا َؤْلَصِٔل اِلَيَن َٗ َياُظ َو ٌِ َه بَٔن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َت َرُسوُل اہللٔ َػل َّٗ ًَّ لَ َو ُض َٓ اَل  َٗ ُضِه اَل َََحُسصَُنا َََلِنَلَه 

ا َٗ ٌَ َذلَٔک  ٌَ زُو ًِ کَا ِنزََة َوَم ٌُ ٌَ یُزٔیُس اِلَحخَّ َواِل ًِ کَا ًَّ ٔمنَّ ٔ ٔ ََصِلٔض َُیِر  ًِ ًَّ ٔم ٔ ًََلِيض ًِ ََتَی  َ َولَٔن ًِ َحِيُث ََِنَظأ ًُ كَاُوٕض ٔم َل ابِ



 

ٌَ ٔمِيَضا و َّی ََصُِل َمََّٜة یُضٔلُّ َذلَٔک َحً َٛ اَل َو َٗ 

انیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع افر رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ امیلسؿ نب رحب، امحد، رمعف نب د

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقیمت رقمر رفامےئ اؿ دفونں رضحات ںیم ےس یسک اکی ےن اہک ہک الہ نمی ےک ےیل ململی رقمر رفامای 

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وماتیق ذموکرہ اقمامت ےک افر اؿ ںیم ےس یسک اکی ےن )اجبےئ ململی ےک( اململ اہک، زین ر

ابدنشفں ےک ےیل ںیہ افر وج صخش یسک دفرسی ہگج اک رےنہ فاال اؿ وماتیق ںیم آےئ وت یہی اقیمت اےکس ےیل یھب وہاگ وج جح ای رمعہ اک 

وت( انب اطؤس ےتہک ںیہ ہک فہ اہجں ےس اچےہ ارحاؾ ابدنےھ افر  ارادہ رےتھک وہں ےگ افر وج اےکس العفہ وہ )ینعی وماتیق اک رےنہ فاال وہ

 ایس رطح الہ ہکم، ہکم اےس ارحاؾ ابدن۔ںی ےگ 

 امیلسؿ نب رحب، امحد، رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع افر رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اقیمت اک ایبؿ

     1726    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہظاو بً بہزاو، مٌانی بً ًنزاٌ، آلح، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًُ بَِضَزاَو اِلَنَسائٔىٔیُّ حَ  ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ أسٔه بِ َ٘ ًِ اِل ًَ ًَ حَُنِيٕس  ىٔی ابِ ٌِ َلَح َي ِٓ ََ ًِ ًَ  ٌَ ًُ ًِٔنَزا افٔیُّ بِ ٌَ ثََيا اِلُن سَّ

ٚٔ َذاَت رٔعِ  َزا ٌٔ َت ْٔلَصِٔل اِل َّٗ َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَِيَضا ََ  ٕٚ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

اعمین نب رمعاؿ، احلف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہ رعاؼ  اشہؾ نب رہباؾ،

 ےک ےیل ذات رعؼ وک اقیمت رقمر رفامای 

 اشہؾ نب رہباؾ، اعمین نب رمعاؿ، احلف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اقیمت اک ایبؿ

     1727    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً محنس بً حيبل، وٛيٍ، سٔياٌ، یزیس بً ابی زیاز، محنس بً ًلی، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ مُ حَ  ًَ  ٕ ًٔ ََبٔی زٔیَاز ًِ یَزٔیَس بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًٔ َحِيَبٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ِبٔس اہللٔ سَّ ًَ  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًٔ سٔ بِ َحنَّ



 

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َت َرُسوُل اہللٔ َػل َّٗ اَل َو َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَبَّإض   ًٔ َٙ بِ ٘ٔي ٌَ ٚٔ اِل َه ْٔلَصِٔل اِلَنِْشٔ  َسلَّ

ادمح نب دمحم نب لبنح، فعیک، ایفسؿ، سیدی نب ایب زاید، دمحم نب یلع، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہ رشمؼ )ینعی الہ رعاؼ( ےک ےیل قیقع وک اقیمت رقار دای ےہ 

 دمح نب دمحم نب لبنح، فعیک، ایفسؿ، سیدی نب ایب زاید، دمحم نب یلع، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اقیمت اک ایبؿ

     1728    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ػالح، ابً ابی ٓسیک، ًبساہلل بً ًبسالزحنً بً یحيص، یحٌی بً ابی سٔياٌ، زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ  :  راوی

 وآلہ وسله او سلنہ رضی اہلل ًيہا

ًَِبٔس اہللٔ   ًِ ًَ َُٓسیِٕک  ًُ ََبٔی  ثََيا ابِ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ٌَ َحسَّ َيا ِٔ ًٔ ََبٔی ُس ًِ َیِحٌَی بِ ًَ ًٔ یَُحيََّص  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ  بِ

ََّضا َسنٔ  َه ََى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ًِ َُوِّ َسَلَنَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل ًَ َِٜيَنَة  تٔطٔ حُ ًِ َجسَّ ًَ ًََلِيطٔ اِْلَِخَئسیِّ  َّی اہللُ  ِت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌَ

َه  سَّ  َوَسلَّ َ٘ اؤ ُُٔفَ َلُط َما َا ٔلَی اِلَنِشحٔٔس اِلََحَ َِٗصی إ َ ًِ اِلَنِشحٔٔس اِْل ٕة ََِو ًُِنَزةٕ ٔم ًِ َََصلَّ بَٔححَّ وُل َم ُ٘ َ ََِو َي
ًِ ذَىِبٔطٔ َوَما َتأَخَّ َو ٔم

اَل ََبُو َزاُوز یَزَِحُه  َٗ اَل  َٗ ِبُس اہللٔ ََیَُّتُضَنا  ًَ َّٜةَ  َوَجَبِت َلُط اِلَحيَُّة َطکَّ  ٔلَی َم ىٔی إ ٌِ سٔٔض َي ِ٘ ًِ بَِئت اِلَن َو ٔم ا َرَِحَ ٌّ  اہللُ َوٛٔي

ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سنحی، ییحی نب ایب ایفسؿ، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؾ ہملس ریض 

 وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ سج ےن جح ای رمعہ یک تین ےس دجسم اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اجںیئ ےگ  ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رفامای

 

ہک  ایصق ےس دجسم رحؾ کت اک ارحاؾ ابدناھ وت اےکس اےلگ افر ےلھچپ انگہ شخب دی 

  فملس ےن ہی رفامای اھت ہک فہ اےکس ےیل تنج فابج وہیئگ ہی کش دبعاہلل اک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سنحی، ییحی نب ایب ایفسؿ، زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؾ  :  رافی

 ہملس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اقیمت اک ایبؿ

     1729    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

ابو مٌنز ًبساہلل بً ًنزو بً ابی ححاد، ًبسالوارث، ًتبہ بً ًبسالنلک، زرارہ بً َکیه حرضت حارث بً  :  راوی

 ًنزوسہِم رضی اہلل ًيہ

 ٕ َنز ٌِ ثََيا ََبُو َم ًَِبٔس اِلَنلٔٔک الشَّ  َحسَّ  ًُ ثََيا ًُتَِبُة بِ ِبُس اِلَوارٔٔث َحسَّ ًَ ثََيا  ًٔ ََبٔی اِلَححَّأد َحسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ِبُس اہللٔ بِ ثَىٔی ًَ ِضِٔمُّ َحسَّ

اَل َََتِيُت َرُسوَل اہللٔ َػ  َٗ ثَُط  ِضِٔمَّ َحسَّ ِنزٕو الشَّ ًَ  ًَ ٌَّ اِلَحارَٔث بِ یِٕه ََ ًُ َُکٔ إت ُزَراَرةُ بِ َٓ َز ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو بٔنٔىّی ََِو بٔ َّی اہللُ  ل

 َّٗ اَل َوَو َٗ الُوا َصَذا َوِجْط ُمَباَرْک  َٗ إٔذَا َرََِوا َوِجَضطُ  َٓ اُب  َتحٔيُئ اِْلرَِعَ َٓ اَل  َٗ َٖ بٔطٔ اليَّاُض  ِس ََكَا َٗ ٕٚ ْٔلَصِٔل َو َت َذاَت رٔعِ

 ٔٚ َزا ٌٔ  اِل

ایب اجحج، دبعاولارث، ہبتع نب دبعاکلمل، زرارہ نب رکمی رضحت احرث نب رمعفیمہس ریض اہلل ہنع ےس اوب رمعم دبعاہلل نب رمعف نب 

رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا اس فتق ینم ںیم ےھت ای ہی اہک ہک رعافت ںیم ےھت افر 

اھت سپ رعب ےک داہییت آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفےئ ابمرک ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریھگ راھک 

دھکی رک ےتہک ہی ابربتک رہچہ ےہ احرث ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہ رعاؼ ےک ےیل ذات رعؼ وک اقیمت رقمر 

 رفامای 

نب دبعاکلمل، زرارہ نب رکمی رضحت احرث نب رمعفیمہس ریض اہلل اوب رمعم دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، دبعاولارث، ہبتع  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ وعرت جح )ای رمعہ( اک ارحاؾ ابدنےھ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت جح )ای رمعہ( اک ارحاؾ ابدنےھ

     1730    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًبسہ، ًبيساہلل، ًبسالزحنً بً ٗاسه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

 ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ ًُبَِيسٔ اہللٔ  ًَ ًَِبَسةُ  ثََيا  ًُ ََبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَلِت َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ أسٔه  َ٘ ًٔ اِل بِ

َليِ  ًَ َّی اہللُ  أََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل َٓ  ٔ َحَزة ًٔ ََبٔی برَِکٕ بٔالظَّ ٔس بِ َٔٔشِت ََِسَناُئ بِٔيُت ًَُنِيٕص بُٔنَحنَّ َتٔشَل نُ ِِ ٌِ َا َ َه ََبَا برَِکٕ َ طٔ َوَسلَّ

ُتضٔلَّ  َٓ 



 

 اہلل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اقمؾ رجشہ رپ اامسء تنب سیمع امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، دیبع

ےک، دمحم نب ایب رکب یک فالدت وہیئ وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اےکن وشرہ( رضحت اوبرکب ےس رفامای ہک )اامسء ےس وہک ہک( 

 لسغ رکے افر ارحاؾ ابدنےھ 

 ؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، دیبعاہلل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنعامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت جح )ای رمعہ( اک ارحاؾ ابدنےھ

     1731    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ًيسی، اسنٌيل بً ابزاہيه، ابومٌنز، ًرکمہ، محاہس، ًلاء، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًُ ُطحَ  ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٗ  ٕ َنز ٌِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه ََبُو َم ٌٔيُل بِ ًُ ًٔيَسی َوإِٔسَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َمَة َحسَّ ًِ ًرِٔکٔ ًَ  ٕٕ ًِ ُخَؼِي ًَ  َٕ ا

َشاُئ  َٔ اَل اِلَحائُٔف َواليُّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًََلإئ  ٔت َوُمَحاصٕٔس َو ِٗ ًَلَی اِلَو إَٔذا َََتَتا 

 َُ ٌٔ اِلَنَيأسَک کُلََّضا  َيا ـٔ ِ٘ ٌٔ َوَا َما ٌٔ َوتَُِحٔ َتٔشََل ِِ ًُ َا َّی َتِلُضَز َوَلِه یَِذَُکِ ابِ ٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ َحً َنز ٌِ اَل ََبُو َم َٗ ٖٔ بٔاِلبَِئت  َوا یَِر اللَّ

اَل اِلَنَيأسَک  َٗ ًُ ًٔيَسی کُلََّضا  ِل ابِ ُ٘ ًَبَّإض َوَلِه َي  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ اَل  َٗ َمَة َوُمَحاصّٔسا  َٖ بٔاِلبَِئت ًٔيَسی ًرِٔکٔ َوا  إَٔلَّ اللَّ

دمحم نب یسیع، اامسلیع نب اربامیہ، اوبرمعم، رکعہم، اجمدہ، اطعء، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ضیح ف افنس فایل وعرںیت بج اقیمت رپ آںیئ وت لسغ رک ےک ارحاؾ ابدنھ ںیل افر جح ےک امتؾ اراکؿ ادا 

وطاػ ہبعک ےک  اوبرعم ےن اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف لقن ایک ےہ یتح رہطت ینعی اہیں کت ہک اپک اصػ وہ اجںیئ افر رکںی وساےئ 

 انب ٰیسیع ےن رکعہم افر اجمدہ وک ذرک ںیہن ایک ہکلب ویں اہک ع  اطعء ع  انب ابعس، زین انب ٰیسیع ےن ظفل اھلک یھب ذرک ںیہن ایک 

 نب اربامیہ، اوبرمعم، رکعہم، اجمدہ، اطعء، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب یسیع، الیعمس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارحاؾ ےک فتق وخوبش اگلان

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک فتق وخوبش اگلان

     1732    حسیث                               جلس اول  :  جلس



 

 ٌٗييی، مالک، احنس بً یوىص، مالک، ًبسالزحنً بً ٗاسه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ًٔ ا ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ثََيا َمالْٔک  ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ًِ َمالٕٔک ح و َحسَّ ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ ثََيا اِل ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ أسٔه  َ٘ ِل

َو َؤْلِٔحََللٔطٔ  ٌِ یَُِحٔ ِبَل ََ َٗ أمطٔ  َه ْٔلرِٔحَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ِيُت َُكَيُِّب َرُسوَل اہللٔ َػل ُٛ اَلِت  َٖ بٔاِلبَِئت  َٗ ٌِ یَُلو ِبَل ََ َٗ 

 ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل یبنعق، امکل، ادمح نب ویسن، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ

 فملس ےک وخوبش اگلای رکیت یھت ارحاؾ ابدنےنھ ےس ےلہپ افر ارحاؾ وھکےنل ےک دعب وطاػ ےس ےلہپ 

 یبنعق، امکل، ادمح نب ویسن، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک فتق وخوبش اگلان

     1733    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا محنس بً ػباح، بزار، اسنٌيل بً زَکیا، حشً بً ًبيساہلل، ابزاہيه، اسوز، :  راوی

ًٔ ًُبَِئس اہللٔ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ یَّا  ًُ َزََکٔ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن بَّأح اِلَبزَّاُز َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ

ٔلَی َوبٔئؽ اِلنِٔشٔک فٔی  ِّی ََىُِوزُ إ أَن َٛ اَلِت  َٗ ْو ًَائَٔظَة  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو ُمَِحٔ َّی اہللُ  ٚٔ َرُسؤل اہللٔ َػل  َمِفٔ

دمحم نب ابصح، زبار، اامسلیع نب زرکای، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ںیم اب یھب 

 فآہل فملس یک امگن ںیم یگل وہں کشم یک وخوبش وسحمس رک ریہ )مشچ وصتر ںیم( وگای ہک آپ وک دھکی ریہ وہں افر آپ یلص اہلل ہیلع

 (وہں، بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت )نکیل ہی وخوبش ارحاؾ ابدنےنھ ےس لبق اگلیئ یئگ یھت

 یض اہلل اہنعدمحم نب ابصح، زبار، الیعمس نب زرکای، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رس ےک ابؽ امج ان

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ےک ابؽ امج ان

     1734    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوىص، ابً طہاب، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ سلامیٌ بً زاؤز، ابً وہب، :  راوی



 

ًِ َسالٕٔه  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص  ثََيا ابِ ًُ َزاُوَز اِلَنِضزٔیُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًِ ََبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ   ًَ ىٔی ابِ ٌِ َي

َّی اہللُ ُت الئَّيیَّ َػل ٌِ اَل َسنٔ ّسا َٗ َه یُضٔلُّ ُمَلبِّ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس وک ہیبلت زپےتھ وہےئ انس ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ےک ابؽ ےمج وہےئ ےھت،

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ےک ابؽ امج ان

     1735    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبيساہلل بً ًنز، ًبساَلًلی، محنسبً اسحٙ، ىآٍ، ابً ًنز، حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًِ ابِ  ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  ًُ ًَُنَز َحسَّ ثََيا ًُبَِيُس اہللٔ بِ ٌَّ َحسَّ َلِيطٔ  ًٔ ًَُنَز ََ ًَ َّی اہللُ  الئَّيیَّ َػل

َشٔل  ٌَ َه َلبََّس َرََِسُط بٔاِل  َوَسلَّ

 دیبع اہلل نب رمع، دبعاالیلع، دمحمنب ااحسؼ ، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ابؽ دہش ےس امجےئ 

  نب رمع، دبعاالیلع، دمحمنب اقحس، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعدیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہی اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی اک ایبؿ

     1736    حسیث                               جلس اول  :  جلس

نٔيلی، محنس بً سلنہ، محنس بً اسحٙ، محنس بً ميہال، یزیس بً زریٍ، ابً اسحٙ، ًبساہلل بً ابی ىحيح  :  راوی

 محاہس، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ًُ إِٔسحَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َسَلَنَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ثََيا اليُّ ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ اِلنِٔيَضأل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٙ ح و َحسَّ



 

ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ثَىٔی ُمَحاصْٔس  ًَ ََبٔی ىَحٔيٕح َحسَّ ىٔی ابِ ٌِ ًَِبُس اہللٔ َي اَل  َٗ اَل  َٗ ىَی  ٌِ َٙ اِلَن ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ َّی اہللُ ًَ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ 

َلِيطٔ َوَس  ٌَ ْٔلَبٔی َجضِ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َجَنَّل کَا َّی اہللُ  ًَاَو اِلُحَسیِبَٔئة فٔی َصَسایَا َرُسؤل اہللٔ َػل اَل لََّه ََصَِسی  َٗ ٕة  َـّ ٔ ٕل فٔی َرَِٔسطٔ بَُزةُ ٓ

ٛٔیَن  ِيلٔیُّ َئِيُى بَٔذلَٔک اِلُنِْشٔ َٔ ًِ َذَصٕب َزاَز اليُّ ًُ ٔمِيَضإل بَُزْة ٔم  ابِ

ی

ب ل
ف

 

ن

، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، انب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب حیجن اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دحہبی فاےل اسؽ ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یئک افٹن دہی ےک ےیل ےل ےئگ س  ںیم اکی افٹن 

ی ےن  اوبلہج اک یھب اھت سج یک

ب ل
ف

 

ن

انک ںیم اچدنی اک الھچ زپا وہا اھت انب اہنمؽ اک ایبؿ ےہ ہک )اس یک انک ںیم( اکی وسےن اک الھچ اھت 

 ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی لمع رشمنیک وک الجےن ےک ےیل اھت 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، دمحم نب اہنمؽ، سیدی  :  رافی

ب ل
ف

 

ن

نب زرعی، انب اقحس، دبعاہلل نب ایب حیجن اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض 

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگےئ لیب دہی وہ اتکس ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اگےئ لیب دہی وہ اتکس ےہ

     1737    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً ْسح، ابً وہب، یوىص، ابً طہاب زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

بِ  ًَ ِنَزَة بِٔئت  ًَ  ًِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب ََِخبََرنٔی یُوىُُص  ثََيا ابِ ٔح َحسَّ ِ ًُ الرسَّ ثََيا ابِ ًَائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َحسَّ  ًِ ًَ  ًٔ ٔس الزَِّحَن

ٕس فٔی َححَّ  ًِ آٔل ُمَحنَّ ًَ َه ىَََحَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َه ََ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ّة َواحَٔسةّ َػل َٔ َبرَقَ  ٔة اِلَوَزا

 ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب زفہج روسؽ یلص اہلل

 اولداع ںیم اکی اگےئ ذحب یک یھت 

 

س
ِ ح
د
 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ آؽ )ینعی اینپ ازفاج( یک رطػ ےس 

 اہلل اہنع انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اگےئ لیب دہی وہ اتکس ےہ



 

     1738    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اوزاعی، حرضت ابوہزیزہًنزو بً ًثناٌ، محنس بً مہزاٌ، وليس،  :  راوی

 ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ ثََيا اِلَولٔيُس  اََل َحسَّ َٗ ٌَ الزَّازٔیُّ  ًُ ٔمِضَزا ُس بِ ٌَ َوُمَحنَّ ًُ ًُِثَنا ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًِ ََبٔی َحسَّ ًَ ًِ ََبٔی َسَلَنَة  ًَ ًِ یَِحٌَی 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَّ صَُزیَِزَة ََ ّة بَِيَيُض ًِ نَٔشائٔطٔ َبرَقَ َتَنَز ٔم ًِ ًِ ا ًَنَّ  َذبََح 

رمعف نب امثعؿ، دمحم نب رہماؿ، فدیل، افزایع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اؿ ازفاج یک 

 رطػ ےس وہنجں ےن رمعہ ایک اھت اکی اگےئ ذحب یک یھت 

 دمحم نب رہماؿ، فدیل، افزایع، رضحت اوبرہریہرمعف نب امثعؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ااعشر اک ایبؿ

     1739    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو وليس، حٔؽ بً ًنز، حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

اَل ََ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ىَی  ٌِ ًُ ًَُنَز اِلَن ُؽ بِ ِٔ َيالٔٔسیُّ َوَح ثََيا ََبُو اِلَولٔئس اللَّ ُت ََبَا َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ بُو اِلَولٔئس 

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ًَبَّإض ََ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌَ ا ًِ َحشَّ َزَصا ٔم ٌَ أَِط َٓ ًَا بَٔبَسىَٕة  ٔة ثُهَّ َز َٔ ِضَز بٔٔذی اِلُحَلِي َّی الوُّ َه َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َٗ ا  َلنَّ َٓ ُتَٔی بَٔزاحَٔلتٔطٔ  َلیِٔن ثُهَّ َ ٌِ لََّسَصا بَٔي َٗ َو َو ًَِيَضا السَّ ًٔ ثُهَّ َسَلَت  َحٔة َسَيأمَضا اِْلَیَِن ِٔ ًََلِيضَ َػ َس  ًَلَی ٌَ ا َواِسَتَوِت بٔطٔ 

 اِلبَِيَسأئ َََصلَّ بٔاِلَحخِّ 

اوب فدیل، صفح نب رمع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز ذفاہفیلحل 

ریچ دای رھپ داب رک وخؿ اکنال افر دف وجےت اس ےک ےلگ  ںیم زپیھ رھپ اکی افٹن اگنمای افر اس اک ااعشر ایک ینعی وکاہؿ ےک داینہ رطػ ےس

 )دہی یک اچہپؿ ےک ےیل( اس ےک دعب اےنپ افٹن رپ وسار وہےئ افر دیبار چنہپ رک جح اک ہیبلت اہک 

 

 ںیم اکٹل دی 

 اوب فدیل، صفح نب رمع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ااعشر اک ایبؿ

     1740    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، یحٌی ، طٌبہ، یحٌی ےن بَّطیٙ طٌبہ اض حسیث ٛو ابواليس كی :  راوی

ثََيا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اَل ََبُو َزاُوز َرَواُظ َحسَّ َٗ َو بَٔئسظٔ  اَل ثُهَّ َسَلَت السَّ َٗ ىَی ََبٔی اِلَولٔئس  ٌِ َبَة بَٔضَذا اِلَحسٔیٔث بَٔن ٌِ ًِ ُط ًَ

زُو ةٔ الَّٔذی َاَفَّ ًِ ُسنَٔن ََصِٔل اِلَبِْصَ اَل ََبُو َزاُوز صََذا ٔم َٗ ٌٔطٔ  ًَِيَضا بٔأُِػبُ َو  اَل َسَلَت السَّ َٗ اْو   ا بٔطٔ َصنَّ

د، ییحی، ہبعش، ییحی ےن رطبقی ہبعش اس دحثی وک اوبادیل یک رفاتی ےک مہ  ینع رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک رھپ آپ یلص اہلل دسم

ہی ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ےس داب رک وخؿ اکنال  اوبداؤد ےن اہک ہک امہؾ یک رفاتی ںیم ےہ ایلگن ےس داب رک وخؿ اکنال  اوبداؤد ےن اہک 

 ہ یک اؿ ننس ںیم ےس ےہ سج یک لقن رکےن ںیم فہ رفنمد ںیہ دحثی الہ رصب

 دسمد، ییحی ، ہبعش، ییحی ےن رطبقی ہبعش اس دحثی وک اوبادیل یک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ااعشر اک ایبؿ

     1741    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساَلًلی بً حناز، سٔياٌ بً ًيييہ، رعوہ بً مشور بً مِخمہ، حرضت مشور بً مِخمہ اور مزواٌ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ از ًُ َحنَّ ًِلَی بِ َ ًَِبُس اِْل ثََيا  ًُ  َحسَّ ٌُ بِ َمَة َوَمزَِوا ًٔ َمِِخَ ًِ اِلنِٔشَورٔ بِ ًَ َوَة  رُعِ

ٌَ بٔذٔ  ا کَا َلنَّ َٓ ًَاَو اِلُحَسیِبَٔيةٔ  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسوُل اہللٔ َػل اََل َخَ َٗ َُّضَنا  َٜٔه ََى َزُظ اِلَح ٌَ لََّس اِلَضِسَی َوََِط َٗ ٔة  َٔ ی الُُحَلِي

َو   َوَرَِحَ

امحد، ایفسؿ نب ہنییع، رعفہ نب وسمر نب رخمہم، رضحت وسمر نب رخمہم افر رمفاؿ ےن رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک  دبعاالیلع نب

ارحاؾ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دحہیب ےک اسؽ ےلکن بج ذفاہفیلحل ںیم  ےچنہ وت دہی ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹل دای افر ااکس ااعشر ایک رھپ 

 ابدناھ 

  نب امحد، ایفسؿ نب ہنییع، رعفہ نب وسمر نب رخمہم، رضحت وسمر نب رخمہم افر رمفاؿدبعاالیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 ااعشر اک ایبؿ

     1742    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 ہياز، وٛيٍ، سٔياٌ ميؼور، اًنع، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ  ٔ ًِ اِْلَِسَوز ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ َمِيُؼوٕر َواِْل ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ثََيا َصيَّاْز َحسَّ َّی َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ائَٔظَة ََ

َلِيطٔ  ًَ لََّسةّ  اہللُ  َ٘  َوَسلََّه ََصَِسی ََُيّنا ُم

انہد، فعیک، ایفسؿ وصنمر، اشمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تہب یس 

 رکبایں دیلقت رک ےک دہی ںیک 

 انہد، فعیک، ایفسؿ وصنمر، اشمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہی اک دبؽ اجان

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی اک دبؽ اجان

     1743    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حيه حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہًبساہلل بً محنس، محنس بً سلنہ، ابوزاؤز، ابوًبسالز :  راوی

اَل  َٗ ًَِبٔس الزَّحٔئه  ًِ ََبٔی  ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس اليُّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اہللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ  َحسَّ ًَِبسٔ الزَّحٔئه َخالُٔس بِ ََبُو َزاُوز ََبُو 

 ًَ ىٔی ابِ ٌِ ٕس َي ًِ  ََبٔی َیزٔیَس َخاُل ُمَحنَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ   ًٔ ًِ َسالٔٔه بِ ًَ  ٔ ًٔ اِلَحاُروز ًِ َجِضٔه بِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَِيُط َححَّاُد بِ َسَلَنَة َرَوی 

َّی اہللُ َتَی الئَّيیَّ َػل أ َٓ ًَِلی بَٔضا ثَََلَث ٔمائَةٔ زٔیَيإر  َ أ َٓ أب ىَحٔيّبا  ًُ اِلَدلَّ اَل ََصَِسی ًَُنزُ بِ َٗ َلِيطٔ َوَس ََبٔيطٔ  ًَ اَل یَا َرُسوَل   َ٘ َٓ َه  لَّ

َضا َوََِطتَرٔی بَٔثَنئَضا بُِسىّا ٌُ َٓأَبٔي ًَِلِيُت بَٔضا ثَََلَث ٔمائَٔة زٔیَيإر ََ َ أ َٓ ِّی ََصَِسیُِت ىَحٔيّبا  ٔن اَل ََبُو َزاُوز  اہللٔ إ َٗ َصا إٔیَّاَصا  اَل ََل اىََِحِ َٗ

َزصَا ٌَ ٌَ ََِط َّطُ کَا  َصَذا ْٔلَى

 نب ہملس، اوبداؤد، اوبدبعارلمیح رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب ااطخلب دبع اہلل نب دمحم، دمحم

 ےن اکی یتخب افٹن دہی ایک رھپ ایکس تمیق وس دانیر گل یئگ وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای

ںیم ےن اکی یتخب افٹن دہی ایک ےہ افر ےھجم ایکس تمیق ںیم وس دانیر لم رےہ ںیہ وت ایک ںیم اوکس  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رففتخ رک ےک ایکس تمیق ےس وکیئ افر افٹب رخدی ولں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ایس وک ذحب رکف ، اوبداؤد ےتہک 



 

 ےئل رفامای اھت ویکہکن فہ )ینعی رضحت رمع ریض اہلل ہنع( ااکس اعشر رک ےکچ ےھت ںیہ ہک ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، اوبداؤد، اوبدبعارلمیح رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اینپ دہی جیھب دے افر وخد ہن اجےئ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اینپ دہی جیھب دے افر وخد ہن اجےئ

     1744    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ًبساہلل بً مشلنہ، آلح بً حنيس، ٗاسه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

بِ  ًَ ثََيا  َٗ َحسَّ َتِلُت  َٓ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ ًُ حَُنِيٕس  َلُح بِ ِٓ ثََيا ََ َئيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ًُ َمِشَلَنَة اِل ٌٔ َرُسؤل ُس اہللٔ بِ ََلئَٔس بُِس

ٔلَی  َث بَٔضا إ ٌَ لََّسَصا ثُهَّ َب َٗ َزَصا َو ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔئسی ثُهَّ ََِط ًَ َّی اہللُ  ٌَ اہللٔ َػل َلِيطٔ َطِيْئ کَا ًَ َنا رَحَُو  َٓ اَو بٔاِلَنٔسیَئة  َٗ اِلبَِئت َوََ

 َلُط حَٔلًّ 

دبع اہلل نب ہملسم، احلف نب دیمح، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 افر اوکن تیب اہلل یک افوٹنں ےک القدے ےٹب، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

 

اکن ااعشر ایک افر فہ القدے اےکن ےلگ ںیم ڈاؽ دی 

رطػ رفاہن رک دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد دمہنی ںیم رشتفی رفام رےہ افر وکیئ ےش وج الحؽ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس رپ رحاؾ ںیہن وہیئ 

 اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دبعاہلل نب ہملسم، احلف نب دیمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اینپ دہی جیھب دے افر وخد ہن اجےئ

     1745    حسیث                               جلس اول  :  جلس

یزیس بً خالس، ٗتيبہ بً سٌيس، ليث بً سٌس، ابً طہاب، رعوہ، ًنزہ بيت ًبسالزحنً حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 ًيہا

ثَُضِه  ٕس َحسَّ ٌِ ًَ َس ٌَّ اللَِّيَث بِ ٌٔيٕس ََ ًُ َس ُٗتَِيَبُة بِ ًُ َخالٕٔس الزَِّملٔیُّ اِلَضَنَسانٔیُّ َو ثََيا َیزٔیُس بِ ًِ رُعِ َحسَّ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ َوَة  



 

لَ  ًَ َّی اہللُ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًَِيَضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٌَّ َ َ ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن ِنَزَة بِٔئت  ًَ ًِ اِلَنسٔیَيةٔ َو َه یُِضٔسی ٔم ِيطٔ َوَسلَّ

ا َیِحتَئُب اِلُنَِحٔ  ََلئَٔس َصِسیٔطٔ ثُهَّ ََل یَِحتَئُب َطِيّئا ٔمنَّ َٗ ِٓتُٔل  َ أ  ُو َٓ

سیدی نب اخدل، ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، انب اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس دہی ےک اجونر رفاہن رفامےت ںیم اےکن القدے اٹب رکیت یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رپزیہ ہن رکےت س  ےس ارحاؾ فاال رپزیہ رکات ےہاؿ زیچفں ےس 

 سیدی نب اخدل، ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، انب اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ انمکس :   ابب

 وج صخش اینپ دہی جیھب دے افر وخد ہن اجےئ

     1746    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مشسز، بْش، بً مٔـل، ابً ًوٌ، ٗاسه بً محنس، ابزاہيه، حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا :  راوی

ٔل  َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ ُط ٔمِيُضَنا  َحسَّ ٌَ َّطُ َسنٔ َه ََى ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه َز ًَ ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ أسٔه بِ َ٘ ًِ اِل ًَ  ٌٕ ِو ًَ  ًُ ثََيا ابِ َحسَّ

اَلِت َُوُّ اِلُنؤِ  َٗ اََل  َٗ ًِ َحسٔیٔث َصَذا  ًِ َحٔسیٔث صََذا َوََل َحسٔیَث َصَذا ٔم ِى َحٔسیَث صََذا ٔم َٔ ا َوَلِه َیِح ٌّ َث َرُسولُ َجنٔي ٌَ  ٔمئیَن َب

ٌَ ًِٔيَسىَا ثُهَّ  ًٕ کَا ًِ ًِٔض ََلئَٔسَصا بَٔئسی ٔم َٗ َتِلُت  َٓ أَىَا  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه بٔاِلَضِسٔی  ًَ َّی اہللُ  ِتٔی  اہللٔ َػل ِتٔی َما َیأ ََِػَبَح ٓٔيَيا َحََلَّل َیأ

ًِ ََصِلٔطٔ   الزَُّجُل ٔم

ہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، رشب، نب لضفم، انب وعؿ، اقمس نب دمحم، اربامیہ، رضحت اع

فملس ےن دہی ےک اجونر رفاہن رفامےئ افر ںیم ےن اےنپ اہھت ےس رفیئ ےک القدے ےٹب وہےئ ےھت وج امہرے اپس وموجد یھت  رھپ 

)ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ اےھٹ فہ اکؾ رک ےک وج الحؽ اینپ ویبی ےس رکات ےہ 

 تبحص یک افر دہی ےک ےنجیھب ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحمؾ ںیہن وہےئ 

 دسمد، رشب، نب لضفم، انب وعؿ، اقمس نب دمحم، اربامیہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہی ےک اجونر رپ وساری رکےن اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 دہی ےک اجونر رپ وساری رکےن اک ایبؿ

     1747    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٌٗييی، مالک، ابوزىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  َّی اہللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ََبٔی صَُزیَِزَة ََ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ ََبٔی الزِّىَاز ًَ ًِ َمالٕٔک  ًَ َئيیُّ  ٌِ َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َرََی َرُجَّل ا اِل ًَ  

ِبَضا َویَِلَک فٔی الثَّ  َٛ اَل اِر َ٘ َٓ ََّضا بََسىَْة  اَل إٔى َٗ ِبَضا  َٛ اَل اِر َ٘ َٓ ُٚ بََسىَّة   اىَٔيةٔ ََِو فٔی الثَّالَٔثةٔ َيُشو

یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک داھکی 

افٹن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وج دہی اک افٹن اہکن راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رپ وسار وہ اج اس ےن اہک ہی وت دہی اک 

 فآہل فملس ےن رھپ رفامای وسار وہاج، اوسفس ےہ ھجت رپ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی دفرسی ابر رفامای ای رسیتی ابر 

 یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی ےک اجونر رپ وساری رکےن اک ایبؿ

     1748    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاحنس بً حيبل، یحٌی بً سٌيس، ابً جزیخ، ابوزبیر، جابز بً ًبساہلل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًي :  راوی

ٔ َسأَِلُت  ًٔ ُجَزیِٕخ ََِخبََرنٔی ََبُو الزُّبَیِر ًِ ابِ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا ََِحَنُس بِ ؤب َحسَّ ُٛ ًِ ُر ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًَ َجابَٔز بِ

وُل اِر  ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اہللُ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َ٘ َٓ َّی َتحَٔس َهِضّزااِلَضِسٔی  ٖٔ إَٔذا َُِلحٔئَِت إَٔلِيَضا َحً زُو ٌِ ِبَضا بٔاِلَن َٛ 

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

ں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اجرب ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک دہی ےک اجونر رپ وسار وہان شیک ےہ؟ اوہن

 رفامےت وہےئ انس ےہ ہک آےس یگ ےس وسار وہ اج ارگ وت وبجمر وہ اہیں کت ہک دفرسی وساری اپےل 

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہی اےنپ اقمؾ رپ ےنچنہپ ےس ےلہپ الہک وہ اجےئ وت ایک رکے؟

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 دہی اےنپ اقمؾ رپ ےنچنہپ ےس ےلہپ الہک وہ اجےئ وت ایک رکے؟

     1749    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ٛثیر، سٔياٌ ہظاو، حرضت ىاجية اَل سلِم رضی اہلل ًيہ :  راوی

ٌَّ َرُسوَل  ًِ ىَأجَيَة اِْلَِسَلِٔمِّ ََ ًَ ًِ ََبٔيطٔ  ًَ  ٕ ًِ صَٔظاو ًَ  ٌُ َيا ِٔ ٕ ََِخبََرىَا ُس ثٔیر َٛ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلِيطٔ َوَسلََّه  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َلطُ فٔی َزٔمطٔ ثُهَّ َخلِّ بَِيَيُط  ٌِ ِّ َن ُظ ثُهَّ اِػبُ َٓاىََِحِ ًَٔلَب ٔمِيَضا َطِيْئ   ٌِ ٔ اَل إ َ٘ َٓ ُط بَٔضِسٕی  ٌَ َث َم ٌَ  َوبَیَِن اليَّاضٔ َب

 اال یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکن اس

 

ِب س
ھت دہی دمحم نب ریثک، ایفسؿ اشہؾ، رضحت انذ

ےک اجونر رفاہن رفامےئ وت رفامای ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ رمےن ےگل وت رھپ اوکس ذحب رک ڈاؽ رھپ )فہ وجےت وج القدہ ےک وطر رپ اس ےک ےلگ 

 ںیم ےکٹل وہےئ ںیہ( وجوتں وک اےکس وخؿ ےس رگن دے رھپ اوکس ولوگں ےک فاےطس وھچڑ دے 

  :  رافی

 

ِب س
 اال یملس ریض اہلل ہنع دمحم نب ریثک، ایفسؿ اشہؾ، رضحت انذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی اےنپ اقمؾ رپ ےنچنہپ ےس ےلہپ الہک وہ اجےئ وت ایک رکے؟

     1750    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سلامیٌ بً رحب، مشسز، حناز، مشسز، ًبسالوارث، مشسز، ابوتياح، حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ :  راوی

ًَِبُس اِلَوارٔ ثََيا  ْز َحسَّ ثََيا ُمَشسَّ اْز ح و َحسَّ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب َوُمَشسَّ ًُ رَحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٕ َحسَّ ز ًِ ٔث َوَصَذا َحٔسیُث ُمَشسَّ ًَ

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ  َث َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ اَل َب َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ َسَلَنَة  ًِ ُموَسی بِ ًَ احٔ  َّيَّ طُ ََبٔی الت ٌَ َث َم ٌَ ََُٓلىّا اِْلَِسَلِٔمَّ َوَب  

ًَلَیَّ ٔمِيَضا َطِيْئ   َٕ ٔ ٌِ َُِزح ٔ اَل َََرََیَِت إ َ٘ َٓ َة بََسىَّة  ًَِْشَ  ٌٔ ًَلَی بَٔثَنا بَِضا  َلَضا فٔی َزٔمَضا ثُهَّ اَِضٔ ٌِ ُّ َن َصا ثُهَّ َاِؼبُ اَل َتِيََحُ َٗ

اَل ََبُو َزاُوز  َٗ تَٔک  َ٘ ِٓ ًِ ََصِٔل ُر اَل ٔم َٗ ًِ ََِػَحابَٔک ََِو  َحتَٔضا َوََل َتأِکُِل ٔمِيَضا ََىَِت َوََل َََحْس ٔم ِٔ ًِ َصَذا َػ َز بٔطٔ ٔم الَّٔذی َاَفَّ

ِولُطُ  َٗ ًَِبسٔ اِلَوارٔٔث ثُهَّ  اِلَحٔسیٔث  اَل فٔی َحٔسیٔث  َٗ تَٔک َو َ٘ ِٓ ًِ ُر ٌَ  َوََل َتأِکُِل ٔمِيَضا ََىَِت َوََل َََحْس ٔم َحتَٔضا َمکَا ِٔ ًَلَی َػ ِلُط  ٌَ اِج

اَک  َٔ َٛ ىَی  ٌِ ِنَت اِْلِٔسَياَز َواِلَن َٗ وُل إَٔذا ََ ُ٘ ت ََبَا َسَلَنَة َي ٌِ اَل ََبُو َزاُوز َسنٔ َٗ بَِضا   اَِضٔ

نب رحب، دسمد، امحد، دسمد، دبعاولارث، دسمد، اوبایتح، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  امیلسؿ

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک ایملس وک اجیھب ااھٹرہ افٹن دہی ےک دے رک  فہ وبال ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ ےنلچ ےس اعزج وہ اجےئ 

فآہل فملس ےن رفامای اوکس ذحب رک دانی افر القدہ ےک وجات وک اےکس وخؿ ںیم رگن رک رگدؿ رپ اھچاپ امر دانی   وت ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع



 

)ات ہک اشنین وہ ہک ہی دہی اک افٹن ےہ( نکیل ہن وت وت وخد ااکس وگتش اھکان افر ہن یہ ریتے اسیھت ااکس وگتش اھکںیئ دبعاولارث یک 

ہ ا  ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبہملس ےس انس ےہ فہ ےتہک ےھت ہک دنس افر  ینع اک درتس رفاتی ںیم ارف اہب یک اجبےئ اذِع 

 

لہ یلع طفی

 رک انیل اہمترے ےیل اکیف ےہ 

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد، دسمد، دبعاولارث، دسمد، اوبایتح، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


