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 699 .................................................................................................. ؟ ےہ اجاجزئ انب ہگج سک دجسم

 6:1 .......................................................................................... رکمفےہ انھ ڑپھ امنز ںیم وہگجں نج

 6:3 ...................................................................................................... ںیہ رکمفہ ںیم دجسم اکؾ وج

 6:6 ................................................................................................................... اسان ںیم دجسم

 6:7 .................................................................................................... ۔؟ یئگ انبیئ ےلہپ دجسم وکیسن

 6:8 .............................................................................................................. اسمدج ںیم رھگفں

 711 ...................................................................................................... رانھک اصػ اپک وک اسمدج

 714 ...................................................................................................... ےہ رکمفہ وھتانک ںیم دجسم

 717 ........................................................................... تعن امم یک ےن ڈن ڈوھ رک اکپر زیچ دشہ مگ ںیم دجسم

 719 ................................................................................. ڑپانھ امنز ںیم ابڑے ےک ںویرکب افر ںافوٹن

 721 ................................................................................................... داع یک وہےن دالخ ںیم دجسم

 724 ............................................................................................................... انلچ ےئل ےک امنز

 :72 ................................................................. اگ ےلم وثاب دہایز اانت وک اس وہاگ دفر دہایز انتج وج ےس دجسم

 733 ........................................................................................................تلیضف یک امنز ابامجتع

 736 ................................................................................. فدیع دی دش رپ اجےن وھچٹ امجتعْْ(  البفہج )

 :73 .................................................................................................. رکان ادا امجتع اب رجف افر اشعء

 742 ................................................................................. رانہ رکےت ااظتنر اک امنز افر رانہ ےھٹیب ںیم دجسم
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 745 .............................................................................. ہقیرط اک اس افر امنز ااقتم : ابب

 745 ....................................................................................................... ؿایب اک رکےن رشفع امنز

 749 ................................................................................................................... وعتذ ںیم امنز

 :74 .......................................................................................... رانھک رپ اہھت ابںیئ اہھت ںایدا ںیم امنز

 752 .............................................................................................................. انرک رشفع رقاتئ

 755 ............................................................................................................. رقآت ںیم رجف امنز

 759 ............................................................................................... رقآت ںیم رجف امنز دؿ ےک ہعمج

 761 ....................................................................................................... رقآت ںیم رصع افر رہظ

 764 .................................................................. ڑپانھ ےس آفاز تیآ کیا ںیم امنز یک فرصع رہظ اھبکر یھبک

 766 ...................................................................................................... رقات ںیم امنز یک رغمب

 768 ........................................................................................................ رقآت ںیم امنز یک اشعء

 :76 ....................................................................................................... رکان رقآت ےھچیپ ےک اامؾ

 775 ..............................................................................................ںیم ابرے ےک وتکسں دف ےک اامؾ

 777 ...................................................................................... اجؤ وہ اخومش وت رکے رقآت اامؾ بج

 :77 ........................................................................................................... ۔ انہک آنیم ےس آفاز

 785 .................................................................. ااھٹان اہھت فتق ااھٹےت رس ےس روکع افر فتق رکےت روکع

 793 .................................................................................................................. روکع ںیم امنز

 796 ............................................................................................................. رانھک اہھت رپ ونٹھگں

 798 ............................................................................................... ؟ ڑپےھ ایک وت ااھٹےئ ےس روکع

 7:2 .................................................................................................................. ؿایب اک دجسے

 7:7 ........................................................................................................ حیبست ںیم دجسہ افر روکع

 ::7 ............................................................................................................... ادتعاؽ ںیم دجسہ

 811 ............................................................................................. ۔ انھٹیب ؿدرایم ےک دجسفں دفونں

 814 ............................................................................................ ۔ داع یک ؿدرایم ےک دجسفں دفونں

 815 ......................................................................................................... داع یک ڑپےنھ ںیم دہشت
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 819 ................................................................................ ڑپانھ درفد رپ فملس فآہل ہیلع اہلل یلص میرک یبن

 825 ....................................... ( ۔ازدرفد دعب داع)  ڑپےھ درفد ںیم اافلظ نک رپ فملس فآہل ہیلع اہلل یلص یبن ںیم دہشت

 827 ................................................................................................................ ۔ ااشرہ ںیم دہشت

 828 .................................................................................................................... ؿایب اک السؾ

 831 ................................................................................................................ انریھپ السؾ کیا

 833 ..................................................................................................... انید وجاب اک السؾ ےک اامؾ

 835 ................................................................................................... رکے داعہن اےنپ رصػ اامؾ

 835 ............................................................................................................... داع دعب ےک السؾ

 :83 ..................................................................................... ؟ رھپے بن اج سک رک وہ افرغ ےس امنز

 842 ....................................................................................... آاجےئ اسےنم اھکان افر وہ رایت امنز بج

 844 ..................................................................................................... امجتع ںیم رات یک ابرش

 847 ...................................................................................................... ؿةی اک رتسے ےک یزامن

 :84 ................................................................................................... ران سگ ےس اسےنم ےک یامنز

 853 ..................................................................... ےہ اجیت وٹٹ امنز ےس رےن سگ ےس اسےنم ےک زیچ سج

 857 ...................................................... ۔ ےک رف ےکس وہ کت اہکں وک اس سگرے زیچ وج ےس اسےنم ےک یامنز

 859 ........................................................... وہ احلئ زیچ وکیئ ؿدرایم ےک ہلبق افر ےک اس ہلبج ڑپےھ امنز وج

 862 .................................................................................... ےہ عنم اجان ںیم دجسہ ، روکع لبق ےس اامؾ

 865 .............................................................................................................. اہتف رکم ےک امنز

 868 ............................................................... وہں ےتھجمس اندنسپ اےس فہ ہکبج ےنب اامؾ اک امجتع یسک صخش وج

 :86 ............................................................................................................ ںیہ امجتع آدیم دف

 873 ................................................................................ ؟ ےہ بحتسم وہان اک ولوگں نک بیرق ےک اامؾ

 875 ................................................................................................. ےہ وکؿ دقحار دہایز اک اامتم

 876 ......................................................................................................... ؟ ےہ فابج ایک رپ اامؾ

 879 .................................................................................... ڑپاھےئ امنز یکلہ فہ وت ےنب اامؾ اک ولوگں وج

 883 ............................................................. ےہ اتکس رک فیفخت ںیم امنز اامؾ وت اجےئ آ شیپ اعرہض وکیئ بج

 885 ........................................................................................................... ان رک اھ دیس وک وفصں
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 888 ........................................................................................................... تلیضف یک اف

 891 ............................................................................................................... ںیفص یک وعروتں

 892 .................................................................................. ان رک ادا امنز رک انب فص ؿدرایم ےک وتسونں

 893 ................................................................................................. ڑپانھ امنز اےلیک ےھچیپ ےک فص

 894 ............................................................................................... تلیضف یک اجبن داںیئ یک فص

 896 ..................................................................................................................... ؿایب اک ہلبق

 :89 .................................................................... ےل ڑپھ رتعک دف ہک ٰیتح ےھٹیب ہن ، وہ دالخ ںیم دجسم وج

 8:1 ............................................................................. آےئ ہن یھب بیرق ےک دجسم فہ وت اھکےئ نسہل وج

 8:4 .............................................................................. ؟ دے وجاب ےسیک فہ وت اجےئ ایک السؾ وک یامنز

 8:6 ..................................................................... مکح اک ڑپےنھ امنز رطػ افر یسک العفہ ےک ہلبق ںیم الیملع

 8:7 ................................................................................................ ؟ وھتےک رطػ سک مغلب یامنز

 ::8 .................................................................................... رکان ربارب رک ریھپ اہھت رپ ںویرکنک ںیم امنز

 912 .............................................................................................................. ڑپانھ امنز رپ اٹچیئ

 913 ...............................................................................مکح اک دجسہ رپ ڑپکفں ےس فہج یک رگیم ای یرسد

 916 ................................................................................ اجبںیئ اتیل وعرںیت افر ںیہک حیبست رمد ںیم امنز

 918 ....................................................................................................... ڑپانھ امنز تیمس وتں وج

 :91 .............................................................................................. انٹیمس وک ڑپکفں افر ابولں ںیم امنز

 922 ................................................................................................................ وشخع ںیم امنز

 925 .................................................................................................... ڑپانھ امنز رک نہپ ڑپکا کیا

 928 .......................................................................................... ںیم ابرے ےک دجسہ ےک میرک رقآؿ

 931 ........................................................................................................... دعتاد یک رقآہین وجسد

 934 ................................................................................................................. رارکان وپ وک امنز

 938 ........................................................................................................ ان رک رصق اک امنز ںیم رفس

 942................................................................................................. ڑپانھ ایھٹک ںیامنز دف ںیم رفس

 943 ............................................................................................................. ڑپانھ لفن ںیم رفس

 945 ................................................................. ؟ رکے رصق کت بک وت رکے ؾایق ںیم رہش یسک اسمرف بج
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 949 .................................................................................................... زسا یک فاےل ےن وھچڑ امنز

 951 ...................................................................................................... ںیم ابرے ےک ہعمج رفض

 954 ................................................................................................................. تلیضف یک ہعمج

 957 ............................................................................................................. لسغ رفز ےک ہعمج

 959 ................................................................................... رتصخ یک رکےن رتک لسغ ؿد ےک ہعمج

 :95 ...................................................................................................... اجان ےریوس ےئل ےک ہعمج

 963 ........................................................................................................ رکان تنیز دؿ ےک ہعمج

 966 ..................................................................................................................... فتق اک ہعمج

 968 .............................................................................................................. ہبطخ دؿ ےک ہعمج

 973 ............................................................................ رانہ ومش اک فتق ےک ہبطخ افر اننس ےس وتہج ہبطخ

 975 .................................................................. وہ؟ راہ دے ہبطخ اامؾ وہبج دالخ فتق اس ںیم دجسم وج

 977 ................................................................................... تعن امم یک ےنگن الھپ وک ولوگں رفز ےک ہعمج

 978 .................................................................................... رکان الکؾ دعب ےک ےن ارت ےس ربنم ےک اامؾ

 979 ............................................................................................... آؿ رق ںیم امنز یک اابملرک ہعمج

 981 ................................................................... ےلم یہ رتعک کیا یک ہعمج( اسھت ےک اامؾ) وک صخش سج

 983 ........................................................................................... اچےئہ آان ےس دفر ینتک ےئل ےک ہعمج

 983 ...................................................................................................... دے ڑوھچ ہعمج ذعر الب وج

 986 ......................................................................................................... ںیتنس یک ےلہپ ےس ہعمج

 987 .......................................................................................................... ںیتنس یک دعب ےک ہعمج

 989 .................... ۔ ےہ عنم انھٹیب رک امر وگٹ وت وہ راہ دے ہبطخ اامؾ بج افر انھٹیب رک انب ہقلح لبق ےس امنز رفز ےک ہعمج

 :98 .............................................................................................................. اذاؿ رفز ےک ہعمج

 991 ................................................................................. رکان ہنم رطػ یک اس وت دے ہبطخ اامؾ بج

 992 .......................................................................................................... ( استع)  یڑھگ ہعمج

 994 .......................................................................................................... ت راعک ابرہ یک وتنسں

 997 .......................................................................................................... رتعک دف ےلہپ ےس رجف

 :99 ................................................................................... ؟ ڑپےھ ںیت فوسر یسن وک ںیم وتنسں یک رجف
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 9:2 .......................................................... ےک امنز رفض وساےئ ںیہن امنز وکیئ افر فتق اس وت وہ ریبکت بج

 9:4 ............................................................ رکے اضقء یک اؿ بک فہ وت اجںیئ وہ وفت ںیتنس یک رجف یک سج

 9:6 ......................................................................................................... ںیتنس اچر لبق ےس رہظ

 9:7 ................................................................................ ۔ وہوجںیئ وفت ںیتنس یک ےلہپ ےس رہظ یک سج

 9:8 ................................................................................. وہاجںیئ وفت رںیتعک دف دعب ےک رہظ یک سج

 9:9 .................................................................................... ۔ ڑپانھ ںیتنس اچر اچر دعب افر ےلہپ ےس رہظ

 ::9 ................................................................................................. ںیم بحتسم الف ون وج ںیم دؿ

 11: ...................................................................................................... رتعک دف لبق ےس رغمب

 13: .................................................................................................... ںیتنس دف یک دعب ےک رغمب

 14: ........................................................................................ ؟ ڑپےھ ایک ںیم وتنسں دعب ےک رغمب

 15: .................................................................................................... ت راعک ھچ دعب ےک رغمب

 16: ...................................................................................................................... ؿایب اک فرت

 18: ..................................................................................... ؟ اجںیئ ڑپیھ وسرںیت وکیسن وکؿ ںیم فرت

 :1: ......................................................................................................... ؿایب اک فرت رتعک کیا

 23: ........................................................................................................ انزہل ونقت داعء ںیم فرت

 24: ................................................................................................... ااھٹےئ ہن اہھت ںیم ونقت وج

 25: ............................................................................................ ان ریھپ رپ رہچہ افر ااھٹان اہھت ںیم داع

 26: .................................................................................................. ونقت دعب افر لبق ےس روکع

 28: ........................................................................................................ ڑپانھ فرت ںیم رات اریخ

 31: ........................................................................................ انھڑپ فرت راعکت ون افر است اپچن نیت

 34: .............................................................................................................. ڑپانھ فرت ںیم رفس

 35: ............................................................................................ ڑپانھ رںیتعک رکدف ھٹیب دعب ےک فرت

 37: .......................................................... اجان ٹیل ےئل ےک فتق رصتخم دعب ےک وتنسں یک رجف افر دعب ےک فرت

 39: .............................................................................................................. ڑپانھ فرت رپ یوسر

 :3: ...................................................................................................... ڑپانھ فرت ںیم رات رشفع

 41: .............................................................................................................. اجان وھبؽ ںیم امنز
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 43: ............................................................................................. ڑپانھ راعکت اپچن یک رہظ رک وھبؽ

 43: .......................................................... (رکان ہن دعقہ الہپ ینعی)  وہان ڑھکا ےس ےل وھبؽ رک ڑپھ رںیتعک دف

 46: ................................................................................ رکان راایتخ وصرت یک نیقی وت وہ کش ںیم امنز

 48: ........................................................... رکان لمع رپ اس وہ ولعمؾ حیحص وج ےس شش وک وت وہ کش ںیم امنز

 49: ....................................................................................... ان ریھپ السؾ رپ راعکت نیت ایرکدف وھبؽ

 52: ........................................................................................................ ان رک وہس دجسہ لبق السؾ

 53: ..................................................................................................... رکان دعب ےک وہسالسؾ دجسہ

 55: ................................................................................................................... رکان انب رپ امنز

 56: .......................................................................... ؟ اجےئ فاسپ رطح سک وت اجےئ وہ دحث ںیم امنز

 57: ..................................................................................................................... امنز یک رامیب

 59: ............................................................................................... ڑپانھ رک ھٹیب( البذعر)  امنز لفن

 59: ............................................................................................... ڑپانھ رک ھٹیب(  البذعر)  امنز لفن

 :5: ............................................................................................... ڑپانھ رک ھٹیب( البذعر)  امنز لفن

 61: ........................................................ ےہ وثاب آداھ ےس ڑپےتھ امنز رک وہ ڑھکے ںیم ڑپےتھ امنز رک ھٹیب

 64: ...................................................... ؿایب اک امنزفں یک اولافت رمض ےک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 69: ...................................................... رپانھ امنز ےھچیپ ےک ایتم یسک اےنپ اک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 :6: ......................................................................... اجےئ یک یفریپ یک اس ہک ےہ اجات ای انب ےئل اس اامؾ

 73: ............................................................................................................. ت ونق ںیم رجف امنز

 76: .................................................................................................. ڈاانل امر وک وھچب اسپن ںیم امنز

 78: ..................................................................................... ےہ ونممع ڑپانھ امنز دعب ےک رصع افر رجف

 :7: ........................................................................................................... فااقت رکمفہ ےک امنز

 83: ............................................................................................... رتصخ یک امنز فتق رہ ںیم ہکم

 84: ................................................................................ ںیگل ےن رک ؤمرخ ےس فتق وک امنز ولگ بج

 86: ....................................................................................................................... وخػ امنز

 89: .................................................................................................. امنز یک رگنہ اچدن افر وسرج

 94: ..................................................................................................................... ااقستسء امنز
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 96: ................................................................................................................. داع ںیم ااقستسء

 99: .................................................................................................................. امنز یک نیدیع

 2:: ............................................................................................................ اتریبکت یک نب دیع

 5:: .......................................................................................................... رقاتئ امنز یک نیدیع

 7:: .................................................................................................................. ہبطخ اک نیدیع

 2111 .............................................................................................. ان رک ااظتنر اک ہبطخ دعب ےک امنز

 2112 ................................................................................................ ڑپانھ زامن دعب ای ےلہپ ےس دیع

 2114 .................................................................................................. اجان ؽدیپ ےئل ےک دیع امنز

 2116 .................................................................. آان ےس راےتس دفرسے افر اجان ےس راےتس کیا وک اگہ دیع

 2119 .................................................................................... انمان وخیش افر رکان وکد لیھک رفز ےک دیع

 :211 ...................................................................................................... اکنانل ربیھچ رفز ےک دیع

 2123 .................................................................................................... انلکن ںیم نیدیع اک وعروتں

 2125 ........................................................................................... وہان ہعمج اک فںدفدیع ںیم دؿ کیا

 2127 ............................................................................................................ دیع امنز ںیم ابرش

 2128 ........................................................................................... ان وہ سیل ےس رایھتہ رفز ےک دیع

 2128 .................................................................................................... رکان لسغ رفز ےک نیدیع

 :212 ........................................................................................................ فتق اک امنز یک نیدیع

 :212 ...................................................................................................... ڑپانھ رںیتعک دف دف دجہت

 2133 .................................................................................... ڑپانھ رتعک دف دف امنز ںیم رات افر دؿ

 2136 ................................................................................................ ( حیاف رت)  ؾایق اک راضمؿ امہ

 2139 ................................................................................................................... ؾایق اک رات

 2143 ................................................................................. ان اگج( ےئل ےک دجہت امنز)  وک یویب ںیم رات

 2145 ............................................................................................... ڑپانھ رقآؿ ےس یآفاز وخش

 2149 .................................................................................... اجےئ رہ فرد اک رات ےس فہج یک دنین ارگ

 2151 ................................................................................... ؟ ےہ بحتسم رکان متخ رقآؿ ںیم دؿ ےنتک

 2155 ..................................................................................................... رقآت ںیم امنز یک رات
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 2159 ................................................................................... ؟ ڑپےھ داع ایک وت وہ اردیب ںیم رات بج

 2162 ............................................................................................ ؟ ڑپےھ راعکت ینتک دجہت وک رات

 2167 ......................................................................................................... یڑھگ الضف یک رات

 2171 ................................................................................... وہاجےئ اکیف لمع وج اجبےئ یک الیلل ؾایق

 2172 ................................................................................................ ےگل آےن افھگن وک یامنز بج

 2174 ............................................................................ تلیضف یک ڑپےنھ امنز ؿدرایم ےک فاشعء رغمب

 2176 ............................................................................................................ رپانھ لفن ںیم رھگ

 2179 ................................................................................................................ امنز یک اچتش

 2182 .....................................................................................................................ااخسرہ امنز

و ة
صلٰ
  

 

ة  2183 .................................................................................................................... ااحلج 

و ة
صلٰ
 2185 .................................................................................................................... احیبستل 

 2187 ........................................................................................ تلیضف یک بش ںیروھ دنپ یک ابعشؿ

 :218 ....................................................................................................دجسہ افر امنز ںیم رکشاےن

 2193 ...................................................................................................... ےہ افکرہ اک انگوہں امنز

 2197 ........................................................................ ؿایب اک دہگناتش یک اؿ افر رفتیض یک امنزفں اپچن

 21:2 ................................................................................ تلیضف یک امنز ںیم یوبن دجسم افر رحاؾ دجسم

 21:4 ....................................................................................... تلیضف یک امنز ںیم سادقمل تیب دجسم

 21:7 ................................................................................................. تلیضف یک امنز ںیم ابقء دجسم

 21:8 ............................................................................................... تلیضف یک امنز ںیم دجسم اجعم

 21:9 .................................................................................................................. ادتباء ربنمیک

 2213 ......................................................................................................... رکان ؾایق ابمل ںیم امنز

 2216 .............................................................................................. ؿایب اک رکےن ےس تہب دجسے

 2218 ......................................................................... اگ اجےئ ایل اسحب اک امنز ےس دنبے ےلہپ ےس بس

 :221 .....................................................................................ڑپےھ رفض اہجں ڑپےھ ہن امنفاہں لفن

 2222 ...................................................................................... ہشیمہ ہگج کیا ےئل ےک امنز ںیم دجسم

 2223...................................................................................... ؟ رےھک اہکں رک ااتر وجات ےئل ےک امنز

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 2225 ................................................................................................... ؿایب اک انجزفں : ابب

 2225 ................................................................................................................ دتایع یک رامیب

 2231 ....................................................................................................... وثاب اک دتایع یک رامیب

 2232........................................................................................... رکان نیقلت یک اہلل اال اہل ال وک تّیم

 2234 ......................................................................... ؟ اجےئ یک ابت ایک اپس ےک رامیب بیرق ےک ومت

 2238 ......................................................... ےہ وہات احلص وثاب ف ارج ںیم یتخس یک ومت ینعی زنع وک ومنمئ

 :223 ..................................................................................................... رکان دنب آںیھکن یک تّیم

 2241 .............................................................................................................. انیل وبہس اک تّیم

 2243 ................................................................................................................. الہنان وک تّیم

 2247 ............................................................................ انید لسغ وک اخفدن اک یویب افر وک یویب اینپ اک رمد

 2248 .................................................................... ؟ ایگ اید لسغ ےسیک وک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص آرضحنت

 2251 ....................................................................................... نفک اک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل یبن

 2253 ................................................................................................................... نفک بحتسم

 2255 ............................................................................................... اممتعن یک ےنید ربخ یک ومت

 2259 .......................................................................................................... انلچ اسےنم ےک انجزہ

 2261 .......................................................................... تعب امم یک ےننہپ ابلس اک وسگ اسھت ےک زے انج

 2262 ..................... ۔ اچےئہ وہین ںیہن آگ اسھت ےک انجزے افر اجےئ یک ہن اتریخ ںیم انجزہ وتامنز آاجےئ انجزہ بج

 2264 .............................................................................. ۔ ڑپےھ امجتع کیا یک املسمونں انجزہ اک سج

 2266 ......................................................................................................... رکان فیرعت یک تّیم

 2267 ..................................................................................... ؟ وہ ڑھکا اہکں اامؾ فتق ےک انجزہ امنز

 2269 ......................................................................................................... رقآت ںیم انجزہ امنز

 :226 ............................................................................................................. داع ںیم انجزہ امنز

 2274 ..................................................................................................... ںیریبکت اچر ےک زے انج

 2277 ..................................................................................................... ںیریبکت اپچن ںیم زےانج

 2278 ............................................................................................................. انجزہ امنز یک ےچب
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 :227 .......................................... ذرک اک انجزہ امنز افر فافت یک اصزبحادے ےک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 2283 ..................................................................................... رکان دنف وک اؿ افر ڑپانھ انجزہ اک اء دہش

 2286 ...........................................................................................................زہ انج امنز ںیم دجسم

 2287 ................................................... اچےئہ انک ںیہن دنف افر اچےئہ ڑپانھ ںیہن انجزہ اک تّیم ںیم افاقت نج

 :228 ........................................................................................................ ڑپانھ انجزہ اک ہلبق الہ

 2293 ........................................................................................................ ڑپانھ انجزہ امنز رپ ربق

 2298 ........................................................................................................... انجزہ امنز یک اجنیش

 22:1 ............................................................... وثاب اک رےنہ کیرش کت دنف افر وثاب اک ڑپےنھ انجزہ امنز

 22:3 .............................................................................................. وہاجان ڑھکے ےس فہج یک انجزہ

 22:6 .................................................................................................... داع یک اجےن ںیم ربقاتسؿ

 22:8 ............................................................................................................. انھٹیب ںیم ربقاتسؿ

 

ّ

ّ

 22:9 ................................................................................................... رکان دالخ ںیم ربق وک م 

 2312 ................................................................................................................ وہان افٰیل اک دحل

 2314 .......................................................................................................... (ربق فیق دنص)  شق

 2316 ................................................................................................................ وھکدان یرہگ ربق

 2317 .............................................................................................................. رانھک اشنین رپ ربق

 2318 ......................................................................................................... رکان فیرعت یک تّیم

 2319 ................................................................. ےہ ونممع اگلان ہبتک رپ اس انبان ہتخپ وک اس انبان امعرت رپ ربق

 :231 ............................................................................................................... انل ڈا یٹم رپ ربق

 2321 ............................................................................................ ےہ عنم ومانھٹیب افر انلچ رپ ربقفں

 2322................................................................................................... ااترانیل وجےت ںیم اتسؿ ربق

 2323 ................................................................................................................... وبقر رتایز

 2325 ................................................................................................ رتایز یک ربقفں یک رشموکں

 2327 ............................................................................. ےہ عنم رکان رتایز یک ربقفں ےئل ےک وعروتں

 2329 ...................................................................................................... اجان ںیم انجزہ اک وعروتں

 2331 ...............................................................................................................اممتعن یک ونہح
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 2334 .................................................................................... تعن امم یک ےن اھپڑ ؿةیرگ افر ےنٹیپ رہچہ

 2336 ........................................................................................................ ؿایب اک رفےن رپ تّیم

 2342 ............................................................................ ےہ وہات ذعاب وک اس ےس فہج یک ونہح رپ تّیم

 2344 ........................................................................................................... رکان ربص رپ تبیصم

 د یلست وک زدہ تبیصم

ئ

 2348 ........................................................................................... وثاب اک ی 

 :234 ............................................................................................. وثاب اک اس رماجےئ ہچب اک سج

 2352 ............................................................................................. ؟ وہاجےئ اسطق لمح اک یسک سج

 2355 ...................................................................................................... انجیھب ان اھک رھگ ےک تّیم

 2356 ...................................................... رکان رایت ان اھک افر اممتعن یک وہےن عمج اپس ےک فاولں رھگ ےک تّیم

 2357 ......................................................................................................... اجےئ رم ںیم رفس وج

 2359 .............................................................................................................. فافت ںیم یرایب

 :235 ..............................................................................................اممتعن یک وتڑےن یڈہ یک تّیم

 2361 .......................................................................... ؿایب اک یرامیب یک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص آرضحنت

 2368 ............................................................ ذترکہ اک دتنیف افر فافت یک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 2379 ................................................................................................... ؿایب اک رفزفں : ابب

 2379 ............................................................................................................ تلیضف یک رفزفں

 2381 ........................................................................................................ تلیضف یک راضمؿ امہ

 2384 ............................................................................................................ رفزہ دؿ ےک کش

 2386 ..................................................................... انید الم اسھت ےک رفزں ےک راضمؿ رفزے ےک ابعشؿ

 راضمؿ دؿ فیہ افر وہ راتھک رفزہ اک دؿ یسک ےس ےلہپ وج ےک صخش اس وساےئ ، ےہ عنم رانھک رفزہ لبق دؿ کیا ےس راضمؿ

 2388 ............................................................................................................ ۔ آاجےئ ےلہپ ےس

 2389 .......................................................................................................... وگایہ یک ےنھکید اچدن

 2391 ................................................................... رکان( دیع)  ااطفر رک ھکید اچدن افر رانھک رفزہ رک ھکیدند اچ

 2392 ....................................................................................... ےہ وہرات یھب اک دؿ اسیتن یھبک ہنیہم

 2395 ................................................................................................ ؿایب اک ںونیہم دفونں ےک دیع
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 2396 ............................................................................................................ رانھک رفزہ ںیم رفس

 2398 ................................................................................................. انید رک وموقػ رفزہ ںیم رفس

 :239 ..................................................................... انیرکد وموقػ رفزہ ےئل ےک فایل الپےن دفدھ افر احہلم

 23:2 ............................................................................................................... اضق یک راضمؿ

 23:3 ............................................................................................... افکرہ اک وتڑےن رفزہ اک راضمؿ

 23:5 ........................................................................................................ رکان ااطفر ےس وھبےل

 23:7 ...................................................................................................... اجےئ آ ےق وک دار رفزہ

 23:8 .............................................................................. ۔ اگلان رسہم افر رکان وسماک ےئل ےک دار رفزہ

 23:9 .......................................................................................................... اگلان ےنھچپ وک دار رفزہ

 2412 ........................................................................................... مکح اک ےنیل وبہس ےئل ےک دار رفزہ

 2415 ........................................................................................ انٹیل اسھت ےک یویب ےئل ےک دار رفزہ

 2416 ................................................................................ وہان التبم ںیم وگیئ دہوہیب افر تبیغ اک دار رفزہ

 2418 ................................................................................................................. ؿایب اک یرحس

 2419 ........................................................................................................... رکان ےس رید یرحس

 2422 ................................................................................................................ رکان ااطفر دلج

 2423 .....................................................................................ْ َ ےہ بحتسم رکان ااطفر رفزہ ےس زیچ سک

 2424 ......................................................................... راایتخ ںیم رفزہ یلفن افر رکان تیب یک رفزہ ےس رات

 2425 ................................................................ اےھُٹ ںیم احتل یک انجتب فتق ےک حبص افر وہ ارادہ اک رفزہ

 2428 ............................................................................................................... رانھک رفزہ ہشیمہ

 2429 ............................................................................................................ دؿ نیت ںیم امہ رہ

 2431 ...................................................................................... رفزے ےک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص یبن

 2433 ......................................................................................... رفزے ےک االسلؾ ہیلع داؤد رضحت

 2435 ........................................................................................... رفزے یک االسلؾ ہیلع ونح رضحت

 2435 ...................................................................................................... رفزے ھچ ںیم وشاؽ امہ

 2437 ................................................................................................ رفزہ کیا ںیم راےتس ےک اہلل

 ا
ّ
 2438 ............................................................................................ تعن امم یک رفزہ ںیم قی رشت ؾی 
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  اال ؾوی افر ارطفل ؾوی

ح

 

ض

 :243 ............................................................................. تعب امم یک ےنھک رفزہ ی

 2441 ............................................................................................................. رانھک رفزہ وک ہعمج

 2443 ............................................................................................................ رفزہ دؿ ےک ہتفہ

 2444 ........................................................................................ ۔ رفزے ےک دونں دس ےک اہجحل یذ

 2446 .............................................................................................. رفزہ اک اہجحل یذ ںیون ںیم رعہف

 2448 ................................................................................................................. رفزہ اک اعوشرہ

 2452 .................................................................................................. رفزہ اک رعمجات افر وسومار

 2454 ......................................................................................................... رفزے ےک رحؾ ارہش

 2457 ........................................................................................................ ےہ زوکة یک دبؿ رفزہ

 2458 ....................................................................................... وثاب اک رکاےن ااطفر رفزہ وک دار رفزہ

 2459 ..................................................................................................... اھکان اسےنم ےک دار رفزہ

 2461 ....................................................................... رکے؟ ایک وت اجےئ ید دوعت یک اھکےن وک دار وعزہ

 2462 ................................................................................................ وہیت ںیہن رد داع یک دار رفزہ

 2464 ........................................................................... اھکان ھچک لبق ےس ےنلکن ےس رھگ رفز ےک ارطفل دیع

 2466 ......................... راھک ہن ےس فہج یک وکاتیہ وک نج وہں رفزے ےک رراضمؿ ذہم ےک اس افر اجےئ رم صخش وج

 2466 ................................................................. اجےئ وہ وفت فہ افر وہں رفزے ےک ذنر ذےم ےک سج

 2468 ................................................................................................. وہ املسمؿ ںیم ؿراضم امہ وج

 2469 ................................................................................. رانھک رفزہ اک یویب ریغب ےک ااجزت یک فدن اخ

 :246 ............................................................................. رےھک ہن رفزہ ریغب ےک ااجزت یک ابؿزیم امہمؿ

 2471 .................................................. ۔ ےہ ربارب ےک فاےل ےن رک ربص رک رھک رفزہ فاال رکےن رکش رک اھک ان اھک

 ی  ل 

 

 2472 ..................................................................................................................... ادقلر لة

 2473 .................................................................................. تلیضف یک راوتں دس یآرخ یک راضمؿ امہ

 2475 ....................................................................................................................... ااکتعػ

 2476 .............................................................................................. رکان اضق افر رکان رشفع ااکتعػ

 2477 ................................................................................................... ااکتعػ اک رات ای دؿ کیا

 2478 ...........................................................................................رکے نیعتم ہگج ںیم دجسم فکتعم
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 2479 ............................................................................................. رکان ػااکتع رک اگل ہمیخ ںیم دجسم

 :247 ..................................................................... تک رش ںیم انجزے افر دتایع یک رامیب ااکتعػ دفراؿ

 2481 ............................................................................... ےہ اتکس رک یھگنک افر ےہ اتکس دوھ رس فکتعم

 2482 ................................................................ںیہ ےتکس رک الماقت ےس اس ںیم دجسم فاےل رھگ ےک فکتعم

 2483 .................................................................................................. ےہ یتکس رک ااکتعػ احتسمہض

 2484 .............................................................................................................. وثاب اک ااکتعػ

 2485 .................................................................................................... ؾ ایق ںیم راوتں یک نیدیع

 2486 ....................................................................................................... ؿایب اک ۃزوک : ابب

 2486 .............................................................................................................. رفتیض یک زوکة

 2487 ..........................................................................................................زسا یک ےنید ہن زوکة

 2489 ................................................................................................. ںیہن زخاہن امؽ دشہ ادا زوکة

 2493 .........................................................................................................وہ احلص امؽ وک سج

 2494 ......................................................................................... ےہ وہیت فابج زوکة رپ اوماؽ نج

 2495 ................................................................................................. ادایگیئ یک زوکة فتق از لبق

 2496 ...................................................................... دے داع ہی فاال رکےن فوصؽ وت اکنےل زوکة وکیئ بج

 2497 ............................................................................................................... زٰوکة یک افوٹنں

 :249 .............................................................................. انیل اجونر اک رمع دہایز ای مک ےس فابج ںیم زوکة

 24:1 ................................................................................ ےل افٹن اک مسق سک فاال رکےن فوصؽ زوکة

 24:3 ............................................................................................................ زوکة یک لیب اگےئ

 24:4 .............................................................................................................. زوکة یک ںوی رکب

 24:7 ......................................................................................... ؾ ااکح ےک فاولں رکےن فوصؽ زوکة

 ::24 ......................................................................................... ؿایب اک زوکة یک ںویولڈن افر وھگڑفں

 2511 ................................................................................................................... زوکة اوماؽ

 2513 ....................................................................................................... زوکة یک ولھپں افر یتیھک

 2515 ........................................................................................................ ہنیمخت اک اوگنر افر وجھکر
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 2517 .......................................................................................... اممتعن یک اکنےنل امؽ ربا ںیم زوکة

 2519 ...................................................................................................................زوکة یک دہش

 :251 .................................................................................................................... رطف دصہق

 2525 ................................................................................................................... فرخاج رشع

 2526 ......................................................................................................... ںیہ اصع ھٹ اس فقس

 2527 ........................................................................................................ انید دصہق وک دار رہتش

 2529 ..................................................................................... ۔ ےہ لمع ہدی دنسپ ان امانگن افر رکان وساؽ

 :252 ................................................................................................ ابفوجدامانگن ےک وہےن ہن اتحمج

 2533 ........................................................................................ ےہ الحؽ دصہق ےئل ےک ولوگں نج

 2533 ............................................................................................................. تلیضف یک دصہق
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ : ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     1    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک، اونض، ابوظالح حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیَِزةَ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو یْک َو ثََيا رَشٔ اَل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  

لََّه َما أََمزِتُُٙ  َُ َِاىَِتُهواَوَلِيهٔ َو َُِدُذوُه َوَما ىََهِیُتُِٙه َوِيهُ   ِه بٔهٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 سج اکؾ اک ںیم ںیہمت مکح دفں اس وک اجب الؤ افر سج ےس رفوکں اس ےس رک اجؤ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     2    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، جزیز، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی
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ا َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو اَل أَىَِبأَىَا َجزٔیْز َو َٔ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّى اهَّلُ وَ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ َلِيهٔ َل 

 ٔ ِبَلُِٙه بُٔسَؤالٔهِٔه َواِختََٔلِٔهِٔه َوََّى أَىِبَٔيائٔه َٔ  ٌَ ًِ كَا َٚ َم ََّنا َهَل إٔى َِ ُتُِٙه  ِ٘ َه َذُرونٔی َما َتَز لَّ َُ َُِدُذوا َو  ٍٕ ِْ ََ ٔ إَٔذا أََمزِتُُِٙه ب َِ ِه 

َِاىَِتُهوا  ٍٕ ِْ ًِ َش َتَفِىُتِه َوإَٔذا ىََهِیُتُِٙه َو ُِ  ٔمِيُه َما ا

ح، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م وھچڑ دف  ھج ےس دمحم نب ابص

فہ زیچ سج اک ایبؿ ںیم ےن  م ےس ںیہن ایک ویکہکن  م ےس ےلہپ ولگ الہک وہےئ ںیہ اےنپ ویبنں رپ وساالت فاالتخافت یک رثکت ےک 

  زیچ اک مکح دفں وت اس وک اجب الؤ  ینت  م قاتق ر ےتھ وہ افر بج یسک زیچ ےس رفوکں وت اس ےس رک اجؤ۔ببس افر بج ںیم ںیہمت یسک

 دمحم نب ابصح، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

  ریپفی اک ایبؿتنس یک :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     3    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ ، و٘يي، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ بٔی هَُزیَِزَة 

 ٔ ًِ َوَعان ًَ اهََّل َوَم ِس أَـَا َٕ َِ ًِ أَـَاَوىْٔ  َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِس َوَصْ اهَّلَ َظَّ َٕ َِ  ی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ، فعیک، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 سج ےن رفامربنداری یک ریمی اس ےن اہلل یک رفامربنداری یک افر سج ےن انرفامین یک ریمی اس ےن اہلل یک انرفامین یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ، فعیک، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     4    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، زرکیا بً وسی، ابً مبارک، محنس بً ُؤہ، ابوجىرف :  راوی

ًِ ُمحَ  ًٔ اِلُنَباَرٔک َو ًِ ابِ ًُ َؤسٓیٕ َو یَّا بِ ثََيا َزرَکٔ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی َجِىرَفٕ  َة َو َٔ و ُُ  ًٔ ٔس بِ نَّ

ِّصِ  َٕ َه َحٔسیّثا َلِه َيِىُسُه َوَلِه يُ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نَٔي ٔم َُ ًُ وَُنَز إَٔذا  ٌَ ابِ   زُوىَهُ كَا

فی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع بج روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرکای نب دعی، انب ابمرک، دمحم نب وسہق، اوبرفعج ےس رم

 ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ ابت ےتنس )وت ایبؿ رکےت فتق( ہن وت اس ےس ڑباھےت افر ہن اس ےس ھچک مک رکےت۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرکای نب دعی، انب ابمرک، دمحم نب وسہق، اوبرفعج :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     5    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُنيي، ابزاہيه بً ُلامیٌ اِفس، وليس بً وبسالزحنً جزشْ، جبیر  :  راوی ہصاو بً ونار زمصقی، محنس بً ويس

 بً نّیر، حرضت ابوالسرزاٍ

 ُُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ َنِيٕي َحسَّ ُُ  ًٔ ًُ ؤيَسْ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ
ٌَ َحسَّ ًِ اِلَولٔيسٔ  َلامِیَ َِِفُس َو اِْلَ

وُل اهَّلٔ ُُ َج َوَلِیَيا َر اَل ََخَ َٔ ِرَزأئ  ًِ أَبٔی السَّ ٕ َو یِر َّ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبیِر ِْ َو ًٔ اِلجَُزٔش ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًُ بِ َه َوىَِح لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ
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ِْقَ تَ  َّ اَل أَاِل َٕ َِ ُِهُ  ِْقَ َوىََتَدوَّ َّ ِه ىَِذرُکُ اِل ُ٘ ِلَب أََحٔس َٔ  ََ َّْ ََل یُزٔی ىَِيا َظبًّا َحً َّنَّ َوَلِيُِٙه السُّ ٔسْ بَٔئسهٔ َلُتَعب ِّ ٔذی َن
ٌَ َوالَّ ُِو َدا

 ُ اَل أَب َٔ َواْئ  َُ ُتُِٙه َوََّی ٔمِثٔل اِلبَِيَؽأئ َلِيلَُها َوىََهاُرَها  ِ٘ ِس َتَز َٕ ٌَّة إَٔلَّ هٔيِه َوایُِه اهَّلٔ َل ِرَزائٔ إَٔزا وُل  و السَّ ُُ َٗ َواهَّلٔ َر َظَس

َواْئ  َُ َيا َواهَّلٔ َوََّی ٔمِثٔل اِلبَِيَؽأئ َلِيلَُها َوىََهاُرَها  َ٘ َه َتَز لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

وبادلرداء اشہؾ نب امعر دیقشم، دمحم نب ٰیسیع نب عیمس، اربامیہ نب امیلسؿ اسطف، فدیل نب دبعارلنمح رجیش، ریبج نب ریفن، رضحت ا

ےس رمفی ےہ ہک رشتفی الےئ امہرے اپس انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احالہکن مہ ذرک رک رےہ ےھت گنت ف دیتس اک افر 

اس ےس وخػ رک رےہ ےھت ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک  م رقف ےس ڈر رےہ وہ مسق ےہ اس یک سج ےک اہھت ںیم 

ےہ انیقی رباس دی اجےئ یگ اہمترے افرپ داین اہیں کت ہک یجک )ریٹاھنپ( دیپا وہ اجےئ اگ افر رہ دؽ ںیم وھتڑی تہب ہکبج ریمی اجؿ 

امای اہلل یک مسق ںیم  م وک ومہار دیماؿ یک یس احتل رپ وھچڑ رک اج راہ وہں سج ےک دؿ افر رات ربارب ںیہ ، رفامای اوبادلرداء ےن ہک چس رف

  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک وھچڑا اہلل یک مسق ا یس ومہار احتل رپ سج ےک دؿ افر رات ربارب ےھت۔اھت اہلل یک مسق

اشہؾ نب امعر دیقشم، دمحم نب ٰیسیع نب عیمس، اربامیہ نب امیلسؿ اسطف، فدیل نب دبعارلنمح رجیش، ریبج نب ریفن، رضحت  :  رافی

 اوبادلرداء

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     6    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، مىاویہ بً رقة، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ َة َو ًٔ رُقَّ ًِ ُمَىاؤَیَة بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ أَبٔيهٔ 

لََّه  َُ اَوةُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَو السَّ ُٕ َّْ َت ًِ َخَذَلُهِه َحً هُِه َم ًَ ََل َيرُضُّ ًْٔ َمِيُعورٔی ًِ أُمَّ ْة ٔم َّ ٔ  ََل َتزَاُل ـَائ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمفہی نب رقة، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 
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 اتم ںیم ڈیٹ رےہ یگ اہلل ےک مکح رپ اؿ وک اصقنؿ ںیہن اچنہپ ےکس اگ وج اؿ یک اخمتفل رکے اگ۔ رفامای ہشیمہ اکی امجتع ریمی

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمفہی نب رقة، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     7    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابووبساهَّل، ہصاو بً ونار، یحٌْ بً حنزة، ابوولٕنہ نّص بً ولٕنہ، ونیر بً اُوز و٘ثیر بً مزة حرضمی :  راوی

ثََيا أَبُو َنةَ  َحسَّ َٕ ثََيا أَبُو َوِل اَل َحسَّ َٔ ًُ َحِنزََة  ثََيا َیِحٌَْ بِ اَل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ  َوِبس اهَّلٔ  َنَة َو َٕ ًُ َوِل َنِّصُ بِ

وَل ا ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ مِٔی َو ًٔ ُمزََّة اِلَحرِضَ ٔ بِ ثٔیر َ٘ َوزٔ َو ُِ ًٔ اِْلَ ٔ بِ ًِ وَُنیِر ْة ٔم َّ ٔ اَل ََل َتزَاُل ـَائ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو هَّلٔ َظَّ

َها َّ ًِ َخاَل َها َم ٔ اهَّلٔ ََل َيرُضُّ اَمّة َوََّی أَِمز وَّ َٔ  ًْٔ  أُمَّ

 ہک اوبدبع اہلل، اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحة، اوبہمقلع رصن نب ہمقلع، ریمع نب اوسد فریثک نب رمة رضحیم، مہ ےس ایبؿ یک ارکب نب زرہع ےن

ںیم ےن اوبہبنع اوخلالین ےس انس ےہ ہک وہنجں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دفونں ولبقں یک رطػ )ہنم رک ےک( 

یھ ےہ فہ رفام رےہ ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہشیمہ اہلل اعتیل دنی ںیم اےسی امنز ڑپ

 وپدے اگلےت رںیہ ےگ ںیہنج اینپ رفامربنداری ںیم اامعتسؽ رفامںیئ ےگ۔

 اوبدبعاہلل، اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحة، اوبہمقلع رصن نب ہمقلع، ریمع نب اوسد فریثک نب رمة رضحیم :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 فی اک ایبؿتنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپ

     8    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابووبساهَّل، ہصاو بً ونار، جزاح بً مليح، رقة :  راوی

ثََيا برَِکُ بِ  ًُ َملٔيٕح َحسَّ ثََيا اِلَجزَّاُح بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ثََيا أَبُو َوِبس اهَّلٔ  ِْ َحسَّ نِٔىُت أَبَا ؤَيَبَة ًُ ُز َُ اَل  َٔ َوَة 

 ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی اِلِٕٔبَلَتیِٔن َمَي َر ِس َظَّ َٔ  ٌَ َه اِلَدِوََلنٔیَّ َوكَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ

زُٔس فٔی َهَذا ا ٍِ وُل ََل َیزَاُل اهَّلُ َي ُٕ ا َيِسَتِىنٔلُُهِه فٔی ـَاَوتٔهٔ َي ُّ ًٔ ََغِ  لِسی

 اوبدبع اہلل، اشہؾ نب امعر، رجاح نب حیلم، رقة ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہشیمہ اکی رگفہ ریمی

ا رکےن یک وکشش رکے اگ اہیں کت ہک اتم ںیم ےس اہلل یک دمد ںیم رےہ اگ ںیہن اصقنؿ اچنہپ ےکس اگ اؿ وک فہ صخش وج اںیہن روس

 ایقتم اقمئ وہ اجےئ۔

 اوبدبعاہلل، اشہؾ نب امعر، رجاح نب حیلم، رقة :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 فملس یک ریپفی اک ایبؿتنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

     9    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يىٕوب بً حنيس بً كاُب، ٔاُه بً ىاِي، حجاج بً ارـاة، ونزو بً شىيب، شىيب حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

 ًِ ًُ أَِرـَاَة َو ثََيا اِلَحجَّاُج بِ ًُ ىَإِٔي َحسَّ ُه بِ ُٔ ا َٕ ثََيا اِل ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًِ أَبٔيهٔ  َحسَّ ًٔ ُشَىِيٕب َو َوِنزٔو بِ

 ُُ نِٔىُت َر َُ ِه  ُ٘ ًَ وَُلَناُؤ ِه أَیِ ُ٘ ًَ وَُلَناُؤ اَل أَیِ َٕ َِ اَو ُمَىاؤیَُة َخٔفیّبا  َٔ اَل  وُو َٔ ُٕ وُل ََل َت ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ
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هُِه  ًِ َنَّصَ ًِ َخَذَلُهِه َوََل َم ٌَ َم ٌَ َوََّی اليَّأس ََل یَُبالُو ًْٔ َلاهٔزُو ًِ أُمَّ ْة ٔم َّ ٔ اَوُة إَٔلَّ َوـَائ  السَّ

بیعش رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک ڑھکے وقعیب نب دیمح نب اکبس، اقمس نب انعف، اجحج نب ارقاة، رمعف نب بیعش، 

وہےئ رضحت اعمفہی ہبطخ دےنی ےک ےئل رفامای، اہمترے املعء اہکں ںیہ ؟ اہمترے املعء اہکں ںیہ ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ولوگں رپ رپفاہ ںیہن فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ایقتم ےک اقمئ وہےن کت اکی امجتع ریمی اتم ےس اغبل رےہ یگ 

 رکںی ےگ اس یک وج اؿ وک روسا رکے ای اؿ یک دمد رکے۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، اقمس نب انعف، اجحج نب ارقاة، رمعف نب بیعش، بیعش رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     10    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، محنس بً شىيب، ُىيس بً بصیر، ٔتازة، ابؤَلبہ، ابواُناٍ و رحيْ، ثوباٌ :  راوی

ًِ أَبٔی َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٕ َو ًُ َبٔصیر ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ ُشَىِيٕب َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َناَئ  َحسَّ ُِ ًِ أَبٔی أَ ََٔٔلبََة َو

اَل ََل َتزَا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٌَ أَ ًِ ثَِوبَا ِْ َو هُِه الزََّحٔي ًَ ََل َيرُضُّ ِٖ َمِيُعورٔی ًْٔ َوََّی اِلَح ًِ أُمَّ ْة ٔم َّ ٔ ُل ـَائ

ِتَٔی أَِمزُ اهَّلٔ َوزَّ َوَجلَّ  َّْ َیأ ُهِه َحً َّ ًِ َخاَل  َم

 فآہل اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، دیعس نب ریشب، اتقدة، اوبالقہب، اوباامسء ف ریبح، وثابؿ رفامےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفامای ہک ہشیمہ رےہ اگ اکی رگفہ ریمی اتم ںیم ےس قح رپ )اہلل یک رطػ ےس( دمد ےئک اجںیئ ےگ، ںیہن رضر اچنہپ ےکس اگ 

 اؿ وک اجؿ یک اخمتفل رکے اگ اہیں کت ہک اہلل اک مکح )ایقتم( آاجےئ۔

 ، اوباامسء ف ریبح، وثابؿاشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، دیعس نب ریشب، اتقدة، اوبالقہب :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 تنس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی اک ایبؿ

     11    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوُىيس وبساهَّل بً ُىيس، ابوخالس احنز، مجالس، شىيْ حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

نِٔىُت ُمَجالّٔسا یَِذرُکُ  َُ اَل  َٔ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ  ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ٔىيٕس َوِبُس اهَّلٔ بِ َُ ثََيا أَبُو  ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ِْ َو ِىٔي ًِ الصَّ َو

ًِ یَنٔیئهٔ َوَخقَّ َخ َوِبٔس اهَّلٔ یِٔن َو ا َوَخقَّ َخفَّ ََِدقَّ َخفًّ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ يَّا ؤِيَس الئَّي ُ٘ اَل  َٔ ًِ َيَسارٔهٔ ثُهَّ َوَؼَي   یِٔن َو فَّ

ٔ اِْلیََة َوأَ  بٔيُل اهَّلٔ ثُهَّ َتََل َهٔذه َُ اَل َهَذا  َٕ َِ ٔق  َُ بَُل یََسُه فٔی اِلَدِق اِْلَِو بُٔىوا السُّ
َِاتَّبُٔىوُه َوََل َتتَّ أِط ُمِسَتٕامّٔی  ٌَّ َهَذا ِٔصَ

بٔيلٔهٔ  َُ  ًِ َٗ بُِٔٙه َو َترَفَّ َِ 

اوبدیعس دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، اجمدل، یبعش رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ریکل یچنیھک دف ریکلںی اس ریکل یک داںیئ اجبن افر یچنیھک دف ریکلںی اس ریکل فملس ےک اپس ےھت ہک آپ یلص ا

اپس یک ابںیئ اجبن رھپ رانھک اانپ اہھت درایمؿ فایل ریکل رپ افر رفامای ہی اہلل اک راہتس ےہ رھپ آپ ےن ہی آتی ڑپیھ، ریمے راہتس دیساھ 

 رکف اےسی راوتسں یک وج دجا رک دںی ںیہمت اس ےک راےتس ےس۔ اابتع رکف اس یک افر ہن ریپفی

 اوبدیعس دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، اجمدل، یبعش رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخسدحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس

     12    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، مىاویہ بً ظالح، حسً بً جابز، مٕساو بً مىسیرکب الٙيسی :  راوی

ثَىْٔ  ًٔ َظالٕٔح َحسَّ ًِ ُمَىاؤیََة بِ ًُ اِلُحَبأب َو ثََيا َزیُِس بِ اَل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٕ َو ًُ َجابٔز ًُ بِ اِلَحَس

 ًٔ َساؤ بِ ِٕ ّٙٔئا َوََّی أَ  اِلنٔ اَل یُؤشُک الزَُّجُل ُمتَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ِئسِی أَ ٔٙ َب اِل َٙتٔهٔ یَُحسَّ ُُ َمِىٔسیرَکٔ رٔی

وُل بَِیَيَيا َوبَِیَيُِٙه َ٘ٔتاُب اهَّلٔ َوزَّ َوَجلَّ َما َوَجِسىَا ِٔيهٔ مٔ  ُٕ َي َِ ًِ َحٔسیثْٔ  َتِحَلِلَياُه َوَما َوَجِسىَا ِٔيهٔ بَٔحٔسیٕث ٔم ُِ ًِ َحََلٕل ا

َو اهَّلُ  َه ٔمِثُل َما ََحَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َو َر ٌَّ َما ََحَّ ٔ ِمَياُه أََلَّ َوإ اوٕ ََحَّ ًِ ََحَ  ٔم

ب ایدنکی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، نسح نب اجرب، دقماؾ نب دعمرکی

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ، رقبی ےہ ہک اکی صخش ہیکت اگلےئ وہےئ اےنپ گنلپ رپ، ایبؿ یک اجےئ اس ےس ریمی ابوتں ںیم ےس وکیئ 

 ںین ےگ ایس وک افر وج ھچک ابت وت فہ ےہک اگ، امہرے افر اہمترے درایمؿ اہلل یک اتکب ےہ وج ھچک مہ اپںیئ ےگ اس ںیم الحؽ الحؽ اج

 مہ اس ںیم اپںیئ ےگ رحاؾ رحاؾ اج ںین ےگ ایس وک، ربخدار ہک وج ھچک رحاؾ ایک اہلل ےک روسؽ ےن ایس رطح ےہ ےسیج رحاؾ ایک اہلل ےن۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، نسح نب اجرب، دقماؾ نب دعمرکیب ایدنکی :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس

     13    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ُّياٌ بً وییيہ، ُاله، ابونرض، زیس بً اُله، وبيساهَّل بً ابی راِي، ابوراِي :  راوی

الٕٔه  َُ  ًِ أَِلُتُه َو َُ ًُ وَُیِیَيَة فٔی بَِیتٔهٔ أَىَا  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ اَل أَبٔی اليَّرِضٔ ثُهَّ َم  َحسَّ َٔ زَّ فٔی اِلَحٔسیٔث 
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َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔيهٔ أَ ًٔ أَبٔی َرإِٔي َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ّٙٔئا  أَِو َزیِٔس بِ ِه ُمتَّ ُ٘ ّٔیَنَّ أََحَس اَل ََل أُِل َٔ َه  لَّ َُ َو

ا أََمزِ  َٙتٔهٔ َیأِتٔيهٔ اِْلَِمزُ ٔمنَّ وُل ََل أَِزرٔی َما َوَجِسىَا فٔی َ٘ٔتأب اهَّلٔ اتََّبِىَياهُ َوََّی أَرٔی ُٕ َي َِ  ُت بٔهٔ أَِو ىََهِيُت َوِيُه 

ی، ایفسؿ نب ہنییع، اسمل، اوبرضن، زدی نب املس، دیبع اہلل نب ایب راعف، اوبراعف ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

ںیم ےس یسک وک اس احتل ںیم ہن اپؤں اگ ہک ہیکت اگلےئ اےنپ گنلپ رپ اھٹیب وہ اس وک وکیئ ااسی اعمہلم ےچنہپ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم  م 

سج اک ںیم ےن مکح دای وہ سج ےس ںیم ےن رفاک وہ وت فہ ویں ےہک اگ ںیم ںیہن اجاتن مہ ےن اس وک اہلل یک اتکب ںیم ںیہن اپای ہک اس یک 

  ںیم ےلم اگ ا  اس اک اابتع رکںی ےگ۔اابتع رکںیل ، ںیمہ وج اتکب اہلل

ی، ایفسؿ نب ہنییع، اسمل، اوبرضن، زدی نب املس، دیبعاہلل نب ایب راعف، اوبراعف :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخسدح

     14    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، ابزاہيه بً ُىس بً ابزاہيه بً وبسالزحنً بً ووٓ، اٌ ٘ے والس، ٔاُه بً  :  راوی

 محنس، حرضت وائصہ

 ًٔ ًٔ إٔبَِزاهٔيَه بِ ِىٔس بِ َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ أَبٔيهٔ  َوِبٔس الزَّحِ َحسَّ ٕٓ َو ًٔ َوِو ًٔ بِ َن

ًِ أَِحَس َُ فٔی اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل ُهَو  َو َِ أَِمزٔىَا َهَذا َما َلِيَس ٔمِيُه 

 َرز  

میہ نب دبعارلنمح نب وعػ، اؿ ےک فادل، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ےس اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس نب اربا

رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن امہرے دنی ںیم ا یس ابت اک ااضہف ایک وج اس ںیم ںیہن وت 
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 اس یک ابت اناقلب وبقؽ ےہ۔

 نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ، اؿ ےک فادل، اقمس نب دمحم، رضحت اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ :  رافی

 اعہشئ

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ہلب رکےن فاےل رپ یتخسدحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقم

     15    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح بً مہاجز مّصی ، ليث بً ُىس، ابً شہاب، رعوة بً زبیر، حرضت وبساهَّل بً زبیر :  راوی

ًِ رُعِ  ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ٔ اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًٔ اِلُنَهأجز ًُ ُرِمٔح بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ َحسَّ ٔ أَ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ

ًِ اِْلَِنَعارٔ َخاَظَه الزُّبَیَِر ؤِيَس َر  ٌَّ َرُجَّل ٔم ثَهُ أَ ٔ َحسَّ ًَ الزُّبَیِر ةٔ الًَّْٔ بِ أج اِلََحَّ َه فٔی رٔشَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ

ؤل اهَّلٔ  ُُ َِاِخَتَعَنا ؤِيَس َر أَبَی َوَلِيهٔ  َِ ِح اِلَناَئ یَُنزُّ  اَل اِْلَِنَعارٔیُّ ََسِ َٕ َِ ٌَ بَٔها اليَِّدَل  و ُٕ اَل َيِس َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ولُ  ُُ َِ  َر ٔؽَب اِْلَِنَعارٔیُّ  ٍَ َِ ٔلَی َجارَٔک  ِل اِلَناَئ إ ُٔ ٖٔ یَا ُزبَیِرُ ثُهَّ أَِر ُِ َه ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌِ اهَّلٔ َظَّ وَل اهَّلٔ أَ ُُ اَل یَا َر َٕ

َه ثُهَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َوِجُه َر َتَلوَّ َِ تَٔک  ًَ َونَّ ٌَ ابِ ٔلَی كَا  َیزِٔجَي إ
َّْ ٖٔ ثُهَّ اِحبِٔس اِلَناَئ َحً ُِ اَل یَا ُزبَیِرُ ا َٔ

ََل َوَربَِک ََل یُِؤمٔ  َِ ِّی َْلَِحٔسُب َهٔذهٔ اِْلیََة ىَزََلِت فٔی َذلَٔک  ٔن اَل الزُّبَیِرُ َواهَّلٔ إ َٕ َِ اَل  َٔ ُِٙنوَک ِامَٔی َشَجَز بَِیَيُهِه اِلَجِسرٔ  َّْ یَُح ٌَ َحً يُو

َؽِيَت َوُيَسِلُنوا َتِسلامّٔی  ثُهَّ ََل  َٔ ا  ّجا ٔمنَّ ُّٔسهِٔه ََحَ  َیجُٔسوا فٔی أَِن

دمحم نب رحم نب اہمرج رصمی ، ثیل نب دعس، انب اہشب، رعفة نب زریب، رضحت دبعاہلل نب زریب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ااصنر ںیم ےس 

ابرے ںیم ڑگھجا ایک سج ےس فہ رضحات وجھکر ےک  اکی اصبح ےن رضحت زریب ےس وضحر ےک اپس رحہ یک اھکؽ )وھچیٹ رہن( ےک

ہلل اباغت ریساب رکےت ےھت، ااصنری ےن ویں اہک اھت ہک اپین وک الھک وھچڑ دف اتہک فہ اتلچ رےہ اوہنں ےن ااکنر ایک ڑگھجا روسؽ اہلل یلص ا

  ہیق اپین اےنپ ڑپفیس ےک ےئل وھچڑ دف اس ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اچنہپ، آپ ےن رفامای زریب  م اےنپ ابغ وک ریساب رکےن ےک دعب
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ابت رپ فہ ااصنری ہصغ ںیم آےئگ افر ےنہک ےگل ہک اس ےئل ہک ہی آپ اک وھپیھپ زاد اھبیئ ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

س فتق اپین رفےک روھک بج کت ہک رہچے اک رگن )ہصغ یک فہج ےس( ریغتم وہ ایگ رھپ رفامای، زریب! اےنپ ابغ فریغہ وک ریساب رکف افر ا
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فہ ڈنمریفں کت دنلب ہن وہ اجےئ، رضحت زریب رفامےت ںیہ ہک ےھجم نیقی ےہ ہک ہی آتی ایس ابرے ںیم انزؽ وہیئ )ف

 َّ

ِ

  ِم
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 دمحم نب رحم نب اہمرج رصمی ، ثیل نب دعس، انب اہشب، رعفة نب زریب، رضحت دبعاہلل نب زریب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس

     16    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ىيصاپوری، وبسالززاٗ، مىنز، زہزی، ُاله، حرضت ابً ونز :  راوی  محنس بً یحٌ

ًُ َیِحٌَْ اليَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَحسَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ الٕٔه َو َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ َل اهَّلٔ ِيَسابُورٔیُّ َحسَّ

ًْ لَ  اَل ابِ َٕ َِ ٌِ ُيَعِلیَن فٔی اِلَنِسجٔٔس  اَل ََل َتِنَيُىوا إَٔماَئ اهَّلٔ أَ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌََؽّبا َشسٔیّسا َظَّ ٔؽَب  ٍَ َِ  ًَّ َّا َلَيِنَيُىُه ُه إٔى

 ًَّ َّا َلَيِنَيُىُه وُل إٔى ُٕ َه َت لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر اَل أَُحِسثَُک َو َٔ  َو

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  دمحم نب ٰییحی اشینوپری، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

اہک ہک مہ وت اؿ وک رضفر عنم رکںی ےگ، اس رپ رضحت  اہلل یک دنبویں وک دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ےس ہن رفوک۔ اؿ ےک اصزبحادے ےن

 ںی ےگ۔انب رمع دشدی ہصغ وہ ےئگ افر رفامای ہک ںیم ھجت ےس روسؽ اہلل اک رفامؿ ایبؿ رکات وہں افر وت اتہک ےہ ہک مہ رضفر عنم رک

 دمحم نب ٰییحی اشینوپری، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک

     17    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ثابت جحسری وابوونزو وحّغ بً ونز، وبسالوہاب ثٕفی، ایوب، ُىيس بً جبیر حرضت وبساهَّل بً مٍّل :  راوی

ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب الثَّ  اََل َحسَّ َٔ ًُ وَُنَز  ُِّغ بِ ًُ ثَابٕٔت اِلَجِحَسرٔیُّ َوأَبُو َوِنزٕو َح ثََيا أَِحَنُس بِ ٔىيسٔ َحسَّ َُ  ًِ ثََيا أَیُّوُب َو فٔیُّ َحسَّ َٕ

ٔلَی َجِيبٔهٔ ابِ  ٌَ َجالّٔسا إ َُّه كَا ٕل أَى َّّ ٍَ ًٔ ُم ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ بِ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ اَل إ َٔ َيَهاُه َو َِ  َٓ َدَذ َِ ًُ إَٔر َلهُ 

ُ ا أ َٕ ِّ ًَّ َوَت ََّها َتِِٙٔسُ الِس ا َوإٔى ََّها ََل َتٔعيُس َظِيّسا َوََل َتِيکٔی َوُسوًّ اَل إٔى َٕ َِ َه ىََهی َوِيَها  لَّ َُ َٓ َو َدَذ َِ ًُ أَخٔيهٔ  ََِىاَز ابِ اَل  َٔ  ِلَىیَِن 

ُٓ ََل أُكَِلنُ  َه ىََهی َوِيَها ثُهَّ وُِسَت َتِدٔذ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر اَل أَُحِسثَُک أَ َٕ  َک أَبَّساَِ

حد ری فاوبرمعف فصفح نب رمع، دبعاولاہب یفقث، اویب، دیعس نب ریبج رضحت دبعاہلل نب لفغم ےک قلعتم رمفی ےہ 
ج 

ادمح نب اثتب 

 ےک اپس اؿ اک اجیتھب اھٹیب وہا اھت اس ےن رکنکی یکنیھپ، اوہنں ےن اےس عنم رفامای افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک اؿ

 اتکس ےن اس ےس رفاک ےہ افر رفامای ہک اس ےس ہن وت اکشر ایک اجات ےہ افر ہن دنمش وک زیمخ ایک اج اتکس ےہ )ااٹل سگرےن فاےل یک( آھکن وھپڑ

ےہ افر داتن وتڑ اتکس ےہ، ےجیتھب ےن رھپ فیہ رحتک یک رفامےن ےگل ہک ںیم ےھجت اتبات وہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 عنم رفامای افر وت رھپ فہ اکؾ رکات ےہ ںیم ھجت ےس یھبک ابت ںیہن رکفں اگ۔

حد ری فاوبرمعف فصفح نب رمع، دبعاولاہب  :  رافی
ج 

 یفقث، اویب، دیعس نب ریبج رضحت دبعاہلل نب لفغمادمح نب اثتب 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس

     18    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً حنزة، بزز بً ُياٌ، اُحٖ بً ٔبيعہ :  راوی  ہصاو بً ونار، یحٌ

بٔيَعةَ  َٔ  ًٔ َٖ بِ َح ُِ ٔ ًِ إ ٌٕ َو َيا ُٔ  ًُ ثَىْٔ بُزِزُ بِ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔيهٔ  َحسَّ ًَ َو ٌَّ وَُباَزَة بِ أَ

َه ٌَزَا َمَي ُمَىاؤَیَة أَِرَؿ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ أمٔت اِْلَِنَعارٔیَّ الئَّٕيَب َظاحَٔب َر ٔلَی اليَّأس  العَّ َيَمَز إ َِ الزُّوؤ 

 ٔ ةٔ ب ّٔؽَّ ىَاىٔیرٔ َوَِ٘ٔسَ اِل َهٔب بٔالسَّ ٌَ َِ٘ٔسَ الذَّ وَل َوهُِه یَتََباَيُىو ُُ نِٔىُت َر َُ ٌَ الِزبَا  ُِه َتأِكُلُو َّٙ اَل یَا أَیَُّها اليَّاُس إٔى َٕ َِ َراهٔٔه  السَّ

َهٔب إَٔلَّ ٔمِثَّل بٔنِٔثٕل ََل زٔیَاَزةَ  َهَب بٔالذَّ وُل ََل َتبَِتاوُوا الذَّ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل َلهُ  اهَّلٔ َظَّ َٕ َِ ُمَىاؤَیُة یَا  بَِیَيُهَنا َوََل ىَٔمَزّة 

ؤل اهَّلٔ ُُ ًِ َر اَل وَُباَزةُ أَُحِسثَُک َو َٕ َِ ًِ ىَٔمَزةٕ  ٌَ ٔم لََّه َوتَُحِسثُىْٔ أَبَا اِلَولٔئس ََل أََری الِزبَا فٔی هََذا إَٔلَّ َما كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

 َ ا٘ٔيَُک بٔأ َُ ُ َجىْٔ اهَّلُ ََل أ ًِ أََِخَ ٔ ًِ َرأِیَٔک َلئ أب َو ًُ اِلَدفَّ اَل َلهُ وَُنزُ بِ َٕ َِ َٖ بٔاِلَنٔسیَيةٔ  َل َلٔح َّ َٔ ا  َلنَّ َِ ِرٕؿ َلَک َوََّیَّ ِٔيَها إِٔمَزْة 

اَل اِرٔجِي َیا أَبَا اِلوَ  َٕ َِ َيتٔهٔ  َ٘ ًِ ُمَسا اَل ٔم َٔ َة َوَما  غَّ َوَلِيهٔ اِلٕٔعَّ َٕ َِ َسَمَک یَا أَبَا اِلَولٔئس  ِٔ ٔلَی أَِرٔؼَک َما أَ َبَح اهَّلُ لٔئس إ َٕ َِ

اَل  َٔ ٔلَی ُمَىاؤیََة ََل إِٔمَزَة َلَک َوَلِيهٔ َواِحنِٔل اليَّاَس َوََّی َما  َتَب إ َ٘ َُّه هَُو اِْلَِمزُ أَِرّؼا َلِسَت ِٔيَها َوأَِمَثالَُک َو إٔى َِ 

 ےک اسیھت رضحت ہدادہ نب اصتم اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحة، ربد نب انسؿ، ااحسؼ نب ہصیبق، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ااصنری رس زنیم رفؾ ںیم اعمفہی ےک اسھت زلایئ ںیم رشکی ےھت اوہنں ےن ولوگں وک داھکی ہک فہ وسےن ےک ڑکٹفں وک دانیرفں افر 

ںیم ےن اچدنی ےک رکٹفں یک درومہں ےک دبےل ںیم رخدی ف رففتخ رک رےہ ںیہ ، اوہنں ےن رفامای ہک اے ولوگں  م وسد اھک رےہ وہ 

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس وسان وسےن ےک دبہل ںیم رصػ ربارب ربارب وچیب سج ںیم ہن وت یمک وہ ہن 

زایدیت وہ افر ہن اداھر۔ اعمفہی ےن اؿ ےس اہک اے اوباولدیل! ریمے زندکی ہی وسد ںیہن ےہ اال ہی ہک اداھر وہ، ہدادہ ےن اہک ںیم آپ 

 وت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابت اتبات وہں افر آپ اینپ راےئ ایبؿ رکےت وہ۔ ارگ اہلل ےن ےھجم اہیں ےس ےنلکن اک وم ع دایوک

ںیم آپ ےک اسھت ا یس رس زنیم ںیم ںیہن رہھٹفں اگ سج ےک فایل آپ وہں ، رھپ بج فہ ولےٹ وت دمہنی ونمرہ آےئ، رمع نب اطخب 

 اے اوباولدیل سک زیچ ےن آپ وک فاسپ ایک؟ اوہنں ےن وپرا فاب ہ ایبؿ ایک افر اےنپ رہھٹےن ےک قلعتم اےنپ وقؽ اک ےن اؿ ےس وپاھچ

ذترکہ ایک، رمع ےن رفامای اے اوباولدیل ایس رس زنیم یک رطػ ولٹ اجؤ اہلل  یس زنیم وک حیبق رکںی سج ںیم آپ ہن وہں ای آپ ےسیج ہن 

ہک آپ وک اؿ رپ وکیئ فالتی ںیہن ولوگں وک فاسی رکےن اک مکح دںی اسیج اوہنں ےن رفامای ےہ ویکہکن )دنی اک(  وہں افر اعمفہی وک طخ اھکل

 مکح فیہ ےہ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحة، ربد نب انسؿ، اقحس نب ہصیبق :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس

     19    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، شىبہ بً وجَلٌ، ووٌ بً وبساهَّل، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی  ابوبرک بً خَلز باہَّی، یحٌ

 ٌُ ٌَ أَىَِبأَىَا َوِو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ زٔ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ اِلَدَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ َو ًٔ  بِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ

َّی ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َُِميُّوا بَٔز َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ثُِتُِٙه َو اَل إَٔذا َحسَّ َٔ َه الَّٔذی هَُو أَهَِياُه  َمِسُىوزٕ  لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اهُ  َٕ  َوأَهَِساُه َوأَِت

ہبعش نب الجعؿ، وعؿ نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک بج ںیم ںیہمت وضحر  اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس،

 ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس وکیئ ابت اتبؤں وت  م وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک قلعتم ااسی امگؿ ایک رکف وج اؿ ےک

 ػ فنصم ےن رفاتی ایک ےہ( ۔اشایؿ اشؿ، حیحص افر اپزیکہ وہ )اس نتم وک رص

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس، ہبعش نب الجعؿ، وعؿ نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس دحثی روسؽ اہلل

     20    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، شىبہ، ونزو بً مزة، ابوالبدتری، ابووبسالزحنً ُامی، حرضت وَّی بً ابی ـالب :  راوی  محنس بً بصار، یحٌ
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ًِ أَبٔی اِلَبدِ  ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ًِ ُشِىَبَة َو ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَِّحَن تَرِٔی َو

ؤل اهَّلٔ َظ  ُُ ًِ َر ثُِتُِٙه َو اَل إَٔذا َحسَّ َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  ًِ َؤَِّی بِ َلیٔمِ َو ُميُّوا بٔهٔ الَّٔذی هَُو أَهَِياُه السُّ َِ َه َحٔسیّثا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ

اهُ  َٕ  َوأَهَِساُه َوأَِت

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، رمعف نب رمة، اوبارتخبلی، اوبدبعارلنمح اسیم، رضحت یلع نب ایب قابل رفامےت ںیہ ہک بج ںیم 

ملس یک وکیئ ابت اتبؤں وت  م وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک قلعتم ااسی امگؿ ایک رکف وج اؿ ںیہمت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےک القئ اشؿ درتس افر اپزیکہ وہ۔

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، رمعف نب رمة، اوبارتخبلی، اوبدبعارلنمح اسیم، رضحت یلع نب ایب قابل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخس

     21    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً ميذر، محنس بً ِؽيل، مٕبری، اٌ ٘ے زازا، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هُ  ًِ َجِسهٔ َو بُرٔیُّ َو ِٕ ثََيا اِلَن َُّؽِئل َحسَّ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ِْ َظَّ ًِ الئَّي َزیِزََة َو

لَّ  َُ وُل ارِقَ َو ُٕ َي َِ َٙتٔهٔ  ْٙٔئ َوََّی أَرٔی ِه َوىِْ اِلَحسٔیَث َوهَُو ُمتَّ ُ٘ ًَّ َما یَُحسَّ ُُ أََحُس َِ اَل ََل أرَِعٔ َٔ َُّه  ِوٕل َه أَى َٔ  ًِ نىّا َما ٔٔيَل ٔم أِ رُقِ

ُِٔلُتهُ  أَىَا  َِ  ًٕ  َحَس

یلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف، ربقمی، اؿ ےک دادا، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای ہک ںیم  م ںیم ےس یسک وک اس احتل ںیم ہن اپؤں ہک اس ےک اسےنم ریمی دحثی ایبؿ یک اجےئ افر فہ گنلپ رپ ہیکت اگلےئ وہےئ 

 آؿ ڑپوھ ویکہکن وج ایھچ ابت ےہ فہ ریمی یہک وہیئ ےہ۔وہ ویں ےہک ہک رصػ رق
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 یلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف، ربقمی، اؿ ےک دادا، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک میظعت افر اس اک اقمہلب رکےن فاےل رپ یتخسدحثی روسؽ اہلل یلص 

     22    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وباز بً نزو، وباز، شىبہ، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَ  ًٔ نَزَو َحسَّ ًُ َوبَّازٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َهيَّازُ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة ح و َحسَّ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ ُشِىَبَة َو َيا أَبٔی َو

ٌَّ أَبَا هَُزیِ  َلَنَة أَ َُ ًِ أَبٔی  ًُ َوِنزٕو َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ٔ بِ اَل ل َٔ ًَ أَخٔی إَٔذا َزَة  َزُجٕل َیا ابِ

اَل أَبُو اِلحَ  َٔ ِب َلهُ اِْلَِمَثاَل  ََل َترِضٔ َِ َه َحٔسیّثا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ثُِتَک َو ًُ َوِبٔس َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ َحسَّ َس

ًِ ُش  ًُ اِلَجِىٔس َو ثََيا َؤَّیُّ بِ
ُّْ َحسَّ ابٔئس َْ اهَّلُ َتَىالَی اهَّلٔ اِلرَکَ َْ اهَّلُ َوِيُه َرضٔ ًٔ ُمزََّة ٔمِثَل َحٔسیٔث َوَّٓٔیٕ َرضٔ ًِ َوِنزٔو بِ ِىَبَة َو

 َوِيهُ 

دمحم نب ہداد نب آدؾ، ہداد، ہبعش، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےن اکی آدیم ےس ایبؿ رفامای اے ےجیتھب! بج ںیم  م وک 

ملس یک وکیئ دحثی ابمرہک ایبؿ ایک رکفں وت  م )اس ےک اقمےلب ںیم( ولوگں یک ابںیت )لیق فاقؽ( ایبؿ ہن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ایک رکف۔

 دمحم نب ہداد نب آدؾ، ہداد، ہبعش، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم

     23    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، مىاذ بً مىاذ، ابً ووٌ، مسله بفین، ابزاہيه تنيیم، اٌ ٘ے والس، ونزو بً مينوٌ حرضت  :  راوی

 وبساهَّل بً مسىوز ٘ے متىلٖ حرضت ونز بً مينوٌ

ثََيا ُمِسلْٔه  ٌٕ َحسَّ ًٔ َوِو ًِ ابِ ًُ ُمَىاذٕ َو ثََيا ُمَىاذُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ  َحسَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه التَِّيیٔمِ َو اِلَبٔفیُن َو

نِٔى  َُ َنا  َِ اَل  َٔ َة َخنٔيٕس إَٔلَّ أََتِیُتهُ ِٔيهٔ  ًُ َمِسُىوزٕ َؤصيَّ نٔی ابِ
َ اَل َما أَِخَفأ َٔ  ٌٕ ًٔ َمِيُنو ًِ َوِنزٔو بِ اَل َو َٔ َٔقُّ  وُل بَٔصِيٕئ  ُٕ ُتُه َي

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل  َر َٔ ََٙس  َي َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل َظَّ َٔ وُل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٕة  ٌَ َذاَت َؤصيَّ ا كَا َلنَّ َِ َه  لَّ َُ َو

ا َٔ َدِت أَِوَزاُجُه  َّ ِت َوِیَياُه َواىَِت َٔ ِوَر ِس اَِغَ َٔ نٔئعهٔ  َٔ اُر  َْ ائْٔه ُمَحلََّلّة أَِز َٔ ُهَو  َِ َيَمزُِت إَٔلِيهٔ  َٗ َذلَٔک أَِو  َل أَِو َِ ِو َِ ٌَ َذلَٔک أَِو  زُو

ًِ َذلَٔک أَِو َشبٔيّها بَٔذلَٔک  یّبا ٔم  رَقٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ، انب وعؿ، ملسم نیطب، اربامیہ یمیمت، اؿ ےک فادل، رمعف نب ومیمؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےک 

ات یک اشؾ وک اؿ یک دختم ںیم آات اھت رفامےت ےھت ہک ںیم ےن یھبک اؿ قلعتم رضحت رمع نب ومیمؿ رفامےت ںیہ ہک البفلخت رہ رعمج

ہل وک ہی ےتہک وہےئ ںیہن انس ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویں رفامای اکی اشؾ ویں ہہک دای ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

وت فہ ڑھکے وہےئ صیمق ےک نٹب ےلھک وہےئ ےھت آںیھکن یلیھپ فملس ےن رفامای رھپ اوہنں ےن رس اکھج ایل ںیم ےن اؿ یک رطػ داھکی 

وہیئ ںیھت رگدؿ یک رںیگ وھپؽ یکچ ںیھت افر ویں ہہک رےہ ےھت اس ےس مک رفامای ای اس ےس زایدہ ای اس ےک رقبی رقبی، ای اس ےک 

 اشمہب رفامای اھت۔

میہ یمیمت، اؿ ےک فادل، رمعف نب ومیمؿ رضحت دبعاہلل نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ، انب وعؿ، ملسم نیطب، اربا :  رافی

 وعسمد ےک قلعتم رضحت رمع نب ومیمؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم

     24    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً  :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، مىاذ بً مىاذ ابً ووٌ، محنس بً ُیری

 َٔ  ًَ یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ ًُ ُمَىاذٕ َو ثََيا ُمَىاذُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َ َحسَّ ٌَ أَى ًُ َمالٕٔک إَٔذا اَل كَا ُس بِ

وُل اهَّلٔ ُُ اَل َر َٔ َنا  َ٘ اَل أَِو  َٔ َُ ٔمِيهُ  َِرَفَ لََّه َحٔسیّثا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر لََّه َحسَّ َُ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

ت اسن نب امکل بج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ انب وعؿ، دمحم نب ریسنی رفامےت ںیہ ہک رضح

 وکیئ دحثی ایبؿ رفامےت ےھت وت افرغ وہےن ےک دعب، اف امک اقؽ روسؽ اہلل ےک اافلظ ےتہک ینعی سج رطح رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ انب وعؿ، دمحم نب ریسنی :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم

     25    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ٌيسر، شىبہ محنس بً بصار، وبسالزحنً بً مہسی، شىبہ، ونزو بً مزة، وبسالزحنً بً  :  راوی

 ابی ليَّی

ثَيَ  إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ثََيا ٌُِيَسْر َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ًٔ بِ اَل  ا َوِبُس الزَِّحَن َٔ َمِهٔسٓیٕ 
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َه  َٔ ًٔ أَِر ُِٔلَيا لٔزَیِسٔ بِ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی َلِيََّی  ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ثََيا ُشِىَبُة َو َّی اهَّلُ  َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر َحِسثَِيا َو

ًِ َر  بٔرِىَا َوَنٔسیَيا َواِلَحٔسیُث َو َ٘ اَل  َٔ لََّه  َُ لََّه َشٔسیْس َوَلِيهٔ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعارلنمح نب ایب یلیل رفامےت ںیہ ہک مہ ےن 

رفامای ہک مہ وبڑےھ وہ ےئگ ںیہ، افر وھبےنل رضحت زدی نب ارمق ےس ذگارش یک ںیمہ انجب روسؽ اہلل یک دحثی انسںیئ ، اوہنں ےن 

 ےگل ںیہ ہکبج روسؽ اہلل ےس دحثی ایبؿ رکان ارم دشدی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعارلنمح نب ایب یلیل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم

     26    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، شىبہ، وبساهَّل بً ابی السرفمحنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ابونرض :  راوی

 ٔ ًٔ أَب ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا أَبُو اليَّرِضٔ َو ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل َحسَّ ُٕ َّْ َي ِىٔي نِٔىُت الصَّ َُ اَل  َٔ رَفٔ  ی السَّ

نِٔىُتهُ یَُحِس  َُ َنا  َِ َيّة  َُ ًَ وَُنَز  َه َشِيّئاَجاَلِسُت ابِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر   ُُ َو

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرضن، ہبعش، دبعاہلل نب ایب ارفسل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبعش وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیم اکی اسؽ 

 ےت وہےئ ںیہن انس۔رضحت انب رمع ےک اپس راہ رگم یھبک اںیہن وضحر یک اجبن ےس وکیئ ابت رک

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرضن، ہبعش، دبعاہلل نب ایب ارفسل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم

     27    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وباس بً وبسالىميه ويبری، وبسالززاٗ، مىنز، ابً ـاؤس، ـاؤس :  راوی

ًٔ ـَ  ًِ ابِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ َوِبٔس اِلَىٔمئه اِلَىِيبَرٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًِ أَ َحسَّ ًَ اُوٕس َو نِٔىُت ابِ َُ اَل  َٔ بٔيهٔ 

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ُن َو َّ ُن اِلَحٔسیَث َواِلَحٔسیُث یُِح َّ يَّا ىَِح ُ٘ ََّنا  وُل إٔى ُٕ ِىَب َوبَّإس َي ا إَٔذا َر٘ٔبُِتِه العَّ أَمَّ َِ َه 

َهِيَهاَت  َِ لُوَل   َوالذَّ

، انب قاؤس، قاؤس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ہداس وک رفامےت وہےئ انس ہک ہداس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعارلزاؼ، رمعم

مہ دحثی ظفح رکےت ےھت افر روسؽ اہلل یک ابت وت ظفح یہ یک اجیت ےہ )ینعی آےگ اچنہپےن یک تین ےس( رگم بج  م تخس افر مک زفر 

 فری وہیگ۔افوٹنں رپ وسار وہےن وگل )انکہی ےہ دعؾ اایتحط ےس( وت دعب افر د

 ہداس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعارلزاؼ، رمعم، انب قاؤس، قاؤس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم

     28    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، مجالس، شىيْ، رقلہ بً ٘ىب :  راوی

ِىٕب  َ٘  ًٔ َلَة بِ ًِ رَقَ ِْ َو ِىٔي
ًِ الصَّ ًِ ُمَجالٕٔس َو ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ أب َحسَّ ًُ اِلَدفَّ اَل َبَىَثَيا وَُنزُ بِ َٔ
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اَل أَ  َٕ َِ اْر  اُل َلُه ِٔصَ َٕ ٔلَی َمِؤؼٕي ُي ْ َمَىَيا إ ََ َن َِ َىَيا  ٔة َوَشيَّ َِ ٔلَی اِلُٙو ِٖ ُظِحَبةٔ إ ُِٔلَيا لَٔح اَل  َٔ ٌَ لَٔه َمَصِيُت َمَىُِٙه  َتِسُرو

ٙٔىِْ َمَصِيُت َمَىُِٙه لَٔحٔسیٕث أََرِزُت  اَل َل َٔ ِٖ اِْلَِنَعارٔ  َه َولَٔح لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌِ َر ٌِ أَُحِسثَُِٙه بٔهٔ َوأََرِزُت أَ أَ

ُموُه لَٔنِنَصاَی َم  َّ وَتِح ِه َمسُّ ُ٘ إَٔذا َرأَِو َِ ٔ اِلنٔزَِجٔل  َهزٔیز َ٘ ٌٔ فٔی ُظُسورٔهِٔه َهزٔیزْ  ن ِووٕ لِٔلُْقِ َٔ ٌَ َوََّی  َسُمو ِٕ ُِه َت َّٙ ا إَٔلِيُِٙه َىُِٙه إٔى

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر أَٔٔلُّوا الِزَوایََة َو َِ ٕس  الُوا أَِظَحاُب ُمَحنَّ َٔ ُهِه َو َٔ یُُِٙٙه أَِوَيا  لََّه َوأَىَا رَشٔ

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اجمدل، یبعش، رقہظ نب بعک رفامےت ںیہ ہک رمع نب اطخب ےن ںیمہ وکہف یک رطػ اجیھب افر امہرے اسھت 

 ااحصب وخد یھب رصار انیم ہگج کت آےئ، رھپ رفامای ہک ایک  م اجےتن وہ ںیم اہمترے اسھت ویکں الچ ؟ مہ ےن رعض یک روسؽ اہلل ےک

افر ااصنر وہےن یک فہج ےس، اوہنں ےن رفامای۔ ںیم اہمترے اسھت اس ےئل الچ اتہک  م ےس اکی ابت وہکں افر  م اےنپ اسھت ریمے 

ےنلچ اک احلظ ر ےتھ وہےئ اس ابت یک افحتظ رکف،  م ا یس وقؾ ےک اپس اجؤ ےگ نج ےک ےنیس رقآؿ )ےک وشؼ( ےس اےسی اںیلب ےگ 

 د ےگ ں ےگ وت اینپ رگد ںین اہمتری رطػ یرک  رکںی ےگ افر ںیہک ےگ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےسیج ڈنہای۔ بج فہ ںیہمت

 ااحصب آےئگ  م ولگ روسؽ اہلل یک اجبن ےس مک ااحدثی ایبؿ رکان رھپ ںیم اہمترا رشکی وہں اگ۔

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اجمدل، یبعش، رقہظ نب بعک :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ںیم اایتحط افر احمتظف ےک ایبؿ ںیم

     29    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ُائب بً یزیس محنس بً بصار، وبسالزحنً ، حناز بً زیس، :  راوی  یحٌ

ٔىيٕس وَ  َُ  ًٔ ًِ یَِحٌَْ بِ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًٔ َحسَّ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َیزٔیَس  ائٔٔب بِ ًِ السَّ

 َُ َنا  َِ َة 
َّٙ ٔلَی َم ًِ اِلَنٔسیَيةٔ إ ًَ َمالٕٔک ٔم ِىَس بِ َُ لََّه بَٔحٔسیٕث َواحٔسٕ َظٔحِبُت  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي  نِٔىُتهُ یَُحِس ُُ َو

مہ کت دعس نب امکل 

 

عع
ن

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح ، امحد نب زدی، ٰییحی نب دیعس، اسبئ نب سیدی رفامےت ںیہ ہک ںیم دمہنی ونمرہ ےس ہکم 
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 ػ ےس اکی دحثی یھب ایبؿ رکےت وہےئ ںیہن انس۔ےک اسھت راہ ںیم ےن اںیہن انجب روسؽ اہلل یک رط

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح ، امحد نب زدی، ٰییحی نب دیعس، اسبئ نب سیدی :  رافی

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

  

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔

     30    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابی شیبہ و ُویس بً ُىيس و وبساهَّل بً وامز بً زْارة واُناويل بً موسْ، رشیک، ُناک، وبسالزحنً ابوبرک بً  :  راوی

 بً حرضت وبساهَّل بً مسىوز

َنٔىيلُ  ُِ ٔ اَرَة َوإ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ٔىيٕس َوَوِبُس اهَّلٔ بِ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٔ َحسَّ ًُ ُموَسْ  یْک  بِ ثََيا رَشٔ الُوا َحسَّ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َمِسُىوزٕ َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن َنإک َو ُٔ  ًِ َذَب َو َ٘  ًِ لََّه َم َُ  َوَلِيهٔ َو

ًِ اليَّارٔ  َىَسُه ٔم ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ  َوََّیَّ ُمَتَىِنّسا 

ایب ہبیش ف وسدی نب دیعس ف دبعاہلل نب اعرم نب زرارة فاامسلیع نب ومیس، رشکی، امسک، دبعارلنمح نب رضحت دبعاہلل نب  اوبرکب نب

 وعسمد ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن  ھج رپ وھجٹ ڑھگا فہ اانپ اکھٹہن دفزخ ںیم انب

 ےل۔

 نب ایب ہبیش ف وسدی نب دیعس ف دبعاہلل نب اعرم نب زرارة فاامسلیع نب ومیس، رشکی، امسک، دبعارلنمح نب رضحت اوبرکب :  رافی

 دبعاہلل نب وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔

     31    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، رشیک، ميعور، ربعی ابً َحاط، :  راوی ْٰ  وبساهَّل بً وامز بً زْارة واُناويل بً موس

ٔ بِ  ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ َوَّٓٔیٕ َحسَّ إط َو ًٔ َٔحَ ًِ رٔبِعِٔی بِ ًِ َمِيُعوٕر َو یْک َو ثََيا رَشٔ اََل َحسَّ َٔ ًُ ُموَسْ  َنٔىيُل بِ ُِ ٔ اَرَة َوإ َْ ًٔ ُز

َٙٔذَب َوََّیَّ یُولُٔج اليَّا ٌَّ اِل إٔ َِ َه ََل َتِٙٔذبُوا َوََّیَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل   َر َٔ

 نب اعرم نب زرارة فاامسلیع نب ومیس، رشکی، روصنر، ر یع انب رحاش، رضحت یلع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص دبع اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،  ھج رپ وھجٹ ہن ڑھگف ویکہکن  ھج رپ وھجٹ ڑھگےن اک لعف آگ ںیم دالخ رک دے اگ۔

  وم،ٰی، رشکی، روصنر، ر یع انب رحاش،دبعاہلل نب اعرم نب زرارة فاامسلیع نب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔

     32    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، ابً شہاب، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا اللَِّيُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل اهَّٔل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل 

َى  ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ اَل ُمَتَىِنّسا  َٔ َذَب َوََّیَّ َحٔسبُِتُه  َ٘  ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ اليَّارٔ َظَّ  َسُه ٔم
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دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای، سج ےن  ھج رپ وھجٹ وبال )ریما امگؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمعا یھب اراشد رفامای۔ رافی( فہ اانپ اکھٹہن منہج

 ںیم انبےل۔

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 یک دشت اک ایبؿ۔انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل 

     33    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوخيثنہ زہیر بً َحب، ہصيه، ابوزبیر، حرضت جابز :  راوی

ولُ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ثََيا هَُصِيْه َو ٕب َحسَّ ًُ ََحِ ثََيا أَبُو َخِيَثَنَة ُزَهیِرُ بِ ًِ  َحسَّ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

ًِ اليَّارٔ  َىَسُه ٔم ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ َذَب َوََّیَّ ُمَتَىِنّسا  َ٘ 

اوبہمثیخ زریہ نب رحب، میشہ، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ سج صخش 

 ےن اجؿ وبھج رک  ھج رپ وھجٹ وبال فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم انبےل۔

 اوبہمثیخ زریہ نب رحب، میشہ، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔
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     34    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  یراو

َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ برِٔشٕ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو

َّی ًِ اليَّارٔ  اهَّلٔ َظَّ َىَسُه ٔم ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ ُِٔل  َل َوََّیَّ َما َلِه أَ وَّ َٕ ًِ َت َه َم لَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اراشد اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےن رفامای ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

  ا یس ابت یہک وج ںیم ےن ںیہن یک یھت فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم رک ےل۔ےہ ہک سج ےن  ھج رپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اک ایبؿتنس یک ریپفی  :   ابب

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔

     35    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌْ بً يىَّی تيیم، محنس بً اُحٖ، مىبس بً ٘ىب، حرضت ابؤتازہ :  راوی

ًِ َم  َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًُ َيِىََّی التَِّيیٔمُّ َو ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َتاَزَة َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی  ِىٕب َو َ٘  ًٔ ِىَبٔس بِ

وُل َوََّی هََذا اِلنٔيِ  ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  ِل َٔ ُٕ ِلَي َِ اَل َوََّیَّ  َٔ  ًِ َن َِ ثَِرَة اِلَحٔسیٔث َوىِْ  َ٘ ِه َو ُ٘ ٔ إٔیَّا بَر

ًِ اليَّارٔ  َىَسُه ٔم ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ ُِٔل  َل َوََّیَّ َما َلِه أَ وَّ َٕ ًِ َت ا َوَم ّٔ ا أَِو ٔظِس ًّٕ  َح

اتقدہ ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب یلعی یمیت، دمحم نب ااحسؼ ، دبعم نب بعک، رضحت اوب

اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس اس ربنم رپ ہک ریمی اجبن ےس رثکت ےک اسھت ااحدثی رفاتی رکےن ےس وچب۔ وج صخش  ھج 

 ںیہن یہک یھت وت فہ اانپ اکھٹہن رپ وکیئ ابت ےہک اےس اچےیہ ہک حیحص ای یچس ابت ےہک افر سج ےن ارادات  ھج رپ ا یس ابت یہک وج ںیم ےن
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 آگ ںیم انبےل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب یلعی یمیت، دمحم نب اقحس، دبعم نب بعک، رضحت اوباتقدہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔انج

     36    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ ومحنس بً جىرف، شىبہ، جامي بً شساز ابی ظرخة، وامز بً وبساهَّل بً زبیر وبساهَّل بً زبیر :  راوی

ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ  ُس بِ ثََيا ٌُِيَسْر ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕ َحسَّ از ًٔ َشسَّ ًِ َجأمٔي بِ ثََيا ُشِىَبُة َو

ُٔلِ  اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٔ بِ ًِ َوأمز َة َو ؤل أَبٔی َظرِخَ ُُ ًِ َر َنُىَک تَُحِس ُُ َو ُِ ًٔ اِلَىوَّاؤ َما لَٔی ََل أَ ٔ بِ ُت لٔلزُّبَیِر

َِارٔ  ُ ِّی َلِه أ ٔن اَل أََما إ َٔ ََُِلىّا  ََُِلىّا َو ًَ َمِسُىوزٕ َو َنُي ابِ ُِ َنا أَ َ٘ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو نِٔىُت ٔمِيُه اهَّلٔ َظَّ َُ ٙٔىِْ  َلِنُت َوَل ُِ ُه ُمِيُذ أَ ِٔ

ًِ اليَّارٔ  َىَسُه ٔم ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ َذَب َوََّیَّ ُمَتَىِنّسا  َ٘  ًِ وُل َم ُٕ  كَلَٔنّة َي

اوبرکب نب ایب ہبیش فدمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد ایب رخصة، اعرم نب دبعاہلل نب زریب دبعاہلل نب زریب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

اےنپ فادل زریب نب اوعلاؾ ےس وپاھچ ہک ںیم ےن آپ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس دحثی ایبؿ رکےت وہےئ ںیہن 

دبعاہلل نب وعسمد افر الفں اصبح رکےت ںیہ ، اوہنں ےن رفامای ہک بج ےس االسؾ وبقؽ ایک اؿ ےس دجا ںیہن وہا رگم ںیم انس اسیج ہک 

ےن اؿ ےس اکی ابت نس ریھک ےہ )وج رفاتی ےس امعن( آپ رفامےت ےھت سج ےن  ھج رپ وھجٹ ڑھگا اس وک اچےیہ ہک اانپ اکھٹہن منہج 

 ںیم انب ےل۔

 یب ہبیش فدمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد ایب رخصة، اعرم نب دبعاہلل نب زریب دبعاہلل نب زریباوبرکب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ وبےنل یک دشت اک ایبؿ۔ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دمعا

     37    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، وَّی بً مسہز، مرطٓ، وفيہ، حرضت ابوُىيس :  راوی

ًِ أَبٔی  َة َو ًِ َؤفيَّ ٕٓ َو ًِ ُمرَطِ ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس  َُ

ًِ اليَّارٔ  َىَسُه ٔم ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ َذَب َوََّیَّ ُمَتَىِنّسا  َ٘  ًِ لََّه َم َُ  َوَلِيهٔ َو

ای وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، رطمػ، ہیطع، رضحت اوبدیعس ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 سج ےن  ھج رپ وھجیٹ ابت ڑھگی فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم انبےل۔

 وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، رطمػ، ہیطع، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

  فآہل فملس یک دحثی ایبؿ رکے ہی اجےتن وہےئ ہک ہی وھجٹ ےہ۔اس صخش اک ایبؿ وج انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ رکے ہی اجےتن وہےئ ہک ہی وھجٹ ےہ۔

     38    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً ہاشه، ابً ابی ليَّٰی، حٙه، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت وَّی :  راوی

ًِ َوبِ  َٙٔه َو ًِ اِلَح ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًِ ابِ ًُ َهأشٕه َو ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ َوَّ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ٓیٕ ٔس الزَِّحَن
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 َّ ًِ َحسَّ َُ َوىِْ َحسٔیّثا َوهَُو َیَزی أَى اَل َم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ َْ اهَّلُ َوِيهُ َو ُهَو أََحُس اِلکَاذٔبَیِٔن َرضٔ َِ ٔذْب  َ٘  ُه 

 رمفی ےہ ہک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب اہمش، انب ایب ٰیلیل، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع ےس

 فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ریمی اجبن ےس وکیئ ابت یہک ہی ےتھجمس وہےئ ہک ہی وھجٹ ےہ وت فہ وھجوٹں ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب اہمش، انب ایب ٰیلیل، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ رکے ہی اجےتن وہےئ ہک ہی وھجٹ ےہ۔

     39    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، حٙه، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت ُنزہ  :  راوی

 بً جيسب

ثَيَ  اَل َحسَّ َٔ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ  ُس بِ ا ُمَحنَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ ُجِيَسٕب َو ُنَزَة بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن َٙٔه َو ًِ اِلَح ًِ َحسَّ َُ َوىِْ  َو اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َو

َِهُ  ٔذْب  َ٘ َُّه   َو أََحُس اِلکَاذٔبَیِٔن َحٔسیّثا َوهَُو َیَزی أَى

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رمفی ےہ ہک 

ہک ہی انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت ںیہ سج صخش ےن ریمی رطػ ےس وکیئ ابت ایبؿ یک ہی ےتھجمس وہےئ 

 وھجٹ ےہ وت وھجوٹں ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ رکے ہی اجےتن وہےئ ہک ہی وھجٹ ےہ۔

     40    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، محنس بً ِؽيل، اونض، حٙه، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت وَّی :  راوی

ًِ َوِبٔس الزَّ  َٙٔه َو ًِ اِلَح ًِ اِْلَِوَنٔض َو َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًِ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ِحَن

 ِْ ٔي ًِ اليَّ ُهَو أََحُس اِلکَاذٔبَیِٔن حَ  َو َِ ٔذْب  َ٘ َّهُ  ًِ َرَوی َوىِْ َحٔسیّثا َوهَُو یَزَی أَى اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًُ َظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ سَّ

ًٔ جُ  ُنَزَة بِ َُ ًِ ُشِىَبَة ٔمِثَل َحٔسیٔث  ًُ ُموَسْ اِْلَِشَيُب َو ًُ بِ  ِيَسٕب َوِبٔس اهَّلٔ أَىَِبأَىَا اِلَحَس

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ریمی رطػ ےس وکیئ ابت یہک ہی ےتھجمس وہےئ ہک ہی وھجٹ ےہ فہ وھجوٹں ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ۔

 ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلعامثعؿ نب  :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 رکے ہی اجےتن وہےئ ہک ہی وھجٹ ےہ۔اس صخش اک ایبؿ وج انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ 

     41    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ُّياٌ، حبيب بً ابی ثابت، مينوٌ بً ابی شبيب، مٍیرہ بً شىبہ :  راوی

 ٌٔ ًِ َمِيُنو ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ًِ َحبٔئب بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ اِلُنٍٔیَرةٔ َحسَّ ًٔ أَبٔی َشبٔيٕب َو بِ
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ًِ َحسَّ َُ َوىِ  َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ ُشِىَبَة  ُهَو أََحُس اِلکَاذٔبَیِٔن بِ َِ ٔذْب  َ٘ َُّه   ْ بَٔحٔسیٕث َوهَُو یََزی أَى

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، ومیمؿ نب ایب بیبش، ریغمہ نب ہبعش ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل ےن 

  فہ وھجوٹں ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ۔رفامای سج ےن ریمی رطػ ےس وکیئ ابت ایبؿ یک ہی اجےتن وہےئ ہک فہ وھجٹ ےہ وت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، ومیمؿ نب ایب بیبش، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 افلخء رادشنی ےک رطہقی یک ریپفی

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 افلخء رادشنی ےک رطہقی یک ریپفی

     42    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً احنس بً بصیر بً ذ٘واٌ زمصقی، وليس بً مسله، وبساهَّل بً وَلٍ حرضت رعباؿ بً ُاریہ :  راوی

 ًٔ ًُ أَِحَنَس بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ اِلَىََلٔئ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ َوا
ِ٘ ًٔ َذ ٔ بِ َبٔصیر

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو ِٔیَيا َر َٔ وُل  ُٕ ارٔیََة َي َُ  ًَ نِٔىُت اِلٔىزِبَاَؿ بِ َُ اَل  َٔ  ًٔ ًُ أَبٔی اِلُنَفا ثَىْٔ یَِحٌَْ بِ َه َذاَت ی اهَّلُ َولَ َحسَّ لَّ َُ ِيهٔ َو

وَل اهَّلٔ ُُ ٕٔيَل َیا َر َِ  ٌُ َِِت ٔمِيَها اِلُىُيو لُوُب َوَذَر ُٕ ّة َؤجَلِت ٔمِيَها اِل ٍَ َوَوَمَيا َمِوؤَمّة بَلٔي َِ ًٕ  َیِووٕ  َوَوِمتََيا َمِوؤَمَة ُمَوِز

ِنٔي  َوی اهَّلٔ َوالسَّ ِٕ اَل َوَلِيُِٙه بَٔت َٕ َِ اِوَهِس إَٔلِیَيا بَٔىِهٕس  ا َشٔسیّسا  َِ ِّ ًِ َبِىسٔی اِختََٔل ٌَ ٔم تََرِو َُ ا َو ٌِ َوِبّسا َحَبٔصيًّ ٔ اَوةٔ َوإ َوالفَّ

ِه َو  ُ٘ وا َوَلِيَها بٔاليََّوأجٔذ َوإٔیَّا ًَ اِلَنِهٔسیِیَن َوؽُّ أئ الزَّأشٔسی َّ ئَّة اِلُدَل ُُ َىَلِيُِٙه بُٔسئًَّْ َو ٌَّ كُلَّ َِ إٔ َِ اِْلُُموَر اِلُنِحَسثَأت 

 َوٕة َؼََلَلْة بِٔس 

دبع اہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء رضحت رعابض نب اسرہی رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ڑھکے وہےئ ااسی اجعم فظع ایک ہک دؽ اکپن اےھٹ افر آوھکنں ےس آوسن ہہب ےلکن، رعض 
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ایگ ای روسؽ اہلل آپ ےن ںیمہ ا یس تحیصن رفامیئ ےہ سج رطح رتصخ رکےن فاال تحیصن رکات ےہ آپ مہ ےس وکیئ دہع ےل ایک 

ے دعب ںیل ، اوہنں ےن رفامای ، اہلل ےک ڈر وک وبظمیط ےس ڑکپف اریم اک مکح اننس افر امانن الزؾ رکول ارگہچ فہ یشبح الغؾ وہ۔ رقنعبی  م ریم

ےگ، سپ  م ریمی افر ریمے دہاتی ایہتف افلخء یک تنس وک الزؾ ڑکپ انیل اؿ ےک رطہقی وک داوتنں ےس ڑکپ انیل  تخس االتخافت دوھکی

 دباعت ےس اےنپ آپ وک اچبان ویکہکن رہ دبتع رمگایہ ےہ۔

 دبعاہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء رضحت رعابض نب اسرہی :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 افلخء رادشنی ےک رطہقی یک ریپفی

     43    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً برش بً ميعور و اُحٖ بً ابزاہيه ُواٗ، وبسالزحنً بً مہسی، مىاویہ بً ظالح، ؼنزة بً  :  راوی

 حبيب، وبسالزحنً بً ونزو ُلیم، حرضت رعباؿ بً ُاریہ

ثََيا َوِبُس  اََل َحسَّ َٔ  ُٗ ا وَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه السَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ًٔ َمِيُعوٕر َوإ ًُ برِٔشٔ بِ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ  َحسَّ ًِ ُمَىاؤَیَة بِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َو ًٔ بِ الزَِّحَن

ارٔیَ  َُ  ًَ نَٔي اِلٔىزِبَاَؿ بِ َُ َّهُ  َلیٔمِ أَى ًٔ َوِنزٕو السُّ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ َحبٔيٕب َو ًِ َؼِنَزَة بِ وُل اهَّلٔ َظالٕٔح َو ُُ وُل َوَوَمَيا َر ُٕ َة َي

لََّه َمِوؤَمّة  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًٕ  َظَّ ٌَّ َهٔذهٔ َلَنِوؤَمُة ُمَوِز ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ ِلَيا یَا َر ُٕ َِ لُوُب  ُٕ ٌُ َوَؤجَلِت ٔمِيَها اِل َِِت ٔمِيَها اِلُىيُو َذَر

َُ َوِيَها َبِىسٔی إَٔلَّ  َيَهارَٔها ََل َیزٔی َ٘ ُتُِٙه َوََّی اِلبَِيَؽأئ َلِيلَُها  ِ٘ ِس َتَز َٔ اَل  َٔ َناَذا َتِىَهُس إَٔلِیَيا  ًِ َئىِض ٔمِيُِٙه  هَ َِ الْٔک َم

ًَ اِلَنِهٔسیِی أئ الزَّأشسٔی َّ ئَّة اِلُدَل ُُ ئًَّْ َو ُُ  ًِ ُِِتِه ٔم َىَلِيُِٙه بَٔنا رَعَ َِ ثٔیّرا  َ٘ ا  ِّ وا َوَلِيَها بٔاليََّوأجٔذ ََِسیََری اِختََٔل َن َوؽُّ

ََّنا اِلنُ  إٔى َِ ا  ٌِ َوِبّسا َحَبٔصيًّ ٔ اَوةٔ َوإ ازَ َوَوَلِيُِٙه بٔالفَّ َٕ ْٔ َحِيُثَنا ٔٔيَس اِن ٔ ًُ كَاِلَجَنٔل اِْلَى  ِؤٔم

اامسلیع نب رشب نب روصنر ف ااحسؼ نب اربامیہ وساؼ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، رمضة نب بیبح، دبعارلنمح نب رمعف 

فظع رفامای، سج ےس آوھکنں ےس  یملس، رضحت رعابض نب اسرہی رفامےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ
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آوسن ہہب ےلکن افر دؽ اکپن اےھٹ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی وت رتصخ رکےن فاےل یک تحیصن ےہ ، آپ مہ ےس یسک زیچ اک دہع 

ےٹہ اگ وج ےل ںیل ، آپ ےن رفامای ںیم  م وک ا یس اصػ ومہار زنیم رپ وھچڑے اج راہ وہں سج ےک دؿ افر رات ربارب ںیہ ، اس ےس فہ 

الہک وہےن فاال وہاگ، وج  م ںیم ےس زدنہ رےہ اگ فہ رقنعبی دشدی االتخػ دےھکی اگ  م رپ ریما رطہقی افر ریمے دہاتی ایہتف افلخء اک 

رطہقی الزؾ ےہ اس وک داوتنں ےس وبضمط ڑکپ انیل افر  م رپ اقاتع اریم الزؾ ےہ وخاہ فہ یشبح الغؾ وہ ویکہکن ومنم لیکن ڈاےل افٹن 

 یک رطح وہات ےہ ےسیج الچای اجات اقاتع رکات ےہ۔

اامسلیع نب رشب نب روصنر ف اقحس نب اربامیہ وساؼ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، رمضة نب بیبح، دبعارلنمح  :  رافی

 نب رمعف یملس، رضحت رعابض نب اسرہی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 افلخء رادشنی ےک رطہقی یک ریپفی

     44    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، وبسالنلک بً ظباح مسنعی، ثور بً یزیس ، خالس بً مىساٌ، وبسالزحنً بً ونزو، حرضت  :  راوی یحٌ

 رعباؿ بً ُاریہ

ًُ َیزٔیَس وَ  ثََيا ثَِوُر بِ بَّأح اِلنِٔسَنعٔیُّ َحسَّ ًُ العَّ ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ٌَ َحسَّ ًٔ َمِىَسا ًِ َوِبسٔ  ًِ َخالٔٔس بِ َو

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی بَٔيا َر اَل َظَّ َٔ ارٔیََة  َُ  ًٔ ًِ اِلٔىزِبَأؿ بِ ًٔ َوِنزٕو َو ًٔ بِ َبَل َوَلِیَيا الزَِّحَن ِٔ ِبٔح ثُهَّ أَ  َظََلَة العُّ

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ  ّة  ٍَ َوَوَمَيا َمِوؤَمّة بَلٔي َِ  بَٔوِجهٔهٔ 

ی، وثر نب سیدی ، اخدل نب دعماؿ، دبعارلنمح نب رمعف، رضحت رعابض نب اسرہی رفامےت ںیہ ٰییحی نب میکح

م 
نس

، دبعانب ک نب ابصح 

ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ حبص یک امنز ڑپاھیئ رھپ امہری رطػ وتمہج وہےئ افر ںیمہ اجعم تحیصن رفامیئ 

 لثم رفاتی ذرک یک ۔اس ےک دعب رعابض ےن یلہپ یک 
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ی، وثر نب سیدی ، اخدل نب دعماؿ، دبعارلنمح نب رمعف، رضحت رعابض نب اسرہی :  رافی

م 
نس

 ٰییحی نب میکح، دبعانب ک نب ابصح 

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

  

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

     45    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس واحنس بً ثابت جحسری، وبسالوہاب ثٕفی، جىرف بً محنس، محنس، جابز بً وبساهَّل :  راوی

 ًِ فٔیُّ َو َٕ
ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب الثَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ ثَابٕٔت اِلَجِحَسرٔیُّ  ٔىيٕس َوأَِحَنُس بِ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ  َجِىرَفٔ بِ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٌََؽبُهُ َو َه إَٔذا َخَفَب اِحَنزَِّت َوِیَياُه َوَوََل َظِوتُُه َواِشَتسَّ 

ٌُ بَیَِن  َهاَتیِٔن َوَيِْقٔ َ٘ اَوَة  وُل بُٔىِثُت أَىَا َوالسَّ ُٕ ِه َوَي ُ٘ ا وُل َظبََّحُِٙه َمسَّ ُٕ َُّه ُمِئذُر َجِيٕض َي أَى بَّابَٔة َ٘ إِٔظَبَىِيهٔ السَّ

ا  وُل أَمَّ ُٕ َفی َوَي ُِ ٕس َورَشُّ اِْلُُمورٔ ُمِحَسثَاتَُها َوكُلُّ َواِلُو ٌَّ َخیَِر اِْلُُمورٔ َ٘ٔتاُب اهَّلٔ َوَخیِرُ اِلَهِسٔی َهِسُی ُمَحنَّ إٔ َِ  بِٔسَوٕة َبِىُس 

ٔلَیَّ  َىََّیَّ َوإ َِ ًِ َتَزَک َزیِّيا أَِو َؼَياّوا  ِٔلَهِلٔهٔ َوَم َِ ًِ َتَزَک َماَّل  وُل َم ُٕ ٌَ َي  َؼََلَلْة َوكَا

حد ری، دبعاولاہب یفقث، رفعج نب دمحم، دمحم، اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل وسدی نب
ج 

 دیعس فادمح نب اثتب 

ہیلع فآہل فملس اطخب رفامےت ےھت وت آںیھکن رسخ وہ اجںیت ، آفاز دنلب وہ اجیت، افر ہصغ زیت وہ اجات وگای ہک یسک رکشل ےس وخػ دال 

ری حبص ا یس ےہ اہمتری اشؾ ا یس ےہ )ا یس وہ یگ( افر رفامےت ہک ںیم افر ایقتم اس رطح گ ےجی ےئگ ںیہ افر رےہ ںیہ رفامےت اہمت

 اتشگن اہشدت افر درایمین ایلگن وک المےت ، رھپ رفامےت اام دعب!بس ےس رتہب ارم اہلل یک اتکب ےہ افر بس ےس رتہب رطہقی دمحم یلص اہلل

بس ےس دبرتنی اکؾ دنی ںیم یئن ابوتں اک دیپا رکان ےہ افر رہ یئن ابت رمگایہ ےہ افر رفامےت ےھت سج ہیلع فآہل فملس اک رطہقی ےہ، 

 صخش ےن دعب فافت امؽ وھچڑا فہ اس ےک فراثء اک ےہ افر سج ےن رقض ای ایعؽ وھچڑے فہ ریمے ذہم ےہ۔
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حد ری، دبعاولاہب یفقث، رفعج نب دمحم، :  رافی
ج 

 دمحم، اجرب نب دبعاہلل وسدی نب دیعس فادمح نب اثتب 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

     46    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وٕبہ، ابواُحٖ،  :  راوی محنس بً وبيس بً مينوٌ مسنی ابووبيس، اٌ ٘ے والس، محنس بً جىرف بً ابی ٘ثیر، موس

 ابواحوػ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز

ًٔ َجِىرَفٔ بِ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َو ٌٕ اِلَنَسنٔیُّ أَبُو وُبَِيٕس َحسَّ ًٔ َمِيُنو ًُ وُبَِيسٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
َبَة  ًٔ َحسَّ ِٕ ًٔ وُ ًِ ُموَسْ بِ ٕ َو ثٔیر َ٘ أَبٔی 

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمِسُىوزٕ أَ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤػ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌٔ َو ََّنا هَُنا اثَِيَتا اَل إٔى َٔ لََّه  َُ

ًُ اِلکَََلؤ ََکَ  أَِحَس َِ ٌَّ رَشَّ اِْلُُمورٔ اِلکَََلُو َواِلَهِسُی  إٔ َِ ِه َوُمِحٔسثَأت اِْلُُمورٔ  ُ٘ ٕس أَََل َوإٔیَّا ًُ اِلَهِسٔی هَِسُی ُمَحنَّ ُو اهَّلٔ َوأَِحَس

 ُٔ ُسَو  ِٕ َت َِ ًَّ َوَلِيُِٙه اِْلََمُس  یْب لُوبُُِٙه أَ ُمِحَسثَاتَُها َوكُلُّ ُمِحَسثَٕة بِٔسَوْة َوكُلُّ بِٔسَوٕة َؼََلَلْة أَََل ََل یَُفوَل ٌَّ َما هَُو نٕت رَقٔ ٔ ََل إ

 ٍَ ًِ ُوؤَن بٔ ٔىيُس َم ًٔ أُِمهٔ َوالسَّ ًِ َشقَٔی فٔی بَِف قٔیُّ َم
ََّنا الصَّ ََّنا اِلَبٔىيُس َما َلِيَس بٔإٓت أَََل أَى رِفْ َوإٔى ُ٘  ًٔ ٌَّ َٔٔتاَل اِلُنِؤٔم ٔ ٔ أَََل إ یِرٔه

ٌِ َیهِ  ْٗ َوََل َیٔحلُّ لُٔنِسلٕٔه أَ ُُِسو َبابُُه  ُٔ َٙٔذَب ََل َيِعلُُح بٔاِلجِٔس َوََل بٔاِلَهزِٔل َو ٌَّ اِل إٔ َِ َٙٔذَب  ِه َواِل ُ٘ َٗ ثَََل ُٕ أَََل َوإٔیَّا ِو َِ ُجَز أََخاُه 

 ٔ ُُّجوَر یَِهٔسی إ ٌَّ اِل ٔ ُّجُورٔ َوإ ٔلَی اِل َٙٔذَب َیِهسٔی إ ٌَّ اِل إٔ َِ ٔلَی لَی اليَّاَوََل َئىُس الزَُّجُل َظبٔيَّهُ ثُهَّ ََل َیفٔی َلُه  َٗ َیِهسٔی إ ٌَّ الِعِس ٔ َر َوإ

َذَب  َ٘ اُل لِٔلکَاذٔٔب  َٕ َٗ َوبَزَّ َويُ ٗٔ َظَس ٔ از اُل لٔلعَّ َٕ َّهُ يُ ٔلَی اِلَجيَّةٔ َوإٔى ٌَّ اِلبٔرَّ َیِهسٔی إ ٔ َّْ اِلبِٔر َوإ ٌَّ اِلَىِبَس یَِٙٔذُب َحً ٔ َجَز أَََل َوإ َِ َو

ابّا ذَّ َ٘  یَُِٙتَب ؤِيَس اهَّلٔ 

نب ومیمؿ دمین اوبدیبع، اؿ ےک فادل، دمحم نب رفعج نب ایب ریثک، وم،ٰی نب ہبقع، اوب ااحسؼ ، اوباوحص، رضحت دبعاہلل نب دمحم نب دیبع 

وعسمد ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف زیچںی ںیہ اکی الکؾ افر دفرسا رطہقی، سپ بس ےس رتہب الکؾ 

 ےس رتہب رطہقی دمحم اک رطہقی ےہ، ربخدار یئن یئن ابوتں ےس  انچ ویکہکن دبرتنی اکؾ دنی ںیم یئن زیچ دیپا رکان ےہ اہلل اک الکؾ ےہ افر بس
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ہکبج رہ یئن ابت دبتع ےہ افر رہ دبتع رمگایہ ےہ دایھؿ رانھک ہک وطلی وطلی ادیمںی ابدنےنھ ہن گل اجان ابمدا ہک اہمترے دؽ 

)ومت( رقبی ےہ دفر وت فہ زیچ ےہ وج شیپ آےن فایل ںیہن ےہ ، آاگہ روہ دبتخب فہ ےہ وج امں ےک  تخس وہاجںیئ ربخدار فہ آےن فایل

ٹیپ ںیم دبتخب وہایگ افر وخش تخب فہ ےہ وج اےنپ ریغ ےس تحیصن احلص رکے، ربخدار ومنم املسمؿ ےک اسھت اتقؽ رفک ےہ افر 

ہ اےنپ اھبیئ ےس نیت دؿ ےس زایدہ عطق قلعت رکے آاگہ روہ اےنپ آپ وک اس وک اگیل دانی قسف ےہ یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ف

وھجٹ ےس اچبؤ ویکہکن وھجٹ ہن دیجنسیگ یک احتل ںیم اجزئ ےہ ہن یسنہ ذماؼ ںیم وکیئ صخش اےنپ ےچب ےس ااسی فدعہ ہن رکے ہک رھپ 

 اجیت ےہ افر چس  یکی کت ےل اجات ےہ افر  یکی تن اےس وپرا ہن رکے ویکہکن وھجٹ انرفامین کت ےل اجات ےہ افر انرفامین منہج کت ےل

ںیم ےل اجیت ےہ افر ےچس صخش ےک ےئل اہک اجات ےہ ہک اس ےن چس اہک الھبیئ یک ہکبج وھجےٹ ےک ےئل اہک اجات ےہ ہک اےس وھجٹ وبال 

 ےہ۔افر انرفامین یک ، ربخدار دنبہ وھجٹ وباتل راتہ ےہ اہیں کت ہک اہلل ےک اہں وھجاٹ اھکل اجات 

دمحم نب دیبع نب ومیمؿ دمین اوبدیبع، اؿ ےک فادل، دمحم نب رفعج نب ایب ریثک، وم،ٰی نب ہبقع، اوباقحس، اوباوحص، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب وعسمد

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

  

 ؿتنس یک ریپفی اک ایب :   ابب

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

     47    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، وبسالوہاب، ایوب  :  راوی محنس بً خالس بً خساط، اُناويل بً وليہ، ایوب احنس بً ثابت جحسری و یحٌ

 ، وبساهَّل بً ابی مليٙہ، حرضت وائصہ

ثََيا أَحِ  ثََيا أَیُّوُب ح و َحسَّ َة َحسَّ ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ خَٔسإط َحسَّ ًُ َخالٔسٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ثَابٕٔت اِلَجِحَسرٔیُّ َحسَّ َنُس بِ

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ ثََيا أَیُّوُب َو ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٙٔيٕه  ًُ َح وُل اهَّلٔ  َوَیِحٌَْ بِ ُُ اَلِت َتََل َر َٔ ًِ َوائَٔصَة  ََٙة َو ًٔ أَبٔی ُمَلِي بِ

 ُ ًَّ أ ََٙناْت هُ َٙٔتاَب ٔمِيهُ نیَاْت ُمِح ٔ اِْلیََة هَُو الَّٔذی أَىِزََل َوَلِيَک اِل لََّه هَٔذه َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٙٔتأب َوأََُخُ َظَّ وُّ اِل

ِولٔهٔ َوَما یَ  َٔ ٔلَی  ًَ َويَ ُمَتَصابَٔهاْت إ ُهِه الَّٔذی َِ ٌَ ِٔيهٔ  ًَ یَُجازٔلُو اَل یَا َوائَٔصُة إَٔذا َرأَیُِتِه الَّٔذی َٕ َِ ُ إَٔلَّ أُولُوا اِْلَِلَبأب 
رکَّ اهُِه اهَّلُ ذَّ
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 َِاِحَذُروهُِه 

حد ری ف ٰییحی نب میکح، دبعاولاہب، اویب ، دبع
ج 

ی ہہ، رضحت دمحم نب اخدل نب دخاش، اامسلیع نب ہیلع، اویب ادمح نب اثتب 
لل
اہلل نب ایب 
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( اہلل فہ ذات ےہ سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اتکب انزؽ یک ا

ِ
بْْل َ ب

ضعب آایت اؿ ںیم ےس امکحمت ںیہ فہ اؾ ااتکلب ںیہ افر دفرسی آایت اؿ ںیم اشتماہبت ںیہ التفت رفامیئ افر اراشد رفامای اے 

وت ھجمس ول ہی فیہ ولگ ںیہ وج اہلل ےن رماد ےئل ںیہ اؿ ےس  اعہشئ بج  م اےسی ولوگں وک دوھکی وج آایت اشتماہبت ںیم ڑگھج رےہ ںیہ

  انچ۔

حد ری ف ٰییحی نب میکح، دبعاولاہب، اویب ، دبعاہلل نب ایب  :  رافی
ج 

دمحم نب اخدل نب دخاش، اامسلیع نب ہیلع، اویب ادمح نب اثتب 

ی ہہ، رضحت اعہشئ
 لل

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

     48    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً ميذر، محنس بً ِؽيل حوثزة بً محنس، محنس بً برش، حجاج بً زیيار، ابوـالب، حرضت ابوامامہ :  راوی

ثََيا مُ  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َحِوثََزةُ بِ َُِؽِيٕل ح و َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ثََيا حَ َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ برِٔشٕ  ُس بِ جَّاُج َحنَّ

َه َما َؼلَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ٌَالٕٔب َو ًِ أَبٔی  ًُ زٔیَيإر َو ِوْو َبِىَس هُّسی كَاىُوا َوَلِيهٔ إَٔلَّ  بِ َٔ

ٌَ اِْلیَ  ِوْو َخٔعُنو َٔ ٔ اِْلَیَة بَِل هُِه   ةَ أُوتُوا اِلَجَسَل ثُهَّ َتََل َهٔذه

یلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف وحرثة نب دمحم، دمحم نب رشب، اجحج نب دانیر، اوبقابل، رضحت اوباامہم ایبؿ رفامےت ںیہ ہک انجب روسؽ 

رھپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک وکیئ وقؾ دہاتی ےنلم ےک دعب رمگاہ ںیہن وہیئ رگم فہ وج ڑگھجے ںیم التبم ےئک ےئگ 
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 ےن ہی آتی ابمرک التفت رفامیئ )لَبْ 

 یلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف وحرثة نب دمحم، دمحم نب رشب، اجحج نب دانیر، اوبقابل، رضحت اوباامہم :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

     49    حسیث                               جلس اول  :  جلس

زاؤز بً ُلامیٌ وسرکی، محنس بً وَّی ابوہاشه بً ابی خساط موظَّی، محنس بً محعً، ابزاہيه بً ابی وبلہ،  :  راوی

 ہوبساهَّل بً زیلیم، حرضت حذيّ

ًٔ أَبٔی خَٔسإط اِلَنوِ  ًُ َوَّٓٔیٕ أَبُو َهأشٔه بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ اِلَىِسرَکٔیُّ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َزاُوزُ بِ ًُ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ٔظَّٔیُّ 

یَِلیٔمِ وَ  ًٔ السَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ أَبٔی َوِبَلَة َو ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ًٕ َو َه ََل ٔمِحَع لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َة  َّ ًِ حَُذِي

ا َوََل وُِنَزّة َوََل ٔجَهاّزا َوََل َِصِ  ّة َوََل َحجًّ َٔ َبُل اهَّلُ لَٔعاحٔٔب بِٔسَوٕة َظِوّما َوََل َظََلّة َوََل َظَس ِٕ ََلؤ َي ُِ ٔ ِْ ًِ ا ُج ٔم ا َوََل َوِسَّل َیرِخُ ِّ

َنا ًِ اِلَىجٔیٔن  َ٘ َىَزةُ ٔم ُج الصَّ  َترِخُ

ی لہ، دبعاہلل نب دیملی، رضحت 
ع
داؤد نب امیلسؿ رکسعی، دمحم نب یلع اوباہمش نب ایب دخاش ومیلص، دمحم نب نصحم، اربامیہ نب ایب 

یل رفزہ، امنز، دصہق، ذحہفی ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اصبح دبتع اک اہلل اعت

جح، رمعہ، اہجد، رفض، لفن )رغض وکیئ یھب کین لمع( وبقؽ ںیہن رفامےت فہ االسؾ ےس اس رطح لکن اجات ےہ سج رطح ابؽ آےٹ 

 ےس لکن اجات ےہ۔

ی لہ، دبعا :  رافی
ع
ہلل نب دیملی، داؤد نب امیلسؿ رکسعی، دمحم نب یلع اوباہمش نب ایب دخاش ومیلص، دمحم نب نصحم، اربامیہ نب ایب 

 رضحت ذحہفی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

     50    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ُىيس، برش بً ميعور خياك، ابوزیس، ابومٍیرة، حرضت وبساهَّل بً وباس ُے :  راوی

 ٔ ًِ أَبٔی اِلُنٍٔیَرة ًِ أَبٔی َزیِٕس َو ًُ َمِيُعوٕر اِلَحيَّاُك َو ثََيا برِٔشُ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل  َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َو

ولُ  ُُ ًَ بِٔسَوَتهُ  َر َّْ یََس َبَل َوَنَل َظاحٔٔب بِٔسَوٕة َحً ِٕ ٌِ َي َه أَبَی اهَّلُ أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

دبع اہلل نب دیعس، رشب نب روصنر ایخط، اوبزدی، اوبریغمة، رضحت دبعاہلل نب ہداس ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ای اہلل اس فتق دب یت ےک لمع وک وبقؽ رکےن ےس ااکنر رکےت ںیہ بج کت ہک فہ دبتع ہن وھچڑ دے۔فآہل فملس ےن رفام

 دبعاہلل نب دیعس، رشب نب روصنر ایخط، اوبزدی، اوبریغمة، رضحت دبعاہلل نب ہداس ےس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دبتع افر ڑگھجےن ےس ےنچب اک ایبؿ۔

     51    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی وہاروٌ بً اُحٖ، ابً ابی ِسیک، ُلنہ بً ورزاٌ، حرضت اىس بً مالک :  راوی

َُِسیِٕک  ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٔ  َٖ َح ُِ ٔ ًُ إ ٌُ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َوَهاُرو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ًِ َحسَّ ٌَ َو ًٔ َوِرَزا َلَنَة بِ َُ  ًِ  َو

ًِ َتَزَک ا َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ِّصْ فٔی َربَٔؾ اِلَجيَّةٔ أَىَٔس بِ َٔ َْ َلهُ  َٙٔذَب َوهَُو بَاـْٔل بُىٔ ِل
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َْ َلُه فٔی أَِوََلهَا ُة بُىٔ َٕ ًَ ُخلُ ًِ َحسَّ ٔفَها َوَم َُ َْ َلهُ فٔی َو ٖ  بُىٔ ًِ َتَزَک اِلنَٔزاَئ َوهَُو ُمحٔ  َوَم

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم فاہرفؿ نب ااحسؼ ، انب ایب دفکی، ہملس نب فرداؿ، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش وھجٹ وک ابلط ھجمس رک رتک رک دے اس ےک ےئل ارطاػ تن ںیم لحم ایتر ایک 

ڑ دے اگ درآاحنہکیل فہ قح رپ وہ اس ےک ےئل فطس تن ںیم لحم انبای اجےئ اگ افر وج اےنپ االخؼ اےھچ اجےئ اگ افر وج ڑگھجے وک وھچ

 رکے اگ اس ےک ےئل تن ےک ایلع درہج ںیم لحم ایتر ایک اجےئ اگ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم فاہرفؿ نب اقحس، انب ایب دفکی، ہملس نب فرداؿ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 دنی ںیم( لقع زلاےن ےس ارتحاز اک ایبؿ۔)

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دنی ںیم( لقع زلاےن ےس ارتحاز اک ایبؿ۔)

     52    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابورکیب، وبساهَّل بً ازریس ووبسة وابومىاویہ و وبساهَّل بً ىنیر و محنس بً برش ُویس بً ُىيس، وَّی بً مسہز  :  راوی

 و مالک بً اىس و حّغ بً ميِسة شىيب بً اُحاٗ، ہصاو بً رعوة، رعوة حرضت وبساهَّل بً ونزو بً الىاػ

 ًُ ًُ إِٔزرٔیَس َوَوِبَسةُ َوأَبُو ُمَىاؤیََة َوَوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل َحسَّ َٔ یِٕب  ثََيا أَبُو رُکَ ثََيا  َحسَّ ًُ برِٔشٕ ح و َحسَّ ُس بِ ٕ َوُمَحنَّ ىَُنیِر

ًُ أَىَٕس  ٕ َوَمالُٔک بِ ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ  ًٔ ًِ هَٔصاؤ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ َة َوُشَىِيُب بِ ًُ َمِيَِسَ ُِّغ بِ َوَح

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ اِلَىأػ أَ ًٔ َوِنزٔو بِ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو بُٔؾ اِلٔىِلَه رُعِ ِٕ ٌَّ اهَّلَ ََل َي ٔ اَل إ َٔ

 ٔ ا اىِتٔزَاّوا یَِيَتز ُّ ٖٔ َوالّٔنا اتََّدَذ اليَّاُس ُرُؤ إَٔذا َلِه یُِب َِ ِبٔؾ اِلُىَلَنأئ  َٕ بُٔؾ اِلٔىِلُه بٔ ِٕ ًِ َي ٔٙ ًِ اليَّأس َوَل َُِسئٔلُوا وُهُ ٔم اَّل  ُجهَّ

ََِؽلُّوا َوأََؼلُّوا ٔ ؤِلٕه  یِر ٍَ َتِوا بٔ ِِ
َ أ َِ 
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 ف دمحم نب رشب وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم ف امکل نب اسن ف صفح نب اوبرکبی، دبعاہلل نب ادرسی فدبعة فاوباعمفہی ف دبعاہلل نب ریمن

رسیمة بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ نب رعفة، رعفة رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ایل اجےئ ہکلب املعء وک ضبق رکےن ےک اسھت ملع  فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ملع وک ازتنااع ضبق ںیہن رکںی ےگ ہک اےس ولوگں ےس نیھچ

ضبق رفامںیئ ےگ سج یسک اعمل وک اہلل ابیق ںیہن رےھک اگ وت ولگ الہجء وک رسدار امؿ ںیل ےگ اؿ الہجء ےس وساالت ےئک اجںیئ ےگ فہ 

 ریغب ملع ےک وتفی دںی ےگ وخد یھب رمگاہ افر دفرسفں وک یھب رمگاہ رکںی ےگ۔

اہلل نب ادرسی فدبعة فاوباعمفہی ف دبعاہلل نب ریمن ف دمحم نب رشب وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم ف امکل نب اسن ف اوبرکبی، دبع :  رافی

 صفح نب رسیمة بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ نب رعفة، رعفة رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دنی ںیم( لقع زلاےن ےس ارتحاز اک ایبؿ۔)

     53    حسیث                               جلس اول  :  جلس

سار، ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً یزیس ، ُىيس بً ابی ایوب، ابوہانی حنيس بً ہانی خوَلنی، ابووثناٌ مسله بً ي :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ثَىٔ  ًٔ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًُ یَزٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َهاىٕٔئ اِلَدِوََلنٔیُّ َحسَّ ْ أَبُو َهاىٕٔئ حَُنِيُس بِ

ًِ أَبٔی هُزَ  ًٔ َيَسإر َو ٌَ ُمِسلٔٔه بِ ًِ أَبٔی وُِثَنا ََّنا َو إٔى َِ ٌَیَِر ثََبٕت  ُّتَِيا  َْ بٔ ًٔ ِِ ُ ًِ أ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ یَِزَة 

َِِتاهُ  ًِ أَ  إٔثُِنُه َوََّی َم

رضحت اوبرہریہ ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب سیدی ، دیعس نب ایب اویب، اوباہین دیمح نب اہین وخالین، اوبامثعؿ ملسم نب اسیر، 

رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ریغب وبثت ےک وتفی دای اجےئ اس اک انگہ اس رپ سج ےن اس وک وتفی 

 دای۔
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 اسیر، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب سیدی ، دیعس نب ایب اویب، اوباہین دیمح نب اہین وخالین، اوبامثعؿ ملسم نب  :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دنی ںیم( لقع زلاےن ےس ارتحاز اک ایبؿ۔)

     54    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وَلٍ ہنسانی، رشسیً بً ُىسو جىرف بً ووٌ، ابً انىه ارفیقی، وبسالزحنً بً راِي، حرضت وبساهَّل  :  راوی

 بً ونز

 ًٔ ًِ ابِ ٌٕ َو ًُ َوِو ِىٕس َوَجِىرَفُ بِ َُ  ًُ ًُ بِ ثَىْٔ رِٔشٔسی اَل َحسَّ َٔ ًُ اِلَىََلٔئ اِلَهِنَسانٔیُّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ٔ  َحسَّ یق رِٔفٔ ِْ ًِ َوِبٔس أَِنُىٕه هَُو ا یُّ َو

َه اِلىٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َرإِٔي َو ًٔ بِ ُهَو الزَِّحَن َِ َنا َوَراَئ َذلَٔک  َِ ِلُه ثَََلثَْة 

يَؽْة َوازَٔلْة  ائَٔنْة أَِو رَفٔ َٔ يَّْة  ُُ ََٙنْة أَِو   َِِؽْل نَیْة ُمِح

 این، ردشنی نب دعسف رفعج نب وعؿ، انب امعن ارفیقی، دبعارلنمح نب راعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک 
 
دمحم نب العء ہ

انجب روسؽ اہلل ےن اراشد رفامای ملع نیت رطح ےک ںیہ وج اؿ ےک العفہ ےہ فہ زادئ ےہ اکی آتی مکحم دفرسے تنس انتمفہل 

 رسیتے ریماث ےک ااکحؾ۔

 این، ردشنی نب دعسف رفعج نب وعؿ، انب امعن ارفیقی، دبعارلنمح نب راعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی
 
 دمحم نب العء ہ

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ۔ دنی ںیم( لقع زلاےن ےس ارتحاز اک)
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     55    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس اموی، محنس بً ُىيس بً حساٌ، وبازة بً ىسْ، وبسالزحنً بً ٌيه،  :  راوی حسً بً حناز، ُجازة، یحٌ

 حرضت مىاذ بً جبل

ًٔ حَ  ٔىئس بِ َُ  ًٔ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٔىيٕس اِْلَُمؤیُّ َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ اَزةُ َحسَّ جَّ َُ ازٕ  ًُ َحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ْٕٓ َحسَّ ًٔ ىَُس ًِ وَُباَزَة بِ ٌَ َو ا سَّ

و ُُ ا َبَىَثىْٔ َر اَل َلنَّ َٔ ًُ َجَبٕل  ثََيا ُمَىاذُ بِ ًٔ ٌَِيٕه َحسَّ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن اَل ََل َو َٔ  ًٔ ٔلَی اِلَيَن لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُل اهَّلٔ َظَّ

 ٔ َّْ َتبَیََّيهُ أَِو َتُِٙتَب إ ِْ َحً ٕٔ َِ ٌِ أَِشکََل َوَلِيَک أَِمْز  إٔ َِ ًَّ إَٔلَّ بَٔنا َتِىَلُه  ٔعَل ِّ ٔؽیَنَّ َوََل َت ِٕ  لَیَّ ِٔيهٔ َت

دیعس نب اسحؿ، ہدادة نب یسن، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اعمذ نب لبج ایبؿ  نسح نب امحد، اجسدة، ٰییحی نب دیعس اومی، دمحم نب

رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم نمی یک رطػ اجیھب وت اراشد رفامای ، رصػ ایس ےک اطمقب ہلصیف رکان ، 

ان )ینعی قیقحت رکان( اہیں کت ہک اعمہلم وک فاحض رکول ای اس ےک انتج  م اجےتن وہ سج زیچ ںیم ںیہمت ااکشؽ فا ع وہ اجےئ وت فوقػ رک

 ابرے ںیم ےھجم ھکل دف۔

 نسح نب امحد، اجسدة، ٰییحی نب دیعس اومی، دمحم نب دیعس نب اسحؿ، ہدادة نب یسن، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دنی ںیم( لقع زلاےن ےس ارتحاز اک ایبؿ۔)

     56    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً الىاػ ُویس بً ُىيس، ابً ابی رجال، وبسالزحنً ونزو اوزاعی، وبسة بً ابی لبابہ، وبساهَّل بً ونز :  راوی

 ًِ ًٔ َوِنزٕو اِْلَِوَزاعِٔی َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًُ أَبٔی الِزَجأل َو ثََيا ابِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًِ َوِبٔس َحسَّ ًٔ أَبٔی لَُبابََة َو َوِبَسَة بِ

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًٔ اِلَىأػ  ًٔ َوِنزٔو بِ َّْ  اهَّلٔ بِ ائٔيَل ُمِىَتٔسَّل َحً وُل َلِه یَزَِل أَِمزُ بَىْٔ إَِٔسَ ُٕ لََّه َي َُ َوَلِيهٔ َو
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ََِؽلُّوا َوأََؼلُّوا الُوا بٔالزَّأِٔی  َٕ َِ َبایَا اِْلَُمٔه  َُ ٌَ أَبَِياُئ   َنَصأَ ِٔيهِٔه اِلُنَولَُّسو

ہب، دبعاہلل نب رمع نب ااعلص رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انجب وسدی نب دیعس، انب ایب راجؽ، دبعارلنمح رمعف افزایع، دبعة نب ایب ابل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ینب ارسالیئ اک اعمہلم درتس اتلچ راہ، اہیں کت ہک اؿ ںیم دیقی وعروتں یک 

دےیئ وخد یھب رمگاہ وہےئ افرفں وک یھب افالد لھپ وھپؽ یئگ اوہنں ےن اینپ راےئ ےس )اس افالد ےک قلعتم( وتفی دانی رشفع رک 

 رمگاہ ایک۔

 وسدی نب دیعس، انب ایب راجؽ، دبعارلنمح رمعف افزایع، دبعة نب ایب ابلہب، دبعاہلل نب رمع نب ااعلص :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ۔

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     57    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس ـياِسْ، و٘يي، ُّياٌ، ُہيل بً ابی ُالح، وبساهَّل بً زیيار، ابوظالح حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ُّْ حَ  َيأِٔس ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ أَبٔی َحسَّ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ أَبٔی َظالٕٔح َو َهِئل بِ ُُ  ًِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ سَّ

ٌَ أَِو  و تُّ ُٔ ٌُ بِٔؽْي َو ٔیَنا ِْ لََّه ا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌَ بَاَظالٕٔح َو ِبُىو َُ بّا أَِزىَاَها إَٔماـَُة  

 ُ ثََيا أَب ٌٔ َحسَّ ٔیَنا ِْ ًِ ا ِوُل ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َواِلَحَياُئ ُشِىَبْة ٔم َٔ ُىَها  َِ ٖٔ َوأَِر ی ٔ ًِ الرطَّ ثََيا أَبُو اِْلََذی َو اَل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  و برَِکٔ بِ

ثَيَ  ٌَ ح و َحسَّ ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ًِ أَبٔی َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َهِيٕل َجنٔيّىا َو ُُ  ًِ ثََيا َجزٔیْز َو ًُ َرإِٔي َحسَّ ا َوِنزُو بِ

لََّه ىَِحَوهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو  َظالٕٔح َو

ی، فعیک، ایفسؿ، لیہس نب ایب اسحل، دبعاہلل

فس

 نب دانیر، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلع نب دمحم انط
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بس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ ےک ھچک افرپ اسھٹ ای رتس ابب ںیہ بس ےس مک فیلکت دہ زیچ اک راہتس ےس اٹہان ےہ افر 

ُ اک انہک ےہ افر ایح )
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 یھب( اامیؿ اک ہصح ےہ۔ےس زایدہ افر ارعف ل

ی، فعیک، ایفسؿ، لیہس نب ایب اسحل، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل رضحت اوبرہریہ :  رافی

فس

 یلع نب دمحم انط

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     58    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل ابً ابی ُہل و محنس بً وبساهَّل بً یزیس، ُّياٌ، زہزی، ُاله، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

يَ  ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ًٔ َیزٔیَس  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ِهٕل َوُمَحنَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  نَٔي َحسَّ َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  الٕٔه َو َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو ا

 ٔ ِْ ًِ ا ٌَّ اِلَحَياَئ ُشِىَبْة ٔم ٔ اَل إ َٕ َِ لََّه َرُجَّل َئىُن أََخاُه فٔی اِلَحَيأئ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌٔ اليَّ  یَنا

رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  لہس انب ایب لہس ف دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، اسمل،

 فملس ےن اکی صخش وک انس وج اےنپ اھبیئ وک ایح ےک رتک یک تحیصن رک راہ اھت آپ ےن رفامای ایح وت اامیؿ اک ہصح ےہ۔

 رمع لہس انب ایب لہس ف دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     59    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ُویس بً ُىيس، وَّی بً مسہز، اونض، وَّی بً مينوٌ رقی، ُىيس بً مسلنہ، اونض، ابزاہيه، ولٕنہ، حرضت  :  راوی

 وبساهَّل

ٌٕ الزَّ  ًُ َمِيُنو ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ اِْلَِوَنٔض ح و َحسَّ ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ

ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًُ َحسَّ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ِّیُّ َحسَّ َمِسَلَنَة  ق

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  َنَة َو َٕ ًِ َوِل ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ٌَ فٔی َو ًِ كَا َه ََل یَِسُخُل اِلَجيََّة َم لَّ َُ

ٕ َوََل یَِسُخُل اليَّ  ًِ ٘ٔبِر َزٕل ٔم ًِ ََخِ ةٕ ٔم اُل َذرَّ َٕ ِلبٔهٔ ٔمِث َٔ ٌٕ ًِ إٔیَنا َزٕل ٔم ًِ ََخِ اُل َحبَّٕة ٔم َٕ ِلبٔهٔ ٔمِث َٔ ٌَ فٔی  ًِ كَا  اَر َم

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع۔ یلع نب ومیمؿ ریق، دیعس نب ہملسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک 

ہ صخش دالخ ںیہن وہاگ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داےن ےک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای، تن ںیم ف

 ربارب یھب ةکت وموجد ےہ افر منہج ںیم فہ صخش یھب دالخ ںیہن وہاگ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک ربارب یھب اامیؿ ےہ۔

 اہللوسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، یلع نب ومیمؿ ریق، دیعس نب ہملسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     60    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، مىنز، زیس بً اُله، وف :  راوی ْٰ  اٍ بً يسار، ابوُىيس خسریمحنس بً یحٌ

ًِ َوَفأئ بِ  َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِٔس بِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َيَسإر َو

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ِه اِلُدِسرِٔی  ُ٘ َنا ُمَجاَزَلُة أََحٔس َِ ًِ اليَّارٔ َوأَٔميُوا  إَٔذا َخلََّغ اهَّلُ اِلُنِؤٔمئیَن ٔم

ًِ اِلُنِؤٔمئیَن لَٔزبِهِٔه فٔی إِٔخَواىٔهِٔه الَّ  ىَِيا أََشسَّ ُمَجاَزَلّة ٔم ٌُ َلهُ فٔی السُّ ِٖ یَُٙو ولُ لَٔعاحٔبٔهٔ فٔی اِلَح ُٕ اَل َي َٔ ًَ أُِزخٔلُوا اليَّاَر  ٌَ ٔذی و

ولُ  ُٕ َي َِ أَِزَخِلَتُهِه اليَّاَر  َِ ٌَ َمَىَيا  و ٌَ َمَىَيا َویَُحجُّ ٌَ َمَىَيا َوَيُعوُمو و ُتِه َربََّيا إِٔخَواىَُيا كَاىُوا ُيَعلُّ ِِ ًِ رَعَ ُجوا َم َِأََِخٔ  اذَِهبُوا 
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َيِىزُِٔوىَُهِه بُٔعَورٔهِٔه ََل َتأِكُُل اليَّاُر ُظَوَرهُ  َِ َيأِتُوىَُهِه  َِ ًِ ٔمِيُهِه  ِيهٔ َؤمِيُهِه َم َٔ ا َُ  ٔٓ ٔلَی أَِنَعا ًِ أََخَذِتهُ اليَّاُر إ َِنِٔيُهِه َم ِه 

ُجو وُل أََِخٔ ُٕ ِس أََمزَِتَيا ثُهَّ َي َٔ  ًِ ِجَيا َم ٌَ َربََّيا أََِخَ ولُو ُٕ َي َِ ُجوىَُهِه  ُيرِخٔ َِ ِىبَِيهٔ  َ٘ ٔلَی  ًِ أََخَذِتُه إ ٌُ زٔیَيإر ٔم ِلبٔهٔ َوِز َٔ ٌَ فٔی  ًِ كَا ا َم

 ٔ ِْ َٔ ا َزٕل  ًِ ََخِ اُل َحبَّٕة ٔم َٕ ِلبٔهٔ ٔمِث َٔ ٌَ فٔی  ًِ كَا ْٔ زٔیَيإر ثُهَّ َم ٌُ نِٔع ِلبٔهٔ َوِز َٔ ٌَ فٔی  ًِ كَا ٌٔ ثُهَّ َم ًِ َلِه یَنا َن َِ ٔىيٕس  َُ اَل أَبُو 

ٌِ َتُک َحَسَيّة يَُؽ  ٔ ةٕ َوإ اَل َذرَّ َٕ ٌَّ اهَّلَ ََل َیِملُٔه ٔمِث ٔ أِ إ ِلَيِْقَ َِ ِٗ َهَذا  ًِ َلُسىُِه أَِجّزا َؤمامّی ُيَعِس َها َویُِؤٔت ٔم ِّ  اؤ

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 داین ںیم اس رطح اےنپ اسیھت ےک رفامای بج اہلل ومنینم وک آگ ےس الخیص دے اگ افر فہ امومؿ وہ اجںیئ ےگ وت  م ںیم ےس وکیئ

ےئل قح ےک ابرے ںیم اس رطح ہن ڑگھجا وہاگ سج رطح ومنینم اےنپ رپفرداگر ےس اےنپ اؿ اھبویئں ےک ابرے ںیم ڑگھجںی ےگ 

وج آگ ںیم دالخ ےئک اج ےکچ ںیہ ، امہرے اھبیئ امہرے اسھت امنز ڑپےتھ ےھت ، رفزے ر ےتھ ےھت، جح رکےت ےھت ، آپ ےن اؿ وک 

 ںیم ویکں دالخ ایک اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ اجؤ افر نج وک  م اؿ ںیم ےتناےتن وہ اکنؽ ول، فہ اؿ ےک اپس آںیئ ےگ افر اؿ وک اؿ یک منہج

ولکشں ےس ےتناؿ ںیل ےگ آگ ےن اؿ یک وصروتں وک ہن اھکای وہاگ ضعب اؿ ںیم ےس فہ وہں ےگ نج وک آگ ےن فصن ڈنپیل کت ڑکپ 

ےگ نج وک ےنٹھگ کت ڑکپا وہاگ، فہ ومنینم اؿ وک اکنؽ ںیل ےگ فہ ںیہک ےگ اے امہرے رپفرداگر مہ ےن اؿ وک  راھک وہاگ ضعب فہ وہں

ںیئ اکنؽ ایل نج اک وت ےن مکح دای اھت ، رھپ اہلل رفامںیئ ےگ اس وک یھب اکنؽ ول سج ےک دؽ ںیم دانیر ےک فزؿ ےک ربارب اامیؿ ےہ رھپ رفام

ؽ ںیم فصن دانیر ےک ربارب فزؿ ےک اامیؿ ےہ، رھپ رفامںیئ ےگ اس وک یھب اکنؽ ول سج ےک دؽ ںیم ےگ اس وک یھب اکنؽ ول سج ےک د
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 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔
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 وَّی بً محنس، و٘يي، حناز بً ىجيح، ابوونزاٌ جونی، حرضت جيسب بً وبساهَّل :  راوی

ٌَ الِ  ًِ أَبٔی ؤِنَزا ّة َو َٕ ٌَ ٔث ًُ ىَجٔيٕح َوكَا ازُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ جَ َحسَّ ًِ ُجِيُسٔب بِ ِونِٔی َو

بِ  َٔ  ٌَ ٔیَنا ِْ َتَىلَِّنَيا ا َِ ٌْ َحزَاؤَرْة  ًُ ِٔتَِيا لََّه َوىَِح َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي يَّا َمَي اليَّ ُ٘ اَل  ٌَ ثُهَّ َتَىلَِّنَيا َٔ ن ٌِ ىََتَىلََّه اِلُْقِ َل أَ

اِزَزِزىَا بٔهٔ إٔیَناىّا َِ  ٌَ ن  اِلُْقِ

یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب حیجن، اوبرمعاؿ وجین، رضحت دنجب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک مہ ونوجاین یک احتل ںیم انجب روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رےہ مہ ےن اامیؿ ھکیس ایل لبق اس ےک رقآؿ ںیھکیس رھپ مہ ےن رقآؿ اھکیس اس یک فہج ےس مہ 

 اامیؿ ںیم ڑبھ ےئگ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب حیجن، اوبرمعاؿ وجین، رضحت دنجب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     62    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، محنس بً ِؽيل، وَّی بً ىزار، ورکمہ، حرضت وبساهَّل بً وباس :  راوی

ًِ ورِٔکٔ  ًِ أَبٔيهٔ َو ًُ ىٔزَإر َو ثََيا َؤَّیُّ بِ
َُِؽِيٕل َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َمَة َو

ٔة َلِيَس َلهُ  ٔ اِْلُمَّ ًِ هَٔذه ٌٔ ٔم ا َّ َه ٔظِي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َسرٔیَّةُ َر َٕ ََلؤ َنٔعيْب اِلُنزِٔجَئُة َواِل ُِ ٔ ِْ  َنا فٔی ا

یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، یلع نب زنار، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  افر دفرسا دقرہی۔ےن اراشد رفامای اس اتم ےک دف رگفوہں ےک ےئل االسؾ ںیم وکیئ ہصح ںیہن اکی رمہیج
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 یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، یلع نب زنار، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     63    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً يىنز، حرضت ونز :  راوی  وَّی بً محنس، و٘يي، ٘ہنس بً حسً، وبساهَّل بً بزیسہ، یحٌ

ًِ یَ  ًٔ بَُزیَِسَة َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ َو ًٔ اِلَحَس ِهَنٔس بِ َ٘  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َيِىنَ َحسَّ ًٔ وَُنزَ ِحٌَْ بِ ًِ ابِ َز َو

ََِجاَئ َرُجْل َشٔسیُس بََيأؿ الِثَيا َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ا ؤِيَس اليَّ ُّ يَّا ُجلُو ُ٘ اَل  َٔ ًِ وَُنَز  ٔ الزَّأِٔس َو َوازٔ َشَىز َُ ٔب َشٔسیُس 

ََِجَلَس  ُُِه ٔميَّا أََحْس  ٔ رَفٕ َوََل َيِىز َُ بَتٔهٔ َوَوَؼَي یََسیِهٔ ََل یَُزی َوَلِيهٔ أَثَزُ  ِ٘ ٔلَی ُر بََتهُ إ ِ٘ َيَس ُر ُِ
َ أ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي إ

وُل ا ُُ ِّی َر ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوأَن اَل َشَهاَزةُ أَ َٔ ََلُو  ُِ ٔ ِْ ُس َما ا اَل یَا ُمَحنَّ َٔ َِدَٔذیِهٔ ثُهَّ  ََل َوََّی  اُو العَّ َٔ ٔ ٔ هَّلٔ َوإ ٔ َوإٔیَتاُئ الزَّكَاة ة

ُس َم  اَل یَا ُمَحنَّ َٔ ُٔهُ ثُهَّ  ََِىجٔبَِيا ٔمِيُه َيِسأَلُُه َوُيَعِس َت  ِٔ اَل َظَس َٕ َِ ٌَ َوَحجُّ اِلبَِئت  ًَ َوَظِوُو َرَمَؽا ٌِ تُِؤٔم اَل أَ َٔ  ٌُ ٔیَنا ِْ ا ا

تُبٔهٔ َواِلَيِوؤ اِْلَٔخٔ  ُ٘ لٔهٔ َو ُُ َٙتٔهٔ َوُر ٔ اَل بٔاهَّلٔ َوَمََلئ َٔ ُُٔه ثُهَّ  ََِىجٔبَِيا ٔمِيُه َيِسأَلُُه َوُيَعِس َت  ِٔ اَل َظَس َٔ هٔ  َسرٔ َخیِرٔهٔ َورَشِ َٕ َواِل

ا َٔ َُّه َیَزاَک  إٔى َِ ٌِ ََل َتَزاُه  ٔ ََّک إ إٔى َِ ََّک َتَزاُه  أَى َ٘ ٌِ َتِىبَُس اهََّل  اَل أَ َٔ  ٌُ ِٔحَسا ِْ ُس َما ا اَل َم َیا ُمَحنَّ َٔ اَوُة  َنًَْ السَّ َِ ا اِلَنِسئُوُل َل 

اَل َو٘ٔيْي َيِىىْٔ َتلٔ  َٔ ٌِ َتلَٔس اِْلََمُة َربََّتَها  اَل أَ َٔ َنا أََماَرتَُها  َِ اَل  َٔ ائٔٔل  ًِ السَّ ٌِ َتَزی َوِيَها بٔأَِوَلَه ٔم ُس اِلَىَجُه اِلَىزََب َوأَ

ٌَ فٔی اِلبَٔيائٔ  أئ یََتَفاَولُو اَة اِلُىَزاَة اِلَىاَلَة رَٔواَئ الصَّ َّ َه َبِىَس ثَََل ُٕ  اِلُح لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ََِلَٕٔيىْٔ اليَّ اَل  َٔ اَل ثُهَّ  َٔ

ِه يَُىِلُنُِٙه َمَىالَٔه  ُ٘ اَل َذاَک ٔجبِرٔیُل أََتا َٔ ولُهُ أَِوَلُه  ُُ ُِٔلُت اهَّلُ َوَر ًِ الزَُّجُل  اَل أََتِسرٔی َم َٕ  زٔیئُِٙه َِ

س نب نسح

 م
کہ

، دبعاہلل نب ربدیہ، ٰییحی نب رمعی، رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یلع نب دمحم، فعیک، 

ہن دختم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اکی آدیم ااہتنیئ دیفس ڑپکفں افر وخب ایسہ ابولں فاال آای اس رپ رفس اک ھچک ارث وسحمس ںیہن وہات اھت افر 

رفامےت ںیہ ہک فہ صخش وضحر ےک اسےنم ھٹیب ایگ اےنپ ےنٹھگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مہ ںیم ےس وکیئ اس وک اجاتن اھت، رمع 
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َ
  ونٹھگں ےس الم دےیئ افر اےنپ اہھت زاونں رپ رھک ےیل رھپ ےنہک اگل اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس االسؾ ایک؟ آپ ےن رفامای ، ل

َ
 ِإّل
َ
ِإلَة

وُسؽُ 
َ
 ر
ٌ
 
َ
ّ َ
ُ
ُ حُم
َ
ِ یک وگایہ دانی ، امنز اقمئ رکان، زوکاہ ادا رکان ، راضمؿ ےک رفزے رانھک، تیب اہلل اک جح رکان اس صخش ےن اہک آپ ےن  اّللّ

َ
اّللّ

چس اہک رمع رفامےت ںیہ ہک ںیمہ اس ےس بجعت وہا ہک وخد یہ وساؽ رکات ےہ افر وخد یہ دصتقی رکات ےہ رھپ اس ےن اہک اے دمحم یلص اہلل 

 اامیؿ ایک ےہ؟ آپ ےن وجاب دای ہک وت اہلل رپ اس ےک رفںوتں رپ اس یک انزؽ رکدہ اتکوبں رپ اس ےک روسولں رپ ہیلع فآہل فملس

آرخت ےک دؿ رپ افر ایھچ ربی دقتری رپ اامیؿ الےئ اس صخش ےن اہک آپ ےن چس رفامای رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک ںیمہ بجعت وہا 

یھب وخد رکات ےہ رھپ اس ےن اہک اے دمحم ااسحؿ ایک ےہ ؟ آپ ےن رفامای وت اہلل یک ہدادت وساؽ یھب وخد رکات ےہ افر وجاب یک دصتقی 

اس رطح رکے وگای ہک وت اےس دھکی راہ ےہ )افر اس ےس مک درہج ہی ےہ( ہک ارگ وت اےس ںیہن دھکی راہ فہ وت ےھجت دھکی راہ ےہ اس ےن 

 ایگ فہ وساؽ رکےن فاےل ےس زایدہ ںیہن اجاتن۔ اس ےن اہک اس یک وساؽ ایک، ایقتم بک آےئ یگ۔ آپ ےن رفامای سج ےس وساؽ ایک

العامت ایک ںیہ ، آپ ےن وجاب دای ہی ہک ولڈنی اےنپ رسدار وک ےنج یگ )فعیک ےتہک ںیہ رماد ہی ےہ ہک یمجع ابدنایں رعوبں یک افالد 

 ڑبے ڑبے تالحت انبےن ںیم ، رمع رفامےت ںیہ رھپ آپ ںینج( افر ہی ہک وت دےھکی ےگنن مسج ، ےگنن اپؤں رچفاوہں وک ہک فہ افترخ رکںی

ای ےھجم نیت دؿ دعب ےلم افر رفامای ہک  م اجےتن وہ ہک ہی آدیم وکؿ اھت؟ ںیم ےن اہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ آپ ےن رفام

 فہ ربجالیئ ےھت  م وک اہمترے دنی یک ابںیت اھکسےن آےئ ےھت۔

س نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ٰییحی نب رمعی، رضحت رمع :  رافی

 م
کہ

 یلع نب دمحم، فعیک، 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     64    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ابوحياٌ، ابوزْوہ، ابوہزیزہ :  راوی

َوَة وَ  ِْ ًِ أَبٔی ُز ٌَ َو ا ًِ أَبٔی َحيَّ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة 

ا َٕ َِ أََتاُه َرُجْل  َِ لََّه َیِوّما بَارّٔزا لٔليَّأس  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٙتٔهٔ َظَّ ٔ ًَ بٔاهَّلٔ َوَمََلئ ٌِ تُِؤٔم اَل أَ َٔ  ٌُ ٔیَنا ِْ وَل اهَّلٔ َما ا ُُ َل یَا َر
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ٌِ َتِىبُ  اَل أَ َٔ ََلُو  ُِ ٔ ِْ وَل اهَّلٔ َما ا ُُ اَل یَا َر َٔ ًَ بٔاِلَبِىٔث اِْلَٔخٔ  ائٔهٔ َوتُِؤٔم َٕ ٔ لٔهٔ َول ُُ تُبٔهٔ َوُر ُ٘ َک بٔهٔ َشِيّئا َو َس اهََّل َوََل ُترِشٔ

ٔحِ َوُتٕٔ  ِْ وَل اهَّلٔ َما ا ُُ اَل یَا َر َٔ  ٌَ وَؼَة َوَتُعوَو َرَمَؽا ََلَة اِلَنُِٙتوبََة َوتَُؤِزَی الزَّكَاَة اِلَنرِفُ ٌِ َتِىبَُس اهَّلَ يَه العَّ اَل أَ َٔ  ٌُ َسا

وَل اهَّلٔ َمًَْ ال ُُ اَل یَا َر َٔ َُّه َیَزاَک  إٔى َِ ٌِ ََل َتَزاُه  ٔ ََّک إ إٔى َِ ََّک َتَزاُه  أَى َ٘ ًِ ٔٙ ائٔٔل َوَل ًِ السَّ اَل َما اِلَنِسئُوُل َوِيَها بٔأَِوَلَه ٔم َٔ اَوُة  سَّ

 ٍَ اـَٔها َوإَٔذا َتَفاَوَل رَٔواُئ اِل ًِ أرَِشَ ََِذلَٔک ٔم اـَٔها إَٔذا َوَلَسِت اِْلََمُة َربََّتَها  ًِ أرَِشَ أَُحِسثَُک َو َُ ًِ ََِذلَٔک ٔم  ٌٔ َئه فٔی اِلبُِيَيا

اـَٔها فٔی َخ  ٌَّ اهََّل ؤِيَسُه ؤِلُه أرَِشَ ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َتََل َر َِ ًَّ إَٔلَّ اهَّلُ  ِيَث  ِنٕس ََل َيِىَلُنُه ٍَ اَؤة َویَُيزُِل اِل السَّ

ِّْس  ِّْس َماَذا َتِٙٔسُب ٌَّسا َوَما َتِسرٔی َن ٌَّ اهََّل َولٔيْه َخبٔیْر اِْلیَةَ َوَيِىَلُه َما فٔی اِْلَِرَحاؤ َوَما َتِسرٔی َن ٔ  بٔأَِی أَِرٕؿ َتُنوُت إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اوبایحؿ، اوبزرہع، اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک اکی دؿ ولوگں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؽ اامیؿ ایک ےہ ؟ آپ ےن رفامای ہی ہک وت اہلل افر اس ےک فملس ےھٹیب وہےئ ےھت اؿ ےک اپس اکی آدیم آای افر ےنہک اگل اے اہلل ےک روس

رفںوتں اس یک اتکوبں اس ےک روسولں افر اس یک الماقت رپ اامیؿ الےئ افر ایقتم ےک دؿ زدنہ وہےن رپ اامیؿ الےئ اس ےن 

 وک رشکی ہن رہھٹاےئ ، رعض یک ای روسؽ اہلل السؾ ایک ےہ؟ آپ ےن اراشد رفامای، ہی ہک وت اہلل یک ہدادت رکے اس ےک اسھت یسک

رفض امنز وک اقمئ رکے ، رفض یک یئگ زوکۃ ادا رکے افر راضمؿ ےک رفزے رےھک اس ےن رعض یک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فہ ےھجت  فملس ااسحؿ ایک ےہ آپ ےن رفامای ہک وت اہلل یک ہدادت اس رطح رکے وگای وت اےس دھکی راہ ےہ افر ارگ وت اےس ںیہن دھکی راہ وت

دھکی راہ ےہ ، اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایقتم بک فا ع وہ یگ؟ آپ ےن رفامای وپےھچ اجےن فاےل وک 

وپےنھچ فاےل ےس زایدہ ولعمؾ ںیہن ےہ ، نکیل ںیم  م ےس اس یک العامت ایبؿ رک داتی وہں بج ولڈنی اینپ دیسہ وک ےنج وت ہی اس یک 

افر بج رکبویں رچاےن فاےل امعروتں ںیم افترخ رکےن ںیگل وت ہی اس یک العامت ںیم ےس ےہ، )ایقتم اک ملع( اؿ اپچن العتم ےہ 
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اوبایحؿ، اوبزرہع، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 اامیؿ اک ایبؿ۔

     65    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ  :  راوی ْٰ الزؼاٍ، موس ُہل بً ابی ُہل و محنس بً اُناويل، وبسالسَلو بً ظالح ابوالعلت ہسوی، وَّی بً موس

 الزؼاٍ، جىرف بً محنس، محنس، وَّی بً حسین، حسین حرضت وَّی بً ـالب

ََلؤ  ثََيا َوِبُس السَّ اََل َحسَّ َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ِهٕل َوُمَحنَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ًُ  َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ِلٔت اِلَهزَؤیُّ َحسَّ ًُ َظالٕٔح أَبُو العَّ بِ

ًِ َؤَّیِ  ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ اِلُحَسیِٔن َو ًِ َؤَِّی بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِىرَفٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو اَل ُموَسْ الِزَؼا َو َٔ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب   بِ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِلٔت َلوِ  َر اَل أَبُو العَّ َٔ  ٌٔ ٌٔ َوَوَنْل بٔاِْلَِركَا ِوْل بٔالِلَسا َٔ ِلٔب َو َٕ ْة بٔاِل َِ ٔ ٌُ َمِىز ٔیَنا ِْ َه ا لَّ َُ َئ هََذا َوَلِيهٔ َو  رُقٔ

ٌٕ َلبََرأَ  َيازُ َوََّی َمِجيُو ُِ ٔ ِْ  ا

 ارلاضء، وم،ٰی ارلاضء، رفعج نب دمحم، دمحم، یلع لہس نب ایب لہس ف دمحم نب اامسلیع، دبعاالسلؾ نب اصحل اوباتلصل دہفی، یلع نب وم،ٰی

نب نیسح، نیسح رضحت یلع نب قابل ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اامیؿ رعمتف بلق اک انؾ ےہ 

ا ء ےس لمع رکےن اک انؾ ےہ۔

 

ض
ع
 زابؿ ےس ےنہک افر ا

السلؾ نب اصحل اوباتلصل دہفی، یلع نب وم،ٰی ارلاضء، وم،ٰی ارلاضء، رفعج نب دمحم، لہس نب ایب لہس ف دمحم نب اامسلیع، دبعا :  رافی

 دمحم، یلع نب نیسح، نیسح رضحت یلع نب قابل

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     66    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار و محنس بً مثىْ، محنس بً جىرف، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی
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ثََيا ُشِىَبةُ  ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ  َّْ ًُ اِلُنَثى ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ َتاَزَة یَُحِس ُُ َو َٔ نِٔىُت  َُ اَل  َٔ

َّْ یُٔحبَّ ْٔلَ  ِه َحً ُ٘ ًُ أََحُس اَل ََل یُِؤٔم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمالٕٔک أَ ٔ َما یُٔحبُّ أَىَٔس بِ اَل لَٔجارٔه َٔ خٔيهٔ أَِو 

ِّٔسهٔ   لَٔي

دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای  م ںیم ےس وکیئ اس فتق کت اکلم اامیؿ فاال ںیہن وہ اتکس بج کت ہک اےنپ اھبیئ ےک ےئل )رافی رفامےت ںیہ ہک ای اےنپ ڑپفیس 

 فیہ دنسپ ہن رکے وج اےنپ ےئل دنسپ رکات ےہ۔ ےک ےئل( یھب

 دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، اتقدة، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     67    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار و محنس بً مثىْ، محنس بً جىرف، شىبہ، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ثََيا ُش  ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ  َّْ ًُ اِلُنَثى ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَىَٔس َحسَّ َتاَزَة َو َٔ نِٔىُت  َُ اَل  َٔ ِىَبُة 

ٌَ أََحبَّ إٔلَ  و ُ٘ َّْ أَ ِه َحً ُ٘ ًُ أََحُس َه ََل یُِؤٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ َوَلٔسهٔ َوَوالٔٔسهٔ َواليَّأس بِ ِيهٔ ٔم

 أَِجَنٔىیَن 

 نب رفعج، ہبعش، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم، دمحم

ےن رفامای  م ںیم ےس وکیئ اس فتق کت اکلم اامیؿ فاال ںیہن وہ بج کت ہک ںیم اس ےک زندکی اس ےک ےچب فادل افر امتؾ ولوگں 

 ےس زایدہ وبحمب ہن وہ اجؤں ۔
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 ف دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدة، رضحت اسن نب امکل دمحم نب اشبر :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     68    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي وابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َوأَبُو ُمَىاؤیََة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ بٔی هَُزیَِزَة 

َّی اهَّلُ  َتَحابُّوا  َظَّ
َّْ َّْ تُِؤٔميُوا َوََل تُِؤٔميُوا َحً ٔسْ بَٔئسهٔ ََل َتِسُخلُوا اِلَجيََّة َحً ِّ َه َوالَّٔذی َن لَّ َُ ُِٙه َوََّی َشِيٕئ َوَلِيهٔ َو أََو ََل أَزُلُّ

ََلَو بَِیَيُِٙه  ُِِصوا السَّ َىِلُتُنوُه َتَحابَبُِتِه أَ َِ  إَٔذا 

فہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک فاوباعم

ےن رفامای ، مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ  م تن ںیم دالخ ںیہن وہ ےتکس اہیں کت ہک اامیؿ ےل آؤ افر  م 

 وت ایک ںیم  م وک ا یس زیچ رپ دالتل ہن رک دفں بج  م اس وک رکف ےگ اامیؿ فاےل ںیہن وہ ےتکس بج کت آسپ ںیم تبحم ہن رکےن وگل

 آسپ ںیم وبحمب وہ اجؤ ےگ۔ اےنپ درایمؿ السؾ وک الیھپؤ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک فاوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔
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     69    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، اونض، ابووائل، حرضت  :  راوی محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وّاٌ، شىبہ، اونض، ہصاو بً ونار، ويس

 وبساهَّل

ثَيَ  ًِ اِْلَِوَنٔض ح و َحسَّ ثََيا ُشِىَبُة َو ٌُ َحسَّ ا َّّ ثََيا َو ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ؤيَسْ َحسَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ا هَٔصاُو بِ

اَل َر  َٔ اَل  َٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ثََيا اِْلَِوَنُض َو ًُ یُوىَُس َحسَّ ْٗ بِ ُُِسو َباُب اِلُنِسلٔٔه  ُٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

رِفْ  ُ٘  َؤَٔتالُهُ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، افعؿ، ہبعش، اشمع، اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک 

 رفامای ، املسمؿ وک اگیل دانی انگہ افر اس ےک اسھت زلان رفک ےہ۔ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، افعؿ، ہبعش، اشمع، اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     70    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ابواحنس ابوجىرف رازی، ربيي ابً اىس، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ثََيا أَبُو أَِحنَ  ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًٔ أَىَٕس َو ًِ الزَّبٔئي بِ ثََيا أَبُو َجِىرَفٕ الزَّازٔیُّ َو َس َحسَّ

ِٔخََلٔػ ِهَّلِل َوِحَسُه َوؤَبازَ  ِْ ىَِيا َوََّی ا َٗ السُّ َِاَر  ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر اؤ َٔ َٔ ٔ یَک َلُه َوإ ٔ  تٔهٔ ََل رَشٔ ََلة العَّ

 ٍُ ُل َوبَلَّ ُُ ًُ اهَّلٔ الَّٔذی َجائَِت بٔهٔ الزُّ اَل أَىَْس َوهَُو زٔی َٔ ِبَل َهزِٔج َوإٔیَتأئ الزَّكَاةٔ َماَت َواهَّلُ َوِيُه َرإؿ  َٔ ًِ َربِهِٔه  وُه َو

ُٖ َذلَٔک فٔی َ٘ٔتأب اهَّلٔ فٔی نَٔخٔ  ٓٔ اِْلَهَِوأئ َوَتِعٔسی ٌٔ اِْلََحازٔیٔث َواِختََٔل اَل َخِلُي اِْلَِوثَا َٔ ٌِ َتابُوا  إٔ َِ وُل اهَّلُ  ُٕ  َما ىَزََل َي
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ََلَة َون اُموا العَّ َٔ ٌِ َتابُوا َوأَ إٔ َِ ی  اَل فٔی نیَٕة أَُِخَ َٔ ََلَة َونَتِوا الزَّكَاَة َو اُموا العَّ َٔ ًٔ َوؤَباَزتَٔها َوأَ إِٔخَواىُُِٙه فٔی الِسی َِ َتِوا الزَّكَاَة 

ثََيا أَ  ًٔ أَ َحسَّ ًِ الزَّبٔئي بِ ثََيا أَبُو َجِىرَفٕ الزَّازٔیُّ َو ُّْ َحسَّ ًُ ُموَسْ اِلَىِبٔس ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ  ىَٕس ٔمِثَلهُ بُو َحاتٕٔه َحسَّ

ی، اوبادمح اوبرفعج رازی، رعیب انب اسن، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

م

 

 ہ ض
ج

ہل رصن نب یلع 

فملس ےن رفامای وج داین ےس اس احؽ ںیم دجا وہ ہک اکی اہلل ےک ےئل االخص رکےن فاال افر اس اک رشکی رہھٹاےئ ریغب اس یک ہدادت 

رکےن فاال وہ افر امنز اقمئ رکےن افر زوکة ادا رکےن رپ داین ےس دجا وہ وت فہ اس احؽ ںیم رما ہک اہلل اس ےس رایض وہں ےگ۔ رضحت 

 فہ اہلل اک دنی سج وک روسؽ اہلل ےل رک آےئ افر اےنپ رپفرداگر یک رطػ ےس اس وک اچنہپ دای ابوتں ےک  لیھ اجےن افر اسن رفامےت ںیہ

وخااشہت ےک فلتخم وہ اجےن ےس ےلہپ۔ افر اس یک دصتقی اتکب اہلل ےک اس ہصح ںیم ےہ وج آرخ ںیم انزؽ وہا اہلل رفامےت ںیہ 

َ وُبا( رضحت اسن رفامےت 

 

ٔ ِْؿ ی َ

 

 َة( دفرسی آتی ںیم رفامای )ف
َ
ا اشلَک
ْ
 
َ

 

آي
َ
 َة ف
َ
ل َّ
ض
ل
َ ُم ا ا

 

ف
َ
أ
َ
ںیہ رماد وتبں افر اؿ یک ہدادت اک وھچڑان ےہ )ف

 ہک ارگ فہ وتہب رکںیل افر امنز اقمئ رکںی افر زوکة ادا رکںی وت فہ اہمترے دینی اھبیئ ںیہ۔ اوباح م رفامےت ںیہ رضحت رعیب نب اسن ےک

 وقنمؽ ےہ۔فاہطس ےس یھب ایس رطح 

ی، اوبادمح اوبرفعج رازی، رعیب انب اسن، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     71    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً اَلزہز، ابواليّص، ابوجىرف، یوىس، حسً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ًٔ َو ًِ اِلَحَس ًِ یُوىَُس َو ثََيا أَبُو َجِىرَفٕ َو ثََيا أَبُو اليَّرِضٔ َحسَّ ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ وُل اَحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ هَّلٔ بٔی هَُزیَِزَة 

ِّی  ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوأَن َّْ َيِصَهُسوا أَ اتَٔل اليَّاَس َحً َٔ ُ ٌِ أ لََّه أُٔمزُِت أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ََلَة َویُِؤتُوا َظَّ وُل اهَّلٔ َوُئٕيُنوا العَّ ُُ َر

 الزَّكَاةَ 
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رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمح نب االزرہ، اوبارصنل، اوبرفعج، ویسن، نسح، رضحت اوبرہریہ ےس 

ُ افر ریمے روسؽ وہےن یک وگایہ دںی 
َ
  اّلّل
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
افر امنز رفامای ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اتقؽ رکفں اہیں کت ہک فہ ل

 اقمئ رکںی افر زوکة ادا رکںی ۔

 ، ویسن، نسح، رضحت اوبرہریہادمح نب االزرہ، اوبارصنل، اوبرفعج :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     72    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ازہز، محنس بً یوُْ، وبسالحنيس بً بہزاو، شہز بً حوشب، وبسالزحنً بً ٌيه، حرضت مىاذ بً  :  راوی

 جبل

 ٔ ًِ َشِهز ًُ بَِهَزاَو َو ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ َْ َحسَّ ُُ ًُ یُو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ َحِوَشٕب َو  بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َجَبٕل  ًِ ُمَىاذٔ بِ ٌَِيٕه َو  ًٔ ٌِ ََل إَٔلَه بِ َّْ َيِصَهُسوا أَ اتَٔل اليَّاَس َحً َٔ ُ ٌِ أ َه أُٔمزُِت أَ لَّ َُ

ََلَة َویُِؤتُوا الزَّكَاةَ  وُل اهَّلٔ َوُئٕيُنوا العَّ ُُ ِّی َر  إَٔلَّ اهَّلُ َوأَن

ےس رمفی ےہ ہک ادمح نب ازرہ، دمحم نب ویفس، دبعادیمحل نب رہباؾ، رہش نب وحبش، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اعمذ نب لبج 

  ا
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ُ یک افر انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم مکح دای ایگ ےہ ںیم ولوگں ےس اتقؽ رکفں اہیں کت ہک فہ ل

َ
ّللّ

 ریمے روسؽ وہےن یک وگایہ دںی افر امنز اقمئ رکںی افر زوکة ادا رکںی ۔

 دبعادیمحل نب رہباؾ، رہش نب وحبش، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اعمذ نب لبجادمح نب ازرہ، دمحم نب ویفس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     73    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً اُناويل رازی، یوىس بً محنس، وبساهَّل بً محنس ليثْ، ىزار بً حياٌ، ورکمہ، حرضت وبساهَّل بً  :  راوی

 وباس اور حرضت جابز بً وبساهَّل

ًُ مُ  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ َنٔىيَل الزَّازٔیُّ أَىَِبأَىَا یُوىُُس بِ ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ا ًُ َحيَّ ثََيا ىٔزَاُر بِ ُّْ َحسَّ ِيثٔ
ٕس اللَّ َحنَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اََل  َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ َوبَّإس َوَو ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ًْٔ َلِيَس َو ًِ أُمَّ ٌٔ ٔم ا َّ َه ٔظِي لَّ َُ

ََلؤ َنٔعيْب أَهِ  ُِ ٔ ِْ َسرٔ َلُهَنا فٔی ا َٕ ِٔرَجأئ َوأَهُِل اِل ِْ  ُل ا

دمحم نب اامسلیع رازی، ویسن نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم یثیل، زنار نب ایحؿ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس افر رضحت اجرب نب دبعاہلل 

ےک ےئل االسؾ ںیم وکیئ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک دف رگفہ اےسی ںیہ نج 

 ہصح ںیہن ےہ اکی الہ راجء دفرسے الہ دقر۔

دمحم نب اامسلیع رازی، ویسن نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم یثیل، زنار نب ایحؿ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس افر رضحت اجرب  :  رافی

 نب دبعاہلل

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     74    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وياط، وبسالوہاب بً مجاہس، حرضت ابوہزیزہ ابووثناٌ بداری ُىيس بً ُىس، ہيثه بً خارجہ، اُناويل بً  :  راوی
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 ، حرضت ابً وباس

 ُِ ٔ ثََيا إ اَل َحسَّ َٔ ًُ َخارَٔجَة  ثََيا اِلَهِيَثُه بِ اَل َحسَّ َٔ ِىٕس  َُ  ًُ ٔىيُس بِ َُ ٌَ اِلبَُدارٔیُّ  ثََيا أَبُو وُِثَنا ًَ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل َيِىىْٔ ابِ

 ًِ ًٔ ُمَجاهٕٔس َو ًِ َوِبٔس اِلَوهَّأب بِ ُغ  َو ُٕ ٌُ َیزٔیُس َویَِي ٔیَنا ِْ اََل ا َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َوبَّإس َوَو ًِ ابِ  ُمَجاهٕٔس َو

اوبامثعؿ اخبری دیعس نب دعس، مثیہ نب اخرہج، اامسلیع نب ایعش، دبعاولاہب نب اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ےس افر رضحت انب ہداس 

 فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ ڑباتھ افر مک وہات ےہ۔ ہی دحثی فیعض ےہ۔ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اوبامثعؿ اخبری دیعس نب دعس، مثیہ نب اخرہج، اامسلیع نب ایعش، دبعاولاہب نب اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ، رضحت انب ہداس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ اک ایبؿ۔

     75    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابووثناٌ بداری، ہيثه، اُناويل، جزیز بً وثناٌ ، حار ُ، مجاہس، حرضت ابوالسرزاٍ :  راوی

ًِ اِلحَ  ٌَ َو ًٔ وُِثَنا ٔ بِ یز ًِ ََحٔ َنٔىيُل َو ُِ ٔ ثََيا إ ثََيا اِلَهِيَثُه َحسَّ ٌَ اِلبَُدارٔیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو وُِثَنا ًِ َحسَّ ًِ ُمَجاهٕٔس َو ار ُٔٔ أَُليُُّه َو

ُُٕغ  ٌُ یَزَِزازُ َویَِي ٔیَنا ِْ اَل ا َٔ ِرَزأئ   أَبٔی السَّ

  امثعؿ ، احرث، اجمدہ، رضحت اوبادلرداء ےس رمفی ےہ ہک اامیؿ ڑباتھ افر مک وہات ےہ۔اوبامثعؿ اخبری، مثیہ، اامسلیع، رجری نب

 اوبامثعؿ اخبری، مثیہ، اامسلیع، رجری نب امثعؿ ، احرث، اجمدہ، رضحت اوبادلرداء :  رافی

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

  

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ری ےک ایبؿ ںیم ۔دقت

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     76    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي و محنس بً ِؽيل وابومىاویہ، وَّی بً مينوٌ رقی، ابومىاویہ و محنس بً وبيس، اونض، زیس  :  راوی

 بً وہب، وبساهَّل بً مسىوز

 ًُ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َُِؽِيٕل َوأَبُو ُمَىاؤیََة ح و َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا َو٘ٔيْي َوُمَحنَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

ثََيا أَبُو  َمِينُ َحسَّ ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق و

ًُ َمِسُىوزٕ َحسَّ  اَل َوِبُس اهَّلٔ بِ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوهِٕب  ًِ َزیِٔس بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ وُبَِيٕس َو ُس بِ َّی اهَّلُ ُمَىاؤَیَة َوُمَحنَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ثََيا َر

َُّه یُ  ُٗ أَى ُٗ اِلَنِعُسو ٔ از َه َوهَُو العَّ لَّ َُ ّة ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ َوَلِيهٔ َو َٕ ٌُ َوَل ًٔ أُِمهٔ أَِرَبٔىیَن َیِوّما ثُهَّ یَُٙو ِه فٔی بَِف ُ٘ ُٖ أََحٔس ِجَنُي َخِل

ُتِب وَ  ِ٘ وُل ا ُٕ َي َِ ُيِؤَمزُ بٔأَِربَٔي كَلَٔنإت  َِ ّة ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ َیِبَىُث اهَّلُ إَٔلِيهٔ اِلَنَلَک  ٍَ ٌُ ُمِؽ ُه َوَشقٔی  أَِو َنَلهُ َوأََجَلُه َورِٔز َیُٙو َٔ

ٌُ بَِیَيُه َوبَیِ  َّْ َما یَُٙو ِه َلَيِىَنُل بَٔىَنٔل أَهِٔل اِلَجئَّة َحً ُ٘ ٌَّ أََحَس ٔ ٔسْ بَٔئسهٔ إ ِّ َوالَّٔذی َن َِ ٔىيْس  ُٖ َوَلِيهٔ َُ ٔ َيِسب َِ  ًْ َيَها إَٔلَّ ذَٔرا

 ٌَّ ٔ َيِسُخلَُها َوإ َِ َيِىَنُل بَٔىَنٔل أَهِٔل اليَّارٔ  َِ َٙٔتاُب  ًْ  اِل ٌُ بَِیَيُه َوبَِیَيَها إَٔلَّ ذَٔرا َّْ َما یَُٙو ِه َلَيِىَنُل بَٔىَنٔل أَهِٔل اليَّارٔ َحً ُ٘ أََحَس

َيِسُخلَُها َِ َيِىَنُل بَٔىَنٔل أَهِٔل اِلَجيَّةٔ  َِ َٙٔتاُب  ُٖ َوَلِيهٔ اِل ٔ َيِسب َِ 

ہی ف دمحم نب دیبع، اشمع، زدی نب فبہ، دبعاہلل نب وعسمد یلع نب دمحم، فعیک ف دمحم نب لیضف فاوباعمفہی، یلع نب ومیمؿ ریق، اوباعمف

ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل ےن ایبؿ رفامای افر فہ ےچس افر دصتقی ےئک ےئگ ںیہ ہک  م ںیم ےس رہ اکی اک امدہ قیلخت امں ےک ٹیپ 

 وگتش اک ول اڑا نب اجات ےہ ایس اایتخر رکات ےہ ایس دمت کت رھپ ںیم اچسیل دؿ کت راھک اجات ےہ رھپ ےمج وہےئ وخؿ یک لکش

، دمت کت رھپ اہلل اس یک رطػ اکی رفےتش وک ےتجیھب ںیہ سج وک اچر ابوتں اک مکح دای اجات ےہ اہلل رفامےت ںیہ ہک اس اک لمع ، رمع ، رزؼ

ےک ےس لمع رکات ےہ افر دبتخب وہان ای وخش تخب وہان ھکل دف۔ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ وکیئ الہ تن 

اہیں کت ہک اس ےک افر تن ےک درایمؿ اکی اہھت اک افہلص رہ اجات ےہ وت اھکل وہا اس رپ تقبس رک اجات ےہ، افر فہ الہ منہج اک اس لمع 

 اہھت رکات ےہ افر اس ںیم دالخ وہ اجات ےہ افر وکیئ الہ منہج ےک ےس لمع رکات راتہ ےہ اہیں کت ہک اےکس افر منہج ےک درایمؿ اکی
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 اک افہلص رہ اجات ےہ وتاھکل وہا اس رپ تقبس رک اجات ےہ افر فہ الہ تن اک اس لمع رکاتیل ےہ تن ںیم دالخ وہ اجات ےہ ۔

یلع نب دمحم، فعیک ف دمحم نب لیضف فاوباعمفہی، یلع نب ومیمؿ ریق، اوباعمفہی ف دمحم نب دیبع، اشمع، زدی نب فبہ، دبعاہلل نب  :  رافی

 وعسمد

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     77    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نصْ، حرضت ابً زیلیموَّی بً محنس، اُحاٗ بً ُلامیٌ، ابوُياٌ، وہب بً خالس ح :  راوی

ًٔ َخالٕٔس  ًِ َوهِٔب بِ ٌٕ َو َيا ُٔ نِٔىُت أَبَا  َُ اَل  َٔ  ٌَ َلامِیَ ُُ  ًُ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
یَِلیٔمِ َحسَّ ًٔ السَّ ًِ ابِ ِْ َو اِلٔحِنٔص

ٔس  ِّ ٌِ يُ َسرٔ َخٔصيُت أَ َٕ ًِ َهَذا اِل ٔسْ َشِيْئ ٔم ِّ َي فٔی َن َٔ اَل َو َّهُ َٔ ِلُت أَبَا اِلُنِئذرٔ إٔى ُٕ َِ ِىٕب  َ٘  ًَ أََتِيُت أُبَیَّ بِ َِ َس َوََّیَّ زٔیىْٔ َوأَِمزٔی 

ًِ َذلَٔک بَٔصِيٕئ َلَىلَّ  ََِحِسثِىْٔ ٔم ََِدٔصيُت َوََّی زٔیىْٔ َوأَِمزٔی  َسرٔ  َٕ ًِ َهَذا اِل ٔسْ َشِيْئ ٔم ِّ َي فٔی َن َٔ ِس َو َىىْٔ بٔهٔ َٔ َّ ٌِ یَِي  اهََّل أَ

ا َٕ بَُهِه َوهَُو ٌَیِرُ َلالٕٔه َلُهِه َوَلِو َرحَٔنهُ َِ َناَواتٔهٔ َوأَهَِل أَِرٔؼهٔ َلَىذَّ َُ َب أَهَِل 
ٌَّ اهََّل َوذَّ ًِ َل َلِو أَ ِه َلکَاىَِت َرِحَنُتُه َخیِّرا َلُهِه ٔم

ٌَ َلَک ٔمِثُل َجَبٔل أُحُٕس َذَهّبا أَِو ٔمِثُل َجَبٔل أُحُسٕ  َسرٔ  أَِوَنالٔهِٔه َوَلِو كَا َٕ ًَ بٔاِل  تُِؤٔم
َّْ ُٔبَٔل ٔمِيَک َحً بٔئل اهَّلٔ َما  َُ هُ فٔی  ُٕ ّٔ تُِي

ٌِ ُمتَّ وَ  ٔ ََّک إ ًِ لُٔئعیَبَک َوأَى ٌَّ َما أَِخَفأََک َلِه یَُٙ ًِ لُٔيِدٔفَئَک َوأَ ٌَّ َما أََظابََک َلِه یَُٙ َتِىَلَه أَ ٔ َهَذا َزَخِلَت اليَّاَر َوََل َِ ََّی ٌَیِر

اَل َوَلِيَک أَ  َٔ ََِذرَکَ ٔمِثَل َما  ََِسأَِلُتُه  أََتِيُت َوِبَس اهَّلٔ  َِ َتِسأََلُه  َِ ًَ َمِسُىوزٕ  ِتَٔی أَخٔی َوِبَس اهَّلٔ بِ اَل لٔی َوََل َوَلِيَک  ٌِ َتأ َٔ أُبَی  َو

اَل ا َٔ اََل َو َٔ اَل ٔمِثَل َما  َٕ َِ ََِسأَِلُتهُ  َة  َّ أََتِيُت حَُذِي َِ َة  َّ ِتَٔی حَُذِي ٌِ َتأ ًَ ثَابٕٔت أَ أََتِيُت َزیَِس بِ َِ أَِلُه  ُِ ا َِ ًَ ثَابٕٔت  ئِٔت َزیَِس بِ

نَ  َُ َب أَهَِل 
ٌَّ اهَّلَ َوذَّ وُل َلِو أَ ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٕ َِ بَُهِه َوهَُو ََِسأَِلُتُه  اَواتٔهٔ َوأَهَِل أَِرٔؼهٔ َلَىذَّ

ٌَ َلَک ٔمِثُل أُحُٕس َذَهّبا أَِو  ٌَیِرُ َلالٕٔه  ًِ أَِوَنالٔهِٔه َوَلِو كَا ٔمِثُل َجَبٔل أُحُٕس َذَهّبا َلُهِه َوَلِو َرحَٔنُهِه َلکَاىَِت َرِحَنُتهُ َخیِّرا َلُهِه ٔم

 ٌَّ َتِىَلَه أَ َِ َسرٔ كُِلهٔ  َٕ ًَ بٔاِل  تُِؤٔم
َّْ بَٔلُه ٔمِيَک َحً َٔ بٔئل اهَّلٔ َما  َُ هُ فٔی  ُٕ ّٔ ًِ  تُِي ًِ لُٔيِدٔفَئَک َوَما أَِخَفأََک َلِه یَُٙ َما أََظابََک َلِه یَُٙ
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ٔ هََذا َزَخِلَت اليَّاَر  ٌَیِر ٌِ ُمتَّ َوََّی  ٔ ََّک إ  لُٔئعیَبَک َوأَى

یلع نب دمحم، ااحسؼ نب امیلسؿ، اوبانسؿ، فبہ نب اخدل یصمح، رضحت انب دیملی رفامےت ںیہ ہک ریمے یج ںیم دقتری ےک ابرے ںیم 

ھچک اہبشت دیپا وہےئ ےھجم ڈر وہا ہک ںیہک  ھج رپ دنی افر اعمہلم ہی ایخالت اگبڑ ہن دںی۔ ںیم ایب نب بعک ےک اپس آای افر رعض یک ، 

ے دؽ ںیم دقتری ےک ابرے ںیم ھچک اہبشت دیپا وہےئ ںیہ ےھجم اےنپ دنی افر اعمہلم ےک رخاب وہےن اک ڈر وہا اے اوباذنملر، ریم

ےہ ےھجم دقتری ےک قلعتم وکیئ دحثی ایبؿ رکںی نکمم ےہ اہلل ےھجم اس ےس وکیئ عفن دے، اوہنں ےن ایبؿ ایک ارگ اہلل لہ امسء ف ارض 

 ، ب  یھب فہ اؿ رپ ک م رکےن فاال ںیہن ےہ افر ارگ اؿ رپ رک  رکان اچںیہ وت اس یک را ت اؿ وک ذعاب دانی اچےہ وت ذعاب دے ےتکس ںیہ

ےک ےئل اؿ ےک ولمعں ےس رتہب وہ یگ، افر ارگ ریتے اپس لثم ادح اہپڑ ےک وسان وہ ای لثم ادح اہپڑ ےک امؽ وہ افر وت اےس اہلل ےک 

ایک اجےئ اگ اہیں کت ہک وت دقتری رپ اامیؿ ےل آےئ، سپ اجؿ ےل ہک وج  راہتس ںیم رخچ رک دے وت فہ ریتی رطػ ےس وبقؽ ںیہن

 تبیصم ےھجت یچنہپ ھجت ےس ےنلٹ فایل ںیہن یھت افر وج تبیصم ھجت ےس لٹ یئگ فہ ےھجت ےنچنہپ فایل ںیہن یھت، ارگ وت اس نیقی ےک العفہ یسک

ہک وت ریمے اھبیئ دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس اجےئ افر اؿ ےس وساؽ  افر نیقی رپ رم ایگ وت منہج ںیم دالخ وہاگ۔ ھجت رپ وکیئ رحج ںیہن

رکے، ںیم دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس آای افر اؿ ےس وساؽ ایک اوہنں ےن ایب نب بعک یک رطح رفامای افر  ھج ےس اہک ہک وکیئ رحج 

ایک اوہنں ےن ایس رطح اہک ےسیج دبعاہلل ےن اہک ںیہن ہک  م ذحہفی ےک اپس اجؤ افر وساؽ رکف ںیم ذحہفی ےک اپس آای افر اؿ ےس وساؽ 

اھت افر رفامای ہک زدی نب اثتب ےک اپس اجؤ ںیم زدی نب اثتب ےک اپس آای افر اؿ ےس وساؽ ایک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 وت فہ اؿ وک ذعاب دے ےتکس ںیہ ب  یھب فہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ، ارگ اہلل لہ امسء ف ارض وک ذعاب دانی اچںیہ

اؿ رپ ک م رکےن فاےل ںیہن ںیہ ، افر ارگ اؿ رپ رک  رکان اچںیہ وت اس یک را ت اؿ ےک ےئل اؿ ےک ولمعں ےس رتہب وہیگ افر ارگ 

رخچ رک دے فہ ریتی اجبن ریتے اپس ادح اہپڑ ےک ربارب یھب وسان ےہ ای ادح اہپڑ ےک ربارب امؽ ےہ افر وت اس وک اہلل ےک راےتس ںیم 

ےس وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ یتح ہک وت دقتری رپ اامیؿ ےل آےئ، اجؿ ےل ہک وج تبیصم ےھجت یچنہپ ےہ فہ ھجت ےس ےنلٹ فایل ںیہن یھت، افر 

  ںیم دالخ وہ ایگ ۔وج تبیصم ےھجت ںیہن یچنہپ فہ ھجت وک ےنچنہپ فایل ںیہن یھت، افر ارگ وت اس ےک العفہ یسک افر دیقعہ رپ رم ایگ وت منہج

 یلع نب دمحم، ااحسؼ نب امیلسؿ، اوبانسؿ، فبہ نب اخدل یصمح، رضحت انب دیملی :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     78    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وثناٌ بً ابی شیبہ، و٘يي ، وَّی بً محنس، ابومىاویہ، و٘يي، اونض، ُىس بً وبيسة، ابووبسالزحنً ُلیم،  :  راوی

 حرضت وَّی

ٕس حَ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ِىسٔ َحسَّ َُ  ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َوَو٘ٔيْي َو سَّ

ا ؤِيَس اليَّ  ُّ يَّا ُجلُو ُ٘ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  ًِ َؤَِّی بِ َلیٔمِ َو ًٔ السُّ ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ وُبَِيَسَة َو ٔ بِ َه َوبَٔئسه لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي

ََٙت  َي َِ َى  وُوْز  ِٕ ًِ اِلَجيَّةٔ َوَم َىُسُه ٔم ِٕ تَٔب َم ُ٘ ِس  َٔ ًِ أََحٕس إَٔلَّ َو اَل َما ٔمِيُِٙه ٔم َٕ َِ ُه  َُ َي َرأِ َِ ًِ اليَّارٔ ٔٔيَل فٔی اِْلَِرٔؿ ثُهَّ َر ُسُه ٔم

ْ لَٔنا ُخلٔ  َِکُل  ُمَيِسَّ کٔلُوا  اَل ََل اِوَنلُوا َوََل َتتَّ َٔ کُٔل  ََل ىَتَّ َِ وَل اهَّلٔ أَ ُُ َٗ َیا َر ًِ أَِوَفی َواتََّقی َوَظسَّ ا َم أَمَّ َِ أَ  َٖ َلُه ثُهَّ رَقَ

ی ُه لِٔلُىِِسَ ََِسيَُيِِسُ َب بٔاِلُحِسىَْ  ذَّ َ٘ ىَْ َو ٍِ َت ُِ ًِ بَدَٔل َوا ا َم ی َوأَمَّ ُه لِٔليُِِسَ ََِسيَُيِِسُ  بٔاِلُحِسىَْ 

 دیبعة، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک مہ امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک ، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، دعس نب

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت، آپ ےک اہھت ںیم اکی ڑکلی یھت سج ےس آپ زنیم رکدی رےہ 

ہن اھکل اج اک ےہ، رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل ےھت، رھپ آپ ےن اانپ رس ابمرک ااھٹای افر رفامای ہک  م ںیم ےس رہ اکی اک تن ای منہج ںیم اکھٹ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ایس رپ ہیکت ہن رکںیل )افر لمع وھچڑ دںی( آپ ےن رفامای ںیہن ہکلب لمع رکےت روہ افر ہیکت رک ےک ہن ےھٹیب

 سج ےن امؽ دای افر اہلل ےس ڈرا افر روہ رہ اکی ےک ےئل فہ زیچ آاسؿ رک دی ےہ سج ےک ےئل فہ دیپا ایک ایگ ےہ رھپ آپ ےن ڑپاھ، رگم

ااھچیئ یک دصتقی یک وت آاسؿ رک دںی ےگ مہ اس ےک فاےطس آاسین رک دںی ےگ افر سج ےن لخب ایک افر الرپفایہ یک افر ااھچیئ یک 

 ذکتبی یک وت آاسؿ رک دںی ےگ مہ اس یک الکشمت ےک ےئل۔

 فہی، فعیک، اشمع، دعس نب دیبعة، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت یلعامثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک ، یلع نب دمحم، اوباعم :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     79    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حباٌ،  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس ـياِسْ، وبساهَّل بً ازریس، ربيىہ بً وثناٌ، محنس بً یحٌ

 ارعج، حرضت ابوہزیزہ

 ٔ ًُ إ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ  ُّْ َيأِٔس ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ زِ َحسَّ ٌَ َو ًٔ وُِثَنا ًِ َربٔيَىَة بِ رٔیَس َو

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ ٌَ َو ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَْ بِ ٔس بِ ؤیُّ َخیِْر ُمَحنَّ َٕ ًُ اِل َه اِلُنِؤٔم لَّ َُ هٔ َو

ىٔ  ًٔ الؽَّ ًِ اِلُنِؤٔم ٔلَی اهَّلٔ ٔم ََل َوأََحبُّ إ َِ ٌِ أََظابََک َشِيْئ  إٔ َِ ًِ بٔاهَّلٔ َوََل َتِىَجزِ  َتٔى ُِ ُىَک َوا َّ ِػ َوََّی َما َیِي ْٔ َوفٔی كُٓلٕ َخیِْر اَِحٔ ي

َتُح َوَنَل الصَّ  ِّ ٌَّ َلِو َت إٔ َِ َىَل  َِ َر اهَّلُ َوَما َشاَئ  َٔسَّ ُِٔل   ًِ ٔٙ َذا َوَل َ٘ َذا َو َ٘ َىِلُت  َِ ِّی  ِل َلِو أَن ُٕ ٌٔ َت  ِيَفا

ی، دبعاہلل نب ادرسی، رہعیب نب امثعؿ، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی اوب

فس

رکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم انط

ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی دنترتس ومنم اہلل ےک زندکی زمکفر ومنم ےس زایدہ دنسپدیہ افر 

 الھبیئ بلط رک وج ےھجت عفن دے اس ںیم رک ت رک افر اہلل ےس دمد امگن افر دؽ ہن اہر ارگ ےھجت وکیئ تبیصم ےچنہپ وت رتہب ےہ رہ زیچ ںیم

ؾ ویں ہن ہہک ارگ ںیم اس اس رطح رکاتیل ہکلب ہی ہہک ہک وج اہلل ےن دقمر رک دای افر وج اس ےن اچاہ ایک ، ویکہکن، ظفل ارگ، اطیشؿ اک اک

 رشفع رکا داتی ےہ۔

ی، دبعاہلل نب ادرسی، رہعیب نب امثعؿ، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

فس

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم انط

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ۔دقتری ےک ایب

     80    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ہصاو بً ونار و يىٕوب بً حنيس بً كاُب، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، ـاؤس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ َونِ  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ٕب  ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ إر َوَيِى ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ا َحسَّ ُّ نَٔي ـَاُو َُ ًٔ زٔیَيإر  زٔو بِ

اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي نِٔىُت أَبَا هَُزیَِزَة یُِدبٔرُ َو َُ وُل  ُٕ اَل َلُه ُموَسْ یَا  َي َٕ َِ ََلو  اِحَتجَّ نَزُو َوُموَسْ َوَلِيهَٔنا السَّ

اَک اهَّلُ َّ اَل َلُه نَزُو یَا ُموَسْ اِظَف َٕ َِ ًِ اِلَجئَّة بَٔذىِبَٔک  ِجتََيا ٔم ِوَراَة نَزُو أَىَِت أَبُوىَا َخیَّبِتََيا َوأََِخَ  بٔکَََلٔمهٔ َوَخقَّ َلَک التَّ

ََِحجَّ نَزُو ُموَس بَٔئسهٔ أََتلُوُمىٔ  ََِحجَّ نَزُو ُموَسْ  َيّة  َُ ىْٔ بٔأَِرَبٔىیَن  َٕ ٌِ یَِدلُ ِبَل أَ َٔ َرُه اهَّلُ َوََّیَّ  َٔسَّ  ٕ ََِحجَّ نَزُو ْ َوََّی أَِمز  ْ

 ُموَسْ ثَََلثّا

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشہؾ نب امعر ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، قاؤس، رضحت اوبرہریہ روسؽ اہلل

ےس ربخ دےتی ںیہ رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدؾ افر وم،ٰی ںیم ابت وہیئ ، وم،ٰی ےن رفامای اے آدؾ، 

آپ وک اےنپ آپ امہرے ابپ ںیہ آپ ےن ںیمہ روسا ایک افر اےنپ انگہ یک فہج ےس تن ےس اکنؽ دای، آدؾ ےن اہک اے وم،ٰی اہلل ےن 

الکؾ ےک ےئل بختنم رفامای افر اےنپ دتس دقرت ےس وترات رحتری یک  م ےھجم اےسی اعمہلم رپ المتم رکےت وہ وج اہلل ےن ریمی قیلخت 

ےس اچسیل اسؽ لبق ریمے ےئل دقمر رفام دای اھت، )ایس رطح( آدؾ وم،ٰی رپ اغبل آےئگ۔ آدؾ وم،ٰی رپ اغبل آےئگ۔ آدؾ وم،ٰی رپ 

 ۔اغبل آےئگ

 اشہؾ نب امعر ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، قاؤس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     81    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً وامز ابً زْارة، رشیک، ميعور، ربعی، حرضت وَّی :  راوی

َْ اهَّلُ ًِ َوَّٓٔیٕ َرضٔ ًِ رٔبِعٓٔیٕ َو ًِ َمِيُعوٕر َو یْک َو ثََيا رَشٔ اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل َر َحسَّ َٔ اَل  َٔ وُل اهَّلٔ  َوِيُه  ُُ
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ِّی یَک َلهُ َوأَن ًَ بٔأَِربَٕي بٔاهَّلٔ َوِحَسُه ََل رَشٔ  یُِؤٔم
َّْ ًُ َوِبْس َحً َه ََل یُِؤٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َوبٔاِلَبِىٔث َبِىَس اِلَنِؤت  َظَّ ُُ َر

َسرٔ  َٕ  َواِل

ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، دبع اہلل نب اعرم انب زرارة، رشکی، روصنر، ر یع، رضحت یلع 

وکیئ دنبہ اس فتق کت اامیؿ فاال ںیہن وہ اتکس اہیں کت ہک فہ اامیؿ الےئ اچر زیچفں رپ اہلل فدحہ ال رشکی رپ افر ریمے روسؽ 

 وہےن رپ، ومت ےک دعب زدنہ وہےن رپ افر دقتری رپ۔

 زرارة، رشکی، روصنر، ر یع، رضحت یلعدبعاہلل نب اعرم انب  :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     82    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ـلحہ بً وبيساهَّل، وائصہ بيت ـلحہ، او النوميین  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ـلحہ بً یحٌ

 حرضت وائصہ

ًُ َیِحٌَ  ثََيا ـَِلَحُة بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ ـَِلَحَة َحسَّ ًِ ْ بِ ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ َو بِ

وُل اهَّلٔ ُُ اَلِت زُعَٔی َر َٔ َْ اهَّلُ َوِيَها  ًِ َوائَٔصَة أُِو اِلُنِؤٔمئیَن َرضٔ تٔهٔ َوائَٔصَة بِٔئت ـَِلَحَة َو ٔلَی  َونَّ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

وَل اهَّلٔ ُُ ِلُت یَا َر ُٕ َِ ًِ اِْلَِنَعارٔ  اَل  ٔجَياَزةٔ ٌََُلوٕ ٔم َٔ ُه  ِ٘ وَئ َوَلِه یُِسرٔ ٔ اِلَجيَّةٔ َلِه َيِىَنِل السُّ ًِ َوَعأِیر ُّوْر ٔم ـُوبَی لَٔهَذا وُِع

ُهِه َلَها َوهُِه فٔی أَِظََلٔب نبَائٔهِٔه َو  َٕ َٖ لِٔلَجئَّة أَهَِّل َخَل ٌَّ اهََّل َخَل ٔ ٌَیِرُ َذلَٔک یَا َوائَٔصُة إ َٕ أََو  َٖ لٔليَّارٔ أَهَِّل َخَل ُهِه َلَها َوهُِه فٔی َخَل

 أَِظََلٔب نبَائٔهِٔه 

ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ہحلط نب ٰییحی نب ہحلط نب دیبع اہلل، اعہشئ تنب ہحلط، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ
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 اہلل ہیلع فآہل فملس تن یک یڑویں ںیم روسؽ اہلل وک اکی ااصنر ےک زلےک ےک انجزے رپ البای ایگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص

ےس اس یڑای ےک ےئل وخربخشی ےہ اس ےن ربا اکؾ ںیہن ایک افر ہن اس ےس انگہ وہا آپ ےن رفامای اس ےک العفہ ھچک وہک، اعہشئ اہلل ےن 

ں یک وتشپں ںیم ےھت، افر تن ےک ےئل الہ قیلخت رفام ےئل ںیہ ، نج وک اس ےن تن ےک ےئل دیپا رفامای ےہ ، سج فتق فہ اےنپ ابوپ

 آگ ےک ےئل یھب الہ دیپا رفامےئ ںیہ بج فہ اےنپ ابوپں یک وتشپں ںیم ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ہحلط نب ٰییحی نب ہحلط نب دیبعاہلل، اعہشئ تنب ہحلط، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     83    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ ثوری، زیاز بً اُناويل مدزومی، محنس بً وباز بً جىرف،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ِورٔ ٌُ الثَّ َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ بِ َحسَّ ًِ زٔیَاز َنٔىيَل اِلَنِدزُومِٔی یُّ َو ُِ ٔ ًٔ إ

 َّ َّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ یِٕض یَُدأظُنو و رُقَ
ُ٘ اَل َجاَئ ُمرِشٔ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َجِىرَفٕ َو ًٔ َوبَّازٔ بِ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ َسرٔ َو َٕ َه فٔی اِل لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٌَ فٔی اليَّارٔ  ٔ اِْلَیُة َیِوَو ُيِسَحبُو َيزََلِت هَٔذه َسرٕ  َِ َٕ َياُه بٔ ِٕ َّا كُلَّ َشِيٕئ َخَل َْقَ إٔى َُ ُٔوا َمسَّ   َوََّی ُوُجوهٔهِٔه ذُو

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ وثری، زاید نب اامسلیع زخمفیم، دمحم نب ہداد نب رفعج، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ 

ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رقشی ےک رشمنیک دقتری ےک ہلئسم ںیم ڑگھجے ےک ےئل آےئ، وت ہی آتی 

 ںیم ڈاےل اجںیئ ےگ اےنپ رہچفں ےک لب، وھکچ منہج اک سمل، مہ ےن رہ زیچ وک ادناز ےس دیپا رفامای۔ انزؽ وہیئ، سج دؿ فہ آگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ وثری، زاید نب اامسلیع زخمفیم، دمحم نب ہداد نب رفعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     84    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وثناٌ، مولی ابی برک، یحٌْ بً وبساهَّل بً ابی مل :  راوی يٙہ، حرضت ابوبرک بً ابی شیبہ، مالک بً اُناويل، یحٌ

 ابومليٙہ حرضت وائصہ

ثََيا یَِحٌَْ َنٔىيَل َحسَّ ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َمالُٔک بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ  َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٌَ َمِولَی أَبٔی برَِکٕ َحسَّ ًُ وُِثَنا بِ

َُّه َزَخَل وَ  ًِ أَبٔيهٔ أَى ََٙة َو ًٔ أَبٔی ُمَلِي َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ بِ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَلِت  َٕ َِ َسرٔ  َٕ ًِ اِل ََِذرَکَ َلَها َشِيّئا ٔم ََّی َوائَٔصَة 

ًِ َلِه یََتکَلَِّه ِٔيهٔ لَ  ئَٔل َوِيهُ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ َوَم ُُ َسرٔ  َٕ ًِ اِل َه فٔی َشِيٕئ ٔم ًِ َتکَلَّ وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ َٔ َو ًٔ ِه ُيِسأَِل َوِيهُ  اَل أَبُو اِلَحَس

 َِ  ٌَ ًُ وُِثَنا ثََيا یَِحٌَْ بِ ٌَ َحسَّ ًُ َشِیَبا ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ثََياُه َحازُٔو بِ ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ  َذرَکَ ىَِحَوهُ اِل

ی  
لل
ی ہہ رضحت اعہشئ ےک اپس اوبرکب نب ایب ہبیش، امکل نب اامسلیع، ٰییحی نب امثعؿ، ومیل ایب رکب، ٰییحی نب دبعاہلل نب ایب 

لل
ہہ، رضحت اوب

آےئ افر اؿ ےس دقتری ےک قلعتم ھچک ااکشؽ ذرک ےیک، اوہنں ےن رفامای ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انس، آپ 

ؾ ںیہن ایک اس ےس ےن رفامای سج ےن دقتری ںیم یسک مسق اک الکؾ ایک اس ےس ایقتم ےک دؿ وپاھچ اجےئ اگ افر سج ےن اس مسق اک الک

 اس ےک قلعتم ںیہن وپاھچ اجےئ اگ۔

ی ہہ رضحت اعہشئ :  رافی
لل
ی ہہ، رضحت اوب

لل
 اوبرکب نب ایب ہبیش، امکل نب اامسلیع، ٰییحی نب امثعؿ، ومیل ایب رکب، ییحی نب دبعاہلل نب ایب 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔
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     85    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، زاؤز بً ابی ہيس، حرضت ونزو بً شىيب :  راوی

ًٔ ُشَىِيٕب  ًِ َوِنزٔو بِ ًُ أَبٔی هِٔيٕس َو ثََيا َزاُوزُ بِ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َج َحسَّ اَل ََخَ َٔ ًِ َجِسهٔ  ًِ أَبٔيهٔ َو  َو

 ٔ ٌَ ف َه َوََّی أَِظَحابٔهٔ َوهُِه یَِدَتٔعُنو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َؽٔب َر ٍَ ًِ اِل ٌٔ ٔم ا ُ فٔی َوِجهٔهٔ َحبُّ الزُّمَّ أ َٕ ِّ ََّنا ُي َٙأَى َِ َسرٔ  َٕ ی اِل

ِبلَ  َٔ َِٙت اِْلَُمُه  ٌَ َبِىَؽُه بَٔبِىٕؾ بَٔهَذا َهَل ن ٌَ اِلُْقِ بُو ُتِه َترِضٔ ِٕ اَل بَٔهَذا أُٔمزِتُِه أَِو لَٔهَذا ُخلٔ َٕ َِ ًُ اَل َوِبُس اهَّلٔ بِ َٕ َِ اَل  َٔ ُِٙه 

ِّٔسْ بَٔذ  َوِنزٕو َما لََّه َما ٌََبِفُت َن َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ُِّت ِٔيهٔ َو ٔسْ بَٔنِجلٕٔس َتَدلَّ ِّ لَٔک اِلَنِجلٔٔس ٌََبِفُت َن

 َوَتَدلُّفٔی َوِيهُ 

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، داؤد نب ایب دنہ، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےک فاہطس ےس اؿ ےک دادا ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ااحصب ےک اپس آےئ فہ دقتری ےک قلعتم ڑگھج رےہ ےھت، ہصغ یک فہج ےس ویں وسحمس وہا ہک آپ 

 ڑوچڑ دےیئ ےئگ وہں ، رفامای ایک ںیہمت اس اک مکح دای ایگ ےہ ای  م اس زیچ ےک ےئل دیپا ےئک ےئگ وہ،  م ےک رہچے ںیم اانر ےک داےن

رقآؿ ےک اکی ےصح وک دفرسے ےصح ےک اقمہلب ںیم ایبؿ رکےت وہ ایس اکؾ ےک ببس  م ےس یلہپ اںیتم الہک وہںیئ ، رافی ےتہک ںیہ 

 ےک ابرے ںیم اانت ںیہن اچاہ ہک ںیم اس ےس اچب روہں ، انتج اس سلجم ےک قلعتم اچاہ ہک دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ںیم ےن یسک سلجم

 ( )ات ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرایگض ےس اتچب۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، داؤد نب ایب دنہ، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     86    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی حية ابوحياب كليْ، ابوحية ابوحياب كليْ، حرضت وب :  راوی ساهَّل ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، یحٌ
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 بً ونز

ًُ أَبٔی  ثََيا َیِحٌَْ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ُّْ َو َة أَبُو َجَيإب اِلکَِلٔي َحيَّ

َه ََل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ اَل یَا  َو َٕ َِ ابٔی   اَو إَٔلِيهٔ َرُجْل أرَِعَ َٕ َِ َوِسَوی َوََل ـٔیََرَة َوََل َهاَمَة 

ًِ أَ  َن َِ َسُر  َٕ اَل َذلُِٔٙه اِل َٔ َها  ٔبَٔل كُلَّ ِْ ُيِجزُٔب ا َِ ٌُ بٔهٔ اِلَجَزُب  وَل اهَّلٔ أََرأَیَِت اِلَبٔىیَر یَُٙو ُُ َل َر  ِجَزَب اِْلَوَّ

 اوببانب ،یبل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک یلع نب اوبرکب نب ایب ہبیش ف

 

 اوببانب ،یبل، اوبحی ة

 

 دمحم، فعیک، ٰییحی نب ایب حی ة

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، وھچت یک وکیئ تقیقح ںیہن ، دبافیل یک وکیئ تقیقح ںیہن ، اہہم یک وکیئ تقیقح 

ےنہک اگل، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک سج افٹن وک اخرش یگل وہ فہ ںیہن ، اکی دبفی صخش ڑھکا وہا افر 

 امتؾ افوٹنں وک اخرش اگل داتی ےہ، آپ ےن رفامای ہی دقتری ےہ فرہن ےلہپ وک سک ےن اخرش اگلیئ۔

 اوببانب :  رافی

 

 اوببانب ،یبل، رضحت دبعاہلل نب رمع اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ٰییحی نب ایب حی ة

 

 ،یبل، اوبحی ة

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     87    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ خزاز، وبساَلوَّٰی بً ابی النساور، شىيْ، حرضت شىبہو :  راوی ْٰ بً ويس  َّی بً محنس، یحٌ

ًٔ أَبٔی اِلُنَساؤرٔ وَ  ًِ َوِبٔس اِْلَِوََّی بِ ًُ ؤيَسْ اِلَجزَّاُر َو ثََيا َیِحٌَْ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔسَو َؤسیُّ َحسَّ َٔ ا  اَل َلنَّ َٔ  ِْ ِىٔي ًِ الصَّ

 ٔ ًُ َحات ؤل اهَّلٔ ابِ ُُ ًِ َر نِٔىَت ٔم َُ ِلَيا َلهُ َحِسثَِيا َما  ُٕ َِ ٔة  َِ َهأئ أَهِٔل اِلُٙو َٕ ُِ  ًِ َة أََتِیَياُه فٔی َنرَفٕ ٔم َِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ ٕه اِلُٙو  َظَّ

 ٔ ًَ َحات اَل یَا َؤسیَّ ابِ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي اَل أََتِيُت اليَّ َٔ َه  لَّ َُ ٌِ َو اَل َتِصَهُس أَ َٕ َِ ََلُو  ُِ ٔ ِْ ُِٔلُت َوَما ا لِٔه َتِسَلِه  ُِ ٕه أَ

َها حُِلؤَها َوُمزِ  َسارٔ كُِلَها لَٔدیِرَٔها َورَشِ ِٔ ًُ بٔاِْلَ وُل اهَّلٔ َوتُِؤٔم ُُ ِّی َر  هَاََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوأَن
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فر، یبعش، رضحت ہبعش رفامےت ںیہ ہک دعی نب اح م وکہف آےئ مہ الہ وکہف ےک یلع نب دمحم، ٰییحی نب ٰیسیع زخاز، دبعاالٰیلع نب ایب ااسمل

اہقف یک اکی امجتع ںیم اؿ ےک اپس آےئ افر اہک ہک مہ ےس ا یس دحثی ایبؿ رفامےیئ وج آپ ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ں ےن رفامای اے دعی نب اح م ، االسؾ وبقؽ رک ےل امومؿ وہ ینس وہ، اوہنں ےن رفامای ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای اوہن

 اجےئ اگ، ںیم ےن رعض ایک ہک االسؾ ایک ےہ، آپ ےن رفامای وت اہشدت دے ال اہل اال اہلل افر ہی ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں افر وت اامیؿ

 الےئ رہ مسق یک دقتری وخاہ فہ ایھچ وہ ای ربی وہ ای ان دنسپدیہ ۔

  نب دمحم، ٰییحی نب ٰیسیع زخاز، دبعاالٰیلع نب ایب ااسملفر، یبعش، رضحت ہبعشیلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     88    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ اشىزی :  راوی  محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، اُاك بً محنس، اونض، یزیس رٔاشْ، ٌييه بً ٔيس، حرضت ابوموس

ًِ َیزٔیَس  ثََيا اِْلَِوَنُض َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ َباُك بِ ُِ ثََيا أَ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِْ َحسَّ أش َٔ ًِ   الِز ِيٕس َو َٔ  ًٔ ًِ ٌَُيِئه بِ َو

ِلٔب َمَثُل الِزيَصٔة  َٕ لََّه َمَثُل اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ََلةٕ أَبٔی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی  َّ ِلبَُها الِزیَاُح بٔ َٕ  ُت

سیق، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااسط نب دمحم، اشمع، سیدی راقیش، مینغ نب 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، بلق یک اثمؽ رپ یک رطح ےہ سج وک وہاںیئ یسک دیماؿ ںیم اٹل ٹلپ رکیت وہں ۔

 یدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااسط نب دمحم، اشمع، سیدی راقیش، مینغ نب سیق، رضحت اوبوم،ٰی ارعش :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     89    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، يىَّی، اونض، ُاله بً ابی الجىس، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

 َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ًٔ أَبٔی اِلَجِىٔس َو الٔٔه بِ َُ  ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َخالٔی َيِىََّی َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ اِْلَِنَعارٔ َحسَّ اَل َجاَئ َرُجْل ٔم

َّی اهَّلُ  ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي َ  إ أ َِ ُِٔسَر َلَها  َيأِتٔيَها َما  َُ اَل  َٔ ٌَّ لٔی َجارٔیَّة أَِوزُٔل َوِيَها  ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َتاُه َبِىَس َذلَٔک َوَلِيهٔ َو

ِّٕس  ُِٔسَر لَٔي َه َما  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ ِس َحَنَلِت اِلَجارٔیَُة  َٔ اَل  َٕ  َشِيْئ إَٔلَّ هَٔی كَائَٔيْة َِ

یلع نب دمحم، یلعی، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک ااصنر ںیم ےس اکی اصبح یبن ارکؾ یلص اہلل 

ےس زعؽ رک ولں ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اکی ولڈنی ےہ ایک ںیم اس 

؟ آپ ےن رفامای اس وک فیہ شیپ آےئ اگ وج اس ےک ےئل دقمر وہ  اک وہ، وھتڑے رعہص دعب فہ اصبح آےئ افر اہک ہک ولڈنی احہلم 

 وہیئگ ےہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سفن ےک ےئل وج زیچ اس ےک دقمر یک یئگ ےہ فیہ فا ع وہیت ےہ۔

 ، یلعی، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب نب دبعاہللیلع نب دمحم :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     90    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً ابی الجىس، حرضت ثوباٌ :  ویرا ْٰ  وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، وبساهَّل بً ويس

 ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ ؤيَسْ َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ  ٌَ ًِ ثَِوبَا أَبٔی اِلَجِىٔس َو
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و ُُ وَ َر َسَر إَٔلَّ السُّ َٕ  اِلبٔرُّ َوََل َیزُزُّ اِل
ٔ إَٔلَّ َه ََل َیزٔیُس فٔی اِلُىِنز لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٗ بَٔدٔفيَئٕة ُل اهَّلٔ َظَّ ُو الِزِز ٌَّ الزَُّجَل َليَُِحَ ٔ اُئ َوإ

 َيِىَنلَُها

، رضحت وثابؿ رفامےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ٰیسیع، دبعاہلل نب ایب ادعجل

 فہج فملس ےن رفامای، الھبیئ رمع وک زایدہ رک دیتی ےہ، افر دقتری وک وساےئ داع ےک وکیئ زیچ ںیہن ولاٹیت، افر آدیم رزؼ ےس اینپ اس اطخ یک

 ےس رحمفؾ رک دای اجات ےہ سج وک فہ رک اتھٹیب ےہ۔

 ، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ٰیسیع، دبعاہلل نب ایب ادعجل، رضحت وثابؿیلع نب دمحم :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     91    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وفاٍ بً مسله خّآ، اونض، مجاہس، حرضت َسأہ بً جىصه :  راوی

 ًِ ًِ ُمَجاهٕٔس َو ثََيا اِْلَِوَنُض َو اَل َحسَّ َٔ  ُٓ ا َّّ ًُ ُمِسلٕٔه اِلَد ثََيا َوَفاُئ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ ُجِىُصٕه  َة بِ َٔ ا  َُسَ

 ُُ اَل بَِل ِامَٔی ُِٔلُت یَا َر َٔ َبٕل  ِٕ ٕ ُمِسَت ازٔیزُ أَِو فٔی أَِمز َٕ َلُه َوَجزَِت بٔهٔ اِلَن َٕ َّْ بٔهٔ اِل َلُه َوَجَزِت وَل اهَّلٔ اِلَىَنُل ِامَٔی َج َٕ َّْ بٔهٔ اِل َج

َٖ َلهُ  ْ لَٔنا ُخلٔ ازٔیزُ َوكُل  ُمَيِسَّ َٕ  بٔهٔ اِلَن

رضحت رساہق نب مشعج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، اطعء نب ملسم افخػ، اشمع، اجمدہ، 

فملس لمع اس ابرے ںیم وہات ےہ سج ےک قلعتم ملق کشخ وہ  اک ےہ افر ادنازے ےئک اجےکچ ںیہ ای اےسی ارم ےک قلعتم لمع وہات 

ےک قلعتم ملق کشخ وہ  اک افر ادنازے ےئک اج ےکچ ےہ وج آدنئہ آےن فاال ےہ ؟ آپ ےن رفامای لمع اس ابرے ںیم وہات ےہ سج 

 افر رہ اکی وک وہستل دی یئگ ےہ اس اکؾ ےک ےئل سج ےک ےئل فہ دیپا ایک ایگ۔
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 اشہؾ نب امعر، اطعء نب ملسم افخػ، اشمع، اجمدہ، رضحت رساہق نب مشعج :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ےک ایبؿ ںیم ۔

     92    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، لٕيہ بً الوليس، اوزاعی، ابً جزیج، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ًٔ ُجَزیِ  ًِ ابِ ًِ اِْلَِوَزاعِٔی َو ًُ اِلَولٔئس َو ُة بِ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ٕج َو

ٌَّ َمجُ  ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ََل َوِبٔس اهَّلٔ  َِ ٌِ َمزُٔؼوا  ٔ َسارٔ اهَّلٔ إ ِٔ َ ٌَ بٔأ َِٙذبُو ٔة اِلُن ٔ اِْلُمَّ وَس هَٔذه

ََل ُتَسِلُنوا َوَلِيهِٔه  َِ ٌِ َلٕٔیُتُنوهُِه  ٔ َََِل َتِصَهُسوهُِه َوإ ٌِ َماتُوا  ٔ  َتُىوزُوهُِه َوإ

اہلل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب یفصم یصمح، ہیقل نب اولدیل، افزایع، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبع

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس اتم ےک وجمیس فہ ولگ ںیہ وج اہلل یک دقتری وک الٹھجےن فاےل ںیہ ارگ فہ امیبر وہ اجںیئ وت اؿ یک

 رکف۔ ایعدت ہن رکف، ارگ فہ رم اجںیئ وت اؿ ےک انجزفں رپ ہن اجؤ افر ارگ  م اؿ ےس ولم وت السؾ ہن

 دمحم نب یفصم یصمح، ہیقل نب اولدیل، افزایع، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

 یک ریپفی اک ایبؿتنس  :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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     93    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، وبساهَّل بً مزة، ابواَلحوػ، حرضت وبساهَّل :  راوی

 َ ًِ أَبٔی اِْل ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  ِحَؤػ َو

ٔلَی كُِل َخلٔيٕل  ِّی أَبَِزأُ إ ٔن َه أَََل إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ دّٔذا َخلٔيَّل ََلتََّدِذُت أَبَا برَِکٕ َخلٔيَّل إ ِيُت ُمتَّ ُ٘ ًِ ُخلَّتٔهٔ َوَلِو  ٔم

َسهُ  ِّ اَل َو٘ٔيْي َيِىىْٔ َن َٔ  َظاحَٔبُِٙه َخلٔيُل اهَّلٔ 

فآہل فملس  یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، دبعاہلل نب رمة، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

تس ےہ ےن رفامای ںیم رہ دفتس یک دفیتس ےس زیبار وہں ارگ ںیم یسک وک اہلل ےک وسا دفتس انبات وت اوبرکب وک انبات، اہمترا اسیھت اہلل اک دف

 ، فعیک رفامےت ںیہ اوہنں ےن اےنپ قلعتم رفامای۔

 اہللیلع نب دمحم، فعیک، اشمع، دبعاہلل نب رمة، اوباالوحص، رضحت دبع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     94    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ابی شیبہ ووَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ ابوبرک :  راوی

ثََيا اِْلَ  اَل َحسَّ َٔ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة  اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َحسَّ ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ِوَنُض َو

اَل َر  َٔ اَل  َبکَی أَبُو برَِکٕ َٔ َِ َىىْٔ َماُل أَبٔی برَِکٕ  َّ َٔقُّ َما َن َىىْٔ َماْل  َّ لََّه َما َن َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ اَل َهِل أَىَا َوَمالٔی ُُ َٔ  َو

وَل اهَّلٔ  ُُ  إَٔلَّ َلَک یَا َر

ریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش فیلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہ
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 ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم یسک ےک امؽ ےن اانت عفن ںیہن دای انتج اوبرکب ےک امؽ ےن دای، اوبرکب رف ڑپے افر ےنہک ےگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل

 فآہل فملس ںیم افر ریما امؽ آپ یہ ےک ےئل وت ںیہ ۔

 ہبیش فیلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     95    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ ، حسً بً ونارة، رفاس، شىيْ، حار ُ حرضت وَّی :  راوی

ًِ اِلحَ  ِْ َو ِىٔي ًِ الصَّ إس َو ًِ رٔفَ ًٔ وَُناَرَة َو ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا 
إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َٔ َحسَّ ًِ َوَّٓٔیٕ  اَل ار ُٔٔ َو َٔ اَل 

لٔیَن  ًِ اِْلَوَّ ُهؤل أَهِٔل اِلَجيَّةٔ ٔم ُ٘ ِيَسا  َُ َه أَبُو برَِکٕ َووَُنزُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ لٔیَن  َر َُ ًَ إَٔلَّ اليَّبِٔيیَن َواِلُنزِ ی َواِْلَٔخٔ

یِٔن   ََل تُِدبٔرِهَُنا یَا َؤَّیُّ َما َزاَما َحيَّ

ؿ ، نسح نب امعرة، رفاس، یبعش، احرث رضحت یلع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشہؾ نب امعر، ایفس

ےن رفامای اوبرکب، افر رمع تن ںیم وبڑوھں ےک رسدار ںیہ ، ےلہپ افر ےلھچپ دفونں ںیم وساےئ اایبنء افر روسولں ےک اے یلع بج کت 

 فہ زدنہ ںیہ اؿ وک ربخ تم دانی۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، نسح نب امعرة، رفاس، یبعش، احرث رضحت یلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     96    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس و ونزو بً وبساهَّل، و٘يي، اونض، وفيہ بً ُىس، حرضت ابوُىيس خسری :  راوی

ًِ َؤفيَّ  ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ  ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ِىٕس َو َُ  ًٔ َة بِ

َرجَ  ٌَّ أَهَِل السَّ ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َنا یَُزی اِلُدِسرِٔی  َ٘ َل ٔمِيُهِه  َّ ُِ ًِ أَ أت اِلُىََّی یََزاهُِه َم

ٌَّ أَبَا برَِکٕ َووَُنَز ٔمِيُهِه َوأَِنَىَنا ٔ َنأئ َوإ ٗٔ السَّ ا َِ ًِ ن ٖٔ ٔم ُِ ُ الُٔي فٔی اِْل ُب الفَّ َ٘ َِٙو  اِل

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یلع نب دمحم ف رمعف نب دبع اہلل، فعیک، اشمع، ہیطع نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ےس رمفی ےہ ہک

فآہل فملس ےن رفامای )تن ںیم( افےچن دراجت فاولں وک اؿ ےس ےلچن دراجت فاےل ویں د ےگ ں ےگ سج رطح آامسؿ ےک انکرے 

 رپ ولطع وہےن فاال اتسرہ داھکیئ داتی ےہ۔ اوبرکب فرمعایہن ںیم ےس ںیہ افر ایھچ زدنیگ ںیم وہں ےگ۔

 رمعف نب دبعاہلل، فعیک، اشمع، ہیطع نب دعس، رضحت اوبدیعس دخرییلع نب دمحم ف  :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     97    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً بصار، مؤمل، ُّياٌ، وبسالنلک بً ونیر، مولی ربعی بً َحاط، حرضت  :  راوی

 حذيّہ بً الامیٌ

ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي ح َوَحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َوِبٔس اِلَنلٔٔک َحسَّ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ْل  ُمَؤمَّ
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اَل َر  َٔ اَل  َٔ  ٌٔ ًٔ اِلامَیَ َة بِ َّ ًِ حَُذِي إط َو ًٔ َٔحَ ًِ رٔبِعِٔی بِ إط َو ًٔ َٔحَ ًِ َمِولّی لٔزٔبِعِٔی بِ ٕ َو ًٔ وَُنیِر َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ بِ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

ِّی ََل أَِزرٔی َما ٔن َه إ لَّ َُ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ َووَُنزَ  َو ًِ َبِىٔسی َوأََشاَر إ ًٔ ٔم َتُسوا بٔاللََّذیِ ِٔ ا َِ ائٔی ِٔيُِٙه  َٕ ِسُر َب َٔ 

یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، ؤملم، ایفسؿ، دبعانب ک نب ریمع، ومیل رل یع نب رحاش، رضحت ذحہفی نب اامیلؿ ےس رمفی ےہ 

ملس ےن رفامای ںیم ںیہن اجاتن ہک سک دقر ریمی  ہیق زدنیگ اہمترے درایمؿ ےہ  م ریمے دعب ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 آےن فاولں یک ادتقاء رکان افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب فرمع یک رطػ ااشرہ ایک۔

  رحاش، رضحت ذحہفی نب اامیلؿیلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، ؤملم، ایفسؿ، دبعانب ک نب ریمع، ومیل ر یع نب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     98    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، ابً مبارز، ونز بً ُىيس بً ابی حسین، حرضت ابً ابی مليٙہ :  راوی  وَّی بً محنس، یحٌ

ًٔ أَ  ٔىئس بِ َُ  ًٔ ًِ وَُنَز بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا ابِ ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ ابِ ُمَلِيََٙة بٔی حَُسیِٕن َو

 َٔ ٌَ أَِو  و ٌَ َويَُعلُّ ُه اليَّاُس یَِسوُو َّ تََي ِ٘ یزٔهٔ ا ا ُؤؼَي وَُنزُ َوََّی ََسٔ وُل َلنَّ ُٕ ًَ َوبَّإس َي نِٔىُت ابِ َُ اَل  ٌَ َوَلِيهٔ َٔ و ٌَ َوُيَعلُّ اَل یُِثيُو

ِس َزَحَنىْٔ  َٔ َلِه َیزُِوىْٔ إَٔلَّ َرُجْل  َِ ََِي َوأَىَا ِٔيهِٔه  ٌِ یُزِ ِبَل أَ تََرحََّه َوََّی وَُنَز ثُهَّ َٔ َِ ًُ أَبٔی ـَالٕٔب  إَٔذا َؤَّیُّ بِ َِ َّتُّ  َِاِلَت ٙٔٔيْ  َوأََخَذ بَٔنِي

 ًُّ ِيُت َْلَُل ُ٘  ٌِ ٔ ٌِ أَِلَقی اهَّلَ بٔنِٔثٔل َوَنلٔهٔ ٔمِيَک َوایُِه اهَّلٔ إ ٔلَیَّ أَ ُِّت أََحّسا أََحبَّ إ اَل َما َخلَّ َوَجلَّ َمَي   َلَيِجَىَليََّک اهَّلُ َوزَّ َٔ

وُل َذَهِبُت  ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َنَي َر ُِ ٌِ أَ ثَرُ أَ ِ٘ ِيُت أَ ُ٘ ِّی  أَىَا َوأَبُو برَِکٕ َووَُنزُ َوَزَخِلُت أَىَا َظاحٔبَِيَک َوَذلَٔک أَن

 ُٙ َِ ِجُت أَىَا َوأَبُو برَِکٕ َووَُنزُ  ًُّ َلَيِجَىَليََّک اهَّلُ َمَي َظاحٔبَِيَک َوأَبُو برَِکٕ َووَُنزُ َوََخَ  ِيُت أَُل

ی ہہ ےس رمفی ےہ اوہنں ےن دبعاہلل نب ہداس وک 
لل
یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، انب ابمرد، رمع نب دیعس نب ایب نیسح، رضحت انب ایب 
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ریھگے ںیم ےل ایل فہ اؿ ےک ےئل را ت یک  رفامےت وہےئ انس ہک بج رمع )ےک دسج ابمرک( وک اچراپیئ رپ راھک ایگ وت اؿ وک ولوگں ےن

داع رک رےہ ےھت، ای ویں رفامای ہک فہ ایکن رعتفی افر اےکن ےئل داع رک رےہ ےھت، انجزہ ےک ااھٹےئ اجےن ےس ےلہپ ، ںیم اؿ ںیم اشلم 

آپ ےک العفہ افر یسک ےک قلعتم  اھت۔ ںیم وتمہج وہا فہ یلع نب ایب قابل ےھت اوہنں ےن رمع ےک ےئل را ت یک داع یک رھپ رفامای ںیم ےن

ںیہن اچاہ ہک ںیم اہلل ےس اس ےک ےسیج لمع ےک اسھت ولمں افر اہلل یک مسق، ںیم ہشیمہ امگؿ رکات اھت ہک اہلل زعفلج آپ وک رضفر اےنپ 

رفامےت وہےئ اتنس اھت دف اسویھتں ےک اسھت رکںی ےگ افر ہی امگؿ اس فہج ےس اھت ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رثکت ےس ہی 

ہک ںیم افر اوبرکب ف رمع ےئگ ںیم افر اوبرکب ف رمع آےئ، ںیم اوبرکب فرمع ےلکن اس ےئل ںیم امگؿ رکات اھت ہک اہلل آپ وک اےنپ دفونں 

 اسویھتں ےس الم دںی ےگ۔

ی ہہ :  رافی
لل
 یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، انب ابمرد، رمع نب دیعس نب ایب نیسح، رضحت انب ایب 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ۔ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم 

     99    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً مينوٌ رقی، ُىيس بً مسلنہ، اُناويل بً اميہ، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

ًِ ىَإِٔي  َة َو ًٔ أَُميَّ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ًُ َمِسَلَنَة َو ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ثََيا َؤَّیُّ بِ
ُّْ  َحسَّ ٔي َج اليَّ اَل ََخَ َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ َو

اَل َهََٙذا ىُِبَىُث  َٕ َِ َه بَیَِن أَبٔی برَِکٕ َووَُنَز  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

یلع نب ومیمؿ ریق، دیعس نب ہملسم، اامسلیع نب اہیم، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس رضحت اوبرکب فرمع ےک درایمؿ ےس ےلکن افر رفامای ہک ایس رطح مہ ااھٹےئ اجںیئ ےگ۔

  اہیم، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمعیلع نب ومیمؿ ریق، دیعس نب ہملسم، اامسلیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     100    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوشىيب، ظالح بً ہيثه واُفی، وبسالٕسوس بً برک بً خييس، مالک بً مٍول، ووٌ بً حرضت ابوجحيّہ :  راوی

ًٔ ُخَيِيٕس َحسَّ  ًُ برَِکٔ بِ ؤس بِ سُّ ُٕ ثََيا َوِبُس اِل ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًُ اِلَهِيَثٔه اِلَوا ثََيا أَبُو ُشَىِيٕب َظالُٔح بِ ًِ ثََيا َمالُٔک بِ َحسَّ َوٕل َو ٍِ ًُ ٔم

َه أَبُو برَِکٕ َووَُنزُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  َة َو َّ ًٔ أَبٔی ُجَحِي ٌٔ بِ ًِ  َوِو ُهؤل أَهِٔل اِلَجئَّة ٔم ُ٘ ِيَسا  َُ

لٔیَن  َُ ًَ إَٔلَّ اليَّبِٔيیَن َواِلُنزِ ی لٔیَن َواِْلَٔخٔ  اِْلَوَّ

رمفی ےہ ہک انجب  ، اصحل نب مثیہ فایطس، دبعادقلفس نب رکب نب سینخ، امکل نب وغمؽ، وعؿ نب رضحت اوبہفیحج ےساوببیعش

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اوبرکب فرمع ےلہپ افر دعب ںیم آےن فاےل الہ تن ےک رمع ردیسہ ولوگں ےک رسدار 

 ں ےک۔وہں ےگ، وساےئ اایبنء افر روسول

 اوببیعش، اصحل نب مثیہ فایطس، دبعادقلفس نب رکب نب سینخ، امکل نب وغمؽ، وعؿ نب رضحت اوبہفیحج :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     101    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسہ، حسین بً حسً ، مىتنز بً ُلامیٌ، حنيس، حرضت اىس :  راوی

 ٌَ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا اِلُنِىَتنٔزُ بِ اََل َحسَّ َٔ ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ  ًُ اِلَحَس ًُ َوِبَسَة َواِلُحَسیُِن بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًِ حَُنِيٕس َو  َو
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 ًِ اَل َوائَٔصُة ٔٔيَل ٔم َٔ وَل اهَّلٔ أَیُّ اليَّأس أََحبُّ إَٔلِيَک  ُُ اَل ٔٔيَل یَا َر اَل أَبُوَها َٔ َٔ  الِزَجأل 

ادمح نب دبعہ، نیسح نب نسح ، رمتعم نب امیلسؿ، دیمح، رضحت اسن ےس رمفی ےہ ہک رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اؿ فملس ولوگں ںیم ےس بس ےس زایدہ دنسپدیہ آپ ےک زندکی وکؿ ےہ؟ رفامای اعہشئ رعض ایک ایگ رمدفں ںیم ےس وکؿ ےہ، رفامای 

 ےک فادل ۔

 ادمح نب دبعہ، نیسح نب نسح ، رمتعم نب امیلسؿ، دیمح، رضحت اسن :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     102    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابواُامہ، جویزی، حرضت وبساهَّل بً شٕيٖ :  راوی

اَل  َٔ  ٕٖ ًٔ َشٕٔي ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ اَمَة أَِخبََرنٔی اِلُجَزیِزٔیُّ َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌَ َحسَّ ُِٔلُت لَٔىائَٔصَة أَیُّ أَِظَحابٔهٔ كَا  

ُِٔلُت ثُهَّ  اَلِت وَُنزُ  َٔ ُِٔلُت ثُهَّ أَیُُّهِه  اَلِت أَبُو برَِکٕ  َٔ اَلِت أَبُو وُبَِيَسةَ  أََحبَّ إَٔلِيهٔ  َٔ  أَیُُّهِه 

یلع نب دمحم، اوبااسہم، وجریی، رضحت دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس رعض یک ہک احصہب ںیم ےس وکؿ 

ای رمع ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی وبحمب اھت، اوہنں ےن رفامای اوبرکب، ںیم ےن رعض ایک، اؿ ےک دعب، رفام

 رعض ایک اؿ ےک دعب وکؿ اھت؟ رفامای اوبدیبعہ ۔

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، وجریی، رضحت دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔ ااحصب روسؽ یلص اہلل

     103    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُناويل بً محنس ـلهی، وبساهَّل بً َخاط حوشْ، وواو بً حوشب، مجاہس، حرضت وبساهَّل بً وباس :  راوی

 ًٔ ًِ اِلَىوَّاؤ بِ ُّْ َو إط اِلَحِوَشٔي ًُ َٔخَ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ِلهٔیُّ َحسَّ
ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًِ ُمَجاهٕٔس َو  َحِوَشٕب َو

تَِبرَشَ  ُِ ِس ا َٕ ُس َل اَل یَا ُمَحنَّ َٕ َِ َلَه وَُنزُ ىَزََل ٔجبِرٔیُل  ُِ ا أَ اَل َلنَّ َٔ ََلؤ وَُنزَ  َوبَّإس  ُِ ٔ َنأئ بٔإ  أَهُِل السَّ

ی، دبعاہلل نب رخاش وحیش، وعاؾ نب وحبش، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ہداس ےن رفامای بج رمع االسؾ الےئ وت 

ح
طِّ

اامسلیع نب دمحم 

۔ )افر وخیش یک فہج ربجالیئ انزؽ وہےئ افر رفامای۔ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آامسؿ فاےل رمع ےک االسؾ ےس تہب وخش ںیہ

 یک آفاز ےس وگجن ااھٹ( ۔
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 ےس آامسؿ رفںوتں یک اّللّ

ی، دبعاہلل نب رخاش وحیش، وعاؾ نب وحبش، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ہداس :  رافی

ح
طِّ

 اامسلیع نب دمحم 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     104    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً محنس ـلحہ، زاؤز بً وفاٍ مسیىْ، ظالح بً ٘يساٌ، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب، حرضت ابی بً  :  راوی

 ٘ىب

 ٌَ ِيَسا َ٘  ًٔ ًِ َظالٔٔح بِ ُّْ َو ًُ َوَفإئ اِلَنٔسیىٔ ِلهٔیُّ أَىَِبأَىَا َزاُوزُ بِ
ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ٔىئس  َحسَّ َُ  ًِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ َو
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ًِ ُيَعأِحُ بِ  ُل َم لََّه أَوَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ِىٕب  َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ ًِ ُيَسِلُه ًٔ اِلُنَسئَّب َو ُل َم ُّٖ وَُنزُ َوأَوَّ ُه اِلَح

ُيِسخٔلُُه اِلَجيَّةَ  َِ  ٔ ًِ َیأُِخُذ بَٔئسه ُل َم  َوَلِيهٔ َوأَوَّ

، داؤد نب اطعء دمینی، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت ایب نب بعک ےس رمفی ےہ ہک اامسلیع نب دمحم ہحلط

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس ےس ےلہپ سج ےس قح اعتیل اصمہحف رفامںیئ ےگ فہ رمع ںیہ افر فہ بس ےس ےلہپ 

بس ےس ےلہپ صخش نج ےک اہھت وک قح اعتیل ڑکپںی ےگ افر تن ںیم دالخ رفامںیئ صخش ںیہ نج وک قح اعتیل السؾ رفامںیئ ےگ افر 

 ےگ۔

 اامسلیع نب دمحم ہحلط، داؤد نب اطعء دمینی، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت ایب نب بعک :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     105    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبيس ابووبيس مسیىْ، وبسالنلک بً ماجصوٌ، زىطی بً خالس، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ :  راوی

اَل حَ  َٔ  ٌٔ ًُ اِلَنأجُصو ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ اَل َحسَّ َٔ  ُّْ ًُ وُبَِيٕس أَبُو وُبَِيٕس اِلَنٔسیىٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًُ َخالٕٔس َو ثَىْٔ الزَّىِطٔیُّ بِ
 سَّ

لََّه اللَُّههَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ أب هَٔصاؤ بِ ًٔ اِلَدفَّ ََلَو بُٔىَنَز بِ ُِ ٔ ِْ َّ ا أَؤز

ّة   َخاظَّ

رعفة، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ  ة،دمحم نب دیبع اوبدیبع دمینی، دبعانب ک نب اموشجؿ، زیجن نب اخدل، اشہؾ نب رعف

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اہلل السؾ وک رمع ےک ذرےعی اغبل رفام ۔

 دمحم نب دیبع اوبدیبع دمینی، دبعانب ک نب اموشجؿ، زیجن نب اخدل، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     106    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس ، و٘يي، شىبہ، ونزو بً مزة، حرضت وبساهَّل بً ُلنہ :  راوی

 َُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل َخیِرُ َحسَّ ُٕ ا َي نِٔىُت َولٔيًّ َُ اَل  َٔ َلَنَة 

ؤل  ُُ لََّه أَبُو برَِکٕ َوَخیِرُ اليَّأس َبِىَس أَبٔی برَِکٕ وَُنزُ اليَّأس َبِىَس َر َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

یلع نب دمحم ، فعیک، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعاہلل نب ہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل 

 ں ںیم بس ےس رتہب اوبرکب ںیہ افر اوبرکب ےک دعب بس ےس رتہب رمع ںیہ ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب ولوگ

 یلع نب دمحم ، فعیک، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعاہلل نب ہملس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     107    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً حار ُ مّصی، ليث بً ُىس، وٕيل، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِ ًُ اِلَحار ُٔٔ اِلنِّٔصٔیُّ أَى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنَسئَّب َحسَّ ٔىيُس بِ َُ ًٔ ٔشَهإب أَِخبََرنٔی  ًِ ابِ ِيْل َو َٕ ثَىْٔ وُ ِىٕس َحسَّ َُ  ًُ َبأَىَا اللَِّيُث بِ

اَل بَِیَيا أَىَا ىَا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا ؤِيَس َر ُّ يَّا ُجلُو ُ٘ اَل  َٔ ٌَّ أَبَا هَُزیَِزَة  إَٔذا أَىَا بٔاِمَزأَةٕ ئْٔه َرأَیُِتىْٔ فٔی الِ أَ َِ َجئَّة 
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َولَِّيُت ُمِسبٔزّ  َِ ٌَیَِرَتُه  ُت  ََِذرَکِ اَلِت لُٔىَنَز  َٕ َِ ِّصُ  َٕ ًِ َهَذا اِل ِلُت لَٔن ُٕ َِ ِّصٕ  َٔ ٔلَی َجاىٔٔب  ُ إ أ ًُ َتَتَوؼَّ َبکَی وَُنزُ بِ َِ اَل أَبُو هَُزیَِزَة  َٔ ا 

ِّی یَ  َبٔی َوأُم اَل أََوَلِيَک بٔأ َٕ َِ أب  وَل اهَّلٔ أٌََاُر اِلَدفَّ ُُ  ا َر

دمحم نب احرث رصمی، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ مہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

فںیہ ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت آپ ےن رفامای درںی اانثئ، ہک ںیم وسای وہا اھت ، ںیم ےن اےنپ آپ وک تن ںیم داھکی، 

اکی لحم ےک ولہپ ںیم اکی وعرت فوض رک ریہ یھت، ںیم ےن وپاھچ ہک ہی لحم سک اک ےہ؟ اس ےن اہک ہک رمع اک۔ ںیم ےن رمع یک ریغت 

 وک اید ایک افر ےھچیپ ولٹ آای۔ اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رمع ہی نس رک رف ڑپے افر ےنہک ےگل ایک آپ رپ نج رپ ریمے امں ابپ دفا وہں ںیم

 فں اگ۔ریغت رک

 دمحم نب احرث رصمی، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     108    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً خلْ، وبساَلوَّی، محنس بً اُحٖ، مٙحول، ٌؽيْ بً حار ُ، حرضت ابوذر :  راوی  ابوُلنہ یحٌ

ْٕ َحسَّ  ًُ َخَل َلَنَة َیِحٌَْ بِ َُ ثََيا أَبُو  ًِ َحسَّ ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو ْٔ بِ ًِ ٌَُؽِي ًِ َمُِٙحوٕل َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َو

َّٖ َوََّی لَٔس  ٌَّ اهَّلَ َوَؼَي اِلَح ٔ وُل إ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ وُل بٔهٔ أَبٔی َذٓرٕ  ُٕ ٌٔ وَُنَز َي  ا

ی   نب احرث، رضحت اوبذر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ اہلل اوب

 

َ

 

ع
ہملس ٰییحی نب ،فل، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، لوحکؽ، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ےن قح وک رمع یک زابؿ رپ رھک دای فہ ایس ےک اسھت ابت رکےت ںیہ ۔

ی   نب احرث، رضحت اوبذراوبہملس ٰییحی  :  رافی

 

َ

 

ع
 نب ،فل، دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، لوحکؽ، 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     109    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، ابووثناٌ بً خالس، وبسالزحنً بً ابی زىاز، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ َوِبٔس الزَّ ًُ َخالٕٔس َو ٌُ بِ ثََيا أَبٔی وُِثَنا ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبٔی الزِىَازٔ َو ًٔ بِ ِحَن

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٔج َو ٌَ اِْلرَِعَ ا َّّ ًُ َو ٌُ بِ ْٖ فٔی اِلَجئَّة َوَرِٔيقٔی ِٔيَها وُِثَنا ْٕٓ َرِٔي اَل لٔکُِل ىَٔي َٔ  لََّه 

اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اوبامثعؿ نب اخدل، دبعارلنمح نب ایب زاند، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب 

رفامای تن ںیم رہ یبن اک اکی اسیھت وہاگ افر ریمے اسیھت تن ںیم رضحت امثعؿ نب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 افعؿ وہں ےگ۔

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اوبامثعؿ نب اخدل، دبعارلنمح نب ایب زاند، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     110    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ىاز، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، ابووثناٌ بً خالس، وبسالزحنً بً ابی ز :  راوی

ًِ َوِبٔس الزَّ ًُ َخالٕٔس َو ٌُ بِ ثََيا أَبٔی وُِثَنا ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبٔی الزِىَازٔ َو ًٔ بِ ِحَن
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 َّْ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٔج َو ٌُ َهَذا ٔجبِرٔیُل أَِخبََرنٔی اِْلرَِعَ اَل یَا وُِثَنا َٕ َِ ٌَ ؤِيَس بَأب اِلَنِسجٔٔس  َه َلقَٔی وُِثَنا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

َة َوََّی ٔمِثٔل ُظِحبَتَٔها يَّ َٔ ٗٔ ُر َجَک أُوَّ كُِلُثووٕ بٔنِٔثٔل َظَسا ِس َزوَّ َٔ ٌَّ اهَّلَ   أَ

وبامثعؿ نب اخدل، دبعارلنمح نب ایب زاند، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت امثعؿ ےس دجسم ےک ابرہ درفازے رپ ےلم، افر رفامای۔ اے امثعؿ ہی ربجالیئ ںیہ اوہنں ےن 

  رضحت ر ہی ےک  رہ یک لثم افر ایہن  یسی اصمتح رپ رک دای۔ےھجم ربخ دی ےہ ہک اہلل ےن آپ اک اکنح اؾ وثلکؾ ےس

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اوبامثعؿ نب اخدل، دبعارلنمح نب ایب زاند، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     111    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ازریس، ہصاو بً حساٌ، محنس بً ُیریً، حرضت ٘ىب بً وجزہ :  راوی

 ًُ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ وُ  َحسَّ ِىٔب بِ َ٘  ًِ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َو ا ًٔ َحسَّ ًِ هَٔصاؤ بِ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ِجَزَة ُمَحنَّ

 َِ هُ  ُُ ِ يَّْي َرأ َٕ َنزَّ َرُجْل ُم َِ بََها  ََِْقَّ لََّه ِٔتَِيّة  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َذرَکَ َر لََّه َٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َبِلُت َر ِٕ َت ُِ ٌَ ثُهَّ ا َِأََخِذُت بَٔؽِبَعِی وُِثَنا َوثَِبُت  َِ ِلُت َهَذا  َهَذا َیِوَمئٕٔذ َوََّی اِلُهَسی  ُٕ َِ َه  لَّ َُ َوَلِيهٔ َو

اَل َهَذا َٔ 

، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت بعک نب ہرجہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی

ہیلع فآہل فملس ےن اکی ہنتف اک ذرک ایک رقیبی زامےن ںیم ایس فتق اکی آدیم اےنپ رس وک ڈاھےپن وہےئ سگرا۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وہاگ ، ںیم ےن الھچگن اگلیئ افر رضحت امثعؿ وک ڑکپ ایل۔ رھپ ںیم ےن انجب روسؽ فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی صخش اس دؿ دہاتی رپ 
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 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض یک ہی فاےل? آپ ےن رفامای اہں ۔

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت بعک نب ہرجہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     112    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، رفح بً ِؽالہ، ربيىہ بً یزیس زمصقی، نىناٌ بً بصیر، حرضت وائصہ :  راوی

ًٔ یَزٔیَس  ًِ َربٔيَىَة بِ ََِؽاَلَة َو  ًُ ُج بِ ثََيا اِلرَفَ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ٌٔ بِ ِىَنا ًِ اليُّ  الِسَمِصقِٔی َو

 ٕ َک اهَّلُ َهَذا اِْلَ  َبٔصیر ٌِ َوَلَّ ٔ ٌُ إ َه یَا وُِثَنا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  أََراَزَک َو َِ ِمَز َیِوّما 

وُل َذلَٔک ثَََل  ُٕ ََل َتِدَلِىُه َي َِ نََّعَک اهَّلُ  َٔ نٔيَعَک الَّٔذی  َٔ ٌِ َتِدَلَي  ٌَ أَ و ُٕ ٔ ِلُت لَٔىائَٔصَة َما اِلُنَياِ ُٕ َِ  ٌُ اَل اليُِّىَنا َٔ  َُ َمزَّإت 

اَلِت أُِنٔسیُتهُ  َٔ ٌِ ُتِىلیٔٔم اليَّاَس بَٔهَذا   َمَيَىٔک أَ

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، رفح نب اضفہل، رہعیب نب سیدی دیقشم، امعنؿ نب ریشب، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص 

 رفامای۔ اے امثعؿ ارگ اہلل ںیہمت اس ارم )الختف( اک فایل انب دے وت انم نیق اچںیہ ےگ ہک  م صیمق ااتر دف )ینعی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

الختف( وج اہلل ےن ںیہمت انہپیئ وہیگ  م اس وک ہن ااتران آپ ےن نیت رمہبت رفامای۔ امعنؿ نب ریشب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

 زیچ ےن ہی ابت ولوگں وک اتبےن ےس رفک دای، اوہنں ےن رفامای ہک ےھجم ہی ابت الھب دی یئگ۔اعہشئ ےس رعض یک ہک آپ وک سک 

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، رفح نب اضفہل، رہعیب نب سیدی دیقشم، امعنؿ نب ریشب، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     113    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ائصہمحنس بً وبساهَّل بً ىنیر ووَّی بً محنس، و٘يي، اُناويل بً ابی خالس، ٔيس بً ابی حازو، حرضت و :  راوی

َنىٔ  ُِ ٔ ثََيا إ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ  َوَؤَّیُّ بِ
ٕ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ِئس بِ َٔ  ًِ ًُ أَبٔی َخالٕٔس َو يُل بِ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  وَل َحازٔوٕ َو ُُ ُِٔلَيا یَا َر ٌَّ ؤِيسٔی َبِىَؾ أَِظَحابٔی  لََّه فٔی َمَزٔؼهٔ َوزِٔزُت أَ

ُِٔلَيا أَََل ىَِسوُو َلَک وُِثنَ  ََٙت  ََِس ُِٔلَيا أَََل ىَِسوُو َلَک وَُنَز  ََٙت  َس َِ ََِجَىَل اهَّلٔ أَََل ىَِسوُو َلَک أَبَا برَِکٕ  َدََل بٔهٔ  َِ ََِجاَئ  اَل َنَىِه  َٔ  ٌَ ا

ِهَلَة َم اليَّ  َُ ثَىْٔ أَبُو  ََِحسَّ ِيْس  َٔ اَل  َٔ یَّرُ  ٍَ ٌَ َیَت لََّه یُکَِلُنهُ َوَوِجُه وُِثَنا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ًَ ٔي ٌَ بِ ٌَّ وُِثَنا ٌَ أَ ِولَی وُِثَنا

َه َوهٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ ارٔ إ اَل َیِوَو السَّ َٔ  ٌَ ا َّّ اَل َؤَّی  فٔی َحٔسیثٔهٔ َوأَىَا َظابْٔز َو َٔ أَىَا َظائْٔز إَٔلِيهٔ َو َِ ٔلَیَّ َوِهّسا  َس إ

َِکَاىُوا یُزَِوىَُه َذلَٔک اِلَيِوَو  ِيْس  َٔ اَل  َٔ  َوَلِيهٔ 

انجب روسؽ اہلل  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن فیلع نب دمحم، فعیک، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رمض اوملت ںیم رفامای ریما یج اچاتہ ےہ ہک ریما وکیئ اسیھت ریمے اپس وہ، مہ ےن رعض ایک ای 

ش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ آپ ےک ےئل اوبرکب وک الب ںیل ، آپ اخومش رےہ، مہ ےن اہک ہک رمع وک الب ںیل۔ آپ اخوم

 رےہ، مہ ےن اہک ہک امثعؿ وک الب ںیل ، آپ ےن رفامای ہک اہں۔ امثعؿ رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک لھک ااھٹ

اؿ وک دھکی رک۔ آپ ےن اؿ ےس ابںیت رکین رشفع رک دںی اس دفراؿ رضحت امثعؿ اک رہچہ ریغتم وہات راہ، سیق رفامےت ںیہ ہک  ھج ےس 

 افعؿ ےک الغؾ اوب ہلہ ےن ایبؿ ایک ہک امثعؿ ےن اینپ اہشدت ےک رفز رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم امثعؿ نب

ےس دہع ایل اھت ہک ںیم اس وک وپرا رکفں اگ۔ رضحت یلع اینپ رفاتی ںیم رفامےت ںیہ ہک ںیم اس رپ ربص رکفں اگ۔ سیق رفامےت ںیہ ہک 

  رےہ ےھت۔ولگ اؿ وک اس دؿ دھکی

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن فیلع نب دمحم، فعیک، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     114    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي وابومىاویہ و وبساهَّل بً ىنیر، اونض، وسی بً ثابت، زْ بً حبيض، حرضت وَّی :  راوی

ثَ  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ِْ بِ ًِ زٔ ًٔ ثَابٕٔت َو ًِ َؤسِی بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ٕ َو ًُ ىَُنیِر َيا َو٘ٔيْي َوأَبُو ُمَىاؤیََة وَوِبُس اهَّلٔ بِ

 َّ َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِّیُّ َظَّ ُّْ اِْلُم ٔي
ٔلَیَّ اليَّ اَل َوهَٔس إ َٔ َْ اهَّلُ َوِيُه  ًِ َوَّٓٔیٕ َرضٔ ًْ َوََل یُِبٍُٔؽىْٔ إَٔلَّ ُه ََل حُبَِيٕض َو  ُمِؤٔم

یُحٔبُّىْٔ إَٔلَّ

 ْٖ ٔ  ُمَياِ

یلع نب دمحم، فعیک فاوباعمفہی ف دبعاہلل نب ریمن، اشمع، دعی نب اثتب، زر نب شیبح، رضحت یلع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن ایم یلص اہلل 

 ر انمقف  ھج ےس ضغب رےھک اگ۔ہیلع فآہل فملس ےن  ھج ےس دہع ایل اھت ہک  ھج ےس ومنم یہ تبحم رکےئ اگ اف

 یلع نب دمحم، فعیک فاوباعمفہی ف دبعاہلل نب ریمن، اشمع، دعی نب اثتب، زر نب شیبح، رضحت یلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     115    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ُىس بً ابزاہيه، ابزاہيه بً ُىس بً ابی ؤاػ، حرضت ابوؤاػ :  راوی

اَل  َٔ ًٔ إٔبَِزاهٔيَه  ِىٔس بِ َُ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ِىٔس بِ َُ  ًَ نِٔىُت إٔبَِزاهٔيَه بِ َُ
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 َّ َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو إػ یَُحِس ُُ َو َّٔ ًِ أَبٔی َو ٌَ ٔم ٌَ ٔمىِْ بَٔنِيزَٔلةٔ َهاُرو ٌِ َتُٙو اَل لَٔىَّٓٔیٕ أَََل َتزَِضْ أَ َٔ هُ 

 ُموَسْ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اربامیہ نب دعس نب ایب فاقص، رضحت اوبفاقص ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ 

  م اس ابت رپ وخش ںیہن وہ ہک  م ریمے زندکی اےسی یہ وہ ےسیج رضحت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ےس رفامای ایک

 اہرفؿ رضحت وم،ٰی ےک زندکی۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اربامیہ نب دعس نب ایب فاقص، رضحت اوبفاقص :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     116    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اٍ بً وازبوَّی بً محنس، ابوالحسین، حناز بً ُلنہ، وَّی بً زیس بً جسواٌ، وسی بً ثابت، بز :  راوی

ًٔ َزیِٔس بِ  ًِ َؤَِّی بِ َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا أَبُو اِلُحَسیِٔن أَِخبََرنٔی َحنَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ ثَابٕٔت َحسَّ ًِ َوسِٔی بِ ٌَ َو ًٔ ُجِسَوا

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َبِلَيا َمَي َر ِٔ اَل أَ َٔ ًٔ َوازٕٔب  ًِ اِلبََرأئ بِ أََمزَ َو َِ  ٖٔ ی ٔ َيزََل فٔی َبِىٔؾ الرطَّ َِ لََّه فٔی َحجَّتٔهٔ الًَّْٔ َحجَّ  َُ َو

ُّٔسهِٔه  ًِ أَِن اَل أََلِسُت أَِولَی بٔاِلُنِؤٔمئیَن ٔم َٕ َِ َْ اهَّلُ َوِيهُ  أََخَذ بَٔيسٔ َوَّٓٔیٕ َرضٔ َِ ََلَة َجأمَىّة  اَل أََلِسُت أَِولَی العَّ َٔ الُوا بَََّی  َٔ  

ًِ بٔکُِل ُمِؤمٔ  ٔ َم ًِ َواََلُه اللَُّههَّ َواز ًِ أَىَا َمِوََلُه اللَُّههَّ َوأل َم َهَذا َولٔیُّ َم َِ اَل  َٔ الُوا بَََّی  َٔ ِّٔسهٔ  ًِ َن   َواَزاهُ ًٕ ٔم

 یلع نب دمحم، اوبانیسحل، امحد نب ہملس، یلع نب زدی نب دجاعؿ، دعی نب اثتب، رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک مہ اس جح ںیم روسؽ اہلل

ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت وج روسؽ اہلل ےن ایک۔ آپ راےتس ںیم یسک ہگج ارتے ، امنز اک مکح دای، رھپ یلع اک اہھت ڑکپا اف

رفامای ایک ںیم اامیؿ فاولں ےک زندکی ایکن اجونں ےس زایدہ وبحمب ںیہن وہں ؟ ولوگں ےن رعض ایک ویکں ںیہن۔ رفامای یلع رہ اس 
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 تس ںیہ وج ےھجم دفتس راتھک ےہ۔ اے اہلل وت اس وک دفتس رھک وج یلع وک دفتس راتھک ےہ ۔صخش ےک دف

 یلع نب دمحم، اوبانیسحل، امحد نب ہملس، یلع نب زدی نب دجاعؿ، دعی نب اثتب، رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     117    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، و٘يي، ابً ابی ليَّی، حٙه، وبسالزحنً بً ابی ليَّی، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی  :  راوی

ًِ َوِبٔس ا َُٙه َو ثََيا اِلَح ًُ أَبٔی َلِيََّی َحسَّ ثََيا ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ٌَ أَبُو َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ أَبٔی َلِيََّی  ًٔ بِ لزَِّحَن

 ٔ ْٔ فٔی الِصَتأئ َوث ِي ٌَ یَِلَبُس ثَٔياَب العَّ َِکَا ٌَّ َلِيََّی َيِسُنزُ َمَي َوَّٓٔیٕ  ٔ اَل إ َٕ َِ أَِلَتهُ  َُ ِلَيا َلِو  ُٕ َِ  ْٔ ِي َياَب الِصَتأئ فٔی العَّ

وَل  ُُ ُِٔلُت یَا َر ٔلَیَّ َوأَىَا أَِرَمُس اِلَىیِٔن یَِوَو َخِيبََر  َه َبَىَث إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َل فٔی َوِيىْٔ َر َّ َت َِ ِّی أَِرَمُس اِلَىیِٔن  ٔن  اهَّلٔ إ

 ُ اَل ث َٔ ا َوََل بَزِّزا َبِىَس یَِؤمئٕٔذ َو َنا َوَجِسُت ََحًّ َِ اَل  َٔ اَل اللَُّههَّ أَذِهِٔب َوِيُه اِلََحَّ َواِلبَرَِز  َٔ وَلهُ  هَّ  ُُ َْلَبَِىثَنَّ َرُجَّل یُحٔبُّ اهََّل َوَر

بَ  َِ َٓ َلهُ اليَّاُس  َترَشَّ َِ إر  ولُُه َلِيَس برَٔفَّ ُُ أَِوَفاَها إٔیَّاهُ َویُٔحبُُّه اهَّلُ َوَر َِ ٔلَی َوَّٓٔیٕ   َىَث إ

رات امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، انب ایب یلیل، مکح، دبعارلنمح نب ایب یلیل، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل رفامےت ںیہ ہک اوبٰیلیل یلع ےک اسھت 

رگویمں ںیم۔ مہ ےن اہک آپ وک وگتفگ رک رےہ ےھت افر یلع رگویمں فاےل ڑپکے رسدویں ںیم ےنہپ وہےئ ےھت افر رسدویں فاےل 

اؿ ےس وپںیھچ۔ یلع ےن رفامای ہک یبن ےن ےھجم ربیخ ےک دؿ الب اجیھب ریمی آںیھکن دھک ریہ ںیھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

یم افر رسدی اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی آوھکنں ںیم فیلکت ےہ۔ آپ ےن ریمی آوھکنں رپ اانپ اعلب اگلای رھپ رفامای۔ اے اہلل اےس رگ

ےس اچبان۔ یلع رفامےت ںیہ ہک اس دؿ ےک دعب ںیم ےن رسدی افر رگیم وک وسحمس ںیہن ایک۔ افر یبن ےن رفامای ںیم اےسی صخش وک البؤں اگ 

ےہ،  وج اہلل افر اس ےک روسؽ وک وبحمب راتھک ےہ، افر اہلل افر اس اک روسؽ یھب اےس وبحمب ر ےتھ ںیہ ، فہ زلایئ ےس اھبےنگ فاال ںیہن

 ولگ اایتشؼ ےس ااظتنر رکےن ےگل، آپ ےن یلع وک الب اجیھب افر ڈنھجا اؿ وک اطع ایک۔
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 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، انب ایب یلیل، مکح، دبعارلنمح نب ایب یلیل، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     118    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ واُفی، مىَّی بً وبسالزحنً ، ابً ابی ذئب، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی  محنس بً موس

ًُ أَبٔی ذٔئِٕب وَ  ثََيا ابِ ًٔ َحسَّ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن َّی بِ ثََيا اِلُنَىَّ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًُ ُموَسْ اِلَوا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو

ِيَسا َشَبأب  َُ ًُ َواِلُحَسیُِن  َه اِلَحَس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  أَهِٔل اِلَجئَّة َوأَبُوهَُنا َخیِْر ٔمِيُهَنا َر

ی نب دبعارلنمح ، انب ایب ذبئ، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

نعِّ

دمحم نب وم،ٰی فایطس، 

ی  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نسح افر نیسح الہ تن ےک ونوجاونں ےک رسدار وہں ےگ افر اؿ ےک فادل

نعِّ

اؿ دفونں ےس رتہب ےہ۔ 

ی ےن یلع یک تلیضف ںیم اسھٹ دحںیثی ڑھگےن اک ارتعاػ ایک ےہ۔ 

نعِّ

نب دبعارلنمح فایطس یک رطح ںیہ۔ انب نیعم رفامےت ںیہ ہک 

مَا ،  ُ
ه ْ

 

نِی

 
ٌ
ر ْ
 َ

 

وُبُُهَ  خ
َ
 ےک ریغب ےہ۔ہی دنس فیعض ےہ افر اس یک الص رتذمی ںیم ےہ افر اسنیئ ںیم رضحت ذحہفی یک دحثی ےس ےہ وج، أ

ی نب دبعارلنمح ، انب ایب ذبئ، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

نعِّ

 دمحم نب وم،ٰی فایطس، 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

     119    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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، رشیک، ابواُحٖ، حبَْ بً جيازہ :  راوی ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ وُویس بً ُىيس واُناويل بً موس

 ًِ یْک َو ثََيا رَشٔ الُوا َحسَّ َٔ ًُ ُموَسْ  َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ٔىيٕس َوإ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  َحسَّ ِْ بِ َٔ ًِ حُِب َٖ َو َح ُِ ٔ أَبٔی إ

وُل َؤَّی  ٔمىِ 
ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ  َؤَّی  ُجَياَزَة 

 ْ َوأَىَا ٔمِيهُ َوََل یَُؤِزی َوىِْ إَٔلَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش فوسدی نب دیعس فاامسلیع نب ومیس، رشکی، اوب ااحسؼ ، یشبح نب انجدہ ےس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 ےس وہں ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اراشد رفامےت وہےئ انس ہک یلع  ھج ےس ںیہ افر ںیم یلع 

 اوبرکب نب ایب ہبیش فوسدی نب دیعس فاامسلیع نب وم،ٰی، رشکی، اوباقحس، یشبح نب انجدہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     120    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وَلٍ بً ظالح، ميہال، وباز بً وبساهَّل :  راوی ْٰ  محنس بً اُناويل رازی، وبيساهَّل بً موس

َنٔىيَل الزَّازٔیُّ  ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبٔس َحسَّ ٔ بِ ًِ َوبَّاز ًِ اِلنِٔيَهأل َو ًُ َظالٕٔح َو ًُ ُموَسْ أَىَِبأَىَا اِلَىََلُئ بِ ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ َحسَّ

ُٖ اِْلَ  َه َوأَىَا الِعِسی لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ولٔهٔ َظَّ ُُ اَل َؤَّی  أَىَا َوِبُس اهَّلٔ َوأَُخو َر َٔ اَل  َٔ بَرُ ََل اهَّلٔ  اْب  ِ٘ ذَّ َ٘ ولَُها َبِىٔسی إَٔلَّ  ُٕ َي

ئیَن  ُٔ ِبَل اليَّأس بَٔسِبٔي  َٔ  َظلَِّيُت 

دمحم نب اامسلیع رازی، دیبع اہلل نب ومیس، العء نب اصحل، اہنمؽ، ہداد نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک رضحت یلع ےن ایبؿ رفامای ںیم اہلل 

  اچ وہں اس ابت وک ریمے دعب وساےئ وھجےٹ ےک وکیئ ںیہن ےہک اک دنبہ افر اس ےک روسؽ ےک اھبیئ وہں۔ ںیم بس ےس ڑبھ رک

 ( اگ۔ ںیم ےن افر ولوگں ےس است اسؽ ےلہپ امنز ڑپیھ )ینعی ںیم بس ےس ےلہپ االسؾ الای۔
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 دمحم نب اامسلیع رازی، دیبعاہلل نب وم،ٰی، العء نب اصحل، اہنمؽ، ہداد نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     121    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً مسله، ابً ُابق وبسالزحنً، وبسالزحنً بً ُباك ُىس بً ابی ؤاػ :  راوی  وَّی بً محنس، ابومىاویہ، موس

ابٕٔق َوهَُو َوبِ  َُ  ًٔ ًِ ابِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا ُموَسْ بِ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ أَبٔی َحسَّ ِىٔس بِ َُ  ًِ ًٔ َو ُس الزَِّحَن

ٔؽَب  ٍَ َِ َياَل ٔمِيهُ  َِ ا  وا َولٔيًّ ََِذرَکُ ِىْس  َُ ََِسَخَل َوَلِيهٔ  اتٔهٔ  ٔسَو ُمَىاؤیَُة فٔی َبِىٔؾ َحجَّ َٔ اَل  َٔ إػ  َّٔ وُل َهَذا َو ُٕ اَل َت َٔ ِىْس َو َُ

َى  َِ ِيُت َمِوََلُه  ُ٘  ًِ وُل َم ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل أَىَِت ٔمىِْ بَٔنِيزَٔلةٔ لَٔزُجٕل  ُٕ نِٔىُتهُ َي َُ َّٔی  َمِوََلُه َو

وُل َْلُِؤفیَنَّ الزَّاَیَة اِلَيِوَو َرُجَّل یُٔحبُّ  ُٕ نِٔىُتهُ َي َُ َّْ َبِىٔسی َو َُّه ََل ىَٔي ًِ ُموَسْ إَٔلَّ أَى ٌَ ٔم وَلهُ َهاُرو ُُ   اهَّلَ َوَر

 طب دبعارلنمح، دبعارلنمح نب طابط دعس نب ایب فاقص ےک فاہطس ےس رفامےت ںیہ ہک یلع نب دمحم، اوباعمفہی، وم،ٰی نب ملسم، انب اس

اعمفہی یسک جح ےک وم ع رپ رشتفی الےئ۔ دعس اؿ ےک اپس ےھت اوہنں ےن رضحت یلع اک ذترکہ ایک۔ اعمفہی ےن اؿ ےک ابرے ںیم 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ھچک اہک، دعس ےصغ ںیم آےئگ افر رفامای  م اس صخش ےک قلعتم ےتہک وہ ںیم ےن

سج اک ںیم دفتس وہں یلع یھب اس ےک دفتس ںیہ افر ہی  م ریمے زندکی اےسی یہ وہ ےسیج اہرفؿ، وم،ٰی ےک زندکی۔ رگم ہی ہک 

اگ وج اہلل افر اس ےک روسؽ وک ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن افر ںیم ےن آپ وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم آج ڈنھجا اس صخش وک دفں 

 وبحمب راتھک ےہ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، وم،ٰی نب ملسم، انب اس طب دبعارلنمح، دبعارلنمح نب طابط دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اک ایبؿتنس یک ریپفی  :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     122    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، محنس بً ميٙسر، حرضت جابز :  راوی

اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز َٙٔسرٔ َو ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  

اَل الزُّبَیِرُ  َٕ َِ ِوؤ  َٕ ٔ اِل ًِ َیأِتٔیَيا بَٔدبَر یَِمَة َم َه یَِوَو رُقَ
لَّ َُ اَل َوَلِيهٔ َو َٕ َِ اَل الزُّبَیِرُ أَىَا ثَََلثّا  َٕ َِ ِوؤ  َٕ ٔ اِل ًِ َیأِتٔیَيا بَٔدبَر اَل َم َٕ َِ أَىَا 

ٌَّ َحَوارٔیَّ الزُّبَیِرُ  ٔ ْٕٓ َحَوارٔی  َوإ ٌَّ لٔکُِل ىَٔي ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  اليَّ

فی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویؾ رق ہظ ےک یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ےس رم

وم ع رپ، وکؿ ںیمہ وقؾ رشمنیک ےک قلعتم ربخ دے اگ؟ رضحت زریب ےن اہک ہک ںیم رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکؿ 

ا۔ رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ ںیمہ وقؾ ےک قلعتم ربخ دے اگ۔ رضحت زریب ےن اہک ہک ںیم ، ااسی نیت رمہبت وہ

 یبن اک اکی وحاری وہات ےہ ریمے وحاری زریب ںیہ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     123    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، ہصاو بً رعوة، رعة، حرضت زبیر :  راوی

ثََيا أَبُو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ِس  َحسَّ َٕ اَل َل َٔ  ٔ ًِ الزُّبَیِر ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًُ رُعِ ثََيا هَٔصاُو بِ ُمَىاؤَیَة َحسَّ
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َه أَبََویِهٔ یَِوَو أُحُسٕ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َجَنَي لٔی َر

ت زریب رفامےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ےئل یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفة، رعة، رضح

 )داع ںیم( اےنپ فادلنی وک عمج رفامای ادح ےک وم ع رپ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفة، رعة، رضحت زریب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     124    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ار و ہسیہ بً وبسالوہاب، ُّياٌ بً وییيہ، ہصاو بً رعوة ، حرضت وائصہہصاو بً ون :  راوی

ًِ هَٔصاؤ  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اِلَوهَّأب  إر َوهَٔسیَُّة بِ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل  َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  َوَة َو ًٔ رُعِ بِ

َوةُ  اَلِت َوائُٔصُة یَا رُعِ ُح أَبُو برَِکٕ َوالزُّبَ َٔ ًِ َبِىسٔ َما أََظابَُهِه اِلَْقِ ؤل ٔم ُُ َتَجابُوا ِهَّلِل َوالزَّ ُِ ًَ ا ًِ الَّٔذی ٌَ أَبََواَک ٔم  یِرُ كَا

اشہؾ نب امعر ف دہہی نب دبعاولاہب، ایفسؿ نب ہنییع، اشہؾ نب رعفة اےنپ فادل ےک فاہطس ےس رفامےت ںیہ ہک  ھج ےس رضحت اعہشئ ےن 

، اے رعفة، اہمترے ابپ )دادا افر انان( اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت وہنجں ےن فیلکت ااھٹےن ےک ابفوجد اہلل افر اس ےک روسؽ رفامای

 یک اکپر اک وجاب دای )ادح ےک وم ع رپ( ینعی اوبرکب افر زریب۔

 اشہؾ نب امعر ف دہہی نب دبعاولاہب، ایفسؿ نب ہنییع، اشہؾ نب رعفة ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     125    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس و ونزو بً وبساهَّل اوزی، و٘يي، ظلت الززی، ابونرضة، حرضت جابز :  راوی

ِلُت ا ثََيا العَّ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَِوزٔیُّ  ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٕ َحسَّ ًِ َجابٔز َة َو ثََيا أَبُو َنرِضَ ِْلَِززٔیُّ َحسَّ

ٌَّ ـَ  َْٔ َوََّی َوِجهٔ اِْلَِرٔؿ أَ اَل َشهٔيْس َیِن َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  ِلَحَة َمزَّ َوََّی اليَّ

یلع نب دمحم ف رمعف نب دبعاہلل افدی، فعیک، تلص اسلدی، اوبرضنة، رضحت اجرب ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ے، آپ ےن رفامای ہی اےسی دیہش ںیہ وج زنیم رپ لچ رھپ رےہ ںیہ ۔فملس ےک اسےنم ےس ہحلط سگر

 یلع نب دمحم ف رمعف نب دبعاہلل افدی، فعیک، تلص اسلدی، اوبرضنة، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ؿتنس یک ریپفی اک ایب :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     126    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ـلحہ، حرضت مىاویہ بً ابی ُّياٌ :  راوی  احنس بً ازہز، ونزو بً وثناٌ، زہیر بً مىاویہ، اُحٖ بً یحٌ

ًُ اِْلَِز  ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ ـَِلَحَة وَ َحسَّ ًُ َیِحٌَْ بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثَىْٔ إ ًُ ُمَىاؤَیَة َحسَّ ثََيا ُزَهیِرُ بِ ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِنزُو بِ ٔ َحسَّ ًِ ُموَسْ َهز

ٔلَی ـَِلحَ  لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل ىََمَز اليَّ َٔ  ٌَ َيا ِّ ُُ ًٔ أَبٔی  ًِ ُمَىاؤیََة بِ ًٔ ـَِلَحَة َو َضْ ىَِحَبهُ بِ َٔ  ًِ اَل َهَذا ٔمنَّ َٕ َِ  َة 

ادمح نب ازرہ، رمعف نب امثعؿ، زریہ نب اعمفہی، ااحسؼ نب ٰییحی نب ہحلط، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رمفی ےہ ہک انجب یبن رکمی 

 ینپ ذہم داری وپری رک دی۔رطػ داھکی افر رفامای ہی اؿ ولوگں ںیم ےس ےہ وہنجں ےن ا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہحلط یک
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 ادمح نب ازرہ، رمعف نب امثعؿ، زریہ نب اعمفہی، اقحس نب ٰییحی نب ہحلط، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     127    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ـلحہ :  راوی  احنس بً ُياٌ، یزیس بً ہاروٌ، اُحٖ، حرضت موس

 َ ٌَ أَىَِبأ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ٌٕ َحسَّ َيا ُٔ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ اَل أَِشَهُس َحسَّ َٕ َِ يَّا ؤِيَس ُمَىاؤیََة  ُ٘ اَل  َٔ ًٔ ـَِلَحَة  ًِ ُموَسْ بِ ُٖ َو َح ُِ ٔ ىَا إ

َضْ ىَِحَبهُ  َٔ  ًِ وُل ـَِلَحُة ٔمنَّ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َلَسنِٔىُت َر

ہک مہ رضحت اعمفہی ےک اپس ےھت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ادمح نب انسؿ، سیدی نب اہرفؿ، ااحسؼ ، رضحت وم،ٰی نب ہحلط رفامےت ںیہ 

وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ہحلط اؿ ولوگں ںیم ےس ںیہ وہنجں ےن 

 اینپ ذہم داری وک وپرا رک دای۔

 نب ہحلطادمح نب انسؿ، سیدی نب اہرفؿ، اقحس، رضحت وم،ٰی  :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     128    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 وَّی بً محنس و٘يي، اُناويل، حرضت ٔيس :  راوی

َئ َوقَی اَل َرأَیُِت یََس ـَِلَحَة َشَلَّ َٔ ِيٕس  َٔ  ًِ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًِ إ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ  َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ بَٔها َر

لََّه یَِوَو أُحُسٕ  َُ  َوَلِيهٔ َو

، رضحت سیق رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت ہحلط ےک  ل اہھت وک داھکی سج ےک اسھت اوہنں ےن ادح ےک یلع نب دمحم فعیک، اامسلیع

 وم ع رپ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افحتظ یک یھت۔

 یلع نب دمحم فعیک، اامسلیع، رضحت سیق :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     129    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 رضت وَّیمحنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ُىس بً ابزاہيه، وبساهَّل بً شساز، ح :  راوی

 ًِ ًٔ إٔبَِزاهٔيَه َو ِىٔس بِ َُ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ازٕ َو ًٔ َشسَّ َوِبٔس اهَّلٔ بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َما َرأَیُِت َر َٔ َْ اهَّلُ َوِيُه  اَل َلُه َیِوَو  َرضٔ َٔ َُّه  إٔى َِ ًٔ َمالٕٔک  ِىٔس بِ َُ ٌَیَِر  َجَنَي أَبََویِهٔ ْٔلََحٕس 

ِّی ِىُس َِٔساَک أَبٔی َوأُم َُ  أُحُٕس اِرؤ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دبعاہلل نب دشاد، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وساےئ دعس ےک یسک ےک ےئل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )داع( ںیم اےنپ فادلنی وک عمج رکےت وہےئ ںیہن داھکی، اؿ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روسؽ اہلل

 ادح ےک وم ع رپ رفامای۔ ریت وکنیھپ دعس ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ وہں ۔
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 اد، رضحت یلعدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دبعاہلل نب دش :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     130    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، حرضت  :  راوی محنس بً رمح، ليث بً ُىس ، ہصاو بً ونار، حاته بً اُناويل واُناويل بً وياط، یحٌ

 ُىيس بً النسيب

ثََيا َحاتُٔه بِ  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ِىٕس ح و َحسَّ َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ َنٔىيَل َوإ ُِ ٔ ًُ ًُ إ َنٔىيُل بِ ُِ

ِس جَ  َٕ وُل َل ُٕ إػ َي َّٔ ًَ أَبٔی َو ِىَس بِ َُ نِٔىُت  َُ اَل  َٔ ٔب  ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ وُل اهَّلٔ َويَّإط َو ُُ َنَي لٔی َر

 ٔ َٔساَک أَب ِىُسِ  َُ اَل اِرؤ  َٕ َِ َه َیِوَو أُحُٕس أَبََویِهٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِّیَظَّ  ی َوأُم

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس ، اشہؾ نب امعر، اح م نب اامسلیع فاامسلیع نب ایعش، ٰییحی نب دیعس، رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک 

ںیم ےن رضحت دعس وک رفامےت وہےئ انس ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادح ےک وم ع رپ ریمے ےئل داع ںیم اےنپ 

 نی وک عمج ایک افر رفامای دعس ریت وکنیھپ ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ ۔فادل

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس ، اشہؾ نب امعر، اح م نب اامسلیع فاامسلیع نب ایعش، ٰییحی نب دیعس، رضحت دیعس نب ابیسمل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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     131    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ازریس ويىَّی و و٘يي، اُناويل، حرضت ٔيس :  راوی

 َٔ  ًِ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًِ إ ًُ إِٔزرٔیَس َوَخالٔی َيِىََّی َوَو٘ٔيْي َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًَ َحسَّ ِىَس بِ َُ نِٔىُت  َُ اَل  َٔ ِيٕس 

ِّی َْلَوَّ  ٔن وُل إ ُٕ إػ َي َّٔ بٔئل اهَّلٔأَبٔی َو َُ  ُل اِلَىَزٔب َرمَی بَٔسِهٕه فٔی 

یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی فیلعی ف فعیک، اامسلیع، رضحت سیق رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دعس نب ایب فاقص وک رفامےت وہےئ انس ہک 

 ںیم الہپ رعب وہں سج ےن اہلل ےک راہتس ںیم ریت اکنیھپ۔

 درسی فیلعی ف فعیک، اامسلیع، رضحت سیقیلع نب دمحم، دبعاہلل نب ا :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     132    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی زائسہ، حرضت ہاشه بً ہاشه :  راوی  مِسوٗ بً مززباٌ یحٌ

ىٔ  َُ نِٔىُت  َُ اَل  َٔ ًٔ َهأشٕه  ًِ َهأشٔه بِ ًُ أَبٔی َزائَٔسَة َو ثََيا یَِحٌَْ بِ ٌٔ َحسَّ ًُ اِلَنزُِزبَا ُٗ بِ و ثََيا َمِِسُ وَل َحسَّ ُٕ ٔب َي ًَ اِلُنَسيَّ يَس بِ

ِس  َٕ َلِنُت ِٔيهٔ َوَل ُِ َلَه أََحْس فٔی اِلَيِوؤ الَّٔذی أَ ُِ إػ َما أَ َّٔ ًُ أَبٔی َو ِىُس بِ َُ اَل  ََلؤ  َٔ ُِ ٔ ِْ ِّی َلُثلُُث ا ٔن ِبَىَة أَیَّاوٕ َوإ َُ َِٙثُت   َم

رسمفؼ نب رمزابؿ ٰییحی نب ایب زادئہ، رضحت اہمش نب اہمش رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیعس نب ابیسمل وک رفامےت وہےئ انس ہک رضحت 

وبقؽ ایک، ںیم است دؿ کت رہھٹا افر ہی دعس نب ایب فاقص ےن رفامای، اس دؿ یسک ےن االسؾ وبقؽ ںیہن ایک، سج دؿ ںیم ےن االسؾ 

 ںیم االسؾ اک اہتیئ وہں ۔
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 رسمفؼ نب رمزابؿ ٰییحی نب ایب زادئہ، رضحت اہمش نب اہمش :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔ ااحصب روسؽ یلص

     133    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، ظسٔہ بً مثىْ ىدعی، ریاح بً حار ُ :  راوی  ہصاو بً ونار، ويس

َّْ اليَّدَ  َّْ أَبُو اِلُنَثى ًُ اِلُنَثى ُة بِ َٔ ثََيا َظَس ًُ یُوىَُس َحسَّ ثََيا ؤيَسْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ ٔ رٔیَاحٔ بِ ًِ َجِسه عٔیُّ َو

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ ِيٕل َي َّ ًٔ نُ ًٔ َوِنزٔو بِ ًَ َزیِٔس بِ ٔىيَس بِ َُ نَٔي  َُ اَل أَبُو برَِکٕ اِلَحار ُٔٔ  َٕ َِ ةٕ  َه َوارٔشَ َورَشَ لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٔة َوَؤَّی  فٔی اِلَجئَّة َوـَِلَحُة فٔی اِلَجيَّةٔ َوالزُّبَ 
ٌُ فٔی اِلَجيَّ ِىْس فٔی اِلَجئَّة َوَوبُِس فٔی اِلَجئَّة َووَُنزُ فٔی اِلَجئَّة َووُِثَنا َُ یِرُ فٔی اِلَجيَّةٔ َو

اَل أَىَاالزَِّحنَ  َٔ ُي  ُٔ ا ًِ التَّ ٕٔيَل َلُه َم َِ  ًٔ فٔی اِلَجئَّة 

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دصہق نب ینثم یعخن، رایح نب احرث رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن دیعس نب زدی وک رفامےت وہےئ انس ہک 

فملس ےن رفامای اوبرکب تن ںیم ںیہ ، رمع تن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دس ےک دوسںی ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیم ںیہ ، امثعؿ تن ںیم ںیہ ، یلع تن ںیم ںیہ ، ہحلط تن ںیم ںیہ ، امثعؿ تن ںیم ںیہ ، دعس تن ںیم ںیہ ، یلع تن ںیم ںیہ ، ہحلط

 رفامای ںیم ۔تن ںیم ںیہ ، زریب تن ںیم ںیہ ، دبعارلنمح تن ںیم ںیہ ، وپاھچ ایگ ونںی صخش وکؿ ںیہ 

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دصہق نب ینثم یعخن، رایح نب احرث :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     134    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابً ابی وسی، شىبہ، حسین، ہَلل بً يسآ، وبساهَّل بً لاله، ُىيس بً زیس :  راوی

ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ َلالٕٔه َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٕٓ َو ًٔ َيَسا ًِ هََٔلٔل بِ ًِ حَُعیِٕن َو ًِ ُشِىَبَة َو ًُ أَبٔی َوسٔٓیٕ َو ابِ

وُل اثِبُِت  ُٕ نِٔىُتهُ َي َُ ِّی  لََّه أَن َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أَِشَهُس َوََّی َر َٔ ًٔ َزیِٕس  ٔىئس بِ َنا َوَليِ َُ َِ اُئ  ْ  أَِو َٔحَ  ىَٔي
َک إَٔلَّ

ٌُ َوَؤَّی   َه أَبُو برَِکٕ َووَُنزُ َووُِثَنا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ هُِه َر ْٖ أَِو َشهٔيْس َوَوسَّ ًُ ٔظِسی ِىْس َوابِ َُ  َوـَِلَحُة َوالزُّبَیِرُ َو

ًُ َزیِسٕ  ٔىيُس بِ َُ ٕٓ َو  َوِو

نیسح، الہؽ نب اسیػ، دبعاہلل نب اظمل، دیعس نب زدی رفامےت ںیہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، 

 فملس رپ اس ابت یک وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن اؿ وک رفامےت وہےئ انس ادح رہھٹ اج۔ ھجت رپ وساےئ یبن ای دصقی ای دیہش ےک وکیئ ںیہن ،

 فملس ، اوبرکب، رمع، امثعؿ، یلع، ہحلط، زریب نب دعس، انب وعػ افر دیعس نب زدی ریض اہلل مہن رمد اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 انیعمج ںیہ ۔

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، نیسح، الہؽ نب اسیػ، دبعاہلل نب اظمل، دیعس نب زدی :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     135    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، محنس بً بصار، محنس بً جىرف، ابواُحٖ، ظلة بً زرف، حرضت حذيّہ :  راوی
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ثََيا ُمَحنَّ  إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ ح و َحسَّ َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ

اَل ْٔلَ  َجنٔيّىا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َة أَ َّ ًِ حَُذِي ًٔ ُزرَفَ َو ًِ ٔظَلَة بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ أَبَِىُث َو َُ  ٌَ هِٔل ىَِجزَا

 ًَ َبَىَث أَبَا وُبَِيَسَة بِ َِ َٓ َلُه اليَّاُس  َترَشَّ َِ اَل  َٔ َّٖ أَٔمیٕن   اِلَجزَّاحٔ َمَىُِٙه َرُجَّل أَٔمیّيا َح

 نب زرف، رضحت ذحہفی ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص 

 

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اوب ااحسؼ ، صلة

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای الہ رجناؿ ےس ںیم رقنعبی اہمترے اسھت اکی آدیم وجیھبں اگ وج وپری رطح اامتن دار ےہ۔ رافی 

  ولگ ااظتنر رکےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبدیبعہ وک اجیھب۔ےتہک ںیہ

 نب زرف، رضحت ذحہفی :  رافی

 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اوباقحس، صلة

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     136    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، اَسائيل، ابواُحٖ، ظلة بً زرف، حرضت وبساهَّل :  راوی  وَّی بً محنس، یحٌ

ًُ ُمَحنَّ  ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌَّ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ أَ ًٔ ُزرَفَ َو ًِ ٔظَلَة بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ وَل ٕس َحسَّ ُُ  َر

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ةٔ  اهَّلٔ َظَّ ٔ اِْلُمَّ ًٔ اِلَجزَّاحٔ هََذا أَٔمیُن َهٔذه اَل ْٔلَبٔی وُبَِيَسَة بِ َٔ 

 نب زرف، رضحت دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  یلع

 

نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، صلة

 فملس ےن اوبدیبعہ ےس رفامای ہی اس اتم ےک انیم ںیہ ۔

 نب زرف، رضحت دبعاہلل :  رافی

 

 یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اوباقحس، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     137    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 س، و٘يي، ُّياٌ، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّیوَّی بً محن :  راوی

 َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل 

ا أََحّس  ّّ ِيُت ُمِسَتِدلٔ ُ٘ لََّه َلِو  َُ ًَ أُِو َوِبسٕ َوَلِيهٔ َو ُت ابِ ِّ َتِدَل ُِ ٔ َمُصوَرةٕ ََل ًِ ٌَیِر  ا َو

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ 

 انبات۔ںیم یسک وک ریغب وشمرہ ےک ذہم دار انبات وت انب اؾ دبع )دبع اہلل نب وعسمد( وک 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوباقحس، احرث، رضحت یلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     138    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، ابوبرک بً وياط، واظه، زْ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی  حسً بً وَّی خَلل، یحٌ

ًِ َوأظٕه  ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ ُل َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕ َو ْٓ ًِ زٔ  َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر اُه أَ َ
ٌَّ أَبَا برَِکٕ َووَُنَز َبرشَّ ٕ أَ َنا أُىِزَٔل  َمِسُىوز َ٘ ا  ٌَ ٌَؽًّ ن أَ اِلُْقِ ٌِ َيِْقَ ًِ أََحبَّ أَ اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َو
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ًٔ أُِو َوِبسٕ  ائَةٔ ابِ أُِه َوََّی رٔقَ ِلَيِْقَ َِ 

نسح نب یلع الخؽ، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک رضحت اوبرکب افر رضحت 

رت دی ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش دنسپ رکات ےہ ہک رقآؿ وک ابا ل ایس رطح رمع ےن اؿ وک اشب

 رپ ڑپےھ۔ ڑپےھ سج رطح فہ انزؽ ایک ایگ وت اےس اچےیہ ہک اس وک انب اؾ دبع یک رقات

 نسح نب یلع الخؽ، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     139    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ازریس، حسً بً وبيساهَّل، ابزاہيه بً ُویس، وبسالزحنً بً یزیس، حرضت وبساهَّل :  راوی

 ًٔ ًِ اِلَحَس ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن َویِٕس َو ُُ  ًٔ ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ َو بِ

ٌِ َتزِ  َه إٔذِىَُک َوََّیَّ أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل لٔی َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ًٔ َیزٔیَس َو َوازٔی بِ ُٔ ٌِ َتِسَنَي  َي اِلٔحَجاَب َوأَ َِ

َّْ أَىِهَ   اَک َحً

یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ نب وسدی، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک  ھج 

ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترا اذؿ )ینعی ااجزت ریمے( رھگ ںیم آےن ےک ےئل اانت یہ ےہ ہک رپدہ 

 ریمی آفاز ونس افر ےلچ آؤ بج کت ںیم ںیہمت عنم ہن رکفں ۔ااھٹؤ افر 

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ نب وسدی، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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 محنس بً رطیْ، محنس بً ِؽيل، اونض، ابوُبرة ىدعی، محنس بً ٘ىب رقلی، حرضت وباس بً وبسالنفلب :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ًٔ َحسَّ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ بَِرَة اليََّدعِٔی َو َُ ًِ أَبٔی  ثََيا اِْلَِوَنُض َو َُِؽِيٕل َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ْٕ َحسَّ ی ًُ رَطٔ لِٔی ُس بِ ِىٕب اِلُْقَ َ٘  

 ٌَ ثُو یِٕض َوهُِه یََتَحسَّ ًِ رُقَ رَفَ ٔم
يَّا ىَِلَقی اليَّ ُ٘ اَل  َٔ لٔٔب  ًٔ َوِبٔس اِلُنفَّ ًِ اِلَىبَّأس بِ ِْ  َو ٔي ىَا َذلَٔک لٔليَّ ََِذرَکِ ٌَ َحٔسیَثُهِه  َفُىو ِٕ َي َِ

 َٔ ًِ أَهِٔل بَِئًْ  إَٔذا َرأَِوا الزَُّجَل ٔم َِ  ٌَ ثُو َواوٕ َیَتَحسَّ ِٔ اَل َما بَاُل أَ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َفُىوا َحٔسیَثُهِه َواهَّلٔ ََل یَِسُخُل َظَّ

 َّ ٌُ َحً ٔیَنا ِْ ِلَب َرُجٕل ا ابَتٔهِٔه ٔمىَِْٔ  ْ یُحٔبَُّهِه ِهَّلِل َولَْٔقَ

دمحم نب رطفی، دمحم نب لیضف، اشمع، اوبربسة یعخن، دمحم نب بعک رقیظ، رضحت ہداس نب دبعابلطمل رفامےت ںیہ ہک مہ رقشی یک 

ےن اس اک ذرک روسؽ اہلل یسک امجتع وک ےتلم ےھت وت فہ ابںیت رکےت رکےت اخومش وہ اجےت ےھت )اینپ ابت وک متخ رک دےتی ےھت( مہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں وک ایک وہ ایگ ہک فہ ابںیت رکےت ںیہ بج فہ ریمے الہ 

 وہات بج کت اخدناؿ ںیم ےس یسک وک دےتھکی ںیہ وت اینپ ابت وک متخ رک دےتی ںیہ۔ اہلل یک مسق یسک صخش ےک دؽ ںیم اامیؿ دالخ ںیہن

 فہ اؿ وک وبحمب ںیہن رےھک اہلل ےک ےئل افر  ھج ےس اؿ یک رقاتب یک فہج ےس۔

 دمحم نب رطفی، دمحم نب لیضف، اشمع، اوبربسة یعخن، دمحم نب بعک رقیظ، رضحت ہداس نب دبعابلطمل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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وہاب بً ؼحاک، اُناويل بً وياط، ظّواٌ بً ونزو، وبسالزحنً بً جبیر بً نّیر، ٘ثیر بً مزة حرضمی، وبسال :  راوی

 حرضت وبساهَّل بً ونز

ًِ َوِبٔس ا ًٔ َوِنزٕو َو ٌَ بِ َوا ِّ ًِ َظ ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ أک َحسَّ حَّ ًُ الؽَّ ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب بِ ًٔ ُجبَ َحسَّ ًٔ بِ ٕ لزَِّحَن یِر َّ ًٔ نُ ٔ بِ یِر

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ مِٔی َو ًٔ ُمزََّة اِلَحرِضَ ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًِ َنا  َو َ٘ ٌَّ اهََّل اتََّدَذنٔی َخلٔيَّل  ٔ َه إ لَّ َُ َو

ٔلٔی َوَمِيزُٔل إٔبِزَ  َنِيز َِ ًْ بَیَِن َخلٔيَلیِٔن اتََّدَذ إٔبَِزاهٔيَه َخلٔيَّل   اهٔيَه فٔی اِلَجيَّةٔ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ تَُجاَهیِٔن َواِلَىبَّاُس بَِیَيَيا ُمِؤٔم

دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، وفصاؿ نب رمعف، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، ریثک نب رمة رضحیم، رضحت دبعاہلل نب رمع 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےن  ھج وک لیلخ انبای سج رطح اس ےن رضحت اربامیہ وک  ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص

لیلخ انبای اھت۔ ریما افر اربامیہ ہیلع االسلؾ اک رمہبت ایقتم ےک دؿ آےنم اسےنم وہاگ افر ہداس امہرے درایمؿ دف دفوتسں ےک 

 درایمؿ ومنم یک رطح وہں ےگ۔

اامسلیع نب ایعش، وفصاؿ نب رمعف، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، ریثک نب رمة رضحیم، رضحت  دبعاولاہب نب احضک، :  رافی

 دبعاہلل نب رمع

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 لئ ےک ابرے ںیم ۔ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضف

     142    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، ُّياٌ بً وییيہ، وبيساهَّل بً ابی یزیس، ىاِي بً جبیر، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ ىَأِٔي  ًٔ أَبٔی َیزٔیَس َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا  ثََيا أَِحَنُس بِ ِْ  َحسَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ٕ َو ًٔ ُجَبیِر بِ
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ِّی أُحٔبُّهُ  ٔن ُههَّ إ
ًٔ اللَّ اَل لِٔلَحَس َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔ  َظَّ ٔلَی َظِسرٔه ُه إ اَل َوَؼنَّ َٔ ُه  ًِ یُحٔبُّ أَحٔبَُّه َوأَحٔبَّ َم َِ 

ادمح نب دبعة، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب سیدی، انعف نب ریبج، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

آپ یھب اؿ ےس تبحم ےئجیک افر وج اؿ ےس تبحم رکے  فآہل فملس ےن رضحت نسح ےس رفامای اے اہلل ںیم اس ےس تبحم رکات وہں

 اےس یھب وبحمب رےئھک۔ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ ےن رضحت نسح وک ےنیس ےس اگلای۔

 ادمح نب دبعة، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب ایب سیدی، انعف نب ریبج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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 و حرضت ابوہزیزہوَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، زاؤز بً ابی ووٓ ابی الجحآ، ابوحاز :  راوی

 ٌَ ٓٔ َوكَا ا ٕٓ أَبٔی اِلَجحَّ ًٔ أَبٔی َوِو ًِ َزاُوَز بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ أَبٔی َحسَّ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َو ا َو َمزِٔؼيًّ

َه َم  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َؽىْٔهَُزیَِزَة  ٍَ ِس أَبِ َٕ َِ َؽُهَنا  ٍَ ًِ أَبِ ِس أََحبَّىْٔ َوَم َٕ َِ ًَ َواِلُحَسیَِن   ًِ أََحبَّ اِلَحَس

حا ػ، اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
ح 
ل

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، داؤد نب ایب وعػ ایب ا

 رےھک اس ےن  ھج ےس تبحم ریھک افر وج اؿ ےس ضغب رےھک اس ےن  ھج ےس فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج نسح فنیسح ےس تبحم

 ضغب راھک۔

حا ػ، اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ :  رافی
ح 
ل

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، داؤد نب ایب وعػ ایب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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ْٰ بً ُليه، وبساهَّل بً وثناٌ بً خثيه، حرضت ُىيس بً راشس :  راوی  يىٕوب بً حنيس بً كاُب، یحٌ

ًٔ ُخثَ  ٌَ بِ ًٔ وُِثَنا ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ َلِيٕه َو ُُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ أَبٔی َرأشٕس َحسَّ ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ِيٕه َو

َّی اهَّلُ َوَليِ  ِْ َظَّ ٔي ُجوا َمَي اليَّ َُّهِه ََخَ ثَُهِه أَى ًَ ُمزََّة َحسَّ ٌَّ َيِىََّی بِ َّٙةٔ أَ إَٔذا حَُسیِْن َیِلَىُب فٔی الِس َِ ٔلَی ـََىاوٕ زُوُوا َلهُ  َه إ لَّ َُ هٔ َو

ٍََُلُو َيرٔفُّ  َجَىَل اِل َِ ِوؤ َوَبَسَق یََسیِهٔ  َٕ َه أََماَو اِل
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َو اليَّ سَّ َٕ َت َِ اَل  َٔ ُّْ ٔي  هَا هَُيا َوهَا هَُيا َوُيَؽاحُُٔٙه اليَّ

َِ َظ  هٔ  ُٔ َِأِٔس َرأِ ی فٔی  ئهٔ َواِْلَُِخَ ِٔ َجَىَل إِٔحَسی یََسیِهٔ َتِحَت َذ َِ َّْ أََخَذُه  َه َحً لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل حَُسیِْن ٔمىِْ َوأَىَا َّ َٔ بََّلهُ َو َٕ

َبأك حَ  ُِ ًِ اِْلَ ِبْق ٔم ُٔ ًِ أََحبَّ حَُسِیّيا حَُسیِْن  ًِ حَُسیِٕن أََحبَّ اهَّلُ َم ٌَ ٔم َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
سَّ

 ٔمِثَلهُ 

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ٰییحی نب میلس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، رضحت دیعس نب رادش ےس رمفی ےہ ہک یلعی نب رمة ےن اؿ 

اعطؾ ےک ےئل ےلکن۔ نیسح یلگ ںیم لیھک رےہ ےھت، یبن یلص  ےس ایبؿ ایک ہک فہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی دوعت

اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےس آےگ ڑبےھ افر اےنپ اہھت الیھپ دےیئ )رضحت نیسح( ادرھ ادرھ اھبےنگ ےگل، یبن اؿ وک اسنہےت رےہ 

وبہس ایل رفامای نیسح  ھج ےس ںیہ افر ںیم اہیں کت ہک اؿ وک ڑکپ ایل آپ ےن اکی اہھت وھٹڑی ےک ےچین افر دفرسا رس ےک افرپ راھک افر 

نیسح ےس وہں ، اہلل اس ےس تبحم ر ےتھ ںیہ وج نیسح ےس تبحم ر ےتھ ںیہ نیسح اشیپین ںیہ اشیپوینں ںیم ےس۔ )ایفسؿ ےن اس یک 

 (لثم ایبؿ ایک

 دشوقعیب نب دیمح نب اکبس، ٰییحی نب میلس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، رضحت دیعس نب را :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     145    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسً بً وَّی خَلل ووَّی بً ميذر، ابوٌساٌ، اُباك بً نّص، ُسی، ظبيح، مولی او ُلنہ، حرضت زیس بً ارٔه :  راوی

َباُك  ُِ ثََيا أَ ٌَ َحسَّ ا ٌَسَّ ثََيا أَبُو  اََل َحسَّ َٔ ًُ اِلُنِئذرٔ  ُل َوَؤَّیُّ بِ
ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًِ َحسَّ ِسِی َو ًِ السُّ ًُ َنِّصٕ َو  بِ

 ٔ لََّه َلَىَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َه  َٔ ًٔ أَِر ًِ َزیِٔس بِ َلَنَة َو َُ ًٔ َواِلُحَسیِٔن ُظبَِيٕح َمِولَی أُِو  َِاـَٔنَة َواِلَحَس ٓیٕ َو

ًِ َحاَربُِتِه  ْب لَٔن اَلِنُتِه َوََحِ َُ  ًِ ِلْه لَٔن ُٔ  أَىَا 

، اوباسغؿ، اطابط نب رصن، دسی، حیبص، ومیل اؾ ہملس، رضحت زدی نب ارمق ےس رمفی ےہ ہک انجب نسح نب یلع الخؽ فیلع نب ذنمر

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع، افہمط، نسح افر نیسح ےس رفامای ںیم اس ےک ےئل السیتم وہں سج ےک ےئل  م ولگ 

 السیتم وہں افر زلایئ وہں سج ےک ےئل  م زلایئ وہ۔

 نسح نب یلع الخؽ فیلع نب ذنمر، اوباسغؿ، اطابط نب رصن، دسی، حیبص، ومیل اؾ ہملس، رضحت زدی نب ارمق :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ابرے ںیم ۔ ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ

     146    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ابواُحٖ، ہانی بً ہانی، حرضت وَّی بً ابی ـالب :  راوی

ثَيَ  اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا
ًِ َحسَّ ًٔ َهاىٕٔئ َو ًِ َهاىٔٔئ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ا َو٘ٔيْي َحسَّ

اُر بِ  ٌَ َونَّ َتأَِذ ُِ ا َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ِيُت َجالّٔسا ؤِيَس اليَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  َّی اهَّلُ َؤَِّی بِ ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٕ َِ ًُ یَأَسٕ 
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ِئب اِلُنَفئَّب وَ  لََّه ائَِذىُوا َلهُ َمزَِحّبا بٔالفَّ َُ  َلِيهٔ َو

 امثعؿ نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اہین نب اہین، رضحت یلع نب ایب قابل ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل

ت بلط یک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک ااجزت دف ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھٹیب وہا اھت رضحت امعر نب ایرس ےن ااجز

 وخش آدمدی اپزیکہ رطفت صخش ےک ےئل۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوباقحس، اہین نب اہین، رضحت یلع نب ایب قابل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     147    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وثاو بً وَّی، اونض، ابواُحٖ، حرضت ہانی بً ہانی :  راوی

 ٔ ًِ َهاى َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ َوَّٓٔیٕ َو اُو بِ
ثََيا َوثَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ اْر َحسَّ اَل َزَخَل َونَّ َٔ ًٔ َهاىٔيٕئ  ٔئ بِ

اَل َمزِحَ  َٕ َِ ٔ َوََّی َوَّٓٔیٕ  اْر إٔیَناىّا إ وُل ُملَٔئ َونَّ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِئب اِلُنَفئَّب   لَی ُمَصأشهٔ ّبا بٔالفَّ

ی، اثعؾ نب یلع، اشمع، اوب ااحسؼ ، رضحت اہین نب اہین ےس رمفی ےہ ہک رضحت امعر یلع ےک اپس ےھٹیب آےئ، 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

ت یلع ےن رفامای وخش آدمدی اپزیکہ رطفت صخش ےک ےئل۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک امعر رضح

 وپرے ےک وپرے اامیؿ ےس رھبے وہےئ ںیہ ۔

ی، اثعؾ نب یلع، اشمع، اوباقحس، رضحت اہین نب اہین :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     148    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ وَّی بً محنس و ونزو بً وبساهَّل، و٘يي، وبسالىزیز بً ُياہ، حبيب بً ابی  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، وبيساهَّل بً موس

 ثابت، وفاٍ بً يسار، او النوميین حرضت وائصہ

ثََيا ثََيا َؤَّیُّ  َحسَّ
ًُ ُموَسْ ح و َحسَّ ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ اََل َجنٔيّىا أَبُو برَِکٔ بِ َٔ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ بِ

ًِ َوائَٔصةَ  ًٔ َيَسإر َو ًِ َوَفأئ بِ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ًِ َحبئب بِ َياهٕ َو ُٔ  ًٔ ٔ بِ ًِ َوِبسٔ اِلَىزٔیز ثََيا َو٘ٔيْي َو وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ  

َه َونَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌٔ إَٔلَّ اِخَتاَر اِْلَِرَشَس ٔمِيُهَناَظَّ َؿ َوَلِيهٔ أَِمَزا  اْر َما رُعٔ

ر، اؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب وم،ٰی یلع نب دمحم ف رمعف نب دبع اہلل، فعیک، دبعازعلسی نب ایسہ، بیبح نب ایب اثتب، اطعء نب اسی

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امعر رپ بج یھب دف ارم شیپ ےئک  اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص

 ےئگ اوہنں ےن زایدہ درتس وک اایتخر ایک۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب وم،ٰی یلع نب دمحم ف رمعف نب دبعاہلل، فعیک، دبعازعلسی نب ایسہ، بیبح نب ایب اثتب، اطعء نب  :  رافی

 اعہشئ اسیر، اؾ اوملنینم رضحت

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     149    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و ُویس بً ُىيس، رشیک، ابوربيىہ اَلیازی، حرضت بزیسہ :  راوی  اُناويل بً موس
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 ًِ َٔیازِٔی َو ِْ ًِ أَبٔی َربٔيَىَة ا یْک َو ثََيا رَشٔ اََل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ًُ ُموَسْ َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ بَُزیَِسَة َو ابِ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر وَل أَ ُُ َُّه یُٔحبُُّهِه ٔٔيَل یَا َر ٌَّ اهََّل أََمَزنٔی بُٔحِب أَِرَبَىٕة َوأَِخبََرنٔی أَى ٔ لََّه إ َُ اَل َؤَّی  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٔ ًِ هُِه  هَّلٔ َم

َسازُ  ِٕ ٌُ َواِلنٔ ِلَنا َُ وُل َذلَٔک ثَََلثّا َوأَبُو َذٓرٕ َو ُٕ  ٔمِيُهِه َي

دیعس، رشکی، اوبرہعیب االایدی، رضحت ربدیہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اامسلیع نب وم،ٰی ف وسدی نب

فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ےھجم اچر ااخشص ےس تبحم رکےن اک مکح دای ےہ افر ےھجم ربخ دی ےہ ہک فہ وخد اؿ ےس تبحم راتھک ےہ رعض 

 فہ وکؿ ںیہ ، رفامای یلع اؿ ںیم ےس ںیہ افر رفامےت ںیہ فہ نیت ہی ںیہ ، اوبذر،  نامؿ افر ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دقماد۔

 اامسلیع نب وم،ٰی ف وسدی نب دیعس، رشکی، اوبرہعیب االایدی، رضحت ربدیہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     150    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی برک، زائسہ بً ٔسامہ، واظه بً ابی اليجور، زْ بً حبيض، حرضت وبساهَّل بً احنس بً ُى :  راوی يس زارمی، یحٌ

 مسىوز

 ًِ َُٔساَمَة َو  ًُ ثََيا َزائَٔسةُ بِ ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ أَبٔی بُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ارٔمٔیُّ َحسَّ
ٔىيٕس السَّ َُ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ أَبٔی اليَّجُوزٔ وَ َحسَّ ِْ  َوأظٔه بِ ًِ زٔ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِبَىْة َر َُ ََلَمهُ  ُِ ٔ ًِ أَِلَهَز إ َل َم ٌَ أَوَّ اَل كَا َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ حُبَِيٕض َو َه َوأَبُو برَِکٕ بِ لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ا َر  أَمَّ َِ َسازُ  ِٕ ُة َوُظَهِيْب َوبََٔلْل َواِلنٔ َنيَّ ُُ هُ  اْر َوأُمُّ ا َوَونَّ َنَيَىُه اهَّلُ بَٔىِنهٔ أَبٔی ـَالٕٔب َوأَمَّ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

ًَ اِلَحسٔ  ٌَ َوأَِلَبُسوهُِه أَِزَرا و ُ٘ َِأََخَذهُِه اِلُنرِشٔ ائٔزُهُِه  َُ ا  ِؤمهٔ َوأَمَّ َٕ َنَيَىهُ اهَّلُ بٔ َِ ِنٔس أَبُو برَِکٕ  َنا  یٔس َوَظَهزُوهُِه فٔی الصَّ َِ

ُسُه فٔی اهَّلٔ ِّ َّهُ َهاىَِت َوَلِيهٔ َن إٔى َِ ِس َواَتاهُِه َوََّی َما أََرازُوا إَٔلَّ بََٔلَّل  َٔ ًِ أََحٕس إَٔلَّ َو أَِوَفِوُه ٔمِيُهِه ٔم َِ َِأََخُذوُه  ِؤمهٔ  َٔ ٌَ َوََّی   َوَها
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 ُٕ ٌَ بٔهٔ فٔی ٔشَىأب َمََّٙة َوهَُو َي ََِجَىلُوا َیُفوُِو  ٌَ  وُل أََحْس أََحْس اِلؤِلَسا

ادمح نب دیعس داریم، ٰییحی نب ایب رکب، زادئہ نب دقاہم، اعمص نب ایب اوجنلر، زر نب شیبح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک 

ہ ہیمس، بیہص، فملس ، اوبرکب، امعر، اؿ یک فادل ےلہپ لہپ وہنجں ےن اےنپ االسؾ اک ااہظر ایک فہ است ںیہ ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

البؽ، دقماد۔ روسؽ اہلل یک اہلل ےن اؿ ےک اچچ اوبقابل ےک اسھت افحتظ رفامیئ افر اوبرکب یک افحتظ اہلل ےن اؿ یک وقؾ ےک ذرہعی 

ن ااسی ہن اھت سج
 
مي

 

ي

 ےن رفامیئ، رگم ابیق رضحات وک رشمنیک ےن ڑکپ ایل افر اںیہن ولےہ یک زرںیہ انہپ رک دوھپ ںیم الھگپ دای وس وکیئ ا

رشموکں ےک ارادہ یک وماتقف ہن یک۔ رگم البؽ ہک اؿ اک سفن اؿ یک رظن ںیم ذلیل وہ ایگ اہلل یک تمظع ےک آےگ ذلیل وہ ےئگ فہ اینپ 

وقؾ ےک آےگ، وس دے دای رشموکں ےن اےنپ ںیئت زلوکں وک ، وس فہ ےئل رھپےت ےھت اؿ وک ہکم یک اھگویٹں ںیم افر فہ ےتہک ےھت اہلل اعتیل 

  ، اہلل اکی ےہ۔اکی ےہ

 ادمح نب دیعس داریم، ٰییحی نب ایب رکب، زادئہ نب دقاہم، اعمص نب ایب اوجنلر، زر نب شیبح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔ ااحصب

     151    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، حناز بً ُلنہ، ثابت، حرضت اىس بً مالک :  راوی

اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًِ ثَابٕٔت َو َلَنَة َو َُ  ًٔ ازٔ بِ ًِ َحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ

ُت فٔی اهَّلٔ  ِّ ِس أُخٔ َٕ ِس أُوذٔیُت فٔی اهَّلٔ َوَما یُِؤَذی أََحْس َوَل َٕ لََّه َل َُ ِس أََتِت َوََّیَّ ثَالَٔثْة َوَما لٔی َولٔبََٔلٕل َوَلِيهٔ َو َٕ ُٓ أََحْس َوَل  َوَما یَُدا

بٕٔس إَٔلَّ َما َواَری إٔبُٔق بََٔللٕ  َ٘  ـََىاْو َیأِكُلُهُ ذُو 

رفامای ، یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ایگ،  ھج رپ ںیم اہلل ےک اعمہلم ںیم انتج اتسای ایگ اانت وکیئ ںیہن اتسای ایگ افر اہلل ےک ابرے ںیم انتج وخػ زدہ ایک ایگ وہں اانت وکیئ ںیہن ایک
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ؽ یک لغب نیت دؿ اےسی سگرے ںیہ ہک ریمے افر البؽ ےک ےئل ااسی اھکان ںیہن اھت سج وک وکیئ صخش اھکات رگم رصػ فیہ سج وک الب

 ڈاھےپن وہےئ وہیت یھت۔

 یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     152    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابواُامہ، ونز بً حنزة، ُاله :  راوی

ًٔ َحِنزََة  ًِ وَُنَز بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ َحسَّ اَل بََٔلُل بِ َٕ َِ ًَ َوِبٔس اهَّلٔ  ا َمَسَح بََٔلَل بِ ٌَّ َشارٔعّ الٕٔه أَ َُ  ًِ َو

ؤل اهَّلٔ َخیِرُ بََٔللٕ  ُُ َذبَِت ََل بَِل بََٔلُل َر َ٘ ًُ وَُنَز  اَل ابِ َٕ َِ  َوِبٔس اهَّلٔ َخیِرُ بََٔلٕل 

ےن البؽ نب دبعاہلل یک رعتفی یک افر اہک ہک البؽ نب دبعاہلل یلع نب دمحم، اوبااسہم، رمع نب زمحة، اسمل ےس رمفی ےہ ہک اکی اشرع 

 بس البولں ےس رتہب ےہ، دبعاہلل نب رمع ےن رفامای وت ےن طلغ اہک ےہ ہکلب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک البؽ بس ےس رتہب ںیہ

 ۔

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، رمع نب زمحة، اسمل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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     153    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 س وونز و بً وبساهَّل، و٘يي، ُّياٌ، ابواُحٖ، ابوليَّٰی الٙيسیوَّی بً محن :  راوی

 ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ ِٙٔئسِی  ًِ أَبٔی َلِيََّی اِل َٖ َو َح

ٔلَی وَُنَز  َجَىَل َخبَّاْب یُزٔیهٔ نثَاّرا بَٔمِهزٔهٔ مٔ َجاَئ َخبَّاْب إ َِ اْر  َّٖ بَٔهَذا اِلَنِجلٔٔس ٔمِيَک إَٔلَّ َونَّ َنا أََحْس أََح َِ  ٌُ اَل اِز َٕ بَهُ َِ ا َوذَّ نَّ

 ٌَ و ُ٘  اِلُنرِشٔ

رمع ےک اپس آےئ،  یلع نب دمحم ف رمعف نب دبع اہلل، فعیک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اوبٰیلیل ایدنکی رفامےت ںیہ ہک رضحت ابخب رضحت

اوہنں ےن رفامای رقبی وہ اجؤ، اس تسشن اک آپ ےس زایدہ وساےئ امعر ےک افر وکیئ قحتسم ںیہن ، رضحت ابخب اںیہن اینپ تشپ 

 ےک اشنانت داھکےن ےگل وج رشمنیک ےک وفیلکتں دےنی یک فہج ےس ےنب ےھت۔

 اوبٰیلیل ایدنکی یلع نب دمحم فرمع ف نب دبعاہلل، فعیک، ایفسؿ، اوباقحس، :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     154    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، وبسالوہاب بً وبسالنجيس، خالس حذاٍ، ابؤَلبہ، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 ًِ اُئ َو
ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ ًُ َوِبٔس اِلَنجٔئس َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب بِ ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ  أَبٔی ََٔٔلبََة َو

 ٌَّ ًٔ اهَّلٔ  َمالٕٔک أَ هُِه فٔی زٔی ًْٔ أَبُو برَِکٕ َوأََشسُّ ًْٔ بٔأُمَّ اَل أَِرَحُه أُمَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُُٔهِه َحَياّئ َر  وَُنزُ َوأَِظَس

َٙٔتأب اهَّلٔ أُبَیُّ بِ  ٔ ُؤهُِه ل ًُ أَبٔی ـَالٕٔب َوأرَِقَ َؽاهُِه َؤَّیُّ بِ ِٔ
ٌُ َوأَ ًُ َجَبٕل وُِثَنا اؤ ُمَىاذُ بِ ِىٕب َوأَِوَلُنُهِه بٔاِلَحََلٔل َواِلََحَ َ٘  ًُ
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ًُ ا ةٔ أَبُو وُبَِيَسَة بِ ٔ اِْلُمَّ ٕة أَٔمیّيا َوأَٔمیُن َهٔذه ٌَّ لٔکُِل أُمَّ ٔ ًُ ثَابٕٔت أَََل َوإ ُؼُهِه َزیُِس بِ  ِلَجزَّاحٔ َوأرَِفَ

اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ینثم، دبعاولاہب نب دبعادیجمل، اخدل ذحاء، 

فملس ےن رفامای ریمی اتم رپ ریمی اتم ںیم بس ےس زایدہ رک  دؽ اوبرکب ںیہ افر اؿ ںیم ےس اہلل ےک دنی ےک ابرے ںیم بس 

نب ایب قابل، اؿ ںیم ےس بس ےس اےھچ ہلصیف رکےن ےس زایدہ تخس رمع ںیہ ، ایح ےک اابتعر ےس بس ےس ےچس امثعؿ ںیہ ، افر یلع 

فاےل ںیہ ، اؿ ںیم اہلل یک اتکب وک بس ےس دمعہ ڑپےنھ فاےل ایب نب بعک ںیہ بس ےس زایدہ الحؽ رحاؾ ےس فافق اعمذ نب لبج 

 ےک انیم ںیہ افر رفاضئ ےس بس ےس زایدہ فافق زدی نب اثتب ںیہ۔ ربخدار رہ اتم ےک ےئل اکی انیم وہات ےہ افر اس اتم

م انیعمج

 ه
علی

 (اوبدیبعہ نب ارجلاح ںیہ۔ )روضاؿ اہلل 

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب نب دبعادیجمل، اخدل ذحاء، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     155    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، خالس حذاٍ، ابؤَلبہ، ابؤَلبہ :  راوی

ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة ٔمِثَلُه ؤ  أئ َو
ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

وُل َحسَّ ُٕ َُّه َي ٌَیَِر أَى َُٔساَمَة   ًٔ ِيَس ابِ

ائٔٔؾ  ِٖ َزیِٕس َوأَِوَلُنُهِه بٔاِلرَفَ  فٔی َح

القہب، اوبالقہب ےس ایس ےک لثم رفاتی ایک ےہ انب دقاہم ےک زندکی وساےئ اس ابت ےک یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اخدل ذحاء، اوب

 وج آپ ےن زدی نب اثتب ےک قح ںیم رفامیئ فہ ہی ہک ملع ارفلاضئ وک بس ےس زایدہ اجےنن فاےل ںیہ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اخدل ذحاء، اوبالقہب، اوبالقہب :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     156    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ض، وثناٌ بً ونیر، ابوَحب بً ابی اَلُوز زیلیم، حرضت وبساهَّل بً ونزوَّی بً محنس، وبساهَّل بً ىنیر، اون :  راوی

 ٕ ًٔ وَُنیِر ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ثََيا اِْلَِوَنُض َو ٕ َحسَّ ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔ  َحسَّ َوز ُِ ًٔ أَبٔی اِْلَ ٔب بِ ًِ أَبٔی ََحِ َو

ًِ َوِبسٔ  بَِراُئ َوََل  الِسیَِِّٔی َو ٍَ لَِّت اِل َٔ وُل َما أَ ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًٔ َوِنزٕو   أََللَِّت اهَّلٔ بِ

ًِ أَبٔی َذٓرٕ  َٗ َلِهَجّة ٔم ًِ َرُجٕل أَِظَس اُئ ٔم  اِلَدرِضَ

نب ایب االوسد دیملی، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن  یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، امثعؿ نب ریمع، اوبرحب

ابت انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اراشد رفامےت وہےئ انس، زنیم ےن یسک وک ہن ااھٹای افر آامسؿ ےن یسک رپ اسہی ہن ایک وج 

 ںیم اوبذر ےس زایدہ  اچ وہ۔

 اشمع، امثعؿ نب ریمع، اوبرحب نب ایب االوسد دیملی، رضحت دبعاہلل نب رمع یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     157    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً َسی، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، حرضت بزاٍ بً وازب :  راوی
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اَل أُهِسٔ  َٔ ًٔ َوازٕٔب  ًِ اِلبََرأئ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َی لَٔز

ا َٕ َِ ِوُو َیَتَساَولُوىََها بَِیَيُهِه  َٕ َجَىَل اِل َِ  ٕ یز ًِ ََحٔ ْة ٔم َٔ لََّه ََسَ َُ ًِ َوَلِيهٔ َو ٌَ ٔم لََّه أََتِىَجبُو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َل َر

ًٔ ُمَىاذٕ فٔی اِلَجيَّ  ِىٔس بِ َُ ٔ َلَنَيازٔیُل  ٔسْ بَٔئسه ِّ اَل َوالَّٔذی َن َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ الُوا َلهُ َنَىِه یَا َر َٕ َِ ًِ َهَذاَهَذا   ةٔ َخیِْر ٔم

ت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رہ م دہہی ںیم آای وت انہد نب رسی، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، رضح

ولوگں ےن آسپ ںیم ڑکپ ڑکپ رک دانھکی رشفع ایک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک  م اس فہج ےس ریحاؿ وہےت وہ، 

 فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق اس ذات یک سج ےک ہضبق اوہنں ےن اہک ہک یج اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ںیم ریمی اجؿ ےہ تن ںیم دعس نب اعمذ ےک رفامؽ اس ےس رتہب وہں ےگ۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     158    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، ابوُّياٌ، حرضت جابز :  راوی

اَل  َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

ًٔ ُمَىاذٕ  ِىٔس بِ َُ ًٔ َوزَّ َوَجلَّ لَٔنِؤت  ُط الزَِّحَن َه اهَِتزَّ رَعِ لَّ َُ  َو

، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دعس نب یلع نب دمحم

 اعمذ یک ومت ےس رنمح اک رعش رحتک ںیم آایگ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     159    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بی خالس ، ٔيس بً ابی حازو، حرضت جزیز بً وبساهَّل محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وبساهَّل بً ازریس، اُناويل بً ا :  راوی

 البجَّی

ًٔ أَبٔی َخ  َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ َو ِئس بِ َٔ  ًِ الٕٔس َو

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ اِلبَ  ٔ بِ َه َجزٔیز َلِنُت َوََل َرننٔی إَٔلَّ َتَبسَّ ُِ َه ُمِيُذ أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َما َحَجَبىْٔ َر َٔ فٔی َوِجهٔی  َجَِّٔی 

اَل اللَُّههَّ ثَِبتِ  َٕ َِ ٔ فٔی َظِسرٔی  َب بَٔئسه َِرَضَ ِّی ََل أَثِبُُت َوََّی اِلَدِئل  َِٙوُت إَٔلِيهٔ أَن ِس َش َٕ  ُه َواِجَىِلُه َهازّٔیا َمِهٔسیًّاَوَل

ی ےس رمفی ےہ ہک 

ح ِّ
لی 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، اامسلیع نب ایب اخدل ، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری نب دبعاہلل ا

ے ےک اسھت داھکی بج ےس ںیم ےن االسؾ وبقؽ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج یھب ےھجم داھکی رکسمےت وہےئ رہچ

ںیم ےن اؿ یک دختم ںیم اکشتی یک ہک ںیم وھگڑے رپ رہھٹ ںیہن اتکس، آپ ےن اانپ اہھت ریمے اہھت رپ امرا افر رفامای اے اہلل اؿ وک 

 ابثت اطع رفام افر اہدی فدہمی انب۔

یدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، اامسلیع نب ایب اخدل ، سیق نب ایب :  رافی

ح ِّ
لی 

  احزؾ، رضحت رجری نب دبعاہلل ا

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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     160    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، وبایہ بً رِاوہ، حرضت راِي بً خسیج :  راوی  وَّی بً محنس وابورکیب، و٘يي، ُّياٌ، یحٌ

ٔىيٕس وَ  َُ  ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ یِٕب  ٕس َوأَبُو رُکَ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ رٔ َحسَّ ًِ ًِ َوَبایََة بِ اَوَة َو َِ

اَل َما َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ اَل َجاَئ ٔجبِرٔیُل أَِو َمَلْک إ َٔ ًٔ َخٔسیٕج  ًِ َشهَٔس بَِسّرا  َجِسهٔ َرأِٔي بِ ٌَ َم و َتُىسُّ

َٙةٔ  ٔ َذلَٔک هُِه ؤِيَسىَا خَٔياُر اِلَنََلئ َ٘ اَل  َٔ الُوا خَٔياَرىَا  َٔ  ِٔيُِٙه 

دمحم فاوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ٰییحی نب دیعس، ہداہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک ربجالیئ ای وکیئ افر رفہتش  یلع نب

یبن ےک اپس آای افر رعض ایک ہک آپ ولگ دبر ںیم احرض وہےن فاولں وک اسیک امشر رکےت ںیہ آپ ےن رفامای مہ ںیم بس ےس زایدہ 

 رطح )دبر ںیم احرض وہےن فاےل رفےتش( امہرے زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ ںیہ ۔دنسپدیہ۔ اس ےن اہک ایس 

 یلع نب دمحم فاوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ٰییحی نب دیعس، ہداہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   باب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     161    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، جزیز وَّی بً محنس، و٘يي، ابورکیب، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَ  ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ثََيا َجزٔیْز ح و َحسَّ بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َحسَّ اَل َحسَّ َٔ یِٕب  َيا أَبُو رُکَ

ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو َه ََل َتُسبُّوا ُمَىاؤَیَة َجنٔيّىا َو
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ

َٖ ٔمِثَل أُحُٕس َذَهّبا َما أَِزَرَک ُمسَّ أََحٔسهِٔه َو  َّ ِه أَِن ُ٘ ٌَّ أََحَس ٔ َلِو أَ ِّٔسْ بَٔئسه َوالَّٔذی َن َِ هُ أَِظَحابٔی  َّ  ََل َنٔعي

رکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل دمحم نب ابصح، رجری یلع نب دمحم، فعیک، اوب
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یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمے اسویھتں وک ربا تم وہک۔ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ  م 

ؿ ںیم ےس اکی ےک رخچ ےئک ےئگ دُم ای اس ےک فصن وک یھب ںیم ےس وکیئ ادح ےک اہپڑ ےک ربارب یھب وسان رخچ رک دے )ب  یھب( ا

 ںیہن اپاتکس۔

 دمحم نب ابصح، رجری یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     162    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس وونزو بً وبساهَّل، و٘يي، ُّياٌ، نسیر بً زولوٗ :  راوی

 ًُ ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ َحسَّ ٌَ ابِ اَل كَا َٔ  ٕٗ ًٔ ذُِولُو ٔ بِ ًِ نَُسیِر ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ ثََيا َو٘ٔيْي  اََل َحسَّ َٔ َوِبٔس اهَّلٔ 

 ًِ اَوّة َخیِْر ٔم َُ اُو أََحٔسهِٔه  َٕ َلُن َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٕس َظَّ وُل ََل َتُسبُّوا أَِظَحاَب ُمَحنَّ ُٕ ُ٘  وَُنَز َي  ِه وُِنَزهُ َوَنٔل أََحٔس

 یلع نب دمحم فرمعف نب دبع اہلل، فعیک، ایفسؿ، ریسن نب زولعؼ ےس رمفی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع رفامےت ےھت ہک دمحم یفطصم یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےک ااحصب وک ربا تم وہک اؿ ںیم ےس اکی اک اکی ڑھگی ڑھکے وہان  م ںیم ےس یسک یک رمع یھب یک  یکی ےس رتہب ےہ۔

 یلع نب دمحم فرمعف نب دبعاہلل، فعیک، ایفسؿ، ریسن نب زولعؼ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔
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     163    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس وونز بً وبساهَّل، و٘يي، شىبہ، وسی بً ثابت، حرضت بزاٍ بً وازب :  راوی

ًٔ ثَا ًِ َؤسِی بِ ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ  ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ اَل  بٕٔت َو َٔ ًٔ َوازٕٔب  اِلبََرأئ بِ

َؾ اِْلَِنَع  ٍَ ًِ أَبِ ًِ أََحبَّ اِْلَِنَعاَر أََحبَُّه اهَّلُ َوَم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر اَل ُشِىَبُة َٔ َٔ َؽُه اهَّلُ  ٍَ اَر أَبِ

اَل إٔیَّ  َٔ ًٔ َوازٕٔب  ًِ اِلبََرأئ بِ نِٔىَتهُ ٔم َُ  اَی َحسَّ َُ لَٔىٔسٓیٕ أَ

یلع نب دمحم فرمع نب دبع اہلل، فعیک، ہبعش، دعی نب اثتب، رضحت رباء نب اعزب ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای وج ااصنر ےس تبحم راتھک ےہ اہلل اوکس وبحمب ر ےتھ ںیہ افر وج ااصنر ےس ضغب راتھک ےہ اہلل اس ےس ضغب ر ےتھ ںیہ

ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دعی ےس اہک ہک ایک آپ ےن اس وک رباء نب اعزب ےس انس ےہ، اوہنں ےن رفامای  ھج یہ ےس وت اوہنں ےن ایبؿ 

 ایک ےہ۔

 یلع نب دمحم فرمع نب دبعاہلل، فعیک، ہبعش، دعی نب اثتب، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     164    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه، ابً ابی ِسیک، وبسالنہينً بً وباس بً ُہل بً ُىس ، :  راوی

 ًٔ ًٔ َوبَّأس بِ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلُنَهِينٔ َُِسیِٕک َو ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ِىٕس َو َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ

وَل ا ُُ ٌَّ َر َبلُوا َو َجِسهٔ أَ ِٕ َت ُِ ٌَّ اليَّاَس ا اَل اِْلَِنَعاُر ٔشَىاْر َواليَّاُس زٔثَاْر َوَلِو أَ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ازّٔیا أَِو ٔشِىّبا هَّلٔ َظَّ

َبَلِت اِْلَِنَعاُر َوازّٔیا َلَسَلُِٙت َوازَٔی اِْلَِنَعارٔ َوَلِوََل اِلهِٔجَزةُ َلُِٙيُت اِمَزأّ مٔ  ِٕ َت ُِ  ًِ اِْلَِنَعارٔ َوا
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دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس ، اؿ ےک فادل، اؿ ےک دادا، ایبؿ رفامےت ںیہ ہک انجب 

یٹ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ااصنر رتہبنی ااختنب ںیہ افر  ہیق ولگ اھچؿ ںیہ افر ارگ ولگ یسک فادی ای اھگ

 ۔ںیلچ افر ااصنر یسک افر فادی ںیم ارت اجںیئ وت ںیم ااصنر یک فادی ںیم ارتفں اگ افر ارگ رجہت ہن وہیت وت ںیم ااصنر اک اکی رمد وہات

 دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس ، :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     165    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، خالس بً مدلس، ٘ثیر بً وبساهَّل بً ونزو بً ووٓ، ٘ثیر بً وبساهَّل :  راوی

ًٔ َونِ  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثٔیرُ بِ َ٘ ثَىْٔ  ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ٕٓ َو ًٔ َوِو زٔو بِ

 َٔ اَل  َه َرحَٔه اهَّلُ اِْلَِنَعاَر َوأَبَِياَئ اِْلَِنَعارٔ َوأَبَِياَئ أَبِيَ َٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  أئ اِْلَِنَعارٔ اَل َر

ےس رفاتی  اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ، ریثک نب دبعاہلل اےنپ فادل ےک فاہطس ےس اےنپ دادا

فالد یک رکےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل ااصنر رپ رک  رفامےئ افر ااصنر یک افالد رپ افر اؿ یک ا

 افالد رپ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ، ریثک نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم ۔

     166    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ىْ وابوبرک بً خَلز باہَّی، وبسالوہاب، خالس حذاٍ، ورکمہ، حرضت وبساهَّل بً وباسمحنس بً مث :  راوی

ثَ  ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب َحسَّ اََل َحسَّ َٔ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ 
ًُ َخَلَّ َّْ َوأَبُو برَِکٔ بِ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ اُئ َو

َيا َخالْٔس اِلَحذَّ

ًٔ َوبَّ  ِ ابِ اَل اللَُّههَّ َوِلِنُه اِلٔحَِٙنَة َوَتأ َٔ لََّه إَٔلِيهٔ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ىْٔ َر اَل َؼنَّ َٔ َٙٔتأب إس   ؤیَل اِل

 یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم فاوبرکب نب الخد ابیلہ، دبعاولاہب، اخدل ذحاء، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

 فآہل فملس ےن ےھجم اانپ اسھت الم ایل افر رفامای اے اہلل اس وک تمکح افر اتفلی اتکب اک ملع اھکس دےئجی۔

 دمحم نب ینثم فاوبرکب نب الخد ابیلہ، دبعاولاہب، اخدل ذحاء، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس :  رافی

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

  

 وخارج اک ایبؿ

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     167    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ ، ایوب، محنس بً ُیریً، حرضت وبيسہ :  راوی

 ًَ یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ أَیُّوَب َو َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی  َحسَّ ًِ َؤَِّی بِ ًِ َوبٔيَسَة َو َو

 ٌُ اَل ِٔيهِٔه َرُجْل ُمِدَسُج اِلَئس أَِو َمِوزُو َٕ َِ اَل َوَذرَکَ اِلَدَوارَٔج  َٔ ثُِتُِٙه ـَالٕٔب  وا َلَحسَّ ٌِ َتِبرَطُ ٌُ اِلَئس َوَلِوََل أَ اِلَئس أَِو َمِثُسو

نِٔى  َُ ُِٔلُت أَىَِت  َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٕس َظَّ ٌٔ ُمَحنَّ ُتلُوىَُهِه َوََّی لَٔسا ِٕ ًَ َي َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ بَٔنا َوَوَس اهَّلُ الَّٔذی ٕس َظَّ ًِ ُمَحنَّ َتهُ ٔم
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اَل  َٔ َه  لَّ َُ َِٙىَبٔة ثَََل َُ َمزَّإت  َو  إٔی َوَرِب اِل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع ، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت دیبعہ ےس رمفی ےہ ہک رضحت یلع ےن وخارج اک ذرک ایک افر رفامای 

اجؤ ےگ وت ںیم رضفر ایبؿ رکات وج اہلل اعتیل  اؿ ںیم اکی صخش لثم )اصقنؿ دہ( اہھت فاال ای افر ارگ ہی دخہش ہن وہات ہک  م رخف ںیم التبم وہ

ےن اؿ ولوگں ےس زلےن فاولں ےس فدعہ ایک ےہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ رپ رافی ےتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک ایک آپ ےن 

 نیت رمہبت رفامای۔وخد دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ابت ینس ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اہں رب ہبعک یک مسق، ااسی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع ، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت دیبعہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     168    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وبساهَّل بً وامز بً زْارة، ابوبرک بً وياط، واظه، زْ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  اََل َحسَّ َٔ اَرَة  َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  َحسَّ ٕ َو ْٓ ًِ زٔ ًِ َوأظٕه َو ًُ َويَّإط َو بِ

ِوْو أَِحَسا ُُ ا َٔ  ٌٔ ُج فٔی نَٔخٔ الزََّما لََّه َیرِخُ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  َهاُئ اِْلَِحََلؤ بِ َّ ُُ  ٌٔ َيا ُِ ِْلَ

ِؤل اليَّأس  َٔ  ٔ ًِ َخیِر ٌَ ٔم ولُو ُٕ َِ  َي ٔة  ًِ الزَّٔميَّ ِهُه ٔم ُٗ السَّ َنا یَِنزُ َ٘ ََلؤ  ُِ ٔ ِْ ًِ ا ٌَ ٔم ُٔو ٌَ ََل یَُجاؤُز َتَزأَٔيُهِه یَِنزُ ن ٌَ اِلُْقِ ُؤ ًِ َيِْقَ َن

َتَلُهِه  َٔ  ًِ ِتَلُهِه أَِجْز ؤِيَس اهَّلٔ لَٔن َٔ  ٌَّ إٔ َِ ُتِلُهِه  ِٕ ِلَي َِ  َلَٕٔيُهِه 

نب زرارة، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش ف دبعاہلل نب اعرم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای؟ آرخ زامہن ںیم ھچک ولگ ںیلکن ےگ وج ونوجاؿ وہں ےگ ، ےب فوقػ وہں ےگ، ولوگں ںیم بس ےس 

ںیہن ارتے اگ، االسؾ ےس اس رطح ےب ضیف رہ اجںیئ ےگ سج  رتہب ابںیت رکںی ےگ، رقآؿ ڑپںیھ ےگ وج اؿ ےک وقلحؾ ےس ےچین

رطح ریت اکشر ےس ےب اشنؿ سگر اجات ےہ وج اؿ ےس ےلم اؿ ےس اتقؽ رکے ویکہکن اؿ وک لتق رکان لتق رکےن فاےل ےک ےئل اہلل ےک 
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 اہں ارج اک ابثع ےہ۔

 ش، اعمص، زر، رضحت دبعاہلل نب وعسمداوبرکب نب ایب ہبیش ف دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، اوبرکب نب ایع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     169    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً ونزو، ابوُلنہ رفماےت :  راوی

 َُ ًِ أَبٔی  ًُ َوِنزٕو َو ُس بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ ُِٔلُت ْٔلَبٔی  اَل  َٔ َلَنَة 

 ُُ نِٔىَت َر َُ ِوّما یََتَى اِلُدِسرِٔی َهِل  َٔ نِٔىُتُه یَِذرُکُ  َُ اَل  َٕ َِ ورٔیَّٔة َشِيّئا  لََّه یَِذرُکُ فٔی اِلََحُ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ وَل اهَّلٔ َظَّ بَُّسو

هِ  ُٗ السَّ َنا یَِنزُ َ٘  ًٔ ًِ الِسی ٌَ ٔم ُٔو ِه َظََلَتهُ َمَي َظََلتٔهِٔه َوَظِوَمهُ َمَي َظِؤمهِٔه َیِنزُ ُ٘ ِهَنهُ َیِحْٔقُ أََحُس َُ ًِ الزَّٔميَّةٔ أََخَذ  ُه ٔم

َلِه َیَز َشِيئّ  َِ َيَمَز فٔی ِٔٔسحٔهٔ  َِ َلِه َیَز َشِيّئا  َِ َيَمَز فٔی رَٔظأِهٔ  َِ َلِه َیَز َشِيّئا  َِ َيَمَز فٔی َنِعلٔهٔ  َتَناَری َهِل یََزی َشِيّئا َِ َِ َذذٔ  ُٕ َيَمَز فٔی اِل َِ ا 

 أَِو ََل 

رفؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیعس دخری ےس رعض ایک ہک آپ ےن روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہ

فملس وک رحفرہی ےک ابرے ںیم ھچک ذرک رکےت وہےئ انس؟ اوہنں ےن رفامای ںیم ےن اؿ وک ا یس وقؾ اک ذرک رکےت  یلص اہلل ہیلع فآہل

یئ اینپ امنز وک اؿ یک امنز ےک اقمےلب ںیم مک رت اجےن اگ افر اےنپ رفزے وک اؿ وہےئ انس وج وخب ہدادت رکںی ےگ ،  م ںیم ےس رہ وک

ےک رفزے ےس مک رت اجےن اگ فہ دنی ےس اس رطح ےب ضیف رہ اجںیئ ےگ سج رطح ریت اکشر ںیم ےس ےب اشنؿ سگر اجات ےہ 

 )اکشری( اےنپ ریت وک ڑکپات ےہ اس ےک لھپ وک داتھکی ےہ وکیئ اشنؿ ںیہن داتھکی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس رفامےت :  افیر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     170    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، ُلامیٌ بً مٍیرہ، حنيس بً ہَلل، وبساهَّل بً ظامت، حرضت ابوذر :  راوی

 ًٔ ًِ حَُنِئس بِ ًٔ اِلُنٍٔیَرةٔ َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ أمٔت َحسَّ ًٔ العَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ هََٔلٕل َو

ٌَّ بَ  ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ٌَ َو ُؤ ِوْو َيِْقَ َٔ  ًْٔ ًِ أُمَّ ٌُ َبِىٔسی ٔم َيُٙو َُ ًْٔ أَِو  ًِ أُمَّ ِىسٔی ٔم

 ٌَ ًِ الزَّٔميَّةٔ ثُهَّ ََل َيُىوزُو ِهُه ٔم ُٗ السَّ َنا یَِنزُ َ٘  ًٔ ًِ الِسی ٌَ ٔم ُٔو ُهِه َیِنزُ َٔ ٌَ ََل یَُجاؤُز حُلُو ن ٖٔ اِلُْقِ اُر اِلَدِل  ِٔيهٔ هُِه رٔشَ

اَل َوبِ  َٔ ٔة  َٕ َ َواِلَدلٔي اَل َوأَى َٕ َِ ارِٔی  َّ ًٔ َوِنزٕو اِلٍٔ َٙٔه بِ ًٔ َوِنزٕو أَخٔی اِلَح ُت َذلَٔک لَٔزأِٔي بِ ََِذرَکِ أمٔت  ًُ العَّ ِس ُس اهَّلٔ بِ َٔ ا أَِيّؽا 

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نِٔىُتهُ ٔم َُ 

 نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ وہں ےگ وج رقآؿ وک ڑپںیھ ےگ رگم اؿ ےک قلح ےس 

ؿ سگر اجات ےہ۔ رھپ فہ دنی ںیم ولٹ اجتفز ںیہن رکے اگ، دنی ےس ایس رطح ےب ضیف رہ اجںیئ ےگ سج رطح ریت اکشر ےس ےب اشن

 رک ںیہن آںیئ ےگ فہ ولخمؼ ںیم ےس دبرتنی وہں ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

     171    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مہ، حرضت وبساهَّل بً وباسابوبرک بً ابی شیبہ و ُویس بً ُىيس، ابواَلحوػ، ُناک، ورک :  راوی

ًِ ورِٔکٔ  َنإک َو ُٔ  ًِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو اََل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َمَة َو

ٌَّ ا أَ لََّه َلَيِْقَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ًِ ِهُه ٔم ُٗ السَّ َنا یَِنزُ َ٘ ََلؤ  ُِ ٔ ِْ ًِ ا ٌَ ٔم ُٔو ًْٔ یَِنزُ ًِ أُمَّ ٌَ ىَاْس ٔم ن ِلُْقِ

 الزَّٔميَّةٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف وسدی نب دیعس، اوباالوحص، امسک، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےس ل د ولگ رقآؿ وک ڑپںیھ ےگ االسؾ ےس اس رطح ےب اشنؿ رہ اجںیئ ےگ سج رطح ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ںیم

 ریت اکشر ےس ےب اشنؿ رہ اجات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف وسدی نب دیعس، اوباالوحص، امسک، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ہداس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     172    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ًٔ َوِبٔس ا ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ هَّلٔ 

َيائَٔه َوهُ  ٍَ ٔسُه الِتبَِر َواِل ِٕ َه بٔاِلجِٔىَزاىَٔة َوهَُو َي لَّ َُ اَل َوَلِيهٔ َو َٕ َِ ََّک َلِه َتِىٔسِل  إٔى َِ ُس  اَل َرُجْل اِؤسِل َیا ُمَحنَّ َٕ َِ ٔ بََٔلٕل  َو فٔی حِٔجز

َٖ هََذا  َب وُيُ َّْ أَِْضٔ وَل اهَّلٔ َحً ُُ اَل وَُنزُ َزِوىْٔ یَا َر َٕ َِ ًِ َيِىسُٔل َبِىسٔی إَٔذا َلِه أَِوسِٔل  وُل اهَّلٔ َویَِلَک َوَم ُُ اَل َر َٕ َِ  ٖٔ ٔ اِلُنَياِ

 َّ ٌَ ََل یَُجاؤُز َتَزأَٔيهُ َظَّ ن ٌَ اِلُْقِ ُؤ ٌَّ هََذا فٔی أَِظَحإب أَِو أَُظِيَحإب َلُه َيِْقَ ٔ َه إ لَّ َُ ُٗ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َنا یَِنزُ َ٘  ًٔ ًِ الِسی ٌَ ٔم ُٔو ِه یَِنزُ
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ًِ الزَّٔميَّةٔ  ِهُه ٔم  السَّ

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ناراہن ںیم ےھت افر دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل

تمینغ اک امؽ میسقت رفام رےہ ےھت افر اکی صخش ےن اہک ہک اے دمحم )یلص اہلل ہیلع فملس( دعؽ ےیجیک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ے ےئل الہتک وہ بج ںیم دعؽ ںیہن رکفں اگ وت ریمے دعب ااصنػ ےس اکؾ ںیہن ایل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریت

وکؿ دعؽ رکے اگ۔ رضحت رمع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااجزت دںی ںیم اس انمقف یک رگدؿ امر دفں۔ 

اؿ ےک قلح ےس آےگ ںیہن  انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی اؿ ولوگں ںیم وہاگ وج رقآؿ ڑپںیھ ےگ وج

 ڑبےھ اگ دنی ےس ایس رطح ےب اشنؿ رہ اجںیئ ےگ سج رطح ریت اکشر ےس ےب اشنؿ رہ اجات ےہ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     173    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُحٖ ازْٗ، اونض، حرضت ابی بً اوفی :  راوی

 َٔ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی أَِوفَی  ًِ ابِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ُٗ َو َْ ُٖ اِْلَِز َح ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر

ُب اليَّارٔ  َه اِلَدَوارُٔج َٔکَ لَّ َُ  َو

نب افیف ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ ازرؼ، اشمع، رضحت ایب

 وخارج منہج ےک ےتک ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اقحس ازرؼ، اشمع، رضحت ایب نب افیف :  رافی
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     174    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حنزہ، اوزاعی، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی  ہصاو بً ونار، یحٌ

ثََيا اِْلَِوَزاعٔ  ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو یُّ َو

 ًُ اَل ابِ َٔ ُٔٔفَي   ٌْ َج رَقِ ٌَ ََل یَُجاؤُز َتَزأَٔيُهِه كُلََّنا ََخَ ن ٌَ اِلُْقِ ُؤ  َنِصْئ َيِْقَ
ُ اَل یَِيَصأ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وَُنَز 

جَّ وَ  أؼهِٔه السَّ َج فٔی رٔعَ َّْ یرَِخُ ًَ َمزَّّة َحً ی ًِ ورِٔشٔ ثََر ٔم ِ٘ ُٔٔفَي أَ  ٌْ َج رَقِ وُل كُلََّنا ََخَ ُٕ لََّه َي َُ  الُ َلِيهٔ َو

اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، افزایع، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رفامای اکی وقؾ دیپا وہیگ وج رقآؿ وک ڑپںیھ ےگ افر رقآؿ اؿ ےک رنرخے ےس اجتفز ںیہن رکے اگ، بج یھب فہ ارھبںی ےگ اکٹ 

دےیئ اجںیئ ےگ، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج یھبک فہ 

 ںیئ ےگ )افر ااسی( سیب رمہبت ےس زایدہ وہاگ اہیں کت ہک اؿ یک امجتع ںیم ےس داجؽ رخفج وہاگ۔ارھبںی ےگ اکٹ دےیئ اج

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، افزایع، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     175    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 برک بً خلْ ابوبرش، وبسالززاٗ، مىنز، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٕ َو ًِ َمِىَنز ٗٔ َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ْٕ أَبُو برِٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  

ٔة َيِْقَ  ٔ اِْلُمَّ ٌٔ أَِو فٔی هَٔذه ِوْو فٔی نَٔخٔ الزََّما َٔ ُج  َه یرَِخُ لَّ َُ امَیهُِه اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُٔ ُهِه  َٔ ٌَ ََل یَُجاؤُز َتَزأَٔيُهِه أَِو حُلُو ن ٌَ اِلُْقِ ُؤ

ُتلُوهُِه  ِٔ ا َِ ُٖ إَٔذا َرأَیُِتُنوهُِه أَِو إَٔذا َلٕٔیُتُنوهُِه  ِحلٔي  التَّ

آہل فملس ےن رکب نب ،فل اوبرشب، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

رفامای آرخ زامہن ںیم ای ویں رفامای ہک اس اتم ںیم اکی وقؾ ےلکن یگ وج رقآؿ ڑپںیھ ےگ ہی رقآؿ اؿ ےک رنرخے ای ویں رفامای ہک قلح 

ےس اجتفز ںیہن رکے اگ اؿ یک العتم رس ےک ابؽ ڈنماان وہیگ بج  م اؿ وک دوھکی ای ویں رفامای ہک بج  م اؿ ےس ولم )گنج ںیم( وت 

 وک لتق رک ڈاول۔ اؿ

 رکب نب ،فل اوبرشب، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدة، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وخارج اک ایبؿ

     176    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، ابوٌالب، حرضت ابوامامہ :  راوی

وُل رَشُّ  ُٕ ًِ أَبٔی أَُماَمَة َي ٌَالٕٔب َو ًِ أَبٔی  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ُٔتٔلُوا َتِحَت أَزٔیٔه َحسَّ ِتََّی  َٔ  

َنأئ  ُِٔلُت یَا أَبَا السَّ اّرا  َّّ ُ٘ ََِعاُروا  ٌَ َهُؤََلٔئ ُمِسلٔنٔیَن  ِس كَا َٔ ُب أَهِٔل اليَّارٔ  َتلُوا َٔکَ َٔ  ًِ تٔيٕل َم َٔ أَُماَمَة َهَذا َشِيْئ َوَخیِرُ 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نِٔىُتُه ٔم َُ اَل بَِل  َٔ ولُُه  ُٕ  َت

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اوباغبل، رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک دبرتنی وتقمؽ وج آامسؿ ےلت لتق ےئک ےئگ افر رتہبنی 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

وتقمؽ فہ ںیہ وہنجں ےن منہج ےک وتکں وک لتق ایک۔ ہی املسمؿ وہں ےگ وج رفک اایتخر رکںیل ےگ۔ اوباغبل ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک ہک 

 آپ ےتہک ںیہ ؟ اوہنں ےن رفامای ہکلب ںیم ےن اس وک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس نس راھک ےہ۔اے اوباامہم ہی ابت 

 لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اوباغبل، رضحت اوباامہم :  رافی

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

  

 
ج ہ 

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ی

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     177    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وبساهَّل بً ىنیر و٘يي، وَّی بً محنس، يىَّی و و٘يي وابومىاویہ، اُناويل بً ابی خالس :  راوی

 ٔيس بً ابی حازو، جزیز بً وبساهَّل

ٕس َحسَّ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ثََيا أَبٔی َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َخالٔی َيِىََّی َوَو٘ٔيْي َوأَبُو ُمَىاؤیََة َحسَّ

ًُ أَبٔی َخا َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ الُوا َحسَّ َّی َٔ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا ؤِيَس َر ُّ يَّا ُجلُو ُ٘ اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ َو ِئس بِ َٔ  ًِ لٕٔس َو

ٌَ هَ  َنا َتَزِو َ٘ ُِه  ٌَ َربَّٙ تََرِو َُ ُِه  َّٙ اَل إٔى َٔ ٔ َلِيَلَة اِلَبِسرٔ  َنز َٕ ٔلَی اِل َيَمَز إ َِ َه  لَّ َُ نَ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٕ ٌِ َذا اِل إٔ َِ ٌَ فٔی ُرِؤَیتٔهٔ  و َز ََل َتَؽامُّ

بِ  َُ أَ َو َِِىلُوا ثُهَّ رَقَ ا َِ وبَٔها  ِبَل َُغُ َٔ ِنٔس َو ًٔ الصَّ ِبَل ـُلُو َٔ َلبُوا َوََّی َظََلةٕ  ٍِ ٌِ ََل ُت َتَفِىُتِه أَ ُِ ًٔ ا ِبَل ـُلُو َٔ ِح بَٔحِنسٔ َربَِک 

زُؤب  ٍُ ِبَل اِل َٔ ِنٔس َو  الصَّ

دبعاہلل نب ریمن فعیک، یلع نب دمحم، یلعی ف فعیک فاوباعمفہی، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رجری نب  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن،

دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت۔ آپ ےن وچدوھںی رات ےک اچدن یک رطػ داھکی 

فداگر وک ایس رطح دوھکی ےگ سج رطح  م اس اچدن وک دےتھکی وہ ہک  م وک اس ےک دےنھکی ںیم یسک مسق )افر( رفامای ہک رقنعبی  م اےنپ رپ

یک دوشاری ںیہن وہیت۔ ارگ  م قاتق ر ےتھ وہ )وت رکف( ہک وسرج ےنلکن افر رغفب وہےن ےس ےلہپ امنز ےس ولغمب ہن وہ اجؤ، رھپ آپ 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 داگر یک دمح ےک اسھت ولطع سمش افر رغفب سمش ےس ےلہپ"۔ےن ہی آتی ڑپیھ "افر اپیک ایبؿ ےیجیک اےنپ رپفر

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ریمن فعیک، یلع نب دمحم، یلعی ف فعیک فاوباعمفہی، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ،  :  رافی

 رجری نب دبعاہلل

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     178    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ رمَّی، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ْٰ بً ويس  محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، یحٌ

 ٔ ًِ أَب ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ ؤيَسْ الزَِّمَّٔیُّ َو ثََيا َیِحٌَْ بِ
ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ی َظالٕٔح َو

وُل اهَّلٔ ُُ ََٙذلَٔک ََل َت َر َِ اَل  َٔ الُوا ََل  َٔ ٔ َلِيَلَة اِلَبِسرٔ  َنز َٕ ٌَ فٔی ُرِؤَیٔة اِل و َه َتَؽامُّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ فٔی ُرِؤَیٔة َربُِِٙه  َظَّ و َؽامُّ

 َیِوَو اِلَٕٔياَمةٔ 

 رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب ٰیسیع ریلم، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس

 فملس ےن رفامای ایک وچدوھںی رات ںیم اچدن دےنھکی ںیم وکیئ دوشاری اپےت وہ ، احصہب ےن رعض یک ہک ںیہن ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن رفامای ایقتم ےک دؿ ایس رطح اےنپ رپفرداگر دےنھکی ںیم یسک مسق یک دوشاری ہن اپؤ ےگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب ٰیسیع ریلم، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     179    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وَلٍ ہنسانی، وبساهَّل بً ازریس، اونض، ابوظالح ُناٌ، ابوُىيس :  راوی

ًِ أَبٔی َظا ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ اِلَىََلٔئ اِلَهِنَسانٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ٌٔ َو ا نَّ لٕٔح السَّ

ِنٔس فٔی ٌَ فٔی ُرِؤَیٔة الصَّ و اَل َتَؽامُّ َٔ وَل اهَّلٔ أَىََزی َربََّيا  ُُ ُِٔلَيا یَا َر اَل  ٌَ فٔی  َٔ و ََِتَؽارُّ اَل  َٔ ُِٔلَيا ََل  َحإب  َُ  ٔ ٌَیِر هٔیَرةٔ فٔی  المَّ

 َ٘ ٌَ فٔی ُرِؤیَتٔهٔ إَٔلَّ  و ُِه ََل َتَؽارُّ َّٙ اَل إٔى َٔ الُوا ََل  َٔ َحإب  َُ  ٔ ٔ َلِيَلَة اِلَبِسرٔ فٔی ٌَیِر َنز َٕ ٌَ فٔی ُرِؤیَتٔهَٔناُرِؤیَةٔ اِل و  َنا َتَؽارُّ

 این، دبعاہلل
 
نب ادرسی، اشمع، اوباصحل امسؿ، اوبدیعس ےس رمفی ےہ ہک مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحم نب العء ہ

فآہل فملس ایک مہ اےنپ رب وک د ےگ ں ےگ؟ رفامای ایک  م دفرہپ ےک فتق ابدؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم وسرج دےنھکی ںیم وکیئ دوشاری 

ای ایک  م وچدوھںی رات ابدؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم اچدن ےک دےنھکی ںیم یسک مسق اک اپےت وہ احصہب ےن رعض یک ہک ںیہن ، آپ ےن رفام

رضر اپےت وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک، ںیہن رفامای سج رطح  م اؿ ےک دےنھکی ںیم وکیئ یگنت ںیہن اپےت اس رب ےک دےنھکی ںیم یھب وکیئ 

 رضر ںیہن اپؤ ےگ۔

 این، دبعاہلل نب اد :  رافی
 
 رسی، اشمع، اوباصحل امسؿ، اوبدیعسدمحم نب العء ہ

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     180    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً ابوبرک  :  راوی  بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، حناز بً ُلنہ، يىَّی بً وفاٍ، و٘يي بً حسس، حرضت ابوزْی

ًِ َيِىََّی  َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا َحنَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ حُُسٕس َحسَّ ًِ َو٘ٔئي بِ ًٔ َوَفإئ َو بِ
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ًِ َوِنهٔ  اَل یَا  َو َٔ وَل اهَّلٔ أَىََزی اهََّل یَِوَو اِلَٕٔياَمٔة َوَما نیَُة َذلَٔک فٔی َخِلٕٔهٔ  ُُ ُِٔلُت یَا َر اَل  َٔ  ًٕ ًٕ أََلِيَس كُلُُِّٙه أَبٔی َرٔزی أَبَا َرٔزی

َِاهَّلُ أَِوَمُه َوَذلَٔک نیَْة فٔی َخ  اَل  َٔ ُِٔلُت بَََّی  اَل  َٔ َنَز ُمِدلّٔيا بٔهٔ  َٕ  ِلٕٔهٔ َیَزی اِل

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، یلعی نب اطعء، فعیک نب دحس، رضحت اوبزرنی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض یک ای 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ایقتم ےک دؿ اہلل وک د ےگ ں ےگ افر اس یک ولخمؼ ںیم اس یک العتم ایک ےہ؟ آپ ےن 

 ایک  م بس اچدن وک ریغب یسک راکفٹ ےک ںیہن دےتھکی وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ویکں ںیہن ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رفامای ہک اے اوبرزنی

 فملس ےن رفامای اہلل وت تہب ڑبے ںیہ افر ہی )اچدن یک رفتیئ( اس یک ولخمؼ ںیم )اس یک رفتیئ یک اشنین( ےہ۔

 ، یلعی نب اطعء، فعیک نب دحس، رضحت اوبزرنیاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     181    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، حناز بً ُلنہ، يىَّی بً وفاٍ، و٘يي بً حسس، ابورزیً رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َيِىََّی  َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا َحنَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َو٘ٔئي َحسَّ ًٔ َوَفإئ َو ًٔ حُُسٕس بِ بِ

 ٔ ُٔيُؤك ؤَباز  ًِ لََّه َؼحَٔک َربَُّيا ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ًٕ ًِ َوِنهٔ أَبٔی َرٔزی ُِٔلُت یَا َو اَل  َٔ  ٔ ٔب ٌٔیَرٔه هٔ َورُقِ

ًِ َرٓبٕ  ًِ َنِىَسَو ٔم ُِٔلُت َل اَل َنَىِه  َٔ وَل اهَّلٔ أََو َيِؽَحُک الزَّبُّ  ُُ  َيِؽَحُک َخیِّرا َر

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، یلعی نب اطعء، فعیک نب دحس، اوبرزنی ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک انجب 

وہےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اسنہ رپفرداگر امہرا اےنپ دنبفں ےک ان ادیم وہ اجےن ےس افر ذعاب ےک رقبی 

ےس۔ ںیم ےن رعض یک ہک ای روسؽ اہلل! ایک اتسنہ ےہ رب امہرا؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہں۔ ںیم ےن رعض یک 
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 ہک رہسگ رحمفؾ ہن رںیہ ےگ مہ اےسی رب یک ریخ ےس وج اتسنہ ےہ۔

 عیک نب دحس، اوبرزنی ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، یلعی نب اطعء، ف :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     182    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ ومحنس بً ظباح، یزیس بً ہاروٌ، حناز بً ُلنہ، يىَّی بً وفاٍ، و٘يي بً حسس، ابورزیً  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ٌَ أَىَِبأَىَا  ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٔ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلنَ َحسَّ َُ  ًُ ازُ بِ ًٔ َحنَّ ًِ َيِىََّی بِ َة َو

 ٌِ ِبَل أَ َٔ ٌَ َربَُّيا  ًَ كَا وَل اهَّلٔ أَیِ ُُ ُِٔلُت َیا َر اَل  َٔ  ًٕ ًِ َوِنهٔ أَبٔی َرٔزی ًٔ حُُسٕس َو ًِ َو٘ٔئي بِ ٌَ فٔی َوَفإئ َو اَل كَا َٔ ُه  َٕ َٖ َخِل  َیِدلُ

ْٖ رَعِ  ُه َهَواْئ َوَما ثَهَّ َخِل َٔ ِو َِ  ُشُه َوََّی اِلَنائٔ َوَنإئ َما َتِحَتهُ َهَواْئ َوَما 

اوبرکب نب ایب ہبیش فدمحم نب ابصح، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، یلعی نب اطعء، فعیک نب دحس، اوبرزنی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 اہلل ہیلع ںیم ےن رعض یک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ہک امہرا رب ولخمؼ وک قیلخت رکےن ےس ےلہپ اہکں اھت؟ آپ یلص

 فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ ادنریھے ںیم اھت اس ےک ےچین وہا )الخ( افر اس ےک افرپ وہا افر اپین اھت رھپ اس ےن اانپ رعش اپین رپ قیلخت

 ایک۔

 اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش فدمحم نب ابصح، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، یلعی نب اطعء، فعیک نب دحس، اوبرزنی ریض  :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
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     183    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يس، ٔتازة، ظّواٌ بً مَحز مازنیحنيس بً مسىسہ، خالس بً حار ُ، ُى :  راوی

 ًٔ ٌَ بِ َوا ِّ ًِ َظ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  ًُ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ َمِسَىَسَة َحسَّ ثََيا حَُنِيُس بِ اَل َحسَّ َٔ زٕ اِلَنازٔنِٔی  ُمَِحٔ

 َِ َؿ َلهُ َرُجْل  ُٓ بٔاِلبَِئت إٔذِ رَعَ ًٔ وَُنَز َوهَُو یَُفو ًُ َمَي َوِبٔس اهَّلٔ بِ َّی بَِیَيَنا ىَِح وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىَت َر َُ  َْ ِي َ٘ ًَ وَُنَز  اَل یَا ابِ َٕ

وُل یُ  ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ لََّه یَِذرُکُ فٔی اليَِّجَوی  َُ ًِ َربِهٔ َیِوَو اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًُ ٔم ِسنَی اِلُنِؤٔم

َّْ َيَؽَي َولَ  ََ ٔمِيُه َم اِلَٕٔياَمةٔ َحً َّْ إَٔذا بََل ُٓ َحً وُل یَا َرِب أرَِعٔ ُٕ َي َِ  ُٓ ٔ وُل َهِل َتِىز ُٕ َي َِ ُرُه بُٔذىُوبٔهٔ  ُه ثُهَّ ُيَْقِ َّ َي َ٘ ا َشاَئ ِيهٔ 

اَل ثُهَّ ُيِى  َٔ َها َلَک اِلَيِوَو  ىَِيا َوأَىَا أٌَرِٔفُ تَرِتَُها َوَلِيَک فٔی السُّ َُ ِّی  ٔن اَل إ َٔ  ََ ٌِ َیِبلُ َة َحَسَياتٔهٔ أَِو َ٘ٔتابَهُ بَٔينٔیئهٔ اهَّلُ أَ َّ َفی َظٔحي

 ًِ ٔ َشِيْئ ٔم اَل َخالْٔس فٔی اِْلَِشَهاز َٔ  ٔ َِیَُياَزی َوََّی ُرُؤٔس اِْلَِشَهاز  ُٖ ٔ ا اِلکَارٔفُ أَِو اِلُنَياِ اَل َوأَمَّ َٔ ًَ ًٕ َهُؤََلٔئ الَّٔذی اِنَٕٔفا

َذبُوا َوََّی َربِهِٔه أَََل َلِىَيُة اهَّلٔ الٔنٔیَن  َ٘  َوََّی المَّ

دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدة، وفصاؿ نب رحمز امزین رفامےت ںیہ ہک درںی اانث ہک مہ دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےک 

اسھت ےھت، فہ تیب اہلل اک وطاػ رک رےہ ےھت۔ ااچکن اکی آدیم اؿ ےس الم افر ےنہک اگل اے انب رمع! آپ ےن انجب روسؽ اہلل یلص 

ملس وک رسوگیش ےک قلعتم سک رطح رفامےت وہےئ انس؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ہیلع فآہل ف

وک رفامےت وہےئ انس ہک ومنم وک ایقتم ےک دؿ اےنپ رب ےک رقبی ایک اجےئ اگ اہیں کت ہک فہ )رپفرداگر اس وک رپدے ںیم 

رھپ اس ےس ےہک اگ ہک ایک  م امےتن وہ؟ فہ ےہک اگ اے ریمے رب! ںیم ارتعاػ رکات  رکے اگ رھپ اس وک اس ےک انگہ اید دالےئ اگ

وہں۔ اہیں کت ہک اہجں کت اہلل چنہپ رک اچےہ اگ ےہک اگ ہک ںیم ےن داین ںیم ریتے انگوہں ھجت ےس رپدہ وپیش یک یھت افر ںیم آج 

رھپ اس یک ویکینں ہفیحص ای اتکب اس ےک داےنہ اہھت ںیم دی اجےئ ریتے انگہ شخب دفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

یگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکرف افر انمقف وک بس ولوگں ےک اسےنم البای اجےئ اگ۔ اخدل نب احرث رفامےت ںیہ۔ یہی 

 ںیہ وہنجں ےن اےنپ رپفرداگر رپ وھجٹ وبال ربخدار اہلل یک تنعل ےہ اظوملں رپ۔

 دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدة، وفصاؿ نب رحمز امزین :  افیر
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     184    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، ابوواظه وبازانی، ِؽل رٔاشْ، محنس بً ميٙسر، حرضت جابز بً وبساهَّل  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ثَيَ  ثََيا أَبُو َوأظٕه اِلَىبَّاَزانٔیُّ َحسَّ
َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ُّْ َو أش َٔ ِؽُل الزَّ َّ ا اِل

َه بَِیَيا أَهُِل ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز َٙٔسرٔ َو َفَي َلُهِه ىُوْر اِلُنِي َُ ِلَجيَّةٔ فٔی َنٔىينٔهِٔه إٔذِ 

إَٔذا الزَّ  َِ ُهِه  َُ ُىوا ُرُؤ َِ ِوُل اهَّلٔرَفَ َٔ اَل َوَذلَٔک  َٔ ََلُو َوَلِيُِٙه یَا أَهَِل اِلَجيَّةٔ  اَل السَّ َٕ َِ ِؤٔهِٔه  َِ  ًِ َٓ َوَلِيهِٔه ٔم ِس أرَِشَ َٔ ََلْو بُّ  َُ  

ًِ اليَّ  ٔلَی َشِيٕئ ٔم ٌَ إ ُّٔتو ََل یَِلَت َِ ٌَ إَٔلِيهٔ  َیِيُمزُ إَٔلِيهِٔه َویَِيُمزُو َِ اَل  َٔ ًِ َرٓبٕ َرحٔيٕه  ِوَّل ٔم َٔ َّْ ٌَ إَٔلِيهٔ َحً ٔىئه َما َزاُموا یَِيُمزُو

ُتُه َوَلِيهِٔه فٔی زٔیَارٔهِٔه  َ٘  َیِحَتجَٔب َوِيُهِه َویَِبَقی ىُوُرُه َوبََز

دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، اوباعمص ہداداین، لضف راقیش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق الہ تن اینپ ںوتمعں ںیم )لوغشؽ( وہں ےگ بج اؿ ےک ےیل اکی ہک روسؽ اہلل

ونر اظرہ وہاگ فہ اےنپ رس ااھٹںیئ ےگ اؿ اک رب اؿ ےک افرپ اؿ یک رطػ وتمہج وہاگ۔ فہ ےہک اگ اے تن فاول  م رپ السیتم وہ۔ آپ 

ای فہ اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ السیتم وہ  رہابؿ رب یک رطػ ےس اراشد ےہ۔ )السؾ وقال نم رب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ارلمیح( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ )اب( اؿ یک رطػ دےھکی اگ افر فہ اس یک رطػ دےتھکی وہں ےگ فہ ںوتمعں ںیم ےس 

رطػ د ےگ ں ےگ اہیں کت ہک فہ اؿ ےس رپدہ رکے اگ افر اس اک ونر یسک زیچ یک رطػ وتمہج ںیہن وہں ےگ۔ بج کت فہ اس یک 

 افر ربتک اؿ رپ اؿ یک وہگجں ںیم ابیق رہ اجےئ یگ۔

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، اوباعمص ہداداین، لضف راقیش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی
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     185    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس و٘يي، اونض، خيثنہ، حرضت وسی بً حاته رضْ اهَّل ويہ :  راوی

اَل  َٔ اَل  َٔ ًٔ َحاتٕٔه  ًِ َوسِٔی ابِ ًِ َخِيَثَنَة َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

ُيکَِلُنُه َربُُّه َلِيَس بَِیَيُه َوبَِیَيُه  َُ  
ًِ أََحٕس إَٔلَّ َه َما ٔمِيُِٙه ٔم لَّ َُ َمهُ َو َٔسَّ ََل َیَزی إَٔلَّ َشِيّئا  َِ ًَ ٔمِيُه  ًِ أَیَِن ًِ َو َیِيُمزُ ٔم َِ  ٌْ َتزُِجَنا

بٔلُهُ اليَّ  ِٕ َتِسَت َِ َمهُ ثُهَّ یَِيُمزُ أََماَمهُ  َٔسَّ ََل یََزی إَٔلَّ َشِيّئا  َِ ًِ أَِيَِسَ ٔمِيُه  ًِ َو قٔیَ ثُهَّ یَِيُمزُ ٔم ٌِ یَتَّ ًَ ٔمِيُِٙه أَ َتَفا ُِ ًِ ا َن َِ اليَّاَر  اُر 

َىلِ  ِّ ِلَي َِ ِٖ َتِنَزةٕ   َوَلِو بٔٔص

یلع نب دمحم فعیک، اشمع، ہمثیخ، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

امجؿ ںیہن وہاگ فہ اینپ رفامای  م ںیم ےس رہ اکی ےک اسھت اس اک رب اس رطح الکؾ رکے اگ ہک اس ےک افر اس ےک درایمؿ وکیئ رت

داینہ اجبن دےھکی اگ۔ رھپ فہ اےنپ اسےنم دےھکی اگ وت آگ اس ےک اسےنم آےئ یگ وج  م ںیم ےس ااطتستع راتھک ےہ ہک آگ ےس چب 

 اجےئ ارگہچ وجھکر ےک اکی ڑکٹے ےک اسھت وہ وت فہ ااسی رکے۔

 ہلل ہنعیلع نب دمحم فعیک، اشمع، ہمثیخ، رضحت دعی نب اح م ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     186    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، ابووبسالعنس وبسالىزیز بً وبسالعنس، ابوونزاٌ جونی، ابوبرک بً وبساهَّل بً ٔيس اشىزی،  :  راوی

 ٔيس اشىزی

ثََيا أَبُو َنسٔ َحسَّ ًُ َوِبسٔ العَّ ٔ بِ َنٔس َوِبُس اِلَىزٔیز ثََيا أَبُو َوِبٔس العَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ اِلَجِونٔیُّ وَ  َحسَّ ًٔ ؤِنَزا ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ

لََّه َجيََّتا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ِيٕس اِْلَِشَىزِٔی َو َٔ  ًٔ ٕة نىَٔیُتُهَنا َوَما ِٔيهَٔنا َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ ِٔؽَّ ٌٔ ٔم

ًِ َذَهٕب نىَٔیُتُهَنا َوَما ِٔيهَٔنا َوَما بَیَِن  ٌٔ ٔم ٙٔبِرٔیَأئ  َوَجيََّتا ٔلَی َربِهِٔه َتَباَرَک َوَتَىالَی إَٔلَّ رَٔزاُئ اِل ٌِ یَِيُمزُوا إ ِوؤ َوبَیَِن أَ َٕ اِل

 ٌٕ  َوََّی َوِجهٔهٔ فٔی َجيَّةٔ َوِس

دمحم نب اشبر، اوبدبعادمصل دبعازعلسی نب دبعادمصل، اوبرمعاؿ وجین، اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق ارعشی، سیق ارعشی ےس رمفی ےہ 

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دف ںیتنج ںیہ نج ےک ربنت افر وج ھچک اؿ ںیم ےہ اچدنی اک ےہ ےہ افر دف  ہک

ںیتنج ںیہ نج ےک ربنت افر وج ھچک اس ںیم ےہ وسےن اک ےہ۔ ولوگں! وک اےنپ رپفرداگر یک رطػ دےنھکی ےک درایمؿ رصػ ڑبایئ یک 

 وہیگ تن دعؿ ںیم ۔ اچدر اؿ ےک رہچے رپ

 دمحم نب اشبر، اوبدبعادمصل دبعازعلسی نب دبعادمصل، اوبرمعاؿ وجین، اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق ارعشی، سیق ارعشی :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 
 م
ج ہ ی

 ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم

     187    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالٕسوس بً محنس، حجاج، حناز، ثابت بيانی، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، ظہيب :  راوی

 ًِ اْز َو ثََيا َحنَّ ثََيا َحجَّاْج َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ؤس بِ سُّ ُٕ ثََيا َوِبُس اِل ًِ ُظَهِيٕب َحسَّ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ثَابٕٔت اِلبَُيانِٔی َو
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ًَ أَِحَسيُوا اِلُحِسىَْ َوزٔیَاَزْة َو  ٔ اِْلَیَة لٔلَّٔذی لََّه هَٔذه َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َتََل َر اَل إَٔذا َزَخَل أَهُِل اِلَجئَّة اِلَجيََّة َٔ َٔ

ُنوهُ َوأَ  ُ٘ ٌِ یُِيجٔزَ ٌَّ َلُِٙه ؤِيَس اهَّلٔ َمِوؤّسا یُزٔیُس أَ ٔ ِل اهَّلُ هُِل اليَّارٔ اليَّاَر ىَاَزی ُمَيازٕ یَا أَهَِل اِلَجيَّةٔ إ ِٕ ٌَ َوَما هَُو أََلِه یَُث ولُو ُٕ َي َِ  

ًِ ا َمَوازٔیَيَيا َویُبَِيِؾ ُوُجوَهَيا َویُِسخِٔلَيا اِلَجيَّةَ  ََِواهَّلٔ َما أََوَفاهُِه َویُِيجَٔيا ٔم ٌَ إَٔلِيهٔ  َیِيُمزُو َِ ُْ اِلحَٔجاَب  َيِٙٔص َِ اَل  َٔ ليَّارٔ 

ٔ َيِىىْٔ إَٔلِيهٔ َوََل أرََقَّ ْٔلَِویُئهِٔه  ًِ اليََّمز  اهَّلُ َشِيّئا أََحبَّ إَٔلِيهِٔه ٔم

امےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی دبعادقلفس نب دمحم، اجحج، امحد، اثتب انبین، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، بیہص رف

آتی التفت رفامیئ اؿ ولوگں ےک ےیل وہنجں ےن الھبیئ یک الھبیئ افر زایدت ےہ۔ افر رفامای بج تن فاےل تن ںیم افر منہج 

اہں اکی فدعہ ےہ، فہ ارادہ  فاےل منہج ںیم دالخ وہ اجںیئ ےگ وت اکی اکپرےن فاال اکپرے اگ اے تن فاول! اہمترے ےیل اہلل ےک

رکات ےہ ہک اس وک  م ےس وپرا رک دے۔ فہ ںیہک ےگ ہک فہ ایک ےہ؟ ایک اہلل ےن امہرے رتازفؤں وک فزین ںیہن ایک افر امہرے رہچفں وک 

رفامای ہک  رفنش ںیہن ایک۔ ںیمہ تن ںیم دالخ ںیہن ایک افر ںیمہ آگ ےس اجنت ںیہن دی۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اہلل اعتٰیل رپدہ اٹہ دںی ےگ فہ اس یک رطػ د ےگ ں ےگ اہلل یک مسق! اہلل ےن وکیئ زیچ اؿ وک اس رظن ینعی اینپ اجبن رظن ےس زایدہ 

 دنسپدیہ اطع ںیہن یک وہیگ افر ہن اس ےس زایدہ آوھکنں وک ڈنھٹا رکےن فایل ےش اطع یک وہ یگ۔

 د، اثتب انبین، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، بیہصدبعادقلفس نب دمحم، اجحج، امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     188    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، تنيه بً ُلنہ، رعوة بً زبیر، حرضت وائصہ ظسيٕہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

َوةَ  ًِ رُعِ َلَنَة َو َُ  ًٔ ًِ َتنٔئه بِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
الَ َحسَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر ِت  بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي ِس َجائَِت اِلُنَجازَٔلُة إ َٕ ِنُىُه اِْلَِظَواَت َل َُ َي  ُٔ َه َوأَىَا فٔی ىَاحَٔئة اِلبَِئت َتِصُٙو  اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی َو لَّ َُ َو
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نَٔي اهَّلُ  َُ ِس  َٔ أَىِزََل اهَّلُ  َِ وُل  ُٕ َنُي َما َت ُِ ِوَل الًَّْٔ تَُجازٔلَُک فٔی َزِؤجَهاَزِوَجَها َوَما أَ َٔ 

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، میمت نب ہملس، رعفة نب زریب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ۔ امتؾ رعتںیفی اس اہلل 

ا آای درآاحنہکیل ںیم رھگ ےک ےک ےیل ںیہ سج اک آفازفں وک اننس اینپ فتعس راتھک ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑگھج

اکی وگہش ںیم یھت فہ )وعرت( اےنپ اخفدن ےک قلعتم اکشتی رک ریہ یھت افر ںیم اس یک ابت وک ںیہن نس ریہ یھت اہلل اعتٰیل ےن 

  ریہ یھت۔رقآؿ انزؽ ایک اہلل ےن نس یل ابت اس )وعرت( یک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ اخفدن ےک ہلسلس ںیم اجمدہل رک

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، میمت نب ہملس، رعفة نب زریب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     189    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابً وجَلٌ، وجَلٌ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ ، ظّواٌ بً ويس ْٰ  محنس بً یحٌ

 َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ًُ ؤيَسْ َو ٌُ بِ َوا ِّ ثََيا َظ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل 

 َٖ َٖ اِلَدِل ٌِ َیِدلُ ِبَل أَ َٔ  ٔ ِّٔسهٔ بَٔئسه ُِه َوََّی َن َتَب َربُّٙ َ٘ َه 
لَّ َُ ِت ٌََؽٔيْ َوَلِيهٔ َو َٕ َب َُ  َرِحَنًْٔ 

دمحم نب ٰییحی، وفصاؿ نب ٰیسیع، انب الجعؿ، الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ریمے ہصغ فملس ےن اراشد رفامای اہمترے رپفداگر ےن ولخمؼ یک قیلخت ےس ےلہپ اےنپ آپ رپ اےنپ اہھت ےس ھکل ایل ہک ریمی را ت

 ےس آےگ ےہ۔

 دمحم نب ٰییحی، وفصاؿ نب ٰیسیع، انب الجعؿ، الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     190    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابزاہيه بً ٘ثیر انعاری حزامی، ـلحہ بً َخاط :  راوی ْٰ بً حبيب بً رعبی، موس  ابزاہيه بً ميذر حزامی و یحٌ

بٓٔیٕ  ًٔ رَعَ ًُ َحبٔئب بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َویَِحٌَْ بِ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
ٕ اِْلَِنَعارٔیُّ  َحسَّ ثٔیر َ٘  ًٔ ًُ إٔبَِزاهٔيَه بِ ثََيا ُموَسْ بِ اََل َحسَّ َٔ

ُٔتَٔل َوِبُس اهَّلٔ ا  وُل َلنَّ ُٕ ًَ َوِبسٔ اهَّلٔ َي نِٔىُت َجابَٔز بِ َُ اَل  َٔ إط  ًَ َٔخَ نِٔىُت ـَِلَحَة بِ َُ اَل  َٔ امٔیُّ  اوٕ یَِوَو اِلََحَ ًٔ ََحَ ًُ َوِنزٔو بِ  بِ

اَل یَ أُحُٕس َلَٕٔيىْٔ  َٔ اَل اهَّلُ ْٔلَبٔيَک َو َٔ اَل َیا َجابٔزُ أَََل أُِخبٔرَُک َما  َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل یَا َر َٕ َِ ِحٌَْ فٔی َحٔسیثٔهٔ 

ُتِصهَٔس أَبٔی َوَتَزَک ؤَياَّل  ُِ وَل اهَّلٔ ا ُُ ُِٔلُت یَا َر ا  َِٙٔسّ اَل َجابٔزُ َما لٔی أََراَک ُمِي َٔ َک بَٔنا َلقَٔی اهَّلُ بٔهٔ أَبَاَک  ََل أَُبرِشُ َِ اَل أَ َٔ َوَزیِّيا 

 َٕ َِ اّحا  َّ ٔ ًِ َوَرأئ حَٔجإب َوكَلََّه أَبَاَک ٘ قُّ إَٔلَّ ٔم َٔ اَل َما كَلََّه اهَّلُ أََحّسا  َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ اَل بَََّی یَا َر َٔ ًَّ َوََّیَّ أُِؤفَک  اَل یَا َوِبٔسی َتَن

ٌَ  َیا َرِب  َُّهِه إَٔلِيَها ََل َیزِٔجُىو َٖ ٔمىِْ أَى َب َُ َُّه  ِبَحاىَهُ إٔى ُُ اَل الزَّبُّ  َٕ َِ َتُل ِٔيَک ثَاىَٔيّة  ِٔ ُ أ َِ ًِ تُِحیٔيىْٔ  َِ َم ٔ أَبِل َِ اَل یَا َرِب  َٔ

بٔئل اهَّلٔ  َُ ُٔتٔلُوا فٔی   ًَ أَىِزََل اهَّلُ َتَىالَی َوََل َتِحَسبَنَّ الَّٔذی َِ اَل  َٔ ٌَ َوَرائٔی  ُٔو   أَِمَواّتا بَِل أَِحَياْئ ؤِيَس َربِهِٔه یُزَِز

اربامیہ نب ذنمر زحایم ف ٰییحی نب بیبح نب رعیب، وم،ٰی نب اربامیہ نب ریثک ااصنری زحایم، ہحلط نب رخاش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اجرب 

 ادح ےک دؿ وتقمؽ وہےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل نب دبعاہلل وک رفامےت وہےئ انس ہک بج )اؿ ےک فادل( دبعاہلل نب رمعف نب رحاؾ گنج

ثی ہیلع فآہل فملس ےھجم ےلم افر رفامای اے اجرب! ایک ںیم  م وک ہن التبؤں وج اہمترے فادل ےس اہلل اعتٰیل ےن اہک )ییحی نب بیبح اینپ دح

دؽ ویکں دھکی راہ وہں ؟ اجرب ےتہک ںیہ ںیم ےن  ںیم ویں ےتہک ںیہ( ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اجرب! ںیم ںیہمت ہتسکش

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ریمے فادل دیہش وہ ےئگ افر ایعؽ ف رقض وھچڑ ےئگ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم 

رفامای؟( رعض ایک رضفر اے اہلل  ںیہمت وخربخشی ہن انسؤں ہک اہلل اعتٰیل ےن اہمترے فادل ےک اسھت ےسیک الماقت یک )ینعی ایک اعمہلم

ےک روسؽ! رفامای اہلل ےن یھبک یسک ےس ریغب اجحب ےک وگتفگ ہن رفامیئ افر اہمترے فادل ےس الب اجحب الکؾ ایک افر رفامای اے ریمے 

اتہک دفابرہ  دنبے ریمے اسےنم آرزف اظرہ رکف اتہک ںیم ںیہمت اطع رکف۔ رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ےھجم زدنیگ اطع رفام دےئجی

 آپ یک اخرط لتق )دیہش( ایک اجؤں وت اہلل اپک ےن رفامای ہی وت امہری رطػ ےس ےلہپ ےط وہ  اک ےہ ہک ولوگں وک دفابرہ داین ںیم ہن اجیھب
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 رفامای اس رپ اجےئ اگ۔ رعض ایک رھپ ریمے ےھچیپ فاولں وک اغیپؾ اچنہپ دےئجی )امہرا احؽ اتب دےئجی( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اپس اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ افر ہن ایخؽ رکف اؿ ولوگں وک وج لتق رک دےیئ اجںیئ راہ دخا ںیم رمدہ ہکلب زدنہ ںیہ اےنپ رب ےک 

 اجےت ںیہ ۔

ئ

 رزؼ دی 

 اربامیہ نب ذنمر زحایم ف ٰییحی نب بیبح نب رعیب، وم،ٰی نب اربامیہ نب ریثک ااصنری زحایم، ہحلط نب رخاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ُّياٌ، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل :  راوی

 ٔ ًِ أَب ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ ًِ أَبٔی الزِىَازٔ َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ی هَُزیَِزَة 

هَُنا َزَخَل اِلَجيَّةَ  ُتُل أََحُسهَُنا اِْلََخَ َٔکَ ِٕ ٔلَی َرُجَلیِٔن َي ٌَّ اهََّل َيِؽَحُک إ ٔ َه إ لَّ َُ بٔئل اهَّلٔ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َُ اتُٔل َهَذا فٔی  َٕ يُ

ا َٔ ُيِسَتِصَهُس ثُهَّ یَُتوُب اهَّلُ َوََّی  ُيِسَتِصَهُس َِ َِ بٔئل اهَّلٔ  َُ اتُٔل فٔی  َٕ ُي َِ ُيِسلُٔه  َِ  تٔلٔهٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلص 

یک اجبن دھکی رک ےتسنہ ںیہ نج ںیم ےس اکی ےن دفرسے وک لتق ایک نکیل دفونں  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل دف وصخشں

تن ںیم دالخ وہےئ اکی اہلل ےک راےتس ںیم زلےت زلےت دیہش وہ ایگ رھپ اہلل یک را ت اقلت یک رطػ وتمہج وہیئ افر اس ےن 

 االسؾ وبقؽ ایک۔ رھپ اہلل ےک رےتس ںیم زلےت زلےت دیہش وہ ایگ۔

  نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہللاوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     192    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و یوىس بً وبساَلوَّٰی، وبساهَّل بً وہب، یوىس ، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی َحملہ بً یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اِْلَِوََّی  ًُ یَِحٌَْ َویُوىُُس بِ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ثَىْٔ َحسَّ ًٔ ٔشَهإب َحسَّ ًِ ابِ یُوىُُس َو

َّی ا وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ ٌَ َي ٌَّ أَبَا هَُزیَِزَة كَا ٔب أَ ًُ اِلُنَسيَّ ٔىيُس بِ بُٔؾ اهَّلُ اِْلَِرَؿ یَِوَو اِلَٕٔياَمٔة َُ ِٕ َه َي لَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

ًَ ُملُوُک اِْلَِرٔؿ  وُل أَىَا اِلَنلُٔک أَیِ ُٕ َناَئ بَٔينٔیئهٔ ثُهَّ َي  َوَیِفؤی السَّ

ہ ریض اہلل ہنع رفامای رحہلم نب ٰییحی ف ویسن نب دبعاالٰیلع، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہری

 رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک رفز اہلل اعتٰیل زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ںیل ےگ افر آامسؿ وک

 اےنپ داںیئ اہھت ںیم ٹیپل ںیل ےگ رھپ رفامںیئ ےگ ںیم یہ وہں ابداشہ۔ اہکں ںیہ زنیم ےک ابداشہ۔

 ٰییحی ف ویسن نب دبعاالٰیلع، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رحہلم نب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 م
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، محنس بً ظباح، وليس بً ابی ثور ہنسانی، ُناک، وبساهَّل بً ونیرة، احيْ بً ٔيس، وباس بً  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 وبسالنفلب
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ثََيا الِ  بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َنإک َو ُٔ  ًِ ًُ أَبٔی ثَِوٕر اِلَهِنَسانٔیُّ َو َولٔيُس بِ

ِيُت بٔاِلَبِفَحأئ فٔی ؤَعابَٕة َو  ُ٘ اَل  َٔ لٔٔب  ًٔ َوِبٔس اِلُنفَّ ًِ اِلَىبَّأس بِ ِيٕس َو َٔ  ًٔ ْٔ بِ ًِ اِْلَِحَي َّی اهَّلُ َونٔیَرَة َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِٔيهِٔه َر

الُوَوَلِيهٔ َو  َٔ  ٌُ اَل َواِلُنزِ َٔ َحاُب  الُوا السَّ َٔ ٌَ َهٔذهٔ  و اَل َما ُتَسنُّ َٕ َِ َيَمَز إَٔلِيَها  َِ َحابَْة  َُ َنزَِّت بٔهٔ  َِ َه 
لَّ َُ ٌُ اَل َواِلَىَيا َٔ  ٌُ ا َواِلُنزِ

الُوا َٔ َنأئ  ٌَ بَِیَيُِٙه َوبَیَِن السَّ ِه َتَزِو َ٘ اَل  َٔ  ٌُ الُوا َواِلَىَيا َٔ اَل أَبُو برَِکٕ  ا َواحّٔسا أَِو  َٔ ٌَّ بَِیَيُِٙه َوبَِیَيَها إٔمَّ إٔ َِ اَل  َٔ ََل ىَِسرٔی 

نَ  َٗ السَّ ِو َِ َناَوإت ثُهَّ  َُ ِبَي  َُ  َوسَّ 
َّْ َذلَٔک َحً َ٘ َها  َٔ ِو َِ َناُئ  َيّة َوالسَّ َُ ِبٔىیَن  َُ ابَٔىٔة بََِحْ بَیَِن اثَِيیِٔن أَِو ثَََلثّا َو أئ السَّ

َنا َ٘ لٔهٔ  َّ ُِ َنا أَِوََلُه َوأَ َُ َنا بَیَِن  َ٘  ًَّ ٔ بٔه َ٘ ًَّ َوُر ٔ َٗ َذلَٔک ثََناىَٔيُة أَِوَوإل بَیَِن أَِلََلِٔه ِو َِ َنإئ ثُهَّ  َُ ٔلَی  َنإئ إ َُ َنإئ بَیَِن  َُ ٔلَی  ٕئ إ

َنإئ ثُهَّ اهَّلُ  َُ ٔلَی  َنإئ إ َُ َنا بَیَِن  َ٘ لٔهٔ  َّ ُِ ًَّ اِلَىزُِط بَیَِن أَِوََلُه َوأَ َٗ َذلَٔک َتَباَرَک َوَتَىالَی ثُهَّ َوََّی ُلُهورٔهٔ ِو َِ 

 این، امسک، دبعاہلل نب ریمعة، افنح نب سیق، ہداس نب دبعابلطمل رفامےت ںیہ ہک ںیم
 
 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ابصح، فدیل نب ایب وثر ہ

 اکی امجتع ےک اسھت احطبء ںیم اھت اؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ےھت فاہں ےس ابدؽ سگرا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفامای  م اےس ایک انؾ دےتی وہ؟ رعض ایک احسب۔ رفامای افر زمؿ یھب؟ ولوگں ےن رعض ایک افر زمؿ یھب۔ رفامای افر  فآہل

انعؿ یھب؟ رعض ایک انعؿ یھب ےتہک ںیہ۔ رفامای اہمترے ایخؽ ںیم انتک افہلص ےہ آامسؿ ف زنیم ےک درایمؿ ؟ رعض ایک؟ ولعمؾ 

ؿ ےک درایمؿ ا رتہ رتہب اسؽ اک افہلص ےہ انتج دف آامسونں ےک درایمؿ رھپ اس ےک افرپ آھٹ رفےتش ںیہ ںیہن۔ رفامای اہمترے افر آامس

اہپڑی رکبفں یک امدنن اؿ ےک رھکفں افر ونٹھگں ےک درایمؿ اانت یہ افہلص ےہ انتج دف آامسونں ےک درایمؿ رھپ اؿ وتشپں رپ رعش ےہ 

یہ افہلص ےہ انتج دف آامسونں ےک درایمؿ رھپ اس ےک افرپ ںیہ اہلل ربتک فاےل افر  سج ےک زریںی افر ابالیئ ہصح ےک درایمؿ اانت

 دنلب۔

 این، امسک، دبعاہلل نب ریمعة، افنح نب سیق، ہداس نب دبعابلطمل :  رافی
 
 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ابصح، فدیل نب ایب وثر ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 يىٕوب بً حنيس بً كاُب، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، ورکمہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

َم  ًِ ورِٔکٔ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى َّْ َحسَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َة َو

بَ  َنأئ َْضَ ََٔضْ اهَّلُ أَِمّزا فٔی السَّ اَل إَٔذا  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِلٔسَلْة َوََّی َظَّ ُٔ َّهُ  أَى َ٘ ِولٔهٔ  َٕ ٔ َُٙة أَِجئَحَتَها ُخِؽَىاىّا ل ٔ ِت اِلَنََلئ

يَ  َِ َٙبٔیرُ   َوهَُو اِلَىَّٔیُّ اِل
َّٖ الُوا اِلَح َٔ ُِه  اَل َربُّٙ َٔ الُوا َماَذا  َٔ ُٔلُوبٔهِٔه   ًِ ًَ َو ُِزِ َٓ إَٔذا   ٌٕ َوا ِّ ِنٔي َبِىُؽُهِه َظ ُٔو السَّ ٔ ِسَنُىَها ُمِستَر

 َٗ ِو ٔلَیَِ ٌِ یُِلَٕٔيَها إ ِبَل أَ َٔ هُ الِصَهاُب  َ٘ ًِ َتِحَتهُ رَفُبََّنا أَِزَر ٔلَی َم ُيِلٕٔيَها إ َِ َيِسَنُي اِلکَلَٔنَة  َِ ُيِلٕٔيَها َوََّی  َبِىٕؾ  َِ الَّٔذی َتِحَتهُ 

ََِيِٙٔذُب َمَى  َّْ یُِلَٕٔيَها  أَحٔ رَفُبََّنا َلِه یُِسَرِک َحً ًٔ أَِو السَّ ٌٔ اِلکَاهٔ نَٔىِت لَٔسا ُُ ُٗ تِٔلَک اِلکَلَٔنُة الًَّْٔ  َتِعُس َِ ِذبَٕة  َ٘ َها ٔمائََة 

َنائٔ  ًِ السَّ  ٔم

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

یسک ارم اک ہلصیف رفامےت ںیہ وت رفےتش اس ےک ارتحاؾ ںیم رپ اھچب دےتی ںیہ )افر  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اہلل اعتٰیل آامسؿ ںیم

زنفؽ مکح ےک فتق ا یس آفاز وہیت ےہ( وگای وکیئ اٹچؿ رپ رھتپ امر راہ وہ رھپ بج رفںوتں ےک دولں ےس ربھگاٹہ زالئ وہیت ےہ وت 

ہک قح رفامای افر اہلل دنلب افر ڑبے ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک  ےتہک ںیہ )اکی دفرسے ےس( ایک اہک اہمترے رب ےن فہ وجاب دےتی ںیہ

رھپ اس ہلصیف وک ابت رچاےن فاےل )نج( ےننس یک وکشش رکےت ںیہ اکی دفرسے رپ یڑھ رک سپ اکی آدھ ابت نس رک افرپ فاال ےچین 

رح وک ہن اتبےئ افر یھبک ہلعش ںیہن  اتگ وت فہ فاےل وک اتب داتی تہب رمہبت اس ےک ےچین فاےل وک اتبےن ےس لبق ہلعش آاتیل ےہ ہک اکنہ ای اس

 آےگ اتب داتی ےہ رھپ فہ اس ےک اسھت وس وھجٹ المات ےہ افر اکی فیہ ابت وج آامسؿ ےس ینس یھت یچس وہیت ےہ۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، ونزو بً مزة، ابووبيسة، حرضت ابوموسْ :  راوی

ًِ أَبٔی وُبَِيَس  ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَو ِٔیَيا َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی ُموَسْ  َة َو

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُّٔؾ اِلٕٔ َر ٌِ یََياَو َیِد ٌَّ اهَّلَ ََل یََياُو َوََل یَِيَبَٔی َلُه أَ ٔ اَل إ َٕ َِ َه بَٔدِنٔس كَلَٔنإت  لَّ َُ ُي  َوَلِيهٔ َو َِ ُىُه یُزِ َِ ِسَق َوَیزِ

ِبَل َوَنٔل اللَِّئل حَٔجابُهُ  َٔ ِبَل َوَنٔل اليََّهارٔ َوَوَنُل اليََّهارٔ  َٔ ِئل  بَُحاُت َوِجهٔهٔ َما  إَٔلِيهٔ َوَنُل اللَّ ُُ ِت  َٔ ُه َْلََِحَ َّ َص َ٘ اليُّوُر َلِو 

ًِ َخِلٕٔهٔ  ُه ٔم  اىَِتَهی إَٔلِيهٔ َبَّصُ

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمة، اوبدیبعة، رضحت اوب وم،ٰی رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اکی ابر( مہ

اشد رفامںیئ رفامای اہلل وسات ںیہن افر وسان اس ےک اشایؿ اشؿ ںیہن ، اہلل رتازفں وک اکھجےت افر افرپ ںیم ڑھکے وہ رک اپچن ابںیت ار

ااھٹےت ںیہ ینعی یسک اک رزؼ زایدہ، یسک اک مک رک دےتی ںیہ۔ دؿ ےک اامعؽ رات وک )ااسنؿ ےک( لمع رکےن ےس لبق اؿ یک ابراگہ ںیم 

ےک لمع رکےن ےس لبق۔ اؿ اک اجحب ونر ےہ ارگ اےس اٹہ دںی وت اؿ ےک رہچہ یک  شیپ ےیک اجےت ںیہ افر رات ےک اامعؽ ےک دؿ

 رفاینشں اتدح اگنہ اس یک ولخمؼ وک الج دںی ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمة، اوبدیبعة، رضحت اوبومیس :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     196    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ اشىزی :  راوی  وَّی بً محنس، و٘يي، مسىوزی، ونزو بً مزة، ابووبيسة، حرضت ابوموس

ًِ أَبٔی وُبَِيَس  ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ثََيا اِلَنِسُىوزٔیُّ َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی ُموَسْ  َة َو
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ٌَّ اهَّلَ ََل یََياُو َوََل یَِيَبَٔی َلهُ أَ  ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِت اهَّلٔ َظَّ َٔ َها َْلََِحَ َّ َص َ٘ ُىُه حَٔجابُهُ اليُّوُر َلِو  َِ ُّٔؾ اِلِٕٔسَق َویَزِ ٌِ یََياَو َیِد

ًِ َحِولَ  ًِ فٔی اليَّارٔ َوَم ٌِ بُورَٔک َم أَ أَبُو وُبَِيَسَة أَ ُه ثُهَّ رَقَ ُه َبَّصُ َ٘ بَُحاُت َوِجهٔهٔ كُلَّ َشِيٕئ أَِزَر ٌَ اهَّلٔ َرِب ُُ ِبَحا ُُ َها َو

 یَن اِلَىاَلنٔ 

یلع نب دمحم، فعیک، وعسمدی، رمعف نب رمة، اوبدیبعة، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اؿ  رفامای اہلل اعتٰیل وسےت ںیہن افر وسان اؿ ےک اشایؿ ںیہن رتازف وک اکھجےت افر ااھٹےت ںیہ۔ اؿ اک اجحب ونر ےہ ارگ اس وک اٹہ دںی وت

ےک رہچے یک رفاینشں رہ اس زیچ وک الج ڈاںیل اہجں اؿ یک اگنہ ےچنہپ۔ اس ےک دعب اوبومیس ےک اشرگد اوبدیبعہ )وطبر ادتسالؽ( ہی 

 رِ ۔( ابربتک ےہ وج آگ ںیم ےہ افر وج اس ےک رگد ےہ اپک ےہ اہلل اپےنل فاال امتؾ اہجونں اک۔
َ
ّ

 

ِ  ابْل

 

 نَمْ ف
َ
ْؿ وُبِرک

َ
 آتی ڑپیھ )أ

 نب دمحم، فعیک، وعسمدی، رمعف نب رمة، اوبدیبعة، رضحت اوبوم،ٰی ارعشی یلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     197    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً اُحٖ، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی ا َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ جٔ َحسَّ ًِ اِْلرَِعَ ٔ َو ًِ  لزِىَاز ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو َو

اُئ اللَِّيَل َواليََّهاَر َو  حَّ َُ لََّه َینٔیُن اهَّلٔ َمِِلَی ََل َئٍيُؽَها َشِيْئ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ُي اليَّ َِ ٌُ َیزِ ی اِلنٔيزَا ٔ اِْلَُِخَ بَٔئسه

َٖ ُمِيُذ َخلَ  َّ اَل أََرأَیَِت َما أَِن َٔ ُّٔؾ  ا فٔی یََسیِهٔ َشِيّئااِلِٕٔسَق َوَیِد ِغ ٔمنَّ ُٕ َناَوأت َواِْلَِرَؿ َلِه یَِي  َٖ اهَّلُ السَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ااحسؼ ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

یئ زیچ اےس مک ںیہن رک یتکس۔ رات دؿ رباتس ےہ افر اؿ ےک دفرسے اہھت ںیم فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل اک دتس راتس رھبا وہا ےہ وک

رتازف ےہ دنلب رکےت ںیہ وتؽ رک افر اکھجےت ںیہ۔ رفامای دوھکی بج ےس آامسؿ ف زنیم دیپا رفامےئ انتک رخچ ایک نکیل اس ےس اہلل ےک 
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 اہوھتں ںیم وج ھچک ےہ اس ںیم ذرا یھب یمک ہن وہیئ۔

  ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب اقحس، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     198    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار و محنس بً ظباح، وبسالىزیز بً ابی حازو، ابوحازو، وبيساهَّل بً مٕسه، حرضت وبساهَّل بً ونز  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہنا

ًُ أَبٔی َحا ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز اََل َحسَّ َٔ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َسٕه َحسَّ ِٕ ًٔ ٔم ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ثَىْٔ أَبٔی َو زٔوٕ َحسَّ

لََّه َوهَُو َوََّی اِلنٔيِ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ َُّه  ًٔ وَُنَز أَى ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َناَواتٔهٔ َو َُ وُل َیأُِخُذ اِلَجبَّاُر  ُٕ ٔ َي بَر

بَ  َٔ ٌَ َوأَِرَؼهُ بَٔئسهٔ َو َٙبِرُو ًَ اِلُنَت ٌَ أَیِ ًَ اِلَجبَّاُرو وُل أَىَا اِلَجبَّاُر أَیِ ُٕ بُٔؽَها َویَِبُسُفَها ثُهَّ َي ِٕ َجَىَل َي َِ  ٔ اَل َویََتَنيَُّل  َؾ بَٔئسه َٔ

ٔلَی اِلنٔيِ  َّْ ىََمزُِت إ ًِ َيَسارٔهٔ َحً ًِ َینٔیئهٔ َوَو َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی َر ٔن َّْ إ ٔل َشِيٕئ ٔمِيُه َحً َّ ُِ ًِ أَ ُک ٔم ٔ یََتََحَّ بَر

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ أْٔق هَُو بَٔز َُ ُٔوُل أَ  أَ

ںیہ ںیم  اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت

دنبیک  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم رپ ہی رفامےت وہےئ انس اہلل ابجر اےنپ آامسؿ ف زنیم وک اہھت ںیم ےل ںیل ےگ افر یھٹم

یلص  افر اےس وھکےنل ےگل رھپ رفامںیئ ےگ ںیم ابجر وہں ، اہکں ںیہ ابجر؟ اہکں ںیہ ةکت رکےن فاےل؟ رافی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل

ے اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ ابںیئ کھج رےہ ےھت یتح ہک ںیم ےن داھکی ربنم ےچین کت لہ راہ ےہ ےھجم ہی ادنہشی وہا ہک ںیہک ہی رگ ہن ڑپ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک۔
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 مسقم، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، دیبعاہلل نب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     199    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار ظسٔہ بً خالس، ابً جابز، بِس بً وبيساهَّل، ابوازریس خوَلنی، حرضت ىواس بً ُنىاٌ َکبی  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًَ وُبَِيسٔ  نِٔىُت بُِِسَ بِ َُ اَل  َٔ  ٕ ًُ َجابٔز ثََيا ابِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٔ ثََيا َظَس إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َُ َحسَّ وُل  ُٕ نِٔىُت أَبَا  اهَّلٔ َي

َّی ا وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ٌَ اِلکََٔلبٔیُّ  ِنَىا َُ  ًُ اُس بِ ثَىْٔ اليَّوَّ وُل َحسَّ ُٕ وُل َما إِٔزرٔیَس اِلَدِوََلنٔیَّ َي ُٕ لََّه َي َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

 َٔ ٌِ َشاَئ أَ ٔ ًٔ إ ًِ أََظابٔٔي الزَِّحَن ِلٕب إَٔلَّ بَیَِن إِٔظَبَىیِٔن ٔم َٔ  ًِ َه ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر ٌَُه َوكَا ٌِ َشاَئ أََزا ٔ اَمُه َوإ

َواّما  ِٔ ُي أَ َِ ًٔ یَزِ ٌُ بَٔيسٔ الزَِّحَن اَل َواِلنٔيزَا َٔ ُٔلُوبََيا َوََّی زٔیئَک  لُؤب ثَِبِت  ُٕ وُل یَا ُمَثِبَت اِل ُٕ ٔلَی یَِوؤ َي ًَ إ ی ُّٔؾ نََخٔ َوَیِد

 ةٔ اِلَٕٔياَم 

اشہؾ نب امعر دصہق نب اخدل، انب اجرب، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت وناس نب اعمسؿ الکیب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 افر ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس رہ دؽ اہلل یک دف اویلگنں ےک درایمؿ ےہ اچںیہ وت اےس دیساھ رفام دںی

 وت ھڑیاھ رک دںی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع اماگن رکےت ےھت۔ اے دولں وک امجےن فاےل امہرے دولں وک اےنپ اچںیہ

 دنی رپ اثتب رفام دے افر رفامای رتازف رامحؿ ےک اہوھتں ںیم ےہ فہ ایقتم کت وقومں وک زری فزرب رکےت رںیہ ےگ۔

 ، انب اجرب، رسب نب دیبعاہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت وناس نب اعمسؿ الکیب ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر دصہق نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     200    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب محنس بً وَلٍ، وبساهَّل بً اُناويل، مجالس، ابووزاک، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی ا ًِ ُمَجالٕٔس َو َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ اِلَىََلٔئ َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو رُکَ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ِلَوزَّأک َو

ََل  ِْ فٔی العَّ ٔلَی ثَََلثَٕة لٔلعَّ ٌَّ اهَّلَ َلَيِؽَحُک إ ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ٓٔ اللَِّئل َٔ ِّی فٔی َجِو ُجٔل ُيَعَّ ةٔ َولرٔلَّ

 َْ اَل َخِل َٔ اتُٔل أَُراُه  َٕ ُجٔل ُي َٙتٔیَبةٔ  َولرٔلَّ  اِل

اوبرکبی دمحم نب العء، دبعاہلل نب اامسلیع، اجمدل، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل نیت زیچفں ےس وخش وہےت ںیہ امنز یک فص ےس افر اس آدیم ےس وج درایمؿ بش امنز ڑپےھ افر 

 اس صخش ےس وج لتق رکے اغابل رفامای رکشل ےک ےھچیپ )ینعی رکشل اھبگ اجےن ےک دعب یھب( ۔

 اوبرکبی دمحم نب العء، دبعاہلل نب اامسلیع، اجمدل، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     201    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً رجاٍ، اَسائيل، وثناٌ بً مٍیرة ثٕفی، ُاله بً ابی الجىس، حرضت جابز بً وبساهَّل  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 رضْ اهَّل تىالی ويہ
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 ًَ ٌَ َيِىىْٔ ابِ ًِ وُِثَنا ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ًُ َرَجإئ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ الٔٔه اِلُنٍٔیرَ  َحسَّ َُ  ًِ فٔیَّ َو َٕ
ةٔ الثَّ

لََّه َيِىزُٔؿ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ أَبٔی اِلَجِىٔس َو ٔه بِ ُٔ َسُه َوََّی اليَّأس فٔی اِلَنِو ِّ َن

ٌَّ رُقَ  إٔ َِ ِؤمهٔ  َٔ ٔلَی  وُل أَََل َرُجْل َیِحنٔلُىْٔ إ ُٕ َي ِّیَِ َو َرب ََ ََکَ ٌِ أُبَِل ِس َمَيُىونٔی أَ َٔ  ِيّصا 

 دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب راجء، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمة یفقث، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ

ےک اسےنم رکےت افر رفامےت وکیئ ااسی رمد ںیہن وج رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وممس جح ںیم اےنپ آپ وک ولوگں 

 ےھجم اینپ وقؾ ںیم ےل اجےئ۔ اس ےیل ہک رقشی ےن ےھجم اےنپ رب اک الکؾ اچنہپےن ےس رفک دای ےہ۔

 یل ہنعدمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب راجء، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمة یفقث، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

ی ہ ےک ااکنر ےک ابرے ںیم
 م
 ج ہ ی

     202    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وزیز بً ظبيح، یوىس بً جلبس، او زرزاٍ، حرضت ابوزرزاٍ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ِرَزأئ  ًِ أُِو السَّ ًُ َحِلَبٕس َو ثََيا یُوىُُس بِ ًُ َظبٔيٕح َحسَّ ثََيا اِلَوزٔیزُ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ َحسَّ ِرَزأئ َو ًِ أَبٔی السَّ َو

َّی اهَّلُ  ِْ َظَّ ٔي َج اليَّ رٔفَ َذىِّبا َوُيرَفِ ٍِ ٌِ َي ًِ َشأِىٔهٔ أَ اَل ٔم َٔ  ٌٕ
ِ ِولٔهٔ َتَىالَی كُلَّ َیِووٕ هَُو فٔی َشأ َٔ لََّه فٔی  َُ ِوّما  َوَلِيهٔ َو َٔ َي  َِ بّا َویَزِ  رَکِ

 ًَ ی َّٔؾ نََخٔ  َوَیِد

س، اؾ درداء، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع یبن
ج لي 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لک ویؾ  اشہؾ نب امعر، فزری نب حیبص، ویسن نب 

وھ یف اشؿ یک ریسفت ںیم لقن رفامےت ںیہ ہک اہلل زعفلج یک اکی اشؿ ہی )یھب( ےہ ہک انگہ اعمػ رفامےت ںیہ افر تبیصم وک زالئ 

 رفامےت ںیہ افر یسک وقؾ وک دنلب رکےت ںیہ افر دفرسی وقؾ وک زری رکےت ںیہ ۔
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س، اؾ درداء، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، فزری  :  رافی
ج لي 

 نب حیبص، ویسن نب 

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

  

 سج ےن ااھچ ای ربا رفاج ڈاال

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ااھچ ای ربا رفاج ڈاال

     203    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، ابووواىہ، وبسالنلک بً ونیر، ميذر بً جزیز، حرضت جزیز :  راوی

 ًُ ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا أَبُو َوَواىََة َحسَّ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٕ َو ًٔ َجزٔیز ًِ اِلُنِئذرٔ بِ ٕ َو  وَُنیِر

يَّ  ُُ  ًَّ َُ  ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َونَٔل بَٔها أَبٔيهٔ  ٔ َم ٌَ َلُه أَِجزَُها َؤمِثُل أَِجز َُِىنَٔل بَٔها كَا ّة َحَسَيّة 

ًِ وَ  ُْ َم َها َوؤِز ُْ ٌَ َوَلِيهٔ ؤِز ُىنَٔل بَٔها كَا َِ ِيَئّة  َُ يَّّة  ُُ  ًَّ َُ  ًِ ًِ أُُجورٔهِٔه َشِيّئا َوَم ُغ ٔم ُٕ ُغ ََل َیِي ُٕ ًِ َبِىسٔهٔ ََل یَِي نَٔل بَٔها ٔم

ًِ أَِوَز   ارٔهِٔه َشِيّئأم

دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، اوبوعاہن، دبعانب ک نب ریمع، ذنمر نب رجری، رضحت رجری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ں فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ااھچ رطہقی اجری رک ےک وخد یھب اس رپ لمع ایک وت اس وک اس اک ارج ےلم اگ افر دفرسے لمع رکےن فاول

 افر ےک ارج ںیم ھچک یمک ےئک ریغب اؿ ےک ربارب یھب ارج ےلم اگ افر سج ےن ربا رطہقی اجری ایک افر اس رپ لمع ایک وت اس وک اس اک انگہ وہاگ

 دفرسے لمع رکےن فاولں اک انگہ یھب وہاگ اؿ ےک انگوہں ںیم یھب یمک ہن وہیگ۔

 انب ک نب ریمع، ذنمر نب رجری، رضحت رجریدمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، اوبوعاہن، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ااھچ ای ربا رفاج ڈاال

     204    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالوار ُ بً وبسالعنس بً وبسالوار ُ، وبسالعنس بً وبسالوار ُ، ایوب، محنس بً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًِ أَیُّو ثَىْٔ أَبٔی َو اَل َحسَّ َٔ ثَىْٔ أَبٔی  ًٔ َوِبسٔ اِلَوار ُٔٔ َحسَّ َنسٔ بِ ًُ َوِبٔس العَّ ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًِ َب َو ًَ َو یرٔی ُٔ

اَل َرُجْل ؤِيسٔ  َٕ َِ ََِحثَّ َوَلِيهٔ  َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ اَل َجاَئ َرُجْل إ َٔ َنا بَقَٔی فٔی أَبٔی هَُزیَِزَة  َِ اَل  َٔ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ی 

اَل َر  َٕ َِ ثَُر  َ٘ َٔلَّ أَِو  َٗ َوَلِيهٔ بَٔنا  ٌَ اِلَنِجلٔٔس َرُجْل إَٔلَّ َتَعسَّ تُنَّ بٔهٔ كَا ُِ ا َِ تَنَّ َخیِّرا  ُِ ًِ ا َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

يِ  َُ ّة  يَّ ُُ تَنَّ  ُِ ًِ ا ًِ أُُجورٔهِٔه َشِيّئا َوَم ُغ ٔم ُٕ تَنَّ بٔهٔ َوََل یَِي ُِ ًِ ا ًِ أُُجورٔ َم ُْ َلُه أَِجزُُه كَأمَّل َؤم َىَلِيهٔ ؤِز َِ تُنَّ بٔهٔ  ُِ ا َِ ُه َئّة 

ًِ أَِوَزارٔهِٔه َشِيّئا ُغ ٔم ُٕ تَنَّ بٔهٔ َوََل یَِي ُِ ًِ أَِوَزارٔ الَّٔذی ا  كَأمَّل َؤم

دبعاولارث نب دبعادمصل نب دبعاولارث، دبعادمصل نب دبعاولارث، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت 

رپ )دصہق رکےن یک( رتبیغ  ےک اپس آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دی وت اکی صخش ےن اہک ریمے اپس اانت اانت امؽ ےہ )ینعی ںیم اانت دصہق رکفں اگ( رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ رھپ سلجم ںیم وموجد 

فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ااھچ رطہقی اایتخر ایک رھپ اس یک  رہ صخش ےن اس رپ وھتڑا ای تہب دصہق ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رطہقی ریپفی یک یئگ وت اس وک اانپ یھب وپرا ارج ےلم اگ افر ریپفی رکےن فاول وک ارج ںیم یمک ےک ریغب اؿ اک ارج یھب ےلم اگ افر سج ےن ربا 

 افر اس یک ریپفی رکےن فاولں ےک فابؽ ںیم یمک ےک ریغب اؿ اک فابؽ اایتخر ایک رھپ اس یک ریپفی یک یئگ وت اس رپ اس اک فابؽ یھب وپرا وہاگ

 یھب ےلم اگ۔

دبعاولارث نب دبعادمصل نب دبعاولارث، دبعادمصل نب دبعاولارث، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ااھچ ای ربا رفاج ڈاال

     205    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حناز مّصی، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، ُىس بً ُياٌ، حرضت اىس بً مالک :  راوی  ويس

 ًٔ ِىٔس بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ یَزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا اللَِّيُث بِ یُّ َحسَّ ٕ اِلنِّٔصٔ از ًُ َحنَّ ثََيا ؤيَسْ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ٌٕ َو َيا ُٔ  

ؤل اهَّلٔ ُُ ًِ َر ٌَّ َلهُ ٔمِثَل أَِوَز َمالٕٔک َو إٔ َِ اتُّبَٔي  َِ ٔلَی َؼََلَلٕة  ًٕ َزَوا إ اَل أَیَُّنا َزا َٔ َّهُ  َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ اتََّبَىهُ َوََل  َظَّ ارٔ َم

 ُ ٌَّ َلهُ ٔمِثَل أ إٔ َِ اتُّبَٔي  َِ ٔلَی هُّسی  ًٕ َزَوا إ ًِ أَِوَزارٔهِٔه َشِيّئا َوأَیَُّنا َزا ُغ ٔم ُٕ ًِ أُُجورٔهِٔه َشِيّئاَیِي ُغ ٔم ُٕ ًِ اتََّبَىهُ َوََل یَِي  ُجورٔ َم

ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فی یک یئگ وت اس وک ریپفی رکےن فاولں ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج دوعت دےنی فاےل ےن یھب رمگایہ یک دوعت دی افر اس یک ریپ

ےک ربارب انگہ وہاگ ریپفی رکےن فاولں ےک انگہ ںیم یمک ےئک ریغب افر سج دوعت دےنی فاےل ےن دہاتی یک رطػ البای رھپ اس یک 

 یک اجےئ یگ۔ریپفی یک یئگ وت اس وک ریپفی رکےن فاولں ےک ربارب ارج ےلم اگ افر ریپفی رکےن فاےل ےک ارج ںیم ھچک یمک ںیہن 

 ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ااھچ ای ربا رفاج ڈاال

     206    حسیث                               س اولجل  :  جلس

ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، وبسالىزیز بً ابی حازو، وَلٍ بً وبسالزحنً، وبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضْ  :  راوی
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 اهَّل ويہ

ًِ اِلَى  ٕ َو ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ََلٔئ بِ

 ًِ اَل َم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًِ اتََّبَىهُ ََل  َو ٔ ٔمِثُل أُُجورٔ َم ًِ اِْلَِجز ٌَ َلُه ٔم ٔلَی هُّسی كَا َزَوا إ

ًِ اتََّبَىهُ  ٔثِٔه ٔمِثُل نثَاؤ َم ِْ ًِ ا َىَلِيهٔ ٔم َِ ٔلَی َؼََلَلٕة  ًِ َزَوا إ ًِ أُُجورٔهِٔه َشِيّئا َوَم ُغ َذلَٔک ٔم ُٕ ًِ نثَأمهِٔه  َیِي ُغ َذلَٔک ٔم ُٕ ََل یَِي

 َشِيّئا

فاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہی اوبرم

 ومضمؿ رمفی ےہ۔

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ااھچ ای ربا رفاج ڈاال

     207    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابونىيه، اَسائيل، حٙه ، حرضت ابوجحيّہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

اَل  َٔ َة  َّ ًِ أَبٔی ُجَحِي َٙٔه َو ًِ اِلَح ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  

يَّّة حَ  ُُ  ًَّ َُ  ًِ َه َم لَّ َُ ًِ أُُجورٔهِٔه َشِيّئا َوَلِيهٔ َو َغ ٔم ُٕ ٌِ یَِي ٔ أَ ٌَیِر  ًِ ٌَ َلُه أَِجزُُه َؤمِثُل أُُجورٔهِٔه ٔم َُِىنَٔل بَٔها َبِىَسُه كَا َسَيّة 

 ُٕ ٌِ یَِي ٔ أَ ًِ ٌَیِر ُه َؤمِثُل أَِوَزارٔهِٔه ٔم ُْ ٌَ َوَلِيهٔ ؤِز ُىنَٔل بَٔها َبِىَسُه كَا َِ ِيَئّة  َُ يَّّة  ُُ  ًَّ َُ  ًِ ًِ َوَم  أَِوَزارٔهِٔه َشِيّئا َغ ٔم

 دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، ارسالیئ، مکح ، رضحت اوبہفیحج ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔
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 دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، ارسالیئ، مکح ، رضحت اوبہفیحج :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ااھچ ای ربا رفاج ڈاال

     208    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، ليث ، بصیر بً ىہيک، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَبُو ُمَىاؤ  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ ىَهٔيٕک َو ٔ بِ ًِ َبٔصیر ًِ َلِيٕث َو یََة َو

َْ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ ََلزّٔما لَٔسِوَوتٔهٔ َما زَ  ٔ ٔلَی َشِيٕئ إَٔلَّ ُؤ ًٕ یَِسوُو إ ًِ َزا لََّه َما ٔم َُ ٌِ َزَوا َرُجْل اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔ  َرُجَّل  َوا إَٔلِيهٔ َوإ

یھب  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، ثیل ، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج

دوعت دےنی فاال یسک زیچ یک رطػ البےئ اےس رفز ایقتم ڑھکا ایک اجےئ اگ۔ الزؾ وہیگ اس وک وجادبیہ اےنپ البےن یک سج رطح اس 

 ےن البای ارگہچ اکی رمد ےن اکی رمد یہ وک البای وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، ثیل ، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 سج ےن رمدہ تنس وک زدنہ ایک

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن رمدہ تنس وک زدنہ ایک
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     209    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، ٘ثیر بً وبساهَّل بً ونزو بً ووٓ مزنی، حرضت ونزو بً ووٓ مزنی :  راوی

ًُ أَبٔی َشِیَبَة حَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثَىْٔ أَبٔیَحسَّ  اِلُنزَنٔیُّ َحسَّ
ٕٓ ًٔ َوِو ًٔ َوِنزٔو بِ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًِ  سَّ َو

َىنَٔل بَٔها اليَّا َِ ئًَّْ  ُُ  ًِ يَّّة ٔم ُُ ًِ أَِحَيا  اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َونَٔل َجِسی أَ ٔ َم ٌَ َلُه ٔمِثُل أَِجز ُس كَا

ًِ َونَٔل بٔهَ  ٌَ َوَلِيهٔ أَِوَزاُر َم ُىنَٔل بَٔها كَا َِ ًَ بِٔسَوّة  ًِ ابَِتَس ًِ أُُجورٔهِٔه َشِيّئا َوَم ُغ ٔم ُٕ ًِ بَٔها ََل یَِي ًِ أَِوَزارٔ َم ُغ ٔم ُٕ ا ََل یَِي

 َونَٔل بَٔها َشِيّئا

 نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ زمین، رضحت رمعف نب وعػ زمین ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ریثک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ریمی وتنسں ںیم ےس اکی تنس یھب زدنہ رکے رھپ ولگ اس رپ لمع رکےن ںیگل وت اس وک لمع 

یمک ہن یک اجےئ یگ افر سج ےن دبتع ااجید یک رھپ اس رپ لمع ایک ایگ وت  رکےن فاولں ےک ربارب ارج ےلم اگ افر اؿ ےک ارج ںیم ھچک یھب

 اس رپ اؿ لمع رکےن فاولں ےک ربارب فابؽ وہاگ افر اؿ ےک فابؽ ںیم ھچک یمک یھب ہن یک اجےئ یگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ زمین، رضحت رمعف نب وعػ زمین :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن رمدہ تنس وک زدنہ ایک

     210    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، اُناويل بً ابی اویس، ٘ثیر بً وبساهَّل ، وبساهَّل ، ونزو بً ووٓ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ٔ ًِ أَب ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َو ثٔیرُ بِ َ٘ ثَىْٔ  ًُ أَبٔی أَُویِٕس َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل َحسَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ  ٔ ًِ َجِسه يهٔ َو

َّی  ٔ ٔمثِ اهَّلٔ َظَّ ًِ اِْلَِجز ٌَّ َلُه ٔم إٔ َِ ِس أُٔمیَتِت َبِىسٔی  َٔ ئًَّْ  ُُ  ًِ يَّّة ٔم ُُ ًِ أَِحَيا  وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ ًِ َونَٔل بَٔها اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔ َم َل أَِجز
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ًَ بِٔسَوّة ََل یَزَِؼاَها اهَّلُ  ًِ ابَِتَس ًِ أُُجورٔ اليَّأس َشِيّئا َوَم ُغ ٔم ُٕ ًِ اليَّأس ََل یَِي ًِ َونَٔل ٔم ٌَّ َوَلِيهٔ ٔمِثَل إٔثِٔه َم إٔ َِ ولُهُ  ُُ  َوَر

ًِ نثَاؤ اليَّأس َشِيّئا ُغ ٔم ُٕ ًِ اليَّأس ََل یَِي  بَٔها ٔم

فملس  دمحم نب ٰییحی، اامسلیع نب ایب افسی، ریثک نب دبعاہلل ، دبعاہلل ، رمعف نب وعػ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رفامےت انس سج ےن ریمی وتنسں ںیم ےس یسک ا یس تنس وک زدنہ ایک وج ریمے دعب رمدہ وہ یکچ وہ وت اس وک اس رپ لمع رکےن فاےل  وک ہی

ولوگں ےک ربارب ارج ےلم اگ، اؿ ےک ارج ںیم یمک یھب ہن وہیگ افر سج ےن وکیئ دبتع ااجید یک سج وک اہلل افر اس ےک روسؽ دنسپ ہن 

 وک اایتخر رکےن فاولں ےک ربارب اس وک یھب انگہ وہاگ افر اؿ ےک انگہ ںیم ھچک یمک یھب ہن وہ یگ۔ رکےت وہں وت اس دبتع

 دمحم نب ٰییحی، اامسلیع نب ایب افسی، ریثک نب دبعاہلل ، دبعاہلل ، رمعف نب وعػ :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

     211    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس ٔفاٌ، شىبہ و ُّياٌ، ولٕنہ بً مزثس، ُىس بً وبيسة، ابووبسالزحنً ُلیم،  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 حرضت وثناٌ بً وّاٌ رضْ اهَّل ويہ

َنةَ  َٕ ًِ َوِل ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا ُشِىَبُة َو ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  بِ َحسَّ ِىٔس بِ َُ  ًِ ًٔ َمزِثَٕس َو

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٌَ ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ ًِ وُِثَنا َلیٔمِ َو ًٔ السُّ ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَِّحَن ِه  وُبَِيَسَة َو ُ٘ اَل ُشِىَبُة َخیِرُ َٔ لََّه  َُ َوَلِيهٔ َو

َِِؽلُُِٙه  ٌُ أَ َيا ِّ ُُ اَل  َٔ ٌَ  َو ن َه اِلُْقِ ًِ َتَىلَّ  َوَولََّنهُ  َم

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، ہبعش ف ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، دعس نب دیبعة، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل 
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اھکیس ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  م ںیم ےس رتہب ای  م ںیم ےس الضف فہ ےہ سج ےن رقآؿ 

 افر اھکسای۔ )ینعی ےلہپ وخد رقآؿ یک میلعت احلس یک افر اس ےک دعب ولوگں ںیم ااشتع یک( ۔

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، ہبعش ف ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، دعس نب دیبعة، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت امثعؿ نب افعؿ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

     212    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ولٕنہ بً مزثس، ابووبسالزحنً ُلیم، حرضت وثناٌ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَّ ًٔ َمزِثَٕس َو َنَة بِ َٕ ًِ َوِل ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ٌَ بِ ًِ وُِثَنا َلیٔمِ َو ًٔ السُّ ِحَن

 َّّ ٌَ َوَولََّنهُ َو ن ًِ َتَىلََّه اِلُْقِ َِِؽلُُِٙه َم َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٌَ  ا

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم ےس الضف فہ ےہ وج رقآؿ ےھکیس افر اھکسےئ۔ )ینعی رقآؿ یمہف وک اعؾ رکےن یک یعس رکے( ۔

 فعیک، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع یلع نب دمحم، :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 
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     213    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ازہز بً مزواٌ، حار ُ بً ىبہاٌ، واظه بً بہسلہ، حرضت بہسلہ :  راوی

 ًٔ ًِ ُمِعَىٔب بِ ًُ بَِهَسَلَة َو ثََيا َوأظُه بِ ٌَ َحسَّ ًُ ىَِبَها ثََيا اِلَحار ُُٔ بِ ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَهزُ بِ اَل  َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ِىٕس َو َُ

وُل ا ُُ ٔ َر َىَسن ِٔ َ أ َِ اَل َوأََخَذ بَٔئسی  َٔ َنهُ  ٌَ َوَولَّ ن ًِ َتَىلََّه اِلُْقِ ِه َم ُ٘ لََّه خَٔياُر َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َىٔسی َهَذا أرُِقُٔئ هَّلٔ َظَّ ِٕ  ی َم

ےن رفامای  م ںیم  ازرہ نب رمفاؿ، احرث نب اہبنؿ، اعمص نب دہبہل، رضحت دہبہل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےس رتہبنی فہ ںیہ وج رقآؿ ںیھکیس افر اھکسںیئ۔ اعمص ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن ریما اہھت ڑکپ رک اس ہگج اھٹبای اتہک رقآؿ ڑپاھؤں ۔

 ازرہ نب رمفاؿ، احرث نب اہبنؿ، اعمص نب دہبہل، رضحت دہبہل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

     214    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ اشىزی رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ بً ُىيس، شىبہ، ٔتازة، حرضت ابوموس  محنس بً بصار و محنس بً مثىْ، یحٌ

تَ  َٔ  ًِ ًِ ُشِىَبَة َو ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ  َّْ ًُ اِلُنَثى ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ اَزَة َو

اَل َمَثُل الِ  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی َو ٔة ـَِىُنَها َو َنَثٔل اِْلُِتزُجَّ َ٘  ٌَ ن أُ اِلُْقِ ًٔ الَّٔذی َيِْقَ ُنِؤٔم

ٔ ـَِىُنَها ـَِيْب َوََل  ِنَزة َنَثٔل التَّ َ٘  ٌَ ن ُ اِلُْقِ أ ًٔ الَّٔذی ََل َيِْقَ ٖٔ ـَِيْب َورٔیُحَها ـَِيْب َوَمَثُل اِلُنِؤٔم ٔ رٔیَح َلَها َوَمَثُل اِلُنَياِ

 ٌَ ن ُ اِلُْقِ أ َنَثٔل الِ  الَّٔذی َيِْقَ َ٘  ٌَ ن ُ اِلُْقِ أ ٖٔ الَّٔذی ََل َيِْقَ ٔ َنَثٔل الزَّیَِحاىَٔة رٔیُحَها ـَِيْب َوـَِىُنَها ُمز  َوَمَثُل اِلُنَياِ َحِيَمَلٔة َ٘

 ـَِىُنَها ُمز  َوََل رٔیَح َلَها
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 ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدة، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی ریض اہلل

فآہل فملس ےن رفامای رقآؿ ڑپےنھ فاےل ومنم یک اثمؽ رتجن یک یس ےہ اس اک ذاہقئ یھب دمعہ ےہ افر وخوبش یھب سیفن افر رقآؿ ہن 

ےنھ فاےل انمقف یک اثمؽ ڑپےنھ فاےل ومنم یک اثمؽ وجھکر یک یس ےہ ہک اس اک ذاہقئ دمعہ ےہ نکیل وخوبش ںیہن ےہ افر رقآؿ ڑپ

راحیؿ یک یس ےہ ہک وب وت ایھچ ےہ نکیل ذاہقئ خلت ےہ افر رقآؿ ہن ڑپےنھ فاےل انمقف یک اثمؽ ادنرانئ یک یس ےہ ہک اس اک ذاہقئ خلت 

 ےہ افر وب ابا ل ںیہن ۔

 یض اہلل ہنعدمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدة، رضحت اوبوم،ٰی ارعشی ر :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

     215    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برک بً خلْ ابوبرش، وبسالزحنً بً مہسی، وبسالزحنً بً بسیل، بسیل، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ بُ  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ْٕ أَبُو برِٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًِ أَبٔيهٔ َو َسیِٕل َو

وَل َم  ُُ الُوا یَا َر َٔ ًِ اليَّأس  ٌَّ ِهَّلِل أَهِلٔیَن ٔم ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ اَل هُِه أَهُِل  الٕٔک  َٔ ًِ هُِه  اهَّلٔ َم

ُتهُ  ٌٔ أَهُِل اهَّلٔ َوَخاظَّ ن  اِلُْقِ

، دبلی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رکب نب ،فل اوبرشب، دبعارلنمح نب دہمی، دبعارلنمح نب دبلی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھچک ولگ اہلل فاےل ںیہ۔ احصہب )ریض اہلل مہن( ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

 فاےل۔ روسؽ! فہ وکؿ ںیہ ؟ رفامای فہ رقآؿ فاےل ںیہ الہ اہلل افر اہلل )زع فلج( ےک اخص قلعت

 رکب نب ،فل اوبرشب، دبعارلنمح نب دہمی، دبعارلنمح نب دبلی، دبلی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

     216    حسیث                               جلس اول  :  لسج

ونزو بً وثناٌ بً ُىيس بً ٘ثیر بً زیيار حنصْ، محنس بً َحب، ابوونز، ٘ثیر بً زاذاٌ، واظه بً حنزة،  :  راوی

 حرضت وَّی بً ابی ـالب

ًٔ زٔیَيا ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًٔ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِنزُو بِ ٌَ َحسَّ ًٔ َزاَذا ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًِ ًِ أَبٔی وَُنَز َو ٕب َو ًُ ََحِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ ٕر اِلٔحِنٔص

 ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  ًِ َؤَِّی بِ ًٔ َؼِنَزَة َو ًِ َوأظٔه بِ َّٔمُه أَِزَخلَ  َو ٌَ َوَح ن أَ اِلُْقِ هُ رَقَ

َتِوَجبُوا اليَّاَر  ُِ ِس ا َٔ ُهِه  ًِ أَهِٔل بَِیتٔهٔ كُلُّ ةٕ ٔم َىُه فٔی َورَشَ َّّ  اهَّلُ اِلَجيََّة َوَش

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، دمحم نب رحب، اوبرمع، ریثک نب زاذاؿ، اعمص نب زمحة، رضحت یلع نب ایب قابل رفامےت 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن رقآؿ ڑپاھ افر اس وک اید ایک اہلل اعتٰیل اس وک تن ںیم دالخ رفامںیئ ےگ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

افر اس ےک رھگ فاولں ںیم ےس اےسی دس ارفاد ےک قلعتم اس یک افسرش وبقؽ رفامںیئ ےگ وج )اینپ دباامعویلں یک فہج ےس( دفزخ 

 اےنپ افرپ فابج رک ےکچ وہں ےگ۔

ف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، دمحم نب رحب، اوبرمع، ریثک نب زاذاؿ، اعمص نب زمحة، رضحت یلع نب ایب رمع :  رافی

 قابل

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 
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     217    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونزو بً وبساهَّل اوزی، ابواُامہ، وبسالحنيس بً جىرف، مٕبری، وفاٍ مولی ابی احنس، ابواحنس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ اِْلَِوزٔیُّ َحسَّ  ثََيا َوِنزُو بِ ًِ َوَفإئ َمِولَی أَبٔی أَِحَنَس َحسَّ بُرِٔی َو ِٕ ًِ اِلَن ًٔ َجِىرَفٕ َو ًِ َوِبسٔ اِلَحنٔيسٔ بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ

ُؤُه َواِر  ٌَ َوارِقَ ن َه َتَىلَُّنوا اِلُْقِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌَّ َو إٔ َِ ًِ ُُٔسوا  ٌٔ َوَم ن َمَثَل اِلُْقِ

َس  َٔ َنُه رَفَ
ًِ َتَىلَّ ٌٕ َوَمَثُل َم ُّوُح رٔیُحُه كُلَّ َمکَا ٕ ٔمِسکّا َي َنَثٔل ٔجَزإب َمِحُصٓو َ٘ اَو بٔهٔ  َٕ َِ َنُه  َنَثٔل ٔجَزإب َتَىلَّ َ٘ َوهَُو فٔی َجِؤِهٔ 

 أُوكَٔی َوََّی ٔمِسٕک 

رمعف نب دبعاہلل افدی، اوبااسہم، دبعادیمحل نب رفعج، ربقمی، اطعء ومیل ایب ادمح، اوبادمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقآؿ وھکیس افر اس وک ڑپوھ افر وس اجؤ )ینعی امتؾ رات ہن اجوگ( اس ےیل ہک رقآؿ یک اثمؽ افر اس

 اثمؽ سج ےن رقآؿ اھکیس رھپ اس وک رات ںیم ڑپاھ اس  یلیھ یک یس ےہ وج روتسری ےس رھبی وہ۔ سج یک  کہ رہ وس  لیھ صخش یک

ریہ وہ افر اس صخش یک اثمؽ سج ےن رقآؿ اھکیس افر ےنیس رپ رھک رک وس راہ اس  یلیھ یک یس ےہ سج وک روتسری ےس رھب رک افرپ ےس 

 ابدنھ دای ایگ وہ۔

 ف نب دبعاہلل افدی، اوبااسہم، دبعادیمحل نب رفعج، ربقمی، اطعء ومیل ایب ادمح، اوبادمح، رضحت اوبرہریہرمع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

     218    حسیث                               اول جلس  :  جلس

ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، وامز بً واثلہابوالفّيل، حرضت ىاِي بً  :  راوی

 وبسالحار ُ، حرضت ونز بً خفاب رضْ اهَّل ويہ
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ًٔ ٔشَهإب وَ  ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ِئل َحسَّ َّ ًٔ َواثَٔلَة أَبٔی الفُّ ٔ بِ ًِ َوأمز

 ٌَ ٌَ َوكَا ا َّ أب بُٔىِس ًَ اِلَدفَّ ًَ َوِبٔس اِلَحار ُٔٔ َلقَٔی وَُنَز بِ ٌَّ ىَأَِي بِ َت َوََّی  أَ ِّ َتِدَل ُِ ًِ ا اَل وَُنزُ َم َٕ َِ َة 
َّٙ َتِىَنَلُه َوََّی َم ُِ وَُنزُ ا

اَل  َٔ ًِ َمَوالٔیَيا  اَل َرُجْل ٔم َٔ ًُ أَبِزَی  ًِ ابِ اَل َوَم َٔ ًَ أَبِزَی  ُت َوَلِيهِٔه ابِ ِّ َتِدَل ُِ اَل ا َٔ َِّت أَهِٔل اِلَوازٔی  َتِدَل ُِ ا َِ وَُنزُ 

َّهُ  اَل إٔى َٔ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َوَلِيهِٔه َمِولّی  ٌَّ ىَبٔيَُِّٙه َظَّ ٔ اَل وَُنزُ أََما إ َٔ إؿ  َٔ ائٔٔؾ  َٙٔتأب اهَّلٔ َتَىالَی َوالْٔه بٔاِلرَفَ ٔ ارْٔئ ل اَل َٔ َٔ َه  لَّ َُ َو

 ًَ ی َواّما َوَيَؽُي بٔهٔ نََخٔ ِٔ َٙٔتأب أَ ُي بَٔهَذا اِل َِ ٌَّ اهَّلَ َیزِ ٔ  إ

ہ ا وبالیفطل، رضحت انعف نب دبعااحلرث، رضحت رمع نب  اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ
ِّ

 

ب
نب دعس، انب اہشب، اعرم نب فا

َفا ؿ ںیم ےلم۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک ہکم اک اعلم رقمر رفامای اھت۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن 
سي ع

اطخب ریض اہلل ہنع 

ی وک ںیم ےن اؿ اک رگناؿ انبای۔ رفامای انب ازبی وکؿ ںیہ ؟ رعض ایک امہرے رفامای  م ےن الہ فادی اک رگناؿ ےسک انبای؟ رعض ایک انب ازب

اکی الغؾ ںیہ رضحت رمع ےن رفامای وت  م ےن اکی الغؾ وک اؿ اک رگناؿ انبای؟ رعض ایک فہ اتکب اہلل وک )ھجمس رک( ڑپےنھ فاال افر ملع 

! اہمترے یبن ےن رفامای اھت اہلل اعتٰیل اس اتکب )رقآؿ( ریماث ےس فافق ےہ، درتس ہلصیف رکاتیل ےہ۔ رضحت رمع ےن رفامای ونس

 یک فہج ےس ھچک ولوگں وک رتعف ںیشخب ےگ افر ھچک وک روسا رفامںیئ ےگ۔

ہ ا وبالیفطل، رضحت انعف نب دبعااحلرث، رضحت رمع  :  رافی
ِّ

 

ب
اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اعرم نب فا

 ہلل ہنعنب اطخب ریض ا

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ ےنھکیس، اھکسےن یک 

     219    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً ٌالب وبازانی، وبساهَّل بً زیاز بَحانی، وَّی بً زیس، ُىيس بً مسيب، وباس بً وبساهَّل واُفی، وبساهَّل  :  راوی

 حرضت ابوذر رضْ اهَّل ويہ
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ًِ َوِبسٔ  ٌَالٕٔب اِلَىبَّاَزانٔیُّ َو  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَوا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ انِٔی وَ  َحسَّ ًٔ زٔیَازٕ اِلَبَِحَ ًٔ اهَّلٔ بِ ًِ َؤَِّی بِ

َه یَا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل لٔی َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىئس بِ َُ  ًِ َه نیَّة َزیِٕس َو َتَىلَّ َِ ُسَو  ٍِ ٌِ َت أَبَا َذٓرٕ َْلَ

َىةٕ  ِ٘ َِّی ٔمائََة َر ٌِ ُتَعَّ ًِ أَ ًِ َ٘ٔتأب اهَّلٔ َخیِْر َلَک ٔم ًِ  ٔم ًِ اِلٔىِلٔه وُنَٔل بٔهٔ أَِو َلِه يُِىَنِل َخیِْر َلَک ٔم َه بَابّا ٔم َتَىلَّ َِ ُسَو  ٍِ ٌِ َت َوَْلَ

َىةٕ  ِ٘ َْ َر َِّی أَِل ٌِ ُتَعَّ  أَ

ہداس نب دبعاہلل فایطس، دبعاہلل نب اغبل ہداداین، دبعاہلل نب زاید رحباین، یلع نب زدی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع 

ؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن ےھجم ےس اراشد رفامای وت حبص وک اج رک اتکب اہلل یک اکی آتی ےھکیس ہی ریتے ےیل وس رتعک امنز ےس ایب

رتہب ےہ افر وت حبص اج رک ملع اک اکی ابب ےھکیس وخاہ اس رپ )ایس فتق( لمع رکے ای ہن رکے ہی ریتے ےیل زہار رتعک ڑپےنھ ےس رتہب 

 ےہ۔

س نب دبعاہلل فایطس، دبعاہلل نب اغبل ہداداین، دبعاہلل نب زاید رحباین، یلع نب زدی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبذر ہدا :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

     220    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برک بً خلْ ابوبرش، وبساَلوَّی، مىنز، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ْٕ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًِ أَبٔی هَُزیَِزةَ َحسَّ ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٕ َو ًِ َمِىَنز ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َو اَل أَبُو برِٔشٕ َحسَّ َٔ اَل  َٔ  

 ًٔ ِههُ فٔی الِسی ِٕ َّ ًِ یُزِٔز اهَّلُ بٔهٔ َخیِّرا ُي َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر
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 اوبرشب، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رکب نب ،فل

 فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اسھت اہلل اعتٰیل الھبیئ اک ارادہ رفامےت ںیہ اےس دنی ںیم ریصبت اطعء رفام دےتی ںیہ ۔

 ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرکب نب ،فل اوبرشب، دبعاالیلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

     221    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وليس بً مسله مزواٌ بً جياح، یوىس بً ميِسة بً حلبس، حرضت مىاویہ بً ابی ُّياٌ :  راوی

ًٔ َميِ  ًِ یُوىَُس بِ ًُ َجَيإح َو ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َة بِ َحسَّ ثَهُ َِسَ َُّه َحسَّ ًٔ َحِلَبٕس أَى

اَل  َٔ َُّه  لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ٌَ یَُحِس ُُ َو َيا ِّ ُُ ًَ أَبٔی  نِٔىُت ُمَىاؤیََة بِ َُ اَل  ُّ َلَجاَجْة َٔ
 اِلَدیِرُ َواَزْة َوالرشَّ

 ًٔ ِهُه فٔی الِسی ِٕ َّ ًِ یُزِٔز اهَّلُ بٔهٔ َخیِّرا ُي  َوَم

س، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 
جلي 

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم رمفاؿ نب انجح، ویسن نب رسیمة نب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الھبیئ اعدت ےہ افر رش یسک وبجمر ےس وہات ےہ افر سج ےک اسھت اہلل اعتٰیل الھبیئ اک ارادہ

  ریصبت اطع رفام دےتی ںیہ ۔رفامںیئ اےس دینی

س، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ :  رافی
جلي 

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم رمفاؿ نب انجح، ویسن نب رسیمة نب 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبراناملعئ)رکاؾ( 

     222    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وليس بً مسله، روح بً جياح ابوُىيس، مجاہس ، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

ًِ ُمَجاهٔ  ِىٕس َو َُ ًُ َجَيإح أَبُو  ثََيا َرِوُح بِ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕس َو

 ًِ ٌٔ ٔم ِيَفا ٕٔيْه َواحْٔس أََشسُّ َوََّی الصَّ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ْٔ َوابٔسٕ  َر  أَِل

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، رفح نب انجح اوبدیعس، اجمدہ ، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی ہیقف اطیشؿ رپ زہار اعدبفں ےس رتہب ےہ۔

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، رفح نب انجح اوبدیعس، اجمدہ ، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

     223    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وبساهَّل بً زاؤز، واظه بً رجاٍ بً حيوة، زاؤز بً جنيل، ٘ثیر بً ٔيس :  راوی

ًٔ َرَجأئ  ًِ َوأظٔه بِ ًُ َزاُوَز َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ٔ َحسَّ ثٔیر َ٘  ًِ ًٔ َجنٔيٕل َو ًِ َزاُوَز بِ ًٔ َحِيَوَة َو بِ

ِرزَ  اَل یَا أَبَا السَّ َٕ َِ أََتاُه َرُجْل  َِ  َٖ ِرَزأئ فٔی َمِسجٔٔس زَٔمِص ِيُت َجالّٔسا ؤِيَس أَبٔی السَّ ُ٘ اَل  َٔ ِيٕس  َٔ  ًٔ ًِ بِ أئ أََتِیُتَک ٔم

َّی اهَّلُ َولَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل اِلَنٔسیَئة َمٔسیَئة َر َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ََّک تَُحِس ُُ بٔهٔ َو ىْٔ أَى ٍَ َه لَٔحسٔیٕث بََل لَّ َُ ِيهٔ َو

َّی وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  إٔن َِ اَل  َٔ اَل ََل  َٔ ٌَیِرُُه  اَل َوََل َجاَئ بَٔک  َٔ اَل ََل  َٔ َنا َجاَئ بَٔک تَٔجاَرْة  ًِ  اهَّلُ َوَلِيهٔ  َِ وُل َم ُٕ لََّه َي َُ َو
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 ٔ ََٙة َلَتَؽُي أَِجي ٔ ٌَّ اِلَنََلئ ٔ ٔلَی اِلَجئَّة َوإ ا إ ّٕ ي َل اهَّلُ َلُه رَطٔ هَّ َُ ا یَِلَتنُٔس ِٔيهٔ ؤِلّنا  ّٕ ي َلَک رَطٔ َُ ٌَّ ٔ َحَتَها رّٔؼا لَٔفالٔٔب اِلٔىِلٔه َوإ

َنأئ َواِْلَ  ًِ فٔی السَّ رٔفُ َلُه َم ٍِ ٔ ـَالَٔب اِلٔىِلٔه َيِسَت َنز َٕ ِؽٔل اِل َّ َ٘ َِِؽَل اِلَىالٔٔه َوََّی اِلَىابٔٔس   ٌَّ ٔ ٌٔ فٔی اِلَنأئ َوإ َّْ اِلٔحیَتا ِرٔؿ َحً

ٌَّ اِْلَىِبَٔياَئ َلِه یَُوِرثُوا زٔیَياّرا َو  ٔ ٌَّ اِلُىَلَناَئ هُِه َوَرثَُة اِْلَىِبَٔيأئ إ ٔ ََٙوا٘ٔٔب إ ٔ اِل ائٔز َُ ثُواَوََّی  ََّنا َورَّ ًِ  ََل زِٔرَهّنا إٔى َن َِ اِلٔىِلَه 

 أََخَذُه أََخَذ بَٔحٓنٕ َوارٔفٕ 

ی، دبعاہلل نب داؤد، اعمص نب راجء نب ویحة، داؤد نب لیمج، ریثک نب سیق ےتہک ںیہ ںیم دقشم یک دجسم ںیم اوبدرداء 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 ارل

 

ة

 

 ی
وسؽ ےس آای وہں ، اکی دحثی ےک اپس اھٹیب اھت۔ اکی اصبح اؿ ےک اپس آےئ افر اہک اے اوبدرداء ںیم آپ ےک اپس دمی

یک اخرط۔ ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک آپ فہ دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )الب فاہطس( رفاتی رکےت ںیہ۔ رفامای  م یسک 

ہلل یلص اہلل ہیلع اجترت ےک ےیل )یھب( آےئ وہ؟ اہک ںیہن۔ رفامای افر وکیئ یھب اکؾ ہن اھت؟ رعض ایک ںیہن۔ رفامای البہبش ںیم ےن روسؽ ا

 فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج بلط ملع یک اخرط وکیئ راہتس الچ، اہلل اعتٰیل اس ےک ےیل تن اک راہتس آاسؿ رفام دےتی ںیہ افر رفےتش

ہک  قابل ملع رپ وخیش یک فہج ےس اےنپ رپ ٹیمس ےتیل ںیہ افر آامسؿ ف زنیم یک ولخمؼ قابل ملع ےک ےیل ششخب بلط رکیت ںیہ یتح

ایلھچمں اپین ںیم افر اعمل یک تلیضف اعدب ےک اقمہلب ںیم ا یس ےہ ےسیج اچدن یک تلیضف امتؾ اتسرفں رپ۔ البہبش املعء اایبنء ےک فارث 

 ںیہ۔ اایبنء داین ف درمہ اک فارث ںیہن انبےت فہ رصػ ملع اک فارث انبےت ںیہ اس ےیل سج ےن ملع احلص ایک ڑبا ہصح احلص ایک۔

ی، دبعاہلل نب داؤد، اعمص نب راجء نب ویحة، داؤد نب لیمج، ریثک نب سیق رصن :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 نب یلع 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

     224    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، حّغ بً ُلامیٌ، ٘ثیر بً شيمیر، محنس بً ُیریً، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ًُ ٔشِئمیرٕ َو ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ُِّغ بِ ثََيا َح إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َمالٕٔک  َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ُمَحنَّ
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يَؽْة َوََّی كُِل ُمِسلٕٔه َوَوأؼُي اِلىٔ  لََّه ـََلُب اِلٔىِلٔه رَفٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ِلسٔ َٔ َٕ ُن َ٘ ٔ أَهِلٔهٔ  ٌَیِر ِلٔه ؤِيَس 

ِؤلَُؤ  ٔ اِلَجِوَهَز َواللُّ َهَب اِلَدَيازٔیز  َوالذَّ

 رر، دمحم نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 
ی

 

ظ

 

ي

 

س
اشہؾ نب امعر، صفح نب امیلسؿ، ریثک نب 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بلط ملع رہ املسمؿ رپ رفض ےہ افر ان الہ وک ملع دےنی فاال وسرفں یک رگدؿ ںیم وجارہ، ومیت افر وسےن 

 ےن فاےل یک رطح ےہ۔انہپ

 رر، دمحم نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی
ی

 

ظ

 

ي

 

س
 اشہؾ نب امعر، صفح نب امیلسؿ، ریثک نب 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 افر بلط ملع رپ ااھبران املعئ)رکاؾ( یک تلیضف

     225    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ ولی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة   أَبٔی َظالٕٔح َو

ًِ ُمِسلٕٔه رُکِ  ََّّس َو ًِ َن َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔب یَِوؤ َر ًِ رُکَ بَّة ٔم ََّّس اهَّلُ َوِيُه رُکِ ىَِيا َن ٔب السُّ ًِ رُکَ بَّة ٔم

َ اهَّلُ َ َوََّی ُمِىِٔسٕ َيِسَّ ًِ َيِسَّ ةٔ َوَم ىَِيا َواِْلَٔخَ تََرُه اهَّلُ فٔی السُّ َُ تََر ُمِسلّٔنا  َُ  ًِ ٔ اِلَٕٔياَمةٔ َوَم ةٔ َواهَّلُ ف ىَِيا َواِْلَٔخَ ی  َوَلِيهٔ فٔی السُّ

َل اهَّلُ َلُه  هَّ َُ ا یَِلَتنُٔس ِٔيهٔ ؤِلّنا  ّٕ ي َلَک رَطٔ َُ  ًِ ٌٔ أَخٔيهٔ َوَم ٌَ اِلَىِبُس فٔی َوِو ٌٔ اِلَىِبٔس َما كَا ٔلَی اِلَجئَّة َوَما َوِو ا إ ّٕ ي بٔهٔ رَطٔ

وىَهُ  ُُ ٌَ َ٘ٔتاَب اهَّلٔ َوَیَتَساَر ًِ بُيُؤت اهَّلٔ یَِتلُو ِوْو فٔی بَِيٕت ٔم َٔ ٙٔیَيُة  اِجَتَنَي  َُٙة َوىَزََلِت َوَلِيهِٔه السَّ ٔ ِتُهِه اِلَنََلئ َّّ بَِیَيُهِه إَٔلَّ َح

ًِ بٔهٔ َنَسبُهُ  َ بٔهٔ َوَنلُهُ َلِه ُيِِسٔ ًِ أَبَِفأ ًِ ؤِيَسُه َوَم هُِه اهَّلُ ِٔيَن ٌَٔصَیِتُهِه الزَِّحَنُة َوَذرَکَ  َو

اصحل، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج یسک املسمؿ اوبرکب نب ایب ہبیش فیل نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوب
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یک اکی دوینی فیلکت دفر رکے اگ، اہلل اعتٰیل ایقتم ےک دؿ وتبیصمں ںیم ےس اکی بیصم دفر رفامںیئ ےگ افر وج یسک املسمؿ یک 

رفامںیئ ےگ افر وج یسک دگنتتس ےک ےیل آاسین رکے اگ اہلل اعتٰیل داین رپدہ وپیش رکے اگ اہلل اعتٰیل داین آرخت ںیم اس یک رپدہ وپیش 

آرخت ںیم اس ےک ےیل آاسین رفامںیئ ےگ افر اہلل اعتٰیل دنبے یک دمد ںیم وہےت ںیہ بج کت دنبہ اےنپ اھبیئ یک دمد ںیم وہ افر وج 

ےک ےیل تن اک راہتس آاسؿ رفام دےتی ںیہ افر بج یھب ھچک وکیئ ملع )دنی( یک بلط ںیم وکیئ راہتس ےلچ وت اس ےک دبہل اہلل اعتٰیل اس 

ولگ اہلل ےک رھگ ںیم عمج وہ رک اتکب اہلل یک التفت رکںی افر آسپ ںیم اتکب اہلل ںیھجمس اھجمسںیئ وت اںیہن رفےتش ریھگ ےتیل ںیہ افر 

فاےل رفںوتں ںیم رفامےت ںیہ افر سج اک لمع اؿ رپ ہنیکس انزؽ وہیت ےہ را ت اؿ وک ڈاھپن یتیل ےہ افر اہلل ااکن ذرک اےنپ اپس 

 اےس ےھچیپ رک دے اس اک بسن اےس آےگ ںیہن ڑباھ اتکس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش فیل نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   باب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

     226    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، مىنز، واظه بً ابی ىجوز، حرضت زْ بً حبيض :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ثََيا َوبِ  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ َوا ِّ اَل أََتِيُت َظ َٔ ًٔ حُبَِيٕض  ِْ بِ ًِ زٔ ٔ َو ًٔ أَبٔی اليَّجُوز ًِ َوأظٔه بِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ُس الزَّزَّ

َّی ا وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  إٔن َِ اَل  َٔ ُِٔلُت أُىِبُٔق اِلٔىِلَه  اَل َما َجاَئ بَٔک  َٕ َِ إل اِلُنَزازٔیَّ  ًَ َوسَّ وُل َما هَّلُ وَ بِ ُٕ لََّه َي َُ َلِيهٔ َو

َُٙة أَِجئَحَتَها رّٔؼا بَٔنا َيِعَييُ  ٔ ًِ بَِیتٔهٔ فٔی ـََلٔب اِلٔىِلٔه إَٔلَّ َوَؼَىِت َلهُ اِلَنََلئ َج ٔم ًِ َخارٕٔج ََخَ  ٔم

ؽ رمادی یک دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص نب ایب وجند، رضحت زر نب شیبح رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت وفصاؿ نب اسع

دختم ںیم احرض وہ۔ رفامای ےسیک آےئ؟ رعض ایک ملع احلص رکےن ےک ےیل رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی 

رفامےت انس وج صخش یھب )دینی( ملع یک بلط ںیم اےنپ رھگ ےس ےلکن رفےتش اس ےک لمع وک دنسپ رکےن یک فہج ےس اس ےک ےیل رپ الیھپ 
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 ۔ ےتیل ںیہ

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص نب ایب وجند، رضحت زر نب شیبح :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

     227    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حاته بً اُناويل، حنيس بً ظرخ، مٕبری، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ُ ب ِٕ ًِ اِلَن ًٔ َظرِخٕ َو ًِ حَُنِئس بِ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َحاتُٔه بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ نِٔىُت َحسَّ َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  رِٔی َو

ٕ یََتَىلَّنُ  ًِ َجاَئ َمِسجٔٔسی َهَذا َلِه َیأِتٔهٔ إَٔلَّ لَٔدیِر وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُهَو بَٔنِيزَٔلٔة اِلُنَجاهٔٔس َر َِ هُ أَِو ُيَىِلُنهُ 

ًِ َجاَئ  بٔئل اهَّلٔ َوَم َُ ٔ فٔی  ًٔ ٌَیِرٔه ٔلَی َمَتا ُهَو بَٔنِيزَٔلةٔ الزَُّجٔل یَِيُمزُ إ َِ ٔ َذلَٔک  یِر ٍَ ٔ  ل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب اامسلیع، دیمح نب رخص، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

ػ اس ےیل آےئ ہک الھبیئ یک ابت ےھکیس ای اھکسےئ فہ راہ دخا ںیم زلےن ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج ریمی اس دجسم ںیم رص

 فاےل ےک ربارب ےہ افر وج اس ےک العفہ یسک افر رغض ےس آےئ وت فہ اس صخش یک امدنن ےہ وج دفرسے ےک اسامؿ رپ رظن رےھک۔

 ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب اامسلیع، دیمح نب رخص، ربقمی، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران
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 ہصاو بً ونار، ظسٔہ بً خالس، وثناٌ بً ابی واتٙہ، وَّی بً یزیس ، ٔاُه، حرضت ابوامامہ :  راوی

 ًٔ ًِ َؤَِّی بِ ََٙة َو ٔ ًُ أَبٔی َوات ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٔ ثََيا َظَس إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ٔه َو ُٔ ا َٕ ًِ اِل یَزٔیَس َو

ا َٔ ٌِ أَُماَمَة  ِبُؽهُ أَ َٔ َبَؾ َو ِٕ ٌِ ُي ِبَل أَ َٔ لََّه َوَلِيُِٙه بَٔهَذا اِلٔىِلٔه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ َي َوَجَنَي بَیَِن َل  َِ یُزِ

ی اَل اِلَىالُٔه َواِلُنَتَىِلُه رَشٔ َٔ ٔبَِهاَو َهََٙذا ثُهَّ  ِْ َفی َوالًَّْٔ َتَّٔی ا ُِ ٔ اليَّاسٔ إِٔظَبَىِيهٔ اِلُو ائٔز َُ ٔ َوََل َخیَِر فٔی  ٌٔ فٔی اِْلَِجز  کَا

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، امثعؿ نب ایب اعہکت، یلع نب سیدی ، اقمس، رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اس ملع اک نھچ اجان ہی ےہ ہک اےس ااھٹ ایل اجےئ افر  فملس ےن رفامای اس دینی ملع وک رضفر احلص رکول لبق ازںی ہک ہی نیھچ ایل اجےئ افر

ں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایمین افر اہشدت یک ایلگن الم رک رفامای اعمل افر قابل ملع ارج ںیم رشکی ںیہ افر ابیق ولوگ

 وکیئ ریخ ںیہن ۔

  نب سیدی ، اقمس، رضحت اوباامہماشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، امثعؿ نب ایب اعہکت، یلع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 املعئ)رکاؾ( یک تلیضف افر بلط ملع رپ ااھبران

     229    حسیث                               جلس اول  :  جلس

برش بً ہَلل ظوآ، زاؤز بً زبز، برک بً خييس، وبسالزحنً بً زیاز، وبساهَّل بً یزیس، حرضت وبساهَّل بً ونزو  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہنا

ًِ َوِبٔس الزَّ  ًٔ ُخَيِيٕس َو ًِ برَِکٔ بِ ٌٔ َو ا َٔ ٔ ًُ الزِبِز ثََيا َزاُوزُ بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ِحَن ًٔ زٔیَازٕ َو بِ

 ًِ َه َذاَت َیِووٕ ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َر اَل ََخَ َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َیزٔیَس َو ََِسَخَل اِلَنِسجَٔس بِ  َبِىٔؾ حَُجزٔهٔ 
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ٌَ اِلُْقِ  ُؤ َتیِٔن إِٔحَساهَُنا َيِْقَ َٕ إَٔذا هَُو بَٔحِل َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َِ ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ  ٌَ ٌَ َوُيَىِلُنو ُنو
ی یََتَىلَّ ٌَ اهََّل َواِْلَُِخَ ٌَ َویَِسوُو ن

ٌِ َشاَئ َمَيَى  ٔ ٌِ َشاَئ أَِوَفاهُِه َوإ إٔ َِ ٌَ اهََّل  ٌَ َویَِسوُو ن ٌَ اِلُْقِ ُؤ ٕ َهُؤََلٔئ َيِْقَ َه كُل  َوََّی َخیِر
لَّ َُ ََّنا ُهِه َوَهُؤََلٔئ یَ َو ٌَ َوإٔى ُنو َتَىلَّ

ََِجَلَس َمَىُهِه   بُٔىِثُت ُمَىِلّنا 

رشب نب الہؽ وصاػ، داؤد نب زرب، رکب نب سینخ، دبعارلنمح نب زاید، دبعاہلل نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل امہنع 

رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ یسک رجحہ ےس دجسم ںیم آےئ۔ آپ ےن داھکی ہک دف ےقلح ںیہ اکی 

افر داع امگن راہ ےہ افر دفرسا ہقلح ملع ےنھکیس اھکسےن ںیم لوغشؽ ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  رقآؿ یک التفت رک راہ ےہ

ملع دفونں الھبیئ رپ ںیہ ہی رقآؿ ڑپھ رےہ ںیہ افر اہلل ےس امگن رےہ ںیہ۔ اہلل اچںیہ وت اؿ وک اطع رفامںیئ افر اچںیہ وت ہن دںی افر ہی 

  افر ےھجم وت ب مل انب رک اجیھب ایگ ےہ چناآ ہ آپ ہقلح ملع ںیم رشتفی رفام وہےئ۔دنی ھکیس اھکس رےہ ںیہ

رشب نب الہؽ وصاػ، داؤد نب زرب، رکب نب سینخ، دبعارلنمح نب زاید، دبعاہلل نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل  :  رافی

 امہنع

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

  

 غیلبت ملع ےک اضفلئ

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 غیلبت ملع ےک اضفلئ

     230    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وباز، حرضت زیس بً  :  راوی محنس بً وبساهَّل بً ىنیر و وَّی بً محنس، محنس بً ِؽيل، ليث بً ابی ُليه، یحٌ

 ثابت رضْ اهَّل ويہ

َُِؽِيٕل َحسَّ   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ  َوَؤَّیُّ بِ
ٕ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َیِحٌَْ ثََيا َلِيُث بِ َحسَّ َلِيٕه َو ُُ ًُ أَبٔی 

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ ثَابٕٔت  ًِ َزیِٔس بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوبَّازٕ أَبٔی هَُبیَِرَة اِْلَِنَعارِٔی َو َ اهَّلُ اِمَزأّ بِ
لََّه َنرضَّ َُ  َوَلِيهٔ َو
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هٕ  ِٕ ٔ َها رَفُبَّ َحأمٔل ِ ٍَ
َبلَّ َِ اَلًْٔ  َٕ نَٔي َم ٕس ثَََل ُْ ََل  َُ ًُ ُمَحنَّ ُه ٔمِيُه َزاَز ِٔيهٔ َؤَّیُّ بِ َٕ ِِ

ًِ هَُو أَ ٔلَی َم هٕ إ ِٕ ٔ َِٕٔيهٕ َوُربَّ َحأمٔل ِ  ٔ ٌَیِر

ةٔ اِلُنِسلٔنٔیَن َولُزُوُو َجنَ  ِلُب اِمزٕٔئ ُمِسلٕٔه إِٔخََلُػ اِلَىَنٔل ِهَّلِل َواليُِّعُح ْٔلَئٔنَّ َٔ  ًَّ  اَوتٔهِٔه ُئٍلُّ َوَلِيهٔ

  نب دبعاہلل نب ریمن ف یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، ثیل نب ایب میلس، ٰییحی نب ہداد، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہکدمحم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل وخش فرخؾ رںیھک اس صخش وک سج ےن امہری ابت نس رک آےگ اچنہپیئ ویکہکن 

 اید رےنھک فاےل وخد ہیقف ںیہن وہےت افر تہب ےس ہقف فاےل اےسی صخش کت اچنہپ دےتی ںیہ وج اؿ ےس یھب زایدہ ہیقف وہ تہب ےس ہقف

رضحت یلع نب دمحم یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک نیت زیچفں ےس املسمؿ وک یج ںیہن رچاان اچےئہ لمع اخصل اہلل ےک ےیل رکان آہمئ 

 ونں یک امجتع ےک اسھت ہتخپ فای۔نیملسم یک ریخ وخایہ افر املسم

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ف یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، ثیل نب ایب میلس، ٰییحی نب ہداد، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 غیلبت ملع ےک اضفلئ

     231    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، محنس بً اُحٖ، وبسالسَلو ، زہزی، محنس بً جبیر بً مفىه ، حرضت جبیر بً مفىه  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوِبسٔ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ  َحسَّ ًِ الزُّهِزِٔی َو ََلؤ َو ًِ َوِبٔس السَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َو ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ٔ اهَّلٔ بِ ًٔ ُجَبیِر

ا َٕ َِ ًِ ٔمىّْ  ْٔ ٔم َه بٔاِلَدِي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ ُمِفٔىٕه َو اَلًْٔ بِ َٕ نَٔي َم َُ َ اهَّلُ اِمَزأّ 
َل َنرضَّ

ثََيا َؤَّیُّ 
هُ ٔمِيُه َحسَّ َٕ ِِ ًِ هَُو أَ ٔلَی َم هٕ إ ِٕ ٔ َِٕٔيهٕ َوُربَّ َحأمٔل ِ  ٔ هٕ ٌَیِر ِٕ ٔ َها رَفُبَّ َحأمٔل ِ ٍَ

َبلَّ ثََيا َخالٔی َيِىََّی ح و َِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ بِ

ثَيَ  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ٔىيُس بِ َُ ا 
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 ٔ َه بَٔيِحؤه لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو  ُمِفٔىٕه َو

ی، دمحم نب ریبج نب  معط ، رضحت ریبج نب  معط ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، دبعاالسلؾ ، زرہ دمحم نب

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٰینم ںیم فیخ ںیم ہبطخ ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت رفامای اہلل اعتٰیل وخش فرخؾ رںیھک اس صخش وک وج امہری 

 درہج ےک( ہیقف ںیہن وہےت افر تہب ےس ہقف فاےل اےسی صخش ابت نس رک آےگ اچنہپےئ ویکہکن تہب ےس ہقف وک اید رکےن فاےل )اٰیلع

 کت اچنہپ دےتی ںیہ وج اؿ ےس یھب ڑبھ رک ہیقف وہات ےہ۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

  ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب اقحس، دبعاالسلؾ ، زرہی، دمحم نب ریبج نب  معط ، رضحت ریبج نب  معط ریض اہلل :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 غیلبت ملع ےک اضفلئ

     232    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، محنس بً وليس، محنس بً جىرف، شىبہ، ُناک، وبسالزحنً بً وبساهَّل، حرضت وبساهَّل رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ثََيا ُشِىَبةُ  ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس ابِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ اِلَولٔئس  ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس الزَّ  َحسَّ َنإک َو ُٔ  ًِ ًٔ َو ِحَن

نَٔي ٔميَّ  َُ َ اهَّلُ اِمَزأّ 
اَل َنرضَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ًِ بِ ُن ٔم َّ َٕ أَِح هُ رَفُبَّ ُمَبلَّ ٍَ

َبلَّ َِ ا َحٔسیّثا 

أمٕي  َُ 

نمح نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن دمحم نب اشبر، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک، دبعارل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل وخش فرخؾ رںیھک اس صخش وک وج مہ ےس ابت نس رک آےگ اچنہپےئ ویکہکن تہب ےس دحثی 

 اچنہپےن فاےل ، ےننس فاےل ےس یھب زایدہ اید رےنھک فاےل وہےت ںیہ ۔
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 دمحم نب اشبر، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک، دبعارلنمح نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 غیلبت ملع ےک اضفلئ

     233    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس ٔفاٌ، رقة بً خالس، محنس بً ُیریً، وبسالزحنً بً ابی برکة، حرضت ابوبرکة  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

ٌُ أَِمََلُه َولَ  ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ یرٔی ُٔ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ةُ بِ ثََيا رُقَّ ِیَيا َحسَّ

 ًٔ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٔسْ ٔم ِّ َِِؽُل فٔی َن ًِ َرُجٕل نََخَ هَُو أَ ًِ أَبٔيهٔ َوَو َة َو ًٔ أَبٔی برَِکَ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن اَل َخَفَب َو َٔ َة  ًِ أَبٔی برَِکَ  َو

َّی وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُه أَ  َر ٍُ َٕ یَِبلُ َُّه ُربَّ ُمَبلَّ إٔى َِ ائَٔب  ٍَ اهُٔس اِل َِ الصَّ اَل لٔیَُبِل َٕ َِ َه یَِوَو اليََِّحٔ  لَّ َُ أمٕي اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َُ  ًِ  ِوعَی َلهُ ٔم

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، رقة نب اخدل، دمحم نب ریسنی، دبعارلنمح نب ایب رکبة، رضحت اوبرکبة ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ

ہک ویؾ رحن وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ےک دفراؿ اراشد رفامای احرض اغبئ کت اچنہپ دے ویکہکن تہب ےس ولگ 

  ےننس فاےل ہب ةسن زایدہ )رتہب رط(ےس ےس( اید رےنھک فاےل وہےت ںیہ ۔ںیہنج ابت ےچنہپ

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، رقة نب اخدل، دمحم نب ریسنی، دبعارلنمح نب ایب رکبة، رضحت اوبرکبة ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 غیلبت ملع ےک اضفلئ
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     234    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، اُحٖ بً ميعور، نرض بً شنيل، بہز بً حٙيه، حرضت مىاویہ ٔصیری رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ثََيا أَ  ًُ ُش َحسَّ ًُ َمِيُعوٕر أَىَِبأَىَا اليَّرِضُ بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ اَمَة ح و َحسَّ َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٙٔيٕه بُو برَِکٔ بِ ًٔ َح ٔ بِ ًِ بَِهز َنِيٕل َو

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َصیِرِٔی  ُٕ ٔ ُمَىاؤیََة اِل ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ائَٔب َو ٍَ اهُٔس اِل َِ الصَّ َه أَََل لٔیَُبِل لَّ َُ  َلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ااحسؼ نب روصنر، رضن نب لیمش، زہب نب میکح، رضحت اعمفہی ریشقی ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

وج ریما اغیپؾ ےنس اےس ریغ احرض ولوگں کت اچنہپ دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ونس احرض اغبئ کت اچنہپ دے۔ )ینعی 

 رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اقحس نب روصنر، رضن نب لیمش، زہب نب میکح، رضحت اعمفہی ریشقی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   باب

 غیلبت ملع ےک اضفلئ

     235    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، محنس بً حسین تنيیم، ابوولٕنہ مولی ابً  :  راوی ْٰ احنس بً وبسة، وبسالىزیز بً محنس زراورزی، ٔسامہ بً موس

 وباس، يسار مولی ابً ونز، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہنا

ثَىْٔ  َراَوِرزٔیُّ َحسَّ ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َوِبُس اِلَىزٔیز ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ اِلُحَعیِٔن َحسَّ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًُ ُموَسْ َو َُٔساَمُة بِ

وَل  ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًٔ وَُنَز َو ًِ َيَسإر َمِولَی ابِ ًٔ َوبَّإس َو َنَة َمِولَی ابِ َٕ ًِ أَبٔی َوِل نٔيیٔمِ َو اَل التَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

 ٔ ٌَائ ِه  ُ٘ َِ َشاهُٔس  َبُِٙه لٔیَُبِل
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ادمح نب دبعة، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، دقاہم نب ومیس، دمحم نب نیسح یمیمت، اوبہمقلع ومیل انب ہداس، اسیر ومیل انب رمع، رضحت 

انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م احرضنی اغنیبئ کت اچنہپ دف۔ )ہنیعب فیہ 

ثی ےہ وج افرپ ایبؿ وہیئ دصقم ہی ےہ ہک اشدی ےننس فاےل ےس یھب آےگ دفرسا صخش زایدہ اتیلہ اک احلم وہےن یک فہج ےس ابت دح

 ےک وہفمؾ وک رتہب ھجمس اجات ےہ( ۔

ادمح نب دبعة، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، دقاہم نب وم،ٰی، دمحم نب نیسح یمیمت، اوبہمقلع ومیل انب ہداس، اسیر ومیل انب رمع،  :  رافی

 رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع

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

  

 ی اک ایبؿتنس یک ریپف :   ابب

 غیلبت ملع ےک اضفلئ

     236    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ابزاہيه زمصقی، مبرش بً اُنىيل حليْ، مىاٌ بً رِاوہ، وبسالوہاب بدت مکی، حرضت اىس بً  :  راوی

 مالک

ًٔ رٔ ٌٔ بِ ًِ ُمَىا ُّْ َو َنٔىيَل اِلَحَلٔي ُِ ٔ ًُ إ ثََيا ُمَبرِشُ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اِلَوهَّأب بِ اَوَة َو َِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ِِّی َو َوَواَها ثُهَّ  بُِدٕت اِلَنک َِ اَلًْٔ  َٕ نَٔي َم َُ َ اهَّلُ َوِبّسا 
لََّه َنرضَّ َُ َو

ُه ٔمِيهُ  َٕ ِِ ًِ هَُو أَ ٔلَی َم هٕ إ ِٕ ٔ َِٕٔيهٕ َوُربَّ َحأمٔلِ   ٔ ٌَیِر هٕ  ِٕ ٔ َها َوىِْ رَفُبَّ َحأمٔل ِ ٍَ
 بَلَّ

یکم، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب اربامیہ دیقشم، رشبم نب اامسلیع یبلح، اعمؿ نب رافہع، دبعاولاہب تخب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل اس دنبے وک وخش فرخؾ رںیھک سج ےن ریمی ابت نس رک اید ریھک رھپ ریمی رطػ ےس 

اےسی صخش کت اچنہپےت ںیہ وج آےگ اچنہپ دی ویکہکن تہب ےس ہقف یک ابت اید رےنھک فاےل وخد ہیقف ںیہن وہےت افر تہب ےس ہقف فاےل 

 اس اچنہپےن فاےل یک ہب ةسن زایدہ ہیقف وہں ۔
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 دمحم نب اربامیہ دیقشم، رشبم نب الیعمس یبلح، اعمؿ نب رافہع، دبعاولاہب تخب یکم، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اس صخش ےک ایبؿ ںیم وج الھبیئ یک یجنک وہ

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش ےک ایبؿ ںیم وج الھبیئ یک یجنک وہ

     237    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً اىس، حرضت اىس بً  حسین بً حسً مزوزی، محنس بً ابی وسی، محنس بً ابی حنيس، حّغ بً وبيس اهَّل :  راوی

 مالک رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَبٔی ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َحسَّ ُس بِ ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ اِلَحَس ثََيا اِلُحَسیُِن بِ ًُ وُبَِئس  َحسَّ ُِّغ بِ ثََيا َح حَُنِيٕس َحسَّ

اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًٔ أَىَٕس َو َٖ  اهَّلٔ بِ الٔي ٍَ ٔ َم اتٔيَح لِٔلَدیِر َّ ًِ اليَّأس َم ٌَّ ٔم ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ

 ٔ اتٔيَح اِلَدیِر َّ ًِ َجَىَل اهَّلُ َم ُفوبَی لَٔن َِ  ٔ َٖ لِٔلَدیِر الٔي ٍَ ِ َم
اتٔيَح لٔلرشَّ َّ ًِ اليَّأس َم ٌَّ ٔم ٔ ِ َوإ

ًِ َجَىَل اهَّلُ  َوََّی یََسیِهٔ َوَو لٔلرشَّ یِْل لَٔن

ِ َوََّی یََسیِهٔ  اتٔيَح الرشَّ َّ  َم

نیسح نب نسح رمفزی، دمحم نب ایب دعی، دمحم نب ایب دیمح، صفح نب دیبع اہلل نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ 

 یجنک وہےت ںیہ افر ربایئ ےک ےیل اتہل افر ضعب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ضعب ولگ الھبیئ یک

ولگ ربایئ ےک ےیل یجنک اثتب وہےت ںیہ افر الھبیئ ےک ےیل اتہل۔ وس ابمرک وہ اس صخش وک سج ےک اہوھتں ںیم اہلل ےن ریخ یک 

 ایجنکں رھک دںی افر ربابدی وہ اس صخش ےک ےیل ےکسج اہوھتں ںیم رش یک ایجنکں دںی ۔

 نیسح نب نسح رمفزی، دمحم نب ایب دعی، دمحم نب ایب دیمح، صفح نب دیبع اہلل نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش ےک ایبؿ ںیم وج الھبیئ یک یجنک وہ
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 ہاروٌ بً ُىيس ایَّی ابوجىرف، وبساهَّل بً وہب، وبسالزحنً ابً زیس بً اُله، ابوحازو، حرضت ُہيل بً ُىس :  راوی

 ُ ٔىيٕس اِْلَیَِّٔیُّ أَب َُ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو
ًِ أَبٔی َحسَّ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًُ َزیِٔس بِ ًٔ بِ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی َوِبُس الزَِّحَن ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ و َجِىرَفٕ َحسَّ

 ًُ ٔ ٌَّ هََذا اِلَدیَِر َخزَائ ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ِىٕس أَ َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًِ ٕ َو اتٔيُح َولٔتِٔلَک ا َحازٔو َّ ًٔ َم ٔ ِلَدزَائ

َتاّحا لَ  ِّ ِ َوَویِْل لَٔىِبٕس َجَىَلُه اهَّلُ ٔم ا لٔلرشَّ ّٔ ََل ٍِ ٔ ٔم َتاّحا لِٔلَدیِر ِّ ُفوبَی لَٔىِبٕس َجَىَلهُ اهَّلُ ٔم َِ ٔ ا لِٔلَدیِر ّٔ ََل ٍِ ِ ٔم  لرشَّ

ؾ، رضحت لیہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک اہرفؿ نب دیعس ایلی اوبرفعج، دبعاہلل نب فبہ، دبعارلنمح انب زدی نب املس، اوباحز

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الھبیئ ےک یھب زخاےن ںیہ افر اؿ زخاونں یک یھب ایجنکں ںیہ۔ وس ابمرک وہ اس 

اامعویلں یک دبفتل اس ےک صخش وک ےسج اہلل اعتٰیل ریخ ےک ےیل یجنک افر رش ےک ےیل اتہل انب دںی افر ربا وہ اس صخش اک ےسج )اس یک دب

 اایتخر ےس( رش یک یجنک افر ریخ ےک ےئل اتہل انب دںی ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی اوبرفعج، دبعاہلل نب فبہ، دبعارلنمح انب زدی نب املس، اوباحزؾ، رضحت لیہس نب دعس :  رافی

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

  

 ولوگں وک الھبیئ یک ابںیت اھکسےن فاےل اک وثاب

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں وک الھبیئ یک ابںیت اھکسےن فاےل اک وثاب
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 ہصاو بً ونار، حّغ بً ونز، وثناٌ بً وفاٍ، وفاٍ، حرضت ابوزرزاٍ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ِرَزا ًِ أَبٔی السَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوَفإئ َو ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًُ وَُنَز َو ُِّغ بِ ثََيا َح إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ٔئ 

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ٌٔ فٔی اِلبَ  َظَّ َّْ اِلٔحیَتا ًِ فٔی اِْلَِرٔؿ َحً َناَوأت َوَم ًِ فٔی السَّ رٔفُ لِٔلَىالٔٔه َم ٍِ َّهُ َلَيِسَت وُل إٔى ُٕ َه َي لَّ َُ  َِحٔ َو

اشہؾ نب امعر، صفح نب رمع، امثعؿ نب اطعء، اطعء، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس وک اراشد ہی رفامےت وہےئ انس اعمل )ابلمع( ےک ےیل امتؾ زنیم ف آامسؿ فاےل ششخب یک داع رکےت ںیہ یتح ہک دنمسر ںیم  فآہل

 ایلھچمں یھب۔

 اشہؾ نب امعر، صفح نب رمع، امثعؿ نب اطعء، اطعء، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں وک الھبیئ یک ابںیت اھکسےن فاےل اک وثاب

     240    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ایوب، ُہل بً مىاذ بً اىس، حرضت مىاذ بً اىس رضْ اهَّل  :  راوی ْٰ مّصی، وبساهَّل بً وہب، یحٌ احنس بً ويس

 ويہ

 ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًِ ًٔ أَیُّوَب َو ًِ َیِحٌَْ بِ ًُ َوهِٕب َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ ؤيَسْ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ أَب ًٔ أَىَٕس َو يهٔ  ُمَىاذٔ بِ

 ًِ ُغ ٔم ُٕ ًِ َونَٔل بٔهٔ ََل یَِي َلُه أَِجزُ َم َِ َه ؤِلّنا  ًِ َولَّ اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ٔ اِلَىأمٔل أَ   أَِجز

ادمح نب ٰیسیع رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ٰییحی نب اویب، لہس نب اعمذ نب اسن، رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ولوگں وک ملع اھکسای اس وک اس رپ لمع رکےن فاولں اک وثاب ےلم اگ افر اس ےس 

 وثاب ںیم ھچک یمک ہن وہ یگ۔اؿ لمع رکےن فاولں 
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 ادمح نب ٰیسیع رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ٰییحی نب اویب، لہس نب اعمذ نب اسن، رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 وگں وک الھبیئ یک ابںیت اھکسےن فاےل اک وثابول

     241    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً ابی رکینة َحانی، محنس بً ُلنہ، ابووبسالزحيه، زیس بً ابی اىيسہ، زیس بً اُله، وبساهَّل بً ابی  :  راوی

 ٔتازہ، حرضت ٔتازہ رضْ اهَّل ويہ

ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَّحٔئه حَ  َلَنَة َو َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ انٔیُّ َحسَّ یَنَة اِلََحَّ ًُ أَبٔی رَکٔ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًِ زیِسٔ َحسَّ ًُ أَبٔی أُىِيَسَة َو ثَىْٔ َزیُِس بِ سَّ

 ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  َتاَزَة َو َٔ ًٔ أَبٔی  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ بِ ُْ الزَُّجُل ٔم لََّه َخیِرُ َما یَُدِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ

ا َٔ ًِ َبِىٔسهٔ  ُه أَِجزَُها َوؤِلْه ُيِىَنُل بٔهٔ ٔم ٍُ ْة َتِجزٔی یَِبلُ َٔ ثََيا أَبُو َبِىٔسهٔ ثَََل ُْ َوَلْس َظالْٔح یَِسوُو َلهُ َوَظَس ًٔ َوَحسَّ َل أَبُو اِلَحَس

ثَىْٔ َزیُِس َحاتٕٔه حَ  ٌٕ َيِىىْٔ أَبَاُه َحسَّ َيا ُٔ  ًُ ثََيا یَزٔیُس بِ ٌٕ الزََّهاؤیُّ َحسَّ َيا ُٔ  ًٔ ًُ َیزٔیَس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َُِلِئح سَّ  ًِ ًُ أَبٔی أُىَِيَسَة َو بِ

ًِ أَبٔيهٔ  َتاَزَة َو َٔ ًٔ أَبٔی  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِٔس بِ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًٔ ََِذرَکَ ىَِحَوهُ  بِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ 

 رحاین، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب ایب اہسین، زدی نب املس، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اتقدہ ریض ا

 

 مة
ي
ہلل اامسلیع نب ایب رک

فملس ےن اراشد رفامای آدیم اےنپ ےھچیپ )داین ںیم( وج وھچڑ اجےئ اس ںیم رتہبنی ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

( ملع سج رپ 4( دصہق اجرہی سج اک ارج اس وک اتلم رےہ۔ )3( کین افالد وج اس ےک ےیل داعےئ ریخ رکیت رےہ۔ )2زیچںی نیت ںیہ )

 یھب )ہنیعب ایس وہفمؾ اک( ہی ومضمؿ وقنمؽ ایک ایگ ےہ۔ اس ےک دعب لمع وہات رےہ۔ رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےس اکی افر دنس ےس

 رحاین، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب ایب اہسین، زدی نب املس، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت اتقدہ  :  رافی

 

 مة
ي
اامسلیع نب ایب رک

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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، محنس بً وہب بً وفيہ، وليس بً مسله، مززوٗ بً ابی ہذیل، زہزی، ابووبساهَّل :  راوی ْٰ اَغ، حرضت  محنس بً یحٌ

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ثَ  ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َة َحسَّ ًٔ َؤفيَّ ًُ َوهِٔب بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی اِلُهَذیِٔل َحسَّ ُٗ بِ َيا َمزُِزو

ثَىْٔ أَبُو َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَ  ثَىْٔ الزُّهِزٔیُّ َحسَّ ُٖ َحسَّ ا َیِلَح ٌَّ ٔمنَّ ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ََغُّ َو

ا  ّّ ُه َوُمِعَح َ٘ ُه َوَوَلّسا َظالّٔحا َتَز ًِ َوَنلٔهٔ َوَحَسَياتٔهٔ َبِىَس َمِوتٔهٔ ؤِلّنا َولََّنُه َوَنرَشَ ًَ ٔم ثَُه أَِو َمِس اِلُنِؤٔم جّٔسا بََياُه أَِو َورَّ

تٔهٔ َوَحَياتٔهٔ یَ  ًِ َمالٔهٔ فٔی ٔظحَّ َجَها ٔم ّة أََِخَ َٔ بٔئل بََياُه أَِو ىَِهّزا أَِجَزاُه أَِو َظَس ًٔ السَّ ًِ َبِىٔس َمِوتٔهٔ بَِیّتا َٔلبِ هُ ٔم ُٕ  ِلَح

اہلل ارغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دمحم نب ٰییحی، دمحم نب فبہ نب ہیطع، فدیل نب ملسم، رمزفؼ نب ایب ذہلی، زرہی، اوبدبع 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم ےک رمےن ےک دعب یھب نج اامعؽ افر ویکینں اک وثاب اےس اتلم راتہ 

فریغہ بس دالخ ںیہ( افر وج ےہ اؿ ںیم ےس ل د اامعؽ ہی ںیہ ملع وج ولوگں وک اھکس رک الیھپای )اس ںیم دترسی، فظع، فینصت فااتفء 

ےتگ اصحل افالد وھچڑی افر رقآؿ رکمی )فحصم( وج ریماث ںیم وھچڑا ای وکیئ دجسم انبیئ ای اسمرف اخہن انبای ای وکیئ رہن اجری یک ای ےتیج اج

 تحص فدنتریتس ںیم اینپ امکیئ ےس ھچک دصہق رک دای اؿ بس اک ارج اےس رمےن ےک دعب اتلم رےہ اگ۔

 نب ٰییحی، دمحم نب فبہ نب ہیطع، فدیل نب ملسم، رمزفؼ نب ایب ذہلی، زرہی، اوبدبعاہلل ارغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دمحم :  رافی

 ہنع

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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يىٕوب بً حنيس بً كاُب مسنی، اُحٖ بً ابزاہيه، ظّواٌ بً ُليه، وبيس اهَّل بً ـلحہ، حسً بّصی، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

َليِ  ُُ  ًٔ ٌَ بِ َوا ِّ ًِ َظ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َو ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثَىْٔ إ ٕب اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ ـَِلَحَة َحسَّ ًِ وُبَِيسٔ اهَّلٔ بِ ٕه َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ِی َو ًٔ اِلَبِّصٔ ًِ اِلَحَس ٌِ یََتَىلََّه اِلَنزُِئ اِلُنِسلُٔه ؤِلّنا َو ٔة أَ َٔ َس َِِؽُل العَّ اَل أَ َٔ لََّه  َُ

 ثُهَّ ُيَىِلَنُه أََخاُه اِلُنِسلَٔه 

وقعیب نب دیمح نب اکبس دمین، ااحسؼ نب اربامیہ، وفصاؿ نب میلس، دیبع اہلل نب ہحلط، نسح رصبی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی دصہق ہی ےہ ہک املسمؿ صخش ملع احلص رک ےک اےنپ ےس رفاتی ےہ ہک روس

املسمؿ اھبیئ وک اھکس دے )ینعی ےلہپ وخد ملع احلص رکے اچےہ اکی دحثی ابمرہک اک یہ وہ افر اس وک درگی ولوگں کت اچنہپ دے، ہی 

 ملع اک اچنہپان یھب دصہق اجرہی ےہ( ۔

وقعیب نب دیمح نب اکبس دمین، اقحس نب اربامیہ، وفصاؿ نب میلس، دیبع اہلل نب ہحلط، نسح رصبی، رضحت اوبرہریہ ریض  :  فیرا

 اہلل ہنع

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

  

 ے ںیمرمہاویہں وک ےھچیپ ےھچیپ الچےن یک رکاتہ ےک ابر

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 رمہاویہں وک ےھچیپ ےھچیپ الچےن یک رکاتہ ےک ابرے ںیم
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ابوبرک بً ابی شیبہ، ُویس بً ونزو وحناز بً ُلنہ، ثابت، شىيب بً وبساهَّل بً ونزو، حرضت وبساهَّل بً ونزو  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًِ ُش  ًِ ثَابٕٔت َو َلَنَة َو َُ  ًٔ ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًُ َوِنزٕو َو َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِبسٔ َحسَّ ًِ  َىِئب بِ ًٔ َوِنزٕو َو اهَّلٔ بِ

ُ َؤٕبَِيهٔ  َٔقُّ َوََل یََفأ ّٙٔئا  لََّه یَأِكُُل ُمتَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َما ُرئَٔی َر َٔ ثََيا أَبٔيهٔ  ًٔ َوَحسَّ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ  ٌٔ َرُجََل

ًُ اِلَحجَّا ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ًُ َنِّصٕ َحازُٔو بِ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًٔ َوَحسَّ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ َلَنَة  َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ امٔیُّ َحسَّ ٔج السَّ

َلَنةَ  َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ َنٔىيَل َحسَّ ُِ ٔ ًُ إ ثََيا ُموَسْ بِ ٔ َحسَّ ّٔيز َٕ  اِلَهِنَسانٔیُّ َظاحُٔب اِل

، اثتب، بیعش نب دبعاہلل نب رمعف، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےن رفام ای اوبرکب نب ایب ہبیش، وسدی نب رمعف فامحد نب ہملس

۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک کیٹ اگل رک اھکےت وہےئ ںیہن داھکی ایگ افر دف ااخشص یھب آپ ےک ےھچیپ ےھچیپ ںیہن ےتلچ ےھت

 یہی ومضمؿ اؿ رافویں ےس یھب رمفی ےہ۔

 رکب نب ایب ہبیش، وسدی نب رمعف فامحد نب ہملس، اثتب، بیعش نب دبعاہلل نب رمعف، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنعاوب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 رمہاویہں وک ےھچیپ ےھچیپ الچےن یک رکاتہ ےک ابرے ںیم
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، ابومٍیرة، مىاٌ بً رِاوہ، وَّی بً یزیس، ٔاُه بً وبسالزحنً، حرضت ابوامامہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ُ ثََيا أَب ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َوِبسٔ َحسَّ َه بِ ُٔ ا َٕ نِٔىُت اِل َُ اَل  َٔ ًُ َیزٔیَس  ثَىْٔ َؤَّیُّ بِ
اَوَة َحسَّ َِ ًُ رٔ ٌُ بِ ثََيا ُمَىا و اِلُنٍٔیَرةٔ َحسَّ

لََّه فٔی َیِووٕ َشٔسیسٔ اِلََحِ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل َمزَّ الئَّي َٔ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ًٔ یَُحِس ُُ َو ٌَ اليَّاُس  ىَِحَو بَ الزَِّحَن ٔس َوكَا َٔ زِ ٍَ ٕٔئي اِل

َمُهِه أََماَمُه لَٔئَلَّ  َٔسَّ  َّْ ََِجَلَس َحً ِّٔسهٔ  نَٔي َظِوَت الِيَىأل َورَقَ َذلَٔک فٔی َن َُ ا  َلنَّ َِ ُه  َّ ٌَ َخِل ًِ َیِنُصو ِّٔسهٔ َشِيْئ ٔم َي فٔی َن َٕ  َي
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 ٔ بِر ٔٙ  اِل

اقمس نب دبعارلنمح، رضحت اوباامہم ےن رفامای اکی رمہبت تخس رگیم ےک دؿ  دمحم نب ٰییحی، اوبریغمة، اعمؿ نب رافہع، یلع نب سیدی،

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عیقب رغدق یک رطػ اج رےہ ےھت ھچک ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ انلچ رشفع رک 

آپ ےن اےس وسحمس ایک چناآ ہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب ےئگ دای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجوتں یک آفاز انسیئ دی وت 

 اہیں کت ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آےگ لکن ےئگ اتہک آپ ےک دؽ ںیم ذرا اس ةکت یھب دیپا ہن وہ۔

 دمحم نب ٰییحی، اوبریغمة، اعمؿ نب رافہع، یلع نب سیدی، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت اوباامہم :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 رمہاویہں وک ےھچیپ ےھچیپ الچےن یک رکاتہ ےک ابرے ںیم

     246    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، اُوز بً ٔيس، ىبيي ويزی، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ًِ ىُبَِيٕح اِلَىَيزِٔی وَ  ِيٕس َو َٔ  ًٔ ٔ بِ َوز ُِ ًِ اِْلَ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌَ َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز

ْ أَِظَحابُُه أََماَمُه َو  ََ ْ َم ََ لََّه إَٔذا َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي وا َلِهَزُه لِٔلَنََلئَٔٙةٔ اليَّ ُ٘  َتَز

ع زنعی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ی 
ي

 

ب

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوسد نب سیق، 

پ ےک ےھچیپ ےتلچ وت احصہب )آپ یک اشنم ےک اطمقب( آپ ےک آےگ آےگ ےتلچ افر آپ یک تشپ المہکئ ےک ےیل وھچڑ دےتی )ویکہکن آ

 رفےتش الچ رکےت ےھت( ۔

ع زنعی، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ی 
ي

 

ب

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوسد نب سیق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 بلط ملع ےک ابرے ںیم فتیص

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

  ملع ےک ابرے ںیم فتیصبلط

     247    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً حار ُ بً راشس مّصی، حٙه بً وبسة، ابوہاروٌ وبسی، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا الِ  ًٔ َرأشٕس اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَحار ُٔٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ٌَ اِلَىِبٔسِی َو ًِ أَبٔی َهاُرو ًُ َوِبَسَة َو َُٙه بِ َح

إٔذَ  َِ ٌَ اِلٔىِلَه  َواْو َیِفلُبُو ِٔ َيأِتٔيُِٙه أَ َُ اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ولُوا َلُهِه َمزَِحّبا اِلُدِسرِٔی َو ُٕ َِ ا َرأَیُِتُنوهُِه 

 ٔ اَل َوِلُنوهُِه َمزَِحّبا ب َٔ يُوهُِه  ِٔ َٙٔه َما ا ُِٔلُت لِٔلَح يُوهُِه  ِٔ َه َوا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔة َر  َؤظيَّ

دمحم نب احرث نب رادش رصمی، مکح نب دبعة، اوباہرفؿ دبعی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ رقنعبی اہمترے اپس تہب ےس ولگ ملع یک التش ںیم آںیئ ےگ  م بج اںیہن دوھکی وت اہلل ےک روسؽ 

 ےک اطمقب اؿ وک انہک وخش آدمدی ، وخش آدمدی افر اؿ وک وخب ملع اھکسان۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فتیص

 دمحم نب احرث نب رادش رصمی، مکح نب دبعة، اوباہرفؿ دبعی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 بلط ملع ےک ابرے ںیم فتیص

     248    حسیث                               جلس اول  :  جلس

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 وبساهَّل بً وامز بً زْارة، مىَّی بً ہَلل، اُناويل :  راوی

اَل َزَخِلَيا وَ  َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًِ إ ًُ هََٔلٕل َو َّی بِ ثََيا اِلُنَىَّ اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َّْ َمَِلِىَا َحسَّ ًٔ َنُىوزُُه َحً ََّی اِلَحَس

 َّ اَل َزَخِلَيا َوََّی أَبٔی هَُزیَِزَة َنُىوزُُه َحً َٔ َبَؾ رِٔجَلِيهٔ ثُهَّ  َٕ َِ ؤل اِلبَِيَت  ُُ اَل َزَخِلَيا َوََّی َر َٔ َبَؾ رِٔجَلِيهٔ ثُهَّ  َٕ َِ ْ َمَِلِىَا اِلبَِيَت 

َبَؾ رٔجِ  َٔ ا َرنىَا  َلنَّ َِ َّْ َمَِلِىَا اِلبَِيَت َوهَُو ُمِؽَفجْٔي لَٔجِيبٔهٔ  لََّه َحً َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َواْو اهَّلٔ َظَّ ِٔ َيأِتٔيُِٙه أَ َُ َّهُ  اَل إٔى َٔ َلِيهٔ ثُهَّ 

َواّما َما مٔ  ِٔ َيا َواهَّلٔ أَ ِ٘ أَِزَر َِ اَل  َٔ ِحبُوا بٔهِٔه َوَحيُّوهُِه َوَوِلُنوهُِه  ٌَ اِلٔىِلَه رَفَ ِوىَا َوََل َولَُّنوىَا ًِ َبِىٔسی َیِفلُبُو َرحَّبُوا بَٔيا َوََل َحيَّ

ُّوىَا َيِج َِ يَّا ىَِذَهُب إَٔلِيهِٔه  ُ٘  ٌِ  إَٔلَّ َبِىَس أَ

ی نب الہؽ، اامسلیع ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت نسح یک ایعدت ےک ےئل ےئگ رھگ ایعدت رکےن فاولں ےس دبع اہلل نب اعرم نب ز

نعِّ

رارة، 

رھب ایگ وت اوہنں ےن اےنپ اپؤں ٹیمس ےئل افر رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک در ادقس رپ احرض وہےئ یتح ہک رھگ 

 آپ ےن ںیمہ داھکی وت اےنپ اپؤں ٹیمس ےئل افر رفامای ہک ریمے دعب اہمترے اپس رھب ایگ آپ رکفٹ ےئل ےٹیل وہےئ ےھت بج

تہب یس اوقاؾ اعمل ملع یک التش ںیم آںیئ یگ اؿ وک وخش آدمدی انہک، ابمرةکد دانی افر اںیہن ولعؾ اھکسان۔ رضحت نسح ےن رفامای ہک 

 ہن ابمرةکد دےتی ںیہ اال ہی ہک مہ اؿ ےک اپس ےلچ اجںیئ وت )ارگہچ دخبا مہ ےن وت اےسی ولگ یھب دھکی ےئل وج ہن ںیمہ وخش آدمدی ےتہک

 ملع یک ابںیت اتب دںی نکیل( الرپفایہ ربےتت ںیہ

ی نب الہؽ، اامسلیع :  رافی

نعِّ

 دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، 

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 بلط ملع ےک ابرے ںیم فتیص

     249    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ونزو بً محنس ويٕزی، ُّياٌ، حرضت ہاروں بً وبسی :  راوی

 ٌَ ًِ أَبٔی هَاُرو ٌُ َو َيا ِّ ُُ زٔیُّ أَىَِبأَىَا  َٕ ٕس اِلَىِي ًُ ُمَحنَّ ثََيا َوِنزُو بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
يَّا إَٔذا أََتِیَيا أَبَا َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ اِلَىِبٔسِی 
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َّی اهَّلُ َولَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َمزَِحّبا بَٔؤظيَّةٔ َر َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرٔیَّ  َُ ٌَّ ٔ اَل َلَيا إ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ لََّه إ َُ ِيهٔ َو

 َِ ِه  ُ٘ إَٔذا َجاُؤ َِ  ًٔ ٌَ فٔی الِسی ُهو َّٕ َّ َفارٔ اِْلَِرٔؿ یََت ِٔ ًِ أَ َيأِتُوىَُِٙه ٔم َُ َُّهِه  َتِوُظوا بٔهِٔه َخیِّرااليَّاَس َلُِٙه َتَبْي َوإٔى ُِ  ا

ری، ایفسؿ، رضحت اہرفں نب دبعی ےتہک ںیہ مہ بج رضحت اوبدیعس دخری یک دختم ںیم احرض یلع نب دمحم، رمع

 

،
ی

 

عی
ف نب دمحم 

وہےت وت فہ ںیمہ وخش آدمدی ےتہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فتیص ےک وماقف )افر رفامےت( ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ری ریپفی رکںی ےگ افر اانکػ اعمل ےس اہمترے دنی یک رہگی ھجمس )افر ہقف( احلص فآہل فملس ےن مہ ےس رفامای اھت ہک ولگ اہمت

 رکےن آںیئ ےگ وت اؿ ےک اسھت الھبیئ رکےن یک فتیص ریمی رطػ ےس وبقؽ رکف۔

ری، ایفسؿ، رضحت اہرفں نب دبعی :  رافی

 

،
ی

 

عی
 یلع نب دمحم، رمعف نب دمحم 

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

  

 ملع ےس عفن ااھٹان افر اس ےک اطمقب لمع رکان

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ملع ےس عفن ااھٹان افر اس ےک اطمقب لمع رکان

     250    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوخالس احنز، ابً وجَلٌ، ُىيس بً ابی ُىيس، ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ أَبٔی ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ  َحسَّ اَل كَا َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔىيٕس َو َُ

ًِ زَُوأئ اليَّ  ًِ زَُوإئ ََل يُِسَنُي َو ٔم ُي َؤم َّ ًِ ؤِلٕه ََل یَِي ِّی أَوُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُههَّ إ َه اللَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ِلٕب ََل َیِدَصُي ٔي َٔ  ًِ ٔم

ِّٕس ََل َتِصَبيُ  ًِ َن  َؤم

 داع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی

ہی یھب ےہ اے اہلل ںیم آپ ےس انپہ اماتگن وہں ملع ریغ انعف ےس )ینعی سج ےک اطمقب لمع ہن رکے( افر اس داع ےس وج ینس ہن اجےئ 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 دؽ ےس سج ںیم وخػ ہن افر اےسی سفن ےس وج یھبک یھب ریس ہن وہ۔ افر اس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ؿتنس یک ریپفی اک ایب :   ابب

 ملع ےس عفن ااھٹان افر اس ےک اطمقب لمع رکان

     251    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيسة، محنس بً ثابت، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر، موس

ثََيا َوِبُس  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ  َحسَّ اَل كَا َٔ ًِ أَبٔی هُزَیَِزَة  ًٔ ثَابٕٔت َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ وُبَِيَسَة َو ًِ ُموَسْ بِ ٕ َو ًُ ىَُنیِر اهَّلٔ بِ

ُىىٔ  َّ ِىىْٔ بَٔنا َولَِّنَتىْٔ َوَوِلِنىْٔ َما یَِي َّ وُل اللَُّههَّ اِن ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ّنا َواِلَحِنُس ِهَّلِل َوََّی كُِل ْ َوزِٔزنٔی ؤلِ َر

 َحالٕ 

ملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، وم،ٰی نب دیبعة، دمحم نب اثتب، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ہی داع اماگن رکےت ےھت اے اہلل! وج ملع آپ ےن ےھجم اطع رفامای اس ےس عفن یھب دےئجی افر ےھجم اےسی ولعؾ ےس وناز دےئجی وج ریمے ےئل 

عف افر دیفم وہں افر ریمے ملع ںیم وخب ااضہف رفام دےئجی افر رہ احؽ ںیم امتؾ رعتںیفی آپ یہ ےک ےیل ںیہ۔ اکی افر رفاتی ےس ان

 یھب ہی ومضمؿ اےسی یہ رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، وم،ٰی نب دیبعة، دمحم نب اثتب، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     252    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اٌ، ِليح بً ُلامیٌ، وبساهَّل بً وبسالزحنً بً مىنز ابی ابوبرک بً ابی شیبہ، یوىس بً محنس وَسیح بً نىن :  راوی

 ـوالہ، ُىيس بً يسار، حرضت ابوہزیزہ

ثََيا  اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ ًُ اليُِّىَنا یُِج بِ ٕس َوَُسَ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ  َُِلِيُح بِ

وُل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َيَسإر َو ٔىئس بِ َُ  ًِ ٕ أَبٔی ـَُواَلَة َو ًٔ َمِىَنز ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ بِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ا یُبَِتََی بٔهٔ َوِجُه اهَّلٔ ََل یََتَىلَُّنُه إَٔلَّ لٔيُ  َٓ اِلَجيَّةٔ یَِوَو اِلَٕٔياَمٔة َيِىىْٔ َتَىلََّه ؤِلّنا ٔمنَّ ىَِيا َلِه َیجِٔس رَعِ ًِ السُّ ّؼا ٔم ٔعيَب بٔهٔ رَعَ

َلامِیَ  ُُ  ًُ َُِلِيُح بِ ثََيا  ًُ َمِيُعوٕر َحسَّ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًٔ أَىَِبأَىَا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ََِذرَکَ ىَِحَوهُ رٔیَحَها   ٌَ 

  نب امیلسؿ، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم ایب وطاہل، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش

للی 

، ویسن نب دمحم فرسحی نب امعنؿ، 

اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای سج ےن وکیئ ااسی ملع سج ےس راضےئ ایہل اک وصحؽ وصقمد وہان اچےیہ اس ےیل احلص ایک 

  دؿ تن یک وخوبش یھب ہن وسھگن ےکس اگ۔ اکی افر ےس یھب ہی ومضمؿ اےسی یہ رمفی ےہ۔اتہک ھچک داین ےلم فہ ایقتم ےک

  نب امیلسؿ، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم ایب وطاہل، دیعس نب اسیر،  :  رافی

للی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم فرسحی نب امعنؿ، 

 رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہصاو بً ونار، وبسالزحنً، ابورکب اززی، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی
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ًِ ىَإِٔي  ٕب اِْلَِززٔیُّ َو ثََيا أَبُو رَکٔ ًٔ َحسَّ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ازُ بِ ثََيا َحنَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ  َو

َهاَئ أَِو  َّ رَٔی بٔهٔ السُّ ًِ ـََلَب اِلٔىِلَه لامُٔیَ اَل َم َٔ لََّه  َُ ُهَو فٔی  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َِ َٓ ُوُجوَه اليَّأس إَٔلِيهٔ  لٔیَُباهَٔی بٔهٔ اِلُىَلَناَئ أَِو لَٔيِّصٔ

 اليَّارٔ 

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح، اوبرکب ازدی، انعف، رضحت انب رمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ سج ےن 

رکے ای ملع فاولں ےک اسےنم اینپ ڑبایئ اظرہ رکے ای وعاؾ ےک ولقب اینپ  اس ےئل ملع احلص رکان اچاہ ہک ےب فوقوفں ےس رکتار

 رطػ املئ رکے فہ دفزخ ںیم اجےئ اگ۔

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح، اوبرکب ازدی، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ْٰ بً ایوب، ابً جزیج، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی ، ابً ابی مزیه، یحٌ ْٰ  محنس بً یحٌ

 ًِ ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ًُ أَیُّوَب َو ًُ أَبٔی َمزِیََه أَىَِبأَىَا یَِحٌَْ بِ ثََيا ابِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو أَبٔی الزُّبَیِر

اَل ََل َتَىلَُّنوا اِلٔىلِ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َهاَئ َوََل َتَدیَّرُوا بٔهٔ أَ َّ َه لٔتَُباهُوا بٔهٔ اِلُىَلَناَئ َوََل لُٔتَناُروا بٔهٔ السُّ

َِاليَّاُر اليَّاُر  َىَل َذلَٔک  َِ  ًِ َن َِ  اِلَنَجالَٔس 

ہل فملس اک ہی اراشد دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

لقن رکےت ںیہ ملع اس ےئل احلص ہن رکف ہک املعء ےک اسےنم رخف رکف ای اجولہں ےس رکتار رکف افر ہن یہ ملع ےس )دوینی اجہ یک( اجمصل 

 التش رکف وج ااسی رکے اگ وت آگ ےہ آگ۔
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 اجرب نب دبعاہللدمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب، انب رججی، اوبزریب، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ْٰ بً وبسالزحنً ٘يسی، وبيساهَّل بً ابی بززة، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل محنس بً ظ :  راوی باح، وليس بً مسله، یحٌ

 ويہنا

ِٙٔئسِی  ًٔ اِل ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ َیِحٌَْ بِ ًُ ُمِسلٕٔه َو بَّأح أَىَِبأَىَا اِلَولٔيُس بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی بُزِ َحسَّ ًِ وُبَِيسٔ اهَّلٔ بِ ًِ َو َزَة َو

ٌَ فٔی الِس  ُهو َّٕ َّ َیَت َُ  ًْٔ ًِ أُمَّ ا ٔم ُّ ٌَّ أُىَا ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َوبَّإس َو ٌَ ابِ ولُو ُٕ ٌَ َوَي ن ٌَ اِلُْقِ ُؤ ًٔ َوَيِْقَ ی

ًِ زُىَِياهُِه َوَنِىَتزٔلُُهِه بٔٔسیئَيا َو  َِئُعيُب ٔم تٔی اِْلَُمَزاَئ 
ِ َذلَٔک ََل ىَأ َ٘ ِوُک  ٔ إَٔلَّ الصَّ َتاز َٕ ًِ اِل َنا ََل یُِجَتىَْ ٔم َ٘ ٌُ َذلَٔک  ََل یَُٙو

َُّه َيِىىْٔ اِلَدَفایَا أَى َ٘ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٔ بٔهِٔه إَٔلَّ  ًِ رُقِ  یُِجَتىَْ ٔم

، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ابصح، فدیل نب ملسم، ٰییحی نب دبعارلنمح دنکی، دیبع اہلل نب ایب ربدة

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے ھچک ایتم دنی یک ھجمس احلص رکںی ےگ افر رقآؿ ڑپںیھ ےگ افر ںیہک ےگ ہک مہ 

ہکن ااسی ںیہن وہ اتکس ےسیج وببؽ رمکحاونں ےک اپس اجےت ںیہ اتہک ںیمہ اؿ ےس داین لم اجےئ افر مہ اانپ دنی اؿ ےس اچب ںیل ےگ احال

 ےک درتخ ےس اکوٹنں ےک وسا ھچک ںیہن اتلم ایس رطح اؿ رمکحاونں ےک رقبی وہےن ےس وساےئ اطخؤں ےک ھچک ںیہن اتلم۔

 دمحم نب ابصح، فدیل نب ملسم، ٰییحی نب دبعارلنمح دنکی، دیبعاہلل نب ایب ربدة، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وَّی بً محنس و محنس بً اُناويل، وبسالزحنً بً محنس محاربی، ونار بً ُيْ، ابومىاذ بّصی، وَّی بً  :  راوی

 محنس، اُحٖ بً ميعور، ونار بً ُيْ، ابومىاذ، ابً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا َوبِ  اََل َحسَّ َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ْٕ َو ِي َُ  ًُ اُر بِ ثََيا َونَّ ٕس اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًٔ بِ ُس الزَِّحَن

 ْٕ ِي َُ  ًٔ ارٔ بِ ًِ َونَّ ًُ َمِيُعوٕر َو ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ِی ح و َحسَّ ًِ  أَبٔی ُمَىاذٕ اِلَبِّصٔ ِی َو ًِ أَبٔی ُمَىاذٕ اِلَبِّصٔ َو

ی ُٔ  ًٔ ًِ ُجِب الِ ابِ َه َتَىوَّذُوا بٔاهَّلٔ ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًَ َو وَل اهَّلٔ رٔی ُُ الُوا َیا َر َٔ  ٌٔ ُحزِ

ذُ ٔمِيهُ َجَهيَُّه كُلَّ یَِووٕ أَِربََي  اَل َوازٕ فٔی َجَهيََّه َتَىوَّ َٔ  ٌٔ اَل أُؤسَّ  َوَما ُجبُّ اِلُحزِ َٔ ًِ یَِسُخلُُه  وَل اهَّلٔ َم ُُ ٔمائَةٔ َمزَّةٕ ٔٔيَل یَا َر

ٌَ اِْلَُمَزاَئ  ًَ یَزُوُرو ٔلَی اهَّلٔ الَّٔذی أئ إ ٔؾ اِلُْقَّ ٍَ ًِ أَبِ ٌَّ ٔم ٔ أئ اِلُنَزائٔیَن بٔأَِوَنالٔهِٔه َوإ اَل أَبُو لِٔلُْقَّ َٔ اَل اِلُنَحارٔبٔیُّ اِلَجَوَرَة  َٔ

ًٔ حَ  ُ اِلَحَس ًُ ى ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٔ  ٕ ًُ ىَُنیِر ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ثََيا َحازُٔو بِ ًِ ُمَىاؤیََة سَّ ٕ َو َنیِر

ًُ نَ  ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٔ َحسَّ َيازٔه ُِ ٔ ّة ثُهَّ َذرَکَ اِلَحٔسیَث ىَِحَوُه بٔإ َٕ ٌَ ٔث ِی َوكَا َناؤيَل اليَِّّصٔ ُِ ٔ ًُ إ ٌَ َمالُٔک بِ ا ثََيا أَبُو ٌَسَّ ِّصٕ َحسَّ

ْس أَِو  اْر ََل أَِزرٔی ُمَحنَّ اَل َونَّ َٔ َناؤيَل  ُِ ٔ ًُ إ اَل َمالُٔک بِ َٔ ًِ أَبٔی ُمَىاذٕ  ْٕ َو ِي َُ  ًُ اُر بِ ثََيا َونَّ ًَ َحسَّ یرٔی ُٔ  ًُ  أَىَُس بِ

ریب، امعر نب فیس، اوباعمذ رصبی، یلع نب دمحم، ااحسؼ نب روصنر، امعر نب فیس، یلع نب دمحم ف دمحم نب اامسلیع، دبعارلنمح نب دمحم احم

اوباعمذ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےس انپہ اموگن 

رِؿ( )مغ ےک ونکںی( ےس احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ

 

ِ اُل
ّ
 ُ
اہلل! مغ اک ونکاں ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای منہج  )ج 

 ںیم اکی فادی )اک انؾ( ےہ سج ےس منہج یھب رفزاہن اچر وس ابر انپہ امیتگن ےہ۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےہ وج اےنپ اامعؽ ںیم رایاکر وہں افر اہلل وک بس ےس اندنسپ اقرویں اس ںیم وکؿ اجںیئ ےگ رفامای ہی اؿ اقرویں ےک ےیل ایتر یک یئگ 

ںیم ےس اکی فہ ںیہ وج اظمل رمکحاونں ےک اپس اجےت ںیہ )داین یک اخرط( یہی دحثی اکی افر دنس ےس رمفی ےہ۔ ایس دحثی یک 

 اکی افر دنس۔

ر نب فیس، اوباعمذ رصبی، یلع نب دمحم، اقحس نب روصنر، امعر نب یلع نب دمحم ف دمحم نب اامسلیع، دبعارلنمح نب دمحم احمریب، امع :  رافی
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 فیس، اوباعمذ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

  اطمقب لمع رکانملع ےس عفن ااھٹان افر اس ےک

     257    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس و حسین بً وبسالزحنً، وبساهَّل بً ىنیر، مىاویہ نّصی، ىہصل، ؼحاک، اُوز بً یزیس، حرضت  :  راوی

 ابً مسىوز رضْ اهَّل ويہ

ًِ مُ  ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ  ًٔ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ٕس َواِلُحَسیُِن بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ًِ ىَِهَصٕل َو ِی َو َىاؤیََة اليَِّّصٔ

اَل َلِو  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ یَزٔیَس َو َوزٔ بِ ُِ ًِ اِْلَ أک َو حَّ ٌَّ أَهَِل اِلٔىِلٔه َظاىُوا اِلٔىِلَه َوَوَؼُىوُه ؤِيَس أَهِلٔهٔ َلَسازُوا الؽَّ أَ

 َُ ََِهاىُوا َوَلِيهِٔه  ًِ زُىَِياهُِه  ىَِيا لَٔیَيالُوا بٔهٔ ٔم ٙٔيَُّهِه بََذلُوُه ْٔلَهِٔل السُّ َه بٔهٔ أَهَِل َزَماىٔهِٔه َوَل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  نِٔىُت ىَبٔيَُِّٙه َظَّ

َبِت بٔهٔ اِلُهنُ  ًِ َتَصىَّ اُه اهَّلُ َههَّ زُىَِياُه َوَم َّ َ٘ تٔهٔ  ا َواحّٔسا َههَّ نَٔخَ ًِ َجَىَل اِلُهُنوَو هَنًّ وُل َم ُٕ ىَِيا َلِه یَُبأل َي وُو فٔی أَِحَوأل السُّ

 اهَّلُ فٔی أَِی أَِوزٔیَتَٔها َهَلَک 

ل، احضک، اوسد نب سیدی، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع یلع نب دمحم ف نیسح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب ریمن

 

 َ ہ

 

ي

، اعمفہی رصنی، 

رفامےت ںیہ ارگ املعء ملع یک افحتظ رکںی افر اؿ ولوگں وک ملع دںی وج اس ےک الہ ںیہ وت فہ الہ زامہن ےک رسدار نب اجںیئ نکیل اوہنں 

اس ےیل فہ ولوگں ےک اسےنم ےب فتعق وہےئگ ںیم اہمترے یبن  ےن ہی ملع داین دارفں وک دای اتہک اؿ ےس ھچک داین یھب احلص رکںیل

فر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس وج اینپ امتؾ رکففں وک اکی رکف آرخت یک رکف انب ےل۔ اہلل اعتٰیل دوینی رپاشیوینں ا

اہلل وک یھب وکیئ رپفاہ ںیہن ہک فہ داین ںیم سک لگنج  رکففں ےس اس یک افکتی رفامےت ںیہ افر سج وک دوینی احالت یک رکفںی ریھگںیل وت

 ںیم الہک وہاگ۔

ل، احضک، اوسد نب سیدی، رضحت انب وعسمد ریض  :  رافی

 

 َ ہ

 

ي

یلع نب دمحم ف نیسح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب ریمن، اعمفہی رصنی، 
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 اہلل ہنع

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ملع ےس عفن ااھٹان افر اس ےک اطمقب لمع رکان

     258    حسیث                               جلس اول  :  جلس

الس بً زیس بً اخزو وابوبسر وباز بً وليس، محنس بً وباز ہذائی، وَّی بً مبارک ہيائی، ایوب ُدتيانی، خ :  راوی

 زریک، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہنا

ًُ َوبَّازٕ اِلُهَيائٔیُّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
اََل َحسَّ َٔ ًُ اِلَولٔئس  ًُ أَِخزََو َوأَبُو بَِسٕر َوبَّازُ بِ ثََيا َزیُِس بِ ًُ اِلُنَباَرٔک اِلُهَيائٔیُّ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

 َحسَّ

 ًِ ِدتَٔيانِٔی َو ًِ أَیُّوَب السَّ ِ  َو ی ٍَ ٔ ًِ ـََلَب اِلٔىِلَه ل اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًٔ زَُریِٕک َو ٔ اهَّلٔ أَِو َخالٔٔس بِ ر

ًِ اليَّارٔ  َىَسُه ٔم ِٕ أِ َم ِلَیتََبوَّ َِ  أََراَز بٔهٔ ٌَیَِر اهَّلٔ 

زدی نب ازخؾ فاوبدبر ہداد نب فدیل، دمحم نب ہداد ذہایئ، یلع نب ابمرک انہیئ، اویب ایتخسین، اخدل نب درکی، رضحت انب رمع ریض اہلل 

امہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک سج ےن ریغ اہلل ےک ےیل ملع احلص ایک ای ملع ےس وصقمد اہلل 

  العفہ یسک افر زیچ وک رہھٹاای۔ وت فہ اانپ اکھٹہن دفزخ ںیم انبےل۔)یک راض( ےک

زدی نب ازخؾ فاوبدبر ہداد نب فدیل، دمحم نب ہداد ذہایئ، یلع نب ابمرک انہیئ، اویب ایتخسین، اخدل نب درکی، رضحت انب رمع  :  رافی

 ریض اہلل امہنع

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 ملع ےس عفن ااھٹان افر اس ےک اطمقب لمع رکان

     259    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً واظه وبازانی، بصیر بً مينوٌ، اشىث بً ُوار، ابً ُیریً، حرضت حذيّہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

إر وَ  وَّ َُ  ًَ نِٔىُت أَِشَىَث بِ َُ اَل  َٔ  ٌٕ ًُ َمِيُنو ثََيا َبٔصیرُ بِ ًُ َوأظٕه اِلَىبَّاَزانٔیُّ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ
َة َحسَّ َّ ًِ حَُذِي ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ابِ

نِٔى  َُ اَل  وُل ََل َتَىلَُّنوا اِلٔىِلَه لٔتَُباهُوا بٔهٔ اِلُىَلَناَئ أَِو لٔتُ َٔ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َهاَئ أَِو ُت َر َّ َناُروا بٔهٔ السُّ

ُهَو فٔی اليَّارٔ  َِ َىَل َذلَٔک  َِ  ًِ َن َِ ُِوا ُوُجوَه اليَّأس إَٔلِيُِٙه   لَٔتِّصٔ

داین، ریشب نب ومیمؿ، اثعش نب وسار، انب ریسنی، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص ادمح نب اعمص ہدا

ں اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ملع اس ےئل احلص ہن رکف ہک املعء ےک اسےنم رخف رکف ای اجولہں ےس ثحب فرکتار رکف ای ولوگ

  ہک وج ااسی رکات ےہ فہ دفزخ ںیم اجےئ اگ۔وک اینپ رطػ املئ رکف اس ےئل

 ادمح نب اعمص ہداداین، ریشب نب ومیمؿ، اثعش نب وسار، انب ریسنی، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

  ےس عفن ااھٹان افر اس ےک اطمقب لمع رکانملع

     260    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً اُناويل، وہب بً اُناويل اُسی، وبساهَّل بً ُىيس مٕبری، اٌ ٘ے زازا، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ٔىيسٕ  َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔسیُّ َحسَّ َُ َنٔىيَل اِْلَ ُِ ٔ ًُ إ َنٔىيَل أَىَِبأَىَا َوهُِب بِ ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی  َحسَّ ٔ َو ًِ َجِسه بُرٔیُّ َو ِٕ اِلَن
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ًِ َتَىلََّه الِ  لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َٓ هَُزیَِزَة  َهاَئ َوَيِّصٔ َّ ٔىِلَه لٔیَُباهَٔی بٔهٔ اِلُىَلَناَئ َویَُجارَٔی بٔهٔ السُّ

 بٔهٔ ُوُجوَه اليَّأس إَٔلِيهٔ أَِزَخَلُه اهَّلُ َجَهيََّه 

دمحم نب اامسلیع، فبہ نب اامسلیع ادسی، دبعاہلل نب دیعس ربقمی، اؿ ےک دادا، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن ملع اس ےئل احلص ایک اتہک املعء ےک اسےنم رخف رکے افر ےب فوقوفں ےس  روسؽ

 ںیثحب رکے افر ولوگں وک اینپ رطػ املئ رکے اہلل اعتٰیل اس وک دفزخ ںیم دالخ رفامںیئ ےگ۔

 نب دیعس ربقمی، اؿ ےک دادا، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب اامسلیع، فبہ نب اامسلیع ادسی، دبعاہلل  :  رافی

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

  

 ملع اپھچےن یک ربایئ ںیم

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ملع اپھچےن یک ربایئ ںیم

     261    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُوز بً وامز، ونارہ بً زاذاٌ، وَّی بً حٙه، وفاٍ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا وَ  ٌَ َحسَّ ًُ َزاَذا ثََيا ؤَناَرةُ بِ ٕ َحسَّ ًُ َوأمز َوزُ بِ ُِ ثََيا أَ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ثََيا َوفَاْئ َو َٙٔه َحسَّ ًُ اِلَح َّٔیُّ بِ

ًِ َرجُ  اَل َما ٔم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ُتَٔی بٔهٔ َیِوَو اِلَٕٔياَمٔة ُمِلَجّنا بٔلَٔجاوٕ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َيُِٙتُنُه إَٔلَّ أ َِ ُن ؤِلّنا  َّ ٕل َیِح

ثََيا ؤَناَر  ثََيا أَبُو اِلَولٔئس َحسَّ ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ ٌُ َوَحسَّ ا فَّ َٕ ًٔ أَٔی اِل اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ًِ اليَّارٔ  ََِذرَکَ ىَِحَوهُ ٔم  ٌَ ًُ َزاَذا  ةُ بِ

رکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، امعرہ نب زاذاؿ، یلع نب مکح، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوب

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ سج صخش ےک اپس وکیئ ملع وفحمظ وہ افر فہ اےس اپھچےئ رےھک ایقتم ےک دؿ اےس دفزیخ آگ یک اگلؾ 

 رسی دنس ےس یھب )ہنیعب( ایس رطح یک رفاتی ےہ۔ڈاؽ رک الای اجےئ اگ۔ دف
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، امعرہ نب زاذاؿ، یلع نب مکح، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿ تنس یک ریپفی :   ابب

 ملع اپھچےن یک ربایئ ںیم

     262    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومزواٌ وثنانی محنس بً وثناٌ، ابزاہيه بً ُىس، زہزی، وبسالزحنً ہزمز , ارعج، وبسالزحنً ہزمز اَلرعج :  راوی

ُس بِ  ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ٔج َحسَّ ًٔ هُزُِمزَ اِْلرَِعَ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ الزُّهِزِٔی َو ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا

ثُِت َوِيهُ َيِىىْٔ  ٌٔ فٔی َ٘ٔتأب اهَّلٔ َتَىالَی َما َحسَّ وُل َواهَّلٔ َلِوََل نیََتا ُٕ نَٔي أَبَا هَُزیَِزَة َي َُ َّهُ  ِْ أَى ٔي ًِ اليَّ لََّه  َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

 ِ ٔلَی نَٔخٔ اِْلیََتی َٙٔتأب إ ًِ اِل ٌَ َما أَىِزََل اهَّلُ ٔم ًَ یَُِٙتُنو ٌَّ الَّٔذی ٔ ِوُل اهَّلٔ إ َٔ  ٔن َشِيّئا أَبَّسا َلِوََل 

االرعج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں اوبرمفاؿ امثعین دمحم نب امثعؿ، اربامیہ نب دعس، زرہی، دبعارلنمح رہزم , ارعج، دبعارلنمح رہزم 

ےن رضحت اوبرہریہ وک ہی رفامےت وہےئ انس ارگ اتکب اہلل ںیم دف آںیتی ہن وہیت وت ںیم یھبک وکیئ دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
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اپھچےت ںیہ وج ھچک مہ ےن ااترے اصػ مکح افر دہاتی یک ابںیت دعب ںیم اس ےک ہک مہ اؿ وک وھکؽ ےکچ ولوگں ےک فاےطس اتکب ںیم 

تس ایک اےنپ الکؾ وک افر ایبؿ رک اؿ رپ تنعل رکات ےہ اہلل افر تنعل رکےت ںیہ اؿ رپ تنعل رکےن فاےل رگم وہنجں ےن وتہب یک افر در

 دای قح ابت وک وت اؿ وک اعمػ رکات وہں افر ںیم ڑبا اعمػ رکےن فاال اہنتی  رہابؿ وہں ۔

 اوبرمفاؿ امثعین دمحم نب امثعؿ، اربامیہ نب دعس، زرہی، دبعارلنمح رہزم , ارعج، دبعارلنمح رہزم االرعج :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب
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 ملع اپھچےن یک ربایئ ںیم

     263    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسین بً ابی َسی وسَٕلنی، خلْ بً تنيه، وبساهَّل بً َسی، محنس بً ميٙسر، حرضت جابز :  راوی

 ٔ ًٔ الِسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ َتنٔيٕه َو ُْ بِ ثََيا َخَل ََلنٔیُّ َحسَّ َٕ ِی اِلَىِس ٔ ًُ أَبٔی الِسَّ ثََيا اِلُحَسیُِن بِ ًِ َحسَّ َٙٔسرٔ َو ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ِی َو

ًَ نَٔخُ  َه إَٔذا َلَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ َتَه َما أَىِزََل اهَّلُ  َجابٔز َ٘ ِس  َٕ َِ َتَه َحٔسیّثا  َ٘  ًِ َن َِ َلَها  ةٔ أَوَّ ٔ اِْلُمَّ  َهٔذه

نیسح نب ایب رسی القسعین، ،فل نب میمت، دبعاہلل نب رسی، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای 

بج اس اتم ےک دعب فاےل ولگ ےلہپ فاولں وک تنعل رکےن ںیگل اس فتق وج صخش وکیئ دحثی اپھچےئ وت فہ اس زیچ وک اپھچےئ اگ 

 وج اہلل اعتٰیل ےن انزؽ رفامیئ۔

 نیسح نب ایب رسی القسعین، ،فل نب میمت، دبعاہلل نب رسی، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ملع اپھچےن یک ربایئ ںیم

     264    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ازہز، ہيثه بً جنيل، ونزو بً ُليه، یوُْ بً ابزاہيه، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ُْ بِ  ُُ ثََيا یُو َلِيٕه َحسَّ ُُ  ًُ ثَىْٔ وَُنَز بِ ًُ َجنٔيٕل َحسَّ ثََيا اِلَهِيَثُه بِ ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ نِٔىُت أَىََس َحسَّ َُ اَل  َٔ ًُ إٔبَِزاهٔيَه 

 ًِ وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ ًَ َمالٕٔک َي ََٙتَنُه أُِلجَٔه َیِوَو اِلَٕٔياَمٔة بٔلَٔجاوٕ  بِ َِ ًِ ؤِلٕه  ئَٔل َو ُُ

ًِ ىَارٕ   ٔم
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ادمح نب ازرہ، مثیہ نب لیمج، رمعف نب میلس، ویفس نب اربامیہ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وپیھچ اجےئ افر فہ اپھچےل وت اس وک ایقتم ےک دؿ آگ یک اگلؾ دی اجےئ  فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس سج ےس وکیئ ملع یک ابت

 یگ۔

 ادمح نب ازرہ، مثیہ نب لیمج، رمعف نب میلس، ویفس نب اربامیہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

  ریپفی اک ایبؿتنس یک :   ابب

 ملع اپھچےن یک ربایئ ںیم

     265    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً حباٌ بً وأس ثٕفی ابواُحٖ واُفی، وبساهَّل بً واظه، محنس بً زاب، ظّواٌ ُليه، وبسالزحنً  :  راوی

 بً ابی ُىيس خسری، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوأظ حَ  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ َٖ اِلَوا َح ُِ ٔ فٔیُّ أَبُو إ
َٕ ًٔ َوإٔٔس الثَّ ٌَ بِ ًُ حٔبَّا َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًِ سَّ ًُ َزإب َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕه َحسَّ

 ٔ ًِ أَب ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی َو َُ ًٔ أَبٔی  ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن َلِيٕه َو ُُ  ًٔ ٌَ بِ َوا ِّ َّی اهَّلُ َظ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ی 

ًٔ أَِلَجَنهُ اهَّلُ یَ  ٔ الِسی ٔ اليَّأس أَِمز ُي اهَّلُ بٔهٔ فٔی أَِمز َّ ا یَِي َتَه ؤِلّنا ٔمنَّ َ٘  ًِ لََّه َم َُ ًِ اليَّارَٔوَلِيهٔ َو  ِوَو اِلَٕٔياَمةٔ بٔلَٔجاوٕ ٔم

یفقث اوب ااحسؼ فایطس، دبعاہلل نب اعمص، دمحم نب داب، وفصاؿ میلس، دبعارلنمح نب ایب دیعس دخری،  اامسلیع نب ةحؿ نب فادق

رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک سج ےن وکیئ ا یس یملع ابت 

 وک اہلل اعتٰیل ایقتم ےک رفز آگ یک اگلؾ اگلںیئ ےگ۔اپھچیئ سج ےس ولوگں اک دینی افدئہ فاہتسب وہ۔ اس 

اامسلیع نب ةحؿ نب فادق یفقث اوباقحس فایطس، دبعاہلل نب اعمص، دمحم نب داب، وفصاؿ میلس، دبعارلنمح نب ایب دیعس  :  رافی

 دخری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

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

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

  

 تنس یک ریپفی اک ایبؿ :   ابب

 ملع اپھچےن یک ربایئ ںیم

     266    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ہصاو بً زیس بً اىس بً مالک، ابوابزاہيه اُناويل بً ابزاہيه رکابيسْ، ابً ووٌ، محنس  :  راوی

 بً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا أَبُو ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًٔ أَىَٔس بِ ًٔ َزیِٔس بِ ًٔ هَٔصاؤ بِ ِّٔغ بِ ًٔ َح ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه  َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ إٔبَِزاهٔيَه إ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ ُّْ َو ابٔئس ًِ اِلرَکَ ئَٔل َو ُُ  ًِ َه َم لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ََٙتَنهُ أُِلجَٔه یَِوَو اِلَٕٔياَمٔة  َِ ًِ ىَارٕ ؤِلٕه   بٔلَٔجاوٕ ٔم

دمحم نب دبعاہلل نب اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، اوباربامیہ اامسلیع نب اربامیہ رکایسیب، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ 

ؾ یھب یھت ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ سج ےس وکیئ یملع ابت وپیھچ یئگ وج اےس ولعم

 رھپ یھب اس ےن اپھچیل وت ایقتم ےک دؿ اس وک آگ یک اگلؾ دی اجےئ یگ۔

دمحم نب دبعاہلل نب اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، اوباربامیہ اامسلیع نب اربامیہ رکایسیب، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ : ابب

 فوض افر لسغ انجب ےک ےیل اپین یک دقمار ےک ایبؿ ںیم
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ انجب ےک ےیل اپین یک دقمار ےک ایبؿ ںیم

     267    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً ابزاہيه، ابوریحاىہ، حرضت ُّیيہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 َٔ ّٔیَيَة  َُ  ًِ ًِ أَبٔی َریَِحاىََة َو ًُ إٔبَِزاهٔيَه َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر  اَل كَا

 ًٔ ا َتٔسُل بٔالعَّ ٍِ ُ بٔاِلُنِس َوَي أ َه یََتَوؼَّ لَّ َُ  َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ، اوبراحیہن، رضحت ہنیفس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دم

، افر اکی اصع اسڑےھ نیت ریس دف اٹھچکن اک وہات ےس فوض افر اصع ےس لسغ رک ےتیل ےھت )اکی دم اسڑےھ وچدہ اٹھچکن اک وہات ےہ

 (ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ، اوبراحیہن، رضحت ہنیفس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ےیل اپین یک دقمار ےک ایبؿ ںیمفوض افر لسغ انج

     268    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، ہناو، ٔتازة، ظّيہ بً شیبہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

َة بٔيِ  ّٔيَّ ًِ َظ َتاَزَة َو َٔ  ًِ اوٕ َو ًِ َهنَّ ٌَ َو ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔت َشِیَبَة َو

َتٔسُل بٔال ٍِ ُ بٔاِلُنِس َوَي أ َه یََتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًٔ َر ا  عَّ
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدة، ہیفص نب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس اکی دم ےس فوض افر اکی اصع ےس لسغ رک ےتیل ےھت۔

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدة، ہیفص نب ہبیش، رضح :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ انجب ےک ےیل اپین یک دقمار ےک ایبؿ ںیم

     269    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 او بً ونار، ربيي بً بسر، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہہص :  راوی

وَل اهَّلٔ ُُ ٌَّ َر ٕ أَ ًِ َجابٔز ٔ َو ثََيا أَبُو الزُّبَیِر ًُ بَِسٕر َحسَّ ثََيا الزَّبٔيُي بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٌَ َحسَّ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

 ٍِ ُ بٔاِلُنِس َوَي أ ًٔ َیَتَوؼَّ ا  َتٔسُل بٔالعَّ

اشہؾ نب امعر، رعیب نب دبر، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دم ےس فوض 

 افر اکی اصع ےس لسغ رک ےتیل ےھت

 اشہؾ نب امعر، رعیب نب دبر، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ انجب ےک ےیل اپین یک دقمار ےک ایبؿ ںیم

     270    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً زباٌ، حباٌ بً وَّی، یزیس بً ابی زیاز، وبساهَّل بً  محنس بً مؤمل بً ظباح ووباز :  راوی بً وليس، برک بً یحٌ

 محنس بً وٕيل بً ابی ـالب، حرضت وٕيل بً ابی ـالب رضْ اهَّل ويہ

ًُ َیِحٌَْ  ثََيا برَِکُ بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ اِلَولٔئس  بَّاحٔ َوَوبَّازُ بِ ًٔ العَّ ٔل بِ ًُ اِلُنَؤمَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ َو ٌُ بِ ثََيا حٔبَّا ٌَ َحسَّ ًٔ َزبَّا بِ

 ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕ َو ًٔ أَبٔی زٔیَاز َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َیزٔیَس بِ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٔ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب َو َؤٕئل بِ

ًِ اِلُوُؼو َه یُِجزُٔئ ٔم لَّ َُ ثَرُ َو ِ٘ ًِ هَُو َخیِْر ٔمِيَک َوأَ ٌَ یُِجزُٔئ َم ِس كَا َٔ اَل  َٕ َِ اَل َرُجْل ََل یُِجزٔئَُيا  َٕ َِ  ًْ ِسٔل َظا ٍُ ًِ اِل  ٔئ ُمس  َؤم

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ  َشَىّزا َيِىىْٔ الئَّي

، سیدی نب ایب زاید، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع نب ایب قابل، دمحم نب ؤملم نب ابصح فہداد نب فدیل، رکب نب ٰییحی نب زابؿ، ةحؿ نب یلع

رضحت لیقع نب ایب قابل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فوض ےک ےیل اکی دم افر 

ہک  م ےس رتہب افر الضف افر  م ےس زایدہ  لسغ ےک ےئل اکی اصع اکیف ےہ۔ اکی صخش ےن اہک ہک ںیمہ وت اانت اکیف ںیہن وہات وت رفامای

 ابولں فایل تیصخش ینعی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وت اکیف وہ اجات اھت۔

دمحم نب ؤملم نب ابصح فہداد نب فدیل، رکب نب ٰییحی نب زابؿ، ةحؿ نب یلع، سیدی نب ایب زاید، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع نب ایب  :  رافی

 ت لیقع نب ایب قابل ریض اہلل ہنعقابل، رضح

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

  

 اہلل اعتٰیل ریغب اہطرت ےک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل ریغب اہطرت ےک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت

     271    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس و محنس بً جىرف ، برک بً خلْ ابوبرشختن مْقی، یزیس بً زْیي، شىبہ،  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ
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 ٔتازة، مليح بً اُامہ، حرضت اُامہ بً ونیر ہذلی رضْ اهَّل تىالٰی ويہ

ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔئ َحسَّ ْٕ أَبُو برِٔشٕ َختَُن اِلُنِْقٔ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًُ َجِىرَفٕ ح و َحسَّ ُس بِ ٔىيٕس َوُمَحنَّ َُ  ًُ َیِحٌَْ بِ

ًِ أَبٔيهٔ  اَمَة َو َُ ُ ًٔ أ ًِ أَبٔی اِلَنلٔئح بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو الُوا َحسَّ َٔ یِٕي  َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ًٔ وُ  َحسَّ اَمَة بِ َُ ُ اَل أ َٔ ٕ اِلُهَذلِٔی  َنیِر

ّة  َٔ َبُل َظَس ِٕ َبُل اهَّلُ َظََلّة إَٔلَّ بُٔفُهوٕر َوََل َي ِٕ َه ََل َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر ًُ أَبٔی  َٔ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ٌُلُوٕل َحسَّ ٔم

ٔىيٕس َوَشَبابَُة بِ  َُ  ًُ ثََيا وُبَِيُس بِ ًِ ُشِىَبَة ىَِحَوهُ َشِیَبَة َحسَّ إر َو وَّ َُ  ًُ 

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج ، رکب نب ،فل اوبرشبنتخ رقمی، سیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدة، حیلم نب ااسہم، رضحت ااسہم 

امای اہلل اعتٰیل ریغب اہطرت ےک وکیئ نب ریمع ذہیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

 امنز یھب وبقؽ ںیہن رفامےت افر وچری ےک امؽ ےس دصہق وبقؽ ںیہن رفامےت۔ دفرسی دنس ےس یھب ہنیعب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 نب ااسہم، رضحت دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج ، رکب نب ،فل اوبرشبنتخ رقمی، سیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدة، حیلم :  رافی

 ااسہم نب ریمع ذہیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل ریغب اہطرت ےک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت

     272    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وہب بً جزیز، شىبہ، ُناک بً َحب، معىب بً ُىس،  :  راوی ْٰ وَّی بً محنس، و٘يي، اَسائيل، ُناک، محنس بً یحٌ

 حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہنا

ثََيا  َنإک ح و َحسَّ ُٔ  ًِ ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٕ َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوهُِب بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ُمَحنَّ

َّی ا وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًٔ ًِ ُمِعَىٔب بِ ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو لََّه ََل َحسَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو
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َبُل اهَّلُ َظََلّة إَٔلَّ بُٔفُهوٕر َوََل  ِٕ ًِ ٌُلُولٕ  َي ّة ٔم َٔ  َظَس

یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، امسک، دمحم نب ٰییحی، فبہ نب رجری، ہبعش، امسک نب رحب، بعصم نب دعس، رضحت انب رمع ریض اہلل 

وچری ےک  رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ اہلل اعتٰیل اہطرت ےک ریغب امنز وبقؽ ںیہن رفامےت افر ہن امہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 امؽ ےس دصہق۔

یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، امسک، دمحم نب ٰییحی، فبہ نب رجری، ہبعش، امسک نب رحب، بعصم نب دعس، رضحت انب رمع  :  رافی

 ریض اہلل امہنع

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

  

 ایبؿ اپیک اک :   ابب

 اہلل اعتٰیل ریغب اہطرت ےک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت

     273    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ُہل بً ابی ُہل، ابوزہیر، محنس بً اُحٖ، یزیس بً ابی حبيب، ُياٌ بً ُىس، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب وَ  ًِ َیزٔیَس بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٕ َو ثََيا أَبُو ُزَهیِر ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ًِ أَىَٔس َحسَّ ِىٕس َو َُ  ًٔ ٌٔ بِ َيا ُٔ  ًِ

بَ  ِٕ وُل ََل َي ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ ٌُلُولٕ بِ ّة ٔم َٔ ٔ ـُُهوٕر َوََل َظَس یِر ٍَ  ُل اهَّلُ َظََلّة بٔ

لہس نب ایب لہس، اوبزریہ، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، انسؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن 

 ز افر وچری ےک امؽ ےس دصہق وبقؽ ںیہن رفامےت۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ویں رفامےت انس اہلل ریغب اہطرت ےک امن

 لہس نب ایب لہس، اوبزریہ، دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، انسؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اک ایبؿاپیک  :   ابب

 اہلل اعتٰیل ریغب اہطرت ےک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت

     274    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وٕيل، خليل بً زرکیا، ہصاو بً حساٌ، حسً، حرضت ابوبرکہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا اِلَدلٔيُل  ًُ َؤٕيٕل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َة  ًِ أَبٔی برَِکَ ًٔ َو ًِ اِلَحَس ٌَ َو ا ًُ َحسَّ ثََيا هَٔصاُو بِ یَّا َحسَّ ًُ َزرَکٔ بِ

ًِ ٌُلُولٕ  ّة ٔم َٔ ٔ ـُُهوٕر َوََل َظَس یِر ٍَ َبُل اهَّلُ َظََلّة بٔ ِٕ َه ََل َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

اسحؿ، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب لیقع، لیلخ نب زرکای، اشہؾ نب

 فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل ریغب اہطرت ےک امنز افر وچری ےک امؽ ےس دصہق وبقؽ ںیہن رفامےت۔

 دمحم نب لیقع، لیلخ نب زرکای، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز یک یجنک اہطت ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک یجنک اہطت ےہ

     275    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً محنس بً وٕيل، محنس بً حيّيہ، حرضت حيّيہ رضْ اهَّل ويہوَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، وبساهَّل  :  راوی

ًِ ُمحَ  ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ٔة َو ّٔيَّ ًٔ اِلَحَي نَّسٔ ابِ
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َّی  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ِسلٔيُه َٔ ِٙبٔیرُ َوَتِحلٔيلَُها التَّ یُنَها التَّ ُهوُر َوَتَِحٔ ََلةٔ الفُّ َتاُح العَّ ِّ َه ٔم لَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دمحم نب ہیفنح، رضحت ہیفنح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رفامای امنز یک یجنک اہطرت ےہ افر اس اک ارحاؾ ریبکت افٰیل ےہ افر اس یک لیلحت السؾ ےہ۔فآہل فملس ےن 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دمحم نب ہیفنح، رضحت ہیفنح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک یجنک اہطت ےہ

     276    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ُویس بً ُىيس، وَّی بً مسہز، ابوُّياٌ رطیْ ُىسی، ابورکیب محنس بً وَلٍ، ابومىاویہ، ابوُّياٌ ُىسی،  :  راوی

 ابونرضہ، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

ثَيَ  ِىسِٔی ح و َحسَّ ْٕ السَّ ی ٌَ رَطٔ َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًُ َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ا أَبُو رُکَ

ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  َة َو ًِ أَبٔی َنرِضَ ِىٔسِی َو ٌَ السَّ َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  اِلَىََلٔئ َحسَّ ِْ َظَّ ًِ الئَّي َو

ینُ  ُهوُر َوَتَِحٔ ََلةٔ الفُّ َتاُح العَّ ِّ اَل ٔم َٔ َه  لَّ َُ ِسلٔيهُ َو ِٙبٔیرُ َوَتِحلٔيلَُها التَّ  َها التَّ

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اوبایفسؿ رطفی دعسی، اوبرکبی دمحم نب العء، اوباعمفہی، اوبایفسؿ دعسی، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس 

رت ےہ افر اس اک ارحاؾ یلہپ دخری ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک امنز یک یجنک اہط

 ریبکت ےہ افر اس یک لیلحت السؾ ریھپان ےہ۔

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اوبایفسؿ رطفی دعسی، اوبرکبی دمحم نب العء، اوباعمفہی، اوبایفسؿ دعسی، اوبرضنہ، رضحت  :  رافی

 اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوض اک اامتہؾ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض اک اامتہؾ

     277    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ميعور، ُاله بً ابی الجىس، حرضت ثوباٌ :  راوی

ًِ ثَوِ  ًٔ أَبٔی اِلَجِىٔس َو الٔٔه بِ َُ  ًِ ًِ َمِيُعوٕر َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٌَ بَا

 ٔ ٌَّ َخیَِر أَِوَنال ًِ تُِحُعوا َواِوَلُنوا أَ َتٕٔيُنوا َوَل ُِ َه ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًْ َظَّ  ُمِؤٔم
ََلَة َوََل یَُحأُِن َوََّی اِلُوُؼؤئ إَٔلَّ  ُِٙه العَّ

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، روصنر، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 رک ےتکس افر وخب ھجمس ول اہمترا بس ےس الضف لمع امنز ےہ )اقعدئ ف اامعؽ ںیم قح رپ( اثتب دقؾ روہ افر  م امتؾ ویکینں اک ااحہط ںیہن

 افر فوض اک اامتہؾ اامیؿ دار یہ رکات ےہ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، روصنر، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت وثابؿ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض اک اامتہؾ

     278    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 اُحٖ بً ابزاہيه بً حبيب، مىتنز بً ُلامیٌ، ليث، مجاہس، حرضت وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

 ًِ ًِ َلِيٕث َو ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا اِلُنِىَتنٔزُ بِ هٔئس َحسَّ ًٔ الصَّ ًٔ َحبٔئب بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ  َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُمَجاهٕٔس َو

ًِ تُِحُع  َتٕٔيُنوا َوَل ُِ َه ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ََلَة َوََل َوِنزٕو  َِِؽٔل أَِوَنالُِٔٙه العَّ ًِ أَ ٌَّ ٔم وا َواِوَلُنوا أَ

 ًْ  ُمِؤٔم
 یَُحأُِن َوََّی اِلُوُؼؤئ إَٔلَّ

ااحسؼ نب اربامیہ نب بیبح، رمتعم نب امیلسؿ، ثیل، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ای اثتب دقؾ روہ افر  م امتؾ اامعؽ اک ااحہط ںیہن رک ےتکس ہی اجؿ ول ہک اہمترے الضف رتنی اامعؽ ںیم ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 اکی لمع امنز ےہ افر فوض یک دہگناتش ومنم یہ رکات ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ نب بیبح، رمتعم نب امیلسؿ، ثیل، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض اک اامتہؾ

     279    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ایوب، اُحٖ بً اُيس، ابوحّغ زمصقی، حرضت ابوامامہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ، ابً ابی مزیه، یحٌ ْٰ  محنس بً یحٌ

ًُ أَ  ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثَىْٔ إ ًُ أَیُّوَب َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َمزَِیَه َحسَّ ثََيا ابِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِّٕغ الِسَم َحسَّ ًِ أَبٔی َح يٕس َو ِصقِٔی ُٔ

ََلةُ َو  ِنُتِه َوَخیِرُ أَِوَنالُِٔٙه العَّ َٕ َت ُِ ٌِ ا ٔ ا إ َتٕٔيُنوا َونٔٔىنَّ ُِ اَل ا َٔ ُي اِلَحٔسیَث  َِ ًِ أَبٔی أَُماَمَة َیزِ ََل یَُحأُِن َوََّی اِلُوُؼؤئ إَٔلَّ َو

 ًْ  ُمِؤٔم

ت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس رموفاع رفاتی ےہ۔ دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب، ااحسؼ نب ادیس، اوبصفح دیقشم، رضح

رفامای )قح رپ( ااقتستم اایتخر رکف افر ایک یہ وخب ےہ ارگ  م اثتب دقؾ روہ افر اہمترا الضف رتنی لمع امنز ےہ افر فوض اک اامتہؾ 
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 ںیہن رکات رگم ومنم۔

 صفح دیقشم، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنعدمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب، اقحس نب ادیس، اوب :  رافی

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

  

 فوض زجف اامیؿ ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض زجف اامیؿ ےہ

     280    حسیث                               جلس اول  :  جلس

الزحنً بً ابزاہيه زمصقی، محنس بً شىيب بً شابور، مىاویہ بً َُلو، وبسالزحنً بً ٌيه، حرضت وبس :  راوی

 ابومالک اشىزی

ًٔ َشابُوَر أَِخبََرنٔی مُ  ًُ ُشَىِئب بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ًِ َحسَّ وٕ َو َلَّ َُ  ًُ َُّه َىاؤیَُة بِ أَخٔيهٔ أَى

وَل اهَّلٔ  ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی َمالٕٔک اِْلَِشَىزِٔی أَ ًٔ ٌَِيٕه َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن وٕ َو َلَّ َُ ًِ َجِسهٔ أَبٔی  اَل أَِخبََرُه َو َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ٌٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل ٔمِلُئ الِ  ٔیَنا ِْ َباُُ اِلُوُؼؤئ َشرِطُ ا ُِ ٔ ََلةُ ىُوْر إ َناَوأت َواِْلَِرٔؿ َوالعَّ ِٙبٔیرُ ٔمِلُئ السَّ ِسبٔيُح َوالتَّ ٌٔ َوالتَّ نٔيزَا

َسهُ  ِّ َبائْٔي َن َِ ُسو  ٍِ ْة َلَک أَِو َوَلِيَک كُلُّ اليَّأس َي ٌُ حُجَّ ن بِرُ ٔؼَياْئ َواِلُْقِ ٌْ َوالعَّ َهاَوالزَّكَاةُ بُزَِها ُٕ َها أَِو ُموبٔ ُٕ ُنِىتٔ َِ 

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، دمحم نب بیعش نب اشوبر، اعمفہی نب السؾ، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اوبامکل ارعشی ےس رفاتی 

ِ رتازف وک رھب دیتی ےہ
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ْ ل

ا َؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وپری رطح فوض رکان اامیؿ اک ہصح ےہ افر ا
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 افر 

ِ
َ
 ےس آامسؿ افر زنیم رھب اجےت ںیہ افر امنز ونر ےہ افر زوکة دلیل ےہ افر ربص رفا ے ےہ افر رقآؿ ت ے ےہ ریتاّللّ

ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ے  افر اّللّ

 قح ںیم ای ریتے الخػ رہ صخش حبص وک اےنپ سفن وک اتچیب ےہ وکیئ اےس آزاد رکا اتیل ےہ افر وکیئ اےس الہک رکاتیل ےہ۔

 نب اربامیہ دیقشم، دمحم نب بیعش نب اشوبر، اعمفہی نب السؾ، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اوبامکل ارعشی دبعارلنمح :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہطرت اک وثاب

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت اک وثاب

     281    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ولُ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َّی اهَّلُ  َزَة  اهَّلٔ َظَّ

ًَ اِلُوُؼوَئ ثُهَّ أَتَی اِلَنِسجَٔس ََل یَِيَهزُُه إَٔلَّ العَّ  أَِحَس َِ أَ  ِه إَٔذا َتَوؼَّ ُ٘ ٌَّ أََحَس ٔ َه إ لَّ َُ َىهُ اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ َوَلِيهٔ َو َِ ََلةُ َلِه یَِدُق َخِفَوّة إَٔلَّ َر

َّْ یَِسُخَل اِلَنِسجَٔس بَٔها َزَرَجّة َوَحقَّ َوِيُه بَٔها َخٔفي  َئّة َحً

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

ر اکی اطخ اعمػ رفام دےتی  م ںیم ےس وکیئ فوض رکے افر وخب دمعیگ ےس وت رہ دقؾ رپ اہلل اعتٰیل اس اک اکی درہج دنلب رفام دےتی ںیہ اف

 ںیہ یتح ہک فہ دجسم ںیم دالخ وہ اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت اک وثاب

     282    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ُویس بً ُىيس، حّغ بً ميِسة، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، حرضت وبساهَّل ظيابهی :  راوی

ًِ َوَفائٔ  َلَه َو ُِ ًُ أَ ثَىْٔ َزیُِس بِ َة َحسَّ ًُ َمِيَِسَ ُِّغ بِ ثَىْٔ َح ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  َيابٔهِٔی  َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ العُّ ًٔ َيَسإر َو بِ

 ًِ َجِت َخَفایَاُه ٔم َٖ ََخَ تَِيَص ُِ َنِؽَنَؾ َوا َِ أَ  ًِ َتَوؼَّ اَل َم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ٌََسَل  َو إَٔذا  َِ ّٔهٔ  ِٔيهٔ َوأَِن

 َّ ًِ َوِجهٔهٔ َحً َجِت َخَفایَاُه ٔم إٔذَا َوِجَهُه ََخَ َِ ًِ یََسیِهٔ  َجِت َخَفایَاُه ٔم إَٔذا ٌََسَل یََسیِهٔ ََخَ َِ ارٔ َوِیَيِيهٔ  َّ ًِ َتِحٔت أَِش َج ٔم ْ یرَِخُ

َجِت َخَفایَ  ٌََسَل رِٔجَلِيهٔ ََخَ إَٔذا  َِ ًِ أُذُىَِيهٔ  َج ٔم َّْ َترِخُ هٔ َحً ُٔ ًِ َرأِ َجِت َخَفایَاُه ٔم هٔ ََخَ ُٔ ًِ رِٔجَلِيهٔ َمَسَح بَٔزأِ َّْ اُه ٔم َحً

ٔلَی اِلَنِسجٔٔس ىَأَِلّة  ارٔ رِٔجَلِيهٔ َوكَاىَِت َظََلتُُه َوَمِصُيهُ إ َّ ًِ َتِحٔت أَِل َج ٔم  َترِخُ

وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمة، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت دبعاہلل انصیحب ےس رمفی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ر یلک یک انک ںیم اپین ڈاال وت اس یک اطخںیئ اس ےک ہنم افر انک ےس دلھ یئگ یتح ہک آوھکنں یک رفامای سج ےن فوض )رشفع( ایک اف

وکلپں ےک ےچین ےس یھب افر بج اہھت دوھےئ وت اس یک اطخںیئ اس ےک اہوھتں ےس دلھ ںیئگ افر بج رس اک حسم ایک وت اس یک اطخںیئ 

یتح ہک اس ےک اکونں ےس یھب دلھ ںیئگ افر بج اپؤں ےک انونخں رس ےس دلھ ںیئگ یتح ہک اس ےک اکونں ےس یھب دلھ ںیئگ 

 ےک ےچین ےس یھب دلھ ںیئگ افر اس یک امنز افر دجسم یک رطػ لچ رک اجان زادئ وثاب یک زیچ ےہ۔

 وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمة، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت دبعاہلل انصیحب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت اک وثاب

     283    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ ومحنس بً بصار، ٌيسر محنس بً جىرف، شىبہ، يىَّی بً وفاٍ، یزیس بً ـلٖ، وبسالزحنً بً  :  راوی

 بيلنانی، حرضت ونز بً وبسہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ َجِىرَفٕ  ُس بِ ثََيا ٌُِيَسْر ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َوَفإئ َو ًِ َيِىََّی بِ ًِ ُشِىَبَة َو  َو
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 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوَبَسَة  ًِ َوِنزٔو بِ ًٔ اِلبَِيَلَنانِٔی َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٖٕ َو ًٔ ـَِل ٌَّ اِلَىِبَس َیزٔیَس بِ ٔ لََّه إ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

َسَل یََسیِهٔ ََخَّ  ٍَ َِ أَ  ٌََسَل ذَٔراَوِيهٔ َوَمَسَح إَٔذا َتَوؼَّ إَٔذا  َِ ًِ َوِجهٔهٔ  ِت َخَفایَاُه ٔم إَٔذا ٌََسَل َوِجَهُه ََخَّ َِ ًِ یََسیِهٔ  ِت َخَفایَاُه ٔم

ًِ رِٔجَلِيهٔ  ِت َخَفایَاُه ٔم ٌََسَل رِٔجَلِيهٔ ََخَّ إَٔذا  َِ هٔ  ُٔ ًِ ذَٔراَوِيهٔ َوَرأِ ِت َخَفایَاُه ٔم هٔ ََخَّ ُٔ  بَٔزأِ

ما ین، رضحت رمع نب ہسبع  اوبرکب نب ایب
 ی ِّ
ی

ہبیش فدمحم نب اشبر، دنغر دمحم نب رفعج، ہبعش، یلعی نب اطعء، سیدی نب قلط، دبعارلنمح نب 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای بج دنبہ فوض رکات ےہ افر اےنپ دفونں اہھت دوھات ےہ 

ےس ڑھج اجیت ںیہ افر بج اانپ رہچہ دوھات ےہ وت اس یک اطخںیئ رہچے ےس ڑھج اجیت ںیہ افر بج اےنپ ابزف  وت اس یک اطخںیئ اہوھتں

 دوھات ےہ افر رس اک حسم رکات ےہ وت اطخںیئ ابزفؤں افر رس ےس ڑھج اجیت ںیہ افر بج ریپ دوھات ےہ وت اطخںیئ ریپفں ےس ڑھج اجیت ںیہ ۔

ما ین، رضحت رمع نب اوبرکب نب ایب ہبیش فدمحم نب :  رافی
 ی ِّ
ی

 اشبر، دنغر دمحم نب رفعج، ہبعش، یلعی نب اطعء، سیدی نب قلط، دبعارلنمح نب 

 ہسبع ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت اک وثاب

     284    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ىيصاپوری، ابووليس ہصاو بً وبسالنلک، حناز، واظه، زْ بً حبيض، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی  محنس بً یحٌ

ًُ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک  ثََيا أَبُو اِلَولٔئس هَٔصاُو بِ ًُ یَِحٌَْ اليَِّيَسابُورٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ِْ بِ ًِ زٔ ًِ َوأظٕه َو اْز َو ثََيا َحنَّ َحسَّ

 َٔ تَٔک  ًِ أُمَّ ًِ َلِه َتَز ٔم ُٓ َم ٔ َْ َتِىز ِي َ٘ وَل اهَّلٔ  ُُ اَل ٔٔيَل َیا َر َٔ ًَ َمِسُىوزٕ  ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ بِ ًِ حُبَِيٕض أَ ْٖ ٔم ٌَ بُِل اَل َُغ  ُمَحجَّلُو

فَّ  َٕ ًٔ اِل اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ََِذرَکَ ٔمِثَلهُ نثَارٔ اِلُوُؼؤئ  ثََيا أَبُو اِلَولٔئس  ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ ٌُ َحسَّ  ا

دمحم نب ٰییحی اشینوپری، اوبفدیل اشہؾ نب دبعانب ک، امحد، اعمص، زر نب شیبح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای )اکی رمہبت( 

ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ )ایقتم ےک رفز( اےنپ اؿ اویتمں وک ےسیک ےتنا ںین ےگ نج وک آپ ےن 
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امای فہ دیفس رفنش اشیپین فاےل رفنش ےتکمچ وہےئ اہھت اپؤں فاےل تچ ربکے وہں ےگ فوض ےک ارثات یک فہج داھکی یھب ہن وہاگ رف

 ےس۔

 دمحم نب ٰییحی اشینوپری، اوبفدیل اشہؾ نب دبعانب ک، امحد، اعمص، زر نب شیبح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت اک وثاب

     285    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، محنس بً ابزاہيه، شٕيٖ بً ُلنہ، حرضت  :  راوی وبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس بً مسله، اوزاعی، یحٌ

 ويہ ٘ے نزاز رکزہ ٌَلو حرضت حنزاٌوثناٌ رضْ اهَّل 

ثََيا َیحِ  ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ َحسَّ ُس بِ ثَىْٔ ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ثٔیر َ٘ ًُ أَبٔی  ٌَْ بِ

َلَنَة حَ  َُ  ًُ ُٖ بِ ثَىْٔ َشٕٔي اؤٔس إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ َٕ اؤّسا فٔی اِلَن َٔ  ٌَ ا َّّ ًَ َو ٌَ بِ اَل َرأَیُِت وُِثَنا َٔ  ٌَ ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ ٌُ َمِولَی وُِثَنا ثَىْٔ حُِنَزا سَّ

َىٔسی َهَذا َتوَ  ِٕ َه فٔی َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ أَ ثُهَّ  ََِتَوؼَّ أَ ٔمِثَل ُو ََِسَوا بَٔوُؼوٕئ  اَل ؼَّ َٔ ُؼوئٔی َهَذا ثُهَّ 

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ًِ َذىِبٔهٔ َو َو ٔم سَّ َٕ  ٔمِثَل ُوُؼوئٔی هََذا ٌرُٔفَ َلهُ َما َت
َ أ ًِ َتَوؼَّ ثََيا َم تَرُّوا َحسَّ ٍِ لََّه َوََل َت َُ َو

ًُ َحبٔيٕب َحسَّ  ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثَىْٔ هَٔصاُو بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ُس بِ ثَىْٔ ُمَحنَّ ثَىْٔ یَِحٌَْ َحسَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ

َه ىَِحَوهُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ٌَ َو ًِ وُِثَنا ٌُ َو ثَىْٔ حُِنَزا ًُ ـَِلَحَة َحسَّ  ؤيَسْ بِ

 نب ایب ریثک، دمحم نب اربامیہ، قیقش نب ہملس، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک آزاد دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی

رکدہ الغؾ رضحت رمحاؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل وک اقمدع )رضحت امثعؿ ےک رھگ ےک اپس داکونں وک اقمدع ےتہک 

رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس ہگج داھکی آپ ےھت( ںیم ےھٹیب وہےئ داھکی اوہنں ےن اپین اگنمای افر فوض رک ےک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رفامای ریمے اس فوض یک رطح۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ریمے اس فوض 
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ہیلع فآہل فملس ےن ہی یھب رفامای ہک اس وخربخشی ےس  یک رطح فوض ایک اس ےک سگہتش انگہ اعمػ وہ اجںیئ ےگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل

 دوھہک ںیم التبم ہن وہان۔

دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، دمحم نب اربامیہ، قیقش نب ہملس، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع  :  رافی

 ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت رمحاؿ

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

  

 وسماک ےک ابرے ںیم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک ےک ابرے ںیم

     286    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ابومىاویہ وابی اونض، وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ميعور و حعین، ابووائل،  :  راوی

 حرضت حذيّہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا أَبُو ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ  َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ اِْلَِوَنٔض ح و َحسَّ ًِ ُمَىاؤیََة َوأَبٔی َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ُمَحنَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ َة  َّ ًِ حَُذِي ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ًِ َمِيُعوٕر َوحَُعیِٕن َو ٌَ َو َيا ِّ ِئل ُُ ًِ اللَّ اَو ٔم َٔ َه إَٔذا  لَّ َُ

َِاُه بٔالِسَوأک   َیَتَهجَُّس َيُصوُػ 

، اوباعمفہی فایب اشمع، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، روصنر ف نیصح، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ایبؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک بج دجہت ےک ےیل اےتھٹ وت اےنپ داتن وسماک ےس ےتلم۔ )ینعی بس ےس الہپ 

 اکؾ داوتنں یک افصیئ اک رکےت( ۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی فایب اشمع، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، روصنر ف نیصح، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل  :  یراف
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 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک ےک ابرے ںیم

     287    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ و وبساهَّل بً ىنیر، وبيساهَّل بً ونز، ُىيس بً ابی ُىيس مٕبری، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

اَمَة َووَ  َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ ًٔ أَبٔی  ٔىئس بِ َُ  ًِ ًٔ وَُنَز َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٕ َو ًُ ىَُنیِر ِبُس اهَّلٔ بِ

َّٖ َوََّی ٌِ أَُش َه َلِوََل أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  بُرِٔی َو ِٕ ًْٔ َْلََمزِتُُهِه بٔالِسَوأک  اِلَن ؤِيَس كُِل  أُمَّ

 َظََلةٕ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ف دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

ز ےک فتق وسماک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ےھجم اینپ اتم رپ تقشم اک وخػ ہن وہات وت ںیم اںیہن رہ امن

 اک مکح داتی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ف دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿاپیک  :   ابب

 وسماک ےک ابرے ںیم
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     288    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُّياٌ بً و٘يي، وثاو بً وَّی، اونض، حبيب بً ابی ثابت، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

ىٔ  َُ  ًِ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ًِ َحبٔئب بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ َوَّٓٔیٕ َو اُو بِ
ثََيا َوثَّ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ئس بِ

 ِ َىَتی ِ٘ ِّی بٔاللَِّئل َر َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ َيِسَتاُک َوبَّإس  َِ  ُٓ َىَتیِٔن ثُهَّ یَِيَّصٔ ِ٘  ٔن َر

ایفسؿ نب فعیک، اثعؾ نب یلع، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ 

  دعب رفامےت( ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک دف رتعک ڑپھ رک السؾ ریھپےت افر وسماک رکےت )ایس رطح رہ دف رتعک ےک

 ایفسؿ نب فعیک، اثعؾ نب یلع، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک ےک ابرے ںیم

     289    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 ہصاو بً ونار، محنس بً شىيب، وثناٌ بً ابی واتٙہ، وَّی بً یزیس ، ٔاُه، حرضت ابوامامہ :  راوی

َٙةٔ  ٔ ًُ أَبٔی اِلَىات ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًُ ُشَىِيٕب َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ٔه َو ُٔ ا َٕ ًِ اِل ًٔ َیزٔیَس َو ًِ َؤَِّی بِ َو

ٔه َم  َّ ٌَّ الِسَواَک َمِفَهَزْة لِٔل إٔ َِ وا  ُ٘ اَل َتَسوَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ِب َما َجائَىْٔ ٔجبِرٔیُل إَٔلَّ أَُماَمَة أَ زَِؼاْة لرٔلَّ

َّْ ِؼُتُه َلُهِه  أَِوَظانٔی بٔالِسَوأک َحً ًْٔ َلرَفَ َّٖ َوََّی أُمَّ ٌِ أَُش ُٓ أَ ِّی أََخا ًْٔ َوَلِوََل أَن َؿ َوََّیَّ َوَوََّی أُمَّ ٌِ ُيرِفَ ِس َخٔصيُت أَ َٕ ِّی َل ٔن  َوإ

َِیٔم  ازَٔو  َٕ ٌِ أُِحفَٔی َم ِس َخٔصيُت أَ َٕ َّْ َل َتاُک َحً ُِ  َْلَ

سیدی ، اقمس، رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، امثعؿ نب ایب اعہکت، یلع نب 

فآہل فملس ےن رفامای وسماک ایک رکف اس ےیل ہک وسماک ہنم وک اصػ رکےن فایل افر رپفرداگر وک رایض رکےن فایل ےہ۔ بج یھب 
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افر ریمی اتم رپ رفض وہ اجےئ یگ افر ارگ  ریمے اپس ربجالیئ آےئ ےھجم وسماک اک اہک یتح ہک ےھجم ادنہشی وہا ہک وسماک  ھج رپ

ےھجم اینپ اتم رپ تقشم اک وخػ ہن وہات وت ںیم وسماک وک اینپ اتم رپ رفض رک داتی افر ںیم اانت وسماک رکات وہں ہک ےھجم رطخہ وہےن 

  اتگ ےہ ںیہک ریمے وسمڑےھ لھچ ہن اجںیئ ۔

 ، یلع نب سیدی ، اقمس، رضحت اوباامہماشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، امثعؿ نب ایب اعہکت :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک ےک ابرے ںیم

     290    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک، مٕساو بً رشیح بً ہانی :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َهاىٕٔئ َو یِٔح بِ ًٔ رُشَ َساؤ بِ ِٕ ًِ اِلنٔ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُِٔلُت أَِخبٔرٔیىْٔ  َحسَّ اَل  َٔ َوائَٔصَة 

َّی اهَّلُ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ ٌَ إَٔذا َزَخَل َیِبَسأُ بٔالِسَوأک  بٔأَِی َشِيٕئ كَا اَلِت كَا َٔ َه یَِبَسأُ إَٔذا َزَخَل َوَلِئک  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، دقماؾ نب رشحی نب اہین ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اہک اتبےیئ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 بس ےس ےلہپ ایک اکؾ رکےت؟ رفامای دالخ وہےت یہ بس ےس ےلہپ وسماک رکےت۔ ہیلع فآہل فملس بج آپ ےک اپس آےت وت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، دقماؾ نب رشحی نب اہین :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وسماک ےک ابرے ںیم
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     291    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبسالىزیز، مسله بً ابزاہيه، بَح بً ٘ثیر، وثناٌ بً ُاج، ُىيس بً جبیر، حرضت وَّی بً ابی ـالب  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًِ وُِثَنا ٕ َو ئيز َ٘  ًُ ثََيا بََِحُ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِسلُٔه بِ ٔ َحسَّ ًُ َوِبٔس اِلَىزٔیز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ُجَبیِر ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ إج َو َُ  ًٔ ٌَ بِ

َفِیبُوَها َِ  ٌٔ ن ْٗ لِٔلُْقِ َواَهُِٙه رُطُ ِِ ٌَّ أَ ٔ اَل إ َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  ًِ َؤَِّی بِ  بٔالِسَوأک  َو

دمحم نب دبعازعلسی، ملسم نب اربامیہ، رحب نب ریثک، امثعؿ نب اسج، دیعس نب ریبج، رضحت یلع نب ایب قابل ریض اہلل ہنع ےن رفامای 

 اہمترے ہنم رقآؿ ےک راےتس ںیہ اںیہن وسماک ےک ذرےعی اپک اصػ راھک رکف ۔

 ، امثعؿ نب اسج، دیعس نب ریبج، رضحت یلع نب ایب قابل ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعازعلسی، ملسم نب اربامیہ، رحب نب ریثک :  رافی

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

  

 رطفت ےک ایبؿ ںیم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رطفت ےک ایبؿ ںیم

     292    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی،ُ 

ًٔ اِلُنَسيَّ  ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔب َو

ّٔرِطَ  ًِ اِل ةُ َخِنْس أَِو َخِنْس ٔم ّٔرِطَ َه اِل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُْ َر َّارٔ َوىَِت لٔيُه اِْلَِل ِٕ تِٔحَسازُ َوَت ُِ ٌُ َوأَل ةٔ اِلدَٔتا

ارٔٔب  َٔغُّ الصَّ ٔبٔٔق َو ِْ  ا
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اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےس ںیہ ک ہن رکان، زری انػ ابؽ اصػ رکان، انک  اکانٹ، لغب ےک ابؽ اانڑیان، ومںیھ فآہل فملس ےن رفامای اپچن زیچںی رطفت ںیم

 رتکان۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رطفت ےک ایبؿ ںیم

     293    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، زرکیا بً ابی زائسہ، معىب بً شیبہ، ـلٖ بً حبيب، ابوزبیر، حرضت وائصہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہا

 ًٔ ًِ ُمِعَىٔب بِ ًُ أَبٔی َزائَٔسَة َو یَّا بِ ثََيا َزرَکٔ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َحبٔيٕب َو ٖٔ بِ ًِ ـَِل َشِیَبَة َو

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو اُئ الِلِحَئة أَبٔی الزُّبَیِر َّ ارٔٔب َوإِٔو َٔغُّ الصَّ ةٔ  ّٔرِطَ ًِ اِل َه َورِشْ ٔم

ُٖ اِلَىاىَٔة َو  ٔبٔٔق َوَحِل ِْ ُْ ا ارٔ َوٌَِسُل اِلبََرأجٔه َوىَِت َّ َٔغُّ اِْلَِل ُٗ بٔاِلَنأئ َو تِٔيَصا ُِ اُػ اِلَنأئ َيِىىْٔ َوالِسَواُک َوأَل َٕ اىِتٔ

یَّا اَل َزرَکٔ َٔ تِٔيَجاَئ  ُِ ٌَ اِلَنِؽَنَؽةَ  أَل ٌِ َتُٙو َة إَٔلَّ أَ اَل ُمِعَىْب َوَنٔسيُت اِلَىارٔشَ َٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زرکای نب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، اوبزریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ 

ںیہ ومںیھ رتکان، داڑیھ ڑباھان، وسماک رکان، انک ںیم اپین روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دس زیچںی رطفت ںیم ےس 

 ڈاؽ رک اصػ رکان، انک  اکانٹ اویلگنں فریغہ ےک وجڑ دوھان، لغب ےک ابؽ ااھکڑان، زری انػ ابؽ ومڈنان، ااجنتسء رکان۔ زرکای )رافی( ےتہک

 ںیہ )ریمے ااتسذ( بعصم اہک دوسںی وھبؽ ایگ وہں اشدی یلک رکان وہ۔
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زرکای نب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، اوبزریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رطفت ےک ایبؿ ںیم

     294    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابووليس، حناز، وَّی بً زیس، ُلنہ بً محنس بً ونار بً یاَس رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  ُہل بً ابی ُہل ومحنس بً یحٌ

ثََيا  ثََيا أَبُو اِلَولٔئس َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ ِهٕل َوُمَحنَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ٔس َحسَّ ًٔ ُمَحنَّ َلَنَة بِ َُ  ًِ ًٔ َزیِٕس َو ًِ َؤَِّی بِ اْز َو َحنَّ

 ّٔ ًِ اِل اَل ٔم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ یَأَسٕ أَ ًِ َونَّارٔ بِ ًٔ یَأَسٕ َو ارٔ بِ ًٔ َونَّ ُٗ بِ تِٔيَصا ُِ ةٔ اِلَنِؽَنَؽُة َوأَل رِطَ

ارٔ َٔغُّ الصَّ ثَ َوالِسَواُک َو ٌُ َحسَّ ٌَِسُل اِلبََرأجٔه َوأَلىِتَٔؽاُح َوأَلِختَٔتا تِٔحَسازُ َو ُِ ٔبِٔق َوأَل ِْ ُْ ا ارٔ َوىَِت َّ لٔيُه اِْلَِل ِٕ َيا ٔب َوَت

ًٔ َزیِ  ًِ َؤَِّی بِ َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ٌُ بِ ا َّّ ثََيا َو ًٔ وَُنَز َحسَّ ًُ أَِحَنَس بِ  ٕس ٔمِثَلهُ َجِىرَفُ بِ

ہلل لہس نب ایب لہس فدمحم نب ٰییحی، اوبفدیل، امحد، یلع نب زدی، ہملس نب دمحم نب امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ ا

رکان، انک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی اومر رطفت ںیم ےس ںیہ یلک

ین ںیم اپین ڈاؽ رک اصػ رکان، وسماک رکان، ومںیھ اکانٹ، انک  رتاانش، لغب ےک ابؽ اانڑیان، زری انػ ومڈنان، اویلگنں ےک وجڑ دوھان، اپ

 ڑھچانک )اےنپ ازار رپ فاسفس وک رعف رکےن ےک ےیل( ک ہن رکان۔

 نب زدی، ہملس نب دمحم نب امعر نب ایرس ریض اہلل ہنعلہس نب ایب لہس فدمحم نب ٰییحی، اوبفدیل، امحد، یلع  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 رطفت ےک ایبؿ ںیم

     295    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً ہَلل ظوآ، جىرف بً ُلامیٌ، ابوونزاٌ جونی، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًِ أَىَٔس  ٌَ اِلَجِونِٔی َو ًِ أَبٔی ؤِنَزا ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َجِىرَفُ بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ ِغ  َحسَّ َٔ َت َلَيا فٔی  ِٔ اَل ُو َٔ ًٔ َمالٕٔک  بِ

ٖٔ ا ارٔٔب َوَحِل ًِ أَِرَبٔىیَن َلِيَلّة الصَّ ثََر ٔم ِ٘ ٌِ ََل ىَتِرَُک أَ ارٔ أَ َّ لٔئه اِْلَِل ِٕ ٔبٔٔق َوَت ِْ ْٔ ا  ِلَىاىَةٔ َوىَِت

رشب نب الہؽ وصاػ، رفعج نب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ امہرے ےئل ومںیھ رتکےن، زری 

  رتا ےن ےک ےیل ہی فتق رقمر ایک ایگ ہک اچسیل رات ےس زایدہ اتریخ ہن رکںی ۔انػ ابؽ ومڈنےن، لغب ےک ابؽ ااھکڑےن افر انک 

 رشب نب الہؽ وصاػ، رفعج نب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

  فتق ایک ےتہک؟تیب االخلء دالخ وہےت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء دالخ وہےت فتق ایک ےتہک؟

     296    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، محنس بً جىرف و وبسالزحنً بً مہسی، شىبہ، ٔتازة، نرض بً اىس ، حرضت زیس بً ارٔه رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ثََيا ُش  اََل َحسَّ َٔ ًُ َمِهسٔٓیٕ  ًٔ بِ ًُ َجِىرَفٕ َوَوِبُس الزَِّحَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اليَّرِضٔ َحسَّ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ِىَبُة َو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َه  َٔ ًٔ أَِر ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَىَٕس َو ِه بِ ُ٘ إَٔذا َزَخَل أََحُس َِ ْة  ٌَّ َهٔذهٔ اِلُحُصوَط ُمِحَترَضَ ٔ َه إ لَّ
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ثَ  ًٔ اِلَىَتکٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَحَس ثََيا َجنٔيُل بِ
ًِ اِلُدبُٔث َواِلَدَبائٔٔث َحسَّ ِّی أَوُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُههَّ إ ِل اللَّ ُٕ ِلَي ًُ َوِبٔس اِْلَِوََّی َِ َيا َوِبُس اِْلَِوََّی بِ

ىٔ  َُ ثََيا  ٔىيْس وَ َحسَّ َُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ ثََيا َوِبَسةُ  َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ٌُ بِ ثََيا هَاُرو َتاَزَة ح و َحسَّ َٔ  ًِ وبََة َو ًُ أَبٔی رَعُ ًِ يُس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َه أَ َٔ ًٔ أَِر ًِ َزیِٔس بِ ِیَبانِٔی َو ٕٓ الصَّ ًٔ َوِو ٔه بِ ُٔ ا َٕ ََِذرَکَ اِلَحٔسیَث اِل اَل  َٔ لََّه  َُ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ف دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدة، رضن نب اسن ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےس وکیئ اؿ ںیم  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی تیب االخلء انجت ےک احرض وہےن ےک اقمؾ ںیہ بج  م ںیم

( دفرسی دنس ےس یھب ااسی یہ ومضمؿ رم ِ
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 فی ےہ۔دالخ وہےن ےگل وت ہی داع ڑپےھ ) ا

 ہنع دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ف دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدة، رضن نب اسن ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء دالخ وہےت فتق ایک ےتہک؟

     297    حسیث                               جلس اول  :  جلس

خَلز ظّار، حٙنز بّصی، ابواُحٖ ابوجحيّہ، حرضت وَّی رضْ اهَّل محنس بً حنيس، حٙه بً برشی بً ُلناٌ،  :  راوی

 ويہ

ًِ اِلحَ  اُر َو َّّ ْز العَّ ثََيا َخَلَّ ٌَ َحسَّ ِلَنا َُ  ًٔ ٔ بِ ًُ َبٔصیر َُٙه بِ ثََيا اِلَح ًُ حَُنِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ِی َو َٙٔه اليََّّصٔ

 ٔ ًِ َوَّ َة َو َّ ًِ أَبٔی ُجَحِي ًِ َوَوِوَرأت بَىْٔ نَزَو إَٔذا زَ َو تِرُ َما بَیَِن اِلجٔ ُٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َخَل ٓیٕ 

وَل بِٔسٔه اهَّلٔ  ُٕ ٌِ َي َْ أَ َٙئي  اِل

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  دمحم نب دیمح، مکح نب رشبی نب  نامؿ، الخد افصر، رمکح رصبی، اوب ااحسؼ اوبہفیحج، رضحت یلع

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انجت افر ااسنؿ یک رشاگمہ ےک درایمؿ آڑ افر رپدہ ہی ےہ ہک )بج وکیئ( تیب االخلء ںیم
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َ
ِ اّللّ
ْ ِ
 

 دالخ وہےن ےگل وت ےہک ِب

 رصبی، اوباقحس اوبہفیحج، رضحت یلع ریض اہلل ہنعدمحم نب دیمح، مکح نب رشبی نب  نامؿ، الخد افصر، رمکح  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء دالخ وہےت فتق ایک ےتہک؟

     298    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونزو بً راِي، اُناويل بً وليہ، وبسالىزیز بً ظہيب، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ًٔ ُظَهِيٕب َو ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ َمالٕٔک 

َّی اهَّلُ َوَليِ  ًِ اِلُدبُٔث َواِلَدَبائٔٔث َظَّ اَل أَوُوذُ بٔاهَّلٔ ٔم َٔ َه إَٔذا َزَخَل اِلَدََلَئ  لَّ َُ  هٔ َو

رمعف نب راعف، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج تیب 

( ںیم اہلل یک انپہ اماتگن وہں اناپ ِ

 

ِ

ئ

ا ئ
َ
َی 

 

ج
ْ ل

ا
َ
ِ ف

 

ت
ُ
ُی 

 

ج
ْ ل

ِ نِمْ ا
َ
 ّللّ
ِ
ُع ُذ ی 
َ
 و ں ک ونجں افر اناالخلء ںیم دالخ وہےن ےتگل وت ہی داع امےتگن )أ

ی
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ح

اپک 

 ےس۔

 رمعف نب راعف، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء دالخ وہےت فتق ایک ےتہک؟

     299    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ایوب، وبيساهَّل بً زَح، وَّی بً یزیس، ٔاُه، حرضت ابوامامہ رضْ اهَّل  :  راوی ، ابً ابی مزیه، یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 ويہ

 ًٔ ًِ وُبَِيسٔ اهَّلٔ بِ ًُ أَیُّوَب َو ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َمزِیََه َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًٔ َیزٔیَس َو ًِ َؤَِّی بِ َزَِحٕ َو

اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی أَُماَمَة أَ ٔه َو ُٔ ا َٕ ِّی  اِل ٔن ُههَّ إ وَل اللَّ ُٕ ٌِ َي ُه أَ َٕ َِ ِه إَٔذا َزَخَل ٔمزِ ُ٘ ِ أََحُس ََل َيِىجٔز

ٌُ َوَحسَّ  ا فَّ َٕ ًٔ اِل اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ٌٔ الزَّٔجئه  ِيَفا ًِ الِزِجٔس اليَّجٔٔس اِلَدبٔئث اِلُنِدبٔٔث الصَّ ثََيا أَوُوذُ بَٔک ٔم ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ

ًُ أَبٔی َمزِیَ  ِيَف ابِ ًِ اِلَدبٔئث اِلُنِدبٔٔث الصَّ اَل ٔم َٔ ََّنا  ًِ الِزِجٔس اليَّجٔٔس إٔى ِل فٔی َحسٔیثٔهٔ ٔم ُٕ ََِذرَکَ ىَِحَوُه َوَلِه َي ٌٔ الزَّٔجئه َه   ا

 ےہ ہک دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب، دیبع اہلل نب زرح، یلع نب سیدی، اقمس، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ تیب االخلء ںیم دالخ وہےن ےگل وت ہی ےنہک ےس اعزج ف ےب ا  ہن
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( اے اہلل زعفلج! ںیم آپ یک انپہ وہ )ینعی یتسس ہن ربےت( )ا ِ

 ِ
 

ج

 ںیم آات وہں دنگے، اناپک، ربے ، دباکر افر داکتھر وہےئ اطیشؿ )رمدفد( ےس۔

 دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب، دیبعاہلل نب زرح، یلع نب سیدی، اقمس، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تیب االخلء ےس ےنلکن ےک دعب یک داع

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء ےس ےنلکن ےک دعب یک داع

     300    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی بٙیر، اَسائيل، یوُْ بً ابی بززہ، حرضت ابوبززہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 ُْ ُُ ثََيا یُو ائٔيُل َحسَّ ثََيا إَِٔسَ ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ أَبٔی بُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل  َحسَّ ُٕ نِٔىُت أَبٔی َي َُ اَل  َٔ ًُ أَبٔی بُزَِزَة  بِ
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ازَ  ٍَ ًِ اِل َج ٔم َه إَٔذا ََخَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ ََِسنِٔىُتَها َت اَل أَبُو َخِلُت َوََّی َوائَٔصَة  َٔ اىََک  اَل ٌرُِفَ َٔ ئٔٔق 

ثَ  ٌَ اليَِّهٔسیُّ َحسَّ ا ثََيا أَبُو ٌَسَّ َلَنَة أَِخبََرىَا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ ائٔيُل ىَِحَوهُ اِلَحَس  َيا إَِٔسَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، ارسالیئ، ویفس نب ایب ربدہ، رضحت اوبربدہ رفامےت ںیہ ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یک 

( اے دختم ںیم احرض وہا وت فہ رفام ریہ ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج تیب االخلء ےس ابرہ آےت وت رفامےت 
َ َ

 

اب
َ
،ر
ْ ُف

 

ع
(

 اہلل آپ یک ششخب اچےئہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، ارسالیئ، ویفس نب ایب ربدہ، رضحت اوبربدہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء ےس ےنلکن ےک دعب یک داع

     301    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً اُحٖ، وبسالزحنً محاربی، اُناويل بً مسله، حسً و ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًٔ اِلُنَحا ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ ًٔ َو ًِ اِلَحَس ًٔ ُمِسلٕٔه َو َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ رٔبٔیُّ َو

اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی َٔ ًِ اِلَدََلٔئ  َج ٔم لََّه إَٔذا ََخَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ انٔی َمالٕٔک  َِ  أَذَِهَب َوىِْ اِْلََذی َوَوا

احسؼ ، دبعارلنمح احمریب، اامسلیع نب ملسم، نسح ف اتقدة، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اہرفؿ نب ا

ِ ( امتؾ رعتںیفی
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 اس اہلل ےک ےیل فملس بج تیب االخلء ےس ابرہ آےت وت ہی داع ڑپےتھ ںیہ )ا

 ںیہ سج ےن  ھج ےس فیلکت دفر یک افر ےھجم اعتیف دی۔

 اہرفؿ نب اقحس، دبعارلنمح احمریب، اامسلیع نب ملسم، نسح ف اتقدة، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 یھٹ ےل اجےن اک مکحتیب االخلء ںیم ذرک اہلل افر اوگن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء ںیم ذرک اہلل افر اوگنیھٹ ےل اجےن اک مکح

     302    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً زرکیا بً ابی زائسہ، ابً ابی زائسہ، خالس بً ُلنہ، وبساهَّل بَی، رعوة، حرضت وائصہ  :  راوی ُویس بً ُىيس، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہا

َلنَ  َُ  ًٔ ًِ َخالٔٔس بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة َو یَّا بِ ًُ َزرَکٔ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًِ َوِبسٔ َحسَّ ًِ  َة َو اهَّلٔ اِلَبهِٔی َو

 ُ ٌَ یَِذرُکُ اهَّلَ َوزَّ َوَجلَّ َوََّی ك لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ َوَة َو  ِل أَِحَياىٔهٔ رُعِ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی  وسدی نب دیعس، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، انب ایب زادئہ، اخدل نب ہملس، دبعاہلل یھب، رعفة،

 ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ فتق اہلل وک اید ر ےتھ ےھت ۔

 وسدی نب دیعس، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، انب ایب زادئہ، اخدل نب ہملس، دبعاہلل یھب، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء ںیم ذرک اہلل افر اوگنیھٹ ےل اجےن اک مکح

     303    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ابوبرک حيفی، ہناو بً یحٌْ، ابً جزیج، زہزی، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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 ًٔ ًِ ابِ ًُ یَِحٌَْ َو اُو بِ ثََيا َهنَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو  ُجَزیِٕج َو

ٌَ إَٔذا َزَخَل اِلَدََل  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ  َئ َوَؼَي َخاَتَنهُ َمالٕٔک أَ

ی، اوبرکب یفنح، امہؾ نب ییحی، انب رججی، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس بج تیب االخلء ںیم دالخ وہےن ےتگل وت اینپ اوگنیھٹ ااتر دےتی۔

ی، اوبرکب یفنح، :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 امہؾ نب ییحی، انب رججی، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رصن نب یلع 

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

  

 لسغ اخےن ںیم اشیپب رکان رکمفہ ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لسغ اخےن ںیم اشیپب رکان رکمفہ ےہ

     304    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، مىنز، اشىث بً وبساهَّل، حسً، حرضت وبساهَّل بً مٍّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ ًِ أَِشَىَث بِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕل  َحسَّ َّّ ٍَ ًٔ ُم ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ َو ًِ اِلَحَس َو

َة الِ  ٌَّ َوامَّ إٔ َِ ِه فٔی ُمِسَتَحِنهٔ  ُ٘ ًَّ أََحُس َه ََل یَبُوَل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ بًِ َٔ َٔ َوأس ٔمِيُه  ُِ َو

 ًَ َس بِ نِٔىُت ُمَحنَّ َُ َِ  َماَجَة  ا اِلَيِوَو  أَمَّ َِ  ٔ ّٔیَرة ََّنا َهَذا فٔی اِلَح وُل إٔى ُٕ َّْ َي َيأِٔس ٕس الفَّ ًَ ُمَحنَّ نِٔىُت َؤَّیَّ بِ َُ وُل  ُٕ ََل َیزٔیَس َي

َل َوَلِيهٔ اِلَناَئ ََل بَأَِس بٔهٔ  َُ أَِر َِ إَٔذا بَاَل  َِ اُروُج َواِلٕٔیرُ  َتَسََلتُُهِه اِلجٔغُّ َوالعَّ ٍِ ُن َِ 

، دبعارلزاؼ، رمعم، اثعش نب دبع اہلل، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب ٰییحی

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم وکیئ یھب لسغ اخےن ںیم اشیپب ہن رکے اس ےیل ہک ارثک ف اسفس ایس فہج ےس وہےت ںیہ۔ 

ی ےن رفامای ہی اممتعن ےچک زگوھں فاےل لسغ اخونں  ؤمفل رہمح اہلل دمحم نب سیدی ےک فاےطس

فس

ےس لقن رکےت ںیہ ہک یلع نب دمحم انط
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 ےک ابرے ںیم ےہ۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، اثعش نب دبعاہلل، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ڑھکے وہ رک اشیپب رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اشیپب رکان

     305    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک وہصيه و و٘يي، اونض، ابووائل، حرضت حذيّہ :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو یْک َوهَُصِيْه َوَو٘ٔيْي َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َة أَ َّ حَُذِي

ائّٔنا َٔ َباَل َوَلِيَها  َِ ِووٕ  َٔ َباـََة  ُُ لََّه أَتَی  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ہبیش، رشکی فمیشہ ف فعیک، اشمع، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وقؾ اوبرکب نب ایب 

 ےک وکڑے ےک ڈریھ رپ ےئگ افر )یسک وبجمری یک فہج ےس( فاہں ڑھکے وہ رک اشیپب ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی فمیشہ ف فعیک، اشمع، اوبفالئ، رضحت ذحہفی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اشیپب رکان
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     306    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُحٖ بً ميعور، ابوزاؤز، شىبہ، واظه، ابووائل، حرضت مٍیرہ بً شىبہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ اِلُنٍٔی ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ًِ َوأظٕه َو ثََيا ُشِىَبُة َو ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ًُ َمِيُعوٕر َحسَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ ُشِىَبَة أَ َرةٔ بِ

َّی اهَّلُ ٔ  َظَّ اَل َوأظْه یَِوَمئٕٔذ َوَهَذا اِْلَِوَنُض َیزِو َٔ اَل ُشِىَبُة  َٔ ائّٔنا  َٔ َباَل  َِ ِووٕ  َٔ َباـََة  ُُ لََّه أَتَی  َُ ًِ َوَلِيهٔ َو ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو یهٔ َو

 َّ ًِ حَُذِي ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ثَئيهٔ َو ََِحسَّ ََِسأَِلُت َوِيُه َمِيُعوّرا  َّٔمُه  َة َوَما َح َّ َه أَتَی حَُذِي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َة أَ

ائّٔنا َٔ َباَل  َِ ِووٕ  َٔ َباـََة  ُُ 

ااحسؼ نب روصنر، اوبداؤد، ہبعش، اعمص، اوبفالئ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ( رپ رشتفی ےل ےئگ افر ڑھکے وہ رک اشیپب ایک۔فآہل فملس اکی وقؾ ےک وھگرے )وکڑے ےک ڈریھ

 اقحس نب روصنر، اوبداؤد، ہبعش، اعمص، اوبفالئ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ھٹیب رک اشیپب رکان

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 ھٹیب رک اشیپب رکان

     307    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ُسی، رشیک ، مٕساو بً رشیح بً ہانی، ہانی، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ و ُویس بً ُىيس و اُناويل بً موس

 وائصہ رضْ اهَّل ويہا

ًُ أَبٔی َشِیَبَة َو  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ َساؤ بِ ِٕ ًِ اِلنٔ یْک َو ثََيا رَشٔ الُوا َحسَّ َٔ ِسیُّ  ًُ ُموَسْ السُّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ٔىيٕس َوإ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ
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لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ثََک أَ ًِ َحسَّ اَلِت َم َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َهاىٕٔئ َو یِٔح بِ َِ رُشَ ائّٔنا  َٔ ُه أَىَا َه بَاَل  ِٔ ََل ُتَعِس

اؤّسا َٔ  َرأَیُِتهُ یَبُوُل 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف وسدی نب دیعس ف اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی ، دقماؾ نب رشحی نب اہین، اہین، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع 

رفامیت ںیہ وج ںیہمت ہی ےہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک اشیپب ایک وت  م اس یک دصتقی ہن رکان )اس وک  اچ 

  ےن یہی داھکی ہک آپ ھٹیب رک اشیپب رکےت ےھت۔تم انھجمس( ںیم

اوبرکب نب ایب ہبیش ف وسدی نب دیعس ف اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی ، دقماؾ نب رشحی نب اہین، اہین، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک اشیپب رکان

     308    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، ابً جزیج، وبسالرکیه بً ابی اميہ، ىاِي، ابً ونز، حرضت ونز :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ُ ًٔ أَبٔی أ یٔه بِ ًِ َوِبٔس اِلرَکٔ ًُ ُجَزیِٕج َو ثََيا ابِ ٗٔ َحسَّ ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو َة َو َميَّ

لََّه َوأَىَا أَبُوُل  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرننٔی َر َٔ ائّٔنا َبِىُس وَُنَز  َٔ َنا بُِلُت  َِ ائّٔنا  َٔ اَل یَا وَُنزُ ََل َتبُِل  َٕ َِ ائّٔنا  َٔ 

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، انب رججی، دبعارکلمی نب ایب اہیم، انعف، انب رمع، رضحت رمع رفامےت ںیہ )اکی رمہبت( ےھجم روسؽ اہلل یلص 

۔ رفامای اے رمع ڑھکے وہ رک اشیپب تم رکف چناآ ہ اس ےک دعب ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک اشیپب رکےت وہےئ داھکی

 ںیم ےن یھبک ڑھکے وہ رک اشیپب ںیہن ایک۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، انب رججی، دبعارکلمی نب ایب اہیم، انعف، انب رمع، رضحت رمع :  رافی
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ھٹیب رک اشیپب رکان

     309    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ِؽل، ابووامز، وسی بً ِؽل، وَّی بً حٙه، ابونرضة، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی  یحٌ

 ًِ َٙٔه َو ًٔ اِلَح ًِ َؤَِّی بِ ِؽٔل َو َّ ًُ اِل ثََيا َوسٔیُّ بِ ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز ِؽٔل َحسَّ َّ ًُ اِل ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ َوِبٔس  َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز َة َو أَبٔی َنرِضَ

ائٔنّ  َٔ ٌِ یَبُوَل  َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ نِٔىُت أَِحَنَس اهَّلٔ  َُ وُل  ُٕ ًَ َیزٔیَس أَبَا َوِبٔس اهَّلٔ َي َس بِ نِٔىُت ُمَحنَّ َُ ا 

 َٔ ِورٔیُّ فٔی َحٔسیٔث َوائَٔصَة أَىَا َرأَیُِتُه َیبُوُل 
ٌُ الثَّ َيا ِّ ُُ اَل  َٔ وُل  ُٕ ًٔ اِلَنِدزُومٔیَّ َي ًَ َوِبٔس الزَِّحَن اَل الزَُّجُل أَِوَلُه بَٔهَذا بِ َٔ اؤّسا 

 َٔ ائّٔنا أَََل َتَزاُه فٔی َحٔسیٔث َوِبٔس الزَّحِ ٔمِيَها  َٔ ٌٔ اِلَىزَٔب اِلَبِوُل  ِ ًِ َشأ ٌَ ٔم ًٔ َوكَا ًُ َوِبسٔ الزَِّحَن وُل اَل أَِحَنُس بِ ُٕ ًٔ َحَسَيَة َي ًٔ ابِ َن

َنا َتبُوُل اِلَنزِأَةُ  َ٘ َىَس یَبُوُل  َٔ 

اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ٰییحی نب لضف، اوباعرم، دعی نب لضف، یلع نب مکح، اوبرضنة، رضحت

فملس ےن ڑھکے وہ رک اشیپب رکےن ےس عنم رفامای ایفسؿ وثری رفامےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ےن وج رفامای ہک ںیم ےن اؿ وک ھٹیب رک یہ 

ےتہک ںیہ ہک رعوبں ںیم اعؾ رفاج ڑھکے وہ رک اشیپب رکےت داھکی وت اس ابت وک رمد اؿ ےس زایدہ اجےتن ںیہ۔ ادمح نب دبعارلنمح 

اشیپب رکےن اک اھت دوھکی دبعارلنمح نب ہنسح یک دحثی ںیم ےہ )ہک وہیدی ےن( اہک ھٹیب ایگ اشیپب رکےن ےسیج وعرںیت اشیپب رکیت 

 ںیہ ۔

 ٰییحی نب لضف، اوباعرم، دعی نب لضف، یلع نب مکح، اوبرضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 داایں اہھت رشاگمہ وک اگلان افر اس ےس ااجنتسء رکان رکمفہ ےہ۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داایں اہھت رشاگمہ وک اگلان افر اس ےس ااجنتسء رکان رکمفہ ےہ۔

     310    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، حرضت ابؤتازہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ، اوزاعی، یحٌ
 ہصاو بً ونار، وبسالحنيس بً حبيب بً ابی الىرشیً

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًَ َحسَّ ی ًٔ أَبٔی اِلٔىرِشٔ ًُ َحبٔئب بِ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ثَىْٔ  َحسَّ ٕ َحسَّ ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَْ بِ َو

وَل اهَّلٔ َظ  ُُ نَٔي َر َُ َُّه  َتاَزَة أَِخبََرنٔی أَبٔی أَى َٔ ًُ أَبٔی  ُه َوِبُس اهَّلٔ بِ َََِل یََنسَّ َذرَکَ ِه  ُ٘ وُل إَٔذا بَاَل أََحُس ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ

ًُ ُمِسلٕٔه  ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ٔ ىَحِ بَٔينٔیئهٔ َوََل َيِستَِئج بَٔينٔیئهٔ َحسَّ َيازٔه ُِ ٔ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ بٔإ
 َوهُ َحسَّ

 اشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح نب ایب ارشعلنی، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس ہک بج  م ںیم ےس وکیئ اشیپب رکے وت اانپ داایں اہھت رشاگمہ وک ہن اگلےئ افر ہن یہ اس 

 اےنہ اہھت( ےس ااجنتسء رکے۔)د

 اشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح نب ایب ارشعلنی، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داایں اہھت رشاگمہ وک اگلان افر اس ےس ااجنتسء رکان رکمفہ ےہ۔

     311    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ظلت بً زیيار، وٕبہ بً ظہباٌ، حرضت وثناٌ بً وّاٌ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا َو  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌَ َحسَّ ا َّّ ًَ َو ٌَ بِ نِٔىُت وُِثَنا َُ اَل  َٔ  ٌَ ًٔ ُظِهَبا َبَة بِ ِٕ ًِ وُ ًُ زٔیَيإر َو ِلُت بِ ثََيا العَّ ٘ٔيْي َحسَّ
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َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ يَِّيُت َوََل َتَنيَِّيُت َوََل َمٔسِسُت َذرَکٔی بَٔينٔيىْٔ ُمِيُذ بَاَيِىُت بَٔها َر ٍَ وُل َما َت ُٕ لَّ َي َُ  َه  َوَلِيهٔ َو

 یلع نب دمحم، فعیک، تلص نب دانیر، ہبقع نب ابہصؿ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن ہن اگان اگای ہن وھجٹ وبال ہن

 داایں اہھت رشاگمہ وک اگلای بج ےس اؿ ابوتں یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رپ تعیب یک ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، تلص نب دانیر، ہبقع نب ابہصؿ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داایں اہھت رشاگمہ وک اگلان افر اس ےس ااجنتسء رکان رکمفہ ےہ۔

     312    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، مٍیرة بً وبسالزحنً و وبساهَّل بً رجاٍ مکی، محنس بً وجَلٌ، ٔىٕاً بً حٙيه ،  :  راوی

 ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا ا ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ٌَ َحسَّ ًٔ َوِجََل ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ِّیُّ َو ًُ َرَجإئ اِلَنک ًٔ َوَوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ِلُنٍٔیَرةُ بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ٙٔيٕه َو ًٔ َح ًٔ بِ ا َٕ ِى َٕ ًِ اِل َتَفاَو ُِ لََّه إَٔذا ا ََل َُ َِ ِه  ُ٘ َب أََحُس

 َيِسَتٔفِب بَٔينٔیئهٔ لَٔيِستَِئج بٔٔصَنالٔهٔ 

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح ف دبعاہلل نب راجء یکم، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ 

د رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ ااجنتسء رکےن ےگل وت اےنپ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

 داںیئ اہھت ےس رہسگ ااجنتسء ہن رکے ہکلب ابںیئ اہھت ےس ااجنتس رکے۔

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح ف دبعاہلل نب راجء یکم، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح ، اوباصحل، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
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 رھتپفں ےس ااجنتس رکان افر )ااجنتس ںیم( وگرب افر ڈہی )اامعتسؽ رکےن( ےس اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رھتپفں ےس ااجنتس رکان افر )ااجنتس ںیم( وگرب افر ڈہی )اامعتسؽ رکےن( ےس اممتعن

     313    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ابً وجَلٌ، ٔىٕاً بً حٙيه ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٙٔي ًٔ َح ًٔ بِ ا َٕ ِى َٕ ًِ اِل ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی هَُزیِزََة َحسَّ ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ٕه َو

ََّنا أَىَا َلُِٙه ٔمثِ  َه إٔى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  بٔلُوا َٔ ِٕ ََل َتِسَت َِ ائَٔق  ٍَ ٔ أَُوِلُنُِٙه إَٔذا أََتِیُتِه اِل ُل اِلَوالٔٔس لَٔوَلٔسه

ٌِ َيِسَتٔفيَب  ةٔ َوىََهی أَ ًِ الزَِّو ُٔ َوالِزمَّ   الزَُّجُل بَٔينٔیئهٔ اِلِٕٔبَلَة َوََل َتِسَتِسبٔزُوَها َوأََمَز بَٔثََلثَٔة أَِحَجإر َوىََهی َو

ؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، اقعقع نب میکح اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ابصح، ایفس

فملس ےن رفامای ںیم اہمترے ےئل ااسی یہ )قیفش افر رمیب( وہں اسیج ابپ اےنپ ےٹیب ےک ےیل ںیم ںیہمت از راہ تقفش امتؾ اومر ےک 

اضقء احتج ےک ےیل اجؤ وت ہلبق یک رطػ ہنم ای ھٹیپ تم رکف افر نیت رھتپ اامعتسؽ رکےن اک مکح دای  قلعتم میلعت داتی وہں )ًالثم( بج  م

 افر وگرب افر ڈہی اامعتسؽ رکےن ےس افر داںیئ اہھت ےس ااجنتسء رکےن ےس عنم رفامای۔

 ہدمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، اقعقع نب میکح اوباصحل، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رھتپفں ےس ااجنتس رکان افر )ااجنتس ںیم( وگرب افر ڈہی )اامعتسؽ رکےن( ےس اممتعن

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

     314    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس ٔفاٌ، زہیر، ابواُحٖ، وبسالزحنً بً اُوز، حرضت ابً مسىوز رضْ اهَّل  :  راوی ابوبرک بً خَلز باہَّی، یحٌ

 ويہ

 ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٕ َو ًِ ُزَهیِر ٌُ َو ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َلِيَس أَبُو َحسَّ َٔ  َٖ ُه َح وُبَِيَسَة َذرَکَ

َّی وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمِسُىوزٕ أَ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ َوزٔ َو ُِ ًُ اِْلَ ًٔ بِ ًِ َوِبُس الزَِّحَن ٔٙ َه أَتَی اِلَدََلَئ  َوَل لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ًٔ َو  أََتِیُتُه بَٔحَجَزیِ َِ اَل ائِتٔىْٔ بَٔثََلثَةٔ أَِحَجإر  َٕ اَل هَٔی رِٔجْس َِ َٔ ًٔ َوأَِلَقی الزَِّوثََة َو َِأََخَذ اِلَحَجَزیِ  َرِوثَٕة 

اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، زریہ، اوب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 رشتفی ےل اجےن ےگل وت رفامای ےھجم نیت رھتپ الدف وت ںیم دف رھتپ افر اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک ےئل

امای اکی وگرب اک ڑکٹا ےل ایگ )اس ےئل ہک رھتپ التش ےک ابفوجد ںیہن لم اکس( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وگرب اک ڑکٹا کنیھپ رک رف

 ہی اناپک ےہ۔

 ؿ، زریہ، اوباقحس، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنعاوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس اطق :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رھتپفں ےس ااجنتس رکان افر )ااجنتس ںیم( وگرب افر ڈہی )اامعتسؽ رکےن( ےس اممتعن

     315    حسیث                               جلس اول  :  سجل

محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، ابو٘زینہ، ونارة بً خزینہ، حرضت  :  راوی

 خزینہ بً ثابت رضْ اهَّل ويہ

ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ وَُیِیَيَة ح و َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َوَة َحسَّ ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ َو٘ٔيْي َجنٔيّىا َو
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اَل  َٔ ًٔ ثَابٕٔت  ًِ ُخزَیَِنَة بِ ًٔ ُخزَیَِنَة َو ًِ وَُناَرَة بِ ًِ أَبٔی ُخزَیَِنَة َو تِٔيَجأئ  َو ُِ َه فٔی أَل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ

 ثَََلثَُة أَِحَجإر َلِيَس ِٔيَها َرٔجيْي 

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، اوبزکہمی، امعرة نب زخہمی، رضحت زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ااجنتسء ںیم نیت رھتپ وہےن اچںیئہ نج ںیم وگرب ہن )ینعی وگرب وک ےس رفاتی ےہ ہک ر

 ااجنتسء ےک ےیل یسک وصرت یھب اامعتسؽ ہن ایک اجےئ( ۔

، رضحت زخہمی نب اثتب ریض دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، اوبزکہمی، امعرة نب زخہمی :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رھتپفں ےس ااجنتس رکان افر )ااجنتس ںیم( وگرب افر ڈہی )اامعتسؽ رکےن( ےس اممتعن

     316    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، محنس بً بصار، وبسالزحنً ، ُّياٌ، ميعور اونض، ابزاہيه، وبسالزحنً بً  :  راوی

 یزیس، حرضت ُلناٌ رضْ اهَّل ويہ

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِْلَِوَنٔض ح و َحسَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ  َحسَّ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ َحسَّ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ َبصَّ

اَل َلُه َبِىُؾ اِلُنرِشٔ  َٔ اَل  َٔ  ٌَ ِلَنا َُ  ًِ ًٔ یَزٔیَس َو ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ٌَ بٔهٔ َمِيُعوٕر َواِْلَِوَنُض َو ٘ٔیَن َوهُِه َيِسَتِهزُٔؤ

ِّی أََری َظاحَٔبُِٙه يَُى  ٔن بَٔل اِلِٕٔبَلَة َوََل َنِستَِيطَٔی بٔأَیِ إ ِٕ ٌِ ََل َنِسَت اَل أََجِل أََمَزىَا أَ َٔ ائَٔة  َّْ اِلرٔخَ َناىَٔيا َوََل ِلُنُِٙه كُلَّ َشِيٕئ َحً

ٌٔ ثَََلثَةٔ أَِحَجارٕ َلِيَس ِٔيَها َرٔجيْي َوََل َوِمْه   ىََِٙتفَٔی بُٔسو

ارلنمح ، ایفسؿ، روصنر اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت  نامؿ ریض اہلل ہنع یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، دمحم نب اشبر، دبع

وک اکی رشمک ےن وطبر ازہتساء اہک ےھجم ولعمؾ وہا ہک اہمترے رسدار )یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ںیہمت رہ رہ ابت اھکسےت 
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 ہنع ےن رفامای یج ںیمہ اوہنں ےن ہی مکح دای ہک مہ )اشیپب ای اپاخہن ےک ںیہ یتح ہک تیب االخلء ںیم اجان یھب۔ رضحت  نامؿ ریض اہلل

 فتق ہلبق یک رطػ ہنم ہن رکںی ہن داںیئ اہھت ےس ااجنتس رکںی افر نیت رھتپفں ےس مک رپ اافتک ہن رکںی نج )نیت( ںیم وگرب وہ ہن ڈہی۔

ؿ، روصنر اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت  نامؿ یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح ، ایفس :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکان عنم ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکان عنم ےہ

     317    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، حرضت وبساهَّل بً حار ُ بً جزاز بيسی :  راوی

 َ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَ اِلَحار ُٔٔ بِ نَٔي َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ َُّه  ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب أَى ًِ َیزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ىَا اللَِّيُث بِ

ًَّ أَ  وُل ََل یَبُوَل ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ نَٔي الئَّي َُ  ًِ ُل َم وُل أَىَا أَوَّ ُٕ بَٔل َجزِٕئ الزُّبَِئسیَّ َي ِٕ ِه ُمِسَت ُ٘ ُل  َحُس اِلِٕٔبَلٔة َوأَىَا أَوَّ

ًِ َحسَّ َُ اليَّاَس بَٔذلَٔک   َم

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، رضحت دبعاہلل نب احرث نب زجاز دیبی رفامےت ںیہ۔ ںیم ےن یہ بس ےس 

ہنم رک ےک اشیپب ہن رکے افر ںیم ےن یہ  ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس  م ںیم ےس وکیئ یھب ہلبق یک رطػ

 بس ےس ےلہپ ولوگں وک ہی دحثی انسیئ۔

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، رضحت دبعاہلل نب احرث نب زجاز دیبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکان عنم ےہ

     318    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوـاہز احنس بً ونزو بً َسح، وبساهَّل بً وہب، یوىس ، ابً شہاب، وفاٍ بً یزیس، حرضت ابوایوب انعاری رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُس وَ  ٔح أَىَِبأَىَا َوِبُس اهَّلٔ بِ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ٔ أَِحَنُس بِ اهٔز ثََيا أَبُو الفَّ ًٔ َیزٔیَس َحسَّ ًِ َوَفأئ بِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل ىََهی َر ُٕ نَٔي أَبَا أَیُّوَب اِْلَِنَعارٔیَّ َي َُ َُّه  ائٔٔق اِلِٕٔبَلَة أَى ٍَ ٔلَی اِل بَٔل الَّٔذی یَِذَهُب إ ِٕ ٌِ َيِسَت لََّه أَ َُ  َوَلِيهٔ َو

بُوا ُٔوا أَِو ََغِ اَل رَشِ َٔ  َو

اوبقارہ ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ، انب اہشب، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اضقء احتج ےک ےیل اجےن فاےل وک ہلبق یک رطػ ہنم رکےن ےس عنم رفامای افر اراشد رفامای رفام ای روسؽ اہلل یلص

 ہک رشمؼ ای رغمب یک رطػ رک ایل رکف۔

 ہنعاوبقارہ ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ، انب اہشب، اطعء نب سیدی، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکان عنم ےہ

     319    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ مازنی، ابوزیس مولی ثىلبین، حرضت مىٕل  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، خالس بً مدلس، ُلامیٌ بً بَلل، ونزو بً یحٌ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 بً ابومىٕل اُسی رضْ اهَّل ويہ

ثَىْٔ َوِنزُو ًٔ بََٔلٕل َحسَّ ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ًُ َمِدَلٕس َو ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َزیِٕس  َحسَّ ًُ یَِحٌَْ اِلَنازٔنٔیُّ َو بِ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ِس َظٔحَب اليَّ َٔ سِٔی َو َُ ًٔ أَبٔی َمِىٕٕٔل اِْلَ ًِ َمِىٕٔٔل بِ ِىَلبِٔيیَن َو
َّی َمِولَی الثَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ لََّه 

بَٔل  ِٕ ٌِ َنِسَت لََّه أَ َُ ائٕٔق أَِو بَٔبِولٕ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٍَ  اِلِٕٔبَلَتیِٔن بٔ

، رضحت لقعم نب اوبلقعم ادسی ریض 

 

ن
 
ی ي
عل

 

ن

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رمعف نب ٰییحی امزین، اوبزدی ومیل 

 ہیلع فآہل فملس اشیپب اپاخہن رکےت اہلل ہنع وج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب ںیہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 فتق دفونں ولبقں یک رطػ ہنم رکےن ےس عنم رفامای۔

، رضحت لقعم نب اوبلقعم ادسی  :  رافی

 

ن
 
ی ي
عل

 

ن

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رمعف نب ٰییحی امزین، اوبزدی ومیل 

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکان عنم ےہ

     320    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل، حرضت ابوُىيس خسری رضْ  وباس بً وليس زمصقی، مزواٌ بً محنس، ابً لہيىہ، ابوزبیر، جابز بً :  راوی

 اهَّل ويہ

 ٔ ًِ أَب ًُ َلهٔيَىَة َو ثََيا ابِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ اِلَولٔئس الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو ی الزُّبَیِر

 َّ ٔىيٕس اِلُدِسرٔیُّ أَى َُ ثَىْٔ أَبُو  ائٕٔق أَِو َحسَّ ٍَ بَٔل اِلِٕٔبَلَة بٔ ِٕ ٌِ َنِسَت َُّه ىََهی أَ َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ هُ َشهَٔس َوََّی َر

 بَٔبِولٕ 
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ہداس نب فدیل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، انب ہعیہل، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع اس ابت یک وگایہ 

 ےتی ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکےن ےس عنم رفامای۔د

 ہداس نب فدیل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، انب ہعیہل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکان عنم ےہ

     321    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بّصی، ابً لہيىہ، ابوزبیر،  :  راوی ابوالحسً بً ُلنہ وابوُىس ونیر بً مززاس زوىقی، وبسالزحنً بً ابزاہيه ابویحٌ

 جابز، حرضت ابوُىيس خسری

 ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ِوىَقٔیُّ َحسَّ
ًُ ٔمزَِزإس السَّ ثََياُه وَُنیِرُ بِ َلَنَة َوَحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس اهٔيَه أَبُو َیِحٌَْ اِلَبِّصٔیُّ إٔبِزَ َٔ

وَل  ُُ ٌَّ َر ٔ وُل إ ُٕ ٔىيٕس اِلُدِسرٔیَّ َي َُ نَٔي أَبَا  َُ َُّه  ٕ أَى ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًُ َلهٔيَىَة َو ثََيا ابِ َه ىََهانٔی َحسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

ٌِ أَبُوَل ُمِستَ  ائّٔنا َوأَ َٔ َب  ٌِ أرَِشَ بَٔل اِلِٕٔبَلةٔ أَ ِٕ 

اوبانسحل نب ہملس فاوبدعس ریمع نب رمداس دفیقن، دبعارلنمح نب اربامیہ اوبٰییحی رصبی، انب ہعیہل، اوبزریب، اجرب، رضحت اوبدیعس 

دخری ےن ایبؿ رفامای ہک روسؽ اہلل ےن ےھجم ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ ےس افر ہلبق یک رطػ ہنم رک ےک اشیپب رکےن )ای رعف احتج 

 رکےن( ےس عنم رفامای۔ )ینعی اؿ اکومں ےس اانتجب رکےن اک مکح رفامای( ۔

اوبانسحل نب ہملس فاوبدعس ریمع نب رمداس دفیقن، دبعارلنمح نب اربامیہ اوبٰییحی رصبی، انب ہعیہل، اوبزریب، اجرب، رضحت  :  رافی

 اوبدیعس دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اس یک رتصخ ےہ تیب االخلء ںیم افر رحصا ںیم رتصخ ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس یک رتصخ ےہ تیب االخلء ںیم افر رحصا ںیم رتصخ ںیہن

     322    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یزیس  :  راوی ْٰ ْٰ بً ُىيس انعاری، ابوبرک بً خَلز و محنس بً یحٌ ہصاو بً ونار، وبسالحنيس بً حبيب، اوزاعی، یحٌ

ْٰ بً حباٌ، واُي بً حباٌ، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہا ْٰ بً ُىيس، محنس بً یحٌ  بً ہاروٌ، یحٌ

 ًُ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔيسٔ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ثََيا َحسَّ ٔىيٕس اِْلَِنَعارٔیُّ ح و َحسَّ َُ  ًُ ثَىْٔ یَِحٌَْ بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ
َحبٔيٕب َحسَّ

ٔىيٕس  َُ  ًُ ٌَ أَىَِبأَىَا یَِحٌَْ بِ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ زٕ َوُمَحنَّ
ًُ َخَلَّ ًٔ أَبُو برَِکٔ بِ ًَ َیِحٌَْ بِ َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ ٌَ  أَ َحبَّا

َىِس  َٔ وُل أُىَاْس إَٔذا  ُٕ اَل َي َٔ ًَ وَُنَز  ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ بِ ٌَ أَِخبََرُه أَ ًَ َحبَّا َي بِ ُٔ هُ َوا ٌَّ َونَّ بِٔل اِلِٕٔبَلَة أَِخبََرُه أَ ِٕ ََل َتِسَت َِ ائٔٔق  ٍَ َت لِٔل

ٔ بَِیتَٔيا رَفَ  ًِ اِْلَیَّاؤ َوََّی َلِهز ِس َلَهزُِت َذاَت َیِووٕ ٔم َٕ اؤّسا َوََّی َلبَٔيَتیِٔن َوَل َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَیُِت َر

 ٌَ ًٔ َهاُرو ٔسٔس هََذا َحٔسیُث َیزٔیَس بِ ِٕ بَٔل بَِئت اِلَن ِٕ  ُمِسَت

اہرفؿ، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب اشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح، افزایع، ٰییحی نب دیعس ااصنری، اوبرکب نب الخد ف دمحم نب ٰییحی، سیدی نب 

ٰییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ رفامای ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک بج اضقء احتج ےک ےیل ےنھٹیب وگل وت 

 فآہل فملس دف اںوٹنں رپ ہلبق یک رطػ ہنم ہن رکف افر ںیم اکی دؿ اےنپ رھگ یک تھچ رپ ایگ وت ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 تیب ادقملس یک رطػ ہنم ےئک وہےئ ےھٹیب ےھت۔

اشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح، افزایع، ٰییحی نب دیعس ااصنری، اوبرکب نب الخد ف دمحم نب ٰییحی، سیدی نب اہرفؿ، ٰییحی نب  :  رافی

  اہنعدیعس، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس یک رتصخ ےہ تیب االخلء ںیم افر رحصا ںیم رتصخ ںیہن

     323    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ حياك، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی ، ويس ْٰ ، وبيساهَّل بً موس ْٰ  محنس بً یحٌ

ًٔ وُنَ  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ ؤيَسْ اِلَحيَّأك َو ًُ ُموَسْ َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ َز 

ِلُت ذَ  ُٕ َِ اَل ؤيَسْ  َٔ بَٔل اِلِٕٔبَلةٔ  ِٕ ّٔهٔ ُمِسَت ئي َ٘ َه فٔی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٗ أَبُو َظَّ ًُ وَُنَز َوَظَس َٗ ابِ اَل َظَس َٕ َِ  ِْ ِىٔي لَٔک لٔلصَّ

بِٔل اِلِٕٔبَلَة َوََل َيِسَتِسبٔزَِها َوأَمَّ  ِٕ أئ ََل َيِسَت َِحَ اَل فٔی العَّ َٕ َِ ِوُل أَبٔی هَُزیَِزَة  َٔ ا  َْ َلِيَس هَُزیَِزَة أَمَّ َٙئي ٌَّ اِل إٔ َِ ًٔ وَُنَز  ِوُل ابِ َٔ ا 

تَ  ُِ ًُ مُ ِٔيهٔ ِٔٔبَلْة ا ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ َلَنَة َوَحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ بِٔل ِٔيهٔ َحِيُث ٔشئَِت  ََِذرَکَ ِٕ وَسْ 

 ىَِحَوهُ 

ہل فملس وک تیب االخل ںیم دمحم نب ٰییحی، دیبع اہلل نب ومیس، ٰیسیع بانط، انعف، رضحت انب رمع ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

ہلبق یک رطػ ہنم ےئک وہےئ داھکی۔ رافی ٰیسیع ےتہک ںیہ ںیم ےن اامؾ یبعش رہمح اہلل ےس اس ےک قلعتم ااکشؽ اظرہ ایک وت اوہنں ےن 

 دحثی اک  بلط ےہ وجاب دای ہک انب رمع ےن یھب چس رفامای افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یھب چس رفامای افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل یک

ہک لگنج ںیم وہ وت ہلبق یک رطػ ہنم ای ھٹیپ ہن رکف افر رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع یک دحثی تیب االخلء ےس قلعتم ےہ ویکہکن تیب 

 االخلء ںیم وکیئ ہلبق ںیہن سج رطػ اچوہ ہنم رک ول۔

 نب رمعدمحم نب ٰییحی، دیبعاہلل نب وم،ٰی، ٰیسیع بانط، انعف، رضحت ا :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس یک رتصخ ےہ تیب االخلء ںیم افر رحصا ںیم رتصخ ںیہن
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     324    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، حناز بً ُلنہ، خالس حذاٍ، خالس بً ابی ظلت، رعاک بً مالک،  :  راوی

 حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا

َلَنَة وَ  َُ  ًٔ ازٔ بِ ًِ َحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  ًِ َخالٔسٕ َحسَّ ًِ َخالٔٔس بِ أئ َو
اِلَحذَّ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت ذرُٔکَ ؤِيَس َر َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ َمالٕٔک َو أک بِ ًِ رٔعَ ِلٔت َو ٌِ أَبٔی العَّ ٌَ أَ هُو ِوْو یرَِکَ َٔ َه 

َىلُوهَ  َِ ِس  َٔ اَل أَُراهُِه  َٕ َِ ؤجهِٔه اِلِٕٔبَلَة  بٔلُوا برُٔفُ ِٕ ثََيا یَِحٌَْ َيِسَت ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ ًٔ اِل اَل أَبُو اِلَحَس َٔ َىَستٔی اِلِٕٔبَلَة  ِٕ بٔلُوا بَٔن ِٕ َت ُِ ا ا

ِلٔت ٔمِثلَ  ًٔ أَبٔی العَّ ًِ َخالٔٔس بِ أئ َو
ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًُ اِلُنٍٔیَرةٔ َو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ًُ وُبَِيٕس َحسَّ  هُ بِ

، فعیک، امحد نب ہملس، اخدل ذحاء، اخدل نب ایب تلص، رعاک نب امکل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی )ا یس( امجتع اک ذرک وہا وج اینپ رشاگموہں وک ہلبق یک رطػ )رکان( 

فآہل فملس ےن اراشد( رفامای ریما ایخؽ ےہ ہک فااتعق فہ ااسی یہ رکےت ںیہ۔ ریمے ےنھٹیب یک اندنسپ رکےت ےھت۔ )یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ہگج اک رخ ہلبق یک رطػ رک دف۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، اخدل ذحاء، اخدل نب ایب تلص، رعاک نب امکل، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس یک رتصخ ےہ تیب االخلء ںیم افر رحصا ںیم رتصخ ںیہن

     325    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 س بً اُحٖ، اباٌ بً ظالح، مجاہس، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہمحنس بً بصار، وہب بً جزیز، جزیز، محن :  راوی
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 ًِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًَ إ َس بِ نِٔىُت ُمَحنَّ َُ اَل  َٔ ثََيا أَبٔی  ٕ َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوهُِب بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ َظالٕٔح َو ٌَ بِ  أَبَا

وُل اهَّلٔ ُُ اَل ىََهی َر َٔ  ٕ ًِ َجابٔز َبَؾ بَٔىاوٕ ُمَجاهٕٔس َو ِٕ ٌِ يُ ِبَل أَ َٔ أَیُِتُه  بَٔل اِلِٕٔبَلَة بَٔبِوٕل رَفَ ِٕ ٌِ َنِسَت
َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

بٔلَُها ِٕ  َيِسَت

ہیلع  دمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، رجری، دمحم نب ااحسؼ ، اابؿ نب اصحل، اجمدہ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل

فآہل فملس ےن ہلبق یک رطػ ہنم رک ےک اشیپب رکےن ےس عنم رفامای۔ رھپ ںیم ےن فافت ےس اکی اسؽ لبق داھکی ہک آپ ہلبق یک 

 رطػ ہنم ےئک وہےئ ںیہ ۔

 دمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، رجری، دمحم نب اقحس، اابؿ نب اصحل، اجمدہ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اشیپب ےک دعب وخب افصیئ اک اامتہؾ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب ےک دعب وخب افصیئ اک اامتہؾ رکان

     326    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یززاز ینانی، حرضت یززاز ینانی :  راوی ، ابونىيه، زمىة بً ظالح، ويس ْٰ  وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً یحٌ

اَل حَ  َٔ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ًُ َظالٕٔح َو ثََيا َزِمَىُة بِ  سَّ

َه إَٔذا بَاَل أَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  نِٔی َو ًٔ َیزَِزاَز اِلامَیَ ُه ثَََل َُ َمزَّإت ؤيَسْ بِ ِلَیِيتُرِ َذرَکَ َِ ِه  ُ٘ َحُس

ٔ َحسَّ  ًُ َوِبسٔ اِلَىزٔیز ثََيا َؤَّیُّ بِ
َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس ََِذرَکَ ىَِحَوهُ َٔ ثََيا َزِمَىُة   ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ

 نب اصحل، ٰیسیع نب سیداد امیین، رضحت سیداد امیین ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، زنعة

 ہک ڑاھڑے اانپ ذرک نیت ابر۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اشیپب رکے وت اچےئہ
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 ومضمؿ رمفی ےہ۔

 نب اصحل، ٰیسیع نب سیداد امیین، رضحت سیداد امیین :  رافی

 

 یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، زنعة

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

  

 اشیپب رکےن ےک دعب فوض ہن رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب رکےن ےک دعب فوض ہن رکان

     327    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ توأو، ابً ابی مليٙہ، اٌ كی والسہ، حرضت وائصہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، وبساهَّل بً یحٌ

 ًٔ ًِ ابِ ِوأَؤ َو ًٔ َیِحٌَْ التَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوائَٔصَة َحسَّ ًِ أُِمهٔ َو ََٙة َو  أَبٔی ُمَلِي

اتََّبَىُه  َِ لََّه یَبُوُل  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ َٖ الئَّي اَلِت اىَِفَل اَل َما أُٔمزُِت كُلََّنا َٔ َٔ اَل َماْئ  َٔ اَل َما َهَذا یَا وَُنزُ  َٕ َِ وَُنزُ بَٔنإئ 

يَّّة  ُُ َىِلُت َلکَاىَِت  َِ َ َوَلِو  أ ٌِ أََتَوؼَّ  بُِلُت أَ

ی ہہ، اؿ یک فادلہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل
لل
 یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعاہلل نب ٰییحی وتأؾ، انب ایب 

فآہل فملس اشیپب رکےن ےک ےیل ےئگ وت رضحت رمع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اپین ےل ےئگ۔ رفامای اے رمع! ہی ایک ےہ؟ 

 رعض ایک اپین۔ رفامای بج یھب ںیم اشیپب رکف وت ےھجم فوض رکےن اک مکح ںیہن افر ارگ ںیم ااسی رکفں وت ہی تنس نب اجےئ۔

ی ہہ، اؿ یک فادلہ، رضحت اعہشئاوب :  رافی
لل
 رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعاہلل نب ٰییحی وتأؾ، انب ایب 

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

  

 راےتس ںیم اشیپب رکےن ےس اممتعن
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 تعنراےتس ںیم اشیپب رکےن ےس امم

     328    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً وہب، ىاِي بً یزیس، حيوة بً رشیح، حرضت حنیری :  راوی ْٰ  َحملہ بً یحٌ

یِ َحسَّ  ًٔ رُشَ ًِ َحِيَوَة بِ ًُ یَزٔیَس َو ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی ىَأُِي بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ٔىيٕس اِلٔحِنیَرٔیَّ ثََيا ََحِ َُ ٌَّ أَبَا  ٕح أَ

ولٔ  ُُ ًُ َجَبٕل یََتَحسَّ ُُ بَٔنا َلِه َيِسَنِي أَِظَحاُب َر ٌَ ُمَىاذُ بِ اَل كَا َٔ ثَُه  نُٔىوا  َحسَّ َُ ا  لََّه َوَيِسُُٙت َونَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل َواهَّلٔ َما  َٕ َِ ًَ َوِنزٕو َما یََتَحسَّ ُُ بٔهٔ  ََ َوِبَس اهَّلٔ بِ َبَل وُل هََذا َوأَِوَشَک َِ ُٕ َه َي لَّ َُ هٔ َو

تَٔيُٙ  ِّ ٌِ َي ِٙٔذیَب بٔحَ ُمَىاْذ أَ ٌَّ التَّ ٔ ًَ َوِنزٕو إ اَل ُمَىاْذ یَا َوِبَس اهَّلٔ بِ َٕ َِ َلَٕٔيُه  َِ ََ َذلَٔک ُمَىاّذا  َبَل َِ ًِ ِه فٔی اِلَدََلٔئ  ٔسیٕث َو

وَل  ُُ نِٔىُت َر َُ ِس  َٕ اَلُه َل َٔ  ًِ ََّنا إٔثُِنهُ َوََّی َم ْٗ َوإٔى ا َّ َه نٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل  َر ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

 ٖٔ ی ٔ ارَٔؤة الرطَّ َٔ ٔ َوالِمِل َو ََل َُ اِلبََراَز فٔی اِلَنَوارٔز ًَ الثَّ وا اِلَنََلؤ ُٕ
 اتَّ

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انعف نب سیدی، ویحة نب رشحی، رضحت ریمحی رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمذ )اامتہؾ ےس( ا یس

ااحدثی ایبؿ رفامای رکےت ےھت وج افر احصہب ےن ہن ینس وہں افر وج ااحدثی افر احصہب ےن یھب ینس وہں وت فہ )اس اامتہؾ( ےس ںیہن 

ےت ہن انسےت ےھت۔ بج دبعاہلل نب رمعف وک فہ ااحدثی ولعمؾ وہںیئ وت رفامای دخبا ! ںیم ےن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفام

 افر ن دی ںیہن ہک اعمذ ںیہمت اضقء احتج ےک ابرے ںیم آزامشئ ںیم ڈاؽ دںی )افر تقشم ںیم التبم رک دںی( رضحت اعمذ وک اس انس

یک االطع وہیئ وت رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس ےلم افر اہک اے دبع اہلل! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی دحثی وک الٹھجان 

انگہ رفاتی رکےن فاےل وک یہ وہات ےہ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک تنعل  افنؼ ےہ افر ااکس

 یک نیت ابوتں ےس وچب اسمرففں ےک ارتےن یک ہگج اپاخہن رکان، اسےئ افر راےتس ںیم اپاخہن رکان۔

 نب رشحی، رضحت ریمحیرحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انعف نب سیدی، ویحة  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 راےتس ںیم اشیپب رکےن ےس اممتعن

     329    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ونزو بً اب :  راوی ْٰ  ی ُلنہ، زہیر، ُاله، حسً، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہمحنس بً یحٌ

 ًَ نِٔىُت اِلَحَس َُ الْٔه  َُ اَل  َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ ُزَهیِر َلَنَة َو َُ ًُ أَبٔی  ثََيا َوِنزُو بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َوِبٔس  َحسَّ ثََيا َجابٔزُ بِ وُل َحسَّ ُٕ َي

 ٔ ِىز ِه َوالتَّ ُ٘ َه إٔیَّا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ََّها َمأَِوی اهَّلٔ  َِإٔى ََلَة َوَلِيَها  ٖٔ َوالعَّ ی ٔ یَس َوََّی َجَواِز الرطَّ

 ًٔ ًِ اِلَنََلؤ ََّها ٔم إٔى َِ َؽاَئ اِلَحاَجٔة َوَلِيَها  َٔ ًٔ َو  اِلَحيَّأت َوالِسَبا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ٰییحی، رمعف نب ایب ہملس، زریہ، اسمل، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

فملس ےن رفامای وچب  م راےتس ےک چیب ںیم رہھٹےن ےس افر فاہں امنز ڑپےنھ ےس اس ےئل ہک فہ اسوپنں افر دردنفں یک ہگج ےہ افر فاہں 

 اضقء احتج ےس اس ےئل ہک ہی تنعل اک ببس ےہ۔

 اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعدمحم نب ٰییحی، رمعف نب ایب ہملس، زریہ، اسمل، نسح، رضحت  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 راےتس ںیم اشیپب رکےن ےس اممتعن

     330    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زو بً خالس، ابً لہيىہ، رقة، ابً شہاب، حرضت ُالهمحنس بً یحٌْ، ون :  راوی

ًٔ ٔشَهإب  ًِ ابِ َة َو ًِ رُقَّ ًُ َلهٔيَىَة َو ثََيا ابِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ أَ الٕٔه َو َُ  ًِ َو
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َه ىََهی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َب اِلَدََلُئ َوَلِيَها أَِو یَُباَل ِٔيَهاَظَّ ٖٔ أَِو ُيرِضَ ی ٔ ارَٔؤة الرطَّ َٔ َّی َوََّی  ٌِ ُيَعَّ  أَ

 دمحم نب ییحی، رمعف نب اخدل، انب ہعیہل، رقة، انب اہشب، رضحت اسمل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےس افر اشیپب، اپاخہن رکےن ےس عنم رفامای۔ےن راےتس ےک درایمؿ ںیم امنز ڑپےنھ 

 دمحم نب ییحی، رمعف نب اخدل، انب ہعیہل، رقة، انب اہشب، رضحت اسمل :  رافی

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

  

 اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

     331    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت مٍیرہ بً شىبہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًُ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل  َحسَّ َٔ ًٔ ُشِىَبَة  ًِ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َة َو وَُليَّ

َه إَٔذا َذَهَب اِلَنِذَهَب أَبَِىَس  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ  كَا

ہبعش ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء  اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت ریغمہ نب

 احتج ےک ےئل دفر رشتفی ےل اجےت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

     332    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ونزو بً وبيس، محنس بً مثىْ، وفاٍ َخاُانی، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ َّْ َو ًٔ اِلُنَثى ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ وُبَِيٕس َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَىَٕس  انِٔی َو َُ ا  َوَفإئ اِلرُخَ

ی لَٔحاجَ  َِتََيهَّ رَفٕ  َُ لََّه فٔی  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ِيُت َمَي الئَّي ُ٘ َ أ ََِتَوؼَّ ََِسَوا بَٔوُؼوٕئ   تٔهٔ ثُهَّ َجاَئ 

ہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمعف نب دیبع، دمحم نب ینثم، اطعء رخااسین، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی رفس ںیم ںیم یبن یلص ا

  اوگناای افر فوض ایک۔ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ اضقء احتج ےک ےیل اکی رطػ رشتفی ےل ےئگ فاسپ آرک اپین

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمعف نب دیبع، دمحم نب ینثم، اطعء رخااسین، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

     333    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُليه، ابً خثيه، یوىس بً خباب، حرضت يىَّی بً مزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی  يىٕوب بً حنيس بً كاُب، یحٌ

ًٔ َخبَّا ًِ یُوىَُس بِ ًٔ ُخَثِيٕه َو ًِ ابِ َلِيٕه َو ُُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ٌَّ َحسَّ ًٔ ُمزََّة أَ ًِ َيِىََّی بِ ٕب َو

ائٔٔق أَبَِىَس  ٍَ ٔلَی اِل ٌَ إَٔذا َذَهَب إ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  اليَّ

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ٰییحی نب میلس، انب میثخ، ویسن نب ابخب، رضحت یلعی نب رمہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک ےئل دفر رشتفی ےل اجےت۔
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 رمہ ریض اہلل ہنعوقعیب نب دیمح نب اکبس، ٰییحی نب میلس، انب میثخ، ویسن نب ابخب، رضحت یلعی نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

     334    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس ٔفاٌ، ابوجىرف خفیم، ابوبرک بً ابی شیبہ ونیر بً یزیس، ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً بصار، ی :  راوی حٌ

 ونارة بً خزینہ وحار ُ بً ِؽيل، حرضت وبسالزحنً بً ابی رقاز رضْ اهَّل ويہ

 ٌُ ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل أَبُو برَِکٔ  َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی َجِىرَفٕ اِلَدِفیٔمِ  َو

ًِ َوِبٔس الزَّ َُِؽِيٕل َو  ًُ ًٔ ُخزَیَِنَة َواِلَحار ُُٔ بِ ًِ وَُناَرَة بِ ًُ َیزٔیَس َو ُنهُ وَُنیِرُ بِ ُِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوا اَل بِ َٔ ازٕ  ًٔ أَبٔی رُقَ ًٔ بِ ِحَن

َّی اهَّلُ َولَ  ِْ َظَّ أَبَِىَس َحَجِجُت َمَي الئَّي َِ ََِذَهَب لَٔحاَجتٔهٔ  َه  لَّ َُ  ِيهٔ َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، اوبرفعج یمطخ، اوبرکب نب ایب ہبیش ریمع نب سیدی، امعرة نب زخہمی فاحرث نب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک۔ لیضف، رضحت دبعارلنمح نب ایب رقاد ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک ےئل دفر رشتفی ےل اجےت ےھت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، اوبرفعج یمطخ، اوبرکب نب ایب ہبیش ریمع نب سیدی، امعرة نب زخہمی فاحرث  :  رافی

 نمح نب ایب رقاد ریض اہلل ہنعنب لیضف، رضحت دبعارل

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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، اُناويل بً وبسالنلک، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ، وبيساهَّل بً موس

ًُ َوِبٔس اِلنَ  َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ًُ ُموَسْ أَىَِبأَىَا إ ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕ َحسَّ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر اَل  لٔٔک َو َٔ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر رَفٕ َوكَا َُ َه فٔی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِجَيا َمَي َر يََّب ََخَ ٍَ َّْ َیَت ِتٔی اِلبََراَز َحً َه ََل َیأ لَّ َُ

ََل یَُزی َِ 

اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ مہ اکی رفس ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب ومیس، اامسلیع نب دبعانب ک، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق کت اضقء احتج ہن رفامےت بج کت 

 اگنوہں ےس افلھج ہن وہ اجےت۔

 دبعانب ک، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب وم،ٰی، اامسلیع نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن ےک ےئل دفر اجان

     336    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وبسالىميه ويبری، وبساهَّل بً ٘ثیر بً جىرف، ٘ثیر بً وبساهَّل مزنی، وبساهَّل بً مزنی، حرضت بَلل بً  :  راوی

 حار ُ مزنی رضْ اهَّل ويہ

ثََيا  ًٔ َجِىرَفٕ َحسَّ ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َوِبسٔ اِلَىٔمئه اِلَىِيبَرٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ثٔیرُ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ  َ٘ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلُنزَنٔیُّ َو بِ
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ٌَ إَٔذا أَ  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ اِلَحار ُٔٔ اِلُنزَنِٔی أَ ًِ بََٔلٔل بِ ٔ َو ًِ َجِسه  َراَز اِلَحاَجَة أَبَِىَس َو

دبعاہلل زمین، دبعاہلل نب زمین، رضحت البؽ نب احرث زمین ریض  ہداس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعاہلل نب ریثک نب رفعج، ریثک نب

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک ےئل دفر رشتفی ےل اجےت ےھت۔

ت البؽ نب احرث ہداس نب دبعامیظعل ربنعی، دبعاہلل نب ریثک نب رفعج، ریثک نب دبعاہلل زمین، دبعاہلل نب زمین، رضح :  رافی

 زمین ریض اہلل ہنع

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

  

 اشیپب، اپاخہن ےک ےیل ومزفں ہگج التش رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب، اپاخہن ےک ےیل ومزفں ہگج التش رکان

     337    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، وبسالنلک بً ظباح، ثور بً یزیس، حعین حنیری، ابوُىيس خیر، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ حَُعیِٕن  ًُ َیزٔیَس َو ثََيا ثَِوُر بِ بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ِىٔس اِلَدیِر َُ ًِ أَبٔی  اِلٔحِنیَرِٔی َو

تَ  ُِ ًِ ا اَل َم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو َج َو ََل ََحَ َِ ًِ ََل  ًَ َوَم ِس أَِحَس َٕ َِ ََِىَل َذلَٔک   ًِ ِلُيوتٔزِ َم َِ ِجَنَز 

ًِ أَتَی الِ  َج َوَم ََل ََحَ َِ ًِ ََل  ًَ َوَم ِس أَِحَس َٕ َِ َىَل  َِ  ًِ ِلَیبَِتلِٔي َم َِ ًِ ََلَک  ِن َوَم ّٔ ِلَيِل َِ ًِ َتَدلََّل  ٌِ َلِه َوَم إٔ َِ رِ 
ٔ
ِلَيِسَتت َِ َدََلَئ 

 ٔ ث َ٘ ًَ َو َیجِٔس إَٔلَّ  ِس أَِحَس َٕ َِ َىَل  َِ  ًِ ًٔ نَزَو َم اؤسٔ ابِ َٕ ٌَ َیِلَىُب بَٔن ِيَفا ٌَّ الصَّ إٔ َِ ِلَيِنُسِزُه َوَلِيهٔ  َِ ًِ َرِمٕل  َج یّبا ٔم ََل ََحَ َِ ًِ ََل   َم

ہک روسؽ اہلل دمحم نب اشبر، دبعانب ک نب ابصح، وثر نب سیدی، نیصح ریمحی، اوبدیعس ریخ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ڈےلیھ ےس ااجنتسء رکے وت اچےئہ ہک قاؼ دعد ےل۔ وج رکے وت ااھچ ےہ افر وج ہن رکے وت وکیئ رحج

ںیہن افر وج الخؽ رکے وت )داوتنں ےس وج ھچک ےلکن( اچےئہ ہک اےس کنیھپ دے افر وج زابؿ یک رحتک ےس ےلکن وت اےس لگن ےل سج 
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ااسی ایک وت ااھچ ایک افر سج ےن ہن ایک اس رپ وکیئ رحج ںیہن افر وج اضقء احتج ےک ےئل اجےئ وت )ولوگں ےس دفر وہےن ےک ابفوجد(  ےن

آڑ انبےل ارگ وکیئ وصرت ہن وہ افر رتی اک ڈریھ وت اس وک زایدہ رک ےل اس ےئل ہک اطیشؿ ااسنؿ یک رشاگمہ ےس اتلیھک ےہ )اس ےئل 

ےک اسھت اسھت ایشنیط ےس یھب یتح االاکمؿ رپدہ رتہب ےہ( وج ااسی رک ےل وت تہب ااھچ افر ہن رکے وت وکیئ رحج یھب ااسنونں ےس رپدہ 

 ںیہن ۔

 دمحم نب اشبر، دبعانب ک نب ابصح، وثر نب سیدی، نیصح ریمحی، اوبدیعس ریخ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب، اپاخہن ےک ےیل ومزفں ہگج التش رکان

     338    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً ونز، وبسالنلک بً ظباح :  راوی

ًُ وَُنزَ  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َىَل  َحسَّ َِ  ًِ ِلُيوتٔزِ َم َِ َتَحَل  ِ٘ ًِ ا ٔ ىَِحَوُه َوَزاَز ِٔيهٔ َوَم َيازٔه ُِ ٔ بَّاحٔ بٔإ ًُ العَّ ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ َحسَّ

ِلَیبَِتلِٔي  َِ ًِ ََلَک  َج َوَم َََِل ََحَ ًِ ََل  ًَ َوَم ِس أَِحَس َٕ َِ 

ےہ افر اس ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک وج رسہم اگلےئ وت  دبعارلنمح رمع، دبعانب ک نب ابصح، دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی

 قاؼ دعد اک ایخؽ رےھک وج رک ےل وت ااھچ ےہ افر ہن رکے وت رحج ںیہن افر وج زابؿ یک رحتک ےس اکنےل وت فہ لگن انیل اچےئہ۔

 دبعارلنمح رمع، دبعانب ک نب ابصح :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 اشیپب، اپاخہن ےک ےیل ومزفں ہگج التش رکان

     339    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ميہال بً ونزو، يىَّی بً مزہ :  راوی

ًٔ ُمزَّةَ  ًِ َيِىََّی بِ ًٔ َوِنزٕو َو ًِ اِلنِٔيَهأل بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ِيُت َمَي َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ   َو

 ٔ َه ف لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي اَل َو٘ٔيْي َيِىىْٔ اليَِّدَل اليَّ َٔ اَل لٔی ائِٔت تِٔلَک اِْلََشائََتیِٔن  َٕ َِ َْ َحاَجَتُه  ٔض ِٕ ٌِ َي أََراَز أَ َِ رَفٕ  َُ ی 

اِجَتَنَىتَ  َِ ٌِ َتِجَتنَٔىا  َنا أَ ُ٘ لََّه َیأُِمزُ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ ِل َلُهَنا إ ُٕ َِ اَر  ٍَ َتتَرَ الِع ُِ ا َِ َضْ َحاَجَتهُ ثُهَّ  ا  َٕ َِ بٔهَٔنا 

َجَىَتا ِلُت َلُهَنا رَفَ ُٕ َِ ٔلَی َمکَاىَٔها  ِل َلُهَنا لٔتَرِٔجِي كُلُّ َواحَٔسةٕ ٔمِيَُٙنا إ ُٕ َِ اَل لٔی ائِتٔهَٔنا  َٔ 

یبن رکمی یلص اہلل  یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اہنمؽ نب رمعف، یلعی نب رمہ ےس رفاتی ےہ اؿ ےک فادل ےن رفامای ہک ںیم اکی رفس ںیم

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج رکان اچےتہ ےھت ےھجم رفامای اؿ دف وجھکر ےک دروتخں ےک اپس اج رک

اکی ہگج وہ ےئگ  اؿ ےس وہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہمت اکی ہگج وہ اجےن اک مکح دےتی ںیہ )ںیم ےن ااسی یہ ایک( وت فہ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک آڑ ںیم اضقء احتج یک۔ رھپ  ھج ےس رفامای اؿ ےس اج رک وہک ہک رہ اکی اینپ اسہقب ہگج رپ فاسپ 

 وہ اجےئ ںیم ےن اؿ ےس ہہک دای وت فہ فاسپ )اینپ ہگج رپ( آےئگ۔

 رمہیلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اہنمؽ نب رمعف، یلعی نب  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب، اپاخہن ےک ےیل ومزفں ہگج التش رکان

     340    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابونىناٌ، مہسی بً مينوٌ، محنس بً ابی يىٕوب، حسً بً ُىس، حرضت وبساهَّل بً جىرف  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ
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 رضْ اهَّل ويہ

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٕ َحسَّ ًُ َمِيُنو ثََيا َمِهٔسیُّ بِ ٌٔ َحسَّ ثََيا أَبُو اليُِّىَنا ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِلحَ  َحسَّ وَب َو ُٕ ًٔ أَبٔی َيِى ًٔ بِ َس

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ َتتَرَ بٔهٔ الئَّي ُِ ٌَ أََحبَّ َما ا اَل كَا َٔ ًٔ َجِىرَفٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ِىٕس َو ْٓ أَِو َحائُٔض ىَِدٕل َُ  لَٔحاَجتٔهٔ هََس

 نب رفعج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب ٰییحی، اوبامعنؿ، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب ایب وقعیب، نسح نب دعس، رضحت دبعاہلل

 اضقء احتج ےک ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک بس ےس دنسپدیہ آڑ زنیم اک ہلیٹ ای وجھکر ےک دروتخں اک ڈنھج یھت۔

 دمحم نب ٰییحی، اوبامعنؿ، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب ایب وقعیب، نسح نب دعس، رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب، اپاخہن ےک ےیل ومزفں ہگج التش رکان

     341    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وٕيل بً خویلس، حّغ بً وبساهَّل، ابزاہيه بً ـہناٌ، محنس بً ذ٘واٌ، يىَّی بً حٙيه، ُىيس بً  :  راوی

 جبیر، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا

 ٌَ ًُ ـَِهَنا ثَىْٔ إٔبَِزاهٔيُه بِ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ُِّغ بِ ثَىْٔ َح ًٔ ُخَویِلٕٔس َحسَّ ًُ َؤٕئل بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ٌَ َو َوا ِ٘ ًٔ َذ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َوَسَل َر َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ ٙٔيٕه َو ًٔ َح َّْ َيِىََّی بِ َباَل َحً َِ ٔلَی الِصِىٔب  َه إ لَّ

ِيهٔ حٔیَن بَاَل  َ٘ َِِک َورٔ  ًِ ِّی نؤی َلُه ٔم  أَن

لیقع نب وخدلی، صفح نب دبع اہلل، اربامیہ نب امہطؿ، دمحم نب ذوکاؿ، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض دمحم نب 

اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اھگیٹ یک رطػ ڑمے افر اشیپب ایک افر ےھجم اشیپب ےک فتق آپ 

 ےک اپؤں اشکدہ وہےن رپ رک  آراہ اھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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دمحم نب لیقع نب وخدلی، صفح نب دبعاہلل، اربامیہ نب امہطؿ، دمحم نب ذوکاؿ، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، رضحت انب  :  رافی

 ہداس ریض اہلل امہنع

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

  

 اضقء احتج ےک ےیل عمج وہان افر اس فتق وگتفگ رکان عنم ےہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقء احتج ےک ےیل عمج وہان افر اس فتق وگتفگ رکان عنم ےہ

     342    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ہَلل بً وياؿ، حرضت ابوُىيس خسری  :  راوی ، وبساهَّل بً رجاٍ، ورکمہ بً ونار، یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

إر وَ  ًُ َونَّ َمُة بِ ًُ َرَجإئ أَىَِبأَىَا ورِٔکٔ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ؤَيإؿ َحسَّ ًِ هََٔلٔل بِ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَْ بِ

 ٌَ ٌٔ َوََّی  اَل ََل یَتََياظَی اثَِيا َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَ َُ ًِ أَبٔی  ائٔٔفهَٔنا َیِيُمزُ كُلُّ َواحٕٔس ٔمِيُهَنا َو

إٔ  َِ ٔ َظاحٔبٔهٔ  ٔلَی َوِوَرة ًُ إٔبَِزاهٔيَه اِلَورَّ إ ِلُه بِ َُ ثََيا  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُت َوََّی َذلَٔک َحسَّ ُٕ ثََيا ٌَّ اهَّلَ َوزَّ َوَجلَّ یَِن ُٗ َحسَّ ا

َواُب  ًُ یَِحٌَْ َوهَُو العَّ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٔ ًٔ هََٔلٕل  ًِ ؤَيأؿ بِ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَْ بِ َمُة َو ًُ حَُنِيسٕ  ورِٔکٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ  و َحسَّ

 ٕ ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ إر َو ًٔ َونَّ َمَة بِ ًِ ورِٔکٔ ِورِٔی َو
ٌَ الثَّ َيا ِّ ُُ  ًِ ًُ أَبٔی برَِکٕ َو ثََيا َؤَّیُّ بِ

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ ىَِحَوهُ َحسَّ ًِ ؤَيأؿ بِ   َو

 نب ایب ریثک، الہؽ نب ایعض، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب راجء، رکعہم نب امعر، ٰییحی

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دف صخش یھب اضقء احتج ےک درایمؿ ابںیت ہن رکںی ہک اؿ ںیم ےس رہ اکی 

وک ہصغ دالےن فایل ےہ۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ  دفرسے یک رشاگمہ یک رطػ دھکی اتکس وہ۔ اس ےئل ہک ہی زیچ اہلل اعتٰیل

 رمفی ےہ۔
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 دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب راجء، رکعہم نب امعر، ٰییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایعض، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقء احتج ےک ےیل عمج وہان افر اس فتق وگتفگ رکان عنم ےہ

     343    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ؤل اهَّلٔ َظ  ُُ ًِ َر ٕ َو ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّهُ ىََهی َحسَّ لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ

ٌِ یَُباَل فٔی اِلَنأئ الزَّا٘ٔسٔ  ًِ أَ  َو

 ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہھٹے وہےئ اپین دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب

 ںیم اشیپب رکےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقء احتج ےک ےیل عمج وہان افر اس فتق وگتفگ رکان عنم ےہ

     344    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوخالس احنز، ابً وجَلٌ، وجَلٌ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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ًِ أَبٔی ًِ أَبٔيهٔ َو ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ هَُزیَِزَة 

ِه فٔی اِلَنأئ الزَّا٘ٔسٔ اهَّلُ ُ٘ ًَّ أََحُس لََّه ََل یَبُوَل َُ   َوَلِيهٔ َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن رفامای رہھٹے وہےئ اپین ںیم رہسگ وکیئ اشیپب ہن رکے ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  فیرا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اضقء احتج ےک ےیل عمج وہان افر اس فتق وگتفگ رکان عنم ےہ

     345    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حنزہ، ابً ابی رفوة، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہنا :  راوی ، محنس بً مبارک، یحٌ ْٰ  محنس بً یحٌ

ًُ حَ  ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ وَُنَز َحسَّ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو َوَة َو ًُ أَبٔی رَفِ ثََيا ابِ
ِنزََة َحسَّ

ِه فٔی اِلَنأئ اليَّأٔٔي  ُ٘ ًَّ أََحُس َه ََل یَبُوَل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ 

رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ابمرک، ٰییحی نب زمحہ، انب ایب رففة، انعف، رضحت انب 

 فآہل فملس ےن رفامای رہسگ وکیئ یھب رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب ہن رکے

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ابمرک، ٰییحی نب زمحہ، انب ایب رففة، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اشیپب ےک اعمےلم ںیم دشت
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب ےک اعمےلم ںیم دشت

     346    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، زیس بً وہب، حرضت وبسالزحنً بً حسيہ :  راوی

ًِ َوِبسٔ  ًٔ َوهِٕب َو ًِ َزیِسٔ بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َج  َحسَّ اَل ََخَ َٔ ًٔ َحَسَيَة  ًٔ ابِ الزَِّحَن

وُل  ُُ اَل َبِىُؽهُ َوَلِیَيا َر َٕ َِ َباَل إَٔلِيَها  َِ َوَؼَىَها ثُهَّ َجَلَس  َِ ُة  َٔ َر لََّه َوفٔی یَسٔهٔ السَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِه اىُِمزُوا إَٔلِيهٔ یَبُوُل اهَّلٔ َظَّ

اَل َویَِحَک أَ  َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ََِسنَٔىُه الئَّي َنا َتبُوُل اِلَنزِأَةُ  ائٔيَل كَاىُوا إَٔذا َ٘ َما َولِٔنَت َما أََظاَب َظاحَٔب بَىْٔ إَِٔسَ

لَ  َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ بِرٔهٔ  َٔ َُِىِذَب فٔی  ًِ َذلَٔک  َيَهاهُِه َو َِ ارٔیٔؾ  َٕ ُؼوُه بٔاِلَن ثََيا أََظابَُهِه اِلَبِوُل رَقَ ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ َنَة َحسَّ

 ًُ ََِذرَکَ ىَِحَوهُ وُبَِيُس اهَّلٔ بِ  ُموَسْ أَىَِبأَىَا اِْلَِوَنُض 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب ہنسح رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فآہل فملس ےن اس وک راھک رھپ امہرے اپس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم ڈاھؽ یھت آپ یلص اہلل ہیلع 

)اس یک آڑ ںیم( ےھٹیب افر اشیپب ایک۔ اکی صخش )اکرف( ےن اہک اس وک دوھکی وعروتں یک رطح اشیپب رک راہ ےہ۔ یبن یلص اہلل ہیلع 

 ارسالیئ بج یسک فآہل فملس ےن اس یک ہی ابت ینس۔ رفامای ریتا ایتسانس وہ ےھجت ہتپ ںیہن ینب ارسالیئ ےک اکی صخش وک ایک زسا یلم۔ ینب

ڑپکے وک اشیپب گل اجات وت اس وک ویچنیقں ےس اکٹ دےتی ےھت اکی صخش ےن ااسی رکےن ےس اؿ وک عنم ایک وت اس عنم رکےن فاےل وک 

 ربق ںیم ذعاب وہا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب ہنسح :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 اشیپب ےک اعمےلم ںیم دشت

     347    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ و٘يي، اونض، مجاہس، ـاؤس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

ًِ ـَاُو  ًِ ُمَجاهٕٔس َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َوَو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َمزَّ َحسَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕس َو

وُل اهَّلٔ  ُُ ٕ َر بٔیر َ٘ ٌٔ فٔی  بَا ٌٔ َوَما يَُىذَّ بَا َُّهَنا َلُيَىذَّ اَل إٔى َٕ َِ  ًٔ ًٔ َجٔسیَسیِ بَِریِ َٕ َه بٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ ََل  َظَّ َِکَا ا أََحُسهَُنا   أَمَّ

َْٔ بٔاليَّنٔيَنةٔ  ٌَ یَِن َِکَا ا اِْلََخُ  ًِ بَِولٔهٔ َوأَمَّ  َيِستَِيزُٔه ٔم

وباعمفہی فعیک، اشمع، اجمدہ، قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، ا

فملس وک دف یئن ربقفں ےک رقبی ےس سگرے وت رفامای اؿ دفونں وک ذعاب وہ راہ ےہ افر اؿ وک یسک لکشم اکؾ یک فہج ےس ذعاب ںیہن وہ 

 افر دفرسا لغچ وخری رکات اھت۔راہ۔ اکی وت اشیپب ےس ںیہن اتچب اھت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، اشمع، اجمدہ، قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب ےک اعمےلم ںیم دشت

     348    حسیث                               جلس اول  :  لسج

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وّاٌ، ابووواىہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی َظالٕٔح  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو َوَواىََة َو ٌُ َحسَّ ا َّّ ثََيا َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة   َو

ًِ اِلَبِولٔ  ٔ ٔم بِر َٕ ثَرُ َوَذأب اِل ِ٘ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ
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رکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اوبوعاہن، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوب

 ےن رفامای ارثک ذعاب ربق اشیپب )ےس ہن ےنچب( یک فہج ےس وہات ےہ۔

 ہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اوبوعاہن، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب ےک اعمےلم ںیم دشت

     349    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، اُوز بً شیباٌ، بَح بً مزار، حرضت ابوبرکہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ َم  ثَىْٔ بََِحُ بِ ٌَ َحسَّ ًُ َشِیَبا َوزُ بِ ُِ ثََيا اِْلَ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َمزَّ َحسَّ َٔ َة  ًِ َجِسهٔ أَبٔی برَِکَ زَّإر َو

ا اليَّ  ٕ أَمَّ بٔیر َ٘ ٌٔ فٔی  بَا ٌٔ َوَما يَُىذَّ بَا َُّهَنا َليَُىذَّ اَل إٔى َٕ َِ  ًٔ بَِریِ َٕ لََّه بٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ا ٔي ُب فٔی اِلَبِؤل َوأَمَّ ُيَىذَّ َِ أََحُسهَُنا 

ِیَبةٔ  ٍَ ُب فٔی اِل ُيَىذَّ َِ  اِْلََخُ 

نب رمار، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوسد نب ابیشؿ، رحب 

فملس دفربقفں ےک اپس ےس سگرے افر رفامای اؿ وک ذعاب وہ راہ ےہ افر یسک لکشم اکؾ یک فہج ےس ذعاب ںیہن وہ راہ ےہ ہکلب اکی وک 

 وہ راہ ےہ۔ اشیپب ےس ہن ےنچب یک فہج ےس افر دفرسے وک تبیغ یک فہج ےس ذعاب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوسد نب ابیشؿ، رحب نب رمار، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 سج وک السؾ ایک اجےئ ہکبج فہ اشیپب رک راہ وہ
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج وک السؾ ایک اجےئ ہکبج فہ اشیپب رک راہ وہ

     350    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً محنس ـلهی واحنس بً ُىيس زارمی، روح بً وبازة، ُىيس ، ٔتازة، حسً، حعین بً ميذر بً  :  راوی

 ونیر بً جذواٌ رضْ اهَّل ويہ حار ُ بً وولة ابی ُاُاٌ رٔاشْ، حرضت مہاجز بً ٔيّذ بً

ًُ وَُبازَ  ثََيا َرِوُح بِ اََل َحسَّ َٔ ارٔمٔیُّ 
ٔىيٕس السَّ َُ  ًُ ِلهٔیُّ َوأَِحَنُس بِ

ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًِ َحسَّ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٔىيٕس َو َُ  ًِ َة َو

ًٔ َووِ  ًٔ اِلَحار ُٔٔ بِ ًٔ اِلُنِئذرٔ بِ ًِ حَُؽیِٔن بِ ًٔ َو ٌَ اِلَحَس ًٔ ُجِسَوا ًٔ َوِنزٔو بِ ُّٔذ بِ ِي ُٔ  ًٔ ٔ بِ ًِ اِلُنَهأجز ِْ َو أش َٔ ٌَ الزَّ ا َُ ا َُ َلَة أَبٔی 

َلِه َیزُزَّ َوََّیَّ ال َِ ِنُت َوَلِيهٔ  ََِسلَّ  ُ أ َه َوهَُو یََتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ اَل أََتِيُت الئَّي َٔ ٔ ًِ ُوُؼوئ َُ ٔم ا رَفَ َلنَّ َِ ََلَو  َّهُ َلِه سَّ اَل إٔى َٔ هٔ 

ثَيَ  َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ٔ ُوُؼوٕئ  ٌَیِر ِيُت َوََّی  ُ٘ ِّی  ٌِ أَُرزَّ إَٔلِيَک إَٔلَّ أَن ًِ أَ ًِ َیِنَيِىىْٔ ٔم ثََيا اِْلَِنَعارٔیُّ َو ا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ  وبََة  ًٔ أَبٔی رَعُ ٔىئس بِ َُ 

 ایب اساسؿ راقیش، اامسلیع نب دمحم

 

ی فادمح نب دیعس داریم، رفح نب ہدادة، دیعس ، اتقدة، نسح، نیصح نب ذنمر نب احرث نب فعلة

ح
طِّ

 

  نب ریمع نب ذجاعؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ 

 

فد

 

َی
رضحت اہمرج نب 

فوض رک رےہ ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وجاب ہن دای بج فوض ےس افرغ وہےئ وت اراشد رفامای السؾ اک وجاب دےنی ےس ہی امعن وہا ہک ںیم ےب فوض اھت۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی 

 ومضمؿ رمفی ےہ۔

ی :  رافی

ح
طِّ

 ایب اساسؿ  اامسلیع نب دمحم 

 

فادمح نب دیعس داریم، رفح نب ہدادة، دیعس ، اتقدة، نسح، نیصح نب ذنمر نب احرث نب فعلة

  نب ریمع نب ذجاعؿ ریض اہلل ہنع

 

فد

 

َی
 راقیش، رضحت اہمرج نب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 سج وک السؾ ایک اجےئ ہکبج فہ اشیپب رک راہ وہ

     351    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ہصاو بً ونار، مسلنہ بً وَّی، اوزاعی، یحٌ

 ٕ ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو
ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َمِسَلَنُة بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی   َو

 َِ َه َوهَُو یَبُوُل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ َه ثُهَّ َمزَّ َرُجْل َوََّی الئَّي َِتََينَّ ِيهٔ اِْلَِرَؿ  َّّ َٙ ٔ َب ب ا رَفََُ َْضَ َلنَّ َِ َلِه یَزُزَّ َوَلِيهٔ  َِ َه َوَلِيهٔ 
َسلَّ

ََلَو   َرزَّ َوَلِيهٔ السَّ

اشہؾ نب امعر، ہملسم نب یلع، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی صخش روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس سگرے آپ اشیپب رک رےہ ےھت اوہنں ےن السؾ رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک اہلل

 وجاب ہن دای افر بج افرغ وہےئ وت زنیم رپ دفونں اہھت امر رک ممیت ایک رھپ السؾ اک وجاب دای۔

 یب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، ہملسم نب یلع، افزایع، ٰییحی نب ا :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج وک السؾ ایک اجےئ ہکبج فہ اشیپب رک راہ وہ

     352    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، ہاشه بً بزیس، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل  :  راوی ُویس بً ُىيس، ويس

 ويہ

ًٔ ُمَحنَّ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ اِلبَرٔیٔس َو ًِ َهأشٔه بِ ًُ یُوىَُس َو ثََيا ؤيَسْ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ
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َه َوهَُو یَبُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٌَّ َرُجَّل َمزَّ َوََّی اليَّ لََّه َوِبٔس اهَّلٔ أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َلهُ َر َٕ َِ َه َوَلِيهٔ  ََِسلَّ وُل 

َىِلَت َذلَٔک َلِه أَُرزَّ َوَلِيَک  َِ  ٌِ ٔ ََّک إ إٔى َِ َََِل ُتَسِلِه َوََّیَّ  ٔ اِلَحاَلٔة   إَٔذا َرأَیَِتىْٔ َوََّی ٔمِثٔل َهٔذه

اہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اکی وسدی نب دیعس، ٰیسیع نب ویسن، اہمش نب ربدی، دبع

اصبح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس سگرے ہکبج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشیپب رک رےہ ےھت۔ اوہنں ےن 

 اس احتل ںیم دوھکی وت السؾ تم ایک رکف ارگ ااسی رکف ےگ وت السؾ رک دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای بج  م ےھجم

 ںیم وجاب ہن دفں اگ۔

 وسدی نب دیعس، ٰیسیع نب ویسن، اہمش نب ربدی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 سج وک السؾ ایک اجےئ ہکبج فہ اشیپب رک راہ وہ

     353    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ُىس وحسین بً ابی َسی وسَٕلنی، ابوزاؤز، ُّياٌ، ؼحاک بً وثناٌ، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل :  راوی

 ويہنا

ثََيا أَبُو َزاُوَز  اََل َحسَّ َٔ ََلنٔیُّ  َٕ ِی اِلَىِس ٔ ًُ أَبٔی الِسَّ ٔىيٕس َواِلُحَسیُِن بِ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ َحسَّ أک بِ حَّ ًِ الؽَّ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ َو

َّی اهَّلُ  ِْ َظَّ ٔي اَل َمزَّ َرُجْل َوََّی اليَّ َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ٌَ َو َلِه یَزُزَّ َوَلِيهٔ وُِثَنا َِ َه َوَلِيهٔ  ََِسلَّ َه َوهَُو یَبُوُل  لَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

دبع اہلل نب دعس فنیسح نب ایب رسی القسعین، اوبداؤد، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ 

رے۔ آپ اشیپب رک رےہ ےھت اوہنں ےن السؾ رک دای۔ آپ ےن اکی اصبح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس سگ

 وجاب ہن دای۔
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 دبعاہلل نب دعس فنیسح نب ایب رسی القسعین، اوبداؤد، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اپین ےس ااجنتس رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتس رکان

     354    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً َسی، ابواَلحوػ، ميعور، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ٔ ًِ َوائ ٔ َو َوز ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ َمِيُعوٕر َو ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَلِت َما َرأَیُِت َر َٔ َصَة 

َّی اهَّلُ َولَ  قُّ إَٔلَّ َمسَّ َماّئ َظَّ َٔ ٌَائٕٔق   ًِ َج ٔم َه ََخَ لَّ َُ  ِيهٔ َو

انہد نب رسی، اوباالوحص، روصنر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ںیہ ۔ فآہل فملس اضقء احتج ےس افرغ وہ رک )ااجنتسء ںیم( اپین رضفری اامعتسؽ رفامےت

 انہد نب رسی، اوباالوحص، روصنر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتس رکان

     355    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ہصاو بً ونار، ظسٔہ بً خالس، وتبہ بً ابی حٙيه، ـلحہ بً ىاِي ابوُّياٌ، حرضت ابوایوب انعاری، جابز بً  :  راوی

 وبساهَّل، اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہه

ًُ أَ  ثََيا وُتَِبُة بِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٔ ثََيا َظَس إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ  ٌَ َيا ِّ ُُ ًُ ىَإِٔي أَبُو  ثَىْٔ ـَِلَحُة بِ ٙٔيٕه َحسَّ بٔی َح

ٌَّ هَٔذهٔ اِْلیََة ىَزََلِت  ًُ َمالٕٔک أَ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ َوأَىَُس بِ ثَىْٔ أَبُو أَیُّوَب اِْلَِنَعارٔیُّ َوَجابٔزُ بِ زُوا َحسَّ ٌِ یََتَفهَّ ٌَ أَ و ِٔيهٔ رَٔجاْل یُحٔبُّ

ِس أَثِىَْ وَ َواهَّلُ یُٔحبُّ الِ  َٔ ٌَّ اهََّل  ٔ َه یَا َمِىرَشَ اِْلَِنَعارٔ إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  ًَ ِهزٔی َنا ُنفَّ َِ ُهورٔ  َلِيُِٙه فٔی الفُّ

ًِ اِلَجَيابَٔة َوَنِستَِيطٔی بٔاِلَنأئ  َتٔسُل ٔم ٍِ ََلةٔ َوَن ُ لٔلعَّ أ الُوا ىََتَوؼَّ َٔ ِه  ُ٘ َىَلِيُُٙنوهُ ـُُهوُر َِ ُهَو َذاَک  َِ اَل  َٔ 

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، ہبتع نب ایب میکح، ہحلط نب انعف اوبایفسؿ، رضحت اوباویب ااصنری، اجرب نب دبع اہلل، اسن نب امکل 
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 اوتلہب( ارتی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریض اہلل مہن رفامےت ںیہ ہک آتی )ِرج 

َ

 

ي 

ےن رفامای اے رگفہ ااصنر اہلل اعتٰیل ےن اہطرت یک فہج ےس اہمتری رعتفی رفامیئ ےہ وت  م اہطرت ےسیک احلص رکےت وہ۔ اوہنں ےن 

رکےت ںیہ۔ رفامای ا  یہی فہج ےہ  م اس رعض ایک امنز ےک ےیل فوض رکےت ںیہ۔ انجتب وہ اجےئ وت لسغ رکےت ںیہ افر اپین ےس ااجنتس 

 وک اھتےم روھک۔

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، ہبتع نب ایب میکح، ہحلط نب انعف اوبایفسؿ، رضحت اوباویب ااصنری، اجرب نب دبعاہلل، اسن نب  :  رافی

 امکل ریض اہلل مہن

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتس رکان

     356    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، رشیک، جابز، زیس ویم، ابوظسیٖ ىافی، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ٖٔ ًِ أَبٔی الِعِسی ًِ َزیِٕس اِلَىیِمِ َو ٕ َو ًِ َجابٔز یٕک َو ًِ رَشٔ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّْ  َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ َوائَٔصَة أَ اليَّاظِٔی َو
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ًُ وُنَ  اَل ابِ َٔ َىَسَتُه ثَََلثّا  ِٕ ٔسُل َم ٍِ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًُ َظَّ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ َوَجِسىَاُه َزَواّئ َوـُُهوّرا  َِ َىِلَياُه  َِ َز 

ثََيا رَشٔ  ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٔفیُّ  ُٔ ٌَ اِلَوا َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َوإٔبَِزاهٔيُه بِ
َلَنَة َحسَّ  یْک ىَِحَوهُ َُ

اوبدصقی انیف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  یلع نب دمحم، فعیک، رشکی، اجرب، زدی یمع،

)اضقء احتج ےک دعب( دعقم نیت ابر دوھےت ےھت۔ رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےن رفامای ہک مہ ےن ااسی ایک وت ولعمؾ وہا ہک ہی 

 رسی دنس ےس یہی ومضمؿ ےہ۔)امیبرویں وباریس فریغہ اک( العج یھب ےہ افر اپزیکیگ یھب۔ دف

 یلع نب دمحم، فعیک، رشکی، اجرب، زدی یمع، اوبدصقی انیف، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےس ااجنتس رکان

     357    حسیث                               لجلس او  :  جلس

ابورکیب، مىاویہ بً ہصاو، یوىس بً حار ُ، ابزاہيه بً ابی مينوىہ، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی  :  راوی

 ويہ

 ًِ ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو ًِ یُوىَُس بِ ًُ هَٔصاوٕ َو ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًٔ أَبٔی َمِيُنوىََة َو إٔبَِزاهٔيَه بِ

 ٌَ و َُٔباَئ ِٔيهٔ رَٔجاْل یُحٔبُّ َه ىَزََلِت فٔی أَهِٔل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ زُوا َواهَّلُ یُٔحبُّ  هَُزیَِزَة  ٌِ یََتَفهَّ أَ

اَل كَا َٔ  ًَ ِهزٔی ٔ اِْلیَةُ اِلُنفَّ َيزََلِت ِٔيهِٔه هَٔذه َِ ٌَ بٔاِلَنأئ   ىُوا َيِستَِيُجو

اوبرکبی، اعمفہی نب اشہؾ، ویسن نب احرث، اربامیہ نب ایب ومیمہن، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ 

فا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الہ ابقء ےک ابرے 
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ںیم ہی آتی ابمرہک انزؽ وہیئ )ِرج 

( رفامای فہ اپین ےس ااجنتس رکےت ےھت وت اؿ ےک ابرے ںیم ہی آتی ارتی۔
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 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، اعمفہی نب اشہؾ، ویسن نب احرث، اربامیہ نب ایب ومیمہن، اوباصحل، رضحت اوبرہ :  رافی

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

  

 ااجنتس ےک دعب اہھت زنیم رپ لم رک دوھان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتس ےک دعب اہھت زنیم رپ لم رک دوھان

     358    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، رشیک ، ابزاہيه بً جزیز، ابوزْوہ بً ونزو بً جزیز، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

 ًِ یٕک َو ًِ رَشٔ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِنزٔو َحسَّ َوَة بِ ِْ ًِ أَبٔی ُز ٕ َو ًٔ َجزٔیز إٔبَِزاهٔيَه بِ

ًِ تَ  تَِيَطی ٔم ُِ ََٔضْ َحاَجَتُه ثُهَّ ا لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٕ َو ًٔ َجزٔیز اَل أَبُو بِ َٔ ِوٕر ثُهَّ َزَلَک یََسُه بٔاِْلَِرٔؿ 

َلَنةَ  َُ  ًُ ًٔ بِ یٕک ىَِحَوهُ  اِلَحَس ًِ رَشٔ ٔفیُّ َو ُٔ ٌَ اِلَوا َلامِیَ ُُ  ًُ ٔىيُس بِ َُ ثََيا 
ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ  َحسَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، رشکی ، اربامیہ نب رجری، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 (ہل فملس ےن اضقےئ احتج یک۔ رھپ ولےٹ ےس ااجنتس ایک۔ رھپ زنیم رپ اانپ اہھت الم۔ )رغبض افصیئےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، رشکی ، اربامیہ نب رجری، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتس ےک دعب اہھت زنیم رپ لم رک دوھان
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     359    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابونىيه، اباٌ بً وبساهَّل، ابزاہيه بً جزیز، حرضت جزیز رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ثَىْٔ إٔبَِزاهٔيُه بِ  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا أَبَا ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّ َحسَّ َّْ اهَّلٔ َظَّ ٌَّ ىَٔي ًِ أَبٔيهٔ أَ ٕ َو ی ًُ َجزٔیز

تَِيَطی ٔمِيَها ُِ َِا ًِ َمإئ  أََتاُه َجزٔیْز بٔإَٔزاَوةٕ ٔم َِ َضْ َحاَجَتهُ  َٕ َِ ِيَؽَة  ٍَ لََّه َزَخَل اِل َُ  َوَمَسَح یََسُه بٔالتَُّرأب  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، اابؿ نب دبع اہلل، اربامیہ نب رجری، رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ

 اکی ڑاھڑی ںیم ےئگ افر اضقےئ احتج رک ےک آےئ وت رجری اپین یک اھچلگ ےل ےئگ آپ ےن ااجنتسء ایک افر یٹم ےس اہھت الم۔

 دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، اابؿ نب دبعاہلل، اربامیہ نب رجری، رضحت رجری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ربنت ڈاھانکن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ڈاھانکن

     360    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وَّی بً وبيس، وبسالنلک بً ابی ُلامیٌ، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًِ أَ  ٌَ َو َلامِیَ ُُ ًُ أَبٔی  ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًُ وُبَِيٕس َحسَّ ثََيا َيِىََّی بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل أََمَزىَا َحسَّ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو بٔی الزُّبَیِر

ِفَی نىَٔیتََياال ٍَ َٕٔیتََيا َونُ ُِ ٌِ ىُوكَٔی أَ لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  يَّ

ملس دمحم نب ٰییحی، یلع نب دیبع، دبعانب ک نب ایب امیلسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 (اک مکح دای۔ )ہی مکح دؿ رات رہ فتق ےہ نکیل رات اک وصخیص اامتہؾ رکان اچےیہ ےن زیکشمے ابدنےنھ افر ربنت ڈاھےنپن
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 دمحم نب ٰییحی، یلع نب دیبع، دبعانب ک نب ایب امیلسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ڈاھانکن

     361    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، َحمی بً ونارة بً ابی حّعہ، َحیض بً َخیت، ابً ابی مليٙہ، حرضت وائصہ  :  راوی وعنہ بً ِؽل و یحٌ

 ظسيٕہ رضْ اهَّل ويہا

َِّعَة َحسَّ  ًٔ أَبٔی َح ًُ وَُناَرَة بِ مٔیُّ بِ ثََيا ََحَ اََل َحسَّ َٔ ٙٔيٕه  ًُ َح ِؽٔل َویَِحٌَْ بِ َّ ًُ اِل ثََيا ؤِعَنُة بِ یٔت أَىَِبأَىَا َحسَّ ًُ اِلرٔخِ یُض بِ ثََيا ََحٔ

َّی اهَّلُ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِيُت أََؼُي لَٔز ُ٘ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ََٙة َو ًُ أَبٔی ُمَلِي َزّة إٔىَاّئ ابِ ًِ اللَِّئل ُمَدنَّ لََّه ثَََلثََة نىَٔيٕة ٔم َُ  َوَلِيهٔ َو

ابٔهٔ  ٔ َوإٔىَاّئ لٔٔسَوا٘ٔهٔ َوإٔىَاّئ لرَٔشَ  لَٔفُهورٔه

ی ہہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ایبؿ 
لل
ہمصع نب لضف ف ٰییحی نب میکح، رحیم نب امعرة نب ایب ہصفح، رحشی نب رختی، انب ایب 

امیت ںیہ ںیم رات وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل نیت ربنت ڈاھپن رک رھک دای رکیت یھت۔ اکی ربنت آپ یلص اہلل رف

ہیلع فآہل فملس ےک فوض ےک ےیل، اکی ربنت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وسماک ےک ےیل افر اکی )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک( ےنیپ ےک ےیل۔

ی ہہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  فیرا
لل
ہمصع نب لضف ف ٰییحی نب میکح، رحیم نب امعرة نب ایب ہصفح، رحشی نب رختی، انب ایب 

 اہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 ربنت ڈاھانکن

     362    حسیث                               اول جلس  :  جلس

 ابوبسر وباز بً وليس، مفہز بً ہيثه، ولٕنہ بً ابی جنزة ؼبعی، ابوجنزة، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

ًُ أَبٔی َجِنزَ  َنُة بِ َٕ ثََيا َوِل ًُ اِلَهِيَثٔه َحسَّ زُ بِ ثََيا ُمَفهَّ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ثََيا أَبُو بَِسٕر َوبَّازُ بِ َبعِٔی َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ أَبٔی َجِنَزَة الؽُّ َبعٔیُّ َو َة الؽُّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٌُ َو ُٗ بَٔها یَُٙو َتهُ الًَّْٔ یََتَعسَّ َٔ ٔلَی أََحٕس َوََل َظَس َه ََل َیکُٔل ـُُهوَرُه إ لَّ َُ

ٔسهٔ  ِّ َها بَٔي  هَُو الَّٔذی یََتَوَلَّ

 اوبدبر ہداد نب فدیل، رہطم نب مثیہ، ہمقلع نب ایب رمجة یعبض، اوبرمجة، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اہطرت ںیم یسک ےس دمد ہن ےتیل ےھت افر ہن دصہق ںیم وج وطبر ریخات دےتی ےھت ہکلب ہی اکؾ ذبات وخد ایک 

 رکےت ےھت۔

 اوبدبر ہداد نب فدیل، رہطم نب مثیہ، ہمقلع نب ایب رمجة یعبض، اوبرمجة، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اتک ہنم ڈاؽ دے وت ربنت دوھان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اتک ہنم ڈاؽ دے وت ربنت دوھان

     363    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض :  راوی  ، ابورزیً، حرضت ابورزی

اَل َرأَیُِت أَ  َٔ  ًٕ ًِ أَبٔی َرٔزی ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ُب َجِبَهَتهُ بَٔئسه بَا هَُزیَِزَة َيرِضٔ
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ِّی أَ  ٌَ أَن ٗٔ أْمُتَْن َتزِوُُنو وُل یَا أَهَِل اِلٔىَزا ُٕ ٔثُِه َوَي ِْ ُ َوَوََّیَّ ا ٌَ َلُِٙه اِلَنِهَيأ َه لَٔيُٙو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔذُب َوََّی َر ِ٘

 َِ ِه  ُ٘ ََ اِلکَِلُب فٔی إٔىَأئ أََحسٔ وُل إَٔذا َوَل ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِبَي أَِشَهُس َلَسنِٔىُت َر َُ ٔسِلُه  ٍِ  َمزَّإت  ِلَي

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوبرزنی، رضحت اوبرزنی ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت اوبرہریہ وک داھکی ہک رس رپ اہھت امر رک رفامےن

ےگل اے رعاؼ فاول!  م ےتھجمس وہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ ابدنھ راہ وہں اتہک اہمترے ےئل آاسین رےہ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس بج اتک  م ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ دے وت فہ اس وک است رمہبت ںیم ےن روس

 دوھ ےل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوبرزنی، رضحت اوبرزنی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اتک ہنم ڈاؽ دے وت ربنت دوھان

     364    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، روح بً وبازة، مالک بً اىس، ابوزى :  راوی ْٰ  از، ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہمحنس بً یحٌ

 ًِ ٔ َو ًِ أَبٔی الزِىَاز ًُ أَىَٕس َو ثََيا َمالُٔک بِ ًُ وَُباَزَة َحسَّ ثََيا َرِوُح بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٔج َو اِْلرَِعَ

اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِبَي َمزَّإت  َر َُ ٔسِلهُ  ٍِ ِلَي َِ ِه  ُ٘ َب اِلکَِلُب فٔی إٔىَأئ أََحٔس  إَٔذا رَشٔ

دمحم نب ٰییحی، رفح نب ہدادة، امکل نب اسن، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 دے وت اس وک است ابر دوھےل۔ فآہل فملس ےن رفامای بج اتک اہمترے یسک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ

 دمحم نب ٰییحی، رفح نب ہدادة، امکل نب اسن، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اناتک ہنم ڈاؽ دے وت ربنت دوھ

     365    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ، شىبہ، ابوتياح، مرطٓ، حرضت وبساهَّل بً مٍّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی

نِٔىُت مُ  َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔی التَّيَّأح  ثََيا ُشِىَبُة َو ثََيا َشَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ا یَُحِس ُُ َو ِّ رَطِ

 ََ اَل إَٔذا َوَل َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔل أَ َّّ ٍَ أمَيَة  اِلُن وُه الثَّ ِبَي َمزَّإت َوَورِفُ َُ َِأٌِسلُوُه  ٔىَأئ  ِْ اِلکَِلُب فٔی ا

 بٔالتَُّرأب 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، اوبایتح، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ؽ دے وت اس وک است رمہبت دوھ ول افر آوھٹںی رمہبت یٹم ےس اموھجن۔فآہل فملس ےن رفامای بج اتکربنت ںیم ہنم ڈا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، اوبایتح، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ایبؿاپیک اک :   ابب

 اتک ہنم ڈاؽ دے وت ربنت دوھان

     366    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ، ابً ابی مزیه، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  محنس بً یحٌ

 ًُ ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًُ وَُنَز َو أَبٔی َمزَِیَه أَىَِبأَىَا َوِبُس اهَّلٔ بِ
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ِبَي َمزَّإت  َُ ٔسِلُه  ٍِ ِلَي َِ ِه  ُ٘ ََ اِلکَِلُب فٔی إٔىَأئ أََحٔس لََّه إَٔذا َوَل َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج دمحم نب ٰییحی ، انب ایب رممی، دیبع

 اتک  م ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ دے وت اس وک اچےیہ ہک است ابر ربنت دوھ ےل۔

 دمحم نب ٰییحی ، انب ایب رممی، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 یلب ےک وھجےٹ ےس فوض رکےن یک ااجزت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلب ےک وھجےٹ ےس فوض رکےن یک ااجزت

     367    حسیث                               جلس اول  :  جلس

شیبہ، زیس بً حباب، مالک بً اىس، اُحٖ بً وبساهَّل بً ابی ـلحہ انعاری، حنيسة بيت وبيس بً  ابوبرک بً ابی :  راوی

 رِاوہ، حرضت ٘بصہ بيت ٘ىب جو حرضت ابؤتازہ كی بہو

 ٔ ًُ أَىَٕس أَِخبََرن ًُ اِلُحَبأب أَىَِبأَىَا َمالُٔک بِ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی ـَِلَحَة َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ی إ

 ٔ ِىٕب َوكَاىَِت َتِحَت َبِىٔؾ َوَلٔس أَب َ٘ ِبَصَة بِٔئت  َ٘  ًِ اَوَة َو َِ ًٔ رٔ ًِ حَُنِيَسَة بِٔئت وُبَِئس بِ ََّها َظبَِّت ْٔلَبٔی اِْلَِنَعارٔیُّ َو َتاَزَة أَى َٔ ی 

ََِجائَِت  ُ بٔهٔ  أ َتاَزَة َماّئ یََتَوؼَّ اَل  َٔ َٔ اَل یَا ابَِيَة أَخٔی أََتِىَجبٔیَن  َٕ َِ َجَىِلُت أَىُِمزُ إَٔلِيهٔ  َِ ٔىَاَئ  ِْ َِأَِظََی َلَها ا ُب  هٔزَّْة َترِشَ

َِأت  ا وَّ أِیَن أَِو الفَّ وَّ ًِ الفَّ ََّها َلِيَسِت بَٔيَجٕس هَٔی ٔم َه إٔى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ااصنری، دیمحة تنب دیبع نب رافہع، رضحت ہشبک تنب 

بعک وج رضحت اوباتقدہ یک وہب ںیھت ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوباتقدہ ےک ےئل فوض اک اپین ربنت ںیم ڈاال۔ یلب آرک ےنیپ یگل 

دہ ریض اہلل ہنع ےن ربنت اکھج دای ںیم اؿ یک رطػ )بجعت ےس( دےنھکی یگل۔ رفامای ریمی ت یجیت ںیہمت بجعت وہ راہ ےہ؟ وت رضحت اوباتق
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 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اناپک ںیہن ہی وت اہمترے رھگفں ںیم وھگےنم رھپےن فایل ےہ۔

امکل نب اسن، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ااصنری، دیمحة تنب دیبع نب رافہع، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب،  :  رافی

 ہشبک تنب بعک وج رضحت اوباتقدہ یک وہب

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 زتیلب ےک وھجےٹ ےس فوض رکےن یک ااج

     368    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً زرکیا بً ابی زائسہ، حارثہ، ونزة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی  ونزو بً راِي و اُناويل بً توبہ، یحٌ

اََل َحسَّ  َٔ ًُ َتِوبََة  َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ٕ َوإ ًُ َرإِٔي أَبُو َحَجز ثََيا َوِنزُو بِ ًِ َحسَّ ًِ َوِنَزَة َو ًِ َحارٔثََة َو ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة َو یَّا بِ ًُ َزرَکٔ ثََيا َیِحٌَْ بِ

ِس أََظ  َٔ ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس  لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  أَىَا َوَر
ُ أ ِيُت أََتَوؼَّ ُ٘ اَلِت  َٔ ِبَل َذلَٔک َوائَٔصَة  َٔ  ابَِت ٔمِيهُ اِلهٔزَّةُ 

  راعف ف اامسلیع نب وتہب، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، احر،ہ، رمعة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم افر روسؽ اہلل یلصرمعف نب

 اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ ربنت ںیم ےس فوض رک ایل رکےت ےھت سج ںیم ےس یلب اپین یپ یکچ وہیت یھت۔

 ہب، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، احر،ہ، رمعة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعرمعف نب راعف ف اامسلیع نب وت :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یلب ےک وھجےٹ ےس فوض رکےن یک ااجزت

     369    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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محنس بً بصار، وبيساهَّل بً وبسالنجيس ابوبرک حيفی، وبسالزحنً بً ابی زىاز، ابوزىاز، ابوُلنہ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوِبٔس اِلَنجٔئس َيِىىْٔ أَبَا برَِکٕ الِ  ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٔ َو ًُ أَبٔی الزِىَاز ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َحَيفٔیَّ َحسَّ

َه اِلهٔزَّةُ ََل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ أَبٔيهٔ َو ًِ َمَتا ََّها ٔم ََلَة ْٔلَى َفُي العَّ ِٕ  َت

 اِلبَِئت 

اشبر، دیبع اہلل نب دبعادیجمل اوبرکب یفنح، دبعارلنمح نب ایب زاند، اوبزاند، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی  دمحم نب

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یلب امنز وک ںیہن وتڑیت ویکہکن فہ رھگ یک زیچفں ںیم ےس یہ ےہ۔

 ، دیبعاہلل نب دبعادیجمل اوبرکب یفنح، دبعارلنمح نب ایب زاند، اوبزاند، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر :  رافی

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

  

 وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین ےک وجاز ںیم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین ےک وجاز ںیم

     370    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواحوػ، ُناک بً َحب، ورکمہ، حرضت ابً وباس :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل اٌَِتَسَل َبِىُؾ َحسَّ َٔ َوبَّإس 

َّی اهَّلُ ُّْ َظَّ ََِجاَئ الئَّي َيٕة  ِّ َه فٔی َج
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي وَل اهَّلٔ أَِزَوأج اليَّ ُُ اَلِت یَا َر َٕ َِ أَ  َتٔسَل أَِو یََتَوؼَّ ٍِ َه لَٔي لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

اَل اِلَناُئ ََل یُِجئُب  َٔ ِيُت ُجيُّبا  ُ٘ ِّی  ٔن  إ
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اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، امسک نب رحب، رکعہم، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج 

ہ ےن ڑبے ربنت ںیم ےس )اپین ےل رک( لسغ ایک۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ ای فوض ےک ےئل رشتفی الےئ وت رہطم

 (اوہنں ےن رعض ایک ہک ںیم احتل انجتب ںیم یھت۔ رفامای اپین وک انجتب ںیہن یتگل )ینعی فہ اناپک ںیہن وہات

 نب رحب، رکعہم، رضحت انب ہداساوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، امسک  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین ےک وجاز ںیم

     371    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ُناک، ورکمة، حرضت ابً وباس :  راوی

ًٔ َوبَّ  ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ أَِزَوأج َحسَّ ٌَّ اِمَزأَّة ٔم إس أَ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َِِؽٔل َوُؼوئَٔها اليَّ  ًِ َه ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  أَِو اٌَِتَسَل اليَّ
َ أ ََِتَوؼَّ ًِ َجَيابَٕة   اٌَِتَسَلِت ٔم

، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج رہطمہ ےن 

 

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، امسک، رکعلة

  یبن ےن اؿ ےک ےچب وہےئ اپین ےس فوض لسغ ایک۔لسغ انجتب ایک رھپ

، رضحت انب ہداس :  رافی

 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، امسک، رکعلة

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین ےک وجاز ںیم
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     372    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و اُحٖ بً ميعور، ابوزاؤز، رشیک، ُناک، ورکمہ، ابً وباس، :  راوی  محنس بً مثىْ و محنس بً یحٌ

ًُ یَِحٌَ  ُس بِ َّْ َوُمَحنَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ َنإک َو ُٔ  ًِ یْک َو ثََيا رَشٔ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ الُوا َحسَّ َٔ ًُ َمِيُعوٕر  ُٖ بِ َح ُِ ٔ ْ َوإ

َّی ا َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ َمِيُنوىََة َزِؤج اليَّ ًٔ َوبَّإس َو ًِ ابِ َمَة َو لََّه َتَوؼَّ ورِٔکٔ َُ ِؽٔل هَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ  بٔ
َ أ

ًِ اِلَجَيابَةٔ   ٌُِسلَٔها ٔم

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب ٰییحی ف ااحسؼ نب روصنر، اوبداؤد، رشکی، امسک، رکعہم، انب ہداس، رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

 اؿ ےک لسغ انجتب ےس ےچب وہےئ زفہج رہطمہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اپین ےس فوض ایک۔

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب ٰییحی ف اقحس نب روصنر، اوبداؤد، رشکی، امسک، رکعہم، انب ہداس، :  رافی

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

  

 اس یک اممتعن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس یک اممتعن

     373    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابوزاؤز، شىبہ، واظه ، احول، ابوحاجب، حرضت حٙه بً ونزو رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا ُشِىَبةُ  ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل  َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوِنزٕو أَ َٙٔه بِ ًِ اِلَح ًِ أَبٔی َحأجٕب َو ًِ َوأظٕه اِْلَِحَؤل َو َو

 ٔ ِؽٔل َوُؼؤئ اِلَنزِأَة َّ  الزَُّجُل بٔ
َ أ ٌِ یََتَوؼَّ َه ىََهی أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ
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ف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اعمص ، اوحؽ، اوباحبج، رضحت مکح نب رمع

 فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای ہک رمد فوض ںیم وعرت ےک فوض ےس اچب وہا اپین اامعتسؽ رکے۔

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اعمص ، اوحؽ، اوباحبج، رضحت مکح نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس یک اممتعن

     374    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، مىَّی بً اُس، وبسالىزیز بً مدتار، واظه احول، حرضت وبساهَّل بً َسجس :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ثَيَ  ًُ اِلُنِدَتارٔ َحسَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٕس َحسَّ َُ ًُ أَ َّی بِ ثََيا اِلُنَىَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ا َوأظْه اِْلَِحَوُل َو

ٔ َواََسِ  ِؽٔل َوُؼؤئ اِلَنزِأَة َّ َتٔسَل الزَُّجُل بٔ ٍِ ٌِ َي لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ ِؽٔل الزَُّجٔل ٔجَس  َّ ِلَنزِأَةُ بٔ

ُل َوالثَّ  ٔحيُح هَُو اِْلَوَّ اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ بًِ َماَجَة العَّ َٔ ٌٔ َجنٔيّىا  َوا ًِ َيرِشَ ٔٙ ثََيا أَبُو َوَل َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ انٔی َوهِْه 

ٕس ىَِحَوهُ  َُ ًُ أَ َّی بِ ثََيا اِلُنَىَّ اََل َحسَّ َٔ ٌَ اِلُنَحارٔبٔیُّ   َحاتٕٔه َوأَبُو وُِثَنا

ی نب ادس، دبعازعلسی نب اتخمر، اعمص اوحؽ، رضحت دبعاہلل نب رسسج رفامےت ںیہ ہک روس

نعِّ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ٰییحی، 

فملس ےن عنم رفامای ہک رمد، وعرت ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین ےس فوض رکے ای وعرت رمد ےک فوض ےس ےچب وہےئ اپین ےس فوض 

رکے ہکلب دفونں اکی اسھت رشفع رکںی۔ اامؾ انب امہج رفامےت ںیہ۔ یلہپ ابت یہ حیحص ےہ افر دفرسی ابت ںیم فمہ وہ ایگ ےہ۔ 

 دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔دفرسی 

ی نب ادس، دبعازعلسی نب اتخمر، اعمص اوحؽ، رضحت دبعاہلل نب رسسج :  رافی

نعِّ

 دمحم نب ٰییحی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس یک اممتعن

     375    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبيساهَّل، اَسائيل، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ٔ ًِ َوَّ ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ائٔيَل َو ًِ إَِٔسَ ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ َو ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َحسَّ ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ ٓیٕ 

َتٔسُل أََحُسهُ  ٍِ ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس َوََل َي ٌَ ٔم َتٔسلُو ٍِ لََّه َوأَهِلُهُ َي َُ ِؽٔل َظاحٔبٔهٔ َوَلِيهٔ َو َّ  َنا بٔ

 دمحم نب ٰییحی، دیبع اہلل، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ین ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ اخہن اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےت ےھت افر وکیئ اکی دفرسے ےک ےچب وہےئ اپ

 لسغ ہن رکات اھت۔

 دمحم نب ٰییحی، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوباقحس، احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رمدف وعرت اک اکی یہ ربنت ےس لسغ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ ربنت ےس لسغ رمدف وعرت اک

     376    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابً شہاب ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، رعوة، حرضت وائصہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہنا
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ًُ أَبٔی  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ ٔشَهإب ح و َحسَّ ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  َشِیَبَة َحسَّ

 ُُ ِيُت أٌََِتٔسُل أَىَا َوَر ُ٘ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًِ إٔىَإئ َواحٔسٕ وَُیِیَيَة َو لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل امہنع رفامیت ںیہ ںیم 

 ےھت۔افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ ربنت ےس لسغ ایک رکےت 

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ےس لسغرمدف وعرت اک اکی یہ ربنت 

     377    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، جابز بً زیس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا اپىْ خالہ  :  راوی

 حرضت مينوىہ رضْ اهَّل ويہا

ثَ  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َخاَلتٔهٔ َحسَّ ًٔ َوبَّإس َو ًِ ابِ ًٔ َزیِٕس َو ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ َيا 

ًِ إٔىَإئ َواحٔسٕ  لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِيُت أٌََِتٔسُل أَىَا َوَر ُ٘ اَلِت  َٔ  َمِيُنوىََة 

ؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع اینپ اخہل رضحت ومیمہن ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفس

 اہنع ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ںیم افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ ربنت ںیم لسغ رک ےتیل ےھت۔

، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع اینپ اخہل رضحت ومیمہن اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رمدف وعرت اک اکی یہ ربنت ےس لسغ

     378    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی بٙیر، ابزاہيه بً ىاِي، ابً ابی ىجيح، مجاہس، حرضت او ہانی رضْ  :  راوی ابووامز اَلشىزی، وبساهَّل بً وامز، یحٌ

 اهَّل ويہا

ثََيا یَحِ  ٕ َحسَّ ًُ َوأمز ٕ اِْلَِشَىزٔیُّ َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا أَبُو َوأمز ًِ َحسَّ ًٔ أَبٔی ىَجٔيٕح َو ًِ ابِ ًُ ىَإِٔي َو ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ أَبٔی بُ ٌَْ بِ

ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس  َه اٌَِتَسَل َوَمِيُنوىََة ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ أُِو َهاىٕٔئ أَ ِعَىٕة ِٔيَها أَثَزُ اِلَىجٔیٔن ُمَجاهٕٔس َو َٔ  فٔی 

 روسؽ اعرم االرعشی، دبعاہلل نب اعرم، ٰییحی نب ایب ریکب، اربامیہ نب انعف، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہاوب

ہیلع فآہل فملس افر رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےن اکی یہ ربنت ےس لسغ ایک۔ سج ںیم وگدنےھ وہےئ آےٹ ےک  اہلل یلص اہلل

 ارثات ےھت۔

 اوباعرم االرعشی، دبعاہلل نب اعرم، ٰییحی نب ایب ریکب، اربامیہ نب انعف، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اہنع :  افیر

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رمدف وعرت اک اکی یہ ربنت ےس لسغ

     379    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً حسً اُسی، رشیک، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ
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ًِ َوِبٔس ا یْک َو ثََيا رَشٔ ٔسیُّ َحسَّ َُ ًٔ اِْلَ ًُ اِلَحَس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ هَّلٔ بِ

َه َو  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ إٔىَإئ َواحٔسٕ َجابٔز ٌَ ٔم َتٔسلُو ٍِ  أَِزَواُجُه َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب نسح ادسی، رشکی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ 

  لسغ رک ایل رکیت ںیھت ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات اکی یہ ربنت ےس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب نسح ادسی، رشکی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اک اکی یہ ربنت ےس لسغرمدف وعرت 

     380    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُہنہ، زیيب  :  راوی ْٰ بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ہصاو زُتوائی، یحٌ ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 بيت او ُلنہ، حرضت او ُلنہ رضْ اهَّل ويہا

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ٕ َحسَّ ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ُتَوائِٔی َو ُِ ًِ هَٔصاوٕ السَّ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ًِ  بِ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  َو

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََّها كَاىَِت َوَر َلَنَة أَى َُ ًِ أُِو  َلَنَة َو َُ ًِ إٔىَإئ َواحٔسٕ َزیَِيَب بِٔئت أُِو  ٌٔ ٔم َتٔسََل ٍِ َه َي لَّ َُ  هٔ َو

 مہ، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس
شہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ایب ریثک، اوب

 لسغ رک ایل رکےت ےھت۔ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ فہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربنت ےس 

 مہ، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت  :  رافی
شہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ایب ریثک، اوب

 اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رمد افر وعرت اک اکی ربنت ےس فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت اک اکی ربنت ےس فوض رکان

     381    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، مالک بً اىس، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

ٌَ الِزَجاُل َو  اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ثَىْٔ ىَأِْي َو ًُ أَىَٕس َحسَّ ثََيا َمالُٔک بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٌَ َوََّی َحسَّ ئُو الِيَساُئ یََتَوؼَّ

ًِ إٔىَإئ َواحٔسٕ  لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َوِهٔس َر

 اسن، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم اشہؾ نب امعر، امکل نب

 رمد افر وعرںیت اکی ربنت ےس فوض رک ایل رکےت ےھت۔

 اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت اک اکی ربنت ےس فوض رکان

     382    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، اىس بً وياؿ، اُامہ بً زیس، ُاله ابونىناٌ بً َسح، حرضت او ظبيہ جہييہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہا
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ًُ َزیِسٕ  اَمُة بِ َُ ُ ثََيا أ ًُ ؤَيإؿ َحسَّ ثََيا أَىَُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ًٔ اَحسَّ الٔٔه بِ َُ  ًِ ٌٔ َوهَُو  َو ِىَنا ليُّ

َّی اهَّلُ َولَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِت یَٔسی َویَُس َر َّ اَلِت ُربََّنا اِخَتَل َٔ ٔة  َة اِلجَُهئيَّ ًِ أُِو ُظبَيَّ ٕح َو ًُ ََسِ ًِ إٔىَإئ ابِ َه فٔی اِلُوُؼؤئ ٔم لَّ َُ ِيهٔ َو

ّسا يَ  نِٔىُت ُمَحنَّ َُ اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ بًِ َماَجَة  َٔ َٗ َواحٕٔس  اَل َظَس َٕ َِ َوَة  ِْ ُت ْٔلَبٔی ُز ََِذرَکِ ِيٕس  َٔ َة هَٔی َخِوَلُة بِٔيُت  وُل أُوُّ ُظبَيَّ ُٕ 

ی ہ ریض اہلل اہنع ایبؿ 

 

ي ہ 
ج 
دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، اسن نب ایعض، ااسہم نب زدی، اسمل اوبامعنؿ نب رسح، رضحت اؾ ہیبص 

ریما افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اہھت اکی دفرسے ےس رکٹا ایگ۔ انب  رفامیت ںیہ ہک اسب افاقت اکی ربنت ےس فوض رکےن ںیم

 امہج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم وک ہی ےتہک انس ہک اؾ ہیبص وخؽ تنب سیق ںیہ ںیم ےن اوبزرہع ےس اس اک ذرک ایک وت رفامای ہک چس اہک۔

ی ہ ریض اہلل اہنع دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، اسن نب ایعض، ااسہم نب :  رافی

 

ي ہ 
ج 
 زدی، اسمل اوبامعنؿ نب رسح، رضحت اؾ ہیبص 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت اک اکی ربنت ےس فوض رکان

     383    یثحس                               جلس اول  :  جلس

، زاؤز بً شبيب، حبيب بً ابی حبيب، ونزو بً ہزو، ورکمہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًٔ َهزَ  ًِ َوِنزٔو بِ ًُ أَبٔی َحبٔيٕب َو ثََيا َحبٔيُب بِ ًُ َشبٔيٕب َحسَّ ثََيا َزاُوزُ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوائَٔصَة َحسَّ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ وٕ َو

ٌٔ َجنٔيّىا لٔلعَّ  َ آ َُّهَنا كَاىَا یََتَوؼَّ َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ٔ َو  ََلة

دمحم نب ٰییحی، داؤد نب بیبش، بیبح نب ایب بیبح، رمعف نب رہؾ، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ابرے ںیم اتبیت ںیہ فہ دفونں امنز ےک ےیل اےھٹک فوض رکےت ےھت۔

 ، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم نب ٰییحی، داؤد نب بیبش، بیبح نب ایب بیبح، رمعف نب رہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ذیبن ےس فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن ےس فوض رکان

     384    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، ُّياٌ، ابوِزارة وبسْ،  :  راوی ْٰ ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، اٌ ٘ے والس، محنس بً یحٌ

 ابوزیس مولٰی ونزو بً َحیث، حرضت وبساهَّل بً مسىوز رضْ اهَّل ويہ

ثََيا مُ  ًِ أَبٔيهٔ ح و َحسَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا َوِبُس َحسَّ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ َحنَّ

 ٔ ًِ أَبٔی َزیِٕس َمِولَی َوِنز ِْ َو َِزَاَرَة اِلَىِبٔس ًِ أَبٔی  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ٗٔ َو ا َّی الزَّزَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمِسُىوزٕ أَ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ یِٕث َو ًٔ َُحَ و بِ

 َٔ ًِ ىَبٔيٕذ فٔی إَٔزاَوةٕ  اَل ََل إَٔلَّ َشِيْئ ٔم َٔ ًِ ؤِيَسَک ـَُهوْر  اَل َلُه َلِيَلَة اِلجٔ َٔ َه  لَّ َُ َ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو أ ََِتَوؼَّ  اَل َتِنَزْة ـَِیَبْة َوَماْئ ـَُهوْر 

 َهَذا َحٔسیُث َو٘ٔيٕي 

ی، اوبزدی ومٰیل رمعف نب رحثی

عي س

، اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اؿ ےک فادل، دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اوبزفارة 

 انجل )سج

 

ی لة
 رات ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ل

ونجں وک فظع ےک ےیل ہکم ےس ابرہ رشتفی ےل ےئگ ےھت( ںیم اراشد رفامای اہمترے اپس فوض اک اپین ےہ؟ رعض ایک ھچک ںیہن وساےئ 

 وھتڑی یس ذیبن ےک اھچلگ ںیم۔ اراشد رفامای اپک وجھکرںی اپک رکےن فاال اپین افر فوض رک ایل۔

ی، اوبزدی ومٰیل رمعف نب اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم،  :  رافی

عي س

فعیک، اؿ ےک فادل، دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اوبزفارة 

 رحثی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 ذیبن ےس فوض رکان

     385    حسیث                               جلس اول  :  لسج

وباس بً وليس زمصقی، مزواٌ بً محنس، ابً لہيىہ، ٔيس بً حجاج، خيض ظيىانی، حرضت وبساهَّل بً وباس  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہنا

 ًُ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ اِلَولٔئس الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًِ َحسَّ أج َو ًُ اِلَحجَّ ِيُس بِ َٔ ثََيا  ًُ َلهٔيَىَة َحسَّ ثََيا ابِ ٕس َحسَّ ُمَحنَّ

 ًٔ اَل َٔلبِ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوبَّإس أَ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ِيَىانِٔی َو ًِ َمَىَک َماْئ َحَيٕض العَّ  َمِسُىوزٕ َلِيَلَة اِلجٔ

 ٔ اَل ََل إ َه َتِنَزْة ـَِیَبْة َوَماْئ ـَُهوْر ُظبَّ َٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ٔفيَحٕة  َُ ََِعبَِبُت َوَلِيهٔ َلَّ ىَبٔيّذا فٔی  اَل  َٔ  َوََّیَّ 

َ بٔهٔ  أ َتَوؼَّ َِ 

 اعنصین، رضحت دبع

 
  

اہلل نب ہداس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ہداس نب فدیل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، انب ہعیہل، سیق نب اجحج، خ

 انجل ںیم رضحت انب وعسمد ےس رفامای اہمترے اپس اپین ےہ؟ رعض ایک ںیہن رگم 

 

ی لة
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ل

۔ ریمے افرپ اپین ڈاول ںیم ےن ڈاال ذیبن زیکشمہ ںیم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وجھکر اپک ےہ افر اپین اپک رکےن فاال

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک ۔

 اعنصین، رضحت دبعاہلل نب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

 
  

 ہداس نب فدیل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، انب ہعیہل، سیق نب اجحج، خ

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

  

 دنمسری اپین ےس فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنمسری اپین ےس فوض رکان

     386    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ہصاو بً ونار، مالک بً اىس، ظّواٌ بً ُليه، ُىيس بً ُلنہ، مٍیرة بً ابی بززة ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

َلَنةَ  َُ  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًِ َلِيٕه َو ُُ  ًُ ٌُ بِ َوا ِّ ثَىْٔ َظ ًُ أَىَٕس َحسَّ ثََيا َمالُٔک بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ اِْلَِز  َحسَّ ًِ نٔل ابِ ٗٔ هَُو ٔم َْ

وُل جَ  ُٕ نَٔي أَبَا هَُزیَِزَة َي َُ َُّه  ثَُه أَى ارٔ َحسَّ ًِ بَىْٔ َوِبٔس السَّ ًَ أَبٔی بُزَِزَة َوهَُو ٔم ٌَّ اِلُنٍٔیَرَة بِ َّی اهَّلُ أَ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَی َر اَئ َرُجْل إ

ُب اِلَبَِحَ َوىَحِ  َ٘ َّا ىَزِ وَل اهَّلٔ إٔى ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ ًِ َوَلِيهٔ َو  ٔم
ُ أ َيَتَوؼَّ َِ أِىَا بٔهٔ َؤفِصَيا أَ ٌِ َتَوؼَّ إٔ َِ ًِ اِلَنأئ  لٔيَل ٔم َٕ نُٔل َمَىَيا اِل

ُهوُر َماُؤُه اِلٔحلُّ َمِیتَُتهُ  َه هَُو الفَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ  َمأئ اِلَبَِحٔ 

 نب ہملس، ریغمة نب ایب ربدة ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، وفصاؿ نب میلس، دیعس

صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ دنمسری رفس رکےت ںیہ افر 

وت ایپ ےس رہ اجںیئ وت ایک مہ دنمسری اپین ےس فوض رک ایل رکںی ؟  اےنپ اسھت وھتڑا اس اپین یھب ےل ےتیل ںیہ ارگ مہ اس ےس فوض یھب رکںی

 رفامای اس اک اپین اپک رکےن فاال ےہ افر اس اک رمدار )وخد وخبد رماجےن فایل یلھچم( الحؽ ےہ۔

  ہنعاشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب ہملس، ریغمة نب ایب ربدة ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنمسری اپین ےس فوض رکان

     387    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً بٙیر، ليث بً ُىس، جرف بً ربيىہ، برک بً ُوازة، مسله بً مدَْ، حرضت ابً  :  راوی ُہل بً ابی ُہل، یحٌ

 رفاسْ رضْ اهَّل ويہ

 ٔ ًٔ َرب ًِ َجِىرَفٔ بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثَىْٔ اللَِّيُث بِ ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ بُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ًِ برَِکٔ َحسَّ ًِ يَىَة َو َواَزَة َو َُ  ًٔ بِ
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ِّی تَ  ٔن بَْة أَِجَىُل ِٔيَها َماّئ َوإ ِيُت أَٔظيُس َوكَاىَِت لٔی رٔقِ ُ٘ اَل  َٔ  ِْ أس ًٔ اِلرٔفَ ًِ ابِ ْٕٓ َو َٔ ًٔ َمِد أُِت بَٔنأئ اِلَبَِحٔ ُمِسلٔٔه بِ َوؼَّ

اَل هُوَ  َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُت َذلَٔک لَٔز ُهوُر َماُؤُه اِلٔحلُّ َمِیتَُتهُ  ََِذرَکِ  الفَّ

ی، رضحت انب رفایس ریض اہلل ہنع رفامےت 

 

س

 

ج
م

لہس نب ایب لہس، ٰییحی نب ریکب، ثیل نب دعس، رفج نب رہعیب، رکب نب وسادة، ملسم نب 

 فوض ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ںیہ ںیم اکشر ایک رکات اھت افر ریما اکی زیکشمہ اھت سج ںیم اپین راتھک اھت افر ںیم ےن دنمسری اپین ےس

 فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک۔ اراشد رفامای دنمسر اک اپین اپک رکےن فاال ےہ افر اس اک رمدار الحؽ ےہ۔

ی، رضحت انب رفایس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

س

 

ج
م

 لہس نب ایب لہس، ٰییحی نب ریکب، ثیل نب دعس، رفج نب رہعیب، رکب نب وسادة، ملسم نب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنمسری اپین ےس فوض رکان

     388    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، احنس بً حيبل، ابؤاُه بً ابی زىاز، اُحٖ بً حازو، وبيساهَّل ابً مٕسه، حرضت جابز بً  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 وبساهَّل رضْ اهَّل ويہنا

اَل حَ  َٔ  ٔ ًُ أَبٔی الزِىَاز ٔه بِ ُٔ ا َٕ ثََيا أَبُو اِل ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ثَىْٔ إ ًِ سَّ ًُ َحازٔوٕ َو ُٖ بِ َح ُِ

 َِ ًِ َمأئ اِلَبَِحٔ  ئَٔل َو ُُ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ٕ أَ ًِ َجابٔز َسٕه َو ِٕ ًٔ ٔم ُهوُر َماُؤُه اِلحٔلُّ وُبَِئس اهَّلٔ ابِ اَل هَُو الفَّ َٕ

ثََيا َؤَّیُّ 
َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ًُ َمِیتَُتُه  ٔه بِ ُٔ ا َٕ ثََيا أَبُو اِل ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ اِلَهِسَتَجانٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَحَس بِ

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز َسٕه َو ِٕ ًُ ٔم ًِ وُبَِيسٔ اهَّلٔ هَُو ابِ ًُ َحازٔوٕ َو ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثَىْٔ إ َّی اهَّلُ أَبٔی الزِىَازٔ َحسَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َه  أَ لَّ َُ َوَلِيهٔ َو

 ََِذرَکَ ىَِحَوهُ 

 دمحم نب ٰییحی، ادمح نب لبنح، اوباقمس نب ایب زاند، ااحسؼ نب احزؾ، دیبع اہلل انب مسقم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل امہنع ایبؿ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دنمسری اپین ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت

 اراشد رفامای دنمسر اک اپین اپک رکےن فاال ےہ افر اس اک رمدار الحؽ ےہ۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 امہنع دمحم نب ٰییحی، ادمح نب لبنح، اوباقمس نب ایب زاند، اقحس نب احزؾ، دیبعاہلل انب مسقم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل :  رافی

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

  

 فوض ںیم یسک ےس دمد بلط رکان افر اس اک اپین ڈاانل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم یسک ےس دمد بلط رکان افر اس اک اپین ڈاانل

     389    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، اونض، مسله بً ظبيح، مِسوٗ، حرضت مٍیرہ بً شىبہ :  راوی  ہصاو بً ونار، ويس

ًِ َمِِسُ  ًٔ ُظبَِيٕح َو ًِ ُمِسلٔٔه بِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ًُ یُوىَُس َحسَّ ثََيا ؤيَسْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ ًِ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ ٕٗ َو و

ا َرَجَي تَ  َلنَّ َِ َه لَٔبِىٔؾ َحاَجتٔهٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َج اليَّ اَل ََخَ َٔ َسَل یََسیِهٔ ثُهَّ ُشِىَبَة  ٍَ َِ ََِعبَِبُت َوَلِيهٔ  َٔزاَوةٔ  ِْ ِیُتُه بٔا َّٕ َل

َسَلُهَنا َو  ٍَ َِ ًِ َتِحٔت اِلُجبَّةٔ  َجُهَنا ٔم َِأََِخَ ِت اِلُجبَُّة  َٔ ََِؽا ٔسُل ذَٔراَوِيهٔ  ٍِ َّی ٌََسَل َوِجَهُه ثُهَّ َذَهَب َي ِيهٔ ثُهَّ َظَّ َّّ َمَسَح َوََّی ُخ

 بَٔيا

 نب ویسن، اشمع، ملسم نب حیبص، رسمفؼ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، ٰیسیع

فملس اضقء احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ بج فاسپ آ رےہ ےھت وت ںیم اھچلگ ےل رک احرض وہا ںیم ےن اپین ڈاال۔ آپ یلص اہلل 

  ںوینں )تیمس اہوھتں( وک دوھےن ےگل وت ) ہ )آ (نی( گنت اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس ےن اہھت دوھےئ رھپ رہچہ دوھای رھپ

 فآہل فملس ےن ) ہ ےک ےچین ےس ابزف اکنےل افر اؿ وک دوھای افر ومزفں رپ حسم ایک رھپ ںیمہ امنز ڑپاھیئ۔

 ہبعشاشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ملسم نب حیبص، رسمفؼ، رضحت ریغمہ نب  :  رافی
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم یسک ےس دمد بلط رکان افر اس اک اپین ڈاانل

     390    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ہيثه بً :  راوی ْٰ  جنيل، رشیک، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، ربيي بيت مىوذ رضْ اهَّل ويہا محنس بً یحٌ

ٔس بِ  ًٔ ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ َجنٔيٕل َحسَّ ثََيا اِلَهِيَثُه بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ الزُّبَِئي بِٔئت َحسَّ ًٔ َؤٕيٕل َو

اَلِت أََتِيُت ا َٔ  ٕ َسَل َوِجَهُه َوذَٔراَوِيهٔ َوأََخَذ ُمَىوِذ ٍَ َِ َِٙبُت  ََِس ُٙٔيْ  ُِ اَل ا َٕ َِ  ٕ َه بٔنٔيَؽأَة لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ َماّئ لئَّي

َسَمِيهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا َٔ ٌََسَل  ُه َو َ
َمُه َوُمَؤَخَّ سَّ َٕ هُ ُم َُ َنَسَح بٔهٔ َرأِ َِ  َجٔسیّسا 

رشکی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رعیب تنب وعمذ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج، 

ین ےل رک فآہل فملس ےک اپس ولاٹ ےل رک آیئ۔ رفامای اپین ڈاول ںیم ےن اپین ڈاال وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہچہ ابزف دوھےئ افر این اپ

 اک حسم ایک افر دفونں اپؤں نیت نیت ابر۔ رس ےک اےلگ ےلھچپ ےصح

 دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج، رشکی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رعیب تنب وعمذ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم یسک ےس دمد بلط رکان افر اس اک اپین ڈاانل
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 برش بً نزو، زیس بً حباب، وليس بً وٕبہ، حذيّہ اززی، حرضت ظّواٌ بً وسال رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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 ًُ ُة بِ َّ ثَىْٔ حَُذِي َبَة َحسَّ ِٕ ًُ وُ ثَىْٔ اِلَولٔيُس بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًِ  َحسَّ َة اِْلَِززٔیُّ َو َّ أَبٔی حَُذِي

َه اِلنَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ اَل َظبَِبُت َوََّی الئَّي َٔ إل  ًٔ َوسَّ ٌَ بِ َوا ِّ رَفٔ َواِلَحرَضٔ فٔی اِلُوُؼوئٔ َظ  اَئ فٔی السَّ

رشب نب آدؾ، زدی نب ةحب، فدیل نب ہبقع، ذحہفی ازدی، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ںیم ےن رفس رضح ںیم 

ا 

 

ض
ع
 ء ےتلم ےھت( ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکفاای۔ )ںیم اپین ڈااتل اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

 رشب نب آدؾ، زدی نب ةحب، فدیل نب ہبقع، ذحہفی ازدی، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  ڈاانلفوض ںیم یسک ےس دمد بلط رکان افر اس اک اپین
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رک زوس بً ابی وبساهَّل واُفی، وبسالرکیه بً روح، روح بً ويبسہ، ابووياط مولی وثناٌ بً وّاٌ، ويبسہ بً  :  راوی

 ُىيس، او وياط

ثََيا أَبٔی َرِوُح  ًُ َرِوٕح َحسَّ یٔه بِ ثََيا َوِبُس اِلرَکٔ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًُ أَبٔی َوِبٔس اهَّلٔ اِلَوا زُوُس بِ ثََيا رُکِ ًٔ أَبٔی  َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًٔ ًُ َوِيَبَسَة بِ بِ

 ٔ ت ًِ َجسَّ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ أَبٔيهٔ َوِيَبَسَة بِ ٌَ َو ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ ؤل َويَّإط َمِولَی وُِثَنا ُُ َة بِٔئت َر يَّ َٔ هٔ أُِو أَبٔيهٔ أُِو َويَّإط َوكَاىَِت أََمّة لٔزُ

َه َوأَىَا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِيُت أَُوِؼُئ َر ُ٘ اَلِت  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اؤْس اهَّلٔ َظَّ َٔ ائَٔنْة َوهَُو  َٔ 

ارکلمی نب رفح، رفح نب ،ہسبن، اوبایعش ومیل امثعؿ نب افعؿ، ،ہسبن نب دیعس، اؾ ایعش، روسؽ رکدفس نب ایب دبعاہلل فایطس، دبع

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی رضحت ر ہی ریض اہلل اہنع یک ابدنی اؾ ایعش ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ 

ا  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکفا دای 

 

 ی
َي

 

ن
رکیت یھت۔ ںیم ڑھکی وہیت یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےت۔ )ینعی 

 افاچنیئ ےس اپین رگایت( ۔
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 رک دفس نب ایب دبعاہلل فایطس، دبعارکلمی نب رفح، رفح نب ،ہسبن، اوبایعش ومیل امثعؿ نب افعؿ، ،ہسبن نب دیعس، اؾ ایعش :  رافی

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

  

 بج آدیم دنین ےس دیبار وہ وت اےس ولعمؾ ںیہن وہات ہک رات وک اہھت اہکں اگل۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 بج آدیم دنین ےس دیبار وہ وت اےس ولعمؾ ںیہن وہات ہک رات وک اہھت اہکں اگل۔
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وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، زہزی، ُىيس بً مسيب وابوُلنہ بً وبسالزحنً،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ًٔ  َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ثَىْٔ الزُّهِزٔیُّ َو َحسَّ

ٌَّ أَبَا  ثَاُه أَ َُّهَنا َحسَّ ًٔ أَى ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ َُ َه إٔذَا اِلُنَسئَّب َوأَبٔی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ ٌَ َي هَُزیَِزَة كَا

َُ َوَلِيَها َمزََّتیِٔن أَِو ثَََلثّ  َّْ ُيرِفٔ ٔىَأئ َحً ِْ ََل یُِسخِٔل یََسُه فٔی ا َِ ًِ اللَِّئل  ِه ٔم ُ٘ َن أََحُس َٕ تَِي ُِ ِه ََل یَِسرٔی ِٔيَه بَاتَ ا ُ٘ ٌَّ أََحَس إٔ َِ ِت ا 

 یَُسهُ 

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، دیعس نب بیسم فاوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ےھت 

 ۔ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م دنین ےس دیبار وہ وت اےس ولعمؾ ںیہن وہات ہک رات وک اہھت اہکں اہکں اگل

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، دیعس نب بیسم فاوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 بج آدیم دنین ےس دیبار وہ وت اےس ولعمؾ ںیہن وہات ہک رات وک اہھت اہکں اگل۔
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، وبساهَّل بً وہب، ابً لہيىہ و جابز بً اُناويل، وٕيل، ابً شہاب، حرضت ُاله :  راوی ْٰ  َحملہ بً یحٌ

 ًُ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًٔ  َحسَّ ًِ ابِ ِيٕل َو َٕ ًِ وُ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًُ إ ًُ َلهٔيَىَة َوَجابٔزُ بِ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی ابِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔشَهإب  َیِحٌَْ َحسَّ

 ًِ ِه ٔم ُ٘ َن أََحُس َٕ تَِي ُِ َه إَٔذا ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  الٕٔه َو َُ  ًِ ٔىَأئ  َو ِْ ََل یُِسخِٔل یََسُه فٔی ا َِ ىَِؤمهٔ 

ٔسَلَها ٍِ َّْ َي  َحً

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل ف اجرب نب اامسلیع، لیقع، انب اہشب، رضحت اسمل اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک 

ؤ وت اہھت دوھےئ ریغب یسک ربنت ںیم ہن ڈاال رکف۔ )ینعی این روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م دنین ےس دیبار وہ اج

 یتسس ای الرپفایہ ہن ربوت، ایس ربنت ےس اپین اکنؽ رک اہھت دوھ ول( ۔

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل ف اجرب نب اامسلیع، لیقع، انب اہشب، رضحت اسمل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ولعمؾ ںیہن وہات ہک رات وک اہھت اہکں اگل۔ بج آدیم دنین ےس دیبار وہ وت اےس

     395    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُناويل بً توبہ، زیاز بً وبساهَّل بکائی، وبسالنلک بً ابی ُلامیٌ، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ُُ ًٔ أَبٔی  ًِ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ائٔیُّ َو
ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَبکَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ًُ َتِوبََة َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ٔ وَ َحسَّ ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ٌَ َو اَل َلامِیَ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز

ََل  َِ  َ أ ٌِ یََتَوؼَّ أََراَز أَ َِ ًِ اليَِّوؤ  ِه ٔم ُ٘ اَو أََحُس َٔ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ َّْ  یُِسخِٔل یََسُه فٔی َوُؼوئٔهٔ َحً
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ًَ بَاَتِت یَُسُه َوََل َوََّی َما َو  َّهُ ََل یَِسرٔی أَیِ إٔى َِ ٔسَلَها  ٍِ  َؼَىَهاَي

اامسلیع نب وتہب، زاید نب دبعاہلل اکبیئ، دبعانب ک نب ایب امیلسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

ولعمؾ ںیہن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م دنین ےس دیبار وہ رک فوض رکان اچوہ وت اہھت دوھےئ ریغب اپین ںیم ہن ڈاول ویکہکن 

 اہھت رات وک اہکں اہکں اگل افر سک زیچ رپ راھک۔

 اامسلیع نب وتہب، زاید نب دبعاہلل اکبیئ، دبعانب ک نب ایب امیلسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 بج آدیم دنین ےس دیبار وہ وت اےس ولعمؾ ںیہن وہات ہک رات وک اہھت اہکں اگل۔

     396    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوبرک بً وياط، ابواُحٖ، حرضت حار ُ :  راوی

اَل زَ  َٔ ًِ اِلَحار ُٔٔ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َسَل یََسیِهٔ َحسَّ ٍَ َِ َوا َؤَّی  بَٔنإئ 

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََٙذا َرأَیُِت َر اَل َه َٔ ٔىَاَئ ثُهَّ  ِْ ٌِ یُِسخَٔلُهَنا ا ِبَل أَ َه َظَيَي َٔ لَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، رضحت احرث رفامےت ںیہ ہک یلع رکؾ اہلل فہہج ےن اپین اگنمای افر ربنت ںیم اہھت 

 ڈاےنل ےس لبق اؿ وک دوھای رھپ رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل وک اےسی یہ رکےت داھکی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، رضحت احرث :  رافی

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

  

 فوض ںیم مسب اہلل انہک
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم مسب اہلل انہک

     397    سیثح                               جلس اول  :  جلس

ابورکیب محنس بً وَلٍ، زیس بً حباب، محنس بً بصار، ابووامز وٕسی، احنس بً مييي، ابواحنس زبیری، ٘ثیر  :  راوی

 بً زیس، ربيح بً وبسالزحنً بً ابی ُىيس، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

ثََيا َزیِ  ًُ اِلَىََلٔئ َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو رُکَ ٔسیُّ ح و َحسَّ َٕ ٕ اِلَى ثََيا أَبُو َوأمز إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُحَبأب ح و َحسَّ ُس بِ

ًِ ُربَِئح  ًُ َزیِٕس َو ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  الُوا َحسَّ َٔ ثََيا أَبُو أَِحَنَس الزُّبَیِرٔیُّ  ًُ َمئيٕي َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ٔىيٕس   بِ َُ أَبٔی 

َه اهَّلٔ  ُِ ًِ َلِه یَِذرُکِ ا اَل ََل ُوُؼوَئ لَٔن َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ٔ أَ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو   َوَلِيهٔ َو

 اوبرکبی دمحم نب العء، زدی نب ةحب، دمحم نب اشبر، اوباعرم دقعی، ادمح نب عینم، اوبادمح زریبی، ریثک نب زدی، رحیب نب دبعارلنمح نب

 ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج فوض ںیم اہلل اک انؾ ہن

 س اک فوض ںیہن ۔ےل ا

اوبرکبی دمحم نب العء، زدی نب ةحب، دمحم نب اشبر، اوباعرم دقعی، ادمح نب عینم، اوبادمح زریبی، ریثک نب زدی، رحیب نب  :  رافی

 دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم مسب اہلل انہک

     398    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حسً بً وَّی خَلل، یزیس بً وياؿ، ابوثٕال، رباح بً وبسالزحنً بً ابی ُّياٌ، بيت ُىيس بً زیس، حرضت  :  راوی
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 ابوُىيس رضْ اهَّل ويہ

ثََيا أَبُو ثٔ َحسَّ  ًُ ؤَيإؿ َحسَّ ٌَ أَىَِبأَىَا َیزٔیُس بِ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ُل َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ًٔ َوِبسٔ ثََيا اِلَحَس ًِ َربَاحٔ بِ إل َو َّ

 َّ ًٔ َزیِٕس َتِذرُکُ أَى ٔىئس بِ َُ َتُه بِٔيَت  نَٔي َجسَّ َُ َُّه  ٌَ أَى َيا ِّ ُُ ًٔ أَبٔی  ًٔ بِ وُل الزَِّحَن ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ ًَ َزیِٕس َي ٔىيَس بِ َُ نَٔىِت أَبَاَها  َُ َها 

َه اهَّلٔ ُِ ًِ َلِه یَِذرُکِ ا ًِ ََل ُوُؼوَئ َلُه َوََل ُوُؼوَئ لَٔن َه ََل َظََلَة لَٔن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َوَلِيهٔ اهَّلٔ َظَّ

 نب ایب ایفسؿ، تنب دیعس نب زدی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع نسح نب یلع الخؽ، سیدی نب ایعض، اوباقثؽ، رابح نب دبعارلنمح

 ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج اک فوض ہن وہ اس یک امنز ںیہن )اس اک فوض ںیہن ۔

ؿ، تنب دیعس نب زدی، رضحت اوبدیعس ریض نسح نب یلع الخؽ، سیدی نب ایعض، اوباقثؽ، رابح نب دبعارلنمح نب ایب ایفس :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم مسب اہلل انہک

     399    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی وبساهَّل، يىٕوب بً ُلنہ ليثْ، حرضت  :  راوی ابورکیب و وبسالزحنً بً ابزاہيه، ابً ابی ِسیک، محنس بً موس

 ابوہزیزہ

ُس  ثََيا ُمَحنَّ َُِسیِٕک َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٔ ًُ إٔبَِزاهٔيَه  ًٔ بِ یِٕب َوَوِبُس الزَِّحَن ثََيا أَبُو رُکَ ٔ َحسَّ ًٔ أَب ًُ ُموَسْ بِ ًِ بِ ی َوِبٔس اهَّلٔ َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ِْ َو ِيثٔ َلَنَة اللَّ َُ  ًٔ وَب بِ ُٕ ًِ ََل ُوُؼوَئ َلهُ َيِى لََّه ََل َظََلَة لَٔن َُ

َه اهَّلٔ َوَلِيهٔ  ُِ ًِ َلِه یَِذرُکِ ا  َوََل ُوُؼوَئ لَٔن

 ف دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، دمحم نب وم،ٰی نب ایب دبع اہلل، وقعیب نب ہملس یثیل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی اوبرکبی
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 ںیہن ۔ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج اک فوض ہن وہ اس یک امنز ںیہن افر وج فوض ںیم اہلل اک انؾ ہن ےل اس اک فوض 

 رکبی ف دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، دمحم نب وم،ٰی نب ایب دبعاہلل، وقعیب نب ہملس یثیل، رضحت اوبرہریہاوب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم مسب اہلل انہک

     400    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه ، ابً ابی ِسیک، وبسالنہينً بً وباس بً ُہل بً ُىس ُاوسی، حرضت ُہل بً ُىيس  :  راوی

 الساوسی

 ًٔ ًٔ َوبَّأس بِ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلُنَهِينٔ َُِسیِٕک َو ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًِ َحسَّ اؤٔسِی َو ِىٕس السَّ َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ

اَل ََل َظََلَة لٔنَ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ َجِسهٔ َو َه اهَّلٔ َوَلِيهٔ أَبٔيهٔ َو ُِ ًِ َلِه یَِذرُکِ ا ًِ ََل ُوُؼوَئ َلهُ َوََل ُوُؼوَئ لَٔن

 َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ًِ ََل یُٔحبُّ اِْلَِنَعاَر  ِْ َوََل َظََلَة لَٔن ِّی َوََّی الئَّي ًِ ََل ُيَعَّ ثََيا َوََل َظََلَة لَٔن ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ َلَنَة َحسَّ

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ ؤيَسْ بِ  ًُ َوبَّإس  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلُنَهِينٔ اُر َحسَّ  ًُ َمزِحُووٕ اِلَىفَّ

دبعارلنمح نب اربامیہ ، انب ایب دفکی، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، رضحت لہس نب دیعس اضلدعی ےس رفاتی 

فوض ہن وہ اس یک امنز ںیہن افر وج فوض ںیم اہلل اک انؾ ہن ےل اس اک فوض ںیہن ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج اک 

افر وج  ھج رپ درفد رشفی ہن ڑپےھ اس یک امنز ںیہن افر وج ااصنر ےس تبحم ہن رکے اس اک درفد رشفی یھب ںیہن۔ دفرسی دنس ےس 

 یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، رضحت لہس نب دیعس اضلدعی دبعارلنمح نب اربامیہ ، انب ایب دفکی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 فوض ںیم داںیئ اک ایخؽ رانھک

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم داںیئ اک ایخؽ رانھک

     401    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہياز بً َسی، ابواحوػ، اشىث بً ابی شىثاٍ۔ ُّياٌ بً و٘يي، ونزو بً وبيس ـياِسْ، اشىث بً ابی شىثاٍ،  :  راوی

 ابً ابی شىثاٍ، مِسوٗ، حرضت وائصہ ظسيٕہ رضْ اهَّل ويہا

َيا ِّ ُُ ثََيا  ِىَثأئ ح و َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًِ أَِشَىَث بِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ ًُ َحسَّ ثََيا وَُنزُ بِ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ

ٕٗ وَ  و ًِ َمِِسُ ًِ أَبٔيهٔ َو ِىَثأئ َو ًٔ أَبٔی الصَّ ًِ أَِشَىَث بِ ُّْ َو َيأِٔس لََّه وُبَِيٕس الفَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ

َل َوفٔی اىِتَٔىالٔهٔ إَٔذا اىَِتَىَل  لٔهٔ إَٔذا َتَزجَّ َز َوفٔی َتَزجُّ ُهورٔ إَٔذا َتَفهَّ ًَ فٔی الفُّ َينُّ
ٌَ یُحٔبُّ التَّ  كَا

ی، اثعش نب ایب اثعشء، انب ایب اثعشء، رسمفؼ، 

فس

انہد نب رسی، اوباوحص، اثعش نب ایب اثعشء۔ ایفسؿ نب فعیک، رمعف نب دیبع انط

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ ےس ادتباء وک دنسپ رفامےت ےھت فوض 

 ، یھگنک رکےت فتق یھگنک ںیم افر وجات  ےتنہ فتق وجات ےننہپ ںیم۔ )ینعی رہ اےھچ اکؾ ںیم داںیئ ےس ادتباء ونسمؿ رکےت فتق فوض ںیم

 (ےہ

ی، اثعش نب ایب اثعشء، انب ایب اثعشء،  :  رافی

فس

انہد نب رسی، اوباوحص، اثعش نب ایب اثعشء۔ ایفسؿ نب فعیک، رمعف نب دیبع انط

 یض اہلل اہنعرسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ر

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم داںیئ اک ایخؽ رانھک
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     402    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوجىرف نّيَّی، زہیر  :  راوی ْٰ  بً مىاویہ، اونض، ابوظالح ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہمحنس بً یحٌ

ًِ اِْلَِونَ  ًُ ُمَىاؤَیَة َو ثََيا ُزَهیِرُ بِ ِئَّیُّ َحسَّ َّ ثََيا أَبُو َجِىرَفٕ اليُّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َحسَّ ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ٔض َو

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ثََيا أَ َٔ َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ َِابَِسُؤا بَٔنَيأمئُِٙه  أِتُِه  لََّه إَٔذا َتَوؼَّ َُ بُو َحاتٕٔه ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ  ثََيا ُزَهیِْر  الُوا َحسَّ َٔ ٌَیِرُهَُنا  ِيٕل َو َّ ًُ نُ ًُ َظالٕٔح َوابِ ثََيا ابِ  َحسَّ

ی، زریہ نب اعمفہی، اشمع، اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ٰییحی، 

ی ِّ
ف

 

ن

اوبرفعج 

ا ء ےس دوھای رکف۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 

ض
ع
 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م فوض رکف وت ےلہپ داںیئ ا

ی، ز :  رافی

ی ِّ
ف

 

ن

 ریہ نب اعمفہی، اشمع، اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب ٰییحی، اوبرفعج 

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

  

 اکی ولچ ےس یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی ولچ ےس یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانل

     403    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً جزاح و ابوبرک بً خَلز باہَّی، وبسالىزیز بً محنس، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، حرضت ابً وباس  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہا

زٕ  ًُ َخَلَّ ًُ اِلَجزَّأح َوأَبُو برَِکٔ بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوَفأئ بِ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِٔس بِ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ

ٕة َواحٔ  َِ ًِ َُغِ َٖ ٔم تَِيَص ُِ َه َمِؽَنَؾ َوا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ  َسةٕ َيَسإر َو
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 نب الخد ابیلہ، دبعازعلسی نب دمحم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ہداس ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامےت دبع اہلل نب رجاح ف اوبرکب

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ولچ ےس یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال۔

 زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ہداس ریض اہلل اہنعدبعاہلل نب رجاح ف اوبرکب نب الخد ابیلہ، دبعازعلسی نب دمحم،  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی ولچ ےس یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانل

     404    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک، خالس بً ولٕنہ، وبس خیر، حرضت وَّی رکو اهَّل وجہہ :  راوی

ًِ َوَّٓٔیٕ أَ  ٕ َو ًِ َوِبسٔ َخیِر َنَة َو َٕ ًٔ َوِل ًِ َخالٔٔس بِ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلَُحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َوَلِيهٔ  ٌَّ َر

ْٕٓ َواحٔسٕ  َ٘  ًِ َٖ ثَََلثّا ٔم تَِيَص ُِ َنِؽَنَؾ ثَََلثّا َوا َِ أَ  َه َتَوؼَّ لَّ َُ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، اخدل نب ہمقلع، دبع ریخ، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 فوض ایک افر اکی ولچ ےس نیت ابر یلک یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، اخدل نب ہمقلع، دبع ریخ، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  فیرا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکی ولچ ےس یلک رکان افر انک ںیم اپین ڈاانل

     405    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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، حرضت وبساهَّل بً یزیس انعاری رضْ اهَّل  :  راوی ْٰ ، یحٌ ْٰ وَّی بً محنس، ابوحسین وکَّی، خالس بً وبساهَّل، ونزو بً یحٌ

 ويہ

 ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ًِ َخالٔٔس بِ ثََيا أَبُو اِلُحَسیِٔن اِلُىکَِّٔیُّ َو
ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو  َیِحٌَْ َو

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََتاىَا َر َٔ ْٕٓ َزیِٕس اِْلَِنَعارِٔی  َ٘  ًِ َٖ ٔم تَِيَص ُِ َنِؽَنَؾ َوا َِ أََتِیُتُه بَٔنإئ  َِ ََِسأََلَيا َوُؼوئّا  َه 

 َواحٔسٕ 

ی، اخدل نب دبع اہلل، رمعف نب ٰییحی، ٰییحی، رضحت دبعاہلل نب سیدی ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ۔ رفام

عکِّ

ای  یلع نب دمحم، اوبنیسح 

رے اہں رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض اک اپین بلط رفامای۔ ںیم اپین ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ

 آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی یہ ولچ ےس یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال۔

ی، اخدل نب دبعاہلل، رمعف نب ٰییحی، ٰییحی، رضحت دبعاہلل  :  رافی

عکِّ

 نب سیدی ااصنری ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم، اوبنیسح 

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

  

 وخب ایھچ رطح انک ںیم اپین ڈاانل افر انک اصػ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخب ایھچ رطح انک ںیم اپین ڈاانل افر انک اصػ رکان

     406    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً وبسة، حناز بً زیس، ميعور، ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواحوػ، ميعور، ہَلل بً يسآ، حرضت ُلنہ بً  :  راوی

 ٔيس رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَبٔی َشِیبَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َمِيُعوٕر ح و َحسَّ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو َة َحسَّ

وُل اهَّلٔ ُُ اَل لٔی َر َٔ اَل  َٔ ِيٕس  َٔ  ًٔ َلَنَة بِ َُ  ًِ ٕٓ َو ًٔ َيَسا ًِ هََٔلٔل بِ اىِثُرِ َوإَٔذا  َمِيُعوٕر َو َِ أَِت  لََّه إَٔذا َتَوؼَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ
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أَِوتٔزِ  َِ َتِجَنزَِت  ُِ  ا

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، روصنر، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، روصنر، الہؽ نب اسیػ، رضحت ہملس نب سیق ریض اہلل ہنع ےس 

 ےن  ھج ےس اراشد رفامای بج  م فوض رکف وت انک اصػ رکول افر بج ااجنتسء ںیم ڈےلیھ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اامعتسؽ رکف وت قاؼ دعد ول۔

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، روصنر، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، روصنر، الہؽ نب اسیػ، رضحت ہملس نب سیق ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخب ایھچ رطح انک ںیم اپین ڈاانل افر انک اصػ رکان

     407    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُليه ـائفی، اُناويل بً ٘ :  راوی ثیر، واظه بً لٕيق بً ظبرة، حرضت لٕيق بً ظبرہ ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

 ًِ ٕ َو ثٔیر َ٘  ًٔ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ائٔفٔیُّ َو
َلِيٕه الفَّ ُُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًٔ َظبَِرَة َو ًٔ َلٕٔئق بِ َوأظٔه بِ

وَل  ُُ ُِٔلُت یَا َر اَل  َٔ ٌَ َظائّٔنا أَبٔيهٔ  ٌِ َتُٙو ٗٔ إَٔلَّ أَ تِٔيَصا ُِ َِ فٔی أَل ٔ َِ اِلُوُؼوَئ َوبَال ٔ ب ُِ اَل أَ َٔ ًِ اِلُوُؼؤئ   اهَّلٔ أَِخبٔرِنٔی َو

، اامسلیع نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصة، رضحت طیقل نب ربصہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم

 
ئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب میلس قائ

ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ےھجم فوض ےک ابرے ںیم اتبےیئ۔ اراشد رفامای وخب ایھچ رطح فوض رکف افر ےن رعض 

 رفزہ ہن وہ وت وخب ایھچ رطح انک اصػ رکف ۔

، اامسلیع نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصة، رضحت طیقل نب ربص :  رافی

 
ئ

 ہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب میلس قائ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخب ایھچ رطح انک ںیم اپین ڈاانل افر انک اصػ رکان

     408    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، اُحٖ بً ُلامیٌ وَّی بً محنس، و٘يي، ابً ابی ذئب، ٔاره بً شیبہ، ابوٌفّاٌ مزی، حرضت  :  راوی

 ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا

ثَ  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌَ ح و َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َيا َو َحسَّ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ٘ٔيْي َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٌَ اِلُنِزِی َو ا َّ ًِ أَبٔی ٌََف ًٔ َشِیَبَة َو ارٔهٔ بِ تَِيثٔرُوا َمزََّتیِٔن َٔ ُِ لََّه ا َُ  َو

َتیِٔن أَِو ثَََلثّا ٍَ ٔ  بَال

ؿ یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ذبئ، اقرظ نب ہبیش، اوبرم نؿ رمی، رضحت انب ہداس ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب امیلس

 امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف نیت ابر ایھچ رطح انک اصػ ایک رکف۔

ایب ذبئ، اقرظ نب ہبیش، اوبرم نؿ رمی، رضحت انب ہداس اوبرکب نب ایب ہبیش، اقحس نب امیلسؿ یلع نب دمحم، فعیک، انب  :  رافی

 ریض اہلل امہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخب ایھچ رطح انک ںیم اپین ڈاانل افر انک اصػ رکان

     409    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، زاؤز بً وبساهَّل، مالک بً اىس، ابً شہاب، ابوازریس خوَلنی، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ  ًُ اِلُحَبأب َوَزاُوزُ بِ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ ٔشَهإب  َحسَّ ًِ ابِ ًُ أَىَٕس َو َمالُٔک بِ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی إِٔزرٔیَس اِلَدِوََلنِٔی َو َتِجَنزَ َو ُِ ًِ ا ِلَيِستَِيثٔرِ َوَم َِ  َ أ ًِ َتَوؼَّ لََّه َم َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ِلُيوتٔزِ  َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، داؤد نب دبع اہلل، امکل نب اسن، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

ملس ےن رفامای وج فوض رکے وت انک اصػ رک ےل افر وج ااجنتسء رکےت فتق ڈےلیھ اامعتسؽ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 رکے وت قاؼ دعد ےل۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، داؤد نب دبعاہلل، امکل نب اسن، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

ا ء اک اکی اکی ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء اک اکی اکی ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     410    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 هَّل ىدعی، حرضت ثابت ابی ظّيہ ثنالیوبساهَّل بً وامز بً زْارة، رشیک بً وبسا :  راوی

ًٔ أَ  ًِ ثَابٔٔت بِ َدعٔیُّ َو
ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اليَّ یُک بِ ثََيا رَشٔ اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ أَِلُت أَبَا َحسَّ َُ اَل  َٔ َنالِٔی  َة الثُّ ّٔيَّ بٔی َظ

 َّْ ٌَّ الئَّي ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ أَ ٔ بِ ًِ َجابٔز ُِٔلُت َلهُ حُِسثَِت َو ُِٔلُت َوَمزََّتیِٔن َجِىرَفٕ  اَل َنَىِه  َٔ َ َمزَّّة َمزَّّة  أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ
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اَل َنَىِه  َٔ  َمزََّتیِٔن َوثَََلثّا ثَََلثّا 

ت دبع اہلل نب اعرم نب زرارة، رشکی نب دبعاہلل یعخن، رضحت اثتب ایب ہیفص امثیل ےتہک ںیہ۔ ںیم ےن اوبرفعج ےس وپاھچ آپ وک رضح

ا ء فوض دوھےئ؟ رفامای یج ںیم ےن وپاھچ افر دف د

 

ض
ع
ف اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی یلم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اکی ابر ا

 رمہبت افر نیت نیت رمہبت )یک رفاتی یھب یلم ؟( رفامای یج۔

  امثیلدبعاہلل نب اعرم نب زرارة، رشکی نب دبعاہلل یعخن، رضحت اثتب ایب ہیفص :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء اک اکی اکی ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     411    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً  :  راوی  ُىيس ٔفاٌ، ُّياٌ، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، حرضت ابً وباسابوبرک بً خَلز باہَّی، یحٌ

ًِ َزیِٔس بِ  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ٌُ َو ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َيَسارٕ َحسَّ ًِ َوَفأئ بِ َلَه َو ُِ ًٔ أَ

 َ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ّة  َو َِ ّة َُغِ َِ  َُغِ

اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، ایفسؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

ا ء دوھ رک( فوض رکےت داھکی ۔

 

ض
ع
 اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی اکی ابر )ا

 ؿ، ایفسؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ہداساوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس اطق :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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ا ء اک اکی اکی ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     412    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، رشسیً بً ُىس، ؼحاک بً رشحبيل، زیس بً اُله، اُله، حرضت ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َلَه  ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِٔس بِ ِحبٔيَل َو ًُ رُشَ اُک بِ حَّ ِىٕس أَىَِبأَىَا الؽَّ َُ  ًُ ًُ بِ ثََيا رِٔشٔسی یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ اَل  َحسَّ َٔ ًِ وَُنَز  ًِ أَبٔيهٔ َو َو

َ َواحَٔسّة َواحَٔسةّ َرأَیُِت  أ ٌَزَِوةٔ َتبُوَک َتَوؼَّ لََّه فٔی  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

اوبرکبی، ردشنی نب دعس، احضک نب رشلیبح، زدی نب املس، املس، رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

ا ء دوھ رک( فوض رکےت داھکی۔فآہل فملس وک زغفہ وبتک ںیم اکی اکی ابر 

 

ض
ع
 )ا

 اوبرکبی، ردشنی نب دعس، احضک نب رشلیبح، زدی نب املس، املس، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ا ء نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     413    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً خالس زمصقی، وليس بً مسله زمصقی، ابً ثوباٌ، وبسة بً ابی لبابہ، حرضت شٕيٖ بً ُلنہ :  راوی

 ًِ ٌَ َو ًٔ ثَِوبَا ًِ ابِ ًُ ُمِسلٕٔه الِسَمِصقٔیُّ َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ
ًُ َخالٕٔس الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ

ًِ  َحسَّ ًٔ أَبٔی لَُبابََة َو َوِبَسَة بِ

 ُٕ ٌٔ ثَََلثّا ثَََلثّا َوَي َ آ ٌَ َوَولٔيًّا یََتَوؼَّ اَل َرأَیُِت وُِثَنا َٔ َلَنَة  َُ  ًٔ ٖٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َشٕٔي ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ ُوُؼوُئ َر ََٙذا كَا ٌٔ َه وََل

ثََيا َوِبُس الزَِّحنَ  ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ ثََياُه أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ َه  لَّ َُ ََِذرَکَ َو  ٌَ ًٔ ثَِوبَا ًُ ثَابٔٔت بِ ًٔ بِ
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 ىَِحَوهُ 

دل دیقشم، فدیل نب ملسم دیقشم، انب وثابؿ، دبعة نب ایب ابلہب، رضحت قیقش نب ہملس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت ومحمد نب اخ

ا ء نیت ابر دوھےئ افر دفونں ےن ایبؿ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 

ض
ع
 امثعؿ ریض اہلل ہنع افر یلع ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک فوض ںیم ا

  ااسی یہ اھت۔ اکی افر دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ہیلع فآہل فملس اک فوض

 ومحمد نب اخدل دیقشم، فدیل نب ملسم دیقشم، انب وثابؿ، دبعة نب ایب ابلہب، رضحت قیقش نب ہملس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     414    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، مفلب بً وبساهَّل بً حيفب، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہنا

ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَم  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ لٔٔب بِ ًِ اِلُنفَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ِصقٔیُّ َحسَّ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ َي َذلَٔک إ َِ َ ثَََلثّا ثَََلثّا َوَر أ َُّه َتَوؼَّ ًٔ وَُنَز أَى ًِ ابِ  َه َحِيَفٕب َو

، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےک ابرے ںیم  غت 

 

حی
دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع،  بلط نب دبعاہلل نب 

ا ء دوھ رک( فوض ایک افر اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ وسنمب ایک۔

 

ض
ع
 رمفی ےہ اوہنں ےن نیت نیت ابر )ا

، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنعدبعارلنمح نب اربامیہ  :  رافی غت 

 

حی
 دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع،  بلط نب دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     415    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، خالس بً حياب، ُاله بً مہاجز، مينوٌ بً مہزاٌ، حرضت وائصہ ، ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

 ًِ ٌَ َو ًٔ ٔمِهَزا ٌٔ بِ ًِ َمِيُنو ٔ َو الٕٔه أَبٔی اِلُنَهأجز َُ  ًِ ٌَ َو ا ًُ َحيَّ ثََيا َخالُٔس بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ٔ  َحسَّ َّْ َوائ ٔي ٌَّ اليَّ َصَة َوأَبٔی هَُزیَِزَة أَ

َ ثَََلثّا ثَََلثّا أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

اوبرکبی، اخدل نب ایحب، اسمل نب اہمرج، ومیمؿ نب  رہاؿ، رضحت اعہشئ افر اوبرہریہ ریض اہلل امہنع ےس رمفی ےہ روسؽ اہلل یلص 

ا ء دوھ رک( فوض ایک۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت نیت ابر 

 

ض
ع
 )ا

 اوبرکبی، اخدل نب ایحب، اسمل نب اہمرج، ومیمؿ نب  رہاؿ، رضحت اعہشئ ، اوبرہریہ ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء نیت ابر د

 

ض
ع
 وھانفوض ںیم ا

     416    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، ٔائس ابی الورٔاٍ بً وبسالزحنً ، حرضت وبساهَّل بً ابی اوفی :  راوی  ُّياٌ بً و٘يي، ويس

 ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ائٔٔس بِ َِ  ًِ ًُ یُوىَُس َو ثََيا ؤيَسْ بِ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  وَل َحسَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ  أَبٔی أَِوفَی 

ُه َمزَّ  َُ ِ  ثَََلثّا ثَََلثّا َوَمَسَح َرأ
َ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ةّ اهَّلٔ َظَّ

ایفسؿ نب فعیک، ٰیسیع نب ویسن، اقدئ ایب اولراقء نب دبعارلنمح ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 
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ا ء نیت نیت ابر دوھےئ افر رس اک حسم اکی ابر ایک۔

 

ض
ع
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک فوض ںیم ابیق ا

 ایفسؿ نب فعیک، ٰیسیع نب ویسن، اقدئ ایب اولراقء نب دبعارلنمح ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     417    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، محنس بً یوُْ، ُّياٌ، ليث، شہز بً حوشب، حرضت ابومالک اشىزی رضْ اهَّل :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ًِ ًٔ َحِوَشٕب َو ٔ بِ ًِ َشِهز ًِ َلِيٕث َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ َْ َو ُُ ًُ یُو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أَبٔی َمالٕٔک اِْلَِشَىزِٔی  َحسَّ

ُ ثَََلثّا ثَََلثّا أ َه یََتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ 

، دمحم نب ویفس، ایفسؿ، ثیل، رہش نب وحبش، رضحت اوبامکل ارعشی ریض اہلل رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ٰییحی

ا ء دوھےت ےھت۔

 

ض
ع
 فملس ا

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ایفسؿ، ثیل، رہش نب وحبش، رضحت اوبامکل ارعشی ریض اہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     418    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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بيي بيت مىوذ بً ابوبرک بً ابی شیبہ، و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت ر :  راوی

 ورفاٍ رضْ اهَّل ويہ

ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َؤٕيٕل َو ًٔ ُمَحنَّسٔ بِ  بِ

وَل  ُُ ٌَّ َر اَئ أَ ًٔ َورِفَ ٔ ابِ َ ثَََلثّا ثَََلثّا الزُّبَِئي بِٔئت ُمَىوِذ أ لََّه َتَوؼَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت

ا ء فوض نیت 

 

ض
ع
 نیت ابر دوھےئ۔ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ا ء اکی ابر، دف ابر 

 

ض
ع
 افر نیت ابر دوھانفوض ںیم ا

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء اکی ابر، دف ابر افر نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     419    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً خَلز باہَّی، مزحوو بً وبسالىزیز وفار، وبسالزحيه بً زیس ویم، ابً زیس، مىاویہ بً رقة، حرضت ابً  :  راوی

 ونز رضْ اهَّل ويہنا

ثَىْٔ َوِبُس  اُر َحسَّ ٔ اِلَىفَّ ًُ َوِبٔس اِلَىزٔیز ثَىْٔ َمزِحُوُو بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ  الزَّحٔئه  َحسَّ ًُ َزیِٕس اِلَىیِمُّ َو بِ

َه َواحَٔسّة َو  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَ َر اَل َتَوؼَّ َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ َة َو ًٔ رُقَّ ًِ ُمَىاؤیََة بِ ًِ ََل َو اَل هََذا ُوُؼوُئ َم َٕ َِ احَٔسّة 

َبُل اهَّلُ ٔمِيُه َظََلّة إَٔلَّ بٔهٔ ثُهَّ تَ  ِٕ اَل َهَذا َي َٔ أَ ثَََلثّا ثَََلثّا َو ًِ اِلُوُؼؤئ َوَتَوؼَّ ِسرٔ ٔم َٕ اَل هََذا ُوُؼوُئ اِل َٕ َِ أَ ثِٔيَتیِٔن ثِٔيَتیِٔن  َوؼَّ

أٌ  اَل ؤِيَس رَفَ َٔ َذا ثُهَّ 
َٙ َ َه أ ًِ َتَوؼَّ َُ اِلُوُؼؤئ َوهَُو ُوُؼوئٔی َوُوُؼوُئ َخلٔئل اهَّلٔ إٔبَِزاهٔيَه َوَم َب ُِ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ هٔ أَِشهَ أَ ُس أَ
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ًِ أَیَِها َشاَئ  ُِتَٔح َلهُ ثََناىَٔيُة أَبَِوأب اِلَجيَّةٔ یَِسُخُل ٔم ولُهُ  ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر ٌَّ ُمَحنَّ  َوأَِشَهُس أَ

انب رمع ریض اہلل امہنع اوبرکب نب الخد ابیلہ، رموحؾ نب دبعازعلسی اطعر، دبعارلمیح نب زدی یمع، انب زدی، اعمفہی نب رقة، رضحت 

ا ء فوض اکی اکی ابر دوھ رک رفامای اس فوض ےک ریغب اہلل اعتٰیل امنز وبقؽ ںیہن

 

ض
ع
 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

ا ء دوھےئ اف

 

ض
ع
ا ء فوض دوھےئ افر رفامای ہی انمبس درہج اک فوض ےہ افر نیت نیت ابر ا

 

ض
ع
ر رفامای ہی اکلم رتنی رفامےت افر دف دف رمہبت ا

هَ 

ْ

 

ش
َ
أ
َ
ُ ف
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ْؿ ل
َ
د ُ أ
َه

ْ

 

ش
َ
ـُ فوض ےہ افر ہی ریما افر اربامیہ لیلخ اہلل اک فوض ےہ وج اس رطح فوض رک ےک ےہک ) أ

ُ
 ْ
ا َع 
ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
د ُ أ

 اجےت ںیہ سج ےس اچےہ دالخ

ئ

( وت اس ےک ےیل تن ےک آوھٹں درفازے وھکؽ دی 
ُ
وُسلُة َ
ر
َ
 وہ۔ ف

اوبرکب نب الخد ابیلہ، رموحؾ نب دبعازعلسی اطعر، دبعارلمیح نب زدی یمع، انب زدی، اعمفہی نب رقة، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 امہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

ا ء اکی ابر، دف ابر افر نیت ابر دوھان

 

ض
ع
 فوض ںیم ا

     420    حسیث                               جلس اول  :  جلس

جىرف بً مسارف، اُناويل بً ٔىيب ابوبرش، وبساهَّل بً رعازة شیبانی، زیس بً حواری، مىاویہ بً رقة، وبيس بً  :  راوی

 ونیر، حرضت ابی بً ٘ىب رضْ اهَّل ويہ

اَزَة احَ  ًُ رَعَ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ِىَيٕب أَبُو برِٔشٕ َحسَّ َٔ  ًُ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ ُمَسارٔفٕ َحسَّ ثََيا َجِىرَفُ بِ ًٔ سَّ ًِ َزیِسٔ بِ ِیَبانٔیُّ َو
لصَّ

ِىٕب أَ  َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ ٕ َو ًٔ وَُنیِر ًِ وُبَِيسٔ بِ َة َو ًٔ رُقَّ ًِ ُمَىاؤیََة بِ لََّه َزَوا بَٔنإئ اِلَحَوارِٔی َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر

َبِل اهَّلُ ِٕ أُِه َلِه َي ًِ َلِه یََتَوؼَّ اَل ُوُؼوْئ َم َٔ ُة اِلُوُؼؤئ أَِو  َّ اَل هََذا َولٔي َٕ َِ أَ َمزَّّة َمزَّّة  َتَوؼَّ أَ َمزََّتیِٔن َمزََّتیِٔن َِ  َلُه َظََلّة ثُهَّ َتَوؼَّ

 َٔ اَل َهَذ ثُهَّ  َٕ َِ أَ ثَََلثّا ثَََلثّا  ٔ ثُهَّ َتَوؼَّ ًِ اِْلَِجز َلیِٔن ٔم ِّ ٔ أَُه أَِوَفاُه اهَّلُ ٘ ًِ َتَوؼَّ لٔیَن اَل هََذا ُوُؼوْئ َم َُ ا ُوُؼوئٔی َوُوُؼوُئ اِلُنزِ

ِبَّٔی َٔ  ًِ  ٔم
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فہی نب رقة، دیبع نب ریمع، رضحت ایب نب رفعج نب اسمرف، اامسلیع نب بنعق اوبرشب، دبعاہلل نب رعادة ابیشین، زدی نب وحاری، اعم

ا ء فوض دوھ رک رفامای ہی رقم

 

ض
ع
ر بعک ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین اگنمای افر اکی اکی ابر ا

ا ء فوض ےہ )ہک ریغب اس ےک امنز ںیہن وہیت( ای رفامای ہی فہ فوض ےہ سج ےک ریغب اہلل اعتٰیل امنز وبق

 

ض
ع
ؽ ںیہن رفامےت۔ رھپ دف دف رمہبت ا

ا ء فوض دوھےئ افر رفامای ہی 

 

ض
ع
ریما افر فوض دوھ رک رفامای ہی ااسی فوض ےہ۔ سج رپ اہلل اعتٰیل دفرہا ارج اطعء رفامےت ںیہ۔ رھپ نیت نیت ابر ا

 ےھجم ےس ےلہپ ےک روسولں اک فوض ےہ۔

اہلل نب رعادة ابیشین، زدی نب وحاری، اعمفہی نب رقة، دیبع نب ریمع، رضحت رفعج نب اسمرف، اامسلیع نب بنعق اوبرشب، دبع :  رافی

 ایب نب بعک ریض اہلل ہنع

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

  

 فوض ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن افر دح ےس ڑبےنھ یک رکاتہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن افر دح ےس ڑبےنھ یک رکاتہ

     421    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، ابوزاؤز، خارجہ بً معىب، یوىس ، وبيس، حسً، وًْ بً ؼنزة ُىسی، حرضت ابی بً ٘ىب  :  راوی

 رضْ اهَّل تىالٰی 

 ًِ ًٔ وُبَِيٕس َو ًِ یُوىَُس بِ ًُ ُمِعَىٕب َو ثََيا َخارَٔجُة بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ِْ بِ َ ًِ وًُ ًٔ َو  اِلَحَس

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ِىٕب  َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ ِىٔسِی َو ٌُ َؼِنَزَة السَّ اُل َلُه َوَلَها َٕ ٌَّ لِٔلُوُؼؤئ َشِيَفاىّا يُ ٔ لََّه إ َُ

َواَس اِلَنائٔ  ُِ وا َو ُٕ
 َِاتَّ

دمحم نب اشبر، اوبداؤد، اخرہج نب بعصم، ویسن ، دیبع، نسح،  یت نب رمضة دعسی، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل رفامےت ںیہ ہک 

ای فوض اک اکی اطیشؿ ےہ سج اک انؾ فناہؿ ےہ اذٰہا اپین ںیم فوسوسں ےس وچب۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفام
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 )ویکہکن فہ اس یک وکشش ںیم راتہ ےہ( ۔

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، اخرہج نب بعصم، ویسن ، دیبع، نسح،  یت نب رمضة دعسی، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن افر دح ےس ڑبےنھ یک رکاتہ

     422    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی وائصہ، حرضت ونزو بً شىيب :  راوی  وَّی بً محنس، يىَّی، ُّياٌ، موس

 ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ ًٔ أَبٔی َوائَٔصَة َو ًِ ُموَسْ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َخالٔی َيِىََّی َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔ  َحسَّ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ُشَىِيٕب َو

ٔلَی  ابٔی  إ اَل َجاَئ أرَِعَ اَل َهَذا اِلُوُؼ َٔ َٔ أََراُه ثَََلثّا ثَََلثّا ثُهَّ  َِ ًِ اِلُوُؼؤئ  ََِسأََلُه َو لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ َزاَز الئَّي َن َِ وُئ 

ی أَِو َلَلَه  اَئ أَِو َتَىسَّ َُ ِس أَ َٕ َِ  َوََّی هََذا 

 اےنپ فادل ےس فہ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی داہیت ےک یلع نب دمحم، یلعی، ایفسؿ، وم،ٰی نب ایب اعہشئ، رضحت رمعف نب بیعش

رےنہ فاےل اصبح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر فوض ےک قلعتم درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

رپ ااضہف ایک اس ےن ربا ایک افر زایدیت یک افر فآہل فملس ےن اؿ وک نیت نیت ابر فوض رک ےک داھکای۔ رھپ رفامای ہی وپرا فوض ےہ سج ےن اس 

 ک م ایک۔

 یلع نب دمحم، یلعی، ایفسؿ، وم،ٰی نب ایب اعہشئ، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 ر رکےن افر دح ےس ڑبےنھ یک رکاتہفوض ںیم ایمہن رفی اایتخ

     423    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابواُحٖ شاِعی ابزاہيه بً محنس بً وباس، ُّياٌ، ونزو، رکیب، حرضت ابً وباس :  راوی

نَٔي  َُ ًِ َوِنزٕو  ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ اِلَىبَّأس َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ أِعٔیُّ إٔبَِزاهٔيُه بِ
َٖ الصَّ َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ًَ  َحسَّ نِٔىُت ابِ َُ وُل  ُٕ یِّبا َي رُکَ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَو اليَّ َٕ َِ وُل بٔتُّ ؤِيَس َخاَلًْٔ َمِيُنوىََة  ُٕ ََِعَيِىُت َوبَّإس َي ِنُت  ُٕ َِ ِللُُه  َٕ ًِ َشيَّٕة ُوُؼوئّا ُي أَ ٔم ََِتَوؼَّ لََّه 

َنا َظَيَي  َ٘ 

اوب ااحسؼ اشیعف اربامیہ نب دمحم نب ہداس، ایفسؿ، رمعف، رکبی، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ںیم اینپ اخہل رضحت ومیمہن ریض اہلل 

فملس رات وک اےھٹ افر اکی رپاےن ےس زیکشمے ےس رصتخم اس فوض ایک۔ ںیم یھب ااھٹ  اہنع ےک اپس رات وک رہھٹا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےسیج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک )فےسی یہ ںیم ےن یھب ایک(۔

 نب دمحم نب ہداس، ایفسؿ، رمعف، رکبی، رضحت انب ہداس اوباقحس اشیعف اربامیہ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن افر دح ےس ڑبےنھ یک رکاتہ

     424    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، محنس بً ِؽل، ِؽل، ُاله، حرضت ابً ونز :  راوی

 ٔ ال َُ  ًِ ًِ أَبٔيهٔ َو ِؽٔل َو َّ ًٔ اِل ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرأَی َحسَّ َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ٕه َو

ِٓ ََل ُتِِسٔ  اَل ََل ُتِِسٔ َٕ َِ  ُ أ َه َرُجَّل یََتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  ِٓ َر
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دمحم نب یفصم یصمح، دمحم نب لضف، لضف، اسمل، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک فوض 

 رکےت داھکی وت اراشد رفامای ارساػ ہن رکف، ارساػ ہن رکف۔

 دمحم نب یفصم یصمح، دمحم نب لضف، لضف، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن افر دح ےس ڑبےنھ یک رکاتہ

     425    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ٔتیبہ، ابً لہيىہ، وی بً وبساهَّل مىارفی، ابووبسالزحنً حبَّی، وبساهَّل مىارفی،  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 ابووبسالزحنً حبَّی، حرضت وبساهَّل بً ونزو

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَنَىارٔفٔ  ِْ بِ ًِ حٌَُ ًُ َلهٔيَىَة َو ثََيا ابِ ُٔتَِیَبُة َحسَّ ثََيا  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلُحبَُِّٔی َحسَّ ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَِّحَن ِی َو

 َِ  ُ أ َه َمزَّ بَٔسِىٕس َوهَُو یََتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوِنزٕو أَ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ اَل أَفٔی َو َٕ َِ  ُٓ َ اَل َما َهَذا الِسَّ َٕ

 ُ٘  ٌِ ٔ اَل َنَىِه َوإ َٔ  ْٓ ا ٕ َجارٕ اِلُوُؼؤئ إَِٔسَ  ِيَت َوََّی ىََهز

دمحم نب ٰییحی، ہبیتق، انب ہعیہل، یح نب دبعاہلل اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح، دبعاہلل اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب 

 ہیلع فآہل رمعف رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس ےک اپس ےس سگرے۔ فہ فوض رک رےہ ےھت آپ یلص اہلل

فملس ےن رفامای ہی ایک ارساػ ےہ! رضحت دعس ےن رعض ایک فوض ںیم یھب ارساػ وہات ےہ؟ )احالہکن ہی اکی کین اکؾ ںیم رخچ رکان 

 ےہ( رفامای یج! ارگہچ  م اجری رہن رپ )فوض رک رےہ وہ( )ویکہکن ارگہچ اپین وت اضعئ ںیہن وہ راہ نکیل فتق وت اضعئ وہ راہ ےہ( ۔

دمحم نب ٰییحی، ہبیتق، انب ہعیہل، یح نب دبعاہلل اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح، دبعاہلل اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب رمعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وخب ایھچ رطح فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخب ایھچ رطح فوض رکان

     426    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُاله ابوجہؽه، وبساهَّل بً وبيساهَّل بً وباس، حرضت وبساهَّل بً وباس  :  راوی احنس بً وبسة، حناز بً زیس، موس

 رضْ اهَّل ويہنا

ًُ َوِبَسَة حَ  ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ وُبَِئس اهَّلٔ بِ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ الٕٔه أَبُو َجِهَؽٕه َحسَّ َُ  ًُ ثََيا ُموَسْ بِ ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًٔ سَّ

ُٔ اِلُوُؼوئٔ  َبا ُِ ٔ لََّه بٔإ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََمَزىَا َر َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ  َوبَّإس َو

م، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ہداس، رضحت دبعاہلل نب ہداس ریض اہلل امہنع ےن رفامای

 

 ہ ض
ج

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، وم،ٰی نب اسمل اوب

 ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخب ایھچ رطح فوض رکےن اک مکح دای۔

  :  رافی

 ہ 
ج

م، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ہداس، رضحت دبعاہلل نب ہداس ریض اہلل امہنعادمح نب دبعة، امحد نب زدی، وم،ٰی نب اسمل اوب

 

ض

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخب ایھچ رطح فوض رکان

     427    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی بٙیر، زہیر بً محنس، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، ُىيس بً مسيب، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ
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 ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

سٕ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَهیِرُ بِ ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ أَبٔی بُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َو

 َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نَٔي َر َُ َّهُ  ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَى َُ ًِ أَبٔی  ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىئس بِ ُِٙه َوََّی َما یُٙرَِفُ اهَّلُ َُ اَل أَََل أَزُلُّ

َ بٔهٔ اِلَدَفایَا َوَیزٔیُس  ٔل ثَِرةُ اِلُدَفی إ َ٘ ٔ َو َباُُ اِلُوُؼؤئ َوََّی اِلَنکَارٔه ُِ ٔ اَل إ َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ الُوا بَََّی یَا َر َٔ ی اِلَنَسأجسٔ بٔهٔ فٔی اِلَحَسَيأت 

ََلةٔ  ََلةٔ َبِىَس العَّ  َواىِتَٔماُر العَّ

، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع

ٰیل رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ایک ںیم ںیہمت ااسی لمع ہن اتبؤں سج یک فہج ےس اہلل اعت

ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل ! رفامای الخػ عبط اومر اطخںیئ اعمػ رفام دںی افر ویکینں )ےک ارج( ںیم ااضہف رفام دںی۔ احصہب ےن رعض 

 ےک ابفوجد وخب ایھچ رطح فوض رکان افر دجسم یک رطػ دقومں یک رثکت افر اکی امنز ےک دعب دفرسی امنز ےک ااظتنر ںیم رانہ۔

بیسم، رضحت اوبدیعس دخری ریض  اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دیعس نب :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وخب ایھچ رطح فوض رکان

     428    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يىٕوب بً حنيس بً كاُب، ُّياٌ بً حنزہ، ٘ثیر بً زیس، وليس بً رباح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ اِلَولٔئس بِ  ًٔ َزیِٕس َو ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًِ ًُ َحِنزََة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ  ًٔ َربَإح َو

ٔ َوإِٔوَنالُ  َباُُ اِلُوُؼؤئ َوََّی اِلَنکَارٔه ُِ ٔ اَراُت اِلَدَفایَا إ َّّ َ٘ اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٔلَی اِلَنَسأجسٔ اليَّ َساؤ إ ِٔ  اِْلَ
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 ٔ ََلة ََلةٔ َبِىَس العَّ  َواىِتَٔماُر العَّ

 نب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل وقعیب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب زمحہ، ریثک نب زدی، فدیل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اطخؤں وک اٹمےن فاےل اامعؽ الخػ عبط اومر ےک ابفوجد وخب ایھچ رطح فوض رکان، دجسم یک رطػ 

 دقؾ ااھٹان افر اکی امنز ےک دعب ایلگ امنز اک ااظتنر رکان ںیہ ۔

 ب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب زمحہ، ریثک نب زدی، فدیل نب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعوقعی :  رافی

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

  

 داڑیھ ںیم الخؽ رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داڑیھ ںیم الخؽ رکان

     429    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ابی ونز مسنی، ُّياٌ، وبسالرکیه ابواميہ، حساٌ بً بَلل، حرضت ونار بً یاَس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ةَ  یٔه أَبٔی أَُميَّ ًِ َوِبٔس اِلرَکٔ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی وَُنَز اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َیأَسٕ ح و  َحسَّ ارٔ بِ ًِ َونَّ ًٔ بََٔلٕل َو ٌَ بِ ا ًِ َحسَّ َو

 ًٔ ٌَ بِ ا ًِ َحسَّ َتاَزَة َو َٔ  ًِ وبََة َو ًٔ أَبٔی رَعُ ٔىئس بِ َُ  ًِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی وَُنَز  ثََيا ابِ ًٔ یَأَسٕ َحسَّ ارٔ بِ ًِ َونَّ بََٔلٕل َو

َّی وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر لََّه یَُدِلُل لِٔحَیَتهُ  َٔ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب ایب رمع دمین، ایفسؿ، دبعارکلمی اوباہیم، اسحؿ نب البؽ، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ 

 (اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )فوض( ںیم داڑیھ اک الخؽ رکےت وہےئ داھکی۔ )افر دفراؿ فوض داڑیھ اک الخؽ رکان بحتسم ےہ

 ایب رمع دمین، ایفسؿ، دبعارکلمی اوباہیم، اسحؿ نب البؽ، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع دمحم نب :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داڑیھ ںیم الخؽ رکان

     430    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ابی خالس ٔزویىْ، وبسالززاٗ، اَسائيل، وامز بً شٕيٖ اُسی، ابووائل، حرضت وثناٌ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َشٕٔ  ٔ بِ ًِ َوأمز ائٔيَل َو ًِ إَِٔسَ ٗٔ َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ُّْ َحسَّ زِؤیىٔ َٕ ًُ أَبٔی َخالٕٔس اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٖٕ َحسَّ ًِ  ي ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ٔسِی َو َُ اِْلَ

ََِدلََّل لِٔحَیَتهُ   َ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٌَ أَ ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ  وُِثَنا

 ںیہ ہک دمحم نب ایب اخدل زقفینی، دبعارلزاؼ، ارسالیئ، اعرم نب قیقش ادسی، اوبفالئ، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ںیم داڑیھ اک الخؽ ایک۔

 دمحم نب ایب اخدل زقفینی، دبعارلزاؼ، ارسالیئ، اعرم نب قیقش ادسی، اوبفالئ، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داڑیھ ںیم الخؽ رکان

     431    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر ابواليرض ظاحب البّصی، یزیس  :  راوی محنس بً وبساهَّل بً حّغ بً ہصاو بً زیس بً اىس بً مالک، یحٌ

 رٔاشْ، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ

 َ ثََيا َیِحٌ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًٔ أَىَٔس بِ ًٔ َزیِٔس بِ ًٔ هَٔصاؤ بِ ِّٔغ بِ ًٔ َح ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ أَبُو اليَّرِضٔ َظاحُٔب َحسَّ ثٔیر َ٘  ًُ ْ بِ
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َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ِْ َو أش َٔ ًِ َیزٔیَس الزَّ ِی َو َج اِلَبِّصٔ أَ َخلََّل لِٔحَیَتُه َورَفَّ  إَٔذا َتَوؼَّ

 أََظابَٔىُه َمزََّتیِٔن 

دمحم نب دبعاہلل نب صفح نب اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، ٰییحی نب ایب ریثک اوبارضنل اصبح ارصبلی، سیدی راقیش، رضحت اسن نب 

امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج فوض رکےت وت اینپ داڑیھ ںیم الخؽ رکےت افر اینپ 

 ےتل )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ داڑیھ ںیم الخؽ رکےت۔اایلگنں دف ابر وھک

دمحم نب دبعاہلل نب صفح نب اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، ٰییحی نب ایب ریثک اوبارضنل اصبح ارصبلی، سیدی راقیش، رضحت  :  رافی

 اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 داڑیھ ںیم الخؽ رکان

     432    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالنجيس بً حبيب، اوزاعی، وبسالواحس بً ٔيس، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

ثََيا َوِبُس اِلوَ  ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ
ًُ َحبٔيٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ َحسَّ ثَىْٔ ىَأِْي َو ِيٕس َحسَّ َٔ  ًُ احٔٔس بِ

 َ أ َه إَٔذا َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  َک َوارَٔؼِيهٔ َبِىَؾ اِلَىزِٔک ثُهَّ َشَبَک لِٔحَیَتهُ بٔأََظابٔٔىهٔ  ابِ رَعَ

ًِ َتِحتَٔها  ٔم

اشہؾ نب امعر، دبعادیجمل نب بیبح، افزایع، دبعاولادح نب سیق، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

  داڑیھ ےک ےچین ےس اویلگنں ےس داڑیھ اک الخؽ رکےت۔فملس بج فوض رکےت وت اےنپ راسخرفں وک ھچک ےتلم رھپ

 اشہؾ نب امعر، دبعادیجمل نب بیبح، افزایع، دبعاولادح نب سیق، انعف، رضحت انب رمع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 الخؽ رکان داڑیھ ںیم

     433    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً وبساهَّل رقی، محنس بً ربيىہ َکبی، واظل بً ُائب رٔاشْ، ابوُورة، حرضت ابوایوب انعاری رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ثََيا مُ  ِّیُّ َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ الزَّق َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ِوَرَة َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ُّْ َو أش َٔ ائٔٔب الزَّ ًُ السَّ ثََيا َوأظُل بِ ًُ َربٔيَىَة اِلکََٔلبٔیُّ َحسَّ ُس بِ َحنَّ

ََِدلََّل لٔحِ   َ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ ًِ أَبٔی أَیُّوَب اِْلَِنَعارِٔی   َیَتهُ َو

ریق، دمحم نب رہعیب الکیب، فالص نب اسبئ راقیش، اوبوسرة، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت  اامسلیع نب دبعاہلل

 ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دفراؿ فوض داڑیھ ںیم الخؽ رکےت داھکی۔

 اقیش، اوبوسرة، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنعاامسلیع نب دبعاہلل ریق، دمحم نب رہعیب الکیب، فالص نب اسبئ ر :  رافی

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

  

 رس اک حسم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رس اک حسم

     434    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ  :  راوی ، محنس بً ازریس شاِعی، مالک بً اىس، حرضت ونزو بً یحٌ ْٰ  ربيي بً ُلامیٌ و َحملہ بً یحٌ

 َٔ أِعٔیُّ 
ًُ إِٔزرٔیَس الصَّ ُس بِ اََل أَِخبََرىَا ُمَحنَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  َمَلُة بِ ٌَ َوََحِ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا الزَّبٔيُي بِ ًِ َحسَّ ًُ أَىَٕس َو اَل أَىَِبأَىَا َمالُٔک بِ

ًٔ َیِحٌَْ َهِل َتِسَتٔفيُي أَ َونِ  ًٔ َزیِٕس َوهَُو َجسُّ َوِنزٔو بِ اَل لَٔىِبٔس اهَّلٔ بِ َٔ َُّه  ًِ أَبٔيهٔ أَى ًٔ َیِحٌَْ َو وُل اهَّلٔ زٔو بِ ُُ ٌَ َر َْ كَا ِي َ٘ ٌِ تُزٔیَىْٔ 

ًُ َزیِٕس َنَىِه  اَل َوِبُس اهَّلٔ بِ َٕ َِ  ُ أ لََّه یََتَوؼَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َسَل یََسیِهٔ َمزََّتیِٔن ثُهَّ َظَّ ٍَ َِ أرَِفََُ َوََّی یََسیِهٔ  َِ ََِسَوا بَٔوُؼوٕئ 

 َِ ٔلَی اِلنٔزِ ٌََسَل یََسیِهٔ َمزََّتیِٔن َمزََّتیِٔن إ ٌََسَل َوِجَههُ ثَََلثّا ثُهَّ  تَِيثََر ثَََلثّا ثُهَّ  ُِ َبَل َتَنِؽَنَؾ َوا ِٔ َ أ َِ هُ بَٔيَسیِهٔ  َُ یِٔن ثُهَّ َمَسَح َرأِ َٕ 

 َ ٔلَی اِلَنک َّْ َرَجَي إ اُه ثُهَّ َرزَّهَُنا َحً َّ َٔ ٔلَی  هٔ ثُهَّ َذَهَب بٔهَٔنا إ ُٔ ؤ َرأِ سَّ َٕ ٌََسَل رِٔجَلِيهٔ بٔهَٔنا َوأَِزبََز بََسأَ بُٔن ٌٔ الَّٔذی بََسأَ ٔمِيُه ثُهَّ   ا

ٰییحی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں  رعیب نب امیلسؿ ف رحہلم نب ٰییحی، دمحم نب ادرسی اشیعف، امکل نب اسن، رضحت رمعف نب

رکےت  ےن دبعاہلل نب زدی وج رمعف نب ٰییحی ےک دادا ںیہ ےس اہک ایک آپ ےھجم داھک ےتکس ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض ےسیک

رپ اپین ڈاؽ رک دف دف رمہبت دفونں ابزف  ںوینں  ےھت؟ رضحت دبعاہلل نب زدی ےن رفامای یج۔ رھپ اوہنں ےن فوض اک اپین اگنمای افر اہوھتں

تیمس دوھےئ رھپ دفونں اہوھتں ےس رس اک حسم ایک اہوھتں وک آےگ راھک افر ےھچیپ ےل ےئگ رس ےک اسےنم ےک ےصح ےس حسم رشفع ایک 

 اپؤں دوھےئ۔ رھپ دفونں اہھت دگی کت ےل ےئگ رھپ اہوھتں وک فاسپ فںیہ ےل آےئ اہجں ےس حسم رشفع ایک اھت رھپ دفونں

 رعیب نب امیلسؿ ف رحہلم نب ٰییحی، دمحم نب ادرسی اشیعف، امکل نب اسن، رضحت رمعف نب ٰییحی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رس اک حسم

     435    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وباز بً وواو، حجاج، وفاٍ، حرضت وثناٌ بً وّاٌ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ٌَ بِ  ًِ وُِثَنا ًِ َوَفإئ َو ًِ َحجَّإج َو ًُ اِلَىوَّاؤ َو ثََيا َوبَّازُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ا َّّ وَل اهَّلٔ ًٔ َو ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ
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ُه َمزَّةّ  َُ ِ َنَسَح َرأ َِ  
َ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ہداد نب وعاؾ، اجحج، اطعء، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ر اکی ابر رس اک حسم ایک۔فملس وک داھکی آپ ےن فوض ایک اف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ہداد نب وعاؾ، اجحج، اطعء، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رس اک حسم

     436    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً َسی، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، ابوحيہ، حرضت وَّی رکو اهَّل وجہہ :  راوی

ٌَّ َر  ًِ َوَّٓٔیٕ أَ َة َو ًِ أَبٔی َحيَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ

ُه َمزَّةّ  َُ  َمَسَح َرأِ

انہد نب رسی، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، اوبہیح، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )فوض 

 ںیم( اکی ابر رس اک حسم ایک۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اوباقحس، اوبہیح، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 رس اک حسم

     437    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً راشس بّصی، یزیس مولی ُلنہ، حرضت ُلنہ بً ا٘وً رضْ اهَّل ويہ :  راوی  محنس بً حار ُ مّصی، یحٌ

ثََيا ُمحَ  َلَنَة بِ َحسَّ َُ  ًِ َلَنَة َو َُ ًِ یَزٔیَس َمِولَی  ًُ َرأشٕس اِلَبِّصٔیُّ َو ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ اِلَحار ُٔٔ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ُس بِ اَل نَّ َٔ  ًٔ َو ِ٘ َ ًٔ اِْل

ُه َمزَّةّ  َُ ِ َنَسَح َرأ َِ  
َ أ لََّه َتَوؼَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َرأَیُِت َر

ی، ٰییحی نب رادش رصبی، سیدی ومیل ہملس، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص دمحم نب احرث رصم

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر اکی ابر رس اک حسم ایک۔

  ہملس، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنعدمحم نب احرث رصمی، ٰییحی نب رادش رصبی، سیدی ومیل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رس اک حسم

     438    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ ووَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت ربيي بً مىوذ بً ورفاٍ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہا

ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ ُمَحنَّسٔ َحسَّ ًِ   بِ ًٔ َؤٕيٕل َو بِ

َنَسَح َر  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر
َ أ اَلِت َتَوؼَّ َٔ اَئ  ًٔ َورِفَ ٔ ابِ ُه َمزََّتیِٔن الزُّبَِئي بِٔئت ُمَىوِذ َُ  أِ

اء ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش فیلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب نب وعمذ نب رفع
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 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر دف ابر رس رپ حسم ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش فیلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب نب وعمذ نب رفعاء ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکونں اک حسم رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکونں اک حسم رکان

     439    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ازریس، ابً وجَلٌ، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہنا

ًٔ أَ  ًِ َزیِٔس بِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ يَ َحسَّ ًِ َوَفأئ بِ َلَه َو ُِ ًِ َسإر َو

بَّابََتیِٔن َوَخ  َه َمَسَح أُذُىَِيهٔ َزاخَٔلُهَنا بٔالسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوبَّإس أَ ٔ أُذُىَِيهٔ ابِ ٔلَی َلاهٔز َْ إٔبَِهاَمِيهٔ إ اَل

َنَسَح َلاهَٔزهَُنا َوبَاـَٔيُهَنا َِ 

، انب الجعؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )فوض ںیم( اکونں اک حسم ایک ادنر اک اہشدت یک ایلگن ےس افر اوگنےھٹ اکونں یک تشپ رپ ریھپے۔ 

 ر ےھچیپ دفونں رطػ ےس حسم ایک۔وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکونں ےک اسےنم اف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکونں اک حسم رکان

     440    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، حسً ظالح، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت ربيي بيت مىوذ بً  :  راوی

 ورفاٍ رضْ اهَّل تىالٰی ويہا

ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ وَ َحسَّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ الزُّبَِئي أَ ًٔ َؤٕيٕل َو ًُ ُمَحنَّسٔ بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ یْک َحسَّ ثََيا رَشٔ َلِيهٔ َحسَّ

َنَسَح َلاهَٔز أُذُىَِيهٔ َوبَاـَٔيُهَنا َِ أَ  َه َتَوؼَّ لَّ َُ  َو

دمحم نب لیقع، رضحت رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، نسح اصحل، دبعاہلل نب 

 ایبؿ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر اینپ اویلگنں وک اکونں ےک وسراخ ںیم ڈاال۔

ت رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، نسح اصحل، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضح :  رافی

 اہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکونں اک حسم رکان

     441    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، حسً بً ظالح، وبساهَّل بً محنس وٕيل، ربيي :  راوی

ًٔ َظالٕٔح وَ  ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ
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 ًِ أَِزَخَل إِٔظبَ َؤٕيٕل َو َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  اليَّ
َ أ اَلِت َتَوؼَّ َٔ اَئ  ًٔ َورِفَ ٔ ابِ ِی أُذُىَِيهٔ الزُّبَِئي بِٔئت ُمَىوِذ  َىِيهٔ فٔی ُجَِحَ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، نسح نب اصحل، دبعاہلل نب دمحم لیقع، رعیب ےن اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 فوض ایک اکونں ےک ابرہ افر ادنر۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، نسح نب اصحل، دبعاہلل نب دمحم لیقع، رعیب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکونں اک حسم رکان

     442    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ىسیرکب رضْ اهَّل تىالٰی ويہہصاو بً ونار، وليس، َحیز بً وثناٌ، وبسالزحنً بً ميِسة، حرضت مٕساو بً م :  راوی

ًٔ َمِيَِسَ  ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٌَ َو ًُ وُِثَنا ُ بِ یز ثََيا ََحٔ ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ َساؤ بِ ِٕ ًِ اِلنٔ َة َو

َه َتَوؼَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َب أَ هٔ َوأُذُىَِيهٔ َلاهَٔزهَُنا َوبَاـَٔيُهَناَمِىٔسیرَکٔ ُٔ َنَسَح بَٔزأِ َِ  َ  أ

اشہؾ نب امعر، فدیل، رحسی نب امثعؿ، دبعارلنمح نب رسیمة، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ روسؽ 

 ر ابرہ اک یھب۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر رس اک حسم ایک افر اکونں ےک ادن

 اشہؾ نب امعر، فدیل، رحسی نب امثعؿ، دبعارلنمح نب رسیمة، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکؿ رس ںیم دالخ ںیہ ۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکؿ رس ںیم دالخ ںیہ ۔

     443    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً :  راوی زرکیا بً ابی زائسہ، شىبہ، حبيب بً زیس، وباز بً تنيه، حرضت وبساهَّل بً زیس رضْ  ُویس بً ُىيس، یحٌ

 اهَّل ويہ

 ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًِ َوِبسٔ  َحسَّ ًٔ َتنٔيٕه َو ٔ بِ ًِ َوبَّاز ًٔ َزیِٕس َو ًِ َحبٔئب بِ ًِ ُشِىَبَة َو ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة َو یَّا بِ َزرَکٔ

ًِ الزَّأِسٔ  ٌٔ ٔم لََّه اِْلُذُىَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َزیِٕس   اهَّلٔ بِ

 زادئہ، ہبعش، بیبح نب زدی، ہداد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ وسدی نب دیعس، ٰییحی نب زرکای نب ایب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکؿ رس ںیم دالخ ںیہ۔

 زدی ریض اہلل ہنع وسدی نب دیعس، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، ہبعش، بیبح نب زدی، ہداد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکؿ رس ںیم دالخ ںیہ ۔

     444    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً زیاز، حناز بً زیس، ُياٌ بً ربيىہ، شہز بً حوشب، حرضت ابوامامہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

 ًِ ًٔ َحِوَشٕب َو ٔ بِ ًِ َشِهز ًٔ َربٔيَىَة َو ٌٔ بِ َيا ُٔ  ًِ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ًُ زٔیَازٕ أَىَِبأَىَا َحنَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ ٌَّ َر أَبٔی أَُماَمَة أَ

 َّ ِ َظَّ ی َٔ ِ ٌَ یَِنَسُح اِلَنأ ُه َمزَّّة َوكَا َُ ِ ٌَ یَِنَسُح َرأ ًِ الزَّأِٔس َوكَا ٌٔ ٔم اَل اِْلُذُىَا َٔ َه  لَّ َُ  ٔن ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو
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دمحم نب زاید، امحد نب زدی، انسؿ نب رہعیب، رہش نب وحبش، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

  فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکؿ رس ںیم دالخ ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ابر رس اک حسم رکےت ےھت۔ہیلع

 دمحم نب زاید، امحد نب زدی، انسؿ نب رہعیب، رہش نب وحبش، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اکؿ رس ںیم دالخ ںیہ ۔

     445    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ونزو بً حعین، محنس بً وبساهَّل بً وَلثہ، وبسالرکیه جزری، ُىيس بً مسيب، حرضت  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًٔ وََُلثَةَ  ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُحَعیِٔن َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس اِلرَکٔ  َحسَّ ًِ َو یٔه اِلَجزَرِٔی َو

ٌٔ مٔ  َه اِْلُذُىَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىئس بِ  ًِ الزَّأِسٔ َُ

ریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی دمحم نب ٰییحی، رمعف نب نیصح، دمحم نب دبعاہلل نب الع،ہ، دبعارکلمی زجری، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہ

 رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکؿ رس اک ہصح )ینعی اےکن حسم ےک ےیل دحیلعہ اپین ےنیل یک رضفرت ںیہن رس

 ےک حسم ےک ےیل رت ایک وہا اہھت اکیف ےہ( ۔

 دبعارکلمی زجری، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب ٰییحی، رمعف نب نیصح، دمحم نب دبعاہلل نب الع،ہ،  :  رافی

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

  

 اویلگنں ںیم الخؽ رکان
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں ںیم الخؽ رکان

     446    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً معفی حنصْ، محنس بً حنیر، ابً لہيىہ، یزیس بً ونزو مىارفی، ابووبسالزحنً حبَّی، حرضت مستورز  :  راوی

 بً شساز رضْ اهَّل ويہ

ثَىْٔ َیزٔیُس  ًٔ َلهٔيَىَة َحسَّ ًِ ابِ ٕ َو ًُ حِٔنیَر ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی  َحسَّ یُّ َو ًُ َوِنزٕو اِلَنَىارٔفٔ بِ

وَل  ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ  ٕ از ًٔ َشسَّ ٔ بِ ًِ اِلُنِسَتِورٔز ًٔ اِلُحبَُِّٔی َو ََِدلََّل أََظابَٔي َوِبٔس الزَِّحَن  َ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

ُٔتَیِ  ثََيا  ًُ یَِحٌَْ اِلُحِلَوانٔیُّ َحسَّ ثََيا َخازْٔو بِ
َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ هٔ  ََِذرَکَ رِٔجَلِيهٔ بٔدِٔئّصٔ ًُ َلهٔيَىَة  ثََيا ابِ َبُة َحسَّ

 ىَِحَوهُ 

 یصمح، دمحم نب ریمح، انب ہعیہل، سیدی نب رمعف اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت  درورد نب دشاد ریض اہلل ہنع رفامےت دمحم نب یفصم

 ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک وت دفونں اپؤں یک اویلگنں ںیم ایلگنھچ

 ۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ےس الخؽ ایک

دمحم نب یفصم یصمح، دمحم نب ریمح، انب ہعیہل، سیدی نب رمعف اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت  درورد نب دشاد ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   باب

 اویلگنں ںیم الخؽ رکان

     447    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً وٕبہ، ظالح مولی توامہ، حرضت  :  راوی ابزاہيه بً ُىيس جوہزی، ُىس بً وبسالحنيس بً جىرف، ابً ابی زىاز، موس

 ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا

ثََيا إٔبَِزاهٔي ًِ ُموَسَْحسَّ ًٔ أَبٔی الزِىَازٔ َو ًِ ابِ ًٔ َجِىرَفٕ َو ًُ َوِبٔس اِلَحنٔئس بِ ِىُس بِ َُ ثََيا  ٔىيٕس اِلَجِوَهزٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ًِ  ُه بِ َبَة َو ِٕ ًٔ وُ بِ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ِوأََمةٔ َو َِ اِلُوُؼوَئ  َظالٕٔح َمِولَی التَّ ٔ ب ُِ
َ أ َِ  ٔ ََلة ٔلَی العَّ ُِٔنَت إ إَٔذا 

 َواِجَىِل اِلَناَئ بَیَِن أََظابٔٔي یََسیَِک َورِٔجَلِيَک 

اربامیہ نب دیعس وجرہی، دعس نب دبعادیمحل نب رفعج، انب ایب زاند، وم،ٰی نب ہبقع، اصحل ومیل وتاہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م امنز ےک ےئل اوھٹ وت وخب ایھچ رطح فوض رکف افر امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ا

 اےنپ اہھت اپؤں یک اویلگنں ےک ادنر کت اپین اچنہپؤ۔

ہداس  اربامیہ نب دیعس وجرہی، دعس نب دبعادیمحل نب رفعج، انب ایب زاند، وم،ٰی نب ہبقع، اصحل ومیل وتاہم، رضحت انب :  رافی

 ریض اہلل امہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں ںیم الخؽ رکان

     448    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُليه ـالفی، اُناويل بً ٘ثیر، واظه بً لٕيق بً ظبرة، حرضت لٕيق بً ظبرة  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

 ًِ ٕ َو ثٔیر َ٘  ًٔ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ائٔفٔیُّ َو
َلِيٕه الفَّ ُُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َلٕٔئق  َحسَّ ًِ  َوأظٔه بِ ًٔ َظبَِرَة َو بِ

َِ اِلُوُؼوَئ َوَخِلِل بَیَِن اِْلََظابٔٔي  ٔ ب ُِ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  أَبٔيهٔ 
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رفامےت ںیہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب میلس قایفل، اامسلیع نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصة، رضحت طیقل نب ربصة ریض اہلل ہنع ایبؿ

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وخب ایھچ رطح فوض رکف افر اویلگنں ےک درایمؿ الخؽ رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب میلس قایفل، اامسلیع نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصة، رضحت طیقل نب ربصة ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں ںیم الخؽ رکان

     449    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالنلک بً محنس رٔاشْ، مىنز بً محنس بً وبيساهَّل ابی راِي، محنس بً وبيساللہابوراِي، وبيساهَّل بً ابی  :  راوی

 راِي، حرضت ابوراِي رضْ اهَّل ويہ

ًٔ أَبٔی ًٔ وُبَِيسٔ اهَّلٔ بِ ًُ ُمَحنَّسٔ بِ ثََيا َمِىَنزُ بِ ُّْ َحسَّ أش َٔ ٕس الزَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًٔ  َحسَّ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ثَىْٔ أَبٔی َو َرإِٔي َحسَّ

َک َخاَتَنهُ  َ ََحَّ أ ٌَ إَٔذا َتَوؼَّ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔيهٔ أَ  أَبٔی َرإِٔي َو

ہ ا وب
لِّ
راعف، دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع دبعانب ک نب دمحم راقیش، رمعم نب دمحم نب دیبع اہلل ایب راعف، دمحم نب دیبع ا

 ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج فوض رکےت وت اینپ ارتشگنی وک الہ ےتیل ۔

ہ ا وبراعف، دیبعاہلل نب ایب :  رافی
لِّ
 راعف، رضحت اوبراعف دبعانب ک نب دمحم راقیش، رمعم نب دمحم نب دیبعاہلل ایب راعف، دمحم نب دیبعا

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ازیایں دوھان

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ازیایں دوھان

     450    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حرضت وبساهَّل بً ونزابوبرک بً ابی شی :  راوی ْٰ  بہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ميعور، ہَلل بً يسآ، ابویحٌ

ًِ َمِيُعوٕر  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ٕٓ َو ًٔ َيَسا ًِ هََٔلٔل بِ َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَی َر َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ اَل َویِْل َیِحٌَْ َو َٕ َِ ابُُهِه َتلُوُح  َٕ ٌَ َوأَِو ئُو ِوّما یََتَوؼَّ َٔ لََّه  َُ

وا اِلُوُؼوَئ  ٍُ ٔ ب ُِ ًِ اليَّارٔ أَ أب ٔم َٕ  لِِٔلَِو

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، روصنر، الہؽ نب اسیػ، اوبٰییحی، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل

ہل فملس ےن ھچک ولوگں وک داھکی ہک فوض رک ےکچ ںیہ افر اؿ یک ازیایں کمچ ریہ ںیہ )ینعی کشخ رےنہ یک فہج ےس امنایں وطر رپ ہیلع فآ

 ولعمؾ وہ راہ ےہ( وت رفامای الہتک وہ اؿ ازیویں ےک ےئل دفزخ یک، وخب ایھچ رطح فوض ایک رکف۔

 ؿ، روصنر، الہؽ نب اسیػ، اوبٰییحی، رضحت دبعاہلل نب رمعاوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ازیایں دوھان

     451    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حاته، وبسالنؤمً بً وَّی، وبسالسَلو بً َحب، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ ظسيٕہ رضْ ٔفاٌ، ابو :  راوی

 اهَّل تىالٰی ويہا
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ٕب  ًُ ََحِ ََلؤ بِ ثََيا َوِبُس السَّ ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلُنِؤٔم ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ اَل اِل َوَة وَ َٔ ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ًِ أَبٔيهٔ  َو

ًِ اليَّارٔ  أب ٔم َٕ لََّه َویِْل لِِٔلَِو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة   َو

 نم نب یلع، دبعاالسلؾ نب رحب، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ 

ئ

و
م
ل

اطقؿ، اوباح م، دبعا

رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )فوض ںیم کشخ رہ اجےن فایل( ازیویں ےک ےئل الہتک ےہ دفزخ یک آگ 

 یک۔

 نم نب یلع، دبعاالسلؾ نب رحب، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاطقؿ، اوباح :  رافی

ئ

و
م
ل

  م، دبعا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ازیایں دوھان

     452    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس وابوخالس احنز، محنس  :  راوی محنس بً ظباح، وبساهَّل بً رجاٍ مکی، ابً وجَلٌ۔ ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 بً وجَلٌ، ُىيس بً ابی ُىيس، ابوُلنہ، حرضت وائصہ ےن )اپيے بَائی( حرضت وبسالزحنً رضْ اهَّل ويہ

ًُ العَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبةَ َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ ح و َحسَّ ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ِّیُّ َو ًُ َرَجإئ اِلَنک ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا بَّأح َحسَّ  َحسَّ

 ًِ ٔىيٕس َو َُ ًٔ أَبٔی  ٔىئس بِ َُ  ًِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٔىيٕس َوأَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو َُ  ًُ اَل َرأَِت َوائَٔصُة َوِبَس َیِحٌَْ بِ َٔ َلَنَة  َُ أَبٔی 

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  إٔن َِ َِ اِلُوُؼوَئ  ٔ ب ُِ اَلِت أَ َٕ َِ  ُ أ ًٔ َوهَُو یََتَوؼَّ ًِ الزَِّحَن وُل َویِْل لِٔلَىَزأٔئب ٔم ُٕ َه َي

 اليَّارٔ 

الجعؿ۔ اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس فاوباخدل ارمح، دمحم نب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس،  دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، انب

اوبہملس، رضحت اعہشئ ےن )اےنپ اھبیئ( رضحت دبعارلنمح ریض اہلل ہنع وک فوض رکےت داھکی وت رفامای وخب ایھچ رطح فوض رکف اس 

ہی رفامےت انس دفزخ یک آگ یک الہتک ےہ اؿ ازیویں ےک ےئل۔ )وج ازیایں فوض  ےئل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
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 ( ےک درایمؿ ےب اایتحیط ای الرپفایہ یک فہج ےس کشخ رہ اجںیئ

یب دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، انب الجعؿ۔ اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس فاوباخدل ارمح، دمحم نب الجعؿ، دیعس نب ا :  رافی

 دیعس، اوبہملس، رضحت اعہشئ ےن )اےنپ اھبیئ( رضحت دبعارلنمح ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ازیایں دوھان

     453    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالىزیز بً مدتار، ُہيل، اٌ ٘ے والس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا  ًُ اِلُنِدَتارٔ َحسَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َهِيْل َو ُُ

ًِ اليَّ  أب ٔم َٕ اَل َویِْل لِِٔلَِو َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي  ارٔ َو

دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعازعلسی نب اتخمر، لیہس، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ازیویں ےک ےئل ابتیہ ےہ دفزخ یک آگ یک۔

 ر، لیہس، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعازعلسی نب اتخم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ازیایں دوھان

     454    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، احوػ، ابواُحٖ، ُىيس بً ابی رکیب، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ٕب وَ  ًٔ أَبٔی رَکٔ ٔىئس بِ َُ  ًِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز

وَل اهَّلٔ ُُ نِٔىُت َر ًِ اليَّارٔ َُ وُل َویِْل لِٔلَىَزأٔئب ٔم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوحص، اوب ااحسؼ ، دیعس نب ایب رکبی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ویں ےک ےئل ۔فملس وک ہی رفامےت انس دفزخ یک آگ یک الہتک ےہ اؿ ازی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوحص، اوباقحس، دیعس نب ایب رکبی، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ازیایں دوھان

     455    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وثناٌ و وثناٌ بً اُناويل زمصٕياٌ، وليس بً مسله، شیبہ بً احيْ، ابوَُلو اُوز، ابوظالح  :  راوی

اشىزی، ابووبساهَّل اشىزی، حرضت خالس بً وليس، یزیس بً ابی ُّياٌ، رشحبيل بً حسيہ اور ونزو بً الىاػ رضْ اهَّل 

 ويہه

ثََيا اِلَىبَّاُس  ثََيا َشِیَبُة  َحسَّ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ ا َنٔىيَل الِسَمِصٕٔيَّ ُِ ٔ ًُ إ ٌُ بِ ٌَ َووُِثَنا ًُ وُِثَنا ًُ بِ بِ

ثَىْٔ أَبُو َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَِشَىزٔیُّ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح اِْلَِشَىزِٔی َحسَّ َوزٔ َو ُِ وٕ اِْلَ َلَّ َُ ًِ أَبٔی  ْٔ َو ًٔ أَبٔی  اِْلَِحَي ًٔ اِلَولٔئس َویَزٔیَس بِ ًِ َخالٔٔس بِ َو

َّی اهَّلُ وَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نُٔىوا ٔم َُ ًٔ اِلَىأػ كُلُّ َهُؤََلٔئ  ًٔ َحَسَيَة َوَوِنزٔو بِ ِحبٔيَل ابِ ٌَ َورُشَ َيا ِّ وا ُُ اَل أَتٔنُّ َٔ َه 
لَّ َُ َلِيهٔ َو

ًِ اليَّارٔ  أب ٔم َٕ  اِلُوُؼوَئ َویِْل لِِٔلَِو

ی ا ؿ، فدیل نب ملسم، ہبیش نب افنح، اوبالسؾ اوسد، اوباصحل ارعشی، اوبدبع اہلل ارعشی، 
ق

 

َ
ن
ہداس نب امثعؿ ف امثعؿ نب اامسلیع د
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رضحت اخدل نب فدیل، سیدی نب ایب ایفسؿ، رشلیبح نب ہنسح افر رمعف نب ااعلص ریض اہلل مہن بس )احصہب رکاؾ( ےن انس ہک روسؽ 

 فملس ےن رفامای فوض وپری رطح رکف الہتک ےہ اؿ ازیویں )ینعی ازیویں ےک افرپ ےک  ےھٹ رعوقب( ےک ےئل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 دفزخ یک آگ ےس۔

ی ا ؿ، فدیل نب ملسم، ہبیش نب افنح، اوبالسؾ اوسد، اوباصحل ارعشی، اوبدبعاہلل  :  رافی
ق

 

َ
ن
ہداس نب امثعؿ ف امثعؿ نب اامسلیع د

 دی نب ایب ایفسؿ، رشلیبح نب ہنسح افر رمعف نب ااعلص ریض اہلل مہنارعشی، رضحت اخدل نب فدیل، سی

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

  

 اپؤں دوھان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپؤں دوھان

     456    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہابواَلحوػ، ابواُحٖ، حرضت ابوحيہ :  راوی

اَل َرأَیُِت  َٔ َة  ًِ أَبٔی َحيَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔلَی َحسَّ َسَمِيهٔ إ َٔ َسَل  ٍَ َِ  َ أ  َولٔيًّا َتَوؼَّ

ا َٔ َِٙىَبیِٔن ثُهَّ  لََّه اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌِ أُرَٔیُِٙه ـُُهوَر ىَبِٔيُِٙه َظَّ  َل أََرِزُت أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، رضحت اوبہیح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج وک داھکی آپ ےن فوض ایک وت 

 ںیھمت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فوض داھکؤں ۔ ہک دفونں اپؤں ونخٹں تیمس دوھےئ ، رھپ رفامای ںیم ےن اچاہ

 ہ ا وباالوحص، اوباقحس، رضحت اوبہیح :  رافی
ي ی

 

س
 اوبرکب نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپؤں دوھان

     457    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وليس بً مسله، َحیز بً وثناٌ، وبسالزحنً ميِسة، حرضت مٕساو بً مىس یرکب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوِبسٔ  ٌَ َو ًُ وُِثَنا یزُ بِ ثََيا ََحٔ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ  َحسَّ َساؤ بِ ِٕ ًِ اِلنٔ َة َو ًٔ َمِيَِسَ ًٔ بِ الزَِّحَن

َسَل رِٔجَلِيهٔ ثَََلثّا ثَََلثّا ٍَ َِ  َ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َب أَ  َمِىٔسیرَکٔ

 اہلل ہنع ےتہک ںیہ روسؽ اہلل یلص اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، رحسی نب امثعؿ، دبعارلنمح رسیمة، رضحت دقماؾ نب دعم رکیب ریض

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک وت دفونں اپؤں نیت نیت ابر دوھےئ ۔

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، رحسی نب امثعؿ، دبعارلنمح رسیمة، رضحت دقماؾ نب دعم رکیب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپؤں دوھان

     458    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابً وليہ، روح بً ٔاُه، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت ربيي :  راوی

ًٔ مُ  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٔه َو ُٔ ا َٕ ًٔ اِل ًِ َرِؤح بِ َة َو ًُ وَُليَّ ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َحسَّ َٔ ًِ الزُّبَِئي  ًٔ َؤٕيٕل َو َحنَّسٔ بِ

ًِ َهَذا اِلَحسٔیٔث َتِىىْٔ َحسٔیَثَها الَّذٔ  ََِسأََلىْٔ َو ًُ َوبَّإس  َ أََتانٔی ابِ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ِت أَ ی َذرَکَ

ِسَل َوََل أَٔجُس فٔی َ٘ٔتأب اهَّلٔ إَٔلَّ الِ  ٍَ ٌَّ اليَّاَس أَبَِوا إَٔلَّ اِل ٔ ًُ َوبَّإس إ اَل ابِ َٕ َِ ٌََسَل رِٔجَلِيهٔ   َنِسَح َو
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اہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب رفامےت ںیہ ہک رضحت انب ہداس ریمے اہں اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، رفح نب اقمس، دبع

رشتفی الےئ افر  ھج ےس اس دحثی ابمرہک ےک ابرے ںیم درایتف ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک وت اےنپ 

یسک افر مکح وک ںیہن امےتن افر ےھجم اہلل یک اتکب  دفونں اپؤں دوھےئ رھپ انب ہداس ےن رفامای ولگ فوض ںیم اپؤں دوھےن ےک العفہ

 ںیم حسم ےک العفہ افر ھچک ںیہن اتلم ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، رفح نب اقمس، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت رعیب :  رافی

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

  

 فوض اہلل اعتٰیل ےک مکح ےک وماقف رکان ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض اہلل اعتٰیل ےک مکح ےک وماقف رکان ۔

     459    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، جامي بً شساز ابی ظرخہ، حنزاٌ، ابوبززہ، حرضت وثناٌ بً وّاٌ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ازٕ أَبٔی َظ  ًٔ َشسَّ ًِ َجأمٔي بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ نِٔىُت حُنِ َحسَّ َُ اَل  َٔ َة  ٌَ رِخَ َزا

َّی اهَّلُ َولَ  ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ٌَ یَُحِس ُُ َو ا َّّ ًَ َو ٌَ بِ نَٔي وُِثَنا َُ َُّه  ًِ أََتهَّ اِلُوُؼوَئ یَُحِس ُُ أَبَا بُزَِزَة فٔی اِلَنِسجٔٔس أَى اَل َم َٔ لََّه  َُ ِيهٔ َو

 ًَّ اَراْت لَٔنا بَِیَيُه َّّ َ٘ ََلةُ اِلَنُِٙتوبَاُت  َِالعَّ َنا أََمَزُه اهَّلُ  َ٘ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد ایب رخصہ، رمحاؿ، اوبربدہ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن اہلل اعتٰیل ےک مکح وماقف وپری رطح فوض ایک وت رفض امنزںی درایمین افاقت 

 ں( ےک ےئل افکرہ ںیہ ۔)ےک انگہ وہ
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 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد ایب رخصہ، رمحاؿ، اوبربدہ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ٰیل ےک مکح ےک وماقف رکان ۔فوض اہلل اعت

     460    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً خَلز، حرضت  :  راوی ْٰ بً خَلز، یحٌ ، حجاج، ہناو، اُحٖ بً وبساهَّل بً ابی ـلحہ، وَّی بً یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 رِاوہ بً راِي

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ثََيا حَ  َحسَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ًٔ بِ ًُ َیِحٌَْ بِ ثَىْٔ َؤَّیُّ بِ
ًٔ أَبٔی ـَِلَحَة َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ اْو َحسَّ ثََيا َهنَّ جَّاْج َحسَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ِْ َظَّ ٌَ َجالّٔسا ؤِيَس الئَّي َُّه كَا ًٔ َرإِٔي أَى َِاَوَة بِ ًِ َوِنهٔ رٔ ًِ أَبٔيهٔ َو زٕ َو لََّه َخَلَّ ََّها ََل َتتٔهُّ َظََلْة ْٔلََحٕس  َُ اَل إٔى َٕ َِ

یِٔن َوَیِنَسُح بٔزَ  َٕ َِ ٔلَی اِلنٔزِ ٔسُل َوِجَهُه َویََسیِهٔ إ ٍِ َنا أََمَزُه اهَّلُ َتَىالَی َي َ٘ ََ اِلُوُؼوَئ  ٔ َّْ يُِسب َِٙىَبیِٔن َحً ٔلَی اِل هٔ َورِٔجَلِيهٔ إ ُٔ  أِ

نب ایب ہحلط، یلع نب ٰییحی نب الخد، ٰییحی نب الخد، رضحت رافہع نب راعف ےتہک ںیہ ہک فہ یبن یلص  دمحم نب ٰییحی، اجحج، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ، آپ ےن رفامای یسک یک امنز اس فتق کت وپری ںیہن وہیت بج کت اہلل اعتٰیل ےک 

ہ دوھےئ افر دفونں ابزف  ںوینں تیمس دوھےئ افر رس اک حسم رکے افر دفونں مکح ےک اطمقب وخب ایھچ رطح فوض ہن رکےل ہک رہچ

 اپؤں ونخٹں تیمس دوھےئ ۔

 دمحم نب ٰییحی، اجحج، امہؾ، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، یلع نب ٰییحی نب الخد، ٰییحی نب الخد، رضحت رافہع نب راعف :  رافی

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

  

 فوض ےک دعب ) اپین ڑھچ انک ۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب ) اپین ڑھچ انک ۔

     461    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، زرکیا بً ابی زائسہ، ميعور، مجاہس، حٙه بً ُّياٌ ثٕفی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

اَل  َٔ ًُ أَبٔی َزائَٔسَة  یَّا بِ ثََيا َزرَکٔ ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا ُمَجا َحسَّ اَل َمِيُعوْر َحسَّ َٔ ًِ هْٔس َو

َ ثُهَّ أََخَذ  أ لََّه َتَوؼَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َُّه َرأَی َر فِٔی أَى َٕ
ٌَ الثَّ َيا ِّ ُُ  ًٔ َٙٔه بِ َجهُ اِلَح َيَؽَح بٔهٔ رَفِ َِ ًِ َمإئ  ا ٔم ًّّ

َ٘ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، زرکای نب ایب زادئہ، روصنر، اجمدہ، مکح نب ایفسؿ یفقث ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن 

 ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک رھپ ولچ رھب اپین ےل رک رتس ےک اقملب ڑھچ اک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، زرکای نب ایب زادئہ، روصنر، اجمدہ، مکح نب ایفسؿ یفقث ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب ) اپین ڑھچ انک ۔

     462    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً محنس رفیابی، حساٌ بً وبساهَّل، ابً لہيىہ، وٕيل، زہزی، رعوة، حرضت اُامہ بً زیس بً حارثہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوِبٔس اهَّلٔ حَ  ٌُ بِ ا ثََيا َحسَّ َیابٔیُّ َحسَّ ٕس اِلرٔفِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
اَل َحسَّ َٔ َوَة  ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ِيٕل َو َٕ ًِ وُ ًُ َلهٔيَىَة َو ثََيا ابِ سَّ

 ِ َه َولََّنىْٔ ٔجب لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َحارٔثََة  ًُ َزیِٔس بِ اَمُة بِ َُ ُ ثََيا أ ٌِ َحسَّ َرائٔيُل اِلُوُؼوَئ َوأََمَزنٔی أَ
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ثََيا أَبُو َحاتٕٔه ح َوَحسَّ أَِنَؽَح َتِحَت  َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ًِ اِلَبِؤل َبِىَس اِلُوُؼؤئ  ُج ٔم ًُ ثَِوبٔی لَٔنا َیرِخُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ  ًٔ َلهٔيَىَة  ًِ ابِ ُّْ َو ِيئس
َْ التَّ ُُ  یُو

انب ہعیہل، لیقع، زرہی، رعفة، رضحت ااسہم نب زدی نب احر،ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی اربامیہ نب دمحم رفاییب، اسحؿ نب دبع اہلل، 

ےک  ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن فوض اھکسای افر ےھجم مکح دای ہک فوض ےک دعب ڑپکفں

 ےچین ےٹنیھچ ڈاولں اشیپب ےک رطقفں یک فہج ےس ۔

 اربامیہ نب دمحم رفاییب، اسحؿ نب دبعاہلل، انب ہعیہل، لیقع، زرہی، رعفة، رضحت ااسہم نب زدی نب احر،ہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب ) اپین ڑھچ انک ۔

     463    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسین بً ُلنہ یحنسی، ُله بً ٔتیبہ، حسً بً وَّی ہاشیم، وبسالزحنً ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ َوَّٓٔیٕ اِلهَ  ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ُٔتَِیَبَة َحسَّ  ًُ ِلُه بِ َُ ثََيا  َلَنَة اِلَيِحنٔسٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ثََيا اِلُحَسیُِن بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن أشیٔمُّ َو

 ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔج َو َِاىَِتٔؽِح اِْلرَِعَ أَِت   َذا َتَوؼَّ

مد ی، ملس نب ہبیتق، نسح نب یلع اہیمش، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 
ح
ي 

نیسح نب ہملس 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج فوض رکف وت اپین ڑھچک ول ۔

مد ی، ملس نب ہبیتق، نسح :  رافی
ح
ي 

 نب یلع اہیمش، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع نیسح نب ہملس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب ) اپین ڑھچ انک ۔

     464    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، واظه بً وَّی، ٔيس، ابً ابی ليَّٰی، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًِ أَبٔی الزُّ  ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًِ ابِ ِيْس َو َٔ ثََيا  ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َوأظُه بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَحسَّ ُُ أَ َر اَل َتَوؼَّ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو ُل بَیِر

َجهُ  َيَؽَح رَفِ َِ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

فوض  دمحم نب ٰییحی، اعمص نب یلع، سیق، انب ایب ٰیلیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ایک رھپ رتس ےک اقملب اپین ڑھچاک ۔

  یلع، سیق، انب ایب ٰیلیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب ٰییحی، اعمص نب :  رافی

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

  

 فوض افر لسغ ےک دعب وت ہیل اک اامعتسؽ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ ےک دعب وت ہیل اک اامعتسؽ

     465    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رمح، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، ُىيس بً ابی ہيس، ابومزة مولی وٕيل، حرضت آو ہانی بيت ابی  :  راوی

 ـالب رضْ اهَّل ويہ

 ٔ ًِ یَز ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ أَبَا ُمزََّة َمِولَی َؤٕيٕل َحسَّ ًٔ أَبٔی هِٔيٕس أَ ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو یَس بِ
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 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر َٔ ِتٔح  َّ ٌَ َواُو اِل ا كَا َّهُ َلنَّ ثَِتُه أَى ٌَّ أُوَّ َهاىٕٔئ بِٔيَت أَبٔی ـَالٕٔب َحسَّ ثَُه أَ ٔلَی ٌُِس َحسَّ لََّه إ َُ لٔهٔ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

َْ بٔهٔ  اِلَتَح َِ َِاـَٔنُة ثُهَّ أََخَذ ثَِوبَُه   ََِستََرِت َوَلِيهٔ 

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دیعس نب ایب دنہ، اوبرمة ومیل لیقع، رضحت اّؾ اہین تنب ایب قابل ریض اہلل ہنع رفامیت 

ےن ےک ےئل ڑھکے وہےئ افر رضحت افہمط ریض اہلل ہنع اؿ رپ رپدہ ےئک ںیہ ہک حتف ہکم ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہن

 وہےئ ںیھت رھپ آپ ےن ڑپکا ایل افر اس ںیم ٹپل ےئگ ۔

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دیعس نب ایب دنہ، اوبرمة ومیل لیقع، رضحت اّؾ اہین تنب ایب قابل ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ ےک دعب وت ہیل اک اامعتسؽ

     466    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي، ابً ابی ليَّٰی، محنس بً وبسالزحنً بً ُىس بً زْارہ، محنس بً رشحبيل، حرضت ٔيس  :  راوی

 بً ُىس

ًٔ بِ  ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َلِيََّی َو ثََيا ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ اَرَة َو َْ ًٔ ُز َىَس بِ ُِ ُمَحنَّسٔ  ًٔ أَ

 َِ َوَؼِىَيا َلهُ َماّئ  َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل أََتاىَا الئَّي َٔ ِىٕس  َُ  ًٔ ِئس بِ َٔ  ًِ ِحبٔيَل َو ًٔ رُشَ ٕة بِ َّ اٌَِتَسَل ثُهَّ أََتِیَياُه بٔنِٔلَح

 َ ٔ اِلَوِرٔس َوَّ ٔلَی أَثَز ِّی أَىُِمزُ إ َن َٙأ َِ َِاِشَتَنَل بَٔها  ٕة  يَّ ُٔ  ی وَُٙئهٔ َوِر

یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ٰیلیل، دمحم نب دبعارلنمح نب دعس نب زرارہ، دمحم نب رشلیبح، رضحت سیق نب دعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اہں رشتفی الےئ مہ ےن آپ ےئلیک اپین راھک ، آپ ےن لسغ ایک رھپ مہ ےن اکی اچدر شیپ یک وج 
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  رہ ی وہیئ یھت )فرس زرد رگن یک اھگس ےہ نمی ںیم وہیت یھت( رپ فرس ےک اشنؿ ریمی اگنوہں ےک اسےنم ںیہ ۔فرس ںیم

 یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ٰیلیل، دمحم نب دبعارلنمح نب دعس نب زرارہ، دمحم نب رشلیبح، رضحت سیق نب دعس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض افر لسغ ےک دعب وت ہیل اک اامعتسؽ

     467    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ُاله بً ابی الجىس، رکیب، ابً وباس، آو النؤميین حرضت  :  راوی

 مينوىہ رضْ اهَّل ويہ

 َُ  ًِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَ َحسَّ یِٕب الٔٔه بِ ًِ رُکَ بٔی اِلَجِىٔس َو

َه بَٔثوِ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت أََتِيُت َر َٔ ًِ َخاَلتٔهٔ َمِيُنوىََة  ًُ َوبَّإس َو ثََيا ابِ ًِ اِلَجَيابَةٔ َحسَّ ٕب حٔیَن اٌَِتَسَل ٔم

ُُّؾ اِلَناَئ  ُه َوَجَىَل یَِي زَّ  رَفَ

 نینم رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنع رفامیت  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب

ئ

و
م
ل

دمحم، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، رکبی، انب ہداس، اّؾ ا

ہیلع فآہل فملس  ںیہ )اکی رمہبت( بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ انجتب ایک وت ںیم ےن ڑپکا شیپ ایک۔ آپ یلص اہلل

 ڑاھڑےن ےگل ۔ ےن فہ فاسپ رک دای افر )اہھت ےس( اپین

 نینم رضحت ومیمہن ریض اہلل  :  رافی

ئ

و
م
ل

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، رکبی، انب ہداس، اّؾ ا

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 فر لسغ ےک دعب وت ہیل اک اامعتسؽفوض ا

     468    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وليس و احنس ازہز، مزواٌ بً محنس، یزیس بً ُنق، وؼین بً وفاٍ، محّوه بً ولٕنہ، حرضت ُلناٌ  :  راوی

 ِارسْ رضْ اهَّل ويہ

ًُ اِلَولٔيسٔ َو  ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ثََيا اِلَؤؼیُن َحسَّ ًُ الِسِنٔق َحسَّ ثََيا یَزٔیُس بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٔ  ٔ ًُ اِْلَِزَهز ًُ أَِحَنُس بِ بِ

َه تَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ِْ أَ ارٔٔس َّ ٌَ اِل ِلَنا َُ  ًِ َنَة َو َٕ ًٔ َوِل ُّوهٔ بِ ًِ َمِح ٕٓ كَاىَِت َوَفإئ َو َلَب ُجبََّة ُظو َٕ َِ أَ  َوؼَّ

َنَسَح بَٔها َوِجَههُ  َِ  َوَلِيهٔ 

ہداس نب فدیل ف ادمح ازرہ، رمفاؿ نب دمحم، سیدی نب طمس، فنیض نب اطعء، وفحمظ نب ہمقلع، رضحت  نامؿ افریس ریض اہلل ہنع رفامےت 

 ) ہ وج انہپ وہا اھت اٹل رک ایس ےس )اانپ رہچہ ابمرک( رہچہ وپھچن ایل۔ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر افؿ اک

ہداس نب فدیل ف ادمح ازرہ، رمفاؿ نب دمحم، سیدی نب طمس، فنیض نب اطعء، وفحمظ نب ہمقلع، رضحت  نامؿ افریس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 فوض ےک دعب یک داع

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب یک داع

     469    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابونىيه، ونزو بً وبساهَّل وہب ابوُلامیٌ  :  راوی ْٰ ْٰ بً وبسالزحنً، حسین وَّی و زیس بً حباب، محنس بً یحٌ موس

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ىدعی، زیس بً ویم، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ

ًُ اِلُحَبأب ح و َحسَّ  ًُ َوَّٓٔیٕ َوَزیُِس بِ ثََيا اِلُحَسیُِن بِ ًٔ َحسَّ ًُ َوِبسٔ الزَِّحَن ثََيا ُموَسْ بِ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ

ثَىْٔ َزیِْس اِلَىیِمُّ  اَل َحسَّ َٔ َدعٔیُّ 
ٌَ اليَّ َلامِیَ ُُ ًٔ َوهِٕب أَبُو  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثََيا َوِنزُو بِ الُوا َحسَّ َّی  َٔ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َمالٕٔک َو ًِ أَىَٔس بِ َو

َه  لَّ َُ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوِحَسُه ََل  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل ثَََل َُ َمزَّإت أَِشَهُس أَ َٔ ًَ اِلُوُؼوَئ ثُهَّ  أَِحَس َِ أَ  ًِ َتَوؼَّ اَل َم یَک َلُه َوأَِشَهُس َٔ رَشٔ

ًِ أَیَِها َشاَئ زَ  ُِتَٔح َلُه ثََناىَٔيُة أَبَِوأب اِلَجئَّة ٔم ولُُه  ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر ٌَّ ُمَحنَّ ثََيا أَ ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ َلَنَة اِل َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ َخَل 

 ٔ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه بَٔيِحؤه ًُ َنِّصٕ َحسَّ  إٔبَِزاهٔيُه بِ

ومیس نب دبعارلنمح، نیسح یلع ف زدی نب ةحب، دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، رمعف نب دبعاہلل فبہ اوبامیلسؿ یعخن، زدی نب یمع، رضحت 

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وخب دمعیگ ےس فوض رکے رھپ اسن نب امکل

 اجےت ںیہ سج )درفازے( ےس اچےہ دالخ وہ ۔

ئ

 نیت ابر ہی املکت ےہک وت اس صخش ےک ےئل تن ےک آوھٹں درفازے وھکؽ دی 

 نب ةحب، دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، رمعف نب دبعاہلل فبہ اوبامیلسؿ یعخن، زدی نب یمع، وم،ٰی نب دبعارلنمح، نیسح یلع ف زدی :  رافی

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب یک داع

     470    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ولٕنہ بً ونزو زارمی، ابوبرک بً وياط، ابواُحٖ، وبساهَّل بً وفاٍ بجَّی، وٕبہ بً وامز جہىْ، حرضت ونز بً  :  راوی

 خفاب رضْ اهَّل ويہ

ًُ َويَّا ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ارٔمٔیُّ َحسَّ
ًُ َوِنزٕو السَّ َنُة بِ َٕ ثََيا َوِل ًٔ َحسَّ َبَة بِ ِٕ ًِ وُ ًٔ َوَفإئ اِلَبَجَِّٔی َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٕط َو
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ًِ ُمِس  َه َما ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ أب  ًٔ اِلَدفَّ ًِ وَُنَز بِ ِْ َو ٕ اِلُجَهىٔ ًُ اِلُوُؼوَئ َوأمز ُيِحٔس َِ  
ُ أ لٕٔه یََتَوؼَّ

ٔ  ثُهَّ  ُِتَٔحِت َلُه ثََناى ولُُه إَٔلَّ  ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوأَِشَهُس أَ وُل أَِشَهُس أَ ُٕ ًِ أَیَِها َي َيُة أَبَِوأب اِلَجيَّةٔ یَِسُخُل ٔم

 َشاَئ 

 نب اعرم ،ینہ، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ہمقلع نب رمعف داریم، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب اطعء یلجب، ہبقع

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج املسمؿ ایھچ رطح )آداب ف ةحتسمت کت اک ایخؽ رھک رک( فوض رکے 

 اجےت ںیہ سج ےس اچےہ دالخ وہ اجےئ 

ئ

 ۔رھپ ہی املکت ےہک اس ےک ےئل تن ےک آوھٹں درفازے وھکؽ دی 

ہمقلع نب رمعف داریم، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، دبعاہلل نب اطعء یلجب، ہبقع نب اعرم ،ینہ، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 لتیپ ےک ربنت ںیم فوض رک ان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لتیپ ےک ربنت ںیم فوض رک ان

     471    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ظحابی رُول ، حرضت  :  راوی ْٰ ، یحٌ ْٰ ابوبرک بً ابی شیبہ، احنس بً وبساهَّل، وبسالىزیز بً ماجصوٌ، ونزو بً یحٌ

 وبساهَّل بً زیس رضْ اهَّل ويہ

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ثََيا َوِنزُو بِ َحسَّ ٌٔ َحسَّ ًٔ اِلَنأجُصو ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َو ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ  بِ ًُ یَِحٌَْ َو

و ُُ اَل أََتاىَا َر َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًٔ َزیِٕس َظاحٔٔب اليَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ِجَيا َلُه َماّئ َو َِأََِخَ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُل اهَّلٔ َظَّ

َ بٔهٔ  أ ََِتَوؼَّ ًِ ُظرِفٕ   فٔی َتِوٕر ٔم
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبع اہلل، دبعازعلسی نب اموشجؿ، رمعف نب ٰییحی، ٰییحی، احصیب روسؽ ، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنع

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اہں رشتفی الےئ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل لتیپ ےک 

 اکنال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس فوض رک ایل ۔ ربنت ےس اپین

اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعاہلل، دبعازعلسی نب اموشجؿ، رمعف نب ٰییحی، ٰییحی، احصیب روسؽ ، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لتیپ ےک ربنت ںیم فوض رک ان

     472    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، وبسالىزیز بً محنس زراورزی، وبيساهَّل بً ونزو، ابزاہيه بً وبساهَّل بً جحض،  :  راوی

 وبساهَّل بً جحض، حرضت زیيب بً جحض رضْ اهَّل ويہ

 ًِ َراَوِرزٔیُّ َو ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ َحسَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ًٔ وَُنَز َو وُبَِئس اهَّلٔ بِ

 َٔ ًِ ُظرِفٕ  ٌَ َلَها ٔمِدَؽْب ٔم َُّه كَا ًِ َزیَِيَب بِٔئت َجِحٕض أَى ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َجِحٕض َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٔس بِ َُِِٙيُت أَُرِجُل ُمَحنَّ اَلِت 

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َه ِٔيهٔ َرأَِس َر

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، دیبع اہلل نب رمعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب شحج، دبعاہلل نب شحج، رضحت 

زبنی نب شحج ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک امہری اکی لتیپ یک نگل )تشط( یھت ںیم اس ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رک ںیم یھگنک ایک رکیت یھت۔ )ینعی لتیپ ےک ربنت رھگ ںیم لمعتسم ےھت( ۔ےک رس ابم

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، دیبعاہلل نب رمعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب شحج، دبعاہلل نب شحج،  :  رافی
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 رضحت زبنی نب شحج ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 لتیپ ےک ربنت ںیم فوض رک ان

     473    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، رشی، ابزاہيه بً جزیز، ابوزْوہ بً ونزو بً جزیز، حرضت ابوہزیزہ رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ًِ إٔبَِزاهٔيَه  یٕک َو ًِ رَشٔ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ٕ َو ًٔ َجزٔیز ًٔ َوِنزٔو  بِ َوَة بِ ِْ أَبٔی ُز

َ فٔی َتِورٕ  أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٕ َو ًٔ َجزٔیز  بِ

اتی اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، رشی، اربامیہ نب رجری، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رف

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ربنت ںیم )ےس اپین ےل ےل رک( فوض ایک )اشدی فہ ربنت لتیپ اک وہ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، رشی، اربامیہ نب رجری، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دنین ےس فوض اک وٹانٹ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنین ےس فوض اک وٹانٹ
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     474    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ :  راوی

 ٔ ًِ إ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوائَٔصَة َحسَّ َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ بَِزاهٔيَه َو

ٌَ َر  اَلِت كَا اَل الفَّ َٔ َٔ  ُ أ ِّی َوََل یََتَوؼَّ ُيَعَّ َِ وُو  ُٕ َُّذ ثُهَّ َي َّْ یَِي َه یََياُو َحً لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ اَل َو٘ٔيْي َتِىىْٔ ُُ َٔ  ُّْ َيأِٔس

أجْس  َُ  َوهَُو 

امیت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس اجےت ٰیتح اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ رف

ی ےتہک ںیہ ہک رضحت فعیک ےن رفامای رضحت 

فس

ہک رخاےٹ ےتیل رھپ ڑھکے وہےت افر امنز ڑپھ ےتیل افر فوض ہن رکےت ، رضحت انط

ابیق امنز وپری رک ےتیل افر فوض ہن رکےت(  اعہشئ یک رماد ہی یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم وس اجےت )افر دجسہ ےس اھٹ رک

 ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنین ےس فوض اک وٹانٹ

     475    حسیث                               جلس اول  :  سجل

ْٰ بً زرکیا بً ابی زائسہ، حجل، ِؽيل بً ونزو، ابزاہيه، ولٕنہ، حرضت وبساهَّل  :  راوی وبساهَّل بً وامز بً زْارة، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

ثََيا یَِحٌَْ اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ إٔبَِزاهٔيَه  َحسَّ ًٔ َوِنزٕو َو َُِؽِئل بِ  ًِ إج َو ًِ َحجَّ ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة َو یَّا بِ ًُ َزرَکٔ بِ

 َِ اَو  َٔ َذ ثُهَّ  َّ َّْ َن َه ىَاَو َحً لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوِبٔس اهَّلٔ أَ َنَة َو َٕ ًِ َوِل َّیَو  َعَّ
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ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، لجح، لیضف نب رمعف، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ  دبع اہلل نب اعرم نب زرارة،

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےئ ٰیتح ہک رخاےٹ ےئل رھپ اےھٹ افر امنز ڑپیھ ۔

  نب رمعف، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب اعرم نب زرارة، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، لجح، لیضف :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دنین ےس فوض اک وٹانٹ

     476    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وباز ابوہبیرة انعاری، ُىيس بً جبیر،  :  راوی وبساهَّل بً وامز بً زْارة، ابً ابی زائسہ، َحیث بً ابی مرط، یحٌ

 حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ

ًِ َیِحٌَْ ًٔ أَبٔی َمرَطٕ َو یِٔث بِ ًِ َُحَ ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة َو ًِ ابِ اَرَة َو َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ َوبَّازٕ أَبٔی هَُبیَِرَة اِْلَِنَعارِٔی  َحسَّ بِ

َّی اهَّلُ وَ  َّْ َظَّ ٔي ٌَ ىَِوُمهُ َذلَٔک َوهَُو َجالْٔس َيِىىْٔ اليَّ اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ لََّه َو َُ  َلِيهٔ َو

دبع اہلل نب اعرم نب زرارة، انب ایب زادئہ، رحثی نب ایب رطم، ٰییحی نب ہداد اوبریبہة ااصنری، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض 

 ۔ اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی وسان )سج ےک دعب فوض ےئک ریغب امنز ڑپھ ےتیل ےھت( ےھٹیب ےھٹیب وہات اھت

دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، انب ایب زادئہ، رحثی نب ایب رطم، ٰییحی نب ہداد اوبریبہة ااصنری، دیعس نب ریبج، رضحت انب  :  رافی

 ہداس ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 وٹانٹ دنین ےس فوض اک

     477    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً معفی حنصْ، وؼین بً وفاٍ، محّوه بً ولٕنہ، وبسالزحنً بً وائذ اززی، حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ  :  راوی

 بً ابی ـالب

ًٔ َولِ  ُّوهٔ بِ ًِ َمِح ًٔ َوَفإئ َو ًِ اِلَؤؼیٔن بِ ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن َنَة َو َٕ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب أَ ًِ َؤَِّی بِ ِ َوائٕٔذ اِْلَِززِٔی َو أ ِلَیَتَوؼَّ َِ ًِ ىَاَو  َن َِ هٔ  اَل اِلَىیُِن ؤكَاُئ السَّ َٔ لََّه  َُ  هٔ َو

دمحم نب یفصم یصمح، فنیض نب اطعء، وفحمظ نب ہمقلع، دبعارلنمح نب اعذئ ازدی، رضحت یلع ریض اہلل ہنع نب ایب قابل ےس رفاتی 

  ےہ درب اک۔ وج وس اجےئ وت فوض رکے ۔ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای آھکن دنبنھ

 دمحم نب یفصم یصمح، فنیض نب اطعء، وفحمظ نب ہمقلع، دبعارلنمح نب اعذئ ازدی، رضحت یلع ریض اہلل ہنع نب ایب قابل :  رافی

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

  

 ایبؿ اپیک اک :   ابب

 دنین ےس فوض اک وٹانٹ

     478    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، واظه، ذر، حرضت ظّواٌ بً وسال رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ وَُیِیَيَة  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ إل  ًٔ َوسَّ ٌَ بِ َوا ِّ ًِ َظ ٕ َو ْٓ ًِ زٔ ًِ َوأظٕه َو َو

ًِ مٔ  ٔٙ ًِ َجَيابَٕة َل َيا ثَََلثََة أَیَّاوٕ إَٔلَّ ٔم َِ ا َّ ًَ خٔ ٔ ٌِ ََل ىَِيز َه َیأُِمزُىَا أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَائٕٔق َوبَِوٕل َوىَِووٕ َظَّ  ًِ 

ؿ نب ہنییع، اعمص، ذر، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفس
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فملس ےن ںیمہ ااجزت دے ریھک یھت ہک نیت دؿ کت ومزے ہن ااترںی رگم انجتب وہ وت ااتر دںی نکیل اشیپب، اپاخہن افر دنین ےس ہن 

 ااترںی ۔

 ؿ نب ہنییع، اعمص، ذر، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفس :  رافی

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

  

 رشاگمہ وک وھچ ےن ےس فوض وٹانٹ ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشاگمہ وک وھچ ےن ےس فوض وٹانٹ ۔

     479    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وبساهَّل بً ازریس، ہصاو بً رعوة، رعوة، مزواٌ بً حٙه، حرضت بِسہ بيت ظّواٌ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہا

 ًِ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٙٔه  َحسَّ ًٔ اِلَح ٌَ بِ ًِ َمزَِوا ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ هَٔصاؤ بِ

هُ  ِه َذرَکَ ُ٘ َه إَٔذا َمسَّ أََحُس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ  ٌَ َوا ِّ َة بِٔئت َظ ًِ بُِِسَ ِ َو أ ِلَیَتَوؼَّ َِ   

نب رعفة، رعفة، رمفاؿ نب مکح، رضحت رسبہ تنب وفصاؿ ریض اہلل اہنع رفامےت  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، اشہؾ

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اینپ رشاگمہ وک وھچےئ وت اس وک اچےئہ ہک فوض رکےل ۔

 فة، رعفة، رمفاؿ نب مکح، رضحت رسبہ تنب وفصاؿ ریض اہلل اہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، اشہؾ نب رع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 رشاگمہ وک وھچ ےن ےس فوض وٹانٹ ۔

     480    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وبساهَّل بً ىاِي، ابوذئب، وٕبہ بً  :  راوی ْٰ ابزاہيه بً ميذری خزامی، مىً بً ويس

 وبسالزحنً بً ثوباٌ، حرضت جابز بً وبساهَّل ويہ

ثَ  ًُ ؤيَسْ ح و َحسَّ ًُ بِ ثََيا َمِى ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
ثََيا َوبُِس َحسَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ َيا َوِبُس الزَِّحَن

ًٔ َوِبٔس الزَّحِ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َبَة بِ ِٕ ًِ وُ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ًُ ىَإِٔي َجنٔيّىا َو ًٔ اهَّلٔ بِ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٌَ َو ًٔ ثَِوبَا ًٔ بِ َن

ا َٔ َىَلِيهٔ اِلُوُؼوُئ َوِبٔس اهَّلٔ  َِ ُه  ِه َذرَکَ ُ٘ َه إٔذَا َمسَّ أََحُس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  َل 

اربامیہ نب ذنمری زخایم، نعم نب ٰیسیع، دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، دبعاہلل نب انعف، اوبذبئ، ہبقع نب دبعارلنمح نب وثابؿ، 

ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اینپ رشاگمہ وک  رضحت اجرب نب دبعاہلل ہنع

 وھچےئ وت اس رپ فوض الزؾ ےہ

اربامیہ نب ذنمری زخایم، نعم نب ٰیسیع، دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، دبعاہلل نب انعف، اوبذبئ، ہبقع نب دبعارلنمح نب  :  رافی

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ہنع وثابؿ،

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشاگمہ وک وھچ ےن ےس فوض وٹانٹ ۔

     481    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، مہىَّی بً ميعور، وبساهَّل بً احنس بً بصیر بً ذ٘واٌ زمصقی، مزواٌ بً محنس، ہيثه بً  :  راوی

 حنيس، وَلٍ بً حار ُ، مٙحول، ويبسہ بً ابی ُّياٌ، حرضت او حبیبہ رضْ اهَّل ويہ
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ًُ َمِيُعوٕر ح َّی بِ ثََيا اِلُنَىَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ  َحسَّ َوا
ِ٘ ًٔ َذ ٔ بِ ًٔ َبٔصیر ًُ أَِحَنَس بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ و َحسَّ

ًِ َم  ًُ اِلَحار ُٔٔ َو ثََيا اِلَىََلُئ بِ ًُ حَُنِيٕس َحسَّ ثََيا اِلَهِيَثُه بِ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ َوِيَبَسَة بِ ُِٙحوٕل َو

 ٌَ َيا ِّ ِلَیَتوَ ُُ َِ َجُه  ًِ َمسَّ رَفِ وُل َم ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَلِت  َٔ ًِ أُِو َحبٔیَبَة  ِ َو أ  ؼَّ

ی نب روصنر، دبعاہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث، لوحکؽ،

ہ عِّ
م

 اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 ،ہسبن نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس وج

  رشاگمہ وک وھچےئ وت اس وک اچےئہ ہک فوض رکےل۔اینپ

ی نب روصنر، دبعاہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث،  :  رافی

ہ عِّ
م

اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 لوحکؽ، ،ہسبن نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رشاگمہ وک وھچ ےن ےس فوض وٹانٹ ۔

     482    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٕاری، حرضت ابوایوب رضْ ُّياٌ بً و٘يي، وبسالسَلو بً َحب، اُحٖ بً ابی رفوة، زہزی، وبساهَّل بً وبسال :  راوی

 اهَّل ويہ

ًِ الزُّهِزِٔی  َوَة َو ًٔ أَبٔی رَفِ َٖ بِ َح ُِ ٔ ًِ إ ٕب َو ًُ ََحِ ََلؤ بِ ثََيا َوِبُس السَّ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ َوِبٕس َحسَّ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن  َو

وَل اهَّلٔ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔی أَیُّوَب  ارِٔی َو َٕ ِ  اِل أ ِلَیَتَوؼَّ َِ َجهُ  ًِ َمسَّ رَفِ وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ایفسؿ نب فعیک، دبعاالسلؾ نب رحب، ااحسؼ نب ایب رففة، زرہی، دبعاہلل نب دبعااقلری، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع ےس فیہ 

 ؼ فیعض ےہ ۔ومضمؿ رمفی وہا ےہ اس یک دنس ںیم ااحسؼ نب ایب رففہ ےہ وج ابالافت
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 ایفسؿ نب فعیک، دبعاالسلؾ نب رحب، اقحس نب ایب رففة، زرہی، دبعاہلل نب دبعااقلری، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ذرک وھچےن یک رتصخ ےک ایبؿ ںیم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذرک وھچےن یک رتصخ ےک ایبؿ ںیم

     483    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً جابز، ٔيس بً ـلٖ حيفی، ـلٖ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ُس بِ  ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
نِٔىُت َحسَّ َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ٖٕ اِلَحَيفٔیَّ َو ًَ ـَِل ِيَس بِ َٔ نِٔىُت  َُ اَل  َٔ  ٕ ًُ َجابٔز

ََّنا هَُو ٔميِ  اَل َلِيَس ِٔيهٔ ُوُؼوْئ إٔى َٕ َِ رَکٔ  ًِ َمِس الذَّ ئَٔل َو ُُ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َک َر

ی ہ یبن  فین ےس ےہ ، اوہنں ےن انس آپ رضحنت یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اجرب، سیق نب قلط
ی ل
َ
 یفنح، قلط ریض اہلل ہنع ےن وج 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک یسک ےن وپاھچ ہک ذرک ےک وھچےن ےس فوض ےہ ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن فہ وت ریتا 

 اکی ڑکٹا ےہ ۔

  نب قلط یفنح، قلط ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اجرب، سیق :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ذرک وھچےن یک رتصخ ےک ایبؿ ںیم
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     484    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابی امامہ رضْ اهَّل ويہ ونزو بً وثناٌ بً ُىيس بً ٘ثیر بً زیيار حنصْ، مزواٌ بً مىاویہ، جىرف بً زبیر، ٔاُه :  راوی

ًُ ُمَىاؤَیَة  ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ُّْ َحسَّ ًٔ زٔیَيإر اِلحِٔنٔص ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًٔ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِنزُو بِ ِ َحسَّ ًٔ الزُّبَی ًِ َجِىرَفٔ بِ ًِ َو ٔ َو ر

 ٔ اَل إ َٕ َِ رَکٔ  ًِ َمِس الذَّ لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ئَٔل َر ُُ اَل  َٔ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ٔه َو ُٔ ا َٕ ََّنا هَُو ٔجِذیَْة ٔمِيَک اِل  ى

 اہلل ہنع ےس فیہ ومضمؿ رمفی رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، رمفاؿ نب اعمفہی، رفعج نب زریب، اقمس ایب اامہم ریض

 وہا ےہ

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، رمفاؿ نب اعمفہی، رفعج نب زریب، اقمس ایب اامہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےس فوض فابج وہےن اک ایبؿ ۔ وج آگ ںیم اکپ وہ اس

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وج آگ ںیم اکپ وہ اس ےس فوض فابج وہےن اک ایبؿ ۔

     485    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، محنس بً ونزو بً ولٕنہ، ابوُلنہ بً وبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ًِ أَ  َنَة َو َٕ ًٔ َوِل ًٔ َوِنزٔو بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبٔس الزَّ َحسَّ َلَنَة بِ َُ ًِ بٔی  ًٔ َو ِحَن

 ًُ اَل ابِ َٕ َِ ََّرِت اليَّاُر  ا ٌَی ئُوا ٔمنَّ اَل َتَوؼَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي اَل َلُه یَا  أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َٕ َِ ًِ اِلَحنٔئه   ٔم
ُ أ َوبَّإس أََتَوؼَّ

َّی اهَّلُ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نِٔىَت َو َُ ًَ أَخٔی إَٔذا  ِب َلُه اِْلَِمَثاَل  ابِ ََل َترِضٔ َِ لََّه َحٔسیّثا  َُ  َوَلِيهٔ َو
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دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب رمعف نب ہمقلع، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رک ایل رکف وت انب ہداس ےن اہک ایک مہ رگؾ اپین یک فہج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک ول وت فوض 

یھب فوض رکںی )ویکہکن فہ یھب آگ رپ رگؾ وہات ےہ وت ایک اس ےس یھب فوض وٹٹ اجات ےہ احالہکن یھبک مہ فوض ےئلیک رگؾ اپین اامعتسؽ 

 ہیلع فآہل فملس یک ابت ونس وت اےکس اقمہلب ںیم رکےت ںیہ( وت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس اہک ےجیتھب بج  م روسؽ اہلل یلص اہلل

 ابںیت تم انبای رکف ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب رمعف نب ہمقلع، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وج آگ ںیم اکپ وہ اس ےس فوض فابج وہےن اک ایبؿ ۔

     486    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابً وہب، یوىس بً یزیس، ابً شہاب، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  َحملہ بً یحٌ

َوَة  ًِ رُعِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ًُ َیزٔیَس َو ًُ َوهِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُس بِ ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ اَل َحسَّ َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  َو

ِت اليَّاُر  ا َمسَّ ئُوا ٔمنَّ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رحہلم نب ٰییحی، 

 فملس ےن رفامای آگ رپ یکپ وہیئ زیچ ےک اامعتسؽ ےس فوض ایک رکف۔

 رحہلم نب ٰییحی، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 وج آگ ںیم اکپ وہ اس ےس فوض فابج وہےن اک ایبؿ ۔

     487    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً خالس ازْٗ، خالس بً یزیس بً ابی مالک، یزیس بً ابی مالک، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبٔی َمالٕٔک َو ًُ َیزٔیَس بِ ثََيا َخالُٔس بِ ُٗ َحسَّ َْ ًُ َخالٕٔس اِْلَِز ثََيا هَٔصاُو بِ ٌَ َيَؽُي یََسیِهٔ َحسَّ اَل كَا َٔ َمالٕٔک 

وُل َتَوؼَّ وَ  ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ  ًِ ُ٘ ٌِ َلِه أَ ٔ َتا إ وُل ُظنَّ ُٕ ِت اليَّاُر ََّی أُذُىَِيهٔ َوَي ا َمسَّ  ئُوا ٔمنَّ

ں رپ اہھت رھک رک رفامای اشہؾ نب اخدل ازرؼ، اخدل نب سیدی نب ایب امکل، سیدی نب ایب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اےنپ اکون

ف وت رکےت ےھت ہی رہبے وہ اجںیئ ارگ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت ہن انس وہ ، آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اامعتسؽ رک

 فوض رک ایل رکف ۔

 کل ریض اہلل ہنعاشہؾ نب اخدل ازرؼ، اخدل نب سیدی نب ایب امکل، سیدی نب ایب امکل، رضحت اسن نب ام :  رافی

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

  

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رک ےن اک وجاز ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رک ےن اک وجاز ۔

     488    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ُناک بً َحب، ورکمہ، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ َّی َوبَّإس  ُّْ َظَّ ٔي أَكََل اليَّ

َّی ََِعَّ ََلةٔ  ٔلَی العَّ اَو إ َٔ ٌَ َتِحَتُه ثُهَّ  ا ثُهَّ َمَسَح یََسیِهٔ بٔنِٔسٕح كَا ّّ تٔ َ٘ لََّه  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو
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اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک نب رحب، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اشہن اک وگتش انتفؽ رفامای رھپ وج ڑپکا آپ ےک ےچین اھت اس ےس اہھت وپھچن رک ڑھکے وہےئ افر امنز ڑپیھ ۔

 وحص، امسک نب رحب، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباال :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رک ےن اک وجاز ۔

     489    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، محنس بً ميٙسر و ونزو بً زیيار و وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت جابز  :  راوی

 بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ

َٙٔسرٔ  ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَِخبََرىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًٔ زٔیَيإر َوَوِبسٔ اهَّلٔ بِ َوَوِنزٔو بِ

َه َوأَبُو برَِکٕ َووَُنزُ خُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل أَكََل الئَّي َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ئُواَؤٕيٕل َو  ِبزّا َوَلِحّنا َوَلِه یََتَوؼَّ

 نب دکنمر ف رمعف نب دانیر ف دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ایبؿ دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم

 رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفیٹ ای وگتش اھکای افر فوض ہن ایک ۔

  نب دکنمر ف رمعف نب دانیر ف دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعدمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رک ےن اک وجاز ۔
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     490    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، حرضت ابً شہاب زہزی :  راوی

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ُت  َحسَّ اَل َحرَضِ َٔ ثََيا الزُّهِزٔیُّ  َحسَّ

 ًٔ ًُ َوِنزٔو بِ اَل َجِىرَفُ بِ َٕ َِ أَ  ُِٔنُت ْٔلََتَوؼَّ ََلةُ  ِت العَّ ا َحرَضَ َلنَّ َِ َُّه َشهَٔس  َوَصاَئ اِلَولٔئس أَِو َوِبٔس اِلَنلٔٔک  َة أَِشَهُس َوََّی أَبٔی أَى أَُميَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َوََّی َر اَل َؤَّیُّ بِ َٔ أِ و 
َّی َوَلِه یََتَوؼَّ ََّرِت اليَّاُر ثُهَّ َظَّ ا ٌَی َّهُ أَكََل ـََىاّما ٔمنَّ َه أَى لَّ َُ ًٔ َو  بِ

 َوبَّإس َوأَىَا أَِشَهُس َوََّی أَبٔی بٔنِٔثٔل َذلَٔک 

ی رفامےت ںیہ ہک ںیم رات ےک اھکےن ںیم فدیل ای دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، رضحت انب اہشب زرہ

دبعانب ک ےک اسھت رشکی اھت ، امنز اک فتق وہا وت ںیم فوض ےک ےئل ااھٹ وت رفعج نب رمعف نب اہیم رفامےن ےگل ںیم وگایہ داتی وہں ہک 

فؽ رفامای رھپ فوض ےئک ریغب یہ امنز ادا ریمے فادل ےن ہی وگایہ دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آگ رپ اکپ وہا اھکان انت

 رفامیئ افر یلع نب دبعاہلل نب ہداس ےن اہک ہک ںیم یھب اےنپ فادل ےک قلعتم ایس ابر یک اہشدت داتی وہں ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، رضحت انب اہشب زرہی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رک ےن اک وجاز ۔

     491    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، حاته بً اُناويل، جىرف بً محنس، محنس، وَّی بً حسین، زیيب بيت او ُلنہ، حرضت آو  :  راوی

 ُلنہ رضْ اهَّل ويہ

 ٔ ًِ َوَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِىرَفٔ بِ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َحاتُٔه بِ بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلُحَسیِٔن وَ َحسَّ ًِ َزیَِيَب ِی بِ
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 َ أ َِ ْٔ َشاةٕ  َٙتٔ ٔ َه ب لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُتَٔی َر اَلِت أ َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  َلَنَة َو َُ َّی َوَلِه یََنسَّ َماّئ بِٔئت أُِو   كََل ٔمِيهُ َوَظَّ

دمحم نب ابصح، اح م نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، دمحم، یلع نب نیسح، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک 

وھچا  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رکبی اک اشہن شیپ ایک ایگ۔ آپ ےن اےس انتفؽ رفامای افر امنز ڑپےنھ ےگل اپین وک

  ۔کت ںیہن

 دمحم نب ابصح، اح م نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، دمحم، یلع نب نیسح، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ہن رک ےن اک وجاز ۔ آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک

     492    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس بصیر بً يسار، حرضت ُویس بً نىناٌ انعاری رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً مسہز، یحٌ

ثََيا َؤَّیُّ 
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌٔ  َحسَّ ًُ اليُِّىَنا َویُِس بِ ُُ ًٔ َيَسإر أَىَِبأَىَا  ٔ بِ ًِ بَُصیِر ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ ٕ َو ًُ ُمِسهٔز بِ

َّْ إَٔذا كَاىُوا ٔلَی َخِيبََر َحً َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُجوا َمَي َر َُّهِه ََخَ َّی ا اِْلَِنَعارٔیُّ أَى ِهَبأئ َظَّ ِلَىِّصَ ثُهَّ َزَوا بٔالعَّ

 ٔ َّی ب ََِعَّ اَو  َٔ َِاُه ثُهَّ  َنِؽَنَؾ  َِ بُوا ثُهَّ َزَوا بَٔنإئ  أَكَلُوا َورَشٔ َِ  ٕٖ َلِه یُِؤَت إَٔلَّ بَٔسؤی َِ زَٔب بٔأَـِٔىَنٕة  ٍِ  َيا اِلَن

 ہنع رفامےت ںیہ ہک احصہب یبن یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ٰییحی نب دیعس ریشب نب اسیر، رضحت وسدی نب امعنؿ ااصنری ریض اہلل

ہن  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ربیخ وک ےلکن۔ اقمؾ ابہصء چنہپ رک آپ ےن امنز رصع ادا رفامیئ۔ رھپ اھکان بلط رفامای وساےئ وتس ےک ھچک

 آای ، بس ےن وتس اھکای اپین ایپ رھپ آپ ےن یلک یک افر ڑھکے وہ رک ںیمہ امنز رغمب ڑپاھیئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ٰییحی نب دیعس ریشب نب اسیر، رضحت وسدی نب امعنؿ ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 آگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رک ےن اک وجاز ۔

     493    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً شوارب، وبسالىزیز بً مدتار، ُہيل، اٌ ٘ے والس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َهِيْل َو ُُ ثََيا  ًُ اِلُنِدَتارٔ َحسَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ

َّی ٌََسَل یََسیِهٔ َوَظَّ َنِؽَنَؾ َو َِ َْ َشاةٕ  تٔ َ٘ لََّه أَكََل  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر  أَ

 وشارب، دبعازعلسی نب اتخمر، لیہس، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل دمحم نب دبعانب ک نب

 ہیلع فآہل فملس ےن رکبی اک اشہن انتفؽ رفام رک یلک یک اہھت دوھےئ افر امنز ڑپیھ ۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعانب ک نب وشارب، دبعازعلسی نب اتخمر، لیہس، اؿ ےک فادل، رضح :  رافی

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

  

 افٹن اک وگتش اھک رک فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اک وگتش اھک رک فوض رکان

     494    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ازریس وابومىاویہ، اونض، وبساهَّل بً وبساهَّل، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، بزاٍ بً  :  راوی

 وازب، حرضت بزاٍ بً وازب رضْ اهَّل ويہ
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ًُ إِٔزرٔیَس َوأَبُو ُمَىاؤیَةَ  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو اََل َحسَّ َٔ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ئَٔل َر ُُ اَل  َٔ ًٔ َوازٕٔب  ًِ اِلبََرأئ بِ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ لُُحوؤ َو ًِ اِلُوُؼؤئ ٔم لََّه َو َُ َو

اَل َتوَ  َٕ َِ ٔبٔٔل  ِْ ئُوا ٔمِيَهاا  ؼَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی فاوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب دبع اہلل، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رباء نب اعزب، رضحت رباء 

فوض نب اعزب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ افٹن اک وگتش اھکےن یک فہج ےس 

 رکےن ےک قلعتم۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس یک فہج ےس فوض رک ایل رکف ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی فاوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب دبعاہلل، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رباء نب اعزب،  :  رافی

 رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اک وگتش اھک رک فوض رکان

     495    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، وبسالزحنً بً مہسی، زائسہ و اَسائيل، اشىث بً ابی الصىثاٍ، جىرف بً ابی ثور، حرضت جابز  :  راوی

 بً ُنزہ رضْ اهَّل ويہ

ًِ أَِش  ائٔيُل َو ثََيا َزائَٔسةُ َوإَِٔسَ ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَ َحسَّ ًِ َىَث بِ ِىَثأئ َو بٔی الصَّ

 ٌِ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََمَزىَا َر َٔ ُنَزَة  َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ أَبٔی ثَِوٕر َو َ َجِىرَفٔ بِ أ ٔبٔٔل َوََل ىََتَوؼَّ ِْ ًِ لُُحوؤ ا أَ ٔم ىََتَوؼَّ

َئه  ٍَ ًِ لُُحوؤ اِل  ٔم

زادئہ ف ارسالیئ، اثعش نب ایب ااثعشلء، رفعج نب ایب وثر، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، 

رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مکح دای ہک افٹن اک وگتش اھکےن یک فہج ےس فوض رکںی افر رکبی ےک وگتش یک 
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 فہج ےس فوض ہن رکںی ۔

 نب دہمی، زادئہ ف ارسالیئ، اثعش نب ایب ااثعشلء، رفعج نب ایب وثر، رضحت اجرب نب رمسہ ریض دمحم نب اشبر، دبعارلنمح :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اک وگتش اھک رک فوض رکان

     496    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابواُحٖ ہزوی ابزاہيه بً وبساهَّل بً حاته، وباز بً وواو، حجاج، وبساهَّل بً وبساهَّل مولی بىْ ہاشه، وبسالزحنً  :  راوی

 بً ابی ليَّٰی، حرضت اُيس بً حؽیر رضْ اهَّل ويہ

َٖ اِلَهَزؤیُّ  َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ًٔ َوبِ  َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ إج َو ًِ َحجَّ ًُ اِلَىوَّاؤ َو ثََيا َوبَّازُ بِ ًٔ َحاتٕٔه َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٔس اهَّلٔ إٔبَِزاهٔيُه بِ

ًُ أَبٔی َلِيََّی ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َُٙه َیأُِخُذ َوِيُه َحسَّ ٌَ اِلَح ّة َوكَا َٕ ٌَ ٔث وُل  َمِولَی بَىْٔ َهأشٕه َوكَا ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًٔ حَُؽیِر ِئس بِ َُ ُ ًِ أ َو

ٔبٔٔل  ِْ ٌٔ ا ًِ أَِلَبا ئُوا ٔم َئه َوَتَوؼَّ ٍَ ٌٔ اِل ًِ أَِلَبا ئُوا ٔم َه ََل َتَتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

 اوب ااحسؼ رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب اح م، ہداد نب وعاؾ، اجحج، دبعاہلل نب دبعاہلل ومیل ینب اہمش، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت

ادیس نب ریضح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رکبی ےک دفدھ یک فہج ےس فوض ہن رکف 

 ینٹن ےک دفدھ یک فہج ےس فوض رکف، ۔افر اف

اوباقحس رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب اح م، ہداد نب وعاؾ، اجحج، دبعاہلل نب دبعاہلل ومیل ینب اہمش، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل،  :  رافی

 رضحت ادیس نب ریضح ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اک وگتش اھک رک فوض رکان

     497    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یزیس بً وبس ربہ، بٕيہ، خالس بً یزیس بً ونز بً ہبیرة ِزاری، وفاٍ بً ُائب، محارب بً  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 اهَّل بً ونزو رضْ اهَّل ويہزثار، حرضت وبس

 ًٔ ًٔ َیزٔیَس بِ ًِ َخالٔٔس بِ ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ ًُ َوِبسٔ َربِهٔ َحسَّ ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوَفأئ َحسَّ زَارِٔی َو َّ ًٔ هَُبیَِرَة اِل وَُنَز بِ

ًَ زٔثَإر يَ  نِٔىُت ُمَحارَٔب بِ َُ اَل  َٔ ائٔٔب  ًٔ السَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ بِ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ ًَ وَُنَز َي نِٔىُت َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ وُل  ُٕ

 ٌٔ ًِ أَِلَبا ئُوا ٔم َئه َوَتَوؼَّ ٍَ ًِ لُُحوؤ اِل ئُوا ٔم ٔبٔٔل َوََل َتَتَوؼَّ ِْ ًِ لُُحوؤ ا ئُوا ٔم وُل َتَوؼَّ ُٕ َه َي لَّ َُ ًِ َو ئُوا ٔم ٔبٔٔل َوََل َتَوؼَّ ِْ ٌٔ  ا أَِلَبا

ٔبٔٔل  ِْ ًٔ ا وا فٔی َمَىاـٔ َئه َوََل ُتَعلُّ ٍَ َئه َوَظلُّوا فٔی ُمَزأح اِل ٍَ  اِل

دمحم نب ٰییحی، سیدی نب دبع رہب،  ہیق، اخدل نب سیدی نب رمع نب ریبہة زفاری، اطعء نب اسبئ، احمرب نب داثر، رضحت دبعاہلل نب رمعف 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس افٹن ےک وگتش یک فہج ےس فوض رکف افر  ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

رکبے ےک وگتش یک فہج ےس فوض ہن رکف افر افینٹن اک دفدھ یپ رکف وض رکف افر رکبی اک دفدھ یپ رک فوض ہن رکف افر رکبویں ےک ابڑے 

 ڑپوھ ، ۔ ںیم امنز ڑپوھ افر افوٹنں ےک ےنھٹیب یک ہگج امنز تم

دمحم نب ٰییحی، سیدی نب دبع رہب،  ہیق، اخدل نب سیدی نب رمع نب ریبہة زفاری، اطعء نب اسبئ، احمرب نب داثر، رضحت دبعاہلل  :  رافی

 نب رمعف ریض اہلل ہنع

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

  

 دفدھ یپ رک یلک رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 دفدھ یپ رک یلک رکان

     498    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، زہزی، وبيساهَّل بً وبساهَّل بً وتبہ، حرضت ابً وباس  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ثََيا وَ  ًِ الزُّهِ َحسَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ًٔ ِبُس الزَِّحَن ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ زِٔی َو

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ ًٔ وُتَِبَة َو ّنا َوِبٔس اهَّلٔ بِ َُ ٌَّ َلُه َز إٔ َِ ًِ اللَّبَٔن  اَل َمِؽنُٔؽوا ٔم َٔ 

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےس 

 ہکن اس )دفدھ( ںیم انکچٹہ وہیت ےہ ۔رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دفدھ یپ رک یلک رک ایل رکف ویک

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ یپ رک یلک رکان

     499    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً يىٕوب، ابووبيسة بً وبساهَّل بً زمىہ، وبساهَّل بً زمىہ، آو  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، خالس بً مدلس، موس

 النوميین حرضت آو ُلنہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا أَبُو  ًُ َوِبسٔ َحسَّ ثَىْٔ أَبُو وُبَِيَسَة بِ وَب َحسَّ ُٕ ًٔ َيِى ًِ ُموَسْ بِ ًُ َمِدَلٕس َو ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ًٔ َزِمَىَة برَِکٔ بِ  اهَّلٔ بِ

وُل  ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َلَنَة َزِؤج اليَّ َُ ًِ أُِو  ًِ أَبٔيهٔ َو بُِتِه اللَّبََن َو َه إَٔذا رَشٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ
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ّنا َُ ٌَّ َلُه َز إٔ َِ َنِؽنُٔؽوا  َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، وم،ٰی نب وقعیب، اوبدیبعة نب دبعاہلل نب زہعم، دبعاہلل نب زہعم، اّؾ اوملنینم رضحت اّؾ ہملس 

 ےہ ۔ ریض اہلل ہنع ےس یہی ومضمؿ رمفی

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، وم،ٰی نب وقعیب، اوبدیبعة نب دبعاہلل نب زہعم، دبعاہلل نب زہعم، اّؾ اوملنینم رضحت اّؾ  :  رافی

 ہملس ریض اہلل ہنع

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

  

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 دفدھ یپ رک یلک رکان

     500    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومعىب، وبسالنہينً بً وباس بً ُہل بً ُىس ُاوسی، حرضت ُىس ُاوسی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ وَ  اؤٔسیُّ َو ِىٕس السَّ َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًٔ ًُ َوبَّأس بِ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلُنَهِينٔ ثََيا أَبُو ُمِعَىٕب َحسَّ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َجِسهٔ أَ

ّنا َُ ٌَّ َلُه َز إٔ َِ ًِ اللَّبَٔن  اَل َمِؽنُٔؽوا ٔم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

انمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، رضحت دعس اسدعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوببعصم، دبع

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفدھ یپ رک یلک رک ایل رکف اس ےئل ہک اس ںیم انکچٹہ وہیت ےہ ۔

 ریض اہلل ہنع اوببعصم، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، رضحت دعس اسدعی :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 دفدھ یپ رک یلک رکان

     501    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ظالح، ابً شہاب، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہاُحٖ بً ابزاہيه ُواٗ، ؼحاک بً مدلس، زمىہ ب :  راوی

 ًِ ًُ َظالٕٔح َو ثََيا َزِمَىُة بِ ًُ َمِدَلٕس َحسَّ اُک بِ حَّ ثََيا الؽَّ ُٗ َحسَّ ا وَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه السَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًٔ ٔشَهإب َو ابِ

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َحَلَب َر َٔ ّناَمالٕٔک  َُ ٌَّ َلُه َز ٔ اَل إ َٔ َِاُه َو َنِؽَنَؾ  َِ ًِ َلبَئَها ثُهَّ َزَوا بَٔنإئ  َب ٔم َه َشاّة َورَشٔ لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ااحسؼ نب اربامیہ وساؼ، احضک نب دلخم، زہعم نب اصحل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 ےن اکی رکبی اک دفدھ دفہ رک ایپ رھپ اپین اوگنا رک یلک یک افر اراشد رفامای اس ںیم انکچٹہ وہیت ےہ ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اقحس نب اربامیہ وساؼ، احضک نب دلخم، زہعم نب اصحل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وبہس یک فہج ےس فوض رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبہس یک فہج ےس فوض رکان

     502    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس، و٘يي، اونض، حبيب بً ابی ثابت، رعوة بً زبیر، حرضت رعوہ بً زبیر رضْ ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً  :  راوی

 اهَّل ويہ حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ

ًِ حَ  ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت وَ َحسَّ ًٔ بٔئب بِ َوَة بِ ًِ رُعِ

 َ ٔل َج إ بََّل َبِىَؾ نَٔسائٔهٔ ثُهَّ ََخَ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ ٔ َو ُِٔلُت َما هَٔی إَٔلَّ الزُّبَیِر أِ  ََلةٔ َوَلِه یََتَوؼَّ ی العَّ
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َِٙت  ََِؽحٔ  أَىِٔت 

اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رعفة نب زریب، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع رضحت اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اکی اہیلہ اک وبہس ایل رھپ امنز ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر 

 دںی ۔فوض ہن ایک ، ںیم ےن اہک آپ یہ وہں یگ ؟ وت فہ رکسما 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رعفة نب زریب، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع  :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبہس یک فہج ےس فوض رکان

     503    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً ِؽيل، حجاج، ونزو بً شىيب، زیيب ُہنيہ، حرضت زیيب ُہنيہ :  راوی

َُِؽِيٕل   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوائَٔصَة َحسَّ ِهنٔيَّةٔ َو ًِ َزیَِيَب السَّ ًٔ ُشَىِيٕب َو ًِ َوِنزٔو بِ ًِ َحجَّإج َو َو

ُ َوُربَّ  أ ِّی َوََل یََتَوؼَّ ِبُل َوُيَعَّ َٕ ُ ثُهَّ يُ أ ٌَ یََتَوؼَّ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َىَلُه بٔیأَ َِ  َنا 

ی ہ رفاتی رکیت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب 
 م
شہ

ی ہ، رضحت زبنی 
 م
شہ

لیضف، اجحج، رمعف نب بیعش، زبنی 

ے اہلل ہنع ےس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض رک ےک وبہس ےتیل افر رھپ دفابرہ فوض ےئک ریغب یہ امنز ڑپھ ےتیل افر اسب افاقت ریم

 اسھت یھب ااسی یہ ایک ۔

ی ہاوبرکب نب ا :  رافی
 م
شہ

ی ہ، رضحت زبنی 
 م
شہ

 یب ہبیش، دمحم نب لیضف، اجحج، رمعف نب بیعش، زبنی 

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

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبہس یک فہج ےس فوض رکان

     504    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ہصيه، یزیس بً ابی زیاز، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ َو ًِ َیزٔیَس بِ ثََيا هَُصِيْه َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ ئَٔل َر ُُ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  أَبٔی َلِيََّی َو

اَل ِٔيهٔ اِلُوُؼوُئ َو  َٕ َِ ًِ اِلَنِذٔی  َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٍُِسلُ اهَّلٔ َظَّ ِْ اِل  فٔی اِلَنىٔ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، سیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 لسغ فابج وہات ےہ فآہل فملس ےس ذمی ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت رفامای اس یک فہج ےس فوض وٹٹ اجات ےہ افر ینم ےنلکن یک فہج ےس

 ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، سیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبہس یک فہج ےس فوض رکان

     505    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، وثناٌ بً ونز، مالک بً اىس، ُاله ابواليرض، ُلامیٌ بً يسار، حرضت مٕساز بً اُوز رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ثََيا َمالُٔک  ًُ وَُنَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًٔ َيَسإر َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ الٕٔه أَبٔی اليَّرِضٔ َو َُ  ًِ ًُ أَىَٕس َو بِ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ًِ اِمَزأَ  ًِ الزَِّجٔل یَِسىُو ٔم َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ أََل الئَّي َُ َّهُ  َوزٔ أَى ُِ ًٔ اِْلَ َسازٔ بِ ِٕ ِه اِلنٔ ُ٘ اَل إَٔذا َوَجَس أََحُس َٔ ََل یُِيزُٔل  َِ تٔهٔ 

 ٔ ِ َذل أ ٔسِلُه َویََتَوؼَّ ٍِ َجهُ َيِىىْٔ لَٔي ِلَیِيَؽِح رَفِ َِ  َک 

دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمع، امکل نب اسن، اسمل اوبارضنل، امیلسؿ نب اسیر، رضحت دقماد نب اوسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ر ازناؽ ہن وہ وت ایک مکح ےہ رفامای بج  م ںیم ےس یسک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک رمد اینپ ویبی ےک رقبی وہ اف

 ےک اسھت ا یس وصرت شیپ آےئ وت رشؾ اگہ وک دوھ ےل افر فوض رک ےل ۔

 دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمع، امکل نب اسن، اسمل اوبارضنل، امیلسؿ نب اسیر، رضحت دقماد نب اوسد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبہس یک فہج ےس فوض رکان

     506    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُحٖ، ُىيس بً وبيس بً ُباٗ، وبيس بً ُباٗ، ابورکیب، وبساهَّل بً مبارک و وبسة بً ُلامیٌ، محنس بً  :  راوی

 ُہل بً حييْ، حرضت ُہل بً حييْ رضْ اهَّل ويہ

 َٖ َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ًُ اِلُنَباَرٔک َوَوِبَسةُ بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ َحسَّ ًُ وُبَِئس بِ ٔىيُس بِ َُ ثََيا   َحسَّ

بَّ  َ السَّ ََِسأ ثٔرُ ٔمِيُه أَلٌِتَٔساَل  ِ٘
ُ أ َِ ّة  ًِ اِلَنِذٔی ٔشسَّ ِيُت أَِلَقی ٔم ُ٘ اَل  َٔ  ْٕ ًٔ حَُيِي ِهٔل بِ َُ  ًِ ًِ أَبٔيهٔ َو ٗٔ َو وَل اهَّلٔ ا ُُ ِلُت َر

وَل اهَّلٔ ُُ ُِٔلُت یَا َر ًِ َذلَٔک اِلُوُؼوُئ  ََّنا یُِجزٔیَک ٔم اَل إٔى َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ّٔيَک َظَّ ََّنا َیِٙ اَل إٔى َٔ َْ بَٔنا ُئعيُب ثَِوبٔی  ِي َ٘  

َُّه أََظاَب  ًِ ثَِوبَٔک َحِيُث َتَزی أَى ًِ َمإئ َتِيَؽُح بٔهٔ ٔم ْ  ٔم َ٘ 

اوبرکبی، دبعاہلل نب ابمرک ف دبعة نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ ، دیعس نب دیبع نب طابؼ، دیبع نب طابؼ، لہس نب  فین، رضحت لہس 

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمی ذمی رثکبت اخرج وہیت یھت اس ےئل ںیم تہب اہنای رکات اھت ، ںیم ےن )اس ہلسلس ںیم(  نب  فین

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک رفامای اس ںیم اہمترے ےئل فوض یہ اکیف ےہ ، ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ 
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  وت ؟ رفامای ڑپکفں ںیم اہجں یگل وہیئ رظن آےئ اپین ےک ولچ ےس دوھ ول۔! وج ریمے ڑپکے وک گل اجےئ

اوبرکبی، دبعاہلل نب ابمرک ف دبعة نب امیلسؿ، دمحم نب اقحس، دیعس نب دیبع نب طابؼ، دیبع نب طابؼ، لہس نب  فین،  :  رافی

 رضحت لہس نب  فین ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وبہس یک فہج ےس فوض رکان

     507    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، مسىز، معىب بً شیبہ، ابوحبيب بً يىَّی بً مييہ، حرضت ابً وباس :  راوی

ًٔ َشِیَبَة  ًِ ُمِعَىٔب بِ ثََيا ٔمِسَىْز َو ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًٔ َيِىََّی بِ ًِ أَبٔی َحبٔئب بِ َو

ِّی َوَجِسُت َمِذ مُ  ٔن اَل إ َٕ َِ َج َوَلِيهَٔنا  َِرَخَ ِىٕب َوَمَىهُ وَُنزُ  َ٘  ًَ َُّه أَتَی أُبَیَّ بِ ًٔ َوبَّإس أَى ًِ ابِ أُِت ِيَيَة َو ی َوَتَوؼَّ َسِلُت ذرََکٔ ٍَ َِ ّیا 

 َّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نِٔىَتُه ٔم َُ اَل أَ َٔ اَل َنَىِه  َٔ اَل وَُنزُ أََو یُِجزُٔئ َذلَٔک  َٕ اَل َنَىِه َِ َٔ َه  لَّ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، رعسم، بعصم نب ہبیش، اوببیبح نب یلعی نب ہینم، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک فہ رضحت رمع ےک 

وہیئ ، ںیم ےن اانپ رتسب دوھ اسھت رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ ، فہ ابرہ رشتفی الےئ رفامےن ےگل ےھجم ذمی وسحمس 

 ےہ ؟ ایل افر فوض رک ایل ، رضحت رمع ےن وپاھچ ایک ہی اکیف ےہ؟ رفامای یج ! وپاھچ ایک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی انس

 رفامای یج ۔

 ، رضحت انب ہداساوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، رعسم، بعصم نب ہبیش، اوببیبح نب یلعی نب ہینم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وس ےت فتق اہھت ہنم دوھ ان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وس ےت فتق اہھت ہنم دوھ ان

     508    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، زائسہ بً ٔسامہ، ُلنہ بً ٘ہيل، رکیب، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َُٔساَمَة َیا أَ   ًٔ وُل لٔزَائَٔسَة بِ ُٕ ِورٔیَّ َي
ٌَ الثَّ َيا ِّ ُُ نِٔىُت  َُ ثََيا َو٘ٔيْي  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

نِٔىَت فٔی هََذا َحسَّ َُ ِلٔت َهِل  بَا العَّ

َُ َشيِ  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ یِٕب َو ًِ رُکَ َهِيٕل َو ُ٘  ًُ َلَنُة بِ َُ ثََيا  اَل َحسَّ َٕ َِ ََِسَخَل ّئا  ًِ اللَِّئل  اَو ٔم َٔ لََّه 

ثََيا أَبُو بَ  ِيهٔ ثُهَّ ىَاَو َحسَّ َّّ َ٘ َضْ َحاَجَتُه ثُهَّ ٌََسَل َوِجَهُه َو َٕ َِ ثََيا اِلَدََلَئ  ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ رِکٔ بِ

ًِ ابِ  ثَىْٔ َو ََِحسَّ یِّبا  ََِلٕٔيُت رُکَ اَل  َٔ یِٕب  ًِ رُکَ َٙیِْر َو َهِيٕل أَىَِبأَىَا بُ ُ٘  ًُ َلَنُة بِ َُ َّی اهَّلُ ُشِىَبُة أَىَِبأَىَا  ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ َوبَّإس َو

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ َوَلِيهٔ َو  لََّه  َُ 

ل، رکبی، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 
 ی 
کہ

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، زادئہ نب دقاہم، ہملس نب 

ےس یھب ہیلع فآہل فملس رات وک اھٹ رک تیب االخلء رشتفی ےل ےئگ۔ اضقء احتج ےک دعب رہچہ افر اہھت دوھ رک رھپ وسےئگ۔ دفرسی دنس 

 یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

ل، رکبی، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی
 ی 
کہ

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، زادئہ نب دقاہم، ہملس نب 

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

  

 رہ امنز ےک ےئل فوض رکان افر امتؾ امنزںی

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 رہ امنز ےک ےئل فوض رکان افر امتؾ امنزںی

     509    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، رشیک، ونزو بً وامز، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

وُل اهَّلٔ  ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ٕ َو ًٔ َوأمز ًِ َوِنزٔو بِ یْک َو ثََيا رَشٔ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ  َظَّ

َلَوأت كُلََّها بُٔوُؼوٕئ َواحٔسٕ  ِّی العَّ ًُ نَُعَّ يَّا ىَِح ُ٘  لٔکُِل َظََلةٕ َو
ُ أ َه یََتَوؼَّ لَّ َُ  َو

وسدی نب دیعس، رشکی، رمعف نب اعرم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امنز ےک 

 ےئل فوض رفامےت افر مہ بس امنزںی اکی یہ فوض ےس ڑپھ ایل رکےت ےھت ۔

 ہنع وسدی نب دیعس، رشکی، رمعف نب اعرم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہ امنز ےک ےئل فوض رکان افر امتؾ امنزںی

     510    حسیث                               جلس اول  :  جلس

س، و٘يي، ُّياٌ، محارب بً زثار، ُلامیٌ بً بزیسة، حرضت بزیسہ رضْ اهَّل ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محن :  راوی

 ويہ

ًِ ُمَحارٔٔب  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ًٔ زٔثَإر َو بِ

ًِ أَبٔيهٔ  َّ بَُزیَِسَة َو ََّٙة َظَّ ِتٔح َم َِ ٌَ َیِوُو  ا كَا َلنَّ َِ ُ لٔکُِل َظََلةٕ  أ ٌَ َیَتَوؼَّ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َلَوأت كُلََّها أَ ی العَّ

 بُٔوُؼوٕئ َواحٔسٕ 
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ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، احمرب نب داثر، امیلسؿ نب ربدیة، رضحت ربدی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امنز ےک ےئل فوض رفامای رکےت ےھت افر حتف ہکم ےک دؿ آپ ےن امتؾ امنزںی اکی یہ فوض ےس ادا رفامںیئ ۔

 ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، احمرب نب داثر، امیلسؿ نب ربدیة، رضحت ربدیہ  :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رہ امنز ےک ےئل فوض رکان افر امتؾ امنزںی

     511    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُناويل بً توبہ، زیاز بً وبساهَّل، حرضت ِؽل بً مبرش :  راوی

اَل َرأَیُِت  َٔ ًُ ُمَبرِشٕ  ِؽُل بِ َّ ثََيا اِل ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ًُ َتِوبََة َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ِّی َحسَّ ًَ َوِبٔس اهَّلٔ ُيَعَّ  َجابَٔز بِ

ِلُت َم  ُٕ َِ َلَوأت بُٔوُؼوٕئ َواحٕٔس  َنا َظَيَي العَّ َ٘ أَىَا أَِظَيُي  َِ َه َيِعَيُي َهَذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٕ َِ ا َهَذا 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

دبعاہلل ریض اہلل ہنع وک امتؾ امنزںی  اامسلیع نب وتہب، زاید نب دبع اہلل، رضحت لضف نب رشبم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب

 اکی یہ فوض ےس ڑپےتھ داھکی وت رعض ایک ہی ایک ےہ ؟ رفامےت ےگل ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی رکےت داھکی وت ںیم

 اس رطح رکات وہں ےسیج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک۔

 نب دبعاہلل، رضحت لضف نب رشبم اامسلیع نب وتہب، زاید :  رافی

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

  

 فوض ےک ابفوجد فوض رکان ۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک ابفوجد فوض رکان ۔

     512    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً یزیس مْقی، وبسالزحنً بً زیاز، حرضت ابوٌفيْ ہذلی :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًُ زٔیَا ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ُئ َحسَّ ًُ َیزٔیَس اِلُنِْقٔ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ْٕ اِلُهَذلِٔی  ًِ أَبٔی ٌَُفِي ٕ َو ز

نِٔىُت وَ  َُ َّ أَ َوَظَّ َتَوؼَّ َِ اَو  َٔ ََلةُ  ِت العَّ ا َحرَضَ َلنَّ َِ أب فٔی َمِجلٔٔسهٔ فٔی اِلَنِسجٔٔس  ًٔ اِلَدفَّ ًَ وَُنَز بِ ٔلَی َمِجلٔٔسهٔ ِبَس اهَّلٔ بِ ی ثُهَّ َواَز إ

ا َحرَضَ  َلنَّ َِ ٔلَی َمِجلٔٔسهٔ  َّی ثُهَّ َواَز إ أَ َوَظَّ ََِتَوؼَّ اَو  َٔ ِت اِلَىِّصُ  ا َحرَضَ َلنَّ ٔلَی َمِجلٔٔسهٔ َِ َّی ثُهَّ َواَز إ أَ َوَظَّ ََِتَوؼَّ اَو  َٔ زُٔب  ٍِ ِت اِلَن

ٔلَی َهَذ  ٔلَیَّ َوإ ٔفِيَت إ َِ اَل أََو  َٔ يَّْة اِلُوُؼوُئ ؤِيَس كُِل َظََلةٕ  ُُ يَؽْة أَِو  ِلُت أَِظَلَحَک اهَّلُ أرََفٔ ُٕ اَل ََل َلِو َِ َٕ َِ ِلُت َنَىِه  ُٕ َِ ا ٔمىِْ 

أُِت لَٔعََل  َّی اهَّلُ َولَ َتَوؼَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ٙٔىِْ  َلَوأت كُلََّها َما َلِه أُِحس ُِٔ َوَل ِبٔح َلَعلَِّيُت بٔهٔ العَّ وُل ةٔ العُّ ُٕ َه َي لَّ َُ ِيهٔ َو

ََّنا َرٌِٔبُت فٔی اِلَحَسَيأت  َلهُ َورِشُ َحَسَيإت َوإٔى َِ  ٕ َ َوََّی كُِل ـُِهز أ ًِ َتَوؼَّ  َم

، دبعاہلل نب سیدی رقمی، دبعارلنمح نب زاید، رضحت اوبہ فی ذہیل رفامےت ںیہ ہک ںیم دجسم ںیم دبعاہلل نب رمع نب دمحم نب ٰییحی

اطخب یک سلجم ںیم اھت ، امنز اک فتق وہا وت فہ اےھٹ فوض رکے ےک امنز ادا یک رھپ سلجم ںیم آےئگ رصع اک فتق وہا وت آپ اےھٹ فوض ایک 

اقمئ وہیئگ ، رغمب اک فتق وہا وت رھپ آپ اےھٹ فوض رک ےک امنز ڑپیھ افر اینپ ہگج آےئگ ، ںیم ےن رعض ایک امنز ڑپیھ افر رھپ سلجم 

 ہک رہ امنز ےک فتق فوض رکان رفض ےہ ای تنس ؟ رفامےن ےگل ایک  م ریمے اس لمع یک رطػ 

ئ

اہلل اعتیل آپ اک الھب رکے ہی اتبی 

رفض وت ںیہن ےہ ایس ےئل ارگ ںیم امنز حبص ےک ےئل فوض رکفں وت امتؾ امنزںی ایس فوض  وتمہج ےھت ؟ ںیم ےن رعض ایک یج۔ رفامےن ےگل

 ےس ادا رکولں بج کت ریما فوض ہن وٹےٹ نکیل ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج رہ رمہبت اپیک ےک ابفوجد

 ےہ۔فوض رکے اےس دس ایکینں ںیلم وت ےھجم ویکینں یک رک ت 

 دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب سیدی رقمی، دبعارلنمح نب زاید، رضحت اوبہ فی ذہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رغب دحث ےک فوض فابج ںیہن

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رغب دحث ےک فوض فابج ںیہن

     513    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ُىيس و وباز بً تنيه، حرضت وباز بً تنيه :  راوی

ٔىيٕس َوَوبَّازُ بِ  َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ اَل أَىَِبأَىَا  َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔلَی َحسَّ اَل ُشکَٔی إ َٔ ًِ َوِنهٔ  ًُ َتنٔيٕه َو

ََلةٔ  ِيَئ فٔی العَّ لََّه الزَُّجُل َیجُٔس الصَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َّْ َیجَٔس رٔیّحا أَِو َيِسَنَي َظِوّتااليَّ اَل ََل َحً َٕ َِ 

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس ف ہداد نب میمت، رضحت ہداد نب میمت اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی اصبح ےن 

آپ ےن رفامای ھچک ایخؽ ہن رکے اہیں یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکشتی یک ہک امنز ںیم زگڑب یس وسحمس وہیت ےہ۔ 

 کت ہک وسحمس رکے دبوب ای آفاز ےنس )ینعی بج فوض وٹےنٹ اک نیقی وہ اجےئ( ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس ف ہداد نب میمت، رضحت ہداد نب میمت :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رغب دحث ےک فوض فابج ںیہن

     514    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، محاربی، مىنز بً راشس، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ الِ  ٔىيُس بِ َُ ًِ الزُّهِزِٔی أَىَِبأَىَا  ًٔ َرأشٕس َو ٔ بِ ًِ َمِىَنز ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َو
یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ُنَسئَّب َو
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ََل  َصبُّهٔ فٔی العَّ ًِ التَّ َه َو
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ئَٔل الئَّي ُُ اَل  َّْ َيِسَنَي َظِوّتا أَِو َیجَٔس رٔیّحأَ ِٓ َحً اَل ََل یَِيَّصٔ َٕ َِ  ةٔ 

اوبرکبی، احمریب، رمعم نب رادش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہیں کت ہک آفاز ےنس ای وب وسحمس رکے ۔ فملس ےس امنز ںیم اابتشہ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت رفامای فاسپ ہن ولےٹ

 اوبرکبی، احمریب، رمعم نب رادش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رغب دحث ےک فوض فابج ںیہن

     515    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً جىرف و وبسالزحنً، ُہيل بً ابی ظالح، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ثََيا َحسَّ الُوا َحسَّ َٔ  ًٔ ًُ َجِىرَفٕ َوَوِبُس الزَِّحَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبٔی َظالٕٔح َو َهِئل بِ ُُ  ًِ َه ََل ُوُؼوَئ ُشِىَبُة َو لَّ َُ ًِ هٔ َو إَٔلَّ ٔم

 َظِوٕت أَِو رٔیٕح 

یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب رفعج ف دبعارلنمح، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

رکے ضحم فمہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فوض فابج ںیہن رگم آفاز ےس ای وب ےس )ینعی اؿ دفونں زیچفں ےس دحث وسحمس 

 ہپ رتمدد ہن وہ( ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب رفعج ف دبعارلنمح، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

  فوض فابج ںیہنرغب دحث ےک

     516    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وياط، وبسالىزیز بً وبيساهَّل، حرضت محنس بً ونزو بً وفا :  راوی

ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوَفإئ  َحسَّ ًٔ َوِنزٔو بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َو

 ِّ ٔن اَل إ َٔ ِلُت ٔمهَّ َذلَٔک  ُٕ َِ ًَ یَزٔیَس َيُصهُّ ثَِوبَهُ  ائَٔب بِ اَل َرأَیُِت السَّ وُل ََل َٔ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ی 

 ًٕ َنا َُ ًِ رٔیٕح أَِو   ُوُؼوَئ إَٔلَّ ٔم

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، دبعازعلسی نب دیبع اہلل، رضحت دمحم نب رمعف نب اطع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسبئ نب سیدی 

ہک اانپ ڑپکا وسھگن رےہ ںیہ، ںیم ےن فہج وپیھچ وت رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت  ریض اہلل ہنع وک داھکی

 انس ہک فوض فابج ںیہن وہات رگم وب ےس ای آفاز ےننس ےس ۔

 اطعاوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، دبعازعلسی نب دیبعاہلل، رضحت دمحم نب رمعف نب  :  رافی

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

  

 اپین یک فہ دقمار وج ان اپک ںیہن وہیت

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک فہ دقمار وج ان اپک ںیہن وہیت

     517    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً خَلز باہَّی، زیس بً ہاروٌ، محنس بً اُحٖ، محنس بً جىرف بً زبیر، وبيساهَّل بً وبساهَّل بً ونز،  :  راوی
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 حرضت وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہ

 َٖ َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر ًٔ َجِىرَفٔ بِ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ َو

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ وَُنَز َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ََلةٔ وُبَِئس اهَّلٔ بِ َّ ٌُ بٔاِل ًِ اِلَنأئ یَُٙو ئَٔل َو ُُ  

 ًِ ًِ اِْلَِرٔؿ َوَما یَيُوبُهُ ٔم ُٔلََّتیِٔن َلِه یُيَ ٔم ََ اِلَناُئ  َه إَٔذا بََل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ  ًٔ َواِب َوالِسَبا ِجِسهُ السَّ

ًِ ُمَحنَّ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ًٔ َشِيْئ َحسَّ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًٔ َجِىرَفٕ َو ٔس بِ

َه ىَِحَوهُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ وَُنَز َو  َوِبٔس اهَّلٔ بِ

اہلل نب رمع ریض اہلل اوبرکب نب الخد ابیلہ، زدی نب اہرفؿ، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج نب زریب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت دبع

ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس یسک ےن آپ ےس وپاھچ ہک اپین ےلھک دیماؿ ںیم وہ افر وچاپےئ افر 

اپک ںیہن رکیت۔ اراشد رفامای بج اپین دف ےکٹم وہ وت اس وک وکیئ زیچ ان دردنے اپین رپ آںیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

اوبرکب نب الخد ابیلہ، زدی نب اہرفؿ، دمحم نب اقحس، دمحم نب رفعج نب زریب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک فہ دقمار وج ان اپک ںیہن وہیت

     518    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي، حناز بً ُلنہ، واظه بً ميذر، وبيساهَّل بً وبساهَّل بً ونز، حرضت وبساهَّل بً ونز رضْ  :  راوی

 يہاهَّل و

 َ ًِ وُب ًٔ اِلُنِئذرٔ َو ًِ َوأظٔه بِ َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ وَُنزَ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ِيسٔ اهَّلٔ بِ
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 َ لََّه إَٔذا ك َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًُ َو ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ُٔلََّتیِٔن أَِو ثَََلثّا َلِه یَُيِجِسهُ َشِيْئ  ٌَ اِلَناُئ  ا

ثَ  الُوا َحسَّ َٔ  ُّْ ٔش ًُ َوائَٔصَة اِلُْقَ َلَنَة َوابِ َُ ثََيا أَبُو اِلَولٔيسٔ َوأَبُو  ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ َلَنَة َحسَّ ََِذرَکَ ىَحِ َُ َلَنَة  َُ  ًُ ازُ بِ  َوهُ َيا َحنَّ

ہک یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، اعمص نب ذنمر، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ 

ؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اپین دف ای نیت ےکٹم وہ وت اس وک وکیئ زیچ اناپک ںیہن رکیت۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضم

 رمفی ےہ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، اعمص نب ذنمر، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وح وضں اک ایبؿ ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وح وضں اک ایبؿ ۔

     519    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابومعىب مسنی، وبسالزحنً بً زیس بً اُله، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

 ًٔ ًِ َوَفأئ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًُ َزیِٔس بِ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ثََيا أَبُو ُمِعَىٕب اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  َيَسإر َو

ًِ اِلٔحَيأؿ الًَّْٔ بَیَِن َم  ئَٔل َو ُُ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَ ًُ َواِلکََٔلُب َواِلُحُنزُ َوَو َة َواِلَنٔسیَئة َتزٔزَُها الِسَبا
َّٙ

اَل َلَها َما َحَنَلِت فٔی بُُفوىَٔها َوَلَيا َما ٌَبََر ـَُهوْر  َٕ َِ َهاَرةٔ ٔمِيَها   الفَّ

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوببعصم دمین، دبعارلنمح نب زدی نب املس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ وحوضں ےک قلعتم وپاھچ ایگ وج ہکم ف دمہنی ےک درایمؿ ںیہ، اؿ رپ دردنے ےتک افر دگےھ آےت 
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 فاال ںیہ ہک اؿ ےس اہطرت رکےن اک ایک مکح ےہ وج اوہنں ےن اےنپ وٹیپں ںیم ااھٹایل فہ اؿ اک افر وج چب ایگ فہ امہرے ےئل اپک رکےن

 ےہ ۔

 اوببعصم دمین، دبعارلنمح نب زدی نب املس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 وح وضں اک ایبؿ ۔

     520    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ُياٌ، یزیس بً ہاروٌ، رشیک، رطیْ بً شہاب، ابونرضة، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ْٔ بِ ی ًِ رَطٔ یْک َو ثََيا رَشٔ ٌَ َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ٌٕ َحسَّ َيا ُٔ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ َة یَُحِس ُُ َو نِٔىُت أَبَا َنرِضَ َُ اَل  َٔ ٔشَهإب 

 ِ َّْ اى َيا َوِيُه َحً ِّ َّ َٙ َِ اَل  َٔ ُة حَٔنإر  َّ إٔذَا ِٔيهٔ ٔجي َِ  ٕ ٔلَی ٌَٔسیز اَل اىَِتَهِیَيا إ َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ َّی اهَّلُ َجابٔز وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َتَهی إَٔلِیَيا َر

 ٔ اَل إ َٕ َِ َه  لَّ َُ ِیَيا َوأَِرَویَِيا َوَحَنِلَياَوَلِيهٔ َو َٕ َت ُِ ا َِ  ٌَّ اِلَناَئ ََل یَُيِجُسُه َشِيْئ 

ادمح نب انسؿ، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، رطفی نب اہشب، اوبرضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ اکی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ وت رفامای اتالب رپ ےچنہپ اس ںیم دگاھ رمدار ڑپا اھت مہ اس ےس رک ےئگ ، روسؽ اہلل

 اپین وک وکیئ زیچ اناپک ںیہن رک یتکس، رھپ مہ ےن اپین ایپ افر آوسدہ وہےئ افر اسھت الد ایل ۔

 ادمح نب انسؿ، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، رطفی نب اہشب، اوبرضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 وح وضں اک ایبؿ ۔

     521    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنوز بً خالس و وباس بً وليس زمصقی، مزواٌ بً محنس، رشسیً، مىاویہ بً ظالح، راشس بً ُىس، حرضت  :  راوی

 ابوامامہ رضْ اهَّل ويہ

ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ ا ًُ اِلَولٔيسٔ الِسَمِصٕٔيَّ ًُ َخالٕٔس َواِلَىبَّاُس بِ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ثََيا رِٔشسٔ َحسَّ ًُ أَىَِبأَىَا َحسَّ ی

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی أَُماَمَة اِلَباهَِّٔٔی  ِىٕس َو َُ  ًٔ ًِ َرأشٔس بِ ًُ َظالٕٔح َو ٌَّ اِلَناَئ ََل ُمَىاؤیَُة بِ ٔ َه إ لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ٌََلَب َوََّی رٔیٔحهٔ َوـَِىنٔهٔ َوَلِوىٔهٔ   یَُيِجُسهُ َشِيْئ إَٔلَّ َما 

د نب اخدل ف ہداس نب فدیل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، ردشنی، اعمفہی نب اصحل، رادش نب دعس، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع رفامےت ومحم

 اغبل ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپین وک وکیئ زیچ اناپک ںیہن رکیت اال ہی ہک اپین ےک رگن ذاہقئ ای وب رپ

  ۔آاجےئ

ومحمد نب اخدل ف ہداس نب فدیل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، ردشنی، اعمفہی نب اصحل، رادش نب دعس، رضحت اوباامہم ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اس زل ےک ےک اشیپب ےک ایبؿ ںیم وج اھک ان ںیہن اھک ات

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس زل ےک ےک اشیپب ےک ایبؿ ںیم وج اھک ان ںیہن اھک ات

     522    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ، حرضت لبابہ بيت حار ُ رضْ اهَّل ويہابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ُناک بً َحب، ٔابوس بً ابی اُحٖ :  راوی

ًٔ أَبٔی الِ  ابُوَس بِ َٔ  ًِ ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ لَُبابََة بِٔئت َحسَّ ٗٔ َو ُنَدارٔ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ِْ َظَّ ٔ الئَّي ًُ َوَّٓٔیٕ فٔی حِٔجز اَلِت بَاَل اِلُحَسیُِن بِ َٔ وَل اهَّلٔ أَِؤفىْٔ ثَِوبََک َواِلَبِس اِلَحار ُٔٔ  ُُ ِلُت َیا َر ُٕ َِ َه  لَّ َُ

ًِ بَِؤل اِْلُىِثَْ َسُل ٔم ٍِ رَکٔ َوُي
ًِ بَِؤل الذَّ ََّنا یُِيَؽُح ٔم اَل إٔى َٕ َِ ٌَیَِرُه   ثَِوبّا 

 ہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک نب رحب، اقوبس نب ایب ااحسؼ ، رضحت ابلہب تنب احرث ریض اہلل

نیسح نب یلع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وگد ںیم اشیپب رک دای ، ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! اےنپ 

ای زلےک ڑپکے ےھجم دے دےئجی )اتہک دوھ ڈاولں( افر دفرسے ڑپکے زبی نت رک ےئجیل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ےک اشیپب وک اکلہ اس دوھای اجات ےہ افر زلیک ےک اشیپب وک ایھچ رطح دوھای اجات ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک نب رحب، اقوبس نب ایب اقحس، رضحت ابلہب تنب احرث ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس زل ےک ےک اشیپب ےک ایبؿ ںیم وج اھک ان ںیہن اھک ات

     523    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َوَة وَ َحسَّ  ًُ رُعِ ثََيا هَٔصاُو بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ُتَٔی ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت أ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو

أَِتَبَىُه الِ  َِ َباَل َوَلِيهٔ  َِ  ْٕٓ لََّه بَٔعٔي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٔسِلهُ اليَّ ٍِ  َناَئ َوَلِه َي

ےک  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ای ںیہن ۔اپس اکی ہچب الای ایگ اس ےن آپ ےک افرپ اشیپب رک دای وت آپ ےن اس رپ اپین اہبای افر اےس )وخب ایھچ رطح( دوھ
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 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس زل ےک ےک اشیپب ےک ایبؿ ںیم وج اھک ان ںیہن اھک ات

     524    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، وبيساهَّل بً وبساهَّل، حرضت آو ٔيس بيت  :  راوی

 محعً رضْ اهَّل ويہ

ًِ الزُّ  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ هِزِٔی َو

ؤل اهَّلٔ ُُ ًٕ لٔی َوََّی َر اَلِت َزَخِلُت بٔابِ َٔ  ًٕ ِيٕس بِٔئت ٔمِحَع َٔ ًِ أُِو  َباَل َوَلِيهٔ َو َِ َىاَو  َه َلِه َیأِكُِل الفَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

 ََِسَوا بَٔنإئ رَفَطَّ َوَلِيهٔ 

ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت اّؾ سیق تنب نصحم ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ

وک سج ےن اھکان رشفع ہن ایک اھت ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ اس ےن آپ رپ  ںیم اےنپ ےچب

 اشیپب رک دای آپ ےن اپین اگنم رک اس رپ ڈاال ۔

  ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت اّؾ سیق تنب نصحم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس زل ےک ےک اشیپب ےک ایبؿ ںیم وج اھک ان ںیہن اھک ات
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     525    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حوثزة بً محنس و محنس بً ُىيس بً یزیس بً ابزاہيه، مىاذ بً ہصاو، ہصاو، ٔتازة، ابوَحب بً ابی اَلُوز  :  راوی

 زیَّی، ابواُوز زیَّی، حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ

ثََيا ُمَىاذُ  اََل َحسَّ َٔ ًٔ إٔبَِزاهٔيَه  ًٔ َیزٔیَس بِ ٔىئس بِ َُ  ًُ ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َحِوثََزةُ بِ ًِ  َحسَّ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ًُ هَٔصاوٕ أَىَِبأَىَا أَبٔی َو بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ َوَّٓٔیٕ أَ ًِ أَبٔيهٔ َو ٔ الِسیَِِّٔی َو َوز ُِ ًٔ أَبٔی اِْلَ ٔب بِ اَل فٔی بَِؤل الزَّٔؼئي یُِيَؽُح بَِوُل  أَبٔی ََحِ َٔ

َسُل بَِوُل اِلجَ  ٍِ ََلؤ َوُي ٍُ ٌٔ اِلنِّٔصٔ اِل ثََيا أَبُو اِلامَیَ ًٔ َمِىٕٕٔل َحسَّ ًُ ُموَسْ بِ ثََيا أَِحَنُس بِ َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ یُّ ارٔیَةٔ 

 ٍِ ََلؤ َوُي ٍُ ًِ بَِؤل اِل لََّه یَُزطُّ ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ َحٔسیٔث الئَّي أِعٔیَّ َو أَِلُت الصَّ َُ اَل  ًِ بَِؤل اِلَجارٔیَةٔ َٔ َسُل ٔم

ًِ اللَِّحٔه  ًِ اِلَنأئ َوالِفیٔن َوبَِوَل اِلَجارَٔیٔة ٔم ََلؤ ٔم ٍُ ٌَّ بَِوَل اِل اَل ْٔلَ َٔ ٌٔ َجنٔيّىا َواحْٔس  َِهِٔنَت أَِو َواِلَنائَا اَل لٔی  َٔ ؤ ثُهَّ  َوالسَّ

ٌَّ اهََّل َتَىالَی  ٔ اَل إ َٔ ُِٔلُت ََل  اَل  َٔ اَل َلِٕٔيَت  ًِ اِلَنأئ َٔ ََلؤ ٔم ٍُ ََِعاَر بَِوُل اِل  ٔ ٔعیر َٕ ًِ ٔؼِلٔىهٔ اِل اُئ ٔم ِت َحوَّ َٕ َٖ نَزَو ُخلٔ ا َخَل َلنَّ

َىَک اهَّلُ  َّ اَل لٔی َن َٔ ُِٔلُت َنَىِه  َِهِٔنَت  اَل لٔی  َٔ اَل  َٔ ؤ  ًِ اللَِّحٔه َوالسَّ   بٔهٔ َوالِفیٔن َوَظاَر بَِوُل اِلَجارٔیَٔة ٔم

 نب دیعس نب سیدی نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اشہؾ، اتقدة، اوبرحب نب ایب االوسد دیلی، اوباوسد دیلی، رضحت یلع وحرثة نب دمحم ف دمحم

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفدھ ےتیپ ےچب ےک وبؽ ےک قلعتم ہک زلےک ےک اشیپب رپ اپین 

ب وک ایھچ رطح دوھای اجےئ۔ اوباامیلؿ رصمی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ اشیعف ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اہب دای اجےئ افر زلیک ےک اشیپ

فملس ےک اس ذموکرہ رفامؿ اک  بلط وپاھچ ہک دفونں اشیپب ںیہ )رھپ رفؼ ویکں ےہ ؟( رفامای اس ےئل ہک زلےک اک اشیپب اپین افر یٹم 

ےس ےہ رھپ وپاھچ ہک ےھجمس ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن رفامای اہلل اعتٰیل بج آدؾ ہیلع االسلؾ وک  ےس ےہ افر زلیک اک اشیپب وگتش افر وخؿ

دیپا رک ےکچ وت وحا وک اؿ یک وھچیٹ یلسپ ےس دیپا ایک اس ےئل زلےک اک اشیپب اپین افر یٹم ےس )سج ےس آدؾ دیپا ےئک ےئگ( افر زلیک اک 

 اشیعف ےن ےھجم ےس وپاھچ ھجمس ےئگ ؟ ںیم ےن رعض ایک یج ، رفامای اہلل اس ابت ےساشیپب وگتش افر وخؿ ےس ےہ ےتہک ںیہ ہک اامؾ 

 ںیھمت عفن دے ۔

وحرثة نب دمحم ف دمحم نب دیعس نب سیدی نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اشہؾ، اتقدة، اوبرحب نب ایب االوسد دیلی، اوباوسد دیلی،  :  رافی

 رضحت یلع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس زل ےک ےک اشیپب ےک ایبؿ ںیم وج اھک ان ںیہن اھک ات

     526    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و وباس بً وبس :  راوی ْٰ بً وليس، محل بً خليّہ، ونزو بً وَّی و مجاہس بً موس الىميه، وبسالزحنً بً مہسی، یحٌ

 حرضت ابوالسني

ثََيا َوِبُس الزَّحِ  الُوا َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اِلَىٔمئه  ًُ ُموَسْ َواِلَىبَّاُس بِ ًُ َوَّٓٔیٕ َوُمَجاهُٔس بِ ثََيا َوِنزُو بِ ثََيا یَِحٌَْ َحسَّ ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ َن

ًُ اِلَولٔيسٔ َحسَّ  َِ بِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ِيُت َخازَٔو الئَّي ُ٘ اَل  َٔ ِنٔح  َة أَِخبََرىَا أَبُو السَّ َّ ًُ َخلٔي ًٔ أَِو ثََيا ُمٔحلُّ بِ جٔيَئ بٔاِلَحَس

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ٔسلُوُه  ٍِ ٌِ َي َِأََرازُوا أَ  ٔ َباَل َوََّی َظِسرٔه َِ َسُل بَِوُل اِلُحَسیِٔن  ٍِ َّهُ ُي إٔى َِ ُه  َه ُرشَّ لَّ َُ هٔ َو

ََلؤ  ٍُ ًِ بَِؤل اِل  اِلَجارٔیَٔة َویَُزطُّ ٔم

ع رفامےت ںیہ 

م
لس

رمعف نب یلع ف اجمدہ نب وم،ٰی ف ہداس نب دبعامیظعل، دبعارلنمح نب دہمی، ٰییحی نب فدیل، لحم نب ہفیلخ، رضحت اوبا

تم سگار اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رضحت نسح ای رضحت نیسح ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دخ

 ریض اہلل ہنع وک شیپ ایک ایگ وت اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہنیس رپ اشیپب رک دای ولوگں ںے )اامتہؾ ےس( دوھان اچاہ وت

ڈاؽ دف ، اس ےئل ہک زلیک اک اشیپب دوھای اجات ےہ افر زلےک ےک اشیپب رپ اپین اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رپ اپین  روسؽ

 ڈاؽ دای اجات ےہ ۔

ع :  رافی

م
لس

 رمعف نب یلع ف اجمدہ نب وم،ٰی ف ہداس نب دبعامیظعل، دبعارلنمح نب دہمی، ٰییحی نب فدیل، لحم نب ہفیلخ، رضحت اوبا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اس زل ےک ےک اشیپب ےک ایبؿ ںیم وج اھک ان ںیہن اھک ات
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     527    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابوبرک حيفی، اُامہ بً زیس، ونزو بً شىيب، حرضت آو رکز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ ُش  ًِ َوِنزٔو بِ ًُ َزیِٕس َو اَمُة بِ َُ ُ ثََيا أ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَّ َر ٕز أَ ًِ أُِو رُکِ َىِيٕب َو

 َّ َسلُ َظَّ ٍِ ٍََُلؤ یُِيَؽُح َوبَِوُل اِلَجارٔیَةٔ ُي اَل بَِوُل اِل َٔ َه  لَّ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ملس دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعش، رضحت اّؾ رکز ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ین ےس دوھای اجےئ افر زلیک ےک اشیپب وک ایھچ رطح دوھای اجےئ۔ےن رفامای زلےک ےک اشیپب وک ھچک اپ

 دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعش، رضحت اّؾ رکز ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےئ وت ےسیک دوھ ای اجےئزنیم رپ اشیپب گل اج

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 زنیم رپ اشیپب گل اجےئ وت ےسیک دوھ ای اجےئ

     528    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، ثابت، حرضت اىس :  راوی

 ٔ ابٔيًّا بَاَل ف ٌَّ أرَِعَ ًِ أَىَٕس أَ ثََيا ثَابْٔت َو ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ِوؤ َحسَّ َٕ َوثََب إَٔلِيهٔ َبِىُؾ اِل َِ ی اِلَنِسجٔٔس 

لََّه ََل تُزِرُٔموُه ثُهَّ زَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ ََِعبَّ َوَلِيهٔ َِ ًِ َمإئ  ٕ ٔم  َوا بَٔسِلو

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای ھچک ولگ اس یک رطػ 

فیلکت اک ادنہشی ےہ(  ےکپل )ہک اس وک عنم رکںی( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک تم رفوک )ویکہکن اس ےس تخس
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 رھپ اپین اک ڈفؽ اگنم رک اس رپ اہب دای ۔

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 زنیم رپ اشیپب گل اجےئ وت ےسیک دوھ ای اجےئ

     529    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً مسہز، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ابٔی  َحسَّ اَل َزَخَل أرَِعَ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو

اَل اللَّ  َٕ َِ َه َجالْٔس  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل اِلَنِسجَٔس َوَر ُُ ََِؽحَٔک َر رٔفِ ْٔلََحٕس َمَىَيا  ٍِ ٕس َوََل َت ُههَّ اٌرِٔفِ لٔی َولُٔنَحنَّ

ٌَ فٔی ىَاحَٔئة ا َّْ إَٔذا كَا َّی َحً ّىا ثُهَّ َول ُٔ ِس اِحَتَمزَِت َوا َٕ اَل َل َٔ َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ابٔیُّ اهَّلٔ َظَّ اَل اِْلرَِعَ َٕ َِ ََِصَج یَبُوُل   ِلَنِسجٔٔس 

ٌَّ هََذا اِلَنِسجَٔس ََل یَُبا ٔ اَل إ َٕ َِ َلِه یَُؤىِِب َوَلِه َيُسبَّ  َِ ِّی  َبٔی َوأُم ٔلَیَّ بٔأ اَو إ َٕ َِ َٕٔه  َِ  ٌِ ََلةٔ ثُهَّ َبِىَس أَ َْ لٔٔذرِکٔ اهَّلٔ َولٔلعَّ ََّنا بُىٔ ُل ِٔيهٔ َوإٔى

َُ َوََّی بَِولٔهٔ  أرُِفٔ َِ ًِ َمإئ   أََمَز بَٔسِجٕل ٔم

 ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب

ام رشتفی رفام ےھت ہک اکی داہییت دجسم ںیم دالخ وہا افر )داع ںیم( اہک اے اہلل ! ریمی افر دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( یک ششخب رف

امہرے اسھت )ینعی ریمے افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک( یسک افر وک ہن ےئشخب۔ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دےئجی افر 

 رکسماےئ افر اراشد رفامای ہک  م ےن فعیس زیچ )اہلل زعفلج یک فعیس را ت رماد ےہ( ےک رگد ابڑ اگل دی )افر اےس گنت رک دای( ۔

 ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 زنیم رپ اشیپب گل اجےئ وت ےسیک دوھ ای اجےئ

     530    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ابوحنيس، ابومليح ہذلی، حرضت واثلہ بً  :  راوی ، محنس بً وبساهَّل، وبيساهَّل ہذلی، محنس بً یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 إُي

ُس  اَل ُمَحنَّ َٔ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ اِلُهَذلِٔی  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی حَُنِيٕس  َحسَّ ًُ َیِحٌَْ هَُو ؤِيَسىَا ابِ بِ

اَل جَ  َٔ ٔي  َٕ ُِ ًٔ اِْلَ ًِ َواثَٔلَة بِ اَل اللَُّههَّ اِرَحِنىْٔ أَىَِبأَىَا أَبُو اِلَنلٔئح اِلُهَذلٔیُّ َو َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي ابٔی  إ اَئ أرَِعَ

 َِ اَل  َٔ ّىا َویَِحَک أَِو َویَِلَک  ُٔ ِس َحَمزَِت َوا َٕ اَل َل َٕ َِ ِک فٔی َرِحَنتَٔک إٔیَّاىَا أََحّسا  ّسا َوََل ُترِشٔ اَل أَِظَحاُب َوُمَحنَّ َٕ َِ َصَج یَبُوُل 

َه َزوُوُه ثُهَّ َزوَ ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ لََّه َمِه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ََِعبَّ َوَلِيهٔ ليَّ ًِ َمإئ   ا بَٔسِجٕل ٔم

ا وبدیمح، اوبحیلم ذہیل، رضحت فا
ٰ
 ی 
حي
ي 

ہلث نب اعقس رفامےت ںیہ ہک اکی داہییت یبن یلص دمحم نب ٰییحی، دمحم نب دبع اہلل، دیبع اہلل ذہیل، دمحم نب 

 افر آپ وج مہ رپ 

ئ

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ افر اہک اے اہلل  ھج رپ افر دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رپ رک  رفامی 

آہل فملس ےن رفامای اوسفس ےہ ھجت رپ، را ت رفامںیئ اس ںیم امہرے اسھت یسک افر وک رشکی ہن رفامںیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ریتاانس وہ وت ےن فعیس )را ت( وک گنت رک دای آےگ فیہ ومضمؿ ےہ وج یلہپ دحثی ںیم ذگرا۔

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب دبعاہلل، دیبعاہلل ذہیل، دمحم نب ٰییحی اوبدیمح، اوبحیلم ذہیل، رضحت فاہلث نب اعقس :  رافی

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

  

 اپک زنیم ان کپ زنیم وک اپک رک دیتی ےہ ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 اپک زنیم ان کپ زنیم وک اپک رک دیتی ےہ ۔

     531    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اىس، محنس بً ونارہ بً ونزو بً حزو، محنس بً ابزاہيه بً حار ُ تيیم، حرضت ہصاو بً ونار، مالک بً  :  راوی

 ابزہيه بً وبسالزحنً بً ووٓ كی آو ولس ےن آو النؤميین حرضت او ُلنہ رضْ اهَّل ويہ

ًٔ وَ  ًُ وَُناَرَة بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَىَٕس َحسَّ ثََيا َمالُٔک بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ ًٔ إٔبَِزاهٔيَه بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ َحزِوٕ َو ِنزٔو بِ

َلَنةَ  َُ أََلِت أُوَّ  َُ ََّها  ٕٓ أَى ًٔ َوِو ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ٔبَِزاهٔيَه بِ ْٔ ًِ أُِو َوَلٕس  لََّه  اِلَحار ُٔٔ التَِّيیٔمِ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َزِوَج اليَّ

ِّی اِمَزأَ  ٔن اَلِت إ َه یَُفِه َٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٕ َِ ٔذرٔ  َٕ ٌٔ اِل َْٔ فٔی اِلَنکَا أَِم َِ  زُُه َما َبِىَسهُ ْة أُـٔيُل َذیَِّٔی 

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، دمحم نب امعرہ نب رمعف نب زحؾ، دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، رضحت اربمیہ نب دبعارلنمح نب وعػ یک 

 نینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ںیم اانپ دانم ابمل ریتھک وہں افر )اسب افاقت( دنگیگ ںیم یھب انلچ

ئ

و
م
ل

 اّؾ فدل ےن اّؾ ا

 ےہ۔ وت رفامےن ںیگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دعب فایل زنیم اس وک اپک رک دے یگ ۔ڑپ اجات 

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، دمحم نب امعرہ نب رمعف نب زحؾ، دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، رضحت اربمیہ نب دبعارلنمح نب  :  رافی

  

ئ

و
م
ل

 نینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنعوعػ یک اّؾ فدل ےن اّؾ ا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپک زنیم ان کپ زنیم وک اپک رک دیتی ےہ ۔

     532    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابزاہيه بً اُناويل يصرکی، ابً ابی حبیبة، زاؤز بً حعین، ابوُّياٌ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ َزاُوَز بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیَبَة َو ًِ ابِ َنٔىيَل اِلَيِصرُکٔیُّ َو ُِ ٔ ًُ إ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ِّيَ َحسَّ ُُ ًِ أَبٔی  ًِ  اِلُحَعیِٔن َو ٌَ َو ا
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وُل ا ُُ اَل َر َٕ َِ َٖ اليَّجَٔسَة  ی ٔ ُ الرطَّ َيَفأ َِ َّا ىُزٔیُس اِلَنِسجَٔس  وَل اهَّلٔ إٔى ُُ اَل ٔٔيَل یَا َر َٔ َه اِْلَِرُؿ أَبٔی هَُزیَِزَة  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو هَّلٔ َظَّ

 یَُفِهزُ َبِىُؽَها َبِىّؽا

رری، انب ایب
ک

 

 َ ن

، داؤد نب نیصح، اوبایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یسک  اوبرکبی، اربامیہ نب اامسلیع 

 

 ی ة
ی ي
ح

ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ دجسم یک رطػ آںیئ وت اناپک راےتس رپ اپؤں ڑپ اجات ےہ ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای زنیم اکی دفرسے وک اپک رک دیتی ےہ ۔

، داؤد نب نیصح، اوبایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اوبرکبی، :  رافی

 

 ی ة
ی ي
ح
رری، انب ایب 

ک

 

 َ ن

 اربامیہ نب اامسلیع 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اپک زنیم ان کپ زنیم وک اپک رک دیتی ےہ ۔

     533    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبساهَّل بً یزیس، بيو وبساَلشہل كی ایک ظحابيہ :  راوی ، موس ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک، وبساهَّل بً ويس

ًٔ ؤيَسْ وَ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ بَىْٔ َحسَّ ًِ اِمَزأَةٕ ٔم ًٔ َیزٔیَس َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ ُموَسْ بِ

ٌَّ بَِيىْٔ َوبَیَِن اِلَنِسجٔٔس  ٔ ِلُت إ ُٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي أَِلُت اليَّ َُ اَلِت  َٔ ٔذَرةّ َوِبٔس اِْلَِشَهٔل  َٔ ا  ّٕ ي ْٖ  رَطٔ ی َبِىَسَها رَطٔ َِ اَل  َٔ

ُْ ٔمِيَها  ٔ أَىَِم ٔ بَٔهٔذه َهٔذه َِ اَل  َٔ  ُِٔلُت َنَىِه 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، دبعاہلل نب ٰیسیع، وم،ٰی نب دبعاہلل نب سیدی، ونب دبعااللہش یک اکی احصہیب رفامیت ںیہ ہک ےن یبن یلص اہلل

اس ےس اصػ راہتس یھب ےہ ؟ ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ریمے )رھگ( افر دجسم ےک درایمؿ اناپک راہتس ےہ۔ رفامای اس ےک دعب 

 ںیم ےن رعض ایک یج رفامای فہ اس اک دبہل وہ اجات ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، دبعاہلل نب ٰیسیع، وم،ٰی نب دبعاہلل نب سیدی، ونب دبعااللہش یک اکی احصہیب :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبنج ےک اسھت اصمہحف ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک اسھت اصمہحف ۔

     534    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، حنيس، برک بً وبساهَّل، ابوراِي، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ ًِ برَِکٔ بِ ًِ حَُنِيٕس َو َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّهُ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَى ًِ أَبٔی َرإِٔي َو  َو

 ٔٗ ًِ رُطُ ٖٕ ٔم ی َه فٔی رَطٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي لََّه َلَٕٔيُه اليَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َسُه اليَّ َٕ َّ َِ َِاِنَسلَّ  اِلَنٔسیَيةٔ َوهَُو ُجيُْب 

 ُ ٌِ أ َِرَکٔهُِت أَ وَل اهَّلٔ َلٕٔیَتىْٔ َوأَىَا ُجيُْب  ُُ اَل یَا َر َٔ ِيَت یَا أَبَا هَُزیَِزَة  ُ٘  ًَ اَل أَیِ َٔ ا َجاَئ  َلنَّ اَل َِ َٕ َِ َّْ أٌََِتٔسَل  َجالَٔسَک َحً

ًُ ََل یَِيُجُس  َه اِلُنِؤٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیمح، رکب نب دبع اہلل، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ دمہنی ہبیط 

رہریہ احبتل انجتب ےھت اس ےئل فاسپ وہ ےئگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی راہتس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےلم ، اوب

ےن اؿ وک ہن اپای وت ڈوھڈنا ، بج اوبرہریہ آےئ وت وپاھچ اہک وبرہریہ !  م اہکں ےھت ؟ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ےھجم ےلم اس فتق 

ولعمؾ ہن وہیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم احبتل انجتب اھت۔ اےئلس لسغ ےئک ریغب آپ ےک اسھت تسشن انمبس 

 ومنم )ااسی( اناپک ںیہن وہات )ہک تسشن ف رباختس ےک اقلب یہ ہن رےہ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیمح، رکب نب دبعاہلل، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 یبنج ےک اسھت اصمہحف ۔

     535    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، مسىز، واظل احسب، ابووائل، حرضت حذ :  راوی يّہ رضْ اهَّل وَّی بً محنس، و٘يي، اُحٖ بً ميعور، یحٌ

 ويہ

ٔىيٕس  َُ  ًُ ًُ َمِيُعوٕر أَىَِبأَىَا َیِحٌَْ بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َوأظٕل َحسَّ ٕ َو ًِ ٔمِسَىز َجنٔيّىا َو

َّی  ُّْ َظَّ ٔي َج اليَّ اَل ََخَ َٔ َة  َّ ًِ حَُذِي ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو َِاٌَِتَسِلُت ثُهَّ اِْلَِحَسٔب َو َِٔحِسُت َوِيُه  ََِلَٕٔيىْٔ َوأَىَا ُجيُْب  َه  لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٌَّ اِلُنِسلَٔه ََل  ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ِيُت ُجيُّبا  ُ٘ ُِٔلُت  اَل َما َلَک  َٕ َِ  یَِيُجُس  ٔجئُِت 

یلع نب دمحم، فعیک، ااحسؼ نب روصنر، ٰییحی نب دیعس، رعسم، فالص ادحب، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ  ھج ےس ےلم ںیم احبتل انجتب اھت اس ےئل ںیم آپ ےس اگل وہ ایگ افر لسغ رک ےک احرض 

 ایک وہا اھت ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم یبنج اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ ن س ںیہن دختم وہا۔ رفامای ںیہمت

 وہات ۔

 فالص ادحب، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع یلع نب دمحم، فعیک، اقحس نب روصنر، ٰییحی نب دیعس، رعسم، :  رافی

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

  

 ڑپکے وک ینم گل اجےئ ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے وک ینم گل اجےئ ۔

     536    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ وبسة بً ُلامیٌ، حرضت ونزو بً مينوٌ :  راوی

ثََيا أَ  ٌَ بِ َحسَّ َلامِیَ ُُ أَِلُت  َُ اَل  َٔ  ٌٕ ًٔ َمِيُنو ًِ َوِنزٔو بِ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ِؤب بُو برَِکٔ بِ ًِ الثَّ ًَ َيَسإر َو

 َ اَلِت َوائَٔصُة ك َٔ  ٌُ َلامِیَ ُُ اَل  َٔ ُه  ِوَب كُلَّ
ٔسُل الثَّ ٍِ ٔسلُُه أَِو َن ٍِ ُّْ أََن لََّه ئُعيُب ثَِوبَُه ُئعیبُُه اِلَنىٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي ا

ِسٔل ِٔيهٔ  ٍَ ََلةٔ َوأَىَا أََری أَثََز اِل ٔلَی العَّ ُج فٔی ثَِوبٔهٔ إ ًِ ثَِوبٔهٔ ثُهَّ یرَِخُ ٔسلُُه ٔم ٍِ َي َِ 

ؿ نب اسیر ےس وپاھچ ہک ڑپکے وک ینم اوبرکب نب ایب ہبیش دبعة نب امیلسؿ، رضحت رمعف نب ومیمؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت امیلس

ہ گل اجےئ وت رصػ ایس ہگج وک دوھںیئ ای وپرا ڑپکا ؟ رفامےن ےگل ہک اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے آولد

ر ےھجم اس ںیم دوھےن اک وہ اجےئ وت مہ ایس ہصح وک دوھ دےتی رھپ آپ فیہ ڑپکے زبی نت رفام رک امنز ےک ےئل رشتفی ےل اجےت اف

 اشنؿ رظن آاہ وہات اھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش دبعة نب امیلسؿ، رضحت رمعف نب ومیمؿ :  رافی

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

  

 ینم رھکچ ڈاانل ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینم رھکچ ڈاانل ۔

     537    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، ابومىاویہ، محنس بً رطیْ، وبسة بً ُلامیٌ، اونض، ابزاہيه، ہناو بً حار ُ، حرضت وائصہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ثََيا ُمحَ  ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ اِْلَِوَنٔض َحسَّ ٌَ َجنٔيّىا َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ ْٕ َحسَّ ی ًُ رَطٔ ُس بِ نَّ

َّی ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ ثَِؤب َر ُتُه ٔم ِ٘ اَلِت ُربََّنا رَفَ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو اؤ بِ ًِ َهنَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو لََّه بَٔئسی َو َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو
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اوباعمفہی، دمحم نب رطفی، دبعة نب امیلسؿ، اشمع، اربامیہ، امہؾ نب احرث، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ یلع نب دمحم، 

 ہک اسب افاقت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکفں ےس ینم ںیم ےن وخد اےنپ اہوھتں ےس رھکیچ۔

 ؿ، اشمع، اربامیہ، امہؾ نب احرث، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم، اوباعمفہی، دمحم نب رطفی، دبعة نب امیلس :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینم رھکچ ڈاانل ۔

     538    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، ابزاہيه، حرضت ہناو بً حار ُ :  راوی

ًِ إٔبِزَ  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ اِلَحار ُٔٔ  اؤ بِ ًِ َهنَّ اهٔيَه َو

َل بَٔها َؤِيَها أَ ىَزََل بٔ  ُٔ ٌِ یُزِ َتِحَيا أَ ُِ ا َِ اِحَتَلَه ِٔيَها  َِ اَئ  ٕة َلَها َظرِفَ َّ أََمزَِت َلُه بٔنِٔلَح َِ  ْْ َنَسَها َىائَٔصَة َؼِي ٍَ َِ ثَزُ أَلِحتََٔلؤ 

ََّنا كَا َِِسَس َوَلِیَيا ثَِوبََيا إٔى اَلِت َوائَٔصُة لَٔه أَ َٕ َِ َل بَٔها  َُ ًِ ثَِؤب فٔی اِلَنأئ ثُهَّ أَِر ُتُه ٔم ِ٘ ُه بٔإِٔظَبٔىهٔ ُربََّنا رَفَ
َ٘ ٌِ َيرِفُ ّٔيهٔ أَ ٌَ یَِٙ

َه بٔإِٔظَبعٔی لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

ؾ اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت امہؾ نب احرث رفامےت ںیہ ہک اعہشئ ےک اہں اکی امہمؿ ےن ایق

فہ جیھب ایک آپ ےن اس ےئلیک اکی زرد احلػ )ےنجیھب( اک اہک اؿ وک االتحؾ وہ ایگ فہ رشامای ہک احلػ ںیم االتحؾ اک اشنؿ وہ افر ایس احتل ںیم 

ں دے۔ اس ےئل اس ےن احلػ وک اپین ںیم ڈاؽ دای )ینعی اس ہگج وک دوھ دای( رھپ فاسپ رک دای ، اعہشئ ےن رفامای اس ےن امہرا ڑپکا ویک

رخاب ایک؟ اس ےک ےئل وت ایلگن ےس رھکچ ڈاانل یہ اکیف اھت اسب افاقت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے ےس اینپ 

 ایلگن ےس ینم وک رھکاچ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت امہؾ نب احرث :  رافی

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ینم رھکچ ڈاانل ۔

     539    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ہثيه، مٍیرة، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوائَٔص  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ ُمٍٔیَرَة َو ثََيا هَُصِيْه َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِس َرأَیُِتىْٔ أَٔجُسُه فٔی َحسَّ َٕ اَلِت َل َٔ َة 

هُ َوِيهُ  أَحُتُّ َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  ثَِؤب َر

یب ہبیش، میثہ، ریغمة، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک ےھجم اید ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ا

 فملس ےک ڑپکے ںیم ینم رظن آیت وت ںیم رھکچ ڈایتل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میثہ، ریغمة، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اؿ ڑپکفں ںیم امنز ڑپانھ نج ںیم تبحص یک وہ

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ڑپکفں ںیم امنز ڑپانھ نج ںیم تبحص یک وہ

     540    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رمح، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، ُویس بً ٔيس، مىاویہ بً حسیج، حرضت مىاویہ بً ُّياٌ  :  راوی
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 رضْ اهَّل ويہ ےن اپىْ ہنصیرہ آو النؤميین حرضت آو حبیبہ رضْ اهَّل ويہ

ِيٕس  َٔ  ًٔ َویِٔس بِ ُُ  ًِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ یَزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ حَُسیِٕج َو ًِ ُمَىاؤیََة بِ َو

 َّ ِْ َظَّ ٔي أََل أُِخَتُه أُوَّ َحبٔیَبَة َزِوَج اليَّ َُ َُّه  ٌَ أَى َيا ِّ ُُ ًٔ أَبٔی  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ ُمَىاؤَیَة بِ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر لََّه َهِل كَا َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ًِ ِٔيهٔ أَّذی اَلِت َنَىِه إَٔذا َلِه َیُٙ َٔ ِؤب الَّٔذی یَُجأمُي ِٔيهٔ  ِّی فٔی الثَّ َه ُيَعَّ لَّ َُ  َو

ت اعمفہی نب ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےن اینپ دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دحجی، رضح

 نینم رضحت اّؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نج ڑپکفں ںیم رتسبمہ

ئ

و
م
ل

ی ریشمہہ اّؾ ا

 ےتھکی وت ڑپھ ےتیل ۔یک وہ اؿ وک نہپ رک امنز ڑپھ ےتیل ےھت ؟ رفامےن ںیگل ہک ارگ اس ںیم اناپیک )ینم فریغہ( ہن د

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دحجی، رضحت اعمفہی نب ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےن  :  رافی

 نینم رضحت اّؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع

ئ

و
م
ل

 اینپ ریشمہہ اّؾ ا

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ڑپکفں ںیم امنز ڑپانھ نج ںیم تبحص یک وہ

     541    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ خصىْ، زیس بً وأس، بِس بً وبيساهَّل، ابوازریس خوَلنی، حرضت  :  راوی ہصاو بً خالس ازْٗ، حسً بً یحٌ

 ابوالسرزاٍ

 ًِ ًُ َوإٔٔس َو ثََيا َزیُِس بِ ُّْ َحسَّ ًُ یَِحٌَْ اِلُدَصىٔ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ُٗ َحسَّ َْ ًُ َخالٕٔس اِْلَِز ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ َو  بُِِسٔ بِ

وُل اهَّلٔ ُُ َج َوَلِیَيا َر اَل ََخَ َٔ ِرَزأئ  ًِ أَبٔی السَّ َّی بَٔيا فٔی  إِٔزرٔیَس اِلَدِوََلنِٔی َو ََِعَّ رُطُ َماّئ  ِٕ ُه َي ُُ َه َوَرأِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

وَل  ُُ أب َیا َر ًُ اِلَدفَّ اَل وَُنزُ بِ َٔ  َٓ ا اِنَّصَ َلنَّ َِ ِيهٔ  َِ َْ بَیَِن رَطَ ِس َخاَل َٔ ِّی بَٔيا فٔی ثَِوٕب ثَِوٕب َواحٕٔس ُمَتَوِشّحا بٔهٔ  اهَّلٔ ُتَعَّ
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اَل َنَى  َٔ ِس َجاَمِىُت ِٔيهٔ َواحٕٔس  َٔ ِّی ِٔيهٔ َؤِيهٔ أَِی   ِه أَُظَّ

اشہؾ نب اخدل ازرؼ، نسح نب ٰییحی ینشخ، زدی نب فادق، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبادلرداء رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ ، آپ ےک رس ابمرک ےس اپین کپٹ راہ اھت۔ رھپ آپ ےن ںیمہ اکی ڑپکے ںیم 

یئ آپ ےک ڑپکے ےک رہ رسے وک دفرسی اجبن ڈاےل وہےئ ےھت بج السؾ ریھپا وت رضحت رمع نب اطخب ےٹپل وہےئ امنز ڑپاھ

 ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ ںیمہ اکی یہ ڑپکے ںیم امنز ڑپاھیئ افر اس ںیم ھچک افر یھب )ینعی مہ رتسبی یھب یک( ۔

 رسب نب دیبعاہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبادلرداء اشہؾ نب اخدل ازرؼ، نسح نب ٰییحی ینشخ، زدی نب فادق، :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ڑپکفں ںیم امنز ڑپانھ نج ںیم تبحص یک وہ

     542    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوُْ الزٓمی، احنس بً وثناٌ بً حٙيه، ُلامیٌ بً وبيساهَّل رقی، ُلامیٌ بً وبيساهَّل بً  :  راوی ، یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 ونزو، وبسالنلک بً ونیر، حرضت جابز بً ُنزہ رضْ اهَّل ويہ

ِّیُّ  َْ الزِم ُُ ًُ یُو ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ وُبَِيسٔ َحسَّ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  ٙٔيٕه َحسَّ ًٔ َح ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا أَِحَنُس بِ ح و َحسَّ

نُ  َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕ َو ًٔ وَُنیِر ًِ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًُ َوِنزٕو َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ ِّیُّ  َّ اهَّلٔ الزَّق َّْ َظَّ ٔي أََل َرُجْل اليَّ َُ اَل  َٔ ی اهَّلُ َزَة 

ٔس  ٍِ َي َِ ٌِ َیَزی ِٔيهٔ َشِيّئا  اَل َنَىِه إَٔلَّ أَ َٔ تٔی ِٔيهٔ أَهَِلهُ 
ِ ِؤب الَّٔذی َیأ ِّی فٔی الثَّ لََّه ُيَعَّ َُ  َلهُ َوَلِيهٔ َو

انب ک نب ریمع، دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب ویفس اشلیم، ادمح نب امثعؿ نب میکح، امیلسؿ نب دیبع اہلل ریق، امیلسؿ نب دیبع اہلل نب رمعف، دبع

رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اصبح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک نج ڑپکفں 

 اجنتس ینم( داھکیئ دے وت اس )ہصح( وک دوھ ںیل ۔ (ںیم تبحص یک وہ اؿ ںیم ھچک
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ؿ نب میکح، امیلسؿ نب دیبعاہلل ریق، امیلسؿ نب دیبعاہلل نب رمعف، دبعانب ک دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب ویفس اشلیم، ادمح نب امثع :  رافی

 نب ریمع، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع

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

  

 ومزفں رپ حسم رکان

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکان

     543    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ابزاہيه، حرضت ہناو بً حار ُ :  راوی

ًٔ اِلَحار ُٔٔ  اؤ بِ ًِ َهنَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ َوِبٔس اهَّلٔ ثُهَّ  َحسَّ اَل بَاَل َجزٔیزُ بِ َٔ

 َّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِس َرأَیُِت َر َٔ اَل َوَما یَِنَيُىىْٔ َو َٔ َىُل َهَذا  ِّ َِٕٔيَل َلُه أََت ِيهٔ  َّّ َ َوَمَسَح َوََّی ُخ أ َىلُهُ َتَوؼَّ ِّ َه َي لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٌَ يُِىجٔبُُهِه َحسٔ  اَل إٔبَِزاهٔيُه كَا َٔ ٔ ٌَ َبِىَس ىُزُؤل اِلَنائَٔسة ََلَمُه كَا ُِ ٔ ٌَّ إ ٕ ْٔلَ  یُث َجزٔیز

یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اربامیہ، رضحت امہؾ نب احرث ےتہک ںیہ ہک رضحت رجری نب دبعاہلل ےن اشیپب رک ےک فوض ایک افر اےنپ 

 )ومزفں رپ حسم ےس( ایک امعن وہ اتکس ےہ ہکبج ومزفں رپ حسم ایک ، یسک ےن رعض ایک آپ ااسی رکےت ںیہ ؟ رفامےن ےگل ، ریمے ےئل

ہک  ںیم ےن وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی رکےت داھکی۔ اربامیہ ےتہک ںیہ ولوگں وک رجری یک ہی دحثی تہب دنسپ یھت اےئلس

 فہ وسرہ امدئہ انزؽ وہےن ےک دعب االسؾ الےئ ۔

 ، رضحت امہؾ نب احرثیلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکان

     544    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر و وَّی بً محنس، و٘يي، ابوہناو وليس بً شجاً بً وليس، وليس و ابً وییيہ و ابً ابی  :  راوی

 زائسہ، اونض، ابووائل، حرضت حذيّہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا َو٘ٔيْي ح  اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٕ َوَؤَّیُّ بِ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًُ ُشَجا اوٕ اِلَولٔيُس بِ ثََيا أَبُو َهنَّ و َحسَّ

ًِ حَُذ  ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ أَبٔی َزائَٔسَة َجنٔيّىا َو ًُ وَُیِیَيَة َوابِ ثََيا أَبٔی َوابِ َّی اهَّلُ اِلَولٔئس َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َة أَ َّ ِي

َ َو  أ لََّه َتَوؼَّ َُ ِيهٔ َوَلِيهٔ َو َّّ  َمَسَح َوََّی ُخ

ت دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ف یلع نب دمحم، فعیک، اوبامہؾ فدیل نب اجشع نب فدیل، فدیل ف انب ہنییع ف انب ایب زادئہ، اشمع، اوبفالئ، رضح

 ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر ومزفں رپ حسم ایک ۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ف یلع نب دمحم، فعیک، اوبامہؾ فدیل نب اجشع نب فدیل، فدیل ف انب ہنییع ف انب ایب زادئہ، اشمع، اوبفالئ،  :  افیر

 رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع

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

  

 اک ایبؿ اپیک :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکان

     545    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ُىس بً ابزاہيه، ىاِي بً جبیر، رعوة بً مٍیرة بً شىبہ، حرضت  :  راوی محنس بً رمح، ليث بً ُىس، یحٌ

 مٍیرہ بً شىبہ رضْ اهَّل ويہ
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ًٔ إٔبَِزاهٔيَه وَ  ِىٔس بِ َُ  ًِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ یَِحٌَْ بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َوَة َحسَّ ًِ رُعِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ًِ ىَأِٔي بِ

ؤل اهَّلٔ ُُ ًِ َر ًٔ ُشِىَبَة َو ًِ أَبٔيهٔ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ ًٔ ُشِىَبَة َو ًٔ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ اتََّبَىهُ  بِ َِ َج لَٔحاَجتٔهٔ  َُّه ََخَ َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

یِٔن  َّّ أَ َوَمَسَح َوََّی اِلُد ََِتَوؼَّ ًِ َحاَجتٔهٔ   رَفََُ ٔم
َّْ  اِلُنٍٔیَرةُ بٔإَٔزاَوةٕ ِٔيَها َماْئ َحً

نب ریغمة نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع  دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دعس نب اربامیہ، انعف نب ریبج، رعفة

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ وت رضحت ریغمہ ریض اہلل ہنع اپین اک ولاٹ 

 ں رپ حسم ایک ۔ےل رک اسھت وہ ےئل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج احتج ےس افرغ وہےئ وت فوض ایک افر ومزف

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دعس نب اربامیہ، انعف نب ریبج، رعفة نب ریغمة نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ؿاپیک اک ایب :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکان

     546    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ليثْ، محنس بً ُوار، ُىيس بً ابی رعوبہ، ایوب، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  ونزاٌ بً موس

ثَ  َوإئ َحسَّ َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ ِيثٔ
ًُ ُموَسْ اللَّ ٌُ بِ ثََيا ؤِنَزا ًٔ وَُنزَ َحسَّ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ أَیُّوَب َو وبََة َو ًُ أَبٔی رَعُ ٔىيُس بِ َُ َيا 

اِجَتَنِىَيا ؤ  َِ ٌَ َذلَٔک  َىلُو ِّ ُِه َلَت َّٙ اَل إٔى َٕ َِ یِٔن  َّّ ًَ َمالٕٔک َوهَُو یَِنَسُح َوََّی اِلُد ِىَس بِ َُ َُّه َرأَی  ِِٔت أَى ِىْس لُٔىَنَز أَ َُ اَل  َٕ َِ ِيَس وَُنَز 

ًَ أَخٔ َه ىَنِ ابِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ َمَي َر يَّا َوىَِح ُ٘ اَل وَُنزُ  َٕ َِ یِٔن  َّّ أَِيا ََل ىََزی ی فٔی اِلَنِسٔح َوََّی اِلُد َّ َسُح َوََّی خٔ

اَل َنَىِه  َٔ ائٔٔق  ٍَ ًِ اِل ٌِ َجاَئ ٔم ٔ ًُ وَُنزَ َوإ اَل ابِ َٕ َِ ا  ُّ
ِ  بَٔذلَٔک بَأ

، دمحم نب وسار، دیعس نب ایب رعفہب، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےن دعس نب امکل وک ومزفں رپ حسم رکےت داھکی وت رمعاؿ نب وم،ٰی یثیل
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رفامای آپ ااسی رکےت ںیہ ہی دفونں رضحت رمع ےک اپس عمج وہےئ وت رضحت دعس ےن رضحت رمع ےس اہک ےجیتھب ومزفں رپ حسم اک مکح 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اےنپ ومزفں رپ حسم رکےت ےھت افر اس ںیم ھچک رحج ہن  اتبؤ۔ رضحت رمع ےن رفامای ہک مہ روسؽ

 ےتھجمس ےھت۔ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ارگ تیب االخلء ےس آای وہ )ب  یھب حسم درتس ےہ( رفامای یج ۔

 رمعاؿ نب وم،ٰی یثیل، دمحم نب وسار، دیعس نب ایب رعفہب، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکان

     547    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومعىب مسنی، وبسالنہينً بً وباس بً ُہل ُاوسی، حرضت ُہل ُاوسی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

اؤٔسیُّ  ِىٕس السَّ َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًٔ ًُ اِلَىبَّأس بِ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلُنَهِينٔ ثََيا أَبُو ُمِعَىٕب اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ
ٌَّ  َحسَّ ٔ أَ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو  َو

یِٔن  َّّ یِٔن َوأََمَزىَا بٔاِلَنِسٔح َوََّی اِلُد َّّ َه َمَسَح َوََّی اِلُد لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

اوببعصم دمین، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس اسدعی، رضحت لہس اسدعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 حسم ایک افر ںیمہ ومزفں رپ حسم اک مکح دای ۔ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ 

 اوببعصم دمین، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس اسدعی، رضحت لہس اسدعی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکان
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     548    حسیث                               جلس اول  :  سجل

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ونز بً وبيس ـياِسْ، ونز بً مثىْ، وفاٍ َخاُانی، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

 ًُ ثََيا وَُنزُ بِ ُّْ َحسَّ َيأِٔس ًُ وُبَِيٕس الفَّ ثََيا وَُنزُ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ انِٔی َو َُ ا ًِ َوَفإئ اِلرُخَ َّْ َو اِلُنَثى

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِيُت َمَي َر ُ٘ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ِيهٔ أَىَٔس بِ َّّ أَ َوَمَسَح َوََّی ُخ ََِتَوؼَّ ًِ َمإئ  اَل هَِل ٔم َٕ َِ رَفٕ  َُ َه فٔی 

ُهِه  أَمَّ َِ َٖ بٔاِلَجِئض   ثُهَّ َلٔح

ی، رمع نب ینثم، اطعء رخااسین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی 

فس

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع انط

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت ، آپ ےن رفامای ھچک اپین ےہ چناآ ہ آپ ےن فوض ایک افر اےنپ ومزفں رپ حسم ایک رفس ںیم روسؽ اہلل 

 رھپ رکشل ےس اج ےلم افر اؿ یک اامتم رکفایئ ۔

ی، رمع نب ینثم، اطعء رخااسین، رضحت اسن نب امکل ریض ا :  رافی

فس

 ہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع انط

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم رکان

     549    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، زلہه بً ظالح ٘يسی، حجیر بً وبساهَّل ٘يسی، حرضت بزیسہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َوِبٔس  ٔ بِ ًِ حَُجیِر ِٙٔئسیُّ َو ًُ َظالٕٔح اِل ثََيا َزِلَهُه بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ بَُزیَِسَة َحسَّ ًِ ابِ ِٙٔيسِٔی َو اهَّلٔ اِل

 ًِ َلبَٔس  َو َِ اَذَجیِٔن  َُ  ًٔ َوَزیِ ُِ یِٔن أَ َّّ َه ُخ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َّْ أَهَِسی لٔليَّ ٌَّ اليََّجأش َ َوَمَسَح َوَلِيهَٔناأَبٔيهٔ أَ أ  ُهَنا ثُهَّ َتَوؼَّ

ےت ںیہ ہک اجنیش ےن یبن یلص اہلل ہیلع یلع نب دمحم، فعیک، دمہل نب اصحل دنکی، ریجح نب دبعاہلل دنکی، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع رفام
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 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ نہپ ےئل رھپ فوض ایک افر اؿ رپ حسم ایک۔

ئ

 فآہل فملس دف اسدہ ایسہ ومزے وطبردہہی دی 

 یلع نب دمحم، فعیک، دمہل نب اصحل دنکی، ریجح نب دبعاہلل دنکی، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ومزے ےک افرپ افر ےچین اک حسم رکان ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 ومزے ےک افرپ افر ےچین اک حسم رکان ۔

     550    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً ونار، وليس بً مسله، ثور بً یزیس، رجاٍ بً حيوة، وٓراز كاتب مٍیرہ بً شىبہ، حرضت مٍیرہ بً شىبہ  ہصاو :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًٔ َحِيَوةَ  ًِ َرَجأئ بِ ًُ یَزٔیَس َو ثََيا ثَِوُر بِ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ازٕ كَاتٔٔب َحسَّ ًِ َورَّ ًٔ   َو اِلُنٍٔیَرةٔ بِ

ِْ َوأَ  لََّه َمَسَح أَِوََّی اِلُد َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ ُشِىَبَة أَ ًِ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ َلهُ ُشِىَبَة َو َّ ُِ 

اد اکب  ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض
ّ
 اہلل ہنع ےس رفاتی اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، وثر نب سیدی، راجء نب ویحة، فر

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزے ےک افرپ ےچین حسم رفامای ۔

اد اکب  ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی
ّ
 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، وثر نب سیدی، راجء نب ویحة، فر

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 ومزے ےک افرپ افر ےچین اک حسم رکان ۔

     551    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، بٕيہ، جزیز بً یزیس، ميذر، محنس بً ميٙسر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثَىْٔ ُميِ  اَل َحسَّ َٔ ًٔ َیزٔیَس  ٔ بِ ًِ َجزٔیز ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ اَل َحسَّ َٔ  ُّْ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ُس بِ ثَىْٔ ُمَحنَّ ٔذْر َحسَّ

 ًِ َٙٔسرٔ َو اَل بَٔيسٔ  اِلُنِي َٕ َِ ِيهٔ  َّّ ٔسُل ُخ ٍِ أُ َوَي َه بَٔزُجٕل یََتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َمزَّ َر َٔ  ٕ ََّنا َجابٔز َىُه إٔى َِ َُّه َز أَى َ٘ هٔ 

ََٙذا مٔ  ٔ َه َه بَٔئسه لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ َق أُٔمزَِت بٔاِلَنِسٔح َو ٗٔ َوَخفَّ ا ٔلَی أَِظٔل السَّ ٓٔ اِْلََظابٔٔي إ ا ًِ أرَِطَ

 بٔاِْلََظابٔٔي 

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، رجری نب سیدی، ذنمر، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

۔ آپ ےن اہھت ےس ااشرہ ایک وگای اس وک رفاک )افر رفامای( ےھجم فملس اکی صخش ےک اپس ےس سگرے ، وج فوض ںیم ومزے دوھ راہ اھت

 رصػ حسم اک مکح دای ایگ ےہ افر آپ ےن اویلگنں ےس ریکل یچنیھک ۔

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، رجری نب سیدی، ذنمر، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 حسم یک دمت اسمرف افر میقم ےک ےئل

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم یک دمت اسمرف افر میقم ےک ےئل

     552    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، حٙه، ٔاُه بً مدينزہ، حرضت رشیح بً ہانی :  راوی
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 َٕ نِٔىُت اِل َُ اَل  َٔ َٙٔه  ًِ اِلَح ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ یِٔح َحسَّ ًِ رُشَ ًَ ُمَدِينَٔزَة َو َه بِ ُٔ ا

 َُ اَل  َٔ ًٔ َهاىٕٔئ  أَتَ بِ َِ َُّه أَِوَلُه بَٔذلَٔک ٔمىِْ  إٔى َِ ََِسِلهُ  ا  اَلِت ائِٔت َولٔيًّ َٕ َِ یِٔن  َّّ ًِ اِلَنِسٔح َوََّی اِلُد ِيُت َولٔيًّا أَِلُت َوائَٔصَة َو

ٌِ ىَِنَس  َه َیأُِمزُىَا أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٕ َِ ًِ اِلَنِسٔح  َح لِٔلُنٕٔئه یَِوّما َوَلِيَلّة َولِٔلُنَسارٔفٔ ثَََلثََة ََِسأَِلُتُه َو

 أَیَّاوٕ 

،رہ، رضحت رشحی نب اہین رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ومزفں رپ حسم ےک ابرے ںیم 
 م
ی

 

ج
م

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اقمس نب 

وھچ ویکہکن اؿ وک اس ابرے ںیم  ھج ےس زایدہ ملع ےہ رضحت اعہشئ ےس وپاھچ وت رفامےن ںیگل ، رضحت یلع ےک اپس اجؤ افر اؿ ےس وپ

ںیم رضحت یلع یک دختم ںیم ایگ افر اؿ ےس حسم نیفخ ےک قلعتم درایتف ایک رفامےن ےگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ 

 حسم اک مکح دای رکےت ےھت میقم وک اکی دؿ رات افر اسمرف وک نیت دؿ رات ۔

،رہ، رضحت رشحی نب اہیندمحم نب اشب :  رافی
 م
ی

 

ج
م

 ر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اقمس نب 

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم یک دمت اسمرف افر میقم ےک ےئل

     553    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، اٌ ٘ے والس ابزاہيه تيیم، ونزو بً مينوٌ، حرضت خزینہ بً ثابت رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ وَ  ًِ إٔبَِزاهٔيَه التَِّيیٔمِ َو ًِ أَبٔيهٔ َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َميِ َحسَّ ًٔ ِنزٔو بِ ًِ ُخزَیَِنَة بِ ٌٕ َو ُنو

ائُٔل َوََّی َم  َه لِٔلُنَسارٔفٔ ثَََلثّا َوَلِو َمَضْ السَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َجَىَل َر َٔ  ِسأََلتٔهٔ َلَجَىَلَها َخِنّساثَابٕٔت 

زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اؿ ےک فادل اربامیہ یمیت، رمعف نب ومیمؿ، رضحت 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسمرف ےک ےئل نیت دؿ رقمر رفامےئ افر ارگ اسلئ اانپ وساؽ اجری راتھک وت اپچن رفام دےتی ۔
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 ریض اہلل ہنع یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اؿ ےک فادل اربامیہ یمیت، رمعف نب ومیمؿ، رضحت زخہمی نب اثتب :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم یک دمت اسمرف افر میقم ےک ےئل

     554    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ُلنہ بً ٘ہيل، ابزاہيه تيیم، حار ُ بً ُویس، ونزو بً مينوٌ، حرضت  :  راوی

 خزینہ بً ثابت رضْ اهَّل ويہ

 َُ اَل  َٔ َهِيٕل  ُ٘  ًٔ َلَنَة بِ َُ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إٔبَِزاهٔيَه التَِّيیٔمَّ نِٔىُت َحسَّ

َّی اهَّلُ  ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ ثَابٕٔت َو ًِ ُخزَیَِنَة بِ ٌٕ َو ًٔ َمِيُنو ًِ َوِنزٔو بِ َویِٕس َو ُُ  ًٔ ًِ اِلَحار ُٔٔ بِ اَل ثَََلثَُة یَُحِس ُُ َو َٔ َه  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ًَّ لِٔلُنَسارٔفٔ فٔی اِلَنِس  اَل َوَلَيالٔيهٔ َٔ یِٔن أَیَّاوٕ أَِحٔسبُُه  َّّ  ٔح َوََّی اِلُد

ل، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، رمعف نب ومیمؿ، رضحت زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع 
 ی 
کہ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس نب 

ایخؽ ےہ ہک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ومزفں رپ حسم ںیم اسمرف ےک ےئل نیت دؿ ںیہ ریما 

 راںیت یھب رفامای )ینعی وکیئ یمتح ابت ںیہن ہہک ےکس( ۔

ل، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، رمعف نب ومیمؿ، رضحت زخہمی نب اثتب  :  رافی
 ی 
کہ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس نب 

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 حسم یک دمت اسمرف افر میقم ےک ےئل

     555    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ُلنہ ، حرض :  راوی ت ابوبرک بً ابی شیبہ ابورکیب، زیس بً حباب، ونز بً وبساهَّل بً ابی خثىه، ثنالی، یحٌ

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا وَُنزُ  اَل َحسَّ َٔ ًُ اِلُحَبأب  ثََيا َزیُِس بِ اََل َحسَّ َٔ یِٕب  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوأَبُو رُکَ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َنالٔیُّ  َحسَّ ًٔ أَبٔی َخِثَىٕه الثُّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ بِ

ًِ أَ  ٕ َو ثٔیر َ٘ ًُ أَبٔی  ثََيا َیِحٌَْ بِ اَل َحسَّ اَل لِٔلُنَسارٔفٔ َٔ َٔ یِٔن  َّّ ُهوُر َوََّی اِلُد وَل اهَّلٔ َما الفُّ ُُ الُوا یَا َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َلَنَة َو َُ بٔی 

ًَّ َولِٔلُنٕٔئه َیِوْو َوَلِيَلْة   ثَََلثَُة أَیَّاوٕ َوَلَيالٔيهٔ

، امثیل، ٰییحی نب ایب ریثک، ہملس ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی، زدی نب ةحب، رمع نب دبعاہلل نب ایب معثخ

ایبؿ رفامےت ںیہ ہک احصہب رکاؾ )ریض اہلل مہن( ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ومزفں رپ اہطرت اک 

 ۔ایک مکح ےہ ؟ رفامای اسمرف ےک ےئل نیت دؿ رات افر میقم ےک ےئل اکی دؿ رات 

اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی، زدی نب ةحب، رمع نب دبعاہلل نب ایب معثخ، امثیل، ٰییحی نب ایب ریثک، ہملس ، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم یک دمت اسمرف افر میقم ےک ےئل

     556    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار و برش بً ہَلل ظوآ، وبسالوہاب بً وبسالنجيس، مہاجز ابومدلس، وبسالزحنً بً ابی برکة،  :  راوی

 حرضت ابوبرکہ رضْ اهَّل ويہ
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ا ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا اِلُنَهأجزُ َحسَّ اَل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اِلَنجٔئس  ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب بِ اََل َحسَّ َٔ  ُٓ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ  أَبُو ٕر َوبرِٔشُ بِ

َّهُ  لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َة َو ًٔ أَبٔی برَِکَ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن َ َوَلبَٔس  َمِدَلٕس َو أ َغ لِٔلُنَسارٔفٔ إٔذَا َتَوؼَّ َرخَّ

ًَّ َولِٔلُنٕٔئه َیِوّما َوَلِيَلّة  ٌِ یَِنَسَح ثَََلثََة أَیَّاوٕ َوَلَيالَٔيُه ِيهٔ ثُهَّ أَِحَس َُ ُوُؼوئّا أَ َّّ  ُخ

ة، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع ےس دمحم نب اشبر ف رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولاہب نب دبعادیجمل، اہمرج اوبدلخم، دبعارلنمح نب ایب رکب

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فوض رک ےک ومزے ےنہپ وہں رھپ فوض وٹٹ اجےئ وت اسمرف وک نیت 

 دؿ رات افر میقم وک اکی دؿ ، رات حسم یک رتصخ دی ۔

ادیجمل، اہمرج اوبدلخم، دبعارلنمح نب ایب رکبة، رضحت اوبرکبہ ریض دمحم نب اشبر ف رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولاہب نب دبع :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 حسم ےک ےئل دمت رقمر ہن وہان ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم ےک ےئل دمت رقمر ہن وہان ۔

     557    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ایوب، وبسالزحنً بً رزیً، محنس بً یزیس  :  راوی ْٰ و ونزو بً ُواز مّصی، وبساهَّل بً وہب، یحٌ َحملہ بً یحٌ

 بً ابی زیاز، ایوب بً ٔفً، وبازة بً ىسْ، حرضت ابی بً ونارة رضْ اهَّل ويہ

َمَلُة بِ  ثََيا ََحِ ًُ أَیُّ َحسَّ ًُ َوهِٕب أَىَِبأَىَا َیِحٌَْ بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ یَّا ٕ اِلنِّٔصٔ از وَّ َُ  ًُ ًِ َوِبٔس ًُ َیِحٌَْ َوَوِنزُو بِ وَب َو

ًِ وَُباَزَة بِ  ًٕ َو َف َٔ  ًٔ ًِ أَیُّوَب بِ ٕ َو ًٔ أَبٔی زٔیَاز ًٔ یَزٔیَس بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٕ َو ًٔ َرٔزی ًٔ بِ ٌَ الزَِّحَن ًٔ ؤَناَرَة َوكَا ًِ أُبَِی بِ ْٕٓ َو ًٔ ىَُس

 ُُ اَل لَٔز َٔ َّهُ  َّی فٔی بَِیتٔهٔ اِلِٕٔبَلَتیِٔن كِٔلتَِيهَٔنا أَى ِس َظَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َه أَِمَسُح َر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ
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اَل َنَى  َٔ یِٔن  َّّ اَل َلُه َوَما بََسا َلَک َوََّی اِلُد َٔ ِبّىا  َُ  ََ  بََل
َّْ اَل َوثَََلثّا َحً َٔ اَل َویَِوَمیِٔن  َٔ اَل َیِوّما  َٔ  ِه 

رحہلم نب ٰییحی ف رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ٰییحی نب اویب، دبعارلنمح نب رزنی، دمحم نب سیدی نب ایب زاید، اویب نب 

رة ریض اہلل ہنع نج ےک رھگ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں ولبقں یک رطػ نطق، ہدادة نب یسن، رضحت ایب نب امع

ہنم رک ےک امنز ڑپیھ یھت ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ومزفں رپ حسم رک 

یھب رعض ایک ، نیت دؿ یھب ، اہیں کت ہک است دؿ کت چنہپ ےئگ آپ ےن اؿ  ولں ؟ رفامای یج ! رعض ایک وپرا دؿ ؟ رفامای افر دف دؿ

 ےس رفامای بج کت ںیہمت ایخؽ وہ ۔

رحہلم نب ٰییحی ف رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ٰییحی نب اویب، دبعارلنمح نب رزنی، دمحم نب سیدی نب ایب زاید، اویب  :  رافی

  امعرة ریض اہلل ہنعنب نطق، ہدادة نب یسن، رضحت ایب نب

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 حسم ےک ےئل دمت رقمر ہن وہان ۔

     558    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً یوُْ ُلیم، ابوواظه، حيوة بً رشیح، یزیس بً ابی حبيب، حٙه بً وبساهَّل بلوی، وَّی بً رباح لدیم،  :  راوی

 حرضت وٕبہ بً وامز مّص

ًٔ أَ  ًِ یَزٔیَس بِ یِٕح َو ًُ رُشَ ثََيا َحِيَوةُ بِ ثََيا أَبُو َوأظٕه َحسَّ َلیٔمُّ َحسَّ َْ السُّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َوِبسٔ  بٔی َحبٔيٕب َحسَّ َٙٔه بِ ًِ اِلَح َو

ٔسَو َوََّی وُنَ  َٔ َُّه  ِْ أَى ٕ اِلُجَهىٔ ًٔ َوأمز َبَة بِ ِٕ ًِ وُ ًٔ َربَإح اللَِّدیٔمِ َو ًِ َؤَِّی بِ اَل ُمِيُذ اهَّلٔ اِلَبَلؤِی َو َٕ َِ ًِ ٔمِّصَ  أب ٔم ًٔ اِلَدفَّ َز بِ

 َ ٔل ًِ اِلُجُنَىٔة إ اَل ٔم َٔ ِيَک  َّّ ًِ ُخ ٔ ِه َلِه َتِيز يَّةَ َ٘ اَل أََظِبَت السُّ َٔ  ی اِلُجُنَىٔة 

ادمح نب ویفس یملس، اوباعمص، ویحة نب رشحی، سیدی نب ایب بیبح، مکح نب دبعاہلل ولبی، یلع نب رابح یمخل، رضحت ہبقع نب اعرم رصم 

 ومزے ںیہن ےس رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع اپس آےئ وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس وپاھچ ہک بک ےس  م ےن
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 ااترے ؟ اہک اکی ہعمج ےس دفرسے ہعمج کت ، رفامای  م ےن تنس ےک اطمقب ایک۔

ادمح نب ویفس یملس، اوباعمص، ویحة نب رشحی، سیدی نب ایب بیبح، مکح نب دبعاہلل ولبی، یلع نب رابح یمخل، رضحت ہبقع نب  :  رافی

 اعرم رصم

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

  

 رجاوب افر وج وتں رپ حسم

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 رجاوب افر وج وتں رپ حسم

     559    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ابؤيس اوزی، ہذیل بً رشحبيل حرضت مٍیرہ بً شىبہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ اِلُهزَیِٔل بِ ِيٕس اِْلَِوزِٔی َو َٔ ًِ أَبٔی  ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ًِ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ ِحبٔيَل َو  رُشَ

َ َوَمَسَح َوََّی اِلَجِوَربَیِٔن َواليَِّىَلیِٔن  ُشِىَبةَ  أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر  أَ

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبسیق افدی، ذہلی نب رشلیبح رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ایک افر رجاوبں افر وجوتں رپ حسم ایک ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبسیق افدی، ذہلی نب رشلیبح رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب
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 ں رپ حسمرجاوب افر وج وت

     560    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُياٌ، ؼحاک بً وبسالزحنً بً  :  راوی ْٰ بً یوىس، ويس ، مىَّی بً ميعور و برش بً نزو، ويس ْٰ محنس بً یحٌ

 رعزب، حرضت ابوموسْ اشىزی رضْ اهَّل ويہ

ثََيا ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ٌٕ َو َيا ُٔ  ًٔ ًِ ؤيَسْ بِ ًُ یُوىَُس َو ثََيا ؤيَسْ بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ نَزَو  ًُ َمِيُعوٕر َوبرِٔشُ بِ َّی بِ ُمَىَّ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی أَ َزٕب َو ًٔ رَعِ ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن أک بِ حَّ لََّه َتوَ الؽَّ َُ أَ َوَمَسَح َوََّی هٔ َو ؼَّ

اَل َواليَِّىَلیِٔن  َٔ َّی فٔی َحٔسیثٔهٔ ََل أَِوَلُنهُ إَٔلَّ  اَل اِلُنَىَّ َٔ  اِلَجِوَربَیِٔن َواليَِّىَلیِٔن 

ی نب روصنر ف رشب نب آدؾ، ٰیسیع نب ویسن، ٰیسیع نب انسؿ، احضک نب دبعارلنمح نب رعزب، رضحت اوبومیس 

نعِّ

دمحم نب ٰییحی، 

 ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک وت رجاوبں افر وجوتں رپ حسم ایک ۔

ی نب  :  رافی

نعِّ

روصنر ف رشب نب آدؾ، ٰیسیع نب ویسن، ٰیسیع نب انسؿ، احضک نب دبعارلنمح نب رعزب، رضحت دمحم نب ٰییحی، 

 اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع

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

  

 امعہم رپ حسم ۔

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم ۔

     561    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، اونض، حٙه، وبسالزحنً ابً ابی ليَّٰی، ٘ىب بً وجزة، حرضت بَلل رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ہصاو بً ونار، ويس
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 َٙ ًِ اِلَح ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ یُوىَُس َو ثََيا ؤيَسْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ ِىٔب بِ َ٘  ًِ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٔه َو

یِٔن َواِلدَٔنارٔ  َّّ َه َمَسَح َوََّی اِلُد لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ بََٔلٕل أَ  وُِجَزَة َو

ة، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، مکح، دبعارلنمح انب ایب ٰیلیل، بعک نب ہرج

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں افر رس دنبنہ رپ حسم ایک ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، مکح، دبعارلنمح انب ایب ٰیلیل، بعک نب ہرجة، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم ۔

     562    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، جىرف زحيه، وليس بً مسله، اوزاعی ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً معىب،  :  راوی اوزاعی، یحٌ

 بً ونزو ، حرضت ونزو رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَبٔی َشیِ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ ح و َحسَّ
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ثََيا زَُحِيْه َحسَّ ًُ ُمِعَىٕب َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َبَة َحسَّ

ثََيا اِْلَ  وَل َحسَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ َة  ًٔ أَُميَّ ًِ َوِنزٔو بِ َلَنَة َو َُ ثََيا أَبُو  ثٔیرٕ َحسَّ َ٘ ًُ أَبٔی  ثََيا یَِحٌَْ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِوَزاعٔیُّ َحسَّ اهَّلٔ َظَّ

یِٔن َواِلٔىَناَمةٔ  َّّ َه یَِنَسُح َوََّی اِلُد لَّ َُ  َو

، دمحم نب بعصم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رفعج نب رمعف ، رضحت رمعف ریض دمیح، فدیل نب ملسم، افزایع اوبرکب نب ایب ہبیش

ےت اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں افر امعہم رپ حسم رکےت داھکی )ینعی ہی دف اامعؽ رک

  ایک( ۔ںیم ےن وخد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک المہظح

دمیح، فدیل نب ملسم، افزایع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب بعصم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رفعج نب رمعف ، رضحت  :  رافی
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 رمعف ریض اہلل ہنع

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

  

  ایبؿاپیک اک :   ابب

 امعہم رپ حسم ۔

     563    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یوىس بً محنس، زاؤز بً ابی الرفات، محنس بً زیس، ابورشیح، ابومسله :  راوی

ًِ ُمَحنَّ  أت َو ًٔ أَبٔی اِلرُفَ ًِ َزاُوَز بِ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ یِٕح َو ًِ أَبٔی رُشَ ًٔ َزیِٕس َو سٔ بِ

أَی َرُجَّل َیيِ  ٌَ رَفَ ِلَنا َُ ِيُت َمَي  ُ٘ اَل  َٔ  ٌَ ًٔ ُظوَحا ٌُ اِمَسِح َوََّی ُمِسلٕٔه َمِولَی َزیِسٔ بِ ِلَنا َُ اَل َلهُ  َٕ َِ ِيهٔ لِٔلُوُؼؤئ  َّّ ًُ ُخ ٔ ز

 َ َه یَِنَسُح َوَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی َرأَیُِت َر إٔن َِ ِيَک َوَوََّی خَٔنارَٔک َوبَٔيأظَیتَٔک  َّّ یِٔن َواِلدَٔنارٔ ُخ َّّ  ی اِلُد

نب ایب ارفلات، دمحم نب زدی، اوبرشحی، اوبملسم ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت  نامؿ ریض اہلل ہنع  اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، داؤد

ےک اسھت اھت ، آپ ریض اہلل ہنع ےن داھکی ہک اکی صخش فوض ےک ےئل ومزے ااتر راہ ےہ ، وت اس ےس رفامای اےنپ ومزے رپ ، امعےم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں افر رس دنبنھ )ینعی امعہم( رپ حسم رکےت رپ افر اشیپین رپ حسم رکول ، اس ےئل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

 داھکی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، داؤد نب ایب ارفلات، دمحم نب زدی، اوبرشحی، اوبملسم :  رافی

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

  

 اپیک اک ایبؿ :   ابب

 امعہم رپ حسم ۔
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     564    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوـاہز احنس بً ونزو بً َسح، وبساهَّل بً وہب، مىاویہ بً ظالح، وبسالىزیز بً مسله ، ابومىٕل، حرضت اىس  :  راوی

 بً مالک رضْ اهَّل ويہ

ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ  ًُ َوهِٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ حٔ َحسَّ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ٕ أَِحَنُس بِ ثََيا أَبُو ـَاهٔز ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز ًُ َظالٕٔح َو

َّی  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًِ أَبٔی َمِىٕٕٔل َو یَّْة ُمِسلٕٔه َو َ َوَوَلِيهٔ ؤَناَمْة ٔرِٔطٔ أ َه َتَوؼَّ لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ِؾ اِلٔىَناَمةَ  ُٕ هٔ َوَلِه یَِي ُٔ َو َرأِ سَّ َٕ َنَسَح ُم َِ ًِ َتِحٔت اِلٔىَناَمٔة  أَِزَخَل یََسُه ٔم َِ 

اوبقارہ ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعازعلسی نب ملسم ، اوبلقعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل 

ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت داھکی آپ ےن رطقی امعہم انہپ وہا اھت آپ ےن امعہم ےک 

  رس ےک اےلگ ہصح اک حسم ایک افر امعہم ںیہن وھکال ۔ےچین ےس اہھت ڈاؽ رک

اوبقارہ ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعازعلسی نب ملسم ، اوبلقعم، رضحت اسن نب امکل  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ : ابب

 میمت اک ایبؿ ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 میمت اک ایبؿ ۔

     565    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابً شہاب، وبيساهَّل بً وبساهَّل، حرضت ونار بً یاَس رضْ اهَّل ويہ رفماےت ہيں  :  راوی

 ت وائصہ رضْ اهَّل ويہ٘ہ حرض

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا اللَِّيُث بِ ًُ ُرِمٕح َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ َُّه  ًٔ یَأَسٕ أَى ارٔ بِ ًِ َونَّ  َو

َٖ أَ  َِاىَِفَل هٔ  ُٔ ِت َٔلِلتَٔنا َّ َتَدلَّ َِ ُس َوائَٔصَة  ِٕ َق ؤ َٕ أَىِزََل اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ َُ َِ َن َوَلِيَها فٔی َحِبٔسَها اليَّاَس  يَّ ٍَ َت َِ ٔلَی َوائَٔصَة  بُو برَِکٕ إ

 َِ ٔلَی َوائَٔصَة  َٖ أَبُو برَِکٕ إ َِاىَِفَل اَل  َٔ ٔلَی اِلَنَيا٘ٔٔب  َنَسِحَيا َیِوَمئٕٔذ إ َِ اَل  َٔ ٔه  َينُّ
َّٔک الزُِّخَعَة فٔی التَّ اَل َما َولِٔنُت إٔى ْة  َٕ َ٘  َلُنَباَر

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 اؿ یک فہج ہنع اک اہر رگ ایگ فہ اس یک التش ںیم ےھچیپ رہ ںیئگ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اج رک رضحت اعہشئ ریض اہلل وک ڈااٹن ہک

ےس ولوگں وک انھٹیب )رانک( ڑپا اس رپ اہلل اعتٰیل ےن ممیت یک ااجزت انزؽ رفامیئ ، رفامےت ںیہ مہ ےن اس رفز دنکوھں کت حسم ایک ، 

فایل رفامےت ںیہ ہک اس ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ افر اہک ےھجم ایک ملع اھت ہک  م این ربتک 

 وہ ۔

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 میمت اک ایبؿ ۔

     566    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ابی ونز وذنی، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو، زہزی، وبيساهَّل بً وبساهَّل، وبساهَّل، حرضت ونار بً یاَس رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

 ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًِ َوِنزٕو َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی وَُنَز اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو وُبَِئس اهَّلٔ بِ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

َّی اهَّلُ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِنَيا َمَي َر اَل َتَينَّ َٔ ًٔ یَأَسٕ  ارٔ بِ ًِ َونَّ ٔلَی اِلَنَيا٘ٔٔب  َو َه إ لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ہک مہ دمحم نب ایب رمع ذعین، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبع اہلل، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دنکوھں کت میمت ایک ۔

 رمع ذعین، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنعدمحم نب ایب  :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 میمت اک ایبؿ ۔

     567    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، وبسالىزیز بً ابی حازو، ابواُحٖ ہزوی، اُناويل بً جىرف، وَلٍ، اٌ ٘ے والس، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَبٔی َحازٔوٕ  ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًُ َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ َٖ اِلَهَزؤیُّ َحسَّ َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ح و َحسَّ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔيهٔ َو ًِ اِلَىََلٔئ َو اَل ُجٔىَلِت لٔی اِْلَِرُؿ َمِسجّٔسا َجِىرَفٕ َجنٔيّىا َو َٔ

 َوـَُهوّرا

 نب اکبس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوب ااحسؼ رہفی، اامسلیع نب رفعج، العء، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل وقعیب نب دیمح

و 
ہ گ
ج 

ں ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے ےئل زنیم وک دجسم افر اہطرت اک ذرہعی انب دای ایگ )ل د 

 اک اانثتسء رک ےک( ۔

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباقحس رہفی، اامسلیع نب رفعج، العء، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 میمت اک ایبؿ ۔

     568    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، ہصاو، رعوة، حرضت وائصہ :  راوی

ًِ َوائَٔصةَ  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َناَئ  َحسَّ ُِ ًِ أَ َتَىاَرِت ٔم ُِ ََّها ا أَى

ا فٔی ـَلَ  ُّ لََّه أُىَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ َل الئَّي َُ أَِر َِ َِٙت  َهَل َِ ا أََتِوا ََٔٔلَزّة  َلنَّ َِ ٔ ُوُؼوٕئ  یِر ٍَ ِوا بٔ ََِعلَّ ََلةُ  ِتُهِه العَّ َ٘ أَِزَر َِ بَٔها 

ًُ حَُؽ  ِيُس بِ َُ ُ اَل أ َٕ َِ ٔه  َينُّ
َيزََلِت نیَُة التَّ َِ َِٙوا َذلَٔک إَٔلِيهٔ  لََّه َش َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي َواهَّلٔ َما ىَزََل اليَّ َِ ٕ َجزَأک اهَّلُ َخیِّرا  بٔٔک  یِر

ّة  َ٘ ّجا َوَجَىَل لِٔلُنِسلٔنٔیَن ِٔيهٔ بََز قُّ إَٔلَّ َجَىَل اهَّلُ َلٔک َمرِخَ َٔ  أَِمْز 

ً  ایل فہ مگ وہ ایگ وت یبن یلص

 

 
اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رعفة، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اامسء ےس اہر اعری

ےک ےئل ھچک ولوگں وک اجیھب۔ اےنت ںیم امنز اک فتق وہ ایگ )اپین اھت ںیہن( اےئلس اوہنں ےن ریغب فوض  فآہل فملس ےن اےس ڈوھڈنےن ہیلع

 امنز ڑپھ یل۔ بج فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت ہی اکشتی شیپ یک ، اس رپ آتی ممیت انزؽ وہیئ وت ادیس نب

 تہب دبہل اطع رفامےئ۔ اہلل یک مسق ! بج یھب  م رپ وکیئ رپاشیین آیئ اہلل ےن ںیہمت اس ںیم راہ ریضح )اعہشئ ےس( ےنہک ےگل اہلل ںیہمت

 اکنؽ دی افر الہ االسؾ ےئلیک اس ںیم ربتک رفام دی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رعفة، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 میمت ںیم اکی رمہبت اہھت امران
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 میمت ںیم اکی رمہبت اہھت امران

     569    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، حٙه، ذر، ُىيس بً وبسالزحنً بً ابزی، حرضت وبسالزحنً بً ابزی :  راوی

ىٔ  َُ  ًِ ًِ َذٓرٕ َو َٙٔه َو ًِ اِلَح ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ئس بِ

َلِه  َِ ِّی أَِجَيِبُت  ٔن اَل إ َٕ َِ أب  ًَ اِلَدفَّ ٌَّ َرُجَّل أَتَی وَُنَز بِ ًِ أَبٔيهٔ أَ ًُ یَأَسٕ أَبِزَی َو اُر بِ اَل َونَّ َٕ َِ اَل وَُنزُ ََل ُتَعِل  َٕ َِ أَٔجِس اِلَناَئ 

 ِ ا أَى أَمَّ َِ َلِه ىَجِٔس اِلَناَئ  َِ أَِجَيبَِيا  َِ یَّٕة  ُِٙت فٔی أََما َتِذرُکُ یَا أَٔمیَر اِلُنِؤٔمئیَن إٔذِ أَىَا َوأَىَِت فٔی ََسٔ َتَنىَّ َِ ا أَىَا  َلِه ُتَعِل َوأَمَّ َِ َت 

ٌَ التُّرَ  ََّنا كَا اَل إٔى َٕ َِ ُت َذلَٔک َلُه  ََِذرَکِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ا أََتِيُت اليَّ َلنَّ َِ ََِعلَِّيُت  َّی اهَّلُ أب  ُّْ َظَّ ٔي َب اليَّ ّٔيَک َوَْضَ َیِٙ

َذ ِٔيهَٔنا َوَمَسَح بٔهَٔنا  َّ ٔلَی اِْلَِرٔؿ ثُهَّ َن لََّه بَٔيَسیِهٔ إ َُ ِيهٔ َوَلِيهٔ َو َّّ َ٘  َوِجَهُه َو

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رضحت دبعارلنمح نب ازبی رفامےت ںیہ ہک اکی صخش رمع 

 نینم !  نب اطخب ےک اپس آای افر اہک ںیم یبنج وہ ایگ افر اپین ںیہن لم راہ وت رمع ےن رفامای امنز تم ڑپوھ وت امعر نب ایرس ےن اہک

ئ

و
م
ل

اریما

آپ وک اید ںیہن ہک ںیم افر آپ اکی رسہی ںیم ےھت ہک یبنج وہ ےئگ افر اپین ہن الم وت آپ ےن امنزی ںیہن ڑپیھ افر ںیم ےن یٹم ںیم 

، آپ ولٹ وپٹ وہ رک امنز ڑپھ یل۔ رھپ بج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن اس اک ذترکہ ایک 

  ۔ےن رفامای اہمترے ےئل اانت اکیف اھت افر آپ ےن اانپ اہھت زنیم رپ اگلےئ رھپ اؿ رپ وھپکن امری افر اؿ وک رہچہ افر اہوھتں رپ ریھپ ایل

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، رضحت دبعارلنمح نب ازبی :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 میمت ںیم اکی رمہبت اہھت امران
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     570    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ُلنہ بً ٘ہيل ےن حرضت وبساهَّل بً ابی وثناٌ بً ابی شیبہ، حنيس بً وبسالزحنً، ابً ابی ليَّٰی، حرضت حٙه اور  :  راوی

 اوفی

َٙٔه  ًِ اِلَح ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًِ ابِ ًٔ َو ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا حَُنِيُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا أَََل َحسَّ َُ َُّهَنا  َهِيٕل أَى ُ٘  ًٔ َلَنَة بِ َُ َو

ًِ التَّيَ  ًَ أَبٔی أَِوفَی َو ٔلَی اَوِبَس اهَّلٔ بِ َب بَٔيَسیِهٔ إ ََٙذا َوَْضَ َىَل َه ِّ ٌِ َي اّرا أَ َه َونَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل أََمَز اليَّ َٕ َِ ٔه  ِْلَِرٔؿ نُّ

ِيهٔ  َٕ َِ َلَنُة َؤمزِ َُ اَل  َٔ َُٙه َویََسیِهٔ َو اَل اِلَح َٔ َؽُهَنا َوَمَسَح َوََّی َوِجهٔهٔ  َّ  ثُهَّ َن

ل ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس ممیت ےک امثعؿ نب ایب ہبیش، دیمح
 ی 
کہ

 نب دبعارلنمح، انب ایب ٰیلیل، رضحت مکح افر ہملس نب 

 ڑاھڑا قلعتم وپاھچ وت رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امعر وک ویں رکےن اک مکح دای افر اےنپ اہھت زنیم رپ اگلےئ رھپ اؿ وک

  ںیہ ہک اہوھتں اہوھتں رپ یھب ریھپا افر ہملس ےتہک ںیہ ہک  ںوینں رپ یھب ریھپا ۔افر رہچہ رپ ریھپ یل۔ مکح ےتہک

ل ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی
 ی 
کہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دیمح نب دبعارلنمح، انب ایب ٰیلیل، رضحت مکح افر ہملس نب 

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

  

 میمت ںیم دف رمہبت اہھت امران

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 میمت ںیم دف رمہبت اہھت امران

     571    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوـاہز احنس بً ونزو َسح مّصی، وبساهَّل بً وہب، یوىس بً یزیس، ابً شہاب، وبيساهَّل بً وبساهَّل، حرضت  :  راوی

 ونار بً یاَس رضْ اهَّل ويہ

 ِ اَل أَى َٔ ًُ َوهِٕب  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔح اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ٔ أَِحَنُس بِ اهٔز ثََيا أَبُو الفَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًُ یَزٔیَس َو َبأَىَا یُوىُُس بِ
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ًٔ یَأَسٕ حٔیَن َتَينَّ  ارٔ بِ ًِ َونَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ أََمَز اِلُنِسلٔنٔیَن ٔشَهإب َو َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُنوا َمَي َر

َنَسُحوا بُٔوُجوهٔهِٔه َمِسَحّة َواحَٔسّة ثُهَّ  َِ ًِ التَُّرأب َشِيّئا  بُٔؽوا ٔم ِٕ هِٔه التَُّراَب َوَلِه َي ِّ ُ٘
َ بُوا بٔأ هِٔه َِرَضَ ِّ ُ٘ َ بُوا بٔأ َِرَضَ  َوازُوا 

ٔىيَس  َنَسُحوا بٔأَیِٔسیهِٔه العَّ َِ ی   َمزَّّة أَُِخَ

اوبقارہ ادمح نب رمعف رسح رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن الہ ہنع ےس رمفی ےہ ہک بج ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ممیت ایک وت آپ یلص اہلل

رسی االسؾ وک مکح دای اوہنں ےن اینپ ایلیھتہں یٹم رپ اگلںیئ افر ھچک یٹم یھب ہن ااھٹیئ افر اےنپ رہچفں رپ اکی رمہبت اہھت ریھپا رھپ دف

 رمہبت اےنپ اہھت یٹم رپ اگلےئ افر ابزفؤں رپ حسم ایک۔

بہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت امعر نب ایرس اوبقارہ ادمح نب رمعف رسح رصمی، دبعاہلل نب ف :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 زیمخ یبنج وہ اجےئ افر اہنےن ںیم اجؿ اک ادن ہشی وہ ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 زیمخ یبنج وہ اجےئ افر اہنےن ںیم اجؿ اک ادن ہشی وہ ۔

     572    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالنجيس بً ابی حبيب بً ابی ورشیً، اوزاعی، وفاٍ بً ابی رباح، حرضت ابً وباس :  راوی

ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ أَبٔی َربَإح  ًِ َوَفأئ بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو
ًٔ َحسَّ ی ًٔ أَبٔی اِلٔىرِشٔ ًُ َحبٔئب بِ َوِبُس اِلَحنٔئس بِ

َّی اهَّلُ َولَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ هٔ َوََّی َوِهٔس َر ُٔ ٌَّ َرُجَّل أََظابَُه ُجزِْح فٔی َرأِ ًَ َوبَّإس یُِدبٔرُ أَ نِٔىُت ابِ لَّ َُ َُ َه ثُهَّ أََظابَُه اِحتََٔلْو ِيهٔ َو

تَ  َٔ اَل  َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ََ َذلَٔک الئَّي َبَل َِ َناَت  َِ  َّ ُٙز َِ َِاٌَِتَسَل  أُٔمَز بٔأَلٌِتَٔسأل  اَئ َِ َّ ًِ ٔش َتَلُهِه اهَّلُ أََوَلِه یَُٙ َٔ لُوُه 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ٌَّ َيا أَ ٍَ اَل َوَفاْئ َوبََل َٔ َؤاُل  هُ َحِيُث أََظابَهُ  اِلعِٔی السُّ َُ اَل َلِو ٌََسَل َجَسَسُه َوَتَزَک َرأِ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

 اِلجَٔزاُح 

اشہؾ نب امعر، دبعادیجمل نب ایب بیبح نب ایب رشعنی، افزایع، اطعء نب ایب رابح، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فملس ےک دہع ابمرک ںیم اکی صخش ےک رس ںیم ز م وہ ایگ رھپ اس وک االتحؾ وہ ایگ وت اس ےن اہن ایل فہ )اس فہج ےس( رم ایگ ، ہیلع فآہل

ج ہی بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع یچنہپ وت آپ ےن رفامای اؿ ولوگں ےن اس وک امر ڈاال اہلل اںیہن امرے ایک اجلہ اک الع

مسج  ہک )یسک اعمل ےس( وپھچ اتیل ، اطعء ےتہک ںیہ ںیمہ ہی یھب ولعمؾ وہا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکش ! فہ اانپہن اھت 

 دوھ اتیل افر رس ںیم اہجں ز م اگل اھت فہ ہگج وھچڑ داتی ۔

 نب ایب رابح، رضحت انب ہداس اشہؾ نب امعر، دبعادیجمل نب ایب بیبح نب ایب رشعنی، افزایع، اطعء :  رافی

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

  

 لسغ انج تب

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انج تب

     573    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ُاله بً ابی الجىس، رکیب مولی ابً وباس، ابً وباس، آو  :  راوی

 النؤميین حرضت مينوىہ رضْ اهَّل ويہ

الٔٔه  َُ  ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یِٕب َمِولَی  َحسَّ ًِ رُکَ ًٔ أَبٔی اِلَجِىسٔ َو بِ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ اَلِت َوَؼِىُت لٔلئَّي َٔ ًِ َخاَلتٔهٔ َمِيُنوىََة  ًُ َوبَّإس َو ثََيا ابِ ًٔ َوبَّإس َحسَّ ًِ ابِ َِاٌَِتَسَل ٔم لََّه ٌُِسَّل 

ٔىَاَئ بٔٔصَنالٔهٔ َوََّی یَ  ِْ أَ ا َّ ِ٘
َ أ َِ ٔجهٔ ثُهَّ َزَلَک یََسُه بٔاِْلَِرٔؿ ثُهَّ َمِؽَنَؾ اِلَجَيابَةٔ  َِاَؿ َوََّی رَفِ ِيهٔ ثَََلثّا ثُهَّ أَ َّّ َ٘ َسَل  ٍَ َِ نٔیئهٔ 
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ی  ٔ ثُهَّ َتَيهَّ ٔ َجَسسٔه ائٔز َُ َِاَؿ اِلَناَئ َوََّی  ٌََسَل َوِجَهُه ثَََلثّا َوذَٔراَوِيهٔ ثَََلثّا ثُهَّ أَ َٖ َو تَِيَص ُِ َسَل رِٔجَلِيهٔ َوا ٍَ َِ 

 نینم رضحت ومیمہن ریض 

ئ

و
م
ل

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، رکبی ومیل انب ہداس، انب ہداس، اّؾ ا

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل لسغ اک اپین راھک ، آپ ےن لسغ انجتب ایک ، چناآ ہ آپ ےن ابںیئ 

وھےئ وھےئ رھپ رتس رپ اپین ڈاال رھپ اانپ اہھت زنیم رپ رزگا رھپ نیت رمہبت یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال رہچہ دوھای افر نیت ابر ابزف داہھت د

 رھپ ابیق مسج رپ اپین اہبای رھپ اس ہگج ےس ٹہ ےئگ افر رھپ اپؤں دوھےئ ۔

 نینم رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اسمل :  رافی

ئ

و
م
ل

 نب ایب ادعجل، رکبی ومیل انب ہداس، انب ہداس، اّؾ ا

 ومیمہن ریض اہلل ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انج تب

     574    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالواحس بً زیاز، ظسٔہ بً ُىيس حيفی، حرضت جنيي بً ونیر تيیم :  راوی

 َٔ ثََيا َظَس ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَواحٔٔس بِ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحسَّ ٔىيٕس اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ُة بِ

ََِسَخِلَيا ًْٔ َوَخاَلًْٔ  ُت َمَي َونَّ ِٕ اَل اىَِفَل َٔ ٕ التَِّيیٔمُّ  ًُ وَُنیِر وُل اهَّلٔ  ُجَنِيُي بِ ُُ ٌَ َيِعَيُي َر َْ كَا ِي َ٘ ََِسأَِلَياَها  َوََّی َوائَٔصَة 

 ُ ِيهٔ ثَََل َُ َمزَّإت ث َّّ َ٘ ّٔيُؾ َوََّی  ٌَ ُي اَلِت كَا َٔ ًِ اِلَجَيابَةٔ  لََّه ؤِيَس ٌُِسلٔهٔ ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔىَأئ ثُهَّ َظَّ ِْ هَّ یُِسخٔلَُها فٔی ا

هُ ثَََل َُ  َُ ٔسُل َرأِ ٍِ َيا َخِنَس َمزَّ  َي َُ ٔسُل ُرِؤ ٍِ َّا َن إٔى َِ  ًُ ا ىَِح ََلةٔ َوأَمَّ ٔلَی العَّ وُو إ ُٕ ّٔيُؾ َوََّی َجَسسٔهٔ ثُهَّ َي ًِ َمزَّإت ثُهَّ ُي إت ٔم

رِفٔ   أَِجٔل الؽَّ

ںیم اینپ وھپیھپ افر  دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، دصہق نب دیعس یفنح، رضحت عیمج نب ریمع یمیت ےتہک ںیہ ہک

اخہل ےک اسھت رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع لسغ انجتب ےسیک رکےت ےھت ، رفامےن ںیگل نیت رمہبت اہوھتں رپ اپین ڈاےتل رھپ ربنت ںیم 
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 وچویٹں اہھت ڈاؽ رک نیت رمہبت رس دوھےت رھپ مسج رپ اپین اہبےت رھپ امنز ےک ےئل ڑھکے وہ اجےت افر مہ وت اانپ رس اپچن رمہبت دوھ نیت

 یک فہج ےس ۔

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، دصہق نب دیعس یفنح، رضحت عیمج نب ریمع یمیت :  رافی

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

  

 لسغ انکتن اک ایبؿ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 تن اک ایبؿلسغ انک

     575    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، ُلامیٌ بً ِصز، حرضت جبیر بً مفىه رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َتَناَرِوا فٔی َحسَّ َٔ ًٔ ُمِفٔىٕه  ٔ بِ ًِ ُجَبیِر زٕ َو ًٔ ُِصَ ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ َٖ َو َح

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ اِلَجَيابَةٔ ؤِيَس َر ِسٔل ٔم ٍُ َِأُِٔيُؾ َوََّی اِل ا أَىَا  َه أَمَّ لَّ َُ َلِيهٔ َو

ْٕٓ َر  ُ٘  أِٔسْ ثَََل َُ أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، امیلسؿ نب رصد، رضحت ریبج نب  معط ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک احصہب ےن روسؽ اہلل 

ےن رفامای ںیم وت  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم لسغ انجتب ےک قلعتم فلتخم ابںیت ںیہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اےنپ رس رپ نیت ولچ اپین ڈاتل وہں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوباقحس، امیلسؿ نب رصد، رضحت ریبج نب  معط ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انکتن اک ایبؿ

     576    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ابورکیب، ابً ِؽيل، ِؽل بً مززوٗ، وفيہ ، حرضت ابوُىيس رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

یِٕب  ثََيا أَبُو رُکَ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ َُِؽِيٕل َجنٔيّىا َو  ًُ ثََيا ابِ َحسَّ

 ٍُ ًِ اِل أََلُه َو َُ ٌَّ َرُجَّل  ٔىيٕس أَ َُ ًِ أَبٔی  َة َو ًِ َؤفيَّ ٕٗ َو ًٔ َمزُِزو ٌِ َشِىزٔی َُِؽِئل بِ ٔ اَل الزَُّجُل إ َٕ َِ اَل ثَََلثّا  َٕ َِ ًِ اِلَجَيابَٔة  ِسٔل ٔم

ثََر َشِىّزا ٔمِيَک َوأَـَِيَب  ِ٘ ٌَ أَ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ثٔیْر  َ٘ 

، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس اکی صخش اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکبی، انب لیضف، لضف نب رمزفؼ، ہیطع 

ےن لسغ انجتب ےک قلعتم وپاھچ ، رفامای نیت ابر )اپین ڈاال رکف( اس ےن رعض ایک ریمے ابؽ تہب زایدہ ںیہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ دقمار ںیم  م ےس زایدہ ےھت افر اہمترے ابولں ےس زایدہ اصػ رھتسے ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکبی، انب لیضف، لضف نب رمزفؼ، ہیطع ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انکتن اک ایبؿ

     577    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حّغ بً ٌيا ُ، جىرف بً محنس، محنس، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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 ٔ ًِ أَب ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِىرَفٔ بِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح اَل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وَل َحسَّ ُُ ُِٔلُت یَا َر اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز يهٔ َو

 َ ا أَى لََّه أَمَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل َظَّ َٕ َِ ًِ اِلَجَيابَةٔ  ِسُل ٔم ٍُ َْ اِل َِٙي َِ أَِحُثو َوََّی َرأِٔسْ ثَََلثّااهَّلٔ أَىَا فٔی أَِرٕؿ بَارَٔزةٕ  َِ  ا 

رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم، دمحم، 

روسؽ مہ رسد العہق ںیم رےتہ ںیہ وت لسغ انجتب ےسیک رکںی ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت اےنپ رس رپ نیت پل 

 اپین ڈااتل وہں ۔

 ، دمحم، رضحت اجرب ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انکتن اک ایبؿ

     578    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 لس احنز، ابً وجَلٌ، ُىيس بً ابی ُىيس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہابوبرک بً ابی شیبہ، ابوخا :  راوی

ًٔ أَبٔی ٔىئس بِ َُ  ًِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٔ ثََيا أَبُو برَِکٔ ب أََلُه َرُجْل  َحسَّ َُ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔىيٕس َو َُ

ِه أُِٔيُؾ َوََّی  هٔ ثَََل َُ َحَثَيإت َ٘ ُٔ َه َیِحُثو َوََّی َرأِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ اَل الزَُّجُل  َرأِٔسْ َوأَىَا ُجيُْب  َٔ

 ِ ثََر َشِىّزا ٔمِيَک َوأَـ ِ٘ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ٌَّ َشِىزٔی ـَؤیْل  ٔ  َيَب إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس اکی رمد ےن وپاھچ ہک انجتب یک 

ض احتل ںیم اےنپ رس رپ انتک اپین ڈاولں ؟ رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رس رپ نیت پل اپین ڈاےتل ےھت اس رمد ےن رع

 ے ابؽ ےبمل ںیہ ، رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ  م ےس زایدہ ےنھگ افر اصػ رھتسے ےھت ۔ایک ریم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

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

  

 لسغ ےک دعب فوض ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک دعب فوض ۔

     579    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ُسی، رشیک، ابواُحٖ، اُوز، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ و وبساهَّل بً وامز بً زْارة و اُناويل بً موس

 وائصہ رضْ اهَّل ويہ

ِسیُّ  ًُ ُموَسْ السُّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ اَرَة َوإ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثَ َحسَّ الُوا َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی   یْک َو َيا رَشٔ

ُ َبِى  أ َه ََل یََتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو َوز ُِ ًِ اِْلَ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ اِلَجَيابَةٔ إ ِسٔل ٔم ٍُ  َس اِل

اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت اوبرکب نب ایب ہبیش ف دبعاہلل نب اعرم نب زرارة ف اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی، 

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ انجتب ےک دعب فوض ںیہن ایک رکےت ےھت ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دبعاہلل نب اعرم نب زرارة ف اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی، اوباقحس، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 یبنج لسغ رک ےک اینپ ویبی ےس رگیم احلص رک اتکس ےہ اےکس لسغ رکےن ےس لبق

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج لسغ رک ےک اینپ ویبی ےس رگیم احلص رک اتکس ےہ اےکس لسغ رکےن ےس لبق
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     580    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک، َحیث، شىيْ، مِسوٗ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوائَٔصةَ  ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ ِْ َو ِىٔي ًِ الصَّ یِٕث َو ًِ َُحَ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ

ٌِ أٌََِتٔسَل  ِبَل أَ َٔ ًِ اِلَجَيابَٔة ثُهَّ َيِسَتِسُِٔئ بٔی  َتٔسُل ٔم ٍِ لََّه َي َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، رحثی، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 لسغ انجتب رک ےک  ھج ےس رحارت احلص رکےت لبق ازںی ہک ںیم لسغ رکفں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، رحثی، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبنج اس احتل ںیم وس اتکس ےہ اپین وک اہھت اگلےئ ریغب

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اس احتل ںیم وس اتکس ےہ اپین وک اہھت اگلےئ ریغب

     581    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ابوبرک بً وياط، اونض، ابواُحٖ، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ُِ َ ًِ اِْل َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو َوز

َّی وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َتٔسَل  َر ٍِ َي َِ وَو َبِىَس َذلَٔک  ُٕ َّْ َي َه یُِجئُب ثُهَّ یََياُو َوََل یََنسُّ َماّئ َحً لَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک ااسی یھب وہا ہک روسؽ اہلل یلص

 ملس یبنج وہےئ رھپ وسےئگ افر اپین وھچا کت یھب ںیہن ٰیتح ہک اس ےک دعب اےھٹ افر لسغ ایک ۔اہلل ہیلع فآہل ف
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 دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اوباقحس، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اس احتل ںیم وس اتکس ےہ اپین وک اہھت اگلےئ ریغب

     582    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، اُوز، حرضت وائصہ :  راوی

ًِ َوائَٔصَة  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ اَلِت إ َٔ

هَ  َ٘ َؽاَها ثُهَّ یََياُو  َٔ ٔلَی أَهِلٔهٔ َحاَجْة  ٌِ كَاىَِت َلهُ إ ٔ لََّه إ َُ  ِيَئتٔهٔ ََل یََنسُّ َماّئ َوَلِيهٔ َو

ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارگ اینپ اہیلہ

 تبحص رکین وہیت وت تبحص رک ےتیل رھپ ایس احتل ںیم اپین وھچےئ ریغب یہ وس اجےت ۔

 ہبیش، اوباالوحص، اوباقحس، اوسد، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب  :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اس احتل ںیم وس اتکس ےہ اپین وک اہھت اگلےئ ریغب

     583    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ابواُحٖ، اُوز، حرضت وائصہ :  راوی

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ًِ َوائَٔصةَ  ٔ َو َوز ُِ ًِ اِْلَ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر أَ

 ٌُ َيا ِّ ُُ اَل  َٔ َهِيَئتٔهٔ ََل یََنسُّ َماّئ  َ٘ ٌَ یُِجئُب ثُهَّ یََياُو  َه كَا لَّ َُ ًََِْ ُيَصسُّ  َو َنٔىيُل یَا  ُِ ٔ اَل لٔی إ َٕ َِ ُت اِلَحٔسیَث َیِوّما  ََِذرَکِ

 َهَذا اِلَحٔسیُث بَٔصِيٕئ 

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ااسی یھب وہا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یبنج 

 ریغب یہ وس ےئگ ، اامؾ ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک اکی رفز ںیم ےن ہی دحثی ذرک یک وت اامسلیع ےن ےھجم اہک وہےئ رھپ ایس احتل ںیم اپین وھچےئ

 اے وجاؿ اس دحثی وک یسک زیچ ےس وبضمط رکان اچےیہ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوباقحس، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اس ایبؿ ںیم ہک یبنج امنز یک رطح فوض ےئک ریغب ہن وسےئ ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک یبنج امنز یک رطح فوض ےئک ریغب ہن وسےئ ۔

     584    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، زہزی، ابوُلنہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ وَ  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًِ الزُّهِزِٔی َو ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ائَٔصَة 

َ ُوُؼوئَهُ  أ ٌِ یََياَو َوهَُو ُجيُْب َتَوؼَّ َه إَٔذا أََراَز أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔ  َظَّ ََلة  لٔلعَّ

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احبتل 

 انجتب ارگ وسان اچےتہ وت امنز فاال فوض رک ےتیل ۔
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  ہنعدمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک یبنج امنز یک رطح فوض ےئک ریغب ہن وسےئ ۔

     585    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، وبساَلوَّی، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، ابً ونز، حرضت ونز بً خفاب رضْ اهَّل ويہنّص بً وَّی جہؽیم :  راوی

 ٔ ًِ ىَاِ ًُ وَُنَز َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ أب َحسَّ ًَ اِلَدفَّ ٌَّ وَُنَز بِ ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ٕي َو

اَل  َٔ  َ أ اَل َنَىِه إَٔذا َتَوؼَّ َٔ ُُٔس أََحُسىَا َوهَُو ُجيُْب  لََّه أََیزِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  لَٔز

ی، دبعاالیلع، دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمع، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

  ایک مہ ےس اکی انجتب یک احتل ںیم وس اتکس ےہ ؟ اراشد رفامای یج ہکبج فوض رک ےل۔فملس ےس رعض ایک

ی، دبعاالیلع، دیبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک یبنج امنز یک رطح فوض ےئک ریغب ہن وسےئ ۔

     586    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابومزواٌ وثنانی محنس بً وثناٌ، وبسالىزیز بً محنس، یزیس بً وبس ابً الہاز، وبساهَّل بً خباب، حرضت  :  راوی
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 ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

ًِ یَزٔیَس  ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ َوِبٔس َحسَّ ًٔ اِلَهازٔ َو ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ بِ

ٌَ ُتٔعیبُُه اِلَجيَ  َّهُ كَا ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَى َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َخبَّإب َو َّی اهَّلُ اهَّلٔ بِ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أََمَزُه َر َِ ٌِ یََياَو  یُرٔیُس أَ َِ ِئل  ابَُة بٔاللَّ

َ ثُهَّ یََياَو  أ ٌِ یََتَوؼَّ لََّه أَ َُ  َوَلِيهٔ َو

 اوبرمفاؿ امثعین دمحم نب امثعؿ، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب دبع انب اناہد، دبعاہلل نب ابخب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس

 رفاتی ےہ ہک فہ رات ںیم یبنج وہےئگ اؿ اک وسےن اک ارادہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک فوض رک ےک وس اجںیئ

 ۔

اوبرمفاؿ امثعین دمحم نب امثعؿ، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب دبع انب اناہد، دبعاہلل نب ابخب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 یبنج دفابرہ امجع رکان اچےہ وت فوض رک ےل

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج دفابرہ امجع رکان اچےہ وت فوض رک ےل

     587    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالواحس بً زیاز، واظه احول، ابومتوكل، حرضت ابوُىيس خسری رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ثََيا َوأظ  ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَواحٔٔس بِ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَ َحسَّ ًِ ْه اِْلَِحَوُل َو بٔی اِلُنَتَوكِٔل َو

ِه أَهَِلهُ ثُهَّ  ُ٘ لََّه إَٔذا أَتَی أََحُس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ِ أَبٔی  أ ِلَیَتَوؼَّ َِ ٌِ َيُىوَز    أََراَز أَ
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لک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، اوبوتم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اینپ اہیلہ ےک اپس آےئ رھپ دفابرہ آان اچےہ وت فوض رک ےل

  دخری ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، اوبوتملک، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 بس ویبویں ےس تبحص رک ےک اکی یہ لسغ رکان

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 بس ویبویں ےس تبحص رک ےک اکی یہ لسغ رکان

     588    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، وبسالزحنً بً مہسی و ابواحنس، وثناٌ، مىنز، ٔتازة، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َمِىنَ  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َوأَبُو أَِحَنَس َو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٕ َو ٌَّ  ز أَىَٕس أَ

ُٓ َوََّی نَٔسائٔهٔ فٔی ٌُِسٕل َواحٔسٕ  ٌَ یَُفو لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  اليَّ

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی ف اوبادمح، امثعؿ، رمعم، اتقدة، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ااسی یھب وہا ہک یبن یلص اہلل

 امتؾ ازفاج ےک اپس اکی یہ لسغ ےس ےئگ ۔ ہیلع فآہل فملس اینپ

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی ف اوبادمح، امثعؿ، رمعم، اتقدة، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب
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 بس ویبویں ےس تبحص رک ےک اکی یہ لسغ رکان

     589    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ظالح بً ابی اَلخرض، زہزی، حرضت اىس :  راوی

اَل  َٔ ًِ أَىَٕس  ًِ الزُّهِزِٔی َو ًٔ أَبٔی اِْلَِخرَضٔ َو ًِ َظالٔٔح بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َوَؼِىُت لَٔز

ًِ َجنٔئي نَٔسائٔهٔ فٔی َلِيَلةٕ  َِاٌَِتَسَل ٔم لََّه ٌُِسَّل  َُ  َوَلِيهٔ َو

عیک، اصحل نب ایب االرضخ، زرہی، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اہنےن اک اپین یلع نب دمحم، ف

 راھک اکی رات آپ ےن اینپ امتؾ ازفاج رہطمات ےس تبحص رک ےک اکی یہ لسغ ایک ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اصحل نب ایب االرضخ، زرہی، رضحت اسن :  رافی

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

  

 وج رہ ویبی ےک اپس اگل لسغ رکے

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وج رہ ویبی ےک اپس اگل لسغ رکے

     590    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 از، وبسالزحنً بً ابی راِي، ُلیم، حرضت ابوراِي رضْ اهَّل ويہاُحٖ بً ميعور، وبسالعنس، حن :  راوی

ًُ أَبٔی  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن اْز َحسَّ ثََيا َحنَّ َنٔس َحسَّ ًُ َمِيُعوٕر أَىَِبأَىَا َوِبُس العَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًِ أَبٔی َحسَّ ِلیَم َو َُ تٔهٔ  ًِ َونَّ َرإِٔي َو

 َّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ٕٔيَل لَ َرإِٔي أَ َِ  ًَّ َتٔسُل ؤِيَس كُِل َواحَٔسةٕ ٔمِيُه ٍِ ٌَ َي َٓ َوََّی نَٔسائٔهٔ فٔی َلِيَلٕة َوكَا لََّه ـَا َُ ُه یَا ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو
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اَل هَُو أَِزكَی َوأَـَِيُب َوأَـَِهزُ  َٕ َِ وَل اهَّلٔ أَََل َتِجَىلُهُ ٌُِسَّل َواحّٔسا  ُُ  َر

، دبعارلنمح نب ایب راعف، یملس، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی بش روسؽ اہلل ااحسؼ نب روصنر، دبعادمصل، امحد

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ امتؾ ازفاج ےک اپس ےئگ افر رہ اکی ےک اہں اہنےئ ، رعض ایک ایگ اے اہلل ےک روسؽ! آپ اکی یہ 

 رت ےہ ۔لسغ رک ےتیل۔ رفامای اس ںیم زایدہ اپزیکیگ افنتس افر اہط

 اقحس نب روصنر، دبعادمصل، امحد، دبعارلنمح نب ایب راعف، یملس، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبنج اھکیپ اتکس ےہ ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اھکیپ اتکس ےہ ۔

     591    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابً وليہ و ٌيسر و و٘يي، شىبہ، حٙه، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل :  راوی

 ًِ َة َوٌُِيَسْر َوَو٘ٔيْي َو ًُ وَُليَّ ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوائَٔصَة  َحسَّ َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو َٙٔه َو ًِ اِلَح ُشِىَبَة َو

 َ أ ٌِ َیأِكَُل َوهَُو ُجيُْب َتَوؼَّ لََّه إَٔذا أََراَز أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ 

وسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع ف دنغر ف فعیک، ہبعش، مکح، اربامیہ، ا

 ہیلع فآہل فملس احبتل انجتب ارگ اھکان اچےتہ وت فوض رک ےتیل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع ف دنغر ف فعیک، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج اھکیپ اتکس ےہ ۔

     592    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً ُىس، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہمحنس بً ونز بً ہياج، اُناويل بً ظبيح، ابواویس، رشحبيل ب :  راوی

ِحبٔيَل  ًِ رُشَ ثََيا أَبُو أَُویِٕس َو ًُ ُظبَِيٕح َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إج َحسَّ ًٔ هَيَّ ًُ وَُنَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبٔس َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ِىٕس َو َُ  ًٔ  بِ

َّی اهَّلُ َولَ  ُّْ َظَّ ئَٔل الئَّي ُُ اَل  َٔ ََلةٔ اهَّلٔ  أَ ُوُؼوئَُه لٔلعَّ اَل َنَىِه إَٔذا َتَوؼَّ َٔ ُب  ًِ اِلُجئُب َهِل یََياُو أَِو َیأِكُُل أَِو َيرِشَ َه َو لَّ َُ  ِيهٔ َو

دمحم نب رمع نب ایہج، اامسلیع نب حیبص، اوبافسی، رشلیبح نب دعس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 فآہل فملس ےس وپاھچ ایگ ایک یبنج وس اتکس ےہ ای اھک یپ اتکس ےہ ؟ رفامای یج اہں بج ہک امنز اک فوض رک ےل ۔یلص اہلل ہیلع 

 دمحم نب رمع نب ایہج، اامسلیع نب حیبص، اوبافسی، رشلیبح نب دعس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبنج ےک ےئل اہھت دوھ ان اکیف ےہ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک ےئل اہھت دوھ ان اکیف ےہ

     593    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً مبارک، یوىس، زہزی، ابوُلنہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًِ یُوىَُس َو ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ ابِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ َوائَٔصَة أَ َلَنَة َو َُ أَبٔی 
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ٌِ َیأِكَُل َوهَُو ُجيُْب ٌََسَل یََسیِهٔ َظ  ٌَ إَٔذا أََراَز أَ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وت اےنپ اہھت دوھ ےتیل ۔ ہیلع فآہل فملس احبتل انجتب ارگ اھکان اچےتہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اناپ یک یک احتل ںیم رقآؿ ڑپانھ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اناپ یک یک احتل ںیم رقآؿ ڑپانھ

     594    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ونزو بً مزة، حرضت وبساهَّل بً ُلنہ :  راوی

ًِ َوبِ  ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َزَخِلُت َحسَّ َٔ َلَنَة  َُ  ًٔ سٔ اهَّلٔ بِ

َّی وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٕ َِ َْ اهَّلُ َوِيُه  ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب َرضٔ ُج  َوََّی َؤَِّی بِ ٔضْ اِلَحاَجَة ثُهَّ یرَِخُ ِٕ َي َِ ِتٔی اِلَدََلَئ  لََّه َیأ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ن ًِ اِلُْقِ اَل ََل َیِحُجزُُه َو َٔ ٌَ َوََل َیِحجُبُهُ َوُربََّنا  ن أُ اِلُْقِ َيأِكُُل َمَىَيا اِلُدِبزَ َواللَِّحَه َوَيِْقَ  ٌٔ َشِيْئ إَٔلَّ اِلَجَيابَةُ َِ

نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعاہلل نب ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت یلع نب ایب قابل رکؾ اہلل فہہج یک  دمحم نب اشبر، دمحم

دختم ںیم احرض وہا وت آپ ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب االخلء ںیم اجےت اضقء احتج ےک دعب رشتفی الےت 

 رقآؿ ڑپےتھ افر انجتب ےک العفہ وکیئ زیچ آپ وک التفت رقآؿ ےس امعن ہن وہیت ۔امہرے اسھت رفیٹ ، وگتش اھکےت افر 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعاہلل نب ہملس :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿممیت اک ایب :   ابب

 اناپ یک یک احتل ںیم رقآؿ ڑپانھ

     595    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وٕبہ، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، موس

 ًٔ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو َبَة َو ِٕ ًُ وُ ثََيا ُموَسْ بِ ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ وُل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ وَُنَز 

ٌَ اِلُجيُُب َوََل اِلَحائُٔؾ  ن أُ اِلُْقِ َه ََل َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ر، اامسلیع نب ایعش، وم،ٰی نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشہؾ نب امع

 ےن رفامای یبنج افر احہضئ رقآؿ یک التفت ہن رکںی ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، وم،ٰی نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اناپ یک یک احتل ںیم رقآؿ ڑپانھ

     596    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وٕبہ، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ابوحسً، ابوحاته، ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، موس

ثَ  ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ ًٔ َوَحسَّ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ٔ ًِ ىَاِ َبَة َو ِٕ ًُ وُ ٕي َيا ُموَسْ بِ
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أُ اِلجُيُُب َواِلَحائُٔؾ َشِيّئا مٔ  لََّه ََل َيِْقَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ٌٔ َو ن  ًِ اِلُْقِ

اہلل یلص  اوبنسح، اوباح م، اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، وم،ٰی نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یبنج افر احہضئ وھتڑا رقآؿ یھب ہن ڑپںیھ ۔

 اوبنسح، اوباح م، اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، وم،ٰی نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ

     597    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، حار ُ بً وجيہ، مالک بً زیيار، محنس بً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ ُمَحنَّ  ًُ زٔیَيإر َو ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َؤجيهٕ َحسَّ ثََيا اِلَحار ُُٔ بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ًِ أَبٔی هَُزیِزََة َحسَّ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ سٔ بِ

ٌَّ َتِحَت كُِل َشَىَزةٕ جَ  ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ةَ َٔ وا اِلَبرَشَ ُٕ َىَز َوأَِن َِأٌِسلُوا الصَّ  َيابَّة 

ی، احرث نب فہیج، امکل نب دانیر، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 اصػ رکف۔ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ اس ےئل ابؽ دوھؤ افر اھکؽ وک وخب

ی، احرث نب فہیج، امکل نب دانیر، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب
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 رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ

     598    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حنزة، وتبہ بً ابی حٙيه، ـلحہ بً ىاِي، حرضت ابوایوب انعاری رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ہصاو بً ونار، یحٌ

ٙٔيٕه حَ  ًُ أَبٔی َح ثَىْٔ وُتَِبُة بِ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ثَىْٔ أَبُو أَیُّوَب َحسَّ ًُ ىَإِٔي َحسَّ ثَىْٔ ـَِلَحُة بِ سَّ

ٔلَی اِلجُُنَى  َلَواُت اِلَدِنُس َواِلجُُنَىُة إ اَل العَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ اَرْة لَٔنا اِْلَِنَعارٔیُّ أَ َّّ َ٘ ٔة َوأََزاُئ اِْلََماىَٔة 

ُِٔلُت َوَما أََزاُئ  ٌَّ َتِحَت كُِل َشَىَزةٕ َجَيابَّة بَِیَيَها  ٔ إ َِ اَل ٌُِسُل اِلَجَيابَٔة  َٔ  اِْلََماىَةٔ 

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحة، ہبتع نب ایب میکح، ہحلط نب انعف، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای اپچن امنزںی افر اکی ہعمج ےس دفرسے ہعمج کت افر اامتن ادا رکان درایمین افاقت ےک ےئل افکرہ ےہ ںیم ےن 

 وک ادا رکان ایک ےہ ؟ رفامای لسغ انجتب ویکہکن رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ رعض یک اامتن

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحة، ہبتع نب ایب میکح، ہحلط نب انعف، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ

     599    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُوز بً وامز، حناز بً ُلنہ، وفاٍ بً ُائب، زاذاٌ، حرضت وَّی بً ابی ـالب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوَفائٔ  َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕ َحسَّ ًُ َوأمز َوزُ بِ ُِ ثََيا اِْلَ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َؤَِّی َحسَّ ٌَ َو ًِ َزاَذا ائٔٔب َو ًٔ السَّ  بِ

ًِ َتَزَک  اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب َو ُِٔىَل بٔهٔ  بِ ٔسِلَها  ٍِ ًِ َجَيابَٕة َلِه َي ًِ َجَسٔسهٔ ٔم َمِؤؼَي َشَىَزةٕ ٔم
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ٌَ َیُجزُّهُ  ًِ ثَهَّ َواَزیُِت َشَىزٔی َوكَا نٔ َِ اَل َؤَّی   َٔ ارٔ 
ًِ اليَّ َذا ٔم َ٘ َذا َو َ٘ 

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، امحد نب ہملس، اطعء نب اسبئ، زاذاؿ، رضحت یلع نب ایب قابل

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اےنپ مسج ںیم اکی ابؽ ےک ربارب یھب انجتب وھچڑ دی اےس دوھای ںیہن دفزخ ںیم اس 

ا دای رکےت ےک اسھت ہی ہی وہاگ۔ رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ایس ےئل ںیم اےنپ ابولں اک دنمش وہ ایگ وہں افر آپ ابؽ وٹک

 ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، امحد نب ہملس، اطعء نب اسبئ، زاذاؿ، رضحت یلع نب ایب قابل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےہوعرت وخاب ںیم فہ دےھکی وج رمد داتھکی 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وخاب ںیم فہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ

     600    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، زیيب بيت او ُلنہ، آو النؤميین حرضت آو  :  راوی

 ُلنہ

 ًِ َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلَنَة َحسَّ َُ ًِ َزیَِيَب بِٔئت أُِو   أَبٔيهٔ َو

َّی ا ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ َلِيٕه إ ُُ اَلِت َجائَِت أُوُّ  َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِمَها أَِو  ٔ َتَزی فٔی َمَيأمَها َما َیَزی َو ًِ اِلَنزِأَة ََِسأََلِتُه َو َه  لَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

اَل  َٔ ََِؽِحٔت الِيَساَئ َوَهِل َتِحَتلُٔه اِلَنزِأَةُ  ِلُت  ُٕ َِ َتٔسِل  ٍِ ِلَت َِ اَل َنَىِه إَٔذا َرأَِت اِلَناَئ  َٔ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ الزَُّجُل  ُّْ َظَّ ٔي اليَّ

َه  لَّ َُ بَٔه يُِصبُٔهَها َوَلُسَها إّٔذا َو َِ  َتزٔبَِت یَنٔیئُک 

 نینم رضحت اّؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک اّؾ میلس

ئ

و
م
ل

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، زبنی تنب اؾ ہملس، اّؾ ا
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وخاب ںیم فیہ دےھکی وج رمد اتھکی ےہ ، رفامای یج ارگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر وپاھچ ہک ارگ وعرت 

 ےن وعرت اپین دےھکی وت اہب ےل ںیم ےن اہک  م ےن وعروتں وک روسا رک دای ، وعروتں وک یھب وخاب رظن آات ےہ ؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  وہ اجات ےہ ۔رفامای ریتا داایں اہھت اخک آولد وہ )اری وھبیل وعرت( وت ہچب وعرت ےک اشمہب ےسیک

 نینم رضحت اّؾ ہملس :  رافی

ئ

و
م
ل

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، زبنی تنب اؾ ہملس، اّؾ ا

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وخاب ںیم فہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ

     601    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، ابً ابی وسی و وبساَلوَّی، ُىيس بً ابی رعوبہ، ٔتازة، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٔ ًُ أَب ثََيا ابِ  َحسَّ
ًُ اِلُنَثىَّْ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلِيٕه َحسَّ ُُ ٌَّ أُوَّ  ًِ أَىَٕس أَ َتاَزَة َو َٔ  ًِ وبََة َو ًٔ أَبٔی رَعُ ٔىئس بِ َُ  ًِ ی َؤسٓیٕ َوَوِبُس اِْلَِوََّی َو

اَل  َٕ َِ ٔ َتَزی فٔی َمَيأمَها َما یََزی الزَُّجُل  ًِ اِلَنزِأَة لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أََلِت َر َُ َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َر

ٌُ َهَذا وَل اهَّلٔ أَیَُٙو ُُ َلَنَة یَا َر َُ اَلِت أُوُّ  َٕ َِ ِسُل  ٍُ َىَلِيَها اِل َِ أَىِزََلِت  َِ َه إٔذَا َرأَِت َذلَٔک  لَّ َُ ٌَلٔيْن  َو اَل َنَىِه َماُئ الزَُّجٔل  َٔ

َٖ أَِو وَ  َب َُ أَیُُّهَنا  َِ ْٖ أَِظرَفُ   ََل أَِشَبَههُ اِلَوَلُس أَبَِيُؾ َوَماُئ اِلَنزِأَةٔ َرٔٔي

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی ف دبعاالیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )ریمی فادلہ( اّؾ میلس 

رپ رضحت اّؾ ہملس ، ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک وعرت ارگ ااسی دےھکی افر اےس ازناؽ وہ وت اس رپ لسغ الزؾ ےہ اس 

وہات  ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ااسی وہات یھب ےہ ، رفامای یج رمد اک اپین اگڑاھ دیفس وہات ےہ افر وعرت اک اپین التپ زرد

 ےہ۔ رھپ اؿ ںیم ےس وج ےلہپ آ اجےئ ای اغبل آ اجےئ ہچب اس ےک اشمہب وہ اجات ےہ ۔

 ی ف دبعاالیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، رضحت اسن ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، انب ایب دع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وخاب ںیم فہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ

     602    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، وَّی بً زیس، ُىيس بً مسيب، حرضت خولہ بيت حٙيه رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ًِ َؤَِّی  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ اِلُنَسئَّب َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًٔ َزیِٕس َو بِ

ٔ َتَزی فٔی َم  ًِ اِلَنزِأَة لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أََلِت َر َُ ََّها  ٙٔيٕه أَى ًِ َخِوَلَة بِٔئت َح اَل َو َٕ َِ َيأمَها َما َیَزی الزَُّجُل 

 َّ َنا أَى َ٘ َّْ تُِيزَٔل  َّْ یُِيزَٔل َلِيَس َوَلِيَها ٌُِسْل َحً  هُ َلِيَس َوََّی الزَُّجٔل ٌُِسْل َحً

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، یلع نب زدی، دیعس نب بیسم، رضحت وخہل تنب میکح ریض اہلل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد( رفامای اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک وعرت وخاب ںیم ارگ فیہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ ؟ )وت یبن

 اس رپ لسغ الزؾ ںیہن اال ہی ہک ازناؽ وہ اجےئ سج رطح رمد رپ یھب لسغ الزؾ ںیہن اال ہی ہک ازناؽ وہ اجےئ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، یلع نب زدی، دیعس نب بیسم، رضحت وخہل تنب میکح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وعروتں اک لسغ انجتب

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک لسغ انجتب
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     603    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ُىيس بً ابی ُىيس مٕبری، وبساهَّل بً راِي، حرضت آو  :  راوی ْٰ ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، ایوب بً موس

 ُلنہ رضْ اهَّل ويہ

 ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًٔ ُموَسْ َو ًِ أَیُّوَب بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوِبسٔ َحسَّ بُرِٔی َو ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ أَبٔی 

ِّی اِمَزأَ  ٔن وَل اهَّلٔ إ ُُ ُِٔلُت یَا َر اَلِت  َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  ًٔ َرإِٔي َو ََّنا اهَّلٔ بِ اَل إٔى َٕ َِ ِسٔل اِلَجَيابَٔة  ٍُ ٔ ُؽُه ل ُٕ أَِن َِ ْة أَُشسُّ َؼرِفَ َرأِٔسْ أَ

 َِ اَل  َٔ ًَ أَِو  َتِفُهزٔی َِ ًِ اِلَنأئ  ّٔئضْ َوَلِئک ٔم ًِ َمإئ ثُهَّ ُت ٌِ َتِحثْٔ َوَلِيهٔ ثَََل َُ َحَثَيإت ٔم ّٔئک أَ ِس ـَُهزِٔت َیِٙ َٔ  إَٔذا أَىِٔت 

ؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، دبعاہلل نب راعف، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل ہنع رفامیت اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفس

ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم وعرت وہں اےنپ رس یک ڈنیمایھں وبضمط ابدنیتھ وہں وت لسغ انجتب ےک ےئل 

  ڈاانل اکیف ےہ رھپ اےنپ ابیق دبؿ رپ اپین ڈاؽ رک اپک وہ اجؤ یگ۔وھکؽ دای رکفں ، رفامای اہمترے ےئل نیت ابر اپین

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب وم،ٰی، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، دبعاہلل نب راعف، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک لسغ انجتب

     604    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ایوب، ابوزبیر، وبيساهَّل بً ونیر، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًِ أَیُّوَب َو َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َحسَّ ََ َوائَٔصَة أَ اَل بََل َٔ  ٕ ًٔ وَُنیِر وُبَِئس بِ

 ًَ ِؽ ُٕ ٌِ یَِي ًَ أَ ًَ َوِنزٕو َیأُِمزُ نَٔسائَُه إَٔذا اٌَِتَسِل ًَ  َوِبَس اهَّلٔ بِ ِٕ ٌِ َیِحلٔ ًَّ أَ ََل َیأُِمزُهُ َِ ًٔ َوِنزٕو َهَذا أَ اَلِت یَا َوَجّبا َٔلبِ َٕ َِ  ًَّ ُه َُ ُرُؤ
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ََل أَ  َِ ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس  َتٔسُل ٔم ٍِ َه َن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِيُت أَىَا َوَر ُ٘ ِس  َٕ ًَّ َل ُه َُ َُ َوََّی َر ُرُؤ ٌِ أرُِفٔ أِٔسْ زٔیُس َوََّی أَ

اٌَإت   ثَََل َُ إرِٔفَ

ف اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، اوبزریب، دیبع اہلل نب ریمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع وک ولعمؾ وہا ہک دبعاہلل نب رمع

( رپ فہ وعروتں وک رس ریض اہلل ہنع وعروتں وک اہنےت فتق ابؽ وھکےنل اک ےتہک ںیہ ، وت رفامےن ںیگل بجعت ےہ انب رمع )ریض اہلل امہنع

ڈنماےن اک ویکں ںیہن ہہک دےتی البہبش ںیم افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےت ںیم اےنپ رس رپ نیت 

 رمہبت ےس زایدہ اپین ہن ڈایتل ۔

 ت اعہشئ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، اوبزریب، دیبعاہلل نب ریمع، رضح :  رافی

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

  

 یبنج رہھٹے وہےئ اپین ںیم وغ ہط اگلےئ وت اس ےک ےئل ہی اکیف ےہ ؟

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج رہھٹے وہےئ اپین ںیم وغ ہط اگلےئ وت اس ےک ےئل ہی اکیف ےہ ؟

     605    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ مّصی، ابً وہب، ونزو بً حار ُ، بٙیر بً وبساهَّل بً اشج، ابوُائب مولی  :  راوی ْٰ و َحملہ بً یحٌ احنس بً ويس

 ہصاو زہزة، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًٔ الِ  ًِ َوِنزٔو بِ ًُ َوهِٕب َو ثََيا بِ اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ یَّا ًُ َیِحٌَْ اِلنِّٔصٔ َمَلُة بِ ًُ ؤيَسْ َوََحِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ٔ بِ َٙیِر ًِ بُ َحار ُٔٔ َو

 َُ َّهُ  ثَهُ أَى ًٔ ُزهَِزَة َحسَّ ائٔٔب َمِولَی هَٔصاؤ بِ ٌَّ أَبَا السَّ ًٔ اِْلََشِج أَ لََّه ََل بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ نَٔي أَبَا هَُزیَِزَة َي

اَل یَتََياَولُُه  َٔ َىُل یَا أَبَا هَُزیَِزَة  ِّ َْ َي ِي َ٘ اَل  َٕ َِ ائٔٔه َوهَُو ُجيُْب  ِه فٔی اِلَنأئ السَّ ُ٘ َتٔسِل أََحُس ٍِ  َتَياُوَّل َي

رصمی، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، اوباسبئ ومیل اشہؾ زرہة، رضحت اوبرہریہ  ادمح نب ٰیسیع ف رحہلم نب ٰییحی
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ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم ےس وکیئ یھب احبتل انجتب رہھٹے وہےئ اپین ںیم 

 ایوبرہریہ رھپ فہ ایک رطقی اایتخر رکے ؟ رفامای اںیمس ےس اپین اگل اکنؽ ےل ۔لسغ ہن رکے اس رپ رضحت اوباسبئ ےن رعض ایک ا

ادمح نب ٰیسیع ف رحہلم نب ٰییحی رصمی، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، اوباسبئ ومیل اشہؾ زرہة، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج رہھٹے وہےئ اپین ںیم وغ ہط اگلےئ وت اس ےک ےئل ہی اکیف ےہ ؟

     606    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً بصار، ٌيسر و محنس بً جىرف، شىبہ، حٙه، ذ٘واٌ، حرضت ابوُىيس خسری :  راوی

 ًِ ًُ َجِىرَفٕ َو ُس بِ ثََيا ٌُِيَسْر ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ  َحسَّ َوا ِ٘ ًِ َذ َٙٔه َو ًِ اِلَح  ُشِىَبَة َو

ًِ اِْلَِنَعارٔ  َه َمزَّ َوََّی َرُجٕل ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَ َُ ًِ أَبٔی  هُ َو ُُ َج َرأِ َِرَخَ َل إَٔلِيهٔ  َُ أَِر َِ

اَل إَٔذا أُِوجٔ  َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ اَل َنَىِه یَا َر َٔ اَل َلَىلََّيا أَِوَجِلَياَک  َٕ َِ رُطُ  ِٕ َََِل ٌُِسَل َوَلِيَک َوَوَلِيَک اِلُوُؼوُئ َي ٔحِفَت  ِٔ ُ  ِلَت أَِو أ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب اشبر، دنغر ف دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، ذوکاؿ، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ااصنری ےک اپس ےس سگرے ، آپ ےن اؿ وک ولباای فہ احرض وہےئ وت رس )ےس اپین( کپٹ راہ اھت رفامای اشدی مہ 

ی ںیم ڈاؽ دای ، رعض یک یج اے اہلل ےک روسؽ ! رفامای بج  م دلجی ںیم ڑپ اجؤ )افر ازناؽ ےس لبق امجع وموقػ رک ےن ںیہمت دلج

 دف( ای امجع رکف افر ںیہمت ازناؽ ہن وہ وت  م رپ لسغ الزؾ ںیہن فوض رضفری ےہ ۔

 ذوکاؿ، رضحت اوبدیعس دخریاوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب اشبر، دنغر ف دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یبنج رہھٹے وہےئ اپین ںیم وغ ہط اگلےئ وت اس ےک ےئل ہی اکیف ےہ ؟

     607    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، ابً ُائب، وبسالزحنً بً ُىاز، حرضت ابوایوب رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ائٔٔب وَ  ًٔ السَّ ًِ ابِ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َىاَز ًِ َوِبٔس الزَِّحنَ َحسَّ ُُ  ًٔ ًٔ بِ

ًِ اِلَنائٔ  لََّه اِلَناُئ ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی أَیُّوَب   َو

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، انب اسبئ، دبعارلنمح نب اعسد، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپین اپین ےس ےہ ۔روسؽ اہلل یلص ا

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، انب اسبئ، دبعارلنمح نب اعسد، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےنتج لم اجںیئ وت لسغ فابج ےہ ۔بج دف 

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 بج دف ےنتج لم اجںیئ وت لسغ فابج ےہ ۔

     608    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس ـياِسْ و وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، وبسالزحنً بً ٔاُه، ٔاُه بً  :  راوی

 محنس، آو النؤميین حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ
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اََل َحسَّ  َٔ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ  ًٔ بِ ُّْ َوَوِبُس الزَِّحَن َيأِٔس
ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ

َّی  ِْ َظَّ ٔي ًِ َوائَٔصَة َزِؤج اليَّ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ُه بِ ُٔ ا َٕ ٔه أَِخبََرىَا اِل ُٔ ا َٕ ًُ اِل ًٔ بِ اَلِت إَٔذا اِلَتَقی أَىَِبأَىَا َوِبُس الزَِّحَن َٔ لََّه  َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ِس َو  َٕ َِ  ٌٔ َِاٌَِتَسِلَيااِلدَٔتاىَا َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َىِلُتهُ أَىَا َوَر َِ ٍُِسُل   َجَب اِل

 نینم رضحت 

ئ

و
م
ل

ی ف دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، اّؾ ا

فس

یلع نب دمحم انط

ہک بج دف ےنتخ )ابمہ( لم اجںیئ وت لسغ فابج وہ اجات ےہ ےھجم )اعہشئ ریض اہلل اہنع وک( افر  اعہشئ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ا یس وصرت شیپ آیئ وت مہ ےن لسغ ایک۔

ی ف دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، دبعارلنمح نب اقمس :  رافی

فس

 نینم یلع نب دمحم انط

ئ

و
م
ل

، اقمس نب دمحم، اّؾ ا

 رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 بج دف ےنتج لم اجںیئ وت لسغ فابج ےہ ۔

     609    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، وثناٌ بً ونز، یوىس، زہزی، ُہيل بً ُىس ُاوسی، حرضت ابی بً ٘ىب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ِهُل  َُ اَل  َٔ اَل  َٔ ًِ الزُّهِزِٔی  ًُ وَُنَز أَىَِبأَىَا یُوىُُس َو ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اؤسٔیُّ أَ َحسَّ ِىٕس السَّ َُ  ًُ ىَِبأَىَا أُبَیُّ بِ

ِسٔل َبِىُس  ٍُ ََلؤ ثُهَّ أُٔمزِىَا بٔاِل ُِ ٔ ِْ ٔل ا ََّنا كَاىَِت ُرِخَعّة فٔی أَوَّ اَل إٔى َٔ ِىٕب  َ٘  ًُ  بِ

دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، لیہس نب دعس اسدعی، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ہی رتصخ ادتباء 

 دعب ںیم ںیمہ لسغ اک مکح دای ایگ ۔ السؾ ںیم یھت رھپ

 دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، لیہس نب دعس اسدعی، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ںیئ وت لسغ فابج ےہ ۔بج دف ےنتج لم اج

     610    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ِؽل بً ز٘ین، ہصاو زُتوائی، ٔتازة، حسً، ابوراِي، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َتاَزَة  َٔ  ًِ ُتَوائِٔی َو ُِ ًِ هَٔصاوٕ السَّ یِٕن َو َ٘ ًُ زُ ِؽُل بِ َّ ثََيا اِل ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی َرإِٔي َو ًٔ َو ًِ اِلَحَس َو

اَل إَٔذا َجَلَس ا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ٍُِسلُ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ِس َوَجَب اِل َٕ َِ  لزَُّجُل بَیَِن ُشَىبَٔها اِْلَِربَٔي ثُهَّ َجَهَسَها 

اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، اشہؾ دوتسایئ، اتقدة، نسح، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ےک درایمؿ ےھٹیب رھپ اس ےس تبحص رکے وت لسغ فابج وہ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج رمد وعرت یک اچر اشوخں

 اجےئ اگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، اشہؾ دوتسایئ، اتقدة، نسح، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وخاب دےھکی افر رتی ہن دےھکی ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب دےھکی افر رتی ہن دےھکی ۔

     611    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، حجاج، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً شىيب :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ ُشَىِيٕب َو ًِ َوِنزٔو بِ إج َو ًِ َحجَّ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َجِسهٔ   َو

 َِ ُة  َّ ٌٔ َوَتَواَرِت اِلَحَص َه إَٔذا اِلَتَقی اِلدَٔتاىَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٍُِسلُ َظَّ ِس َوَجَب اِل َٕ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اجحج، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای بج دف ک ہن لم اجںیئ افر ہفشح )اپسری( اغبئ وہ اجےئ وت لسغ فابج وہ ایگ ۔

 ، اجحج، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب بیعشاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب دےھکی افر رتی ہن دےھکی ۔

     612    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابی شیبہ، حناز بً خالس، ونزی، وبيساهَّل، ٔاُه، حرضت وائصہ۔ ابوبرک بً :  راوی

ًِ الِ  ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو ًِ اِلُىَنزِٔی َو ًُ َخالٕٔس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ َوائَٔصَة َو ٔه َو ُٔ ا َٕ

لََّه  َُ َّهُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َُّه اِحَتَلَه اٌَِتَسَل َوإَٔذا َرأَی أَى أَی بََلَّل َوَلِه یََز أَى ًِ ىَِؤمهٔ رَفَ ِه ٔم
ُ٘ َن أََحُس َٕ تَِي ُِ اَل إَٔذا ا ِس اِحَتَلَه َوَلِه َیَز َٔ َٔ  

َََِل ٌُِسَل َوَلِيهٔ   بََلَّل 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوبرکب نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، رمعی، دیبع اہلل، اقمس، رضحت اعہشئ ےس 

بج  م ںیم وکیئ دنین ےس دیبار وہ افر رتی دےھکی افر اےس ہی ایخؽ ہن وہ ہک اےس االتحؾ وہ )ینعی وخاب دانھکی اید ہن وہ( وت لسغ رکے 

 ےہ ۔ افر بج اےس ہی ایخؽ آےئ ہک اےس االتحؾ وہا افر رتی ہن دےھکی وت اس رپ لسغ ںیہن
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، رمعی، دیبعاہلل، اقمس، رضحت اعہشئ۔ :  رافی

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

  

 اہنےت فتق رپدہ رکان

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اہنےت فتق رپدہ رکان

     613    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً  :  راوی وباس بً وبسالىميه ويبری و ابوحّغ ونزو بً وَّی َِلس و مجاہس بً موسْ، وبسالزحنً بً مہسی، یحٌ

 وليس، محل بً خليّہ، حرضت ابوُنح رضْ اهَّل ويہ

 ًُ ُس َوُمَجاهُٔس بِ ََّلَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِل ِّٕغ َوِنزُو بِ ًُ َوِبٔس اِلَىٔمئه اِلَىِيبَرٔیُّ َوأَبُو َح ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ثََيا َوِبُس  َحسَّ الُوا َحسَّ َٔ ُموَسْ 

َة  َّ ًُ َخلٔي ًُ اِلَولٔيسٔ أَِخبََرنٔی ُمٔحلُّ بِ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ َّی الزَِّحَن َّْ َظَّ ٔي ِيُت أَِخُسُو اليَّ ُ٘ اَل  َٔ ِنٔح  ثَىْٔ أَبُو السَّ َحسَّ

 َ أ َِ ِوَب  اَی َوأَِنرُشُ الثَّ َّ َٔ أَُوِليهٔ  َِ اَل َوِلىْٔ  َٔ َتٔسَل  ٍِ ٌِ َي ٌَ إَٔذا أََراَز أَ َِکَا لََّه  َُ تُرُُه بٔهٔ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُِ 

ف اجمدہ نب ومیس، دبعارلنمح نب دہمی، ٰییحی نب فدیل، لحم نب ہفیلخ،  ہداس نب دبعامیظعل ربنعی ف اوبصفح رمعف نب یلع الفس

  ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اخدؾ اھت ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اہنےن اک ا

م
ش

رادہ رضحت اوب

 افر ڑپکا الیھپ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رپدہ ںیم رک رفامےت وت رفامےت ریمی رطػ تشپ رک ول۔ ںیم آپ یک رطػ شیپ رکاتیل

 داتی ۔

ہداس نب دبعامیظعل ربنعی ف اوبصفح رمعف نب یلع الفس ف اجمدہ نب ومیس، دبعارلنمح نب دہمی، ٰییحی نب فدیل، لحم نب  :  رافی

  ریض اہلل ہنع

م
ش

 ہفیلخ، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اہنےت فتق رپدہ رکان

     614    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، ابً شہاب، حرضت وبساهَّل بً ىوِل :  راوی

ًٔ وَ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ َّهُ  َِٕل أَى ًٔ ىَِو ِبٔس اهَّلٔ بِ

َلِه  َِ رَفٕ  َُ بََّح فٔی  َُ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر أَِلُت أَ  أَِخبََرِتىْٔ أُوُّ َهاىٕٔئ بِٔيُت أَبٔی ـَالٕٔب  َُ
َّْ أَٔجِس أََحّسا یُِدبٔرُنٔی َحً

َىإت  َ٘ بََّح ثََنانَٔی َر َُ َِاٌَِتَسَل ثُهَّ  َر َوَلِيهٔ 
ٔ
َُِست  ٕ أََمَز بٔٔستِر َِ ِتٔح  َّ ٔسَو َواَو اِل َٔ َُّه   أَى

لف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن درایتف ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب ون

حتف  فآہل فملس ےن رفس ںیم لفن ڑپےھ ےھجم وکیئ اتبےن فاال ہن الم ٰیتح ہک رضحت اّؾ اہین تنب ایب قابل ریض اہلل ہنع ےن ےھجم اتبای ہک آپ

 آپ ےن لسغ ایک رھپ آھٹ راعکت لفن ڑپےھ ۔ہکم ےک اسؽ رشتفی الےئ رپدہ اگلےن اک مکح دای وت رپدہ اگل دای ایگ 

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب ونلف :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اہنےت فتق رپدہ رکان

     615    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ حنانی، حسً بً ونارة، ميہال بً ونز ، ابووبيسة، حرضت  :  راوی محنس بً وبيس بً ثىلبہ حنانی، وبسالحنيس ابویحٌ

 وبساهَّل بً مسىوز رضْ اهَّل ويہ
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انٔیُّ حَ  ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس أَبُو یَِحٌَْ اِلحٔنَّ
انٔیُّ َحسَّ ًٔ َثِىَلَبَة اِلٔحنَّ ًُ وُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ

ًِ َحسَّ ًُ وَُناَرَة َو ًُ بِ ثََيا اِلَحَس سَّ

 َٔ اَل  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔی وُبَِيَسَة َو ًٔ َوِنزٕو َو ًَّ اِلنِٔيَهأل بِ َتٔسَل ٍِ لََّه ََل َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر

َُّه یَُزی إٔى َِ ًِ َیَزی  ٌِ َلِه یَُٙ إٔ َِ ِفٕح ََل یَُوارٔیهٔ  َُ  َٗ ِو َِ َََِلةٕ َوََل  ِه بٔأَِرٔؿ  ُ٘  أََحُس

 ، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع دمحم نب دیبع نب ہبلعث امحین، دبعادیمحل اوبٰییحی امحین، نسح نب امعرة، اہنمؽ نب رمع

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم ےس وکیئ یھب رہسگ ےلھک دیماؿ ںیم ای تھچ رپ ریغب رپدہ ےک لسغ ہن

 رکے اس ےئل ہک ارگ فہ یسک وک دھکی ںیہن راہ وت دفرسفں وک وت رظن آاتکس ےہ ۔

دمحم نب دیبع نب ہبلعث امحین، دبعادیمحل اوبٰییحی امحین، نسح نب امعرة، اہنمؽ نب رمع ، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اشیپب اپاخہن رفک رک امنز ڑپانھ عنم ےہ ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رفک رک امنز ڑپانھ عنم ےہ ۔

     616    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يہمحنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وبساهَّل ويہ بً ارٔه رضْ اهَّل و :  راوی

ًِ َوبِ  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ َه  َٔ ًٔ أَِر ٔس اهَّلٔ بِ

ائَٔق َوأُٔٔينَ  ٍَ ِه اِل ُ٘ َه إَٔذا أََراَز أََحُس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِلَیِبَسأِ بٔهٔ َر َِ ََلةُ   ِت العَّ

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت دبعاہلل ہنع نب ارمق ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اپاخہن اجےن ےگل افر امنز اقمئ وہ اجےئ وت ےلہپ اپاخہن وک اجےئ
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 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت دبعاہلل ہنع نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رفک رک امنز ڑپانھ عنم ےہ ۔

     617    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً نزو، زیس بً حباب، مىاویہ بً ظالح، ُرف بً نسیر، یزیس بً رشیح، حرضت ابوامامہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ َظالٕٔح  ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ یِٕح َو ًٔ رُشَ ًِ َیزٔیَس بِ ٕ َو ًٔ نَُسیِر رِفٔ بِ ًِ السَّ َو

 ًْ ٔ َِّی الزَُّجُل َوهَُو َحأ ٌِ يَُعَّ لََّه ىََهی أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر  أَُماَمَة أَ

اامہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رشب نب آدؾ، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رفس نب ریسن، سیدی نب رشحی، رضحت اوب

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب اپاخہن رفک رک امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای ۔

 رشب نب آدؾ، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رفس نب ریسن، سیدی نب رشحی، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رفک رک امنز ڑپانھ عنم ےہ ۔

     618    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، ازریس اوزی، اٌ ٘ے والس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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ًِ أَبٔی هُ  ًِ أَبٔيهٔ َو ًِ إِٔزرٔیَس اِْلَِوزِٔی َو اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزیَِزَة 

ََلةٔ َوبٔهٔ أَّذی ٔلَی العَّ ِه إ ُ٘ وُو أََحُس ُٕ لََّه ََل َي َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ادرسی افدی، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب 

 فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس یسک وک احتج وہ وت امنز ےک ےئل ڑھکا ہن وہ ۔

 وبرہریہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ادرسی افدی، اؿ ےک فادل، رضحت ا :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اشیپب اپاخہن رفک رک امنز ڑپانھ عنم ےہ ۔

     619    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، بٕيہ، حبيب بً ظالح، ابووی، حرضت ثوباٌ :  راوی

یِٕح  ًٔ رُشَ ًِ یَزٔیَس بِ ًٔ َظالٕٔح َو ًِ َحبٔئب بِ ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٌٔ َو ًِ أَبٔی َوٓیٕ اِلُنَؤِذ َو

َّی ا ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ٌَ َو َْ ثَِوبَا َّّ  َیَتَد
َّْ ًْ َحً ٔ ًِ اِلُنِسلٔنٔیَن َوهَُو َحأ وُو أََحْس ٔم ُٕ اَل ََل َي َٔ َُّه  لََّه أَى َُ  هَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، بیبح نب اصحل، اوبیح، رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ 

ک رک امنز ےک ےئل ڑھکا ہن وہ۔ اہیں کت ہک اس وبھج ےس تعیبط یکلہ وہ اجےئ )ینعی احتج ےس افرغ وہ املسمؿ اشیپب اپاخہن رف

 اجےئ( ۔

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، بیبح نب اصحل، اوبیح، رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 احتسمہض اک مکح سج یک دمت امیبری ےس لبق نیعتم یھت اس

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس احتسمہض اک مکح سج یک دمت امیبری ےس لبق نیعتم یھت

     620    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ر بً مٍیرة، رعوة بً زبیر، حرضت ِاـنہ محنس بً رمح، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، بٙیر بً وبساهَّل، ميذ :  راوی

 بيت ابی حبيض

ًٔ َوِبٔس  ٔ بِ َٙیِر ًِ بُ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ یَزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلُنٍٔیَرةٔ َحسَّ ًِ اِلُنِئذرٔ بِ اهَّلٔ َو

َّهَ  ثَِتُه أَى َِاـَٔنَة بِٔيَت أَبٔی حُبَِيٕض َحسَّ  ٌَّ ٔ أَ ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ َو َو َِٙت إَٔلِيهٔ السَّ َص َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا أََتِت َر

 ِّ َََِل ُتَعَّ ُؤٔک  اىُِمزٔی إَٔذا أَتَی رَقِ َِ  ْٗ ََّنا َذلَٔک رٔعِ لََّه إٔى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ زٔی ثُهَّ َِ َتَفهَّ َِ ُئ  إَٔذا َمزَّ اِلَْقِ َِ ِّی ی  َظَّ

ئٔ  ٔلَی اِلَْقِ ٔئ إ  َما بَیَِن اِلَْقِ

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، ریکب نب دبع اہلل، ذنمر نب ریغمة، رعفة نب زریب، رضحت افہمط تنب ایب شیبح روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر وخؿ اجری رےنہ یک اکشتی یک ، روسؽ اہلل

ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ سپ وت دیتھکی رہ بج ریتے ضیح ےک دؿ آںیئ وت امنز وموقػ رک دے بج اایؾ ضیح سگر اجںیئ وت اپیک 

 احلص رک )اہن ےل( رھپ اےلگ ضیح کت امنز ڑپیتھ رہ ۔

 ہلل، ذنمر نب ریغمة، رعفة نب زریب، رضحت افہمط تنب ایب شیبحدمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، ریکب نب دبعا :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس احتسمہض اک مکح سج یک دمت امیبری ےس لبق نیعتم یھت

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

     621    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً جزح، حناز بً زیس، ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َزیِٕس ح و َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ اِلَجزَّاحٔ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ بٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ

ؤل اهَّلٔ  ُُ ٔلَی َر َِاـَٔنُة بِٔيُت أَبٔی حُبَِيٕض إ اَلِت َجائَِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

 ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ اَلِت یَا َر َٕ إٔذَ َِ َِ ْٗ َوَلِيَس بٔاِلَحِيَؽٔة  ََّنا َذلٔٔک رٔعِ اَل ََل إٔى َٔ ََلَة  ًُ العَّ َِأََز َََِل أَـُِهزُ أَ َتَحاُؿ  ُِ ُ ِّی اِمَزأَْة أ َبَلِت ن ِٔ ا أَ

ِّی هََذا َحٔسیُث َو٘ٔيٕي  َو َوَظَّ َِأٌِسَّٔی َوِئک السَّ ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  ََِسعٔی العَّ  اِلَحِيَؽُة 

 رجح، امحد نب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک دبع اہلل نب

 تنب شیبح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ںیگل اے اہلل ےک روسؽ ! ںیم 

 

مة
ط
رضحت اف

رگاتفر اپک ںیہن وہیت وت ایک ںیم امنز وھچڑ دفں ؟ رفامای ںیہن ہی وت رگ )اک وخؿ( ےہ ضیح ںیہن ےہ اس اکی وعرت وہں ااحتسہض ںیم 

 ےئل بج ضیح )ےک دؿ( آںیئ وت امنز وھچڑ دف افر بج ضیح )ےک دؿ سگر اجںیئ وت اہن رک امنز رشفع رک دف ۔

 دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع دبعاہلل نب رجح، امحد نب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس احتسمہض اک مکح سج یک دمت امیبری ےس لبق نیعتم یھت

     622    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، ابً جزیج، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، ابزاہيه بً محنس بً ـلحہ، ونز بً ـلحہ،  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 حرضت آو حبیبہ بيت جحض
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 َ ًِ َ٘ٔتابٔهٔ َوك ٗٔ إِٔمََلّئ َوََّیَّ ٔم ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ًُ ُجَزیِٕج َو ٌَیِرٔی أَىَِبأَىَا ابِ ائُٔل  ٌَ السَّ ا

ًِ أُِو َحبٔیَبَة  ًٔ ـَِلَحَة َو ٌَ بِ ًِ ؤِنَزا ًٔ ـَِلَحَة َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ِيُت بِ ُ٘ اَلِت  َٔ بِٔئت َجِحٕض 

ثٔیَرّة ـَ  َ٘ َتَحاُؿ َحِيَؽّة  ُِ ُ ََِوَجِستُُه ؤ أ اَلِت  َٔ ِّتٔيهٔ َوأُِخبٔرُُه  َت ُِ لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي َِجٔئُِت إ اَلِت  َٔ ِيَس ؤیَلّة 

ِّی ٔن ُِٔلُت إ اَل َوَما هَٔی أَِی َهِيَتاُه  َٔ ٌَّ لٔی إَٔلِيَک َحاَجّة  ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ ُِٔلُت یَا َر اَلِت  َٔ بٔیَرّة  أُِخًْٔ َزیَِيَب  َ٘ َتَحاُؿ َحِيَؽّة ـَؤیَلّة  ُِ ُ أ

َو  َّهُ یُِذهُٔب السَّ إٔى َِ  َْ ُُ اَل أَِنَىُت َلٔک اِلرُکِ َٔ َنا َتأُِمزُنٔی ِٔيَها  َِ ِوَو  ََلَة َوالعَّ ِس َمَيَىِتىْٔ العَّ َٔ ََِذرَکَ ىَِحَو  َو ثَرُ  ِ٘ ُِٔلُت هَُو أَ

یٕک   َحٔسیٔث رَشٔ

دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، اربامیہ نب دمحم نب ہحلط، رمع نب ہحلط، رضحت اّؾ ہبیبح تنب شحج رفامیت  دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، انب رججی،

ںیہ ہک ےھجم تہب زایدہ افر وطلی وخؿ آات اھت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیت اتہک احتل اتب رک مکح 

 نینم رضحت زبنی ےک اہں وموجد اپای ںیم ےن ولعمؾ رکفں رفامیت ںیہ ںیم ےن آپ یلص اہلل

ئ

و
م
ل

 ہیلع فآہل فملس وک اینپ ریشمہہ اؾ ا

ز رعض ایک ےھجم آپ ےس وکیئ اکؾ ےہ ، رفامای ارے! اتب ایک اکؾ ےہ ؟ ںیم ےن رعض ایک ےھجم تہب یہ زایدہ ااحتسہض آات ےہ افر ہی ےھجم امن

 ؟ رفامای ںیم ںیہمت دگی رےنھک اک وشمرہ داتی وہں اس ےس وخؿ رک اجےئ اگ دفراؿ ایک مکح دےتی ںیہ رفزہ ےس امعن ےہ۔ آپ ےھجم اس

 ںیم ےن رعض ایک اس ےس تہب زایدہ ےہ ، رھپ اس ےک دعب رشکی یک رطح ذرک ایک

ہبیبح تنب دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، انب رججی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، اربامیہ نب دمحم نب ہحلط، رمع نب ہحلط، رضحت اّؾ  :  رافی

 شحج

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس احتسمہض اک مکح سج یک دمت امیبری ےس لبق نیعتم یھت

     623    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، ابواُامہ، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، ُلامیٌ بً يسار، حرضت آو ُلنہ :  راوی
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ًِ وُبَِيسٔ اهَّلٔ  اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ لَ َحسَّ ُُ  ًِ ًِ ىَإِٔي َو ًٔ وَُنَز َو ًٔ بِ ٌَ بِ امِیَ

َتَحاُؿ  ُِ ُ ِّی أ ٔن اَلِت إ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي أََلِت اِمَزأَْة اليَّ َُ اَلِت  َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  اَل ََل َيَسإر َو َٔ ََلَة  ًُ العَّ أََز َِ َََِل أَـُِهزُ أَ  

ِئت َتٔحئؽ  ُ٘ ِسَر اِْلَیَّاؤ َواللََّيالٔی الًَّْٔ  َٔ ًِ َزعٔی  ٔٙ ٔ ثُهَّ اٌَِتٔسَّٔی َوَل ِهز ًِ الصَّ ًَّ ٔم ِسَرهُ َٔ اَل أَبُو برَِکٕ فٔی َحٔسیثٔهٔ َو َٔ یَن 

ِّی َتِثرٔفٔی بَٔثِوٕب َوَظَّ ُِ  َوا

روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اّؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک اکی اخوتؿ ےن 

؟  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ےنہک یگل ےھجم ااحتسہض اانت آات ےہ ہک اپک یہ ںیہن وہیت وت ایک ںیم امنز وموقػ رک دفں

رفامای ںیہن اہتبل ےنتج دؿ رات ےلہپ ضیح آات اھت اس یک دقبر امنز وموقػ رک دف ، اوبرکب یک رفاتی ںیم ےہ ےنیہم ںیم ضیح ےک دونں یک 

 دقبر امنز وموقػ رک دے رھپ اہن ےل افر وگنلٹ سک ےل افر امنز ڑپھ ےل ۔

  رمع، انعف، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اّؾ ہملساوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوبااسہم، دیبعاہلل نب :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس احتسمہض اک مکح سج یک دمت امیبری ےس لبق نیعتم یھت

     624    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس وابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، اونض، حبيب بً ابی ثابت، رعوة بً زبیر، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َحبٔئب  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ٕس َوأَبُو برَِکٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ أَبٔی َحسَّ ًٔ بِ َوَة بِ ًِ رُعِ ثَابٕٔت َو

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ َِاـَٔنُة بِٔيُت أَبٔی حُبَِيٕض إ اَلِت َجائَِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو ِّی اِمَزأَْة  الزُّبَیِر ٔن وَل اهَّلٔ إ ُُ اَلِت یَا َر َٕ َِ

اَل ََل  َٔ ََلَة  ًُ العَّ أََز َِ َََِل أَـُِهزُ أَ َتَحاُؿ  ُِ ُ ََلَة أَیَّاَو َمٔحئؽٔک ثُهَّ اٌَِتٔسَّٔی أ ْٗ َوَلِيَسِت بٔاِلَحِيَؽةٔ اِجتَئٔيْ العَّ ََّنا َذلٔٔک رٔعِ  إٔى

 ٔ ُو َوََّی اِلَحٔعیر رَطَ السَّ َٔ  ٌِ ٔ ئٔی لٔکُِل َظََلةٕ َوإ  َوَتَوؼَّ
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ت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک افہمط یلع نب دمحم فاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رعفة نب زریب، رضح

تنب شیبح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض یک اے اہلل ےک روسؽ ! ےھجم ااحتسہض اانت آات ےہ ہک اپک 

 ںیہن رصػ ضیح ےک یہ ںیہن وہیت وت ایک ںیم امنز وموقػ رک دفں ، آپ ےن رفامای ںیہن ، اس ےئل ہک ہی وت رگ )وخؿ( ےہ ضیح

 دونں ںیم امنز ےس وچب ، رھپ لسغ رکول اس ےک دعب رہ امنز ےک ےئل فوض رک ایل رکف ارگہچ وخؿ اٹچیئ رپ ےکپٹ ۔

 یلع نب دمحم فاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، رعفة نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اس احتسمہض اک مکح سج یک دمت امیبری ےس لبق نیعتم یھت

     625    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، رشیک، ابواليٕماٌ، حرضت وسی بً ثابت :  راوی ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ و اُناويل بً موس

 ًِ ٌٔ َو َما ِٕ ًِ أَبٔی اِلَي یْک َو ثََيا رَشٔ اََل َحسَّ َٔ ًُ ُموَسْ  َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوإ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ ثَابٕٔت َو َؤسِی بِ

ًِ اليَّ  ٔ َو َتٔسُل َوَتتَ َجِسه ٍِ ائَٔها ثُهَّ َت ََلَة أَیَّاَو أرَِقَ ًُ العَّ اَل اِلُنِسَتَحاَؼُة َتَس َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ُ لٔکُِل َظََلةٕ ٔي أ َوؼَّ

ِّی  َوَتُعوُو َوُتَعَّ

ا ؿ، رضحت دعی نب اثتب رفاتی رکےت ںیہ

 

ی قظ
 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش ف اامسلیع نب ومیس، رشکی، اوبال

 ےن رفامای احتسمہض ضیح ےک دونں ںیم امنز وموقػ رکے رھپ لسغ رکے افر رہ امنز ےک ےئل فوض رکے افر رفزہ رےھک امنز ڑپےھ ۔

ا ؿ، رضحت دعی نب اثتب :  رافی

 

ی قظ
 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اامسلیع نب وم،ٰی، رشکی، اوبال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 احتسمہض اک وخؿ ضیح بج ہبتشم وہ اجےئ افر اےس ضیح ےک دؿ ولعمؾ ہن وہں ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اک وخؿ ضیح بج ہبتشم وہ اجےئ افر اےس ضیح ےک دؿ ولعمؾ ہن وہں ۔

     626    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابومٍیرة، اوزاعی، زہزی، رعوة بً زبیر و ونزة بيت وبسالزحنً، آو النؤميین حرضت وائصہ رضْ  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 اهَّل ويہا

ًِ الزُّهِزِٔی  ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو
ثََيا أَبُو اِلُنٍٔیَرةٔ َحسَّ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ٔ َوَوِنَزَة بِٔئت َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ َو

ُتٔحيَؽِت أُوُّ َحبٔیَبَة بِٔيُت َجِحٕض َوهٔیَ  ُِ اَلِت ا َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٌَّ َوائَٔصَة َزِوَج الئَّي ٕٓ  أَ ًٔ َوِو ًٔ بِ َتِحَت َوِبٔس الزَِّحَن

َِٙت  ََِص ئیَن  ُٔ ِبَي  ٌَّ هَٔذهٔ لَ  َُ ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ ِيَسِت بٔاِلَحِيَؽةٔ َذلَٔک إ

َِاٌَِتٔسَّٔی َوَظ  ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  ََِسعٔی العَّ َبَلِت اِلَحِيَؽُة  ِٔ إَٔذا أَ َِ  ْٗ ََّنا هَُو رٔعِ َتٔسُل لٔکُِل َوإٔى ٍِ َِکَاىَِت َت اَلِت َوائَٔصُة  َٔ ِّی  َّ

ؤ َلَتِى  ٌَّ حُِنَزَة السَّ ٔ َّْ إ ًٕ ْٔلُِختَٔها َزیَِيَب بِٔئت َجِحٕض َحً َ٘ ُىُس فٔی ٔمزِ ِٕ ِّی َوكَاىَِت َت  لُو اِلَناَئ َظََلةٕ ثُهَّ ُتَعَّ

 نینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک دمحم نب ٰییحی، اوبریغمة، افزایع، زرہی، رعفة نب زریب ف رمعة تنب دبع

ئ

و
م
ل

ارلنمح، اّؾ ا

رضحت دبعارلنمح نب وعػ یک اہیلہ اّؾ ہبیبح تنب شحج وک است اسؽ کت ااحتسہض اجری راہ اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 آےئ )ینعی ضیح ےک دؿ آںیئ( وت امنز اس یک اکشتی یک یھت۔ آپ ےن رفامای ہی ضیح ںیہن ےہ ہی وت رگ )اک وخؿ( ےہ بج ضیح

وموقػ رک دف افر بج ضیح متخ وہ اجےئ وت لسغ رکول افر فوض رکف رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک فہ رہ امنز ےک ےئل لسغ رکیت رھپ امنز 

 نینم رضحت زبنی تنب شحج ےک اکی نگل ںیم ھٹیب اجںیت یتح ہک وخؿ یک 

ئ

و
م
ل

رسیخ اپین رپ اغبل آ ادا رکںیت افر فہ اینپ ریشمہہ اّؾ ا

 اجیت ۔

 نینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

ئ

و
م
ل

 دمحم نب ٰییحی، اوبریغمة، افزایع، زرہی، رعفة نب زریب ف رمعة تنب دبعارلنمح، اّؾ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ےن یک احبل ںیم ابغل وہ ای اس ےک ضیح ےک دؿ نیعتم وہں نکیل اےس اید ہن رںیہ ۔ونکاری بج احتسمہض وہ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ای اس ےک ضیح ےک دؿ نیعتم وہں نکیل اےس اید ہن رںیہ ۔ ونکاری بج احتسمہض وہےن یک احبل ںیم ابغل وہ

     627    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، رشیک، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، ابزاہيه بً محنس، ـلحہ، ونزاٌ بً  :  راوی

 ـلحہ، حرضت حنيہ بيت جحض رضْ اهَّل ويہ

ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  یْک َو ٌَ أَىَِبأَىَا رَشٔ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ًٔ َؤٕيٕل َو ًٔ ُمَحنَّسٔ بِ  بِ

ُتحٔيَؽِت َوََّی  ُِ ََّها ا ًِ أُِمهٔ َحِنَيَة بِٔئت َجِحٕض أَى ًٔ ـَِلَحَة َو ٌَ بِ ًِ َوِنهٔ ؤِنَزا ًٔ ـَِلَحَة َو ٔس بِ َّی اهَّلُ ُمَحنَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َوِهٔس َر

وَل اهَّلٔ ُُ أََتِت َر َِ َه  لَّ َُ َْٔ َوَلِيهٔ َو اَل َلَها اِحَت َٔ ّة َشٔسیَسّة  ُتٔحِؽُت َحِيَؽّة ُمِيرَکَ ُِ ِّی ا ٔن اَلِت إ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ٕ فٔی ؤ  اَل َتَلجَّیٔم َوَتَحئَّضْ فٔی كُِل َشِهز َٔ ا  ِّی أَثُجُّ ثَجًّ ٔن ًِ َذلَٔک إ َّهُ أََشسُّ ٔم اَلِت َلُه إٔى َٔ ا  ّّ ُُ ِبَىَة أَیَّاوٕ ثُهَّ ِلٔه اهَّلٔ رُکِ َُ َة أَیَّاوٕ أَِو  تَّ ُٔ  

ِسمٔی اِلَىِّصَ  َٔ ِهَز َو ًَ َوأََِخٔی المُّ ی ًَ أَِو أَِرَبَىّة َوورِٔشٔ ی ِّی َوُظومٔی ثَََلثَّة َوورِٔشٔ ََِعَّ  َواٌَِتٔسَّٔی َلُهَنا ٌُِسَّل اٌَِتٔسَّٔی ٌُِسَّل 

زَٔب َوَوِجَّٔی اِلٔىَصاَئ َواٌِ  ٍِ ٔلَیَّ َوأََِخٔی اِلَن ًٔ إ  َتٔسَّٔی َلُهَنا ٌُِسَّل َوَهَذا أََحبُّ اِْلَِمَزیِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، اربامیہ نب دمحم، ہحلط، رمعاؿ نب ہحلط، رضحت ہنمح تنب شحج 

 اؿ وک ااحتسہض اجری وہا وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ےھجم ےب فتق تخس زایدہ ضیح آات ےہ۔ آپ ےن اؿ ےس رفامای دگی رھک ول 

 ولعمؾ ےہ اس ےک وماقف ھچ رعض رکےن ںیگل ہک اس ےس تہب زایدہ ےہ فہ وت تہب اتہب ےہ ، رفامای وگنلٹ سک ےل افر اہلل وک ےسیج

است رفز رہ امہ ںیم ضیح امشر رک رھپ لسغ رک ےل افر امنز ڑپھ افر سیئت ای وچسیب رفزے رھک افر رہظ اتریخ ےس افر رصع دلجی ےس 

ڑپھ افر اؿ دفونں ےک ےئل اکی لسغ رک ےل افر رغمب اتریخ ےس افر اشعء دلجی ےس ڑپھ افر اؿ دفونں ےک ےئل اکی لسغ رک 

 دفونں وصروتں ںیم ےس ہی وصرت ےھجم زایدہ دنسپ ےہ ۔ افر

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، اربامیہ نب دمحم، ہحلط، رمعاؿ نب ہحلط، رضحت ہنمح تنب  :  رافی
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 شحج ریض اہلل ہنع

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

  

 ضیح اک وخؿ ڑپکے رپ گل اجےئ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ضیح اک وخؿ ڑپکے رپ گل اجےئ

     628    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس و وبسالزحنً بً مہسی، ُّياٌ، ثابت بً ہزمز ابومٕساو، وسی بً زیيار،  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 حرضت آو ٔيس بيت محعً رضْ اهَّل ويہ

 ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ًُ َمِهٔسٓیٕ  ًٔ بِ ٔىيٕس َوَوِبُس الزَِّحَن َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ هُزُِمزَ أَبٔی َحسَّ ًِ ثَابٔٔت بِ ٌُ َو َيا

أَِلُت َر  َُ اَلِت  َٔ  ًٕ ِيٕس بِٔئت ٔمِحَع َٔ ًِ أُِو  ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َؤسِی بِ َساؤ َو ِٕ ًِ َزؤ اِلنٔ َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ

ِٙيهٔ َوَلِو بٔٔؽَلٕي  َٔاَل أٌِسلٔيهٔ بٔاِلَنأئ َوالِسِسرٔ َوحُ ِوَب   اِلَحِئؾ ُئعيُب الثَّ

سیق تنب نصحم دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اثتب نب رہزم اوبدقماؾ، دعی نب دانیر، رضحت اّؾ 

 ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ضیح اک وخؿ ڑپکے رپ گل اجےئ وت ؟ رفامای اےس اپین

 افر ریبی ےک وتپں ےس دوھ ڈاول افر رھکچ ڈاول وگ یلسپ یک ڈہی ےک اسھت ۔

نب دہمی، ایفسؿ، اثتب نب رہزم اوبدقماؾ، دعی نب دانیر، رضحت اّؾ سیق تنب دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دبعارلنمح  :  رافی

 نصحم ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ضیح اک وخؿ ڑپکے رپ گل اجےئ

     629    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوخالس احنز، ہصاو بً رعوة، ِاـنہ بً ميذر، حرضت اُناٍ بيت ُيسىا ابی برک ظسیٖ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ بياٌ

ًٔ رُعِ  ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َناَئ بِٔئت أَبٔی َحسَّ ُِ ًِ أَ َِاـَٔنَة بِٔئت اِلُنِئذرٔ َو  ًِ َوَة َو

ِؤب  ٌُ فٔی الثَّ ًِ َزؤ اِلَحِئؾ یَُٙو َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ئَٔل َر ُُ اَلِت  َٔ  ٖٔ اَل ارِقُٔظيهٔ َوأٌِسلٔيهٔ  برَِکٕ الِعِسی َٔ

ِّی ِٔيهٔ   َوَظَّ

ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، اشہؾ نب رعفة، افہمط نب ذنمر، رضحت اامسء تنب دیسان ایب رکب دصقی ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڑپکے ںیم ےگل وہےئ ضیح ےک وخؿ ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت رفامای اےس رزگ رک دوھ ول افر 

  رک امنز ڑپوھ ۔اےس نہپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، اشہؾ نب رعفة، افہمط نب ذنمر، رضحت اامسء تنب دیسان ایب رکب دصقی ریض اہلل ہنع ایبؿ :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

  وخؿ ڑپکے رپ گل اجےئضیح اک

     630    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابً وہب، ونزو بً حار ُ، وبسالزحنً بً ٔاُه، ٔاُه، آو النؤميین ُيسہ وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  َحملہ بً یحٌ
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ًُ َوهِٕب أَِخ  ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًِ َوائَٔصَة َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ٔه َو ُٔ ا َٕ ًٔ اِل ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًُ اِلَحار ُٔٔ َو بََرنٔی َوِنزُو بِ

َو  ُػ السَّ ٌِ كَاىَِت إِٔحَساىَا َلَتٔحيُؾ ثُهَّ َتِْقُ ٔ اَلِت إ َٔ ََّها  َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ ثَِوبَٔها ؤِيَس ـُِهزٔهَ  َزِؤج اليَّ ٔسلُُه ٔم ٍِ َت َِ ا 

ِّی ِٔيهٔ  ٔ ثُهَّ ُتَعَّ ائٔزٔه َُ  َوَتِيَؽُح َوََّی 

 نینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک مہ ںیم یسک

ئ

و
م
ل

 رحہلم نب ٰییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اّؾ ا

اےس دوھیت افر اےنپ اسرے دبؿ رپ اپین اہب رک ایس ںیم  وعرت وک ضیح آات رھپ اپیک ےک فتق فہ ڑپکے ےس وخؿ وک رزگ رک ااتریت رھپ

 امنز رشفع رک دیتی ۔

 نینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

ئ

و
م
ل

 رحہلم نب ٰییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اّؾ ا

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

  

 احہضئ امنزفں یک اضقہن رکے ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ امنزفں یک اضقہن رکے ۔

     631    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً مسہز، ُىيس بً ابی رعوبہ، ٔتازة، مىاذہ زوویہ، آو النؤميین ُيسہ وائصہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

َتاَزةَ  َٔ  ًِ وبََة َو ًٔ أَبٔی رَعُ ٔىئس بِ َُ  ًِ ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ُمَىاذََة اِلَىَس  َحسَّ ًِ َو ؤیَّٔة َو

يَّ  ُ٘ ِس  َٔ اَلِت َلَها َوائَٔصُة أَََحُورٔیَّْة أَىِٔت  َٔ ََلَة  ٔضْ اِلَحائُٔؾ العَّ ِٕ أََلِتَها أََت َُ ٌَّ اِمَزأَّة  َّی اهَّلُ َوائَٔصَة أَ ِْ َظَّ ا ىَٔحيُؾ ؤِيَس الئَّي

 ٔ ََلة َؽأئ العَّ َٕ لََّه ثُهَّ ىَِفُهزُ َوَلِه یَأُِمزِىَا بٔ َُ  َوَلِيهٔ َو

 نینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس اکی وعرت ےن 

ئ

و
م
ل

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، اعمذہ دوعہی، اّؾ ا
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وپاھچ ایک احہضئ )اایؾ ضیح یک( امنزفں یک اضق رکے رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن اس ےس اہک ایک وت رحفرہی ےہ ؟ یبن یلص اہلل ہیلع 

 ےک اپس ںیمہ ضیح آات رھپ مہ اپک وہںیت آپ ےن ںیمہ امنزفں یک اضق اک مکح ںیہن دای فآہل فملس

 نینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

ئ

و
م
ل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، اعمذہ دوعہی، اّؾ ا

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

  

 احہضئ ) اہھت ڑب اھ رک( دجسم ےس وکیئ زیچ ےل یتکس ےہ (۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ) اہھت ڑب اھ رک( دجسم ےس وکیئ زیچ ےل یتکس ےہ (۔

     632    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، بہی، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ اِلَبهِٔی َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل لٔی َر َٔ اَلِت 

 َُ اَل َلِيَسِت َحِيَؽُتٔک فٔی یَسٔٔک َوَلِيهٔ َو َٕ َِ ِّی َحائْٔؾ  ٔن ِلُت إ ُٕ َِ ًِ اِلَنِسجٔٔس   لََّه ىَاؤلٔيىْٔ اِلُدِنَزَة ٔم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، یہب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم

  اٹچیئ دے دف۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم احہضئ وہں رفامای ضیح اہمترے اہھت ںیم وت ںیہن ےہ ۔رفامای دجسم ےس ےھجم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوباقحس، یہب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب
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 احہضئ ) اہھت ڑب اھ رک( دجسم ےس وکیئ زیچ ےل یتکس ےہ (۔

     633    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ًِ َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة   أَبٔيهٔ َو

ٔلَیَّ َوأَىَا َحائْٔؾ َوهُوَ  هُ إ َُ ِ لََّه یُِسنٔی َرأ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َِأٌَِٔسلُُه َوأَُرِجلُهُ  اليَّ ا  ّّ ٔٙ  ُمَجاؤْر َتِىىْٔ ُمِىَت

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  آپ اک رس ابمرک دوھیت افر یھگنک رکیت ۔احبتل ااکتعػ اانپ رس ابمرک ریمے رقبی رکے درآاحنہکیل ںیم احہضئ وہیت وت ںیم

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ڑب اھ رک( دجسم ےس وکیئ زیچ ےل یتکس ےہ (۔ احہضئ ) اہھت

     634    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، ُّياٌ، ميعور بً ظّيہ، ظّيہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ٗٔ أَ  ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ِس كَا َٕ اَلِت َل َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أُِمهٔ َو َة َو ّٔيَّ ًٔ َظ ًِ َمِيُعورٔ بِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ىَِبأَىَا 

 ٌَ ن أُ اِلُْقِ ُه فٔی حِٔجزٔی َوأَىَا َحائْٔؾ َوَيِْقَ َُ ِ َه َيَؽُي َرأ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، روصنر نب ہیفص، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک ںیم احہضئ وہیت افر روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ رس ریمی وگد ںیم رھک رک رقآؿ یک التفت رفامےت ۔
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 ، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، روصنر نب ہیفص :  رافی

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

  

 ویبی ارگ احہضئ وہ وت رمد ےک ےئل اہکں کت اجنگشئ ےہ ؟

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ارگ احہضئ وہ وت رمد ےک ےئل اہکں کت اجنگشئ ےہ ؟

     635    حسیث                               لس اولج  :  جلس

ْٰ بً خلْ، وبساَلوَّی، محنس بً اُحٖ، ابوبرک بً ابی  :  راوی وبساهَّل بً جزاح، ابواحوػ، وبسالرکیه، ابوُلنہ یحٌ

 شیبہ، وَّی بً مسہز، شیبانی، وبسالزحنً بً اُوز، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا َوِبُس اهَّلٔ  ْٕ َحسَّ َحسَّ ًُ َخَل َلَنَة َیِحٌَْ بِ َُ ثََيا أَبُو  یٔه ح و َحسَّ ًِ َوِبٔس اِلرَکٔ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ اِلَجزَّأح َحسَّ ثََيا َوِبُس  بِ

ًُ مُ  ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٖ ح و َحسَّ َح ُِ ٔ ًٔ إ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًِ َوِبسٔ اِْلَِوََّی َو ِیَبانِٔی َجنٔيّىا َو ًِ الصَّ ٕ َو ِسهٔز

 ُّْ ٔي اَلِت كَاىَِت إِٔحَساىَا إَٔذا كَاىَِت َحائّٔؽا أََمَزَها اليَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ٔ َو َوز ُِ
ًٔ اِْلَ ًٔ بِ ٌِ الزَِّحَن َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ِورٔ َحِيَؽتَٔها ثُهَّ  َِ لََّه َیِنلُٔک إِٔربَهُ َتأَِتزَٔر فٔی  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر َنا كَا َ٘ َها َوأَیُُِّٙه یَِنلُٔک إِٔربَُه   یَُبارٔشُ

، دبع اہلل نب رجاح، اوباوحص، دبعارکلمی، اوبہملس ٰییحی نب ،فل، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین

نمح نب اوسد، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک مہ )ازفاج( ںیم وکیئ احہضئ وہیت وت ضیح یک دشت ںیم یھب دبعارل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس ازار ابدنےنھ اک مکح دے دےتی رھپ اس وک اےنپ اسھت اٹل ےتیل افر  م ںیم ےس وکؿ ےہ ےسج اےنپ 

انتج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ سفن رپ اقوب اھت )اےئلس سج ںیم اقوب ہن وہ فہ ااسی یھب ہن رکے ابمدا سفن رپ اانت اقوب وہ 

 امجع ںیم التبم وہ اجےئ( ۔

 رہسم، دبعاہلل نب رجاح، اوباوحص، دبعارکلمی، اوبہملس ٰییحی نب ،فل، دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب :  رافی
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 ابیشین، دبعارلنمح نب اوسد، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ارگ احہضئ وہ وت رمد ےک ےئل اہکں کت اجنگشئ ےہ ؟

     636    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، جزیز، ميعور، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوائَٔص  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ َمِيُعوٕر َو ثََيا َجزٔیْز َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت كَاىَِت َحسَّ َٔ إِٔحَساىَا إَٔذا َحاَؼِت  َة 

هَا ٌِ َتأَِتزَٔر بٔإَٔزإر ثُهَّ یَُبارٔشُ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ  أََمَزَها الئَّي

اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، روصنر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ مہ )ازفاج رہطمات( ںیم ےس بج وکیئ 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس ازار ابدنےنھ اک مکح دےتی رھپ اس ےک اسھت ٹیل اجےت ۔احہضئ وہیت وت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، روصنر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ارگ احہضئ وہ وت رمد ےک ےئل اہکں کت اجنگشئ ےہ ؟

     637    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت آو ُلنہ :  راوی
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 ُ ثََيا أَب ًُ َوِنزٕو َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِيُت َحسَّ ُ٘ اَلِت  َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  َلَنَة َو َُ و 

َوَجِسُت َما  َِ َه فٔی لَٔحأِهٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َمَي َر َٕ َِ  ٔٓ ًِ الِلَحا اِنَسَلِلُت ٔم َِ ًِ اِلَحِيَؽٔة  َتجُٔس الِيَساُئ ٔم

 ٔ اَل َذل َٔ ًِ اِلَحِيَؽٔة  ُِٔلُت َوَجِسُت َما َتجُٔس الِيَساُئ ٔم ِّٔسٔت  َه أََن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َتَب اهَّلُ َوََّی َر َ٘ ٔک َما 

َِاِنَس  اَلِت  َٔ َِازِ بََيأت نَزَو  لََّه َتَىالَِی  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل لٔی َر َٕ َِ نٔی ثُهَّ َرَجِىُت 
ِ ًِ َشأ َِأَِظَلِحُت ٔم ُخَّٔی َلِلُت 

ََِسَخِلُت َمَىهُ  اَلِت  َٔ  ٔٓ  َمعٔی فٔی الِلَحا

 ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اّؾ ہملس رفامیت ںیہ

آپ ےک احلػ ںیم یھت ، ےھجم فیہ وسحمس وہا وج وعروتں وک وہات ےہ ینعی ضیح ںیم دلجی ےس احلػ ےس لکن یئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل 

وج وعروتں وک وہات ےہ ، رفامای آدؾ یک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہمت وخؿ آ راہ ےہ ؟ ںیم ےن رعض ایک ےھجم فیہ ضیح وسحمس وہا 

 ویٹیبں ےک دقمر ںیم اہلل ےن ہی ھکل دای ےہ ، اّؾ ہملس رفامیت ںیہ ںیم دلجی ےس یئگ اےنپ آپ وک درتس ایک افر فاسپ آیئگ وت روسؽ اہلل

 ػ ںیم وہیئگ ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رفامای ریمے اسھت احلػ ںیم آ اجؤ ، رفامیت ںیہ ںیم آپ ےک اسھت احل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اّؾ ہملس :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ارگ احہضئ وہ وت رمد ےک ےئل اہکں کت اجنگشئ ےہ ؟

     638    حسیث                               جلس اول  :  جلس

خليل بً ونزو، ابً ُلنہ، محنس بً اُحٖ، یزیس بً ابی حبيب، ُویس بً ٔيس، مىاویہ بً خسیج، حرضت  :  راوی

 مىاویہ بً ابی ُّياٌ رضْ اهَّل ويہ

َلَنَة وَ  َُ  ًُ ثََيا ابِ ًُ َوِنزٕو َحسَّ ثََيا اِلَدلٔيُل بِ ًِ َحسَّ ِيٕس َو َٔ  ًٔ َویِٔس بِ ُُ  ًِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ َیزٔیَس بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِْ َظَّ ٔي ًِ أُِو َحبٔیَبَة َزِؤج اليَّ ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًٔ أَبٔی  ًِ ُمَىاؤَیَة بِ ًٔ حَُسیِٕج َو يِ ُمَىاؤَیَة بِ ُ٘  َْ ِي َ٘ أَِلُتَها  َُ اَل  َٔ َه  لَّ َُ ٔت  َو
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ِورَٔها أَ  َِ اَلِت كَاىَِت إِٔحَساىَا فٔی  َٔ َه فٔی اِلَحِيَؽٔة  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َل َما َتٔحيُؾ َتُصسُّ َوَلِيَها َتِعَئىیَن َمَي َر وَّ

َّی اهَّلُ وَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َِدَٔذیَِها ثُهَّ َتِؽَفجُٔي َمَي َر  ٔٓ ٔلَی أَِنَعا لََّه إَٔزاّرا إ َُ  َلِيهٔ َو

لیلخ نب رمعف، انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دخجی، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل 

ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن )اینپ ریشمہہ( رضحت اّؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ضیح ںیم  م روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےسیک ر یت یھت ؟ رفامےن ںیگل مہ ںیم ےس اکی ضیح ےک رشفع وجش یک احتل ںیم آدیھ رات کت  دنبہ ابدنھ یتیل فملس ےک اسھت

 رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ٹیل اجیت ۔

لیلخ نب رمعف، انب ہملس، دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دخجی، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 احہضئ ےس تبحص عنم ےہ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ہضئ ےس تبحص عنم ےہاح

     639    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، حناز بً ُلنہ، حٙيه اثزو، ابوتنينہ ہجيیم، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

 ًُ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ٙٔيٕه اِْلَثَِزؤ َو ًِ َح َلَنَة َو َُ  ًُ ثََيا َحنَّازُ بِ اَل َحسَّ َٔ ثََيا َو٘ٔيْي  اََل َحسَّ َٔ ٕس  ُمَحنَّ

 ٔ ًِ أَتَی َحائ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  فٔی زُبُزَٔها أَِو كَاهّٔيا ّؽا أَِو اِمَزأَّة َتنٔيَنَة اِلُهَجِيیٔمِ َو

سٕ  رَفَ بَٔنا أُىِزَٔل َوََّی ُمَحنَّ َ٘ ِس  َٕ َِ وُل  ُٕ ُه بَٔنا َي َٔ  ََِعسَّ
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ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روس

 م
 ج ی
ہ

 مہ 
می

 

ي

ؽ اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، میکح ارثؾ، اوب

 رفامای وج احہضئ ےک اپس اجےئ ای وعرت ےک ےھچیپ یک راہ ےس ای اکنہ ےک اپس اج رک اس یک دصتقی رکے اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 وت اس ےن دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رپ ارتے وہےئ )دنی( اک ااکنر ایک ۔

ی، :  رافی

 م
 ج ی
ہ

 مہ 
می

 

ي

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، میکح ارثؾ، اوب

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

  

 وج احہضئ ےس تبحص رک ےھٹیب ااکس افکرہ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وج احہضئ ےس تبحص رک ےھٹیب ااکس افکرہ

     640    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس و محنس بً جىرف و ابً ابی وسی، شىبہ، حٙه، وبسالحنيس، مٕسه، حرضت ابً  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 وباس رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ وَ  ًُ َجِىرَفٕ َوابِ ُس بِ ٔىيٕس َوُمَحنَّ َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس َحسَّ َٙٔه َو ًِ اِلَح ًِ ُشِىَبَة َو

ِتٔی اِمَزأََتهُ  لََّه فٔی الَّٔذی َیأ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َوبَّإس َو ًِ ابِ َسٕه َو ِٕ ًِ ٔم ُٗ اِلَحنٔئس َو اَل یََتَعسَّ َٔ  َوهَٔی َحائْٔؾ 

ْٔ زٔیَيارٕ   بٔٔسیَيإر أَِو بٔئِع

دیعس ف دمحم نب رفعج ف انب ایب دعی، ہبعش، مکح، دبعادیمحل، مسقم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب اشبر، ٰییحی نب 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویبی ےک اسھت احبتل ضیح تبحص رکےن فاےل ےک قلعتم رفامای ہک اکی دانیر ای آداھ دانیر دصہق 

 رکے ۔

 نب دیعس ف دمحم نب رفعج ف انب ایب دعی، ہبعش، مکح، دبعادیمحل، مسقم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، ٰییحی  :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ ےسیک لسغ رکے

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےسیک لسغ رکے

     641    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ رُعِ  ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ َوائَٔصَة أَ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو

اَل َؤَّی  فٔی َحٔسیثٔهٔ ا َٔ ٔضْ َشِىَزٔک َواٌَِتٔسَّٔی 
ُٕ اَل َلَها َوكَاىَِت َحائّٔؽا اِن َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔک َظَّ َُ ٔضْ َرأِ ُٕ  ِن

اعہشئ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت

 فآہل فملس ےن اؿ ےس اراشد رفامای درآاحنہکیل فہ احہضئ ںیھت ہک ابؽ وھکؽ رک اہنان ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےسیک لسغ رکے

     642    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ابزاہيه بً مہاجز، ُّيہ، حرضت وائصہ :  راوی
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 َٔ  ٕ ًٔ ُمَهأجز ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ َة تَُحِس ُُ َو ّٔيَّ نِٔىُت َظ َُ اَل 

ًِ الِ  لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أََلِت َر َُ َناَئ  ُِ ٌَّ أَ ًَّ َمائََها َوائَٔصَة أَ ُ٘ اَل َتأُِخُذ إِٔحَسا َٕ َِ ًِ اِلَنٔحئؾ  ِسٔل ٔم ٍُ

َتِسُلُُٙه َزِلکّا  َِ َها  ُٔ ُهورٔ ثُهَّ َتُعبُّ َوََّی َرأِ َُ فٔی الفُّ ُهوَر أَِو َتِبلُ ًُ الفُّ ُتِحٔس َِ َتِفُهزُ  َِ ِسَرَها  ُٔ ٌَ َو ََ ُشُؤو َّْ َتِبلُ َشٔسیّسا َحً

َها ثُهَّ َتُعبُّ َوَلِيَها الِ  ُٔ ٌَ اهَّلٔ َرأِ ِبَحا ُُ اَل  َٔ زُ بَٔها  َْ أََتَفهَّ ِي َ٘ َناُئ  ُِ اَلِت أَ َٔ َتِفُهزُ بَٔها  َِ َّٙة  َظّة ُمَنسَّ  َناَئ ثُهَّ َتأُِخُذ رٔفِ

ِس  ٍُ ًِ اِل أََلِتهُ َو َُ اَلِت َو َٔ ؤ  ََّها تُِدفٔی َذلَٔک َتتَبَّعٔی بَٔها أَثََز السَّ أَى َ٘ اَلِت َوائَٔصُة  َٔ زٔی بَٔها  اَل َتأُِخُذ ٔل َتَفهَّ َٕ َِ ًِ اِلَجَيابَةٔ  ٔم

 َِ َها  ُٔ ِ َّْ َتُعبَّ اِلَناَئ َوََّی َرأ ُهورٔ َحً َُ فٔی الفُّ ُهوَر أَِو َتِبلُ ًُ الفُّ ُتِحٔس َِ َتِفُهزُ  َِ ًَّ َمائََها  ُ٘ ٌَ إِٔحَسا ََ ُشُؤو َّْ َتِبلُ َتِسُلُٙهُ َحً

اَلِت وَ  َٕ َِ ّٔيُؾ اِلَناَئ َوََّی َجَسٔسَها  َها ثُهَّ ُت ُٔ ًَ فٔی َرأِ ِه
َّٕ َّ ٌِ یََت ًَّ اِلَحَياُئ أَ ائَٔصُة نِٔىَه الِيَساُئ نَٔساُئ اِْلَِنَعارٔ َلِه یَِنَيِىُه

 ًٔ  الِسی

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ نب اہمرج، ہیفس، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک رضحت اامسء ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 درایتف ایک وت رفامای  م ںیم اکی اپین افر ریبی ےک  ےل ےل افر وخب ایھچ رطح اپزیکیگ احلص رکے فملس ےس لسغ ضیح ےک قلعتم

ے رھپ اےنپ رس رپ اپین ڈاؽ رک ایھچ رطح ےلم اتہک اپین ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ ، رھپ اےنپ دبؿ رپ اپین اہبےئ رھپ کشم اگل وہا ڑمچ

ِ ! اس ےس اپیک احلص رکےل  اک ڑکٹا ےل افر اس ےس اپیک احلص رکے
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
اامسء ےن اہک اس ےس ےسیک اپیک احلص رکے ؟ رفامای 

ملس ےس ، اعہشئ رفامیت ںیہ آپ اک دصقم ہی اھت ہک وخؿ یک ہگج رپ اس وک ریھپ ےل افر رفامیت ںیہ ہک اامسء ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رکے اہیں کت ہک اےنپ رس رپ اپین   ںیم اکی اانپ اپین ےل افر وخب ایھچ رطح اپیک احلصلسغ انجتب ےک قلعتم وپاھچ ، رفامای  م

 ڈاےل افر رس وک ےلم اتہک ابولں یک ڑجفں ںیم اپین چنہپ اجےئ رھپ ابیق دبؿ رپ اپین ڈاؽ ےل ، اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ااصنری یک وعرںیت ایک

 ہقف احلص رکےن ںیم امعن ہن وہیئ ۔ وخب وعرںیت ںیہ ، اںیہن یعبط ایح دنی یک ھجمس افر

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ نب اہمرج، ہیفس، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 احہضئ ےک اسھت اھک ان افر اس ےک ےچن وہےئ اک مکح ۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت اھک ان افر اس ےک ےچن وہےئ اک مکح ۔

     643    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، مٕساو بً رشیح بً ہانی، رشیح بً ہانی، آو النؤميین ُيسہ وائصہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

 ًٔ یِٔح بِ ًٔ رُشَ َساؤ بِ ِٕ ًِ اِلنٔ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوائَٔصَة َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو  َهاىٕٔئ َو

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َيأُِخُذُه َر َِ ُٗ اِلَىِمَه َوأَىَا َحائْٔؾ  ِيُت أََتَىزَّ ُ٘ اَلِت  َٔ ًِ ُب ٔم َِیٔم َوأرَِشَ  ٌَ َنُه َحِيُث كَا َِ َيَؽُي  َِ لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

َِیٔم َوأَىَا َحائْٔؾ   ٌَ َنهُ َحِيُث كَا َِ َيَؽُي  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َيأُِخُذُه َر َِ ٔىَأئ  ِْ  ا

 نینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دقماؾ نب رشحی نب اہین، 

ئ

و
م
ل

رشحی نب اہین، اّؾ ا

 وت احبتل ضیح ڈہی وچیتس یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ڈہی ےل ےتیل افر فںیہ ہنم اگلےت اہجں ریما ہنم اھت افر اپین یتیپ

 اہجں ےس ںیم ےن ایپ وہات احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپین ےل رک فںیہ ےس ےتیپ

 نینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

ئ

و
م
ل

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دقماؾ نب رشحی نب اہین، رشحی نب اہین، اّؾ ا

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک اسھت اھک ان افر اس ےک ےچن وہےئ اک مکح ۔

     644    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوالوليس، حناز بً ُلنہ، ثابت، حرضت اىس :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ
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 ٌَّ ًِ أَىَٕس أَ ًِ ثَابٕٔت َو َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا أَبُو اِلَولٔئس َحسَّ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َمَي َحسَّ  اِلَيُهوَز كَاىُوا ََل یَِجلُٔسو

 ِْ ٔي َُِذرٔکَ َذلَٔک لٔليَّ اَل  َٔ  ٌَ بُو ٌَ َوََل َيرِشَ ًِ  اِلَحائٔٔؾ فٔی بَِيٕت َوََل َیأِكُلُو أَىِزََل اهَّلُ َوَيِسأَلُوىََک َو َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ اِوَتزٔلُوا الِيَساَئ فٔی اِلَنٔحئؾ  َِ ُِٔل هَُو أَّذی  ًَ اِلَنٔحئؾ   اِظَيُىوا كُلَّ َشِيٕئ إَٔلَّ اِلجَٔنا

، اوباولدیل، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک وہیدی ہن احہضئ ےک اسھت اکی رمکے ںیم ےتھٹیب افر ہن )اس دمحم نب ٰییحی

 ےک اسھت( اھکےت ےتیپ ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اس اک ذرک وہا وت اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ افر ہی آپ

 فہ دنگیگ ےہ اس ےئل وعروتں ےس دجا روہ ، ضیح ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےس ضیح ےک ابرے ںیم وپ

ئ

 ےتھچ ںیہ آپ رفامی 

 فملس ےن رفامای تبحص ےک العفہ بس ھچک رک ےتکس وہ ۔

 دمحم نب ٰییحی، اوباولدیل، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن :  رافی

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

  

 احہضئ دجسم ںیم ہن اجےئ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ دجسم ںیم ہن اجےئ

     645    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابونىيه، ابً ابی ٌييہ، ابوالدفاب ہجزی، مدلوج زہَّی، جِسة حرضت آو  :  راوی ْٰ ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً یحٌ

 ُلنہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َة وَ َحسَّ ًِ ٌَئيَّ أب اِلَهَجزِٔی َو ًِ أَبٔی اِلَدفَّ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت َزَخَل َر َٔ َلَنَة  َُ اَلِت أَِخبََرِتىْٔ أُوُّ  َٔ َة  ًِ َجِِسَ هَِِّٔی َو َحَة َهَذا َمِحُسوٕج الذُّ لََّه َِصِ َُ هٔ َو

ٌَّ اِلَنِسجَٔس ََل یَ  ٔ ََِياَزی بٔأَِوََّی َظِوتٔهٔ إ  ٔحلُّ لُٔجيُٕب َوََل لَٔحائٕٔؾ اِلَنِسجٔٔس 
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ی ہ، اوبااطخلب رجہی، ولخمج دیلہ، رسجة رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل ہنع ایبؿ رف

 

ي

 

ع
امیت اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، انب ایب 

دجسم الحؽ ںیہن )ینعی ا یس احتل  ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دجسم ےک نحص ںیم رشتفی الےئ افر ابآفاز دنلب رفامای

 ںیم دجسم ںیم آان( یبنج افر احہضئ ےک ےئل ۔

ی ہ، اوبااطخلب رجہی، ولخمج دیلہ، رسجة رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ي

 

ع
 اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، انب ایب 

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

  

 احہضئ اپک وہےن ےک دعب زرد افر اخیک رگن دےھکی وت

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اپک وہےن ےک دعب زرد افر اخیک رگن دےھکی وت

     646    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ، شیباٌ ىحوی، یحٌ ْٰ ، وبيساهَّل بً موس ْٰ  محنس بً یحٌ

ًٔ أَبٔی ًِ یَِحٌَْ بِ ٌَ اليَِّحؤِی َو ًِ َشِیَبا ًُ ُموَسْ َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أُِو  َحسَّ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ثٔیرٕ َو َ٘

َّی اهَّلُ َولَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ٌَّ َوائَٔصَة  ََّها أُِخبَٔرِت أَ ََّنا هَٔی برَِکٕ أَى اَل إٔى َٔ  ٔ ِهز َه فٔی اِلَنزِأَةٔ َتَزی َما یَزٔیبَُها َبِىَس الفُّ لَّ َُ ِيهٔ َو

ِسٔل  ٍُ ٔ َبِىَس اِل ِهز ًُ َیِحٌَْ یُزٔیُس َبِىَس الفُّ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٔ  ْٗ و ْٗ أَِو رُعُ  رٔعِ

ت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ٰییحی، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ وحنی، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضح

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعرت اپیک ےک دعب فہ رگن دےھکی وج اےس کش ںیم ڈاےل )ہک ضیح ےہ ای ںیہن ؟( رفامای ہی اکی رگ ای یئک 

 وہ رک لسغ رکےن ےک دعب ۔ روگں اک وخؿ ےہ۔ دمحم نب ٰییحی رفامےت ںیہ ہک اپیک ےک دعب اک  بلط ےہ ہک ضیح ےس اپک

 دمحم نب ٰییحی، دیبعاہلل نب وم،ٰی، ابیشؿ وحنی، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ےک دعب زرد افر اخیک رگن دےھکی وتاحہضئ اپک وہےن 

     647    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، مىنز، ایوب، ابً ُیریً، حرضت آو وفيہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ٗٔ أَىَِبأَىَا  ا ًُ َیِحٌَْ أَىَِبأَىَا َوِبُس الزَّزَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ىََزی َحسَّ اَلِت َلِه ىَُٙ َٔ َة  ًِ أُِو َؤفيَّ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ابِ ًِ أَیُّوَب َو َمِىَنْز َو

ثَ  ُّْ َحسَّ أش َٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ الزَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٔ َة َواِلُِٙسَرَة َشِيّئا  رِفَ َعَة العُّ ِّ ًِ َح ًِ أَیُّوَب َو َيا ُوَهِيْب َو

ًُ یَِحٌَْ ُوهَِيْب أَِوََل  ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٔ َة َواِلُِٙسَرَة َشِيّئا  رِفَ يَّا ََل َنُىسُّ العُّ ُ٘ اَلِت  َٔ َة  ًِ أُِو َؤفيَّ  هَُنا ؤِيَسىَا بَٔهَذاَو

 وک ھچک یھب امشر ہن دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انب ریسنی، رضحت اّؾ ہیطع ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ مہ زرد افر دگےل رگن

 رکےت ےھت )ینعی ضیح ہن ےتھجمس ےھت( ۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انب ریسنی، رضحت اّؾ ہیطع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 افجس فایل وعرت ےنتک دؿ ےھٹیب ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 افجس فایل وعرت ےنتک دؿ ےھٹیب ۔

     648    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، شجاً بً وليس، وَّی بً وبساَلوَّی، ابوُہل، مسة اززیہ، حرضت آو ُلنہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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 ٔ ًِ أَب ًٔ َوِبسٔ اِْلَِوََّی َو ًِ َؤَِّی بِ ًُ اِلَولٔئس َو ًُ بِ ثََيا ُشَجا ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ًِ َحسَّ َة اِْلَِززٔیَّةٔ َو ًِ ُمسَّ ِهٕل َو َُ ی 

َّی اهَّلُ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََّساُئ َوََّی َوِهسٔ َر اَلِت كَاىَِت اليُّ َٔ َلَنَة  َُ يَّا ىَِفَّٔی ُوُجوَهَيا أُِو  ُ٘ لََّه َتِجلُٔس أَِرَبٔىیَن یَِوّما َو َُ َوَلِيهٔ َو

 ْٔ ًِ اِلکََل  بٔاِلَوِرٔس ٔم

 ازدہی، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

َة
ی، اجشع نب فدیل، یلع نب دبعاالیلع، اوبلہس، ن

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

رک ںیم افنس فایل وعرت )زایدہ ےس زایدہ( اچسیل رفز  یتھٹی افر اھچویئں یک فہج ےس مہ رہچے اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابم

 رپفرس انیم اھگس یک امشل رکیت ںیھت ۔

 ازدہی، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

َة
ی، اجشع نب فدیل، یلع نب دبعاالیلع، اوبلہس، ن

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 افجس فایل وعرت ےنتک دؿ ےھٹیب ۔

     649    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً ُىيس، محاربی، َُلو بً ُليه )یا ُله ، ابوالحسً ٘ے گناٌ ٘ے مفابٖ یہابواَلحوػ ہيں( ، حنيس،  :  راوی

 حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ

ِلٕه َشکَّ أَبُو اِلَحَس  َُ َلِيٕه أَِو  ُُ  ًٔ ؤ بِ
َلَّ َُ  ًِ ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َو

ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ ًٔ َوأَُليُّ َحسَّ هُ هَُو أَبُو اِْلَِحَؤػ َو

َسأئ أَِرَبٔىیَن َیِوّما  َّ َت لٔليُّ َّٔ َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًِ أَىَٕس  ِبَل َذلَٔک حَُنِيٕس َو َٔ ِهَز  ٌِ َتَزی الفُّ  إَٔلَّ أَ

 ےک امگؿ ےک اطمقب اہیوباالوحص ںیہ( ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع دبع اہلل نب دیعس، احمریب، السؾ نب میلس )ای ملس ، اوبانسحل

ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افنس فایل وعرت ےک ےئل اچسیل ویؾ رقمر رفامےئ اال ہی ہک فہ اس ےس ےلہپ 

 اپیک دےھکی ۔
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، اوبانسحل ےک امگؿ ےک اطمقب اہیوباالوحص ںیہ( ، دیمح، رضحت اسن ریض  دبعاہلل نب دیعس، احمریب، السؾ نب میلس )ای ملس :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 وج احبتل ضیح ویبی ےس تبحص رک اھٹیب

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 وج احبتل ضیح ویبی ےس تبحص رک اھٹیب

     650    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً جزاح، ابواَلحوػ، وبسالرکیه، مٕسه، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ َسٕه َو ِٕ ًِ ٔم یٔه َو ًِ َوِبٔس اِلرَکٔ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ اِلَجزَّأح َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َي َحسَّ َٔ ٌَ الزَُّجُل إَٔذا َو اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس  ابِ

ْٔ زٔیَيارٕ  َٗ بٔئِع ٌِ یََتَعسَّ لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  َوََّی اِمَزأَتٔهٔ َوهَٔی َحائْٔؾ أََمَزُه اليَّ

دبع اہلل نب رجاح، اوباالوحص، دبعارکلمی، مسقم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ارگ وکیئ احبتل ضیح ویبی ےس 

 تبحص رک اتھٹیب وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس فصن ارشیف دصہق رکےن اک مکح رفامےت ۔

 ت انب ہداس ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب رجاح، اوباالوحص، دبعارکلمی، مسقم، رضح :  رافی

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

  

 احہضئ ےک اسھت اھکان

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 احہضئ ےک اسھت اھکان

     651    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرش برک بً خلْ، وبسالزحنً بً مہسی، مىاویہ بً ظالح، وَلٍ بً حار ُ، َحاو بً حٙيه، حرضت وبساهَّل  :  راوی

 بً ُىس رضْ اهَّل ويہ

ًِ الِ  ًٔ َظالٕٔح َو ًِ ُمَىاؤَیَة بِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ًٔ الِ َحسَّ ًِ َىََلٔئ بِ َحار ُٔٔ َو

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَِلُت َر َُ اَل  َٔ ِىٕس  َُ  ًٔ ًِ َوِنهٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٙٔيٕه َو ًٔ َح اؤ بِ اَل  ََحَ َٕ َِ ًِ ُمَؤاكََلٔة اِلَحائٔٔؾ  َو

 َواكِٔلَها

اؾ نب میکح، رضحت دبعاہلل نب دعس ریض اہلل ہنع اوبرشب رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، العء نب احرث، رح

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس احہضئ ےک اسھت اھکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رفامای احہضئ ےک اسھت 

 لم رک اھک ےتکس وہ ۔

احرث، رحاؾ نب میکح، رضحت دبعاہلل نب دعس ریض اوبرشب رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، العء نب  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 احہضئ ےک ڑپکے ںیم امنز ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک ڑپکے ںیم امنز ۔

     652    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبيساهَّل بً وبساهَّل بً وتبہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ـلحہ بً یحٌ
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ًٔ َوِبٔس ا ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًٔ َیِحٌَْ َو ًِ ـَِلَحَة بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َحسَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ وُتَِبَة َو هَّلٔ بِ

ٔلَی َجِيبٔهٔ  ِّی َوأَىَا إ َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر  َوأَىَا َحائْٔؾ َوَوََّیَّ ٔمزِْك لٔی َوَوَلِيهٔ َبِىُؽهُ  كَا

 ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ٰییحی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 اچدر وہیت اس اک ھچک ہصح آپ رپ یھب وہات ۔ فآہل فملس امنز ڑپھ رےہ وہےت ںیم آپ ےک ولہپ ںیم وہیت ریمے افرپ اکی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ٰییحی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ ےک ڑپکے ںیم امنز ۔

     653    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، شیبانی، وبساهَّل بً شساز، آو النوميین حرضت مينوىہ :  راوی

ثَ  ًُ وَُیِیَيَة َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َمِيُنوىََة أَ ازٕ َو ًٔ َشسَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ِیَبانٔیُّ َو
َيا الصَّ

َّی َوَوَلِيهٔ ٔمزِْك َبِىُؽُه َوَلِيهٔ َوَوَلِيَها َبِىُؽهُ َوهَٔی َحائْٔؾ  َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، اّؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اکی اچدر افڑھ رک امنز ڑپیھ اس اک ھچک ہصح  ھج رپ یھب اھت احالہکن ںیم احہضئ یھت ۔

 ین، دبعاہلل نب دشاد، اّؾ اوملنینم رضحت ومیمہنلہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، ابیش :  رافی

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

  

 زلیک بج ابغل وہ اجےئ وت دف ہٹپ ےک ریغب امنز ہن ڑپےھ۔
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 ممیت اک ایبؿ :   ابب

  ڑپےھ۔زلیک بج ابغل وہ اجےئ وت دف ہٹپ ےک ریغب امنز ہن

     654    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، وبسالرکیه، ونزو بً ُىيس، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثَ  اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ یٔه َو ًِ َوِبٔس اِلرَکٔ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ َيا َو٘ٔيْي َو

 ُّْ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ َِاِختََبأَِت َمِوََلْة َلَها  َه َزَخَل َوَلِيَها 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ لََّه َحاَؼِت َوائَٔصَة أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ا َٕ اَل اِخَتنٔزٔی بَٔهَذاَِ َٕ َِ ًِ ؤَناَمتٔهٔ  َّٖ َلَها ٔم َص َِ  َلِت َنَىِه 

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارکلمی، رمعف نب دیعس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابغل وہیئگ ےہ ؟ رعض ایک فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ وت اؿ یک اکی ابدنی پھچ یئگ 

 یج ! آپ ےن اینپ ڑگپی ںیم ےس اھپڑ رک اؿ وک دای افر رفامای دفہٹپ ےک وطر رپ اامعتسؽ رکول ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارکلمی، رمعف نب دیعس، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 زلیک بج ابغل وہ اجےئ وت دف ہٹپ ےک ریغب امنز ہن ڑپےھ۔

     655    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوالول :  راوی ْٰ يس و ابواليىناٌ، حناز بً ُلنہ، ٔتازة، محنس بً ُیریً، ظّيہ بيت حار ُ، حرضت محنس بً یحٌ

 وائصہ رضْ اهَّل ويہ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

َلَنَة وَ  َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ ثََيا أَبُو اِلَولٔئس َوأَبُو اليُِّىَنا ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َتاَزَة َو َٔ  ًِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ َوائَٔصَة َو َة بِٔئت اِلَحار ُٔٔ َو ّٔيَّ ًِ َظ َبُل اهَّلُ َظََلَة َحائٕٔؾ إَٔلَّ بٔدَٔنارٕ َو ِٕ اَل ََل َي َٔ َه  لَّ َُ  َو

 دمحم نب ٰییحی، اوباولدیل ف اوباامعنلؿ، امحد نب ہملس، اتقدة، دمحم نب ریسنی، ہیفص تنب احرث، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

 غل وعرت یک امنز ریغب دفہٹپ ےک وبقؽ ںیہن رفامےت ۔ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتٰیل اب

 دمحم نب ٰییحی، اوباولدیل ف اوباامعنلؿ، امحد نب ہملس، اتقدة، دمحم نب ریسنی، ہیفص تنب احرث، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احہضئ دنہمی اگلیتکس ےہ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ دنہمی اگلیتکس ےہ

     656    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حجاج، یزیس بً ابزاہيه، ایوب، حرضت مىاذہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًِ ُمَىاَذةَ  ثََيا أَیُّوُب َو ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ثََيا َیزٔیُس بِ ثََيا َحجَّاْج َحسَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَلِت  َحسَّ َٔ أََلِت َوائَٔصَة  َُ ٌَّ اِمَزأَّة  أَ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ِْ َظَّ يَّا ؤِيَس الئَّي ُ٘ ِس  َٔ اَلِت  َٕ َِ ًِ یَِيَهاىَا َوِيهُ َتِدَتٔؽُب اِلَحائُٔؾ  َلِه یَُٙ َِ ًُ ىَِدَتٔؽُب  لََّه َوىَِح َُ 

دمحم نب ٰییحی، اجحج، سیدی نب اربامیہ، اویب، رضحت اعمذہ رفامیت ںیہ ہک اکی وعرت ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ احہضئ 

افر دنہمی اگلیت ںیھت آپ ںیمہ اس ےس عنم ہن  دنہمی اگل یتکس ےہ ؟ رفامےن ںیگل مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وہںیت

 رفامےت ےھت ۔

 دمحم نب ٰییحی، اجحج، سیدی نب اربامیہ، اویب، رضحت اعمذہ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یٹپ رپ حسم

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 یٹپ رپ حسم

     657    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً اباٌ بلخی، وبسالززاٗ، اَسائيل، ونزو بً خالس، زیس بً وَّی، وَّی، حرضت وَّی بً ابی ـالب رکو اهَّل  :  راوی

 وجہہ

 َ ٗٔ أَىَِبأَى ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ٌَ اِلَبِلخٔیُّ َحسَّ ًُ أَبَا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوَّٓٔیٕ َو ًِ َزیِٔس بِ ًٔ َخالٕٔس َو ًِ َوِنزٔو بِ ائٔيُل َو ا إَِٔسَ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ََِسأَِلُت الئَّي ِت إِٔحَسی َزىَِسیَّ  ََِٙسَ ِ اَل اى َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  ًِ َؤَِّی بِ ٔ َو ٌِ أَِمَسَح َوََّی َجِسه أََمَزنٔی أَ َِ لََّه 

ٗٔ ىَِحَوهُ اِلَجبَ  ا ًِ َوِبٔس الزَّزَّ بَزٔیُّ َو َلَنَة أَىَِبأَىَا السَّ َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ  ٔ  ائٔز

دمحم نب اابؿ یخلب، دبعارلزاؼ، ارسالیئ، رمعف نب اخدل، زدی نب یلع، یلع، رضحت یلع نب ایب قابل رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک ریما 

اایل( ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )اس ےلئسم ےک قلعتم( درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع اکی اچنہپ وٹٹ ایگ۔ )وت رتسلپ رکف

 فآہل فملس ےن ےھجم یٹپ رپ حسم رکےن اک مکح دای ۔

 دمحم نب اابؿ یخلب، دبعارلزاؼ، ارسالیئ، رمعف نب اخدل، زدی نب یلع، یلع، رضحت یلع نب ایب قابل رکؾ اہلل فہہج :  رافی

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

  

رے وک گل اجےئ وت  اعلب کپ

 ممیت اک ایبؿ :   ابب
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رے وک گل اجےئ وت  اعلب کپ

     658    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، حناز بً ُلنہ، محنس بً زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًٔ زٔیَازٕ َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َلَنَة َو َُ  ًٔ ازٔ بِ ًِ َحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ َّْ َظَّ اَل َرأَیُِت الئَّي َٔ َزَة 

ًٔ َوَّٓٔیٕ َوََّی َواتٕٔٔهٔ َولَُىابُُه َئسيُل َوَلِيهٔ َوَلِيهٔ َو  لََّه َحأمَل اِلُحَسیِٔن بِ َُ 

 یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 دنکےھ رپ ااھٹےئ وہےئ ںیہ افر اؿ اک اعلب ہب رک آپ وک گل راہ ےہ ۔ فملس رضحت نیسح نب یلع ریض اہلل ہنع وک اےنپ

 یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ربنت ںیم یلک رکان

 ممیت اک ایبؿ :   باب

 ربنت ںیم یلک رکان

     659    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ُویس بً ُىيس، ُّياٌ بً وییيہ، مسىز، محنس بً وثناٌ بً رکامہ، ابواُامہ، مسىز، وبسالجبار بً وائل،  :  راوی

 حرضت وائل رضْ اهَّل ويہ

ٌَ بِ  ًُ وُِثَنا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ ح و َحسَّ ًِ ٔمِسَىز ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ثََيا أَبُو َحسَّ اَمَة َحسَّ ًٔ رَکَ

 َّْ ٔي اَل َرأَیُِت اليَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َوائٕٔل َو ًِ َوِبٔس اِلَجبَّارٔ بِ ٕ َو ًِ ٔمِسَىز اَمَة َو َُ ُ َنِؽَنَؾ ٔمِيهُ أ َِ ُتَٔی بَٔسِلوٕ  لََّه أ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ
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 ٔ ِلو ًِ السَّ تَِيثََر َخارّٔجا ٔم ُِ ًِ اِلنِٔسٔک َوا َنجَّ ِٔيهٔ ٔمِسکّا أَِو أَـَِيَب ٔم َِ 

فالئ ریض اہلل ہنع  وسدی نب دیعس، ایفسؿ نب ہنییع، رعسم، دمحم نب امثعؿ نب رکاہم، اوبااسہم، رعسم، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ ےک اپس ڈفؽ الای ایگ آپ ےن یلک ےک ےئل اس ںیم ےس اپین ایل افر ڈفؽ 

 ںیم یہ یلک یک روتسری یک امدنن ای اس ےس یھب سیفن وخوبش یھت افر ڈفؽ ےس ابرہ انک یکنس ۔

نب ہنییع، رعسم، دمحم نب امثعؿ نب رکاہم، اوبااسہم، رعسم، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت فالئ ریض اہلل  وسدی نب دیعس، ایفسؿ :  رافی

 ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم یلک رکان

     660    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو مزواٌ، ابزاہيه بً ُىس، زہزی، حرضت محنوز بً ربيي رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ِس  َٔ  ٌَ ًٔ الزَّبٔئي َوكَا ًِ َمِحُنوزٔ بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ َحسَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا َها َر َحسَّ ّة َمجَّ َل َمجَّ َٕ وُل اهَّلٔ َو ُُ

ٕ َلُهِه  ًِ بٔئِز ٕ ٔم َه فٔی َزِلو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

اوب رمفاؿ، اربامیہ نب دعس، زرہی، رضحت ومحمد نب رعیب ریض اہلل ہنع وک اید اھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ونکںی ےک 

 ڈفؽ ںیم یلک یک یھت ۔

 ، زرہی، رضحت ومحمد نب رعیب ریض اہلل ہنعاوب رمفاؿ، اربامیہ نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اےنپ اھبیئ اک رتس دےنھکی ےس اممتعن ۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اھبیئ اک رتس دےنھکی ےس اممتعن ۔

     661    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، ؼحاک بً وثناٌ، زیس بً اُله، وبسالزحنً بً ابی ُىيس خسری، حرضت  :  راوی

 ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

أک بِ  حَّ ًِ الؽَّ ًُ اِلُحَبأب َو ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن َلَه َو ُِ ًُ أَ ثََيا َزیُِس بِ ٌَ َحسَّ ًٔ وُِثَنا

اَل ََل َتِيُمزِ اِلنَ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔيهٔ أَ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی َو َُ ًٔ أَبٔی  ٔلَی َوِوَرةٔ اِلَنزِأَةٔ َوََل یَِيُمزِ الزَُّجُل بِ زِأَةُ إ

 ٔ  لَی َوِوَرةٔ الزَُّجٔل إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، احضک نب امثعؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس دخری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل 

رمد ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی وعرت دفرسی وعرت اک رتس یھب ہن دےھکی افر اکی 

 دفرسے رمد اک رتس ہن دےھکی ، )ینعی فنص اخمفل یہ ںیہن فنص رتشمہک یھب اایتحط رتہب وصرت الزؾ ےہ( ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، احضک نب امثعؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس دخری، رضحت اوبدیعس دخری  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اھبیئ اک رتس دےنھکی ےس اممتعن ۔

     662    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً وبساهَّل بً یزیس، مولی وائصہ، حرضت ُيسہ وائصہ رضْ اهَّل  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ُّياٌ، ميعور، موس

 ويہا

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ًِ ُموَسْ بِ ًِ َمِيُعوٕر َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ّ َحسَّ ًِ َمِول ًٔ یَزٔیَس َو ی لَٔىائَٔصَة بِ

اَل أَ  َٔ قُّ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َر اَلِت َما ىََمزُِت أَِو َما َرأَیُِت رَفِ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ َو وُل َو ُٕ ٌَ أَبُو نَُىِيٕه َي بُو برَِکٕ كَا

 َمِوََلةٕ لَٔىائَٔصةَ 

دبعاہلل نب سیدی، ومیل اعہشئ، رضحت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، روصنر، وم،ٰی نب 

 ںیم ےن یھبک یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رتس رپ اگنہ ہن ڈایل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، روصنر، وم،ٰی نب دبعاہلل نب سیدی، ومیل اعہشئ، رضحت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ہن اگل فہ ایک رکے سج ےن لسغ انجتب رک ایل رھپ سج ںیم وکیئ ہگج رہ یئگ اہجں اپین

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن لسغ انجتب رک ایل رھپ سج ںیم وکیئ ہگج رہ یئگ اہجں اپین ہن اگل فہ ایک رکے

     663    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و اُحٖ بً ميعور، یزیس بً ہاروٌ، مسله بً ُىيس، ابووَّی رحيْ، ورکمہ، حرضت ابً  :  راوی

 وباس رضْ اهَّل ويہ

ٌَ أَىَِبأَىَا ُمِس  ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ َمِيُعوٕر  ُٖ بِ َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوإ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔىيسٕ َحسَّ َُ  ًُ ًِ أَبٔی َوَّٓٔیٕ  َتلُٔه بِ َو

ًِ َجَيابَٕة  َه اٌَِتَسَل ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ِْ َو أَی لُِنَىّة َلِه ئُعِبَها اِلَناُئ الزََّحٔي رَفَ
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ُٖ فٔی َحٔسیثٔهٔ  َح ُِ ٔ اَل إ َٔ َبلََّها َوَلِيَها  َِ تٔهٔ  اَل بُٔجنَّ َٕ  ََِىَّصَ َشِىَزُه َوَلِيَها َِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف ااحسؼ نب روصنر، سیدی نب اہرفؿ، ملسم نب دیعس، اوبیلع ریبح، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےس 

یلص اہلل ہیلع رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ انجتب ایک رھپ اکی کشخ اشنؿ داھکی اہجں اپین ںیہن اچنہپ اھت وت آپ 

 فآہل فملس ےن اےنپ ابؽ دابےئ افر اس )کشخ رہ اجےن فایل( ہگج وک رت رک دای ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اقحس نب روصنر، سیدی نب اہرفؿ، ملسم نب دیعس، اوبیلع ریبح، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن لسغ انجتب رک ایل رھپ سج ںیم وکیئ ہگج رہ یئگ اہجں اپین ہن اگل فہ ایک رکے

     664    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، ابواَلحوػ، محنس بً وبيساهَّل، حسً بً ُىس، ُىس، حرضت وَّی رکو اهَّل وجہہ :  راوی

ِىٕس وَ  َُ  ًٔ ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  اَل َجاَئ َحسَّ َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ أَبٔيهٔ َو

 َ ٔل ِجَز ثُهَّ أَِظبَ َرُجْل إ َّ ًِ اِلَجَيابَةٔ َوَظلَِّيُت اِل ِّی اٌَِتَسِلُت ٔم ٔن اَل إ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ِسَر َمِؤؼٔي ی الئَّي َٔ أَیُِت  ِحُت رَفَ

 ُ٘ لََّه َلِو  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ رِفٔ َلِه ئُعِبهُ اِلَناُئ   ِيَت َمَسِحَت َوَلِيهٔ بَٔئسَک أَِجزَأََک المُّ

وسدی نب دیعس، اوباالوحص، دمحم نب دیبع اہلل، نسح نب دعس، دعس، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یلص اہلل ہیلع 

یک رفا ے وہیئ وت داھکی ہک انک  یک فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم ےن لسغ انجتب رک ےک امنز حبص ادا یک رھپ دؿ 

  اجات ۔دقبر ہگج وک اپین ںیہن اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ  م فاہں اانپ اہھت ریھپ دےتی وت اہمترے ےئل اکیف وہ

 وسدی نب دیعس، اوباالوحص، دمحم نب دیبعاہلل، نسح نب دعس، دعس، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 سج ےن فوض ایک افر ھچک ہگج وھچڑ دی اپین ہن اچنہپ ای۔

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن فوض ایک افر ھچک ہگج وھچڑ دی اپین ہن اچنہپ ای۔

     665    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً وہب، جزیز بً ٍازو، ٔتازة، حرضت اىس :  راوی ْٰ  َحملہ بً یحٌ

 ًِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ًُ َحازٔوٕ َو ثََيا َجزٔیزُ بِ ًُ َوهِٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ َرُجَّل أَتَی اليَّ َّی أَىَٕس أَ َظَّ

َّی ُّْ َظَّ اَل َلُه الئَّي َٕ َِ رِفٔ َلِه ئُعِبُه اِلَناُئ  َ َوَتَزَک َمِؤؼَي المُّ أ ِس َتَوؼَّ َٔ َه َو لَّ َُ ًِ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو أَِحٔس َِ لََّه اِرٔجِي  َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 ُوُؼوئََک 

 ںیہ ہک اکی رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فوض رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، رجری نب اھزؾ، اتقدة، رضحت اسن رفامےت

وخب  رک ےک آای افر اس ےن انک  ربارب ہگج وھچڑ دی اہجں اپین ںیہن اچنہپای اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای فاسپ اجؤ

 دمعیگ ےس فوض رکف ۔

 ؾ، اتقدة، رضحت اسنرحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، رجری نب اھز :  رافی

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

  

 ممیت اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن فوض ایک افر ھچک ہگج وھچڑ دی اپین ہن اچنہپ ای۔

     666    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابً وہب، ابً حنيس، زیس بً حباب، ابً لہيىہ، ابوزبیر، جابز، حرضت ُيسىا ونز بً خفاب  َحملہ :  راوی ْٰ بً یحٌ
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 رضْ اهَّل ويہ

 َٔ ًُ اِلُحَبأب  ثََيا َزیُِس بِ ًُ حَُنِيٕس َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َوهِٕب ح و َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًُ َلهٔ َحسَّ ثََيا ابِ ًِ اََل َحسَّ يَىَة َو

لََّه َرجُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَی َر َٔ أب  ًٔ اِلَدفَّ ًِ وَُنَز بِ ٕ َو ًِ َجابٔز ٔ َو رِفٔ َوََّی أَبٔی الزُّبَیِر َِتََرَک َمِؤؼَي المُّ أَ  َّل َتَوؼَّ

َجَي  اَل رَفَ َٔ ََلَة  ٌِ ُئىيَس اِلُوُؼوَئ َوالعَّ أََمَزُه أَ َِ َسٔمهٔ  َٔ 

رحہلم نب ٰییحی، انب فبہ، انب دیمح، زدی نب ةحب، انب ہعیہل، اوبزریب، اجرب، رضحت دیسان رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمد وک داھکی ہک اس ےن فوض ایک افر اپؤں ںیم انک  ےک ربارب ہگج وھچڑ دی وت یبن یلص اہلل

فآہل فملس ےن اےس فوض افر امنز درہاےن اک مکح دای رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک فہ فاسپ الچ ایگ )افر اس ےن فوض رک ہیلع 

 ےک امنز درہایئ( ۔

 رحہلم نب ٰییحی، انب فبہ، انب دیمح، زدی نب ةحب، انب ہعیہل، اوبزریب، اجرب، رضحت دیسان رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ : ابب

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک افاقت اک ایبؿ

     667    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح و احنس بً ُياٌ، اُحٖ بً یوُْ ازْٗ، ُّياٌ، وَّی بً مينوٌ رقی، مدلس بً یزز، ُّياٌ،  :  راوی

 ولٕنہ بً مزثس، ُلامیٌ بً بزیسة، حرضت بزیسہ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ُٗ أَىِبَ  َْ َْ اِْلَِز ُُ ًُ یُو ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ اََل َحسَّ َٔ  ٌٕ َيا ُٔ  ًُ بَّاحٔ َوأَِحَنُس بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌُ ح َوَحسَّ َيا ِّ ُُ أَىَا 

ًٔ بُزَ  ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ًٔ َمزِثَٕس َو َنَة بِ َٕ ًِ َوِل ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ًُ َیزٔیَس َو ثََيا َمِدَلُس بِ ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق اَل َجاَئ َرُجْل َمِيُنو َٔ ًِ أَبٔيهٔ  یَِسَة َو

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ ِنُس أََمَز بََٔلَّل إ ا َزاَلِت الصَّ َلنَّ َِ ًٔ اِلَيِوَمیِٔن  اَل َظِل َمَىَيا َهَذیِ َٕ َِ ََلةٔ  ٔت العَّ ِٔ ًِ َو ََِسأََلُه َو َه 

ْة  َّٔىْة بَِيَؽاُئ َنٕٔيَّ ِنُس ُمزَِت اَو اِلَىِّصَ َوالصَّ َٔ َ أ َِ ِهَز ثُهَّ أََمَزُه  اَو المُّ َٔ َ أ َِ ٌَ ثُهَّ أََمَزُه  أَذَّ زَٔب حٔیَن ٌَابَِت  ثُهَّ َِ ٍِ اَو اِلَن َٔ َ أ َِ أََمَزُه 

ِجزُ  َّ ِجَز حٔیَن ـََلَي اِل َّ اَو اِل َٔ
َ أ َِ ُٖ ثُهَّ أََمَزُه  َّ اَو اِلٔىَصاَئ حٔیَن ٌَاَب الصَّ َٔ َ أ َِ ِنُس ثُهَّ أََمَزُه  انٔی  الصَّ ًِ اِلَيِوؤ الثَّ ٌَ ٔم ا كَا َلنَّ َِ

أَبَِزَز بٔهَ  َِ ِهَز  ٌَ المُّ أَذَّ َِ َّی الِ أََمَزُه  ََِعَّ  ٌَ َٗ الَّٔذی كَا ِو َِ َها  َ
َّٔىْة أََخَّ ِنُس ُمزَِت َّی اِلَىِّصَ َوالصَّ ٌِ یُبِرَٔز بَٔها ثُهَّ َظَّ زَٔب ا َوأَِنَىَه أَ ٍِ َن

 ُ رَفَ بَٔها ث ُِ
َ أ َِ ِجَز  َّ َّی اِل َّی اِلٔىَصاَئ َبِىَس َما َذَهَب ثُلُُث اللَِّئل َوَظَّ ُٖ َوَظَّ َّ ٌِ َئٍيَب الصَّ ِبَل أَ َٔ ًِ ائُٔل َو ًَ السَّ اَل أَیِ َٔ هَّ 

ُِٔت َظََلتُِٔٙه بَیَِن َما َرأَیُِتِه  اَل َو َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ اَل الزَُّجُل أَىَا یَا َر َٕ َِ ََلةٔ  ٔت العَّ ِٔ  َو

ؿ نب دمحم نب ابصح ف ادمح نب انسؿ، ااحسؼ نب ویفس ازرؼ، ایفسؿ، یلع نب ومیمؿ ریق، دلخم نب سید، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلس

ربدیة، رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر امنزفں ےک افاقت ےک قلعتم 

درایتف ایک ، آپ ےن رفامای آج افر لک امہرے اسھت امنز ڑپوھ بج وسرج ڈالھ وت آپ ےن البؽ وک مکح دای اوہنں ےن اذاؿ دی رھپ 

ں ےن رہظ یک ااقتم یہک رھپ مکح دای وت امنز رصع اقمئ رفامیئ احالہکن وسرج دنلب دیفس افر اصػ اھت، رھپ مکح دای وت آپ ےن مکح دای اوہن

رغمب اقمئ یک ہکبج وسرج اپھچ رھپ مکح دای وت اشعء اقمئ یک بج رجف ولطع وہیئ ، دفرسے دؿ البؽ وک مکح دای اوہنں ےن اذاؿ رہظ دی ، 

 ڑپیھ افر وخب ڈنھٹے فتق ںیم ڑپیھ رھپ رصع ڑپیھ ہکبج وسرج دنلب اھت نکیل لک یک ہب ةسن رصع آپ ےن رہظ ڈنھٹے فتق ںیم

اتریخ ےس ڑپیھ رھپ رغمب ڑپیھ قفش اغبئ وہےن ےس لبق افر اشعء ڑپیھ رات اک اکی اہتیئ ہصح سگرےن ےک دعب افر رجف ڑپیھ افر 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک افاقت ےک قلعتم وپےنھچ فاال اہکں ےہ ؟ اس وخب رفا ے ںیم رجف ادا یک ، رھپ رفام ای روسؽ اہلل یلص 

 صخش ےن اہک ںیم وہں اے اہلل ےک روسؽ! آپ ےن رفامای اہمتری امنزفں ےک افاقت فیہ ںیہ وج  م ےن دھکی ےئل ۔

دمحم نب ابصح ف ادمح نب انسؿ، اقحس نب ویفس ازرؼ، ایفسؿ، یلع نب ومیمؿ ریق، دلخم نب سید، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث،  :  رافی

 امیلسؿ نب ربدیة، رضحت ربدیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اقت اک ایبؿامنز ےک اف

     668    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، حرضت ابً شہاب زہزی :  راوی

 َ اؤّسا َوَّ َٔ  ٌَ َُّه كَا ًٔ ٔشَهإب أَى ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اِلَىزٔیز ٔ وَُنَز بِ ی َمَياثٔز

َوةُ  اَل َلُه رُعِ َٕ َِ َ وَُنزُ اِلَىِّصَ َشِيّئا 
َِأََخَّ  ٔ ًُ الزُّبَیِر َوةُ بِ َّی إَٔماَو فٔی إَٔماَرتٔهٔ َوََّی اِلَنٔسیَئة َوَمَىُه رُعِ ََِعَّ ٌَّ ٔجبِرٔیَل ىَزََل  ٔ  أََما إ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ ًَ أَبٔی َمِسُىوزٕ َي نِٔىُت َبٔصیَر بِ َُ اَل  َٔ َوةُ  وُل یَا رُعِ ُٕ اَل َلُه وَُنزُ اِوَلِه َما َت َٕ َِ َه  لَّ َُ َو

ََِعلَّ  ىْٔ  أَمَّ َِ وُل ىَزََل ٔجبِرٔیُل  ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ َىهُ ثُهَّ َظلَِّيُت َمَىُه ثُهَّ ِيُت َم أَبَا َمِسُىوزٕ َي

 َظلَِّيُت َمَىُه ثُهَّ َظلَِّيُت َمَىُه ثُهَّ َظلَِّيُت َمَىُه َیِحُسُب بٔأََظابٔٔىهٔ َخِنَس َظَلَوإت 

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، رضحت انب اہشب زرہی رفامےت ںیہ ہک فہ رمع نب دبعازعل سی یک اچدر رپ ےھٹیب وہےئ ےھت بج فہ 

 ہنی ےک اریم ےھت ، اےکن اسھت رعفہ نب زریب )وہشمر ہیقف ات یع( یھب ےھت وت رمع نب دبعازعلسی ےن رصع ذرا اتریخ ےس ادا یک وت رعفہ ےندم

اؿ ےس اہک ونس ! ربجالیئ ہیلع االسلؾ رشتفی الےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ امنز ڑپیھ )اامتم رکایئ( وت رمع 

 اہک رعفہ ! وسوچ ایک ہہک رےہ وہ ؟ رعفہ ےن اہک ںیم ےن ریشب نب ایب وعسمد وک ہی ےتہک انس ہک ںیم ےن اوبوعسمد وک ہی ےتہک انس ہک ےن اؿ ےس

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ربجالیئ رشتفی الےئ اوہنں ےن ریمی اامتم یک ںیم ےن اےکن اسھت 

  ۔ںیم( امنز ادا یک رھپ امنز ادا یک رھپ امنز ادا یک رھپ امنز ادا یک رھپ امنز ادا یک اوہنں ےن اینپ ایلگن ےس اپڑوچں امنزںی امشر ںیک )ایکن ادتقاء

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، رضحت انب اہشب زرہی :  رافی

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

  

 امنز رجف اک فتق
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 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     669    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، رعوہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوائَٔص  َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَّ نَٔساُئ اِلُنِؤٔمَيأت َحسَّ ُ٘ اَلِت  َٔ َة 

ِبٔح ثُهَّ َیزِجٔ  َه َظََلَة العُّ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ َلٔس ُيَعِلیَن َمَي الئَّي ٍَ ًِ اِل ًَّ أََحْس َتِىىْٔ ٔم ُُِه ٔ ََل َيِىز َِ  ًَّ ٔ ٔلَی أَهِلٔه ًَ إ  ِى

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک مہ الہ اامیؿ وعرںیت یبن یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےک اسھت حبص یک امنز ادا رکںیت رھپ اےنپ رھگفں وک فاسپ آںیت وت ادنریھے یک فہج ےس وکیئ ںیمہ ےتناؿ ہن اتکس

 یب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ا :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     670    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبيس بً اُباك بً محنس رقشْ، اُباك بً محنس رقشْ، اونض، ابزاہيه، وبساهَّل و اونض، ابوظالح، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًِ َوِبسٔ  ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبٔی َو ُّْ َحسَّ ٔش ٕس اِلُْقَ ًٔ ُمَحنَّ َبأك بِ ُِ ًُ أَ ثََيا وُبَِيُس بِ ًِ أَبٔی َظالٕٔح  اهَّلٔ َواِْلَ َحسَّ ِوَنُض َو

 ٌَ ٔ كَا ِجز َّ ٌَ اِل ن ٌَّ رُقِ ٔ ٔ إ ِجز َّ ٌَ اِل ن َه َورُقِ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو َُٙة َو ٔ اَل َتِصَهُسُه َمََلئ َٔ  َمِصُهوّزا 
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 اللَِّئل َواليََّهارٔ 

 رقیش، اشمع، اربامیہ، دبعاہلل ف اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن روسؽ دیبع نب اطابط نب دمحم رقیش، اطابط نب دمحم

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آتی )االرساء( یک ریسفت ںیم لقن ایک ہک دؿ افر رات ےک رفےتش اس ںیم احرض رہےت ںیہ

 ، اربامیہ، دبعاہلل ف اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدیبع نب اطابط نب دمحم رقیش، اطابط نب دمحم رقیش، اشمع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     671    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، ىہيک بً یزیه اوزاعی، حرضت مٍيث بً ُیم :  راوی

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ًُ َیزٔیَه اِْلَِو  َحسَّ ثََيا ىَهٔيُک بِ َزاعٔیُّ َحسَّ

 ِٔ لََّه أَ َُ ا  َلنَّ َِ َلٕس  ٍَ ِبَح بٔ ٔ العُّ ًٔ الزُّبَیِر َٔاَل َظلَِّيُت َمَي َوِبسٔ اهَّلٔ بِ یَمٕٓ  ُُ  ًُ ثََيا ُمٍٔيُث بِ ِلُت َما َحسَّ ُٕ َِ ًٔ وَُنَز  َبِلُت َوََّی ابِ

َّی اهَّلُ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔ َظََلتَُيا كَاىَِت َمَي َر اَل َهٔذه َٔ ََلةُ  ٔ العَّ رَفَ بَٔها َهٔذه ُِ ًَ وَُنزُ أَ ا ـُٔى َلنَّ َِ َه َوأَبٔی برَِکٕ َووَُنَز  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

 ٌُ  وُِثَنا

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، کیہن نب ریمی افزایع، رضحت ثیغم نب یمس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

یک بج اوہنں ےن السؾ ریھپا وت ںیم ےن رضحت انب رمع یک رطػ وتمہج وہ رک  دبعاہلل نب زریب ےک اسھت ادنریھے ںیم امنز حبص ادا

ےھت ، اہک ہی یسیک امنز ےہ ؟ رفامےن ےگل ہی ف یس یہ امنز ےہ  یسی مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب ف رمع ےک اسھت ڑپےتھ 

  رفا ے ںیم ڑپانھ رشفع یکرھپ بج رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک زینہ امرا ایگ وت امثعؿ ےن

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، کیہن نب ریمی افزایع، رضحت ثیغم نب یمس :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     672    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ابً وجَلٌ، واظه بً ونز بً ٔتازة، ٔتازة، محنوز بً لبيس، حرضت راِي بً  :  راوی

 خسیج رضْ اهَّل ويہ

ًُ وَُیِیَيَة وَ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُه بَِسرٔی  یُِدبٔرُ َحسَّ َتاَزَة َوَجسُّ َٔ  ًٔ ًَ وَُنَز بِ نَٔي َوأظَه بِ َُ  ٌَ ًٔ َوِجََل ًِ ابِ

اَل أَِظبُٔحوا بٔا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َخٔسیٕج أَ ًِ َرأِٔي بِ ًٔ َلبٔيٕس َو ًِ َمِحُنوزٔ بِ ٔ أَ َو َُّه أَِوَمُه لِِٔلَِجز إٔى َِ ِبٔح  ِو لعُّ

ِه  ُ٘ ٔ  ْٔلَِجز

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، اعمص نب رمع نب اتقدة، اتقدة، ومحمر نب دیبل، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل رہنع ےس 

ںیم رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشد رفامای حبص یک امنز رفا ے ںیم ادا ایک رکف ویکہکن اس ےس اہمترے وثاب 

 ااضہف وہاگ ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، اعمص نب رمع نب اتقدة، اتقدة، ومحمد نب دیبل، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     673    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ُىيس، شىبہ، ُناک بً َحب، حرضت جابز بً ُنزة رضْ اهَّل ويہ :  راوی  محنس بً بصار، یحٌ

َنا ُٔ  ًِ ًِ ُشِىَبَة َو ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َحسَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ُنَزَة أَ َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕب َو ًٔ ََحِ ٔک بِ

ِنُس  ِهَز إَٔذا َزَحَؽِت الصَّ ِّی المُّ ٌَ ُيَعَّ لََّه كَا َُ  َوَلِيهٔ َو

رکےت  دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسۃ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امنز رہظ اس فتق ادا

 بج وسرج ڈلھ اجات ۔

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسۃ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     674    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ووٓ بً ابی جنيلہ، ُيار بً َُلمہ، حرضت ابوبززہ اُلیم رضْ اهَّل ويہ :  راوی  محنس بً بصار، یحٌ

ََلَم  َُ  ًٔ يَّارٔ بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی َجنٔيَلَة َو ٓٔ بِ ًِ َوِو ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلیٔمِ َحسَّ ُِ ًِ أَبٔی بَزَِزَة اِْلَ َة َو

ٔ الًَّْٔ ِّی َظََلَة اِلَهجٔیر َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا ِنُس  َٔ ِهَز إَٔذا َزَحَؽِت الصَّ  َتِسوُوىََها المُّ

ہیلع  دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، وعػ نب ایب ہلیمج، ایسر نب السہم، رضحت اوبربزہ ایملس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 ۔ فآہل فملس دفرہپ یک امنز ےسیج  م رہظ ےتہک وہ اس فتق ادا رکےت بج وسرج ڈلھ اجات

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، وعػ نب ایب ہلیمج، ایسر نب السہم، رضحت اوبربزہ ایملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     675    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ابواُحٖ، حارثہ بً مرضب وبسی، حرضت خباب رضْ اهَّل ويہ بياٌ :  راوی

ٕب  ًٔ ُمرَضِ ًِ َحارٔثََة بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل الِ  َحسَّ َٔ ًِ َخبَّإب  َىِبٔسِی َو

ٌُ َحسَّ  ا فَّ َٕ اَل اِل َٔ َٙٔيا  َلِه يُِص َِ لََّه ََحَّ الزَِّمَؽأئ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَی َر َِٙوىَا إ ثََيا اِْلَِنَعارٔیُّ َش ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحسَّ

ْٓ ىَِحَوهُ  ثََيا َوِو  َحسَّ

 ااحسؼ ، احر،ہ نب برضب دبعی، رضحت ابخب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اوب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رتی یک رگیم یک اکشتی یک۔ آپ ےن اس اکشتی اک احلظ ہن رفامای

 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اوباقحس، احر،ہ نب برضب دبعی، رضحت ابخب ریض اہلل ہنع ایبؿ :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف اک فتق

     676    یثحس                               جلس اول  :  جلس

 ابو رکیب، مىاویہ بً ہصاو، ُّياٌ، زیس بً جبیرة، خصْ بً مالک، مالک، حرضت ابً مسىوز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٔ ًٔ َمال ْٔ بِ ًِ خِٔص ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ًِ َزیِسٔ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ًُ هَٔصاوٕ َو ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٕک َو َو

َٙٔيا َلِه ُيِص َِ لََّه ََحَّ الزَِّمَؽأئ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ َِٙوىَا إ اَل َش َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ   بِ
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  نب امکل، امکل، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس یھب یہی ومضمؿ 

 

َ

 

ح
اوب رکبی، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، زدی نب ریبجة، 

  نکیل اس یک دنس ںیم امکل قایئ ریغ رعمفػ ےہ افر اعمفہی ںیم  فع ےہ ۔رمفی ےہ

  نب امکل، امکل، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 

َ

 

ح
 اوب رکبی، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، زدی نب ریبجة، 

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

  

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رکان ) ینعی ڈنھٹے فتق ںیم ادا رک ان(۔

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رکان ) ینعی ڈنھٹے فتق ںیم ادا رک ان(۔

     677    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، مالک بً اىس، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ ثََيا أَبُو الزِىَازٔ َو ًُ أَىَٕس َحسَّ ثََيا َمالُٔک بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

 َُ ِئح َجَهيََّه اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َِ  ًِ َة اِلََحِ ٔم ٌَّ ٔشسَّ إٔ َِ ََلةٔ  أَبِزٔزُوا بٔالعَّ َِ  لََّه إَٔذا اِشَتسَّ اِلََحُّ 

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ز وک ڈنھٹے فتق ںیم ادا رکف اس ےئل ہک رگیم یک زیتی دفزخ یک اھبپ ےس وہیت ےہ ۔رفامای بج رگیم زیت وہ اجےئ وت امن

 اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رکان ) ینعی ڈنھٹے فتق ںیم ادا رک ان(۔

     678    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب وابوُلنہ بً وبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

َلنَ َحسَّ  َُ ًٔ اِلُنَسِئب َوأَبٔی  ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ًٔ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َة بِ

اَل إَٔذا اِشَتسَّ الِ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ِئح َجَهيََّه َو َِ  ًِ َة اِلََحِ ٔم ٌَّ ٔشسَّ إٔ َِ  ٔ ِهز أَبِزٔزُوا بٔالمُّ َِ  ََحُّ 

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم فاوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ت آ اجےئ وت رہظ ڈنھٹے فتق ںیم ڑپوھ اس ےئل ہک رگیم یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج رگیم ںیم دش

 دشت دفزخ یک اھبپ ےس وہیت ےہ ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم فاوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رکان ) ینعی ڈنھٹے فتق ںیم ادا رک ان(۔

     679    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوُىيس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس  َُ ًِ أَبٔی  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ

ِئح َجَهيََّه  َِ  ًِ َة اِلََحِ ٔم ٌَّ ٔشسَّ إٔ َِ  ٔ ِهز َه أَبِزٔزُوا بٔالمُّ لَّ َُ  َو
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فہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہظ اوبرکبی، اوباعم

 ڈنھٹے فتق ںیم ڑپاھ رکف ویکہکن رگیم یک دشت دفزخ یک ابپ ےس وہیت ےہ

 اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رکان ) ینعی ڈنھٹے فتق ںیم ادا رک ان(۔

     680    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 تنيه بً ميتّص واُفی، اُحٖ بً یوُْ، رشیک، بياٌ، ٔيس بً ابی حازو، حرضت مٍیرہ بً شىبہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ِئس بِ  َٔ  ًِ ٌٕ َو ًِ بََيا یٕک َو ًِ رَشٔ َْ َو ُُ ًُ یُو ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًُ اِلُنِيَتّٔصٔ اِلَوا ثََيا َتنٔيُه بِ ٔ َحسَّ ًِ اِلُنٍٔیرَة ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ َو

 َِ  ٔ ٔ بٔاِلَهأجَزة ِهز َه َظََلَة المُّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی َمَي َر يَّا نَُعَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ ُشِىَبَة  ٌَّ بِ إٔ َِ  ٔ ََلة اَل َلَيا أَبِزٔزُوا بٔالعَّ َٕ

ِئح َجَهيََّه  َِ  ًِ َة اِلََحِ ٔم  ٔشسَّ

رر فایطس، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، ایبؿ،
ص

 

ی

 

لي
سیق نب ایب احزؾ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ  میمت نب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز رہظ دفرہپ وک ادا رکےت ےھت ، آپ ےن ںیمہ رفامای امنز وک ڈنھٹے فتق ںیم ڑپوھ اس 

 ےئل ہک رگیم یک دشت دفزخ یک اھبپ ےس وہیت ےہ ۔

رر :  رافی
ص

 

ی

 

لي
 فایطس، اقحس نب ویفس، رشکی، ایبؿ، سیق نب ایب احزؾ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع میمت نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رکان ) ینعی ڈنھٹے فتق ںیم ادا رک ان(۔

     681    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ونز، وبسالوہاب ثٕفی، وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

ثَيَ  ًُ وَُنَز َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو فٔیُّ َو َٕ
ا َوِبُس اِلَوهَّأب الثَّ

 ٔ ِهز لََّه أَبِزٔزُوا بٔالمُّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دبعارلنمح نب رمع، دبعاولاہب یفقث، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ر

 رہظ ڈنھٹے فتق ںیم ڑپوھ۔

 دبعارلنمح نب رمع، دبعاولاہب یفقث، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 امنز رصع اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع اک فتق

     682    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابً شہاب، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 َ َّهُ أَِخب ًٔ َمالٕٔک أَى ًِ أَىَٔس بِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر رَُه أَ

َيِذَهُب ا َِ ْة  َّٔىْة َحيَّ ِنُس ُمزَِت ِّی اِلَىِّصَ َوالصَّ ٌَ ُيَعَّ لََّه كَا َُ َّٔىْة َوَلِيهٔ َو ِنُس ُمزَِت ٔلَی اِلَىَوالٔی َوالصَّ اهُٔب إ  لذَّ

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رصع ادا رفامےت 
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 وہات ۔ہکبج وسرج دنلب افر رفنش وہات رھپ اجےن فاال وعایل کت الچ اجات رھپ یھب وسرج دنلب 

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع اک فتق

     683    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوائَٔص  َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ ُّْ َظَّ ی الئَّي
َّ اَلِت َظَّ َٔ َة 

ِيُئ َبِىُس َولَ  َّ ِنُس فٔی حُِجزَتٔی َلِه یُِمهٔزَِها اِل لََّه اِلَىِّصَ َوالصَّ َُ  ِيهٔ َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع

 اسہی رجحے ےک افرپ ںیہن یڑاھ اھت ۔ادا رفامیئ ہکبج دوھپ ریمے رجحے ںیم یھت ایھب 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز رصع یک دہگناتش

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہگناتشامنز رصع یک 
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     684    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، واظه بً بہسلہ، زْ بً حبيض، حرضت وَّی بً ابی ـالب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ًٔ حُبَِيٕض َو ِْ بِ ًِ زٔ ًٔ بَِهَسَلَة َو ًِ َوأظٔه بِ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب أَ َؤَِّی بِ

ٗٔ َمَِلَ اهَّلُ بُيُوَتهُ  اَل َیِوَو اِلَدِيَس َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َفیاهَّلٔ َظَّ ُِ ََلةٔ اِلُو ًِ العَّ لُوىَا َو ٍَ َنا َش َ٘ ُٔبُوَرهُِه ىَاّرا   ِه َو

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اعمص نب دہبہل، زر نب شیبح، رضحت یلع نب ایب قابل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

فں افر ربقفں وک آگ ےس رھب دے ےسیج اوہنں ےن ںیمہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج دنخؼ ےک رفز رفامای اہلل اعتٰیل اکرففں ےک رھگ

 درایمین امنز )رصع( ےس رفےک راھک ۔

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اعمص نب دہبہل، زر نب شیبح، رضحت یلع نب ایب قابل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع یک دہگناتش

     685    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ُاله، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٌَّ ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ الٕٔه َو َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

ََّنا ُوتَٔز أَهِلُُه َوَم  َٙأَى َِ ُّوتُُه َظََلةُ اِلَىِّصٔ  ٌَّ الَّٔذی َت ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ  الُهُ َو

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای البہبش سج یک امنز رصع وھچٹ یئگ وگای اس ےک رھگ فاےل افر امؽ الہک رک دای ایگ ۔
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 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع یک دہگناتش

     686    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً ـلحہ، زبيس، مزة، حرضت  :  راوی حّغ بً ونز، وبسالزحنً بً مہسی، یحٌ

 وبساهَّل )بً مسىوز( رضْ اهَّل ويہ

ثَيَ  ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َمِهسٔٓیٕ ح و َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ َوِنزٕو َحسَّ ُِّغ بِ ثََيا َح ثََيا َحسَّ اََل َحسَّ َٔ  ٌَ ًُ َهاُرو ا َیزٔیُس بِ

َّی اهَّلُ  َّْ َظَّ ٌَ الئَّي و ُ٘ اَل َحَبَس اِلُنرِشٔ َٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  ًِ ُمزََّة َو ًِ ُزبَِيٕس َو ًُ ـَِلَحَة َو ُس بِ ًِ َظََلةٔ اِلَىِّصٔ ُمَحنَّ َه َو لَّ َُ َوَلِيهٔ َو

 ًِ اَل َحَبُسوىَا َو َٕ َِ ِنُس  َّْ ٌَابَِت الصَّ ُٔبُوَرهُِه َوبُُيوَتُهِه ىَاّرا َحً َفی َمَِلَ اهَّلُ  ُِ  َظََلةٔ اِلُو

صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، ٰییحی نب میکح، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ہحلط، زدیب، رمة، رضحت دبعاہلل )نب وعسمد( ریض اہلل 

 وک امنز رصع ےس رفےک راھک ٰیتح ہک وسرج پھچ ایگ وت ہنع رفامےت ںیہ ہک )گنج دنخؼ ںیم( رشمنیک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 آپ ےن رفامای اوہنں ےن ںیمہ درایمین امنز )رصع( ےس رفاک اہلل اؿ یک ربقفں افر رھگفں وک آگ ےس رھب دے ۔

 )نب وعسمد( صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، ٰییحی نب میکح، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ہحلط، زدیب، رمة، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 امنز رغمب اک فتق
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 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب اک فتق

     687    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، ابواليجاشْ، حرضت راِي بً خسیج رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

اَل  َحسَّ َٔ  ِْ ثََيا أَبُو اليََّجأش نِٔىُت َحسَّ َُ

َیيِ  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ زَٔب َوََّی َوِهسٔ َر ٍِ ِّی اِلَن يَّا نَُعَّ ُ٘ وُل  ُٕ ًَ َخٔسیٕج َي ٔلَی َرأَِي بِ َّهُ َلَیِيُمزُ إ ُٓ أََحُسىَا َوإٔى َّصٔ

ثََيا إٔبِ  انٔیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو َیِحٌَْ الزَِّورَفَ ًُ ُموَسْ ىَِحَوهُ َمَوأٔٔي ىَِبلٔهٔ َحسَّ  َزاهٔيُه بِ

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، اوبااجنلیش، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ 

 اقمؾ وک دھکی اتیل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم رغمب ڑپےتھ رھپ مہ ںیم ےس وکیئ فاسپ آات وت فہ اےنپ ریت رگےن ےک

 )ینعی ادنریھا اانت مک اھچای وہات( ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، اوبااجنلیش، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب اک فتق

     688    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يىٕوب بً حنيس بً كاُب، مٍیرة بً وبسالزحنً، یزیس بً ابی وبيس، حرضت ُلنہ بً ا٘وً رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا اِلنُ  ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى َّهُ َحسَّ ًٔ أَى َو ِ٘ ًٔ اِْلَ َلَنَة بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی وُبَِيٕس َو ًِ یَزٔیَس بِ ًٔ َو ًُ َوِبسٔ الزَِّحَن ٍٔیَرةُ بِ
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زَٔب إَٔذا َتَواَرِت بٔاِلحَٔجأب  ٍِ َه اِلَن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ِّی َمَي اليَّ ٌَ ُيَعَّ  كَا

 نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن یلص وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح، سیدی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز رغمب اس فتق ادا رکےت بج وسرج رپدے ےک ےھچیپ پھچ اجات ۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب اک فتق

     689    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وباز بً وواو، ابً ابزاہيه، ٔتازة، حسً، احيْ بً ٔيس، حرضت وباس بً  :  راوی ْٰ ، ابزاہيه بً موس ْٰ محنس بً یحٌ

 وبسالنفلب رضْ اهَّل ويہ

 ًٔ ًِ وَُنَز بِ اؤ َو ًُ اِلَىوَّ ًُ ُموَسْ أَىَِبأَىَا َوبَّازُ بِ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ إٔبَِزاهٔيَحسَّ ًِ اِلَحَس َتاَزَة َو َٔ  ًِ َه َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ لٔٔب  ًٔ َوِبٔس اِلُنفَّ ًِ اِلَىبَّأس بِ ِيٕس َو َٔ  ًٔ ْٔ بِ ًِ اِْلَِحَي ًْٔ َوََّی َو َه ََل َتزَاُل أُمَّ لَّ َُ

َّْ َتِصتَبَٔک  زَٔب َحً ٍِ وا اِلَن ةٔ َما َلِه یَُؤَِخُ ّٔرِطَ وُل اِل ُٕ ًَ یَِحٌَْ َي َس بِ نِٔىت ُمَحنَّ َُ اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ بًِ َماَجَة  َٔ اليُُّجوُو 

ًٔ َوبَّا اؤ بِ ٔلَی اِلَىوَّ ََِذَهِبُت أَىَا َوأَبُو برَِکٕ اِْلَِویَُن إ َساَز  ٍِ َب اليَّاُس فٔی هََذا اِلَحٔسیٔث بَٔب َج إَٔلِیَيا أَ اِؼرَطَ أََِخَ َِ اؤ  ًٔ اِلَىوَّ ٔ بِ ِظَل ز

إَٔذا اِلَحٔسیُث ِٔيهٔ  َِ  أَبٔيهٔ 

دمحم نب ٰییحی، اربامیہ نب ومیس، ہداد نب وعاؾ، انب اربامیہ، اتقدة، نسح، افنح نب سیق، رضحت ہداس نب دبعابلطمل ریض اہلل ہنع 

 یگ بج کت امنز رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم اس فتق کت لسلسم رطفت رپ اقمئ رےہ

 رغمب وک اانت ؤمرخ ہن رکے ہک اتسرے ےنھگ وہ اجںیئ۔ اامؾ نب امہج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب ٰییحی وک ہی رفامےت انس ہک دغبادا ںیم

 الہ نف رضحات وک اس دحثی ںیم ارطضاب وہا وت ںیم افر اوبرکب انیع ، وعاؾ نب ہداد نب وعاؾ ےک اپس ےئگ اوہنں ےن ںیمہ اےنپ
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 فادل یک ایبض داھکیئ اس ںیم یھب ہی دحثی یھت ۔

دمحم نب ٰییحی، اربامیہ نب وم،ٰی، ہداد نب وعاؾ، انب اربامیہ، اتقدة، نسح، افنح نب سیق، رضحت ہداس نب دبعابلطمل ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 امنز اشعء اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء اک فتق

     690    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ ًِ أَبٔی الزِىَازٔ َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َزَة أَ

 ٔ ًْٔ َْلََمزِتُُهِه بَٔتأِخٔیر َّٖ َوََّی أُمَّ ٌِ أَُش اَل َلِوََل أَ َٔ َه  لَّ َُ  اِلٔىَصائٔ َو

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ارگ ےھجم اینپ اتم رپ رگاین اک ادنہشی ہن وہات وت ںیم اؿ وک اشعء اتریخ ےس ڑپےنھ اک مکح داتی ۔

 ؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، ایفس :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 امنز اشعء اک فتق

     691    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برک بً ابی شیبہ، ابواُامہ و وبساهَّل بً ىنیر، وبيساهَّل، ُىيس بً ابی ُىيس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہابو  :  راوی

ًِ وُبَِئس اهَّلٔ وَ  ٕ َو ًُ ىَُنیِر اَمَة َوَوِبُس اهَّلٔ بِ َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ ًٔ أَبٔی  ٔىئس بِ َُ ًِ أَبٔی هَُزیِزََة ًِ  َو

ُت َظََلَة اِلٔىَص  ِ
ًْٔ َْلََخَّ َّٖ َوََّی أُمَّ ٌِ أَُش لََّه َلِوََل أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ْٔ ٔلَی ثُلُٔث اللَِّئل أَِو نِٔع أئ إ

 اللَِّئل 

دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اوب رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ف دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، 

 ؤمرخ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ےھجم اینپ اتم رپ رگاین اک ادنہشی ہن وہات وت ںیم امنز اشعء وک اہتیئ رات کت ای آدیھ رات کت

 رکات ۔

 نب ریمن، دیبعاہلل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوب رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ف دبعاہلل  :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء اک فتق

     692    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، خالس بً حار ُ، حنيس، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًُ َمالٕٔک  ئَٔل أَىَُس بِ ُُ اَل  َٔ ثََيا حَُنِيْس  ًُ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی  َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي َدَذ اليَّ
َهِل اتَّ

یٕب  ٔلَی رَقٔ َ َلِيَلّة َظََلَة اِلٔىَصأئ إ
اَل َنَىِه أََخَّ َٔ َه َخاَتّنا  لَّ َُ َبَل َوَلِیَيا بَٔوِجهٔهٔ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِٔ َّی أَ ا َظَّ َلنَّ َِ ِئل  ًِ َشرِطٔ اللَّ ٔم
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 َ اَل أَى َٔ ََلَة  ًِ َتزَالُوا فٔی َظََلةٕ َما اىَِتَمزِتُِه العَّ ُِه َل َّٙ ِوا َوىَاُموا َوإٔى ِس َظلَّ َٔ ٌَّ اليَّاَس  ٔ اَل إ َٕ ٔلَی َوبٔئغ َخاَتنٔهٔ َِ ِّی أَىُِمزُ إ َن أ َ٘  ْس 

 نب احرث، دیمح، رضحت اسن نب امکل ےس وپاھچ ایگ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارتشگنی  ینہ ؟ رفامای یج دمحم نب ینثم، اخدل

آپ ےن فصن بش ےک رقبی کت امنز اشعء ؤمرخ رفامیئ بج آپ امنز ڑپھ ےکچ وت امہری رطػ رہچہ ایک افر رفامای ولگ امنز ڑپھ رک 

یہ ںیم رےہ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک )اس فتق( آپ یک ارتشگنی  ر ںیم رےہ لسلسم امنزوس رےہ افر  م بج کت امنز ےک ااظتن

 یک کمچ اب یھب وگای ریمی اگنوہں ےک اسےنم ےہ ۔

 دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء اک فتق

     693    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ليثْ، وبسالوار ُ بً ُىيس، زاؤز بً ابی ہيس، ابونرضة، حرضت ابوُىيس رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ونزاٌ بً موس

ًُ أَبٔی هِٔيٕس  ثََيا َزاُوزُ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ بِ ُّْ َحسَّ ِيثٔ
ًُ ُموَسْ اللَّ ٌُ بِ ثََيا ؤِنَزا ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  َة َو ًِ أَبٔی َنرِضَ َو

زٔٔب ثُهَّ  ٍِ َه َظََلَة اِلَن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی بَٔيا َر اَل َظَّ َّی بٔهِٔه ثُهَّ  َٔ ََِعَّ َج  َِرَخَ َّْ َذَهَب َشرِطُ اللَِّئل  ِج َحً َلِه یرَِخُ

ََلَة َوَلِوََل الؽَّ  ِوا َوىَاُموا َوأْمُتَْن َلِه َتزَالُوا فٔی َظََلةٕ َما اىَِتَمزِتُِه العَّ ِس َظلَّ َٔ ٌَّ اليَّاَس  ٔ اَل إ ٌِ أَُؤَِخَ َٔ ٕٔيُه أَِحبَِبُت أَ ُْ َوالسَّ ٔىي

 ٔ ٔلَی َشرِطٔ اللَِّئل  َهٔذه ََلَة إ  العَّ

رمعاؿ نب وم،ٰی یثیل، دبعاولارث نب دیعس، داؤد نب ایب دنہ، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 رھپ رشتفی الےئ افر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ امنز رغمب ڑپاھیئ رھپ ابرہ رشتفی ہن الےئ ٰیتح ہک )رقتةی( آدیھ رات سگر یئگ

رفامای ولگ امنز ڑپھ رک وس رےہ افر  م لسلسم امنز یہ ںیم رےہ ، بج کت امنز اک ااظتنر رکےت دنسپ رک اتہک فصن بش کت امنز ؤمرخ 
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 رکفں ۔

 رمعاؿ نب وم،ٰی یثیل، دبعاولارث نب دیعس، داؤد نب ایب دنہ، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ارب ںیم امنز دلجی ڑپانھ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ارب ںیم امنز دلجی ڑپانھ

     694    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابؤَلبہ، ابومہاجز، حرضت  وبسالزحنً بً ابزاہيه و محنس بً ظباح، :  راوی وليس بً مسله، اوزاعی، یحٌ

 بزیسہ اُلیم رضْ اهَّل ويہ

ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ  ثََيا اِلَولٔيُس بِ اََل َحسَّ َٔ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َوُمَحنَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ َحسَّ ثَىْٔ َیِحٌَْ بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ

َلیٔمِ  ُِ ًِ بَُزیَِسَة اِْلَ ٔ َو ًِ أَبٔی اِلُنَهأجز ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو ٕ َو ثٔیر َ٘ اَل أَبٔی  َٕ َِ لََّه فٔی ٌَزَِوةٕ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ يَّا َمَي َر ُ٘ اَل  َٔ  

َِاَتِتهُ َظََلةُ اِلَىِّصٔ َحبَٔق َوَنلُهُ   ًِ َُّه َم إٔى َِ ِئه  ٍَ ََلةٔ فٔی اِلَيِوؤ اِل  برَِکُوا بٔالعَّ

، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، اوباہمرج، رضحت ربدیہ ایملس ریض اہلل ہنع دبعارلنمح نب اربامیہ ف دمحم نب ابصح، فدیل نب ملسم، افزایع

رفامےت ںیہ ہک مہ اکی گنج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ، آپ ےن اراشد رفامای ارب ےک دؿ امنز ںیم دلجی رکف 

 ویکہکن سج یک رصع یک امنز رہ یئگ اس ےک لمع اضعئ وہ ےئگ ۔

ارلنمح نب اربامیہ ف دمحم نب ابصح، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، اوباہمرج، رضحت ربدیہ ایملس ریض دبع :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دنین یک فہج ےس ای وھب ےل ےس سج یک امنز رہ یئگ ؟۔

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دنین یک فہج ےس ای وھب ےل ےس سج یک امنز رہ یئگ ؟۔

     695    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، یزیس بً زْیي، حجاج، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًِ أَىَٔس َحسَّ  َتاَزةُ َو َٔ ثََيا  ثََيا َحجَّاْج َحسَّ یِٕي َحسَّ َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ُّْ ثََيا َنِّصُ بِ ٔي ئَٔل اليَّ ُُ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک   بِ

ُُٔس َويِ  ََلةٔ أَِو یَزِ ًِ العَّ ُُّل َو ٍِ ًِ الزَُّجٔل َي َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو هَاَظَّ اَل ُيَعِليَها إَٔذا َذرَکَ َٔ  َها 

ی، سیدی نب زرعی، اجحج، اتقدة، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 ار وہں( وت ڑپھ ےل ۔اس رمد ےک قلعتم سج یک امنز وھبےل ےس ای وسےت رےنہ یک فہج ےس وھچٹ اجےئ ؟ رفامای بج اید آےئ )ای دیب

ی، سیدی نب زرعی، اجحج، اتقدة، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دنین یک فہج ےس ای وھب ےل ےس سج یک امنز رہ یئگ ؟۔

     696    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبارة بً مٍلس، ابووواىہ، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ولُ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا أَبُو َوَواىََة َو ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ لََّه اهَّلٔ َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ
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َها ِلُيَعِلَها إَٔذا َذرَکَ َِ َْ َظََلّة  ًِ ىَٔس  َم

س، اوبوعاہن، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج 

ل

 

نع

ابجرة نب 

 امنز وھبؽ اجےئ وت بج اید آےئ وت ڑپھ ےل۔

س، اوبوعاہن، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

نع

 ابجرة نب 

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دنین یک فہج ےس ای وھب ےل ےس سج یک امنز رہ یئگ ؟۔

     697    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 َحملہ بً یحٌْ، وبساهَّل بً وہب، یوىس، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ىٔ  َُ  ًِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ثََيا یُوىُُس َو ًُ َوهِٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َحسَّ ًٔ اِلُنَسِئب َو يسٔ بِ

َّْ إَٔذا أَزِ  ََِساَر َلِيَلهُ َحً ًِ ٌَزَِوةٔ َخِيبََر  َل ٔم َّ َٔ لََّه حٔیَن  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر اَل لٔبََٔلٕل أَ َٔ َس َو هُ اِلرَکَی رَعَّ َ٘ َر

َّی بََٔلْل َم  ََِعَّ تََيَس اكَِِلِ َلَيا اللَِّيَل  ُِ ِجزُ ا َّ اَرَب اِل َٕ ا َت َلنَّ َِ لََّه َوأَِظَحابُهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُِٔسَر َلُه َوىَاَو َر  ا 

َلِه َيِستَ  َِ ٔلَی َراحَٔلتٔهٔ  َلَبِت بََٔلَّل َوِیَياُه َوهَُو ُمِستَئْس إ ٍَ َِ  ٔ ِجز َّ ٔلَی َراحَٔلتٔهٔ ُمَوأجَه اِل ًِ أَِظَحابٔهٔ  ِئِٕن بََٔلْل إ بََٔلْل َوََل أََحْس ٔم

 ُُ ًَ َر زَ َّ َِ اّلا  َٕ تٔي ُِ َلُهِه ا َه أَوَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر َِکَا ِنُس  بَِتُهِه الصَّ َّْ َْضَ لََّه َحً َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ

اَل بََٔلْل أََخَذ  َٕ َِ اَل أَِی بََٔلُل  َٕ َتازُوا َِ ِٔ ا َِ َتازُوا  ِٔ اَل ا َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ ِّی یَا َر بٔی أَىَِت َوأُم
َ ٔسَک بٔأ ِّ ٔسْ الَّٔذی أََخَذ بَٔي ِّ بَٔي

ََلةَ  اَو العَّ َٔ َ أ َِ َه َوأََمَز بََٔلَّل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَ َر ی بٔهِٔه العُّ َرَواحَٔلُهِه َشِيّئا ثُهَّ َتَوؼَّ
َّ ََِعَّ   ُّْ ٔي َضْ اليَّ َٔ ا  َلنَّ َِ ِبَح 

ٌَّ اهََّل َوزَّ َو  إٔ َِ َها  ِلُيَعِلَها إَٔذا َذرَکَ َِ َْ َظََلّة  ًِ ىَٔس اَل َم َٔ ََلَة  َه العَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٔاَل َظَّ ی  ََلَة لٔٔذرِکٔ اَل َوأَِٔٔه العَّ َٔ َجلَّ 

ی ُؤَها لٔلِذرِکَ ًُ ٔشَهإب َيِْقَ ٌَ ابِ  َوكَا
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 نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل رحہلم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج زغفہ ربیخ ےس فاسپ وہےئ وت رات رھب ےتلچ رےہ ، بج آپ وک افھگن آےن یگل وت ارت ڑپے افر البؽ ےس اہک 

روھک۔ البؽ ےن انتج دقمر ںیم اھت ، لفن ادا ےئک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک اسیھت  امہرے ےئل  م رات اک ایخؽ

وس ےئگ ، بج رجف رقبی وہیئ وت البؽ ےن اینپ افینٹن ےک اسھت کیٹ اگل دی رجف )رشمؼ( یک رطػ ہنم رک ےک ، سپ البؽ رپ ایس افینٹن رپ 

 اؿ یک آھکن  یلھ ہن یسک افر احصیب یک ، اہیں کت ہک اؿ وک دوھپ وسحمس وہیئ وت بس ےس ےلہپ یبن کیٹ یک احتل ںیم دنین اغبل آیئگ ہن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےگ افر ربھگا رک رفامای ارے البؽ ! )ہی ایک وہا ؟( البؽ ےن رعض ایک ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ اے اہلل 

ےن آپ یک اجؿ وک رفےک راھک ، آپ ےن رفامای افوٹنں وک الچؤ ولوگں ےن وھتڑی ےک روسؽ! ریمی اجؿ وک ایس ےن رفےک راھک سج 

دفر کت اےنپ افوٹنں وک الچای )آپ اس ہگج ےس ےلچ ےئگ ویکہکن فاہں اطیشؿ اھت ےسیج دفرسی رفاتی ںیم ےہ( رھپ آپ ےن فوض ایک 

وک وھبؽ اجےئ وت بج اس وک اید آےئ ڑپھ ےل اس ےئل ہک افر حبص یک امنز ڑپاھیئ بج آپ امنز ڑپھ ےکچ وت آپ ےن رفامای وج صخش امنز 

رِق۔
ْ
 ِک

 

 َة ِل
َ
ل َّ
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ل
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ِ

ق

َ
أ
َ
 اہلل اعتٰیل ےن رفامای اقمئ رک امنز وک ریمی اید یک اخرط افر انب اہشب اس آتی وک ویں ڑپےتھ ۔ف

 اہلل ہنع رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دنین یک فہج ےس ای وھب ےل ےس سج یک امنز رہ یئگ ؟۔

     698    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ز بً زیس، ثابت، وبساهَّل بً رباح، ابؤتازة، حرضت ابؤتازہاحنس بً وبسة، حنا :  راوی

 َٔ ًِ أَبٔی  ًٔ َربَإح َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ ثَابٕٔت َو ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ یَفُهِه فٔی َحسَّ وا َترِفٔ اَل َذرَکُ َٔ َتاَزَة 

َّْ اَل ىَاُموا َحً َٕ َِ رِفٔ  اليَِّوؤ  ََّنا التَّ یْق إٔى لََّه َلِيَس فٔی اليَِّوؤ َترِفٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ِنُس  یُق فٔی ـََلَىِت الصَّ

سٔ  ٍَ ًِ اِل ِٔتَٔها ٔم َها َولَٔو ِلُيَعِلَها إَٔذا َذرَکَ َِ ِه َظََلّة أَِو ىَاَو َوِيَها  ُ٘ َْ أََحُس إَٔذا ىَٔس َِ َمةٔ  َٕ ََِسنَٔىىْٔ  اِلَي ًُ َربَإح  اَل َوِبُس اهَّلٔ بِ َٔ

ِّی َشاهْٔس لِٔلَحسٔ  إٔن َِ َْ تَُحِس ُُ  ِي َ٘ ًَِّْ اىُِمزِ  اَل یَا  َٕ َِ ًُ اِلُحَعیِٔن َوأَىَا أَُحِس ُُ بٔاِلَحٔسیٔث  ٌُ بِ َّی ؤِنَزا ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ یٔث َمَي َر
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َنا أَىرَِکَ مٔ  َِ اَل  َٔ لََّه  َُ  ًِ َحسٔیثٔهٔ َشِيّئااهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اہک  ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدة، رضحت اوباتقدہ رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن دنین ںیم وکاتیہ اک ذرک ایک ،

 وسےت رےہ ٰیتح ہک وسرج ولطع وہ ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسےت ںیم ھچک وکاتیہ ںیہن وکاتیہ وت اجےتگ ںیم

ےہ ، اےئلس بج مہ ںیم ےس وکیئ یھب امنز وھبؽ ےس وھچڑ دے ای دنین ںیم وھچڑ اجےئ وت بج اید آےئ وت اس فتق ڑپھ ےل افر آدنئہ 

 فتق رپ امنز ڑپےھ۔ اوباتقدہ ےک اشرگد دبعاہلل نب رابح ےتہک ںیہ ہک ںیم ہی دحثی ایبؿ رک راہ اھت ہک رمعاؿ نب نیصح ےن انس وت رفامای

رک دحثی ایبؿ رکان ویکہکن اس فاب ہ ںیم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت ، رفامےت ںیہ ہک اوہنں  اے وجاؿ ! وسچ

 ےن اس ںیم ےس یسک ابت یک یھب رتددی ہن رفامیئ ۔

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، دبعاہلل نب رابح، اوباتقدة، رضحت اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ذعر افر وبجمری ںیم امنز اک فتق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ذعر افر وبجمری ںیم امنز اک فتق

     699    حسیث                               جلس اول  :  جلس

زراورزی، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، بِس بً ُىيس و ارعج، حرضت  محنس بً ظباح، وبسالىزیز بً محنس :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَ  َراَوِرزٔیُّ أَِخبََرنٔی َزیُِس بِ ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ َيَسإر َوَو ًِ َوَفأئ بِ َلَه َو ُِ

َه  بُِِسٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٔج یَُحِسثُوىَُه َو ًِ اِْلرَِعَ ٔىيٕس َوَو َُ  ًٔ ًِ اِلَىِّصٔ بِ ًِ أَِزَرَک ٔم اَل َم َٔ

َى  ِ٘ ِبٔح َر ًِ العُّ ًِ أَِزَرَک ٔم َها َوَم َ٘ ِس أَِزَر َٕ َِ ِنُس  زَُب الصَّ ٍِ ٌِ َت ِبَل أَ َٔ َىّة  ِ٘ َهاَر َ٘ ِس أَِزَر َٕ َِ ِنُس  ٌِ َتِفلَُي الصَّ ِبَل أَ َٔ  ّة 
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دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رسب نب دیعس ف ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

 یک اکی رتعک اک یھب وم ع لم ایگ وت رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےسج رغفب سمش ےس لبق رصع

 اس وک رصع لم یئگ افر ےسج ولطع سمش ےس لبق حبص یک اکی رتعک یھب لم یئگ وت )فہ اےسی یہ ےہ ہک وگای( اس وک حبص یک امنز لم یئگ ۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رسب نب دیعس ف ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ذعر افر وبجمری ںیم امنز اک فتق

     700    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ مّصی، وبساهَّل بً وہب، یوىس، ابً شہاب، رعوة، حرضت وائصہ رضْ  :  راوی احنس بً ونزو بً َسح و َحملہ بً یحٌ

 اهَّل ويہ

ًُ یَِحٌَْ اِلنِّٔصٔ  َمَلُة بِ ٔح َوََحِ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ اَل أَِخبََرنٔی یُوىُُس َو َٔ ًُ َوهِٕب  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ یَّا

ًِ ا ًِ أَِزَرَک ٔم اَل َم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ َوَة َو ًِ رُعِ ًٔ ٔشَهإب َو ٌِ َتِفلَُي ابِ ِبَل أَ َٔ َىّة  ِ٘ ِبٔح َر لعُّ

نِ  ثََيا جَ الصَّ َها َحسَّ َ٘ ِس أَِزَر َٕ َِ ِنُس  زَُب الصَّ ٍِ ٌِ َت ِبَل أَ َٔ َىّة  ِ٘ ًِ اِلَىِّصٔ َر ًِ أَِزَرَک ٔم َها َوَم َ٘ ِس أَِزَر َٕ َِ ًٔ ُس  ًُ اِلَحَس نٔيُل بِ

ًِ أَبٔی هَُزیِزََة أَ  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًِ الزُّهِزِٔی َو ثََيا َمِىَنْز َو ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ََِذرَکَ َحسَّ اَل  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر

 ىَِحَوهُ 

ادمح نب رمعف نب رسح ف رحہلم نب ٰییحی رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ع رجف ےس لبق حبص یک اکی رتعک لم یئگ وت اس وک حبص یک امنز لم یئگ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےسج ولط

افر سج وک رغفب سمش ےس لبق رصع یک اکی رتعک لم یئگ وت )وگ ای اےسی صخش وک یھب( امنز رصع لم یئگ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 ہنع ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔
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 رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنعادمح نب رمعف نب رسح ف رحہلم نب ٰییحی  :  رافی

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

  

 اشعء ےس لبق وسان افر اشعء ےک دعب ابںیت رکان عنم ےہ ۔

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اشعء ےس لبق وسان افر اشعء ےک دعب ابںیت رکان عنم ےہ ۔

     701    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس و محنس بً جىرف و وبسالوہاب، ووٓ، ابوميہال، ُيار بً َُلمہ، حرضت  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 ابوبززہ رضْ اهَّل ويہ

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَ َحسَّ ْٓ َو ثََيا َوِو الُوا َحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ َوَوِبُس اِلَوهَّأب  ُس بِ ٔىيٕس َوُمَحنَّ َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ بٔی اِلنِٔيَهأل بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ َلیٔمِ  ُِ ًِ أَبٔی بَزَِزَة اِْلَ ََلَمَة َو َُ  ًٔ يَّارٔ بِ َُ ٌَ ٌِ یَُؤَِخَ اِلٔىَصاَئ َوكَا َه َيِسَتٔحبُّ أَ
لَّ َُ

ِبَلَها َواِلَحٔسیَث َبِىَسهَا َٔ ِوَو  ُه اليَّ  َیرِکَ

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج ف دبعاولاہب، وعػ، اوباہنمؽ، ایسر نب السہم، رضحت اوبربزہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

فآہل فملس وک اشعء یک امنز اتریخ ےس ڑپانھ دنسپ اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء ےس لبق وسان افر  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اشعء ےک دعب ابںیت رکان اندنسپ رفامےت ےھت ۔

 اہلل ہنع دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج ف دبعاولاہب، وعػ، اوباہنمؽ، ایسر نب السہم، رضحت اوبربزہ ریض :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب
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 اشعء ےس لبق وسان افر اشعء ےک دعب ابںیت رکان عنم ےہ ۔

     702    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ابونىيه، محنس بً بصار، ابووامز، وبساهَّل بً وبسالزحنً بً ٔاُه، ٔاُه، حرضت وائصہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہا

ثََيا أَبُو إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه ح و َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اََل حَ  َحسَّ َٔ  ٕ ًُ َوِبسٔ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ سَّ

اَلِت َما ىَاَو  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ٔه َو ُٔ ا َٕ ًٔ اِل ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ائٔفٔیُّ َو
ًٔ َيِىََّی الفَّ ًٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ الزَِّحَن وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

َنَز َبِىَسَها َُ ِبَل اِلٔىَصأئ َوََل  َٔ َه  لَّ َُ  َو

 نب ایب ہبیش، اوبمیعن، دمحم نب اشبر، اوباعرم، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ اوبرکب

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء ےس لبق وسےئ ہن اشعء ےک دعب ابںیت ںیک )ینعی ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ملس اک

 اھت( ۔ ومعمؽ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبمیعن، دمحم نب اشبر، اوباعرم، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افر اشعء ےک دعب ابںیت رکان عنم ےہ ۔اشعء ےس لبق وسان 

     703    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً ُىيس و اُحٖ بً ابزاہيه بً حبيب و وَّی بً ميذر، محنس بً ِؽيل، وفاٍ بً ُائب، شٕيٖ، حرضت  :  راوی

 وبساهَّل بً مسىوز رضْ اهَّل ويہ

ثَيَ  الُوا َحسَّ َٔ ًُ اِلُنِئذرٔ  ًٔ َحبٔيٕب َوَؤَّیُّ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ٔىيٕس َوإ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا َحسَّ َُِؽِيٕل َحسَّ  ًُ ُس بِ ا ُمَحنَّ
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 ُُ اَل َجَسَب َلَيا َر َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٖٕ َو ًِ َشٕٔي ائٔٔب َو ًُ السَّ َنَز َبِىَس َوَفاُئ بِ لََّه السَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ

 اِلٔىَصأئ َيِىىْٔ َزَجَزىَا

دبع اہلل نب دیعس ف ااحسؼ نب اربامیہ نب بیبح ف یلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف، اطعء نب اسبئ، قیقش، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض 

  ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اشعء )یک امنز( ےک دعب ابںیت رکےن ےس یتخس ےس عنم رفامای۔اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

دبعاہلل نب دیعس ف اقحس نب اربامیہ نب بیبح ف یلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف، اطعء نب اسبئ، قیقش، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 وعسمد ریض اہلل ہنع

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

  

مہ ےنہک ےس اممتعن

 

عی
 امنز اشعء وک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

مہ ےنہک ےس اممتعن

 

عی
 امنز اشعء وک 

     704    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  بً ابی لبيس، ابوُلنہ، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہہصاو بً ونار و محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، وبساهَّل :  راوی

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ  َحسَّ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ أَبٔی َلبٔيٕس َو بِ

وُل  ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ََّها اِلٔىَصاُئ ابِ إٔى َِ ٔه َظََلتُِٔٙه  ُِ اُب َوََّی ا لٔبَيَُِّٙه اِْلرَِعَ ٍِ ََل َت

ٔبٔٔل  ِْ ٌَ بٔا َُّهِه َليُِىتُٔنو  َوإٔى

اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب دیبل، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اہمتری امنز ےک انؾ ںیم داہییت  م رپ اغبل ہن آںیئ اس اک انؾ اشعء ےہ افر فہ روسؽ اہلل یلص اہلل

 ادنریھے ںیم افوٹنں اک دفدھ دفےتہ ںیہ ۔
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 اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب دیبل، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

مہ ےنہک ےس اممتعن

 

عی
 امنز اشعء وک 

     705    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وجَلٌ، مٕبری، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہيىٕوب بً حنيس بً كاُب، مٍیرة بً وبسالزحنً،  :  راوی

 ٌَ ًٔ َوِجََل ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ َو ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا اِلُنٍٔیَرةُ بِ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َحسَّ بُرِٔی َو ِٕ ًِ اِلَن َو

ًُ حَُنِيٕس  وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة ح و َحسَّ ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ َمَلَة َو ًٔ ََحِ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َو ثََيا ابِ َحسَّ

 ًُ ٔه َظََلتُِٔٙه َزاَز ابِ ُِ اُب َوََّی ا لٔبَيَُِّٙه اِْلرَِعَ ٍِ اَل ََل َت َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َم  أَ ََّنا ََحِ ََّنا هَٔی اِلٔىَصاُئ َوإٔى إٔى َِ َلَة 

ٔبٔٔل  ِْ ِٔوَتأمهِٔه بٔا ْٔ ٌَ اِلَىَتَنُة  ولُو ُٕ  َي

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح، دمحم نب الجعؿ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

ےک انؾ ںیم داہییت  م رپ اغبل ہن آںیئ اکی رفاتی ںیم ےہ ہی یھب رفامای ہک اس اک انؾ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمتری امنز

مہ اس ےئل ےتہک ںیہ ہک فہ اتریکی ںیم افوٹنں اک دفدھ دفےتہ ںیہ ۔

 

عی
 اشعء یہ ےہ افر داہییت 

 ریض اہلل ہنعوقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح، دمحم نب الجعؿ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ : ابب
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 اذاؿ یک ادتباء

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک ادتباء

     706    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو وبيس محنس بً وبيس بً مينوٌ مسنی، محنس بً ُلنہ َحانی، محنس بً اُحٖ، محنس بً ابزاہيه تيیم، محنس  :  راوی

 بً وبساهَّل بً زیس، حرضت وبساهَّل بً زیس

َلَنَة اِلََحَّ  َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٕ اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ ًٔ َمِيُنو ًُ وُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا أَبُو وُبَِيٕس ُمَحنَّ
ثََيا َحسَّ َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ انٔیُّ َحسَّ

وُل اهَّلٔ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َزیِٕس َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه التَِّيیٔمُّ َو ُس بِ ِس َههَّ ُمَحنَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ٗٔ َوأََمَز بٔاليَّ  ٌٔ یَحِ بٔاِلبُو ا ٌٔ أَِخرَضَ اَل َرأَیُِت َرُجَّل َوَلِيهٔ ثَِوبَا َٔ ًُ َزیِٕس فٔی اِلَنَياؤ  أُرَٔی َوِبُس اهَّلٔ بِ َِ َِئُحَت  ُٔؤس  ا ا ُّ ُٔو نُٔل ىَا

 ٔ ََلة ٔلَی العَّ ُِٔلُت أُىَازٔی بٔهٔ إ اَل َوَما َتِعَيُي بٔهٔ  َٔ ُٔوَس  ِلُت َلهُ یَا َوِبَس اهَّلٔ َتبٔيُي اليَّا ُٕ ًِ َذلَٔک  َِ ٕ ٔم ََل أَزُلَُّک َوََّی َخیِر َِ اَل أَ َٔ

ٌِ ََل إَٔلَه  بَرُ أَِشَهُس أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ وُل اهَّلُ أَ ُٕ اَل َت َٔ ٌَّ ُِٔلُت َوَما هَُو  ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ

ّسا  ََلحٔ ُمَحنَّ َّ ََلةٔ وَیَّ َوََّی اِل ََلةٔ َویَّ َوََّی العَّ وُل اهَّلٔ وَیَّ َوََّی العَّ ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ أَِشَهُس أَ ُُ بَرُ َر ِ٘ ََلٔح اهَّلُ أَ َّ  َویَّ َوََّی اِل

 َّ ًُ َزیِٕس َحً َج َوِبُس اهَّلٔ بِ َِرَخَ اَل  َٔ بَرُ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ  ِ٘ اَل یَا اهَّلُ أَ َٔ أَِخبََرُه بَٔنا َرأَی  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ْ أَتَی َر

ولُ  ُُ اَل َر َٕ َِ غَّ َوَلِيهٔ اِلَدبََر  َٕ َِ ا  ُّ ُٔو ٌٔ َیِحنُٔل ىَا ا ٌٔ أَِخرَضَ وَل اهَّلٔ َرأَیُِت َرُجَّل َوَلِيهٔ ثَِوبَا ُُ َُ  َر َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو لََّه اهَّلٔ َظَّ

 َّ إٔى َِ ٔ بََٔلْل  أَِلَٕٔها َوَلِيهٔ َوِلیَُياز َِ ٔلَی اِلَنِسجٔٔس  ِج َمَي بََٔلٕل إ َِاَِخُ ِس َرأَی ُرِؤیَا  َٔ ٌَّ َظاحَٔبُِٙه  ٔ اَل إ َٔ هُ أَىَِسی َظِوّتا ٔمِيَک 

َجَىِلُت أُِلٕٔيَها َوَلِيهٔ َوهَُو یَُيازٔی بٔهَ  َِ ٔلَی اِلَنِسجٔٔس  ِجُت َمَي بََٔلٕل إ اَل یَا َِرَخَ َٕ َِ َج  َِرَخَ ِؤت  أب بٔالعَّ ًُ اِلَدفَّ ََِسنَٔي وَُنزُ بِ ا 

یٔمُّ أَ 
َٙ أَِخبََرنٔی أَبُو برَِکٕ اِلَح َِ اَل أَبُو وُبَِيٕس  َٔ ِس َرأَیُِت ٔمِثَل الَّٔذی َرأَی  َٕ وَل اهَّلٔ َواهَّلٔ َل ُُ ًَ َزیِٕس اِْلَِنَعارٔیَّ َر ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ بِ

 ٔ اَل فٔی َذل ًِ اهَّلَٔٔ ثٔیّرا إٔذِ أََتانٔی بٔهٔ اِلَبٔصیرُ ٔم َ٘  ٌٔ اؤ َحِنّسا َوََّی اِْلََذا رِٔکَ ِْ ِو بٔهٔ َلَسیَّ َک أَِحَنُس اهََّل َذا اِلَجََلٔل َوَذا ا أرَِکٔ َِ  

َنا َجاَئ َزاَزنٔی َتِؤٔیّرا ًَّ ثَََل ُٕ كُلَّ ٔ  َبٔصیّرا فٔی َلَيإل َوالَی بٔه
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نب ومیمؿ دمین، دمحم نب ہملس رحاین، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ یمیت، دمحم نب دبعاہلل نب زدی، رضحت دبعاہلل نب اوب دیبع دمحم نب دیبع 

رتاش ایل  زدی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارادہ رفام ایل رناگنس وجباےن اک افر مکح ددیای انوقس یک ایتری اک۔ سپ فہ

اہلل نب زدی وک وخاب داھکیئ دای ےتہک ںیہ ںیم ےن داھکی اکی رمد دف ک ز ڑپکے ےنہپ وہےئ انوقس ااھٹےئ وہےئ ےہ ںیم ےن ایگ وت دبع

اس ےس اہک اے اہلل ےک دنبے ! ایک ہی انوقس وچیب ےگ ؟ ےنہک اگل  م اس وک ایک رکف ےگ ؟ ںیم ےن اہک ںیم اس ےک ذرہعی امنز اک االعؿ 

ںیھمت اس ےس رتہب زیچ ہن اتبؤں ؟ ںیم ےن اہک اس ےس رتہب ایک ےہ ؟ ےنہک اگل  م ویں وہکں )اذاؿ لمکم( ےتہک ںیہ  رکفں اگ ےنہک اگل ںیم

ںیم )دیبار وہےن رپ( الکن افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک وخاب انسای ، رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! 

س اکی رمد داھکی سج ےن انوقس ااھٹای وہا ےہ افر اسرا وخاب ایبکن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم ےن دف ک ز ڑپکفں ںیم وبلم

فملس ےن رفامای اہمترے اسیھت ےن اکی )ااھچ( وخاب داھکی  م البؽ ےک اسھت دجسم اجؤ افر البؽ اذاؿ دے ویکہکن اس یک آفاز  م ےس 

ایگ ، ںیم اؿ وک اھکسات اجات افر فہ اکپرےت اجےت ےتہک ںیہ ہک رمع نب اطخب ےن ہی آفاز ینس وت دنلب ےہ۔ ےتہک ںیہ ںیم البؽ ےک اسھت دجسم 

آےئ افر رعض یک اے اہلل ےک روسؽ ! دخبا ںیم ےن یھب ااسی یہ وخاب داھکی اسیج اس ےن داھکی۔ اامؾ انب امہج ےک ااتسذ اوبدیبع ےتہک 

 زدی ااصنری ےن اس ابرے ںیم ہی اراعر ےہک ںیم زبریگ افر ااسحؿ رکےن فاےل ںیہ ےھجم اوبرکب یمکح ےن اہک ہک رضحت دبعاہلل نب

اہلل یک دمح ف رعتفی رکات وہں افر تہب رعتفی اذاؿ اھکسےن رپ بج وخربخشی دےنی فاال رفہتش اہلل یک اجبن ےس ریمے اپس اذاؿ 

ریمے اپس آای افر بج یھب آای ریمے زعت افر الای ، ریمے زندکی اسیک زعت فاال وخربخشی انسےن فاال ےہ ، نیت رات لسلسم 

 فاقر ںیم ااضہف رک ایگ ۔

اوب دیبع دمحم نب دیبع نب ومیمؿ دمین، دمحم نب ہملس رحاین، دمحم نب اقحس، دمحم نب اربامیہ یمیت، دمحم نب دبعاہلل نب زدی، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب زدی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک ادتباء

     707    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً خالس بً وبساهَّل واُفی، خالس بً وبساهَّل واُفی، وبسالزحنً بً اُحٖ، زہزی، ُاله، حرضت  :  راوی
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 وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہ

َٖ وَ  َح ُِ ٔ ًٔ إ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا أَبٔی َو ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَوا ًُ َخالٔٔس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔيهٔ  ًِ الزُّهِزِٔی َحسَّ الٕٔه َو َُ  ًِ َو

 َٗ وا اِلبُو ََِذرَکُ ََلةٔ  ٔلَی العَّ ُهِه إ َتَصاَر اليَّاَس لَٔنا یُهٔنُّ ُِ َه ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ٔ ثُهَّ  أَ ًِ أَِجٔل اِلَيُهوز َهُه ٔم رَکٔ َِ

أُرٔ َِ ًِ أَِجٔل اليََّعاَری  َهُه ٔم رَکٔ َِ ُٔوَس  وا اليَّا ًُ َزیِٕس َذرَکُ اُل َلُه َوِبُس اهَّلٔ بِ َٕ ًِ اِْلَِنَعارٔ يُ ِيَلَة َرُجْل ٔم َی الِيَساَئ تِٔلَک اللَّ

ولُ  ُُ أََمَز َر َِ َه َلِيَّل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َٗ اِْلَِنَعارٔیُّ َر رَطَ َِ أب  ًُ اِلَدفَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َووَُنزُ بِ َه بََٔلَّل  اهَّلٔ َظَّ لَّ َُ َو

هَ  أرََقَّ َِ ًِ اليَِّوؤ  ََلةُ َخیِْر ٔم َساةٔ العَّ ٍَ اَل الزُّهِزٔیُّ َوَزاَز بََٔلْل فٔی ىَٔسأئ َظََلةٔ اِل َٔ  ٌَ أَذَّ َِ لََّه بٔهٔ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا َر

ِس َرأَیُِت ٔمِثَل الَّذٔ  َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ اَل وَُنزُ یَا َر ىَْٔٔ َٕ َب َُ ٙٔيَُّه   ی َرأَی َوَل

دمحم نب اخدل نب دبعاہلل فایطس، اخدل نب دبعاہلل فایطس، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع 

رطػ وتمہج ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس وشمرہ بلط ایک اس زیچ ےک قلعتم وج ولوگں وک امنز یک 

رکے ولوگں ےن وبؼ )رناگنس( اک ذترکہ ایک آپ ےن وہید یک )اشمتہب یک( فہج ےس اےس اندنسپ ایک ، رھپ انوقس اک ذرک ایک آپ ےن 

ااصنری )یک اشمتہب( یک فہج ےس اےس اندنسپ ایک، رھپ ایس رات اکی ااصنری رمد نج اک انؾ دبعاہلل نب زدی ےہ افر رضحت رمع وک اذاؿ 

 وت ااصنری رات یہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داھکیئ یئگ
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 ااضہف ےن البؽ وک اذاؿ دےنی اک مکح دای ، اوہنں ےن اذاؿ دی۔ زرہی رفامےت ںیہ البؽ ےن اذاؿ رجف ںیم )ا

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ااض ے وک ربرقار راھک ، رمع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ںیم ےن ااسی یہ وخاب داھکی اسیج رفامای وت

 اس ےن داھکی نکیل ہی  ھج ےس تقبس ےل ایگ ۔

دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  دمحم نب اخدل نب دبعاہلل فایطس، اخدل نب دبعاہلل فایطس، دبعارلنمح نب اقحس، زرہی، اسمل، رضحت :  رافی

 ہنع

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

  

 اذاؿ ںیم رتعیج
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 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ںیم رتعیج

     708    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوواظه، ابً جزیج، وبسالىزیز بً وبسالنلک بً ابی محذورة ، حرضت وبساهَّل  :  راوی ْٰ محنس بً بصار و محنس بً یحٌ

 بً محیریز

 َ ًُ ُجزَیِٕج أَِخب ثََيا أَبُو َوأظٕه أَىَِبأَىَا ابِ اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک َرنٔی َوِبُس اِلَىزٔیَحسَّ ٔ بِ ز

ٕ حٔیَن  ًٔ ٔمِىیَر ٔ أَبٔی َمِحُذوَرَة بِ ٌَ یَتامّٔی فٔی حِٔجز ٕ َوكَا ًٔ ُمَحیِرٔیز ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ أَبٔی َمِحُذوَرَة َو ِلُت ْٔلَبٔی  بِ ُٕ َِ اؤ  ٔلَی الصَّ زَُه إ َجهَّ

 ُ ِّی أ ٔن اؤ َوإ ٔلَی الصَّ ِّی َخارْٔج إ ٔن َُِٙيَّا بَٔبِىٔؾ َمِحُذوَرَة أَِی َوِه إ ِجُت فٔی َنرَفٕ  اَل ََخَ َٔ ٌَّ أَبَا َمِحُذوَرَة  أَِخبََرنٔی أَ َِ ًِ َتأِذٔیئَک  أَُل َو ُِ

َّی ا ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََلةٔ ؤِيَس َر لََّه بٔالعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌُ َر ٌَ ُمَؤِذ أَذَّ َِ  ٖٔ ی ٔ لََّه الرطَّ َُ ََِسنِٔىَيا َظِوَت  هَّلُ َوَلِيهٔ َو

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِسنَٔي َر ُ بٔهٔ  ٙٔيهٔ ىَِهزَأ ِخَيا ىَِح ََِّصَ  ٌَ ِٙبُو ًُ َوِيُه ُمتََي ٌٔ َوىَِح ِوّما اِلُنَؤِذ َٔ َل إَٔلِیَيا  َُ أَِر َِ َه  لَّ َُ هٔ َو

نِٔىُت َظ  َُ اَل أَیُُِّٙه الَّٔذی  َٕ َِ َىُسوىَا بَیَِن یََسیِهٔ  ِٔ
َ أ ُهِه َوَحَبَسىْٔ َِ َل كُلَّ َُ أَِر َِ ُٔوا  ُهِه َوَظَس ِوُو كُلُّ َٕ ٔلَیَّ اِل َِأََشاَر إ َي  َّ ِس اِرَت َٔ ِوَتهُ 

لََّه َوََل  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ٔلَیَّ ٔم ُه إ ِنُت َوََل َشِيَئ أرَِکَ ُٕ َِ  ٌِ أَِذ َِ ُِٔه  اَل لٔی  َٔ ا َیأُِمزُنٔی بٔهٔ َو ِنُت بَیَِن یََسِی  ٔمنَّ ُٕ َِ

 ِ أ َه التَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَِلَقی َوََّیَّ َر َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ بَرُ َر ِ٘ ُِٔل اهَّلُ أَ اَل  َٕ َِ ٔسهٔ  ِّ ًَ هَُو بَٔي ذٔی

بَرُ أَِشهَ  ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ وُل اهَّلٔ أَِشَهُس اهَّلُ أَ ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ ّسا ُس أَ ٌَّ ُمَحنَّ أَ

 ٔ ٌِ ََل إ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ ًِ َظِوتَٔک أَِشَهُس أَ ِي ٔم َِ اَل لٔی اِر َٔ وُل اهَّلٔ ثُهَّ  ُُ وُل اهَّلٔ َر ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ َلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ

ََلٔح َویَّ َوََّی الِ  َّ ََلةٔ َویَّ َوََّی اِل ََلةٔ َویَّ َوََّی العَّ وُل اهَّلٔ َویَّ َوََّی العَّ ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ بَرُ ََل إَٔلَه إَٔلَّ أَِشَهُس أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ ََلٔح اهَّلُ أَ َّ

ٕة ثُهَّ َوَؼَي یََسُه َوََّی ىَأظَيةٔ  اهَّلُ ًِ ِٔؽَّ ّة ِٔيَها َشِيْئ ٔم أَِوَفانٔی ُِصَّ َِ  ًَ أِذٔی َؽِيُت التَّ َٔ  أَبٔی َمِحُذوَرَة ثُهَّ أََمزََّها ثُهَّ َزَوانٔی حٔیَن 

ؤل اهَّلٔ ُُ ِت یَُس َر ٍَ ٔ ثُهَّ بََل بٔسٔه َ٘ وُل  َوََّی َوِجهٔهٔ ثُهَّ َوََّی ثَِسیَِيهٔ ثُهَّ َوََّی  ُُ اَل َر َٔ َة أَبٔی َمِحُذوَرَة ثُهَّ  َه َُسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

 ٔ وَل اهَّلٔ أََمزَِتىْٔ ب ُُ ِلُت یَا َر ُٕ َِ َه بَاَرَک اهَّلُ َلَک َوبَاَرَک َوَلِيَک  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِس اهَّلٔ َظَّ َٔ اَل َنَىِه  َٔ ًٔ بَٔنََّٙة  أِذٔی التَّ

اهَٔيٕة َوَواَز َذلَٔک كُلُّهُ َم أََمزِتُ  ًِ رَکَ لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ لَٔز ََِذَهَب كُلُّ َشِيٕئ كَا َّی اهَّلُ َک  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َحبَّّة لَٔز
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َّی ا ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ يٕس َوأمٔل َر ُٔ ًٔ أَ أب بِ ٔسِمُت َوََّی َوتَّ َٕ َِ َه  لَّ َُ ٔ َوَلِيهٔ َو ًِ أَِمز ََلةٔ َو أَذَّىُِت َمَىهُ بٔالعَّ َِ لََّه بَٔنََّٙة  َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

 َ ًِ أَِزَرَک أَبَا َمِحُذوَرَة َوََّی َما أَِخب اَل َوأَِخبََرنٔی َذلَٔک َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٕ َر ًُ ُمَحیِرٔیز  َرنٔی َوِبُس اهَّلٔ بِ

ف دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، انب رججی، دبعازعلسی نب دبعانب ک نب ایب ذحمفرة ، رضحت دبعاہلل نب ریحمسی ےس رفاتی ےہ افر دمحم نب اشبر 

فہ میتی ےھت رضحت اوبذحمفرہ یک وگد ںیم بج اوبزحمفرہ ےن دبعاہلل وک اسامؿ دے رک اشؾ یک رطػ رفاہن ایک وت )دبع اہلل ےن اہک ہک( 

اھچ اچچ اجؿ ںیم اشؾ ےک ےئل رفاہن وہ راہ وہں افر ںیم آپ ےس اذاؿ ےک قلعتم وپ اتھ وہں اوہنں ےن ےھجم ںیم ےن اوبذحمفرہ ےس وپ

اتبای ہک ںیم ھچک اسویھتں ےک اسھت الکن مہ راےتس ںیم ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ؤمذؿ ےن امنز ےک ےئل اذاؿ دی۔ 

ےک رقبی یہ مہ ےن ؤمذؿ یک آفاز ینس اس فتق مہ اذاؿ ےس دفر ےھت )ینعی املسمؿ ہن وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ری ےھت( مہ ازہتساء خیچ خیچ رک اس یک لقن ااترےن ےگل ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہری آفاز ینس وت ھچک ولوگں وک اجیھب امہ

ہل فملس ےک اسےنم ال اھٹیبای وت ، رفامای  م ںیم ےس سک یک آفاز ںیم ےن ینس وج دنلب یھت رطػ، اوہنں ےن ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 وت بس اسویھتں ےن ریمی رطػ ااشرہ ایک افر چس یہ اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس وک وھچڑ دای افر ےھجم رفک ایل افر

ریمی ہی احتل یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ افر اس اذاؿ ےس  ھج ےس رفامای ڑھکے وہ رک اذاؿ دف ںیم ڑھکا وہا 

وت  زایدہ سج اک ےھجم آپ ےن مکح دای وکیئ زیچ اندنسپدیہ ہن یھت رھپ یھب ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ڑھکا وہ ایگ ،

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذبات وخد ےھجم
َ
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ُ۔ رھپ بج ںیم ےن اذاؿ لمکم رکیل وت ےھجم الب رک اکی  یلیھ
َ
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َ
ل
دی سج ںیم ھچک اچدنی یھت رھپ  الْفَ

اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اہھت  ریمی اشیپین رپ اانپ دتس ابمرک راھک افر ریمی رہچہ ہنیس ف ہجیلک رپ اہھت ریھپا

ریمی انػ ےک رقبی کت اچنہپ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ںیہمت ربتک دے افر اہمترے افرپ ربتک 

 اذاؿ رپ امومر رفامای؟ روسؽ اہلل یلص اہلل دے ، ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن ےھجم ہکم ںیم

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج ! ںیم ےن ںیہمت امومر ایک ، ایس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفنت ریمے دؽ ےس لکن یئگ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر فہ بس رفنت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحم ںیم دبؽ یئگ ںیم فاہں ےس ہکم ںیم 

اعلم رضحت اتعب نب دیس ےک اپس ایگ افر اؿ ےک اسھت ںیم ےن امنز ےک ےئل اذاؿ دی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح 

ایس رطح ےک اطمقب ، دبعازعلسی نب دبعانب ک نب ایب ذحمفرہ ہک اکی افر اصبح وج اوبذحمرفہ ریض اہلل ہنع ےس ےلم ےھت ےن 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 دحثی ایبؿ یک سج رطح دبعاہلل نب ریحمسی ےن ایبؿ یک ۔

 دمحم نب اشبر ف دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، انب رججی، دبعازعلسی نب دبعانب ک نب ایب ذحمفرة ، رضحت دبعاہلل نب ریحمسی :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ںیم رتعیج

     709    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وامز احول، وبساهَّل بً محیریز، حرضت ابومحزورہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ، وّاٌ، ہناو بً یحٌ

 ٌَّ ٕ اِْلَِحَؤل أَ ًِ َوأمز ًُ َیِحٌَْ َو اُو بِ ثََيا َهنَّ ٌُ َحسَّ ا َّّ ثََيا َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ َحسَّ ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ بِ ثَُه أَ  َمُِٙحوَّل َحسَّ

وُل  ُُ اَل َولََّنىْٔ َر َٔ ثَهُ  ٌَّ أَبَا َمِحُذوَرَة َحسَّ ثَُه أَ ٕ َحسَّ اَمَة ُمَحیِرٔیز َٔ ٔ ِْ َة كَلَٔنّة َوا ٌَ تِٔسَي َورِشَ لََّه اِْلََذا َُ َّى اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

ٌِ ََل إٔلَ  بَرُ أَِشَهُس أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ ٌُ اهَّلُ أَ َة كَلَٔنّة اِْلََذا ِبَي َورِشَ َُ ٔ ٌِ ََل إ ٌَّ َه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ َلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ

ٌِ ََل  ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ وُل اهَّلٔ أَِشَهُس أَ ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ أَِشَهُس أَ ُُ ّسا َر وُل ُمَحنَّ ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ  إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ

 ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ بَرُ اهَّلُاهَّلٔ أَِشَهُس أَ ِ٘ ََلٔح اهَّلُ أَ َّ ََلٔح وَیَّ َوََّى اِل َّ ََلةٔ وَیَّ َوََّى اِل ََلةٔ وَیَّ َوََّى العَّ بَرُ ََل إَٔلَه وُل اهَّلٔ َویَّ َوََّى العَّ ِ٘  أَ

بَرُ  ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ َة كَلَٔنّة اهَّلُ أَ ِبَي َورِشَ َُ اَمُة  َٔ ٔ ِْ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ إَٔلَّ اهَّلُ َوا ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ بَرُ أَِشَهُس أَ ِ٘ اهَّلُ أَ

ََل  ََلةٔ وَیَّ َوََّى العَّ وُل اهَّلٔ وَیَّ َوََّى العَّ ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ أَِشَهُس أَ ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ ََلٔح وَیَّ أَِشَهُس أَ َّ ٔ َویَّ َوََّى اِل َوََّى ة

بَرُ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ  ِ٘ بَرُ اهَّلُ أَ ِ٘ ََلةُ اهَّلُ أَ اَمِت العَّ َٔ ِس  َٔ ََلةُ  اَمِت العَّ َٔ ِس  َٔ ََلحٔ  َّ  اِل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امہؾ نب ٰییحی، اعرم اوحؽ، دبعاہلل نب ریحمسی، رضحت اوبزحمفرہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم روسؽ اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اذاؿ ےک اسین املکت افر ااقتم ےک رتسہ املکت میلعت رفامےئ ، اذاؿ اس رطح میلعت رفامیئ افر ااقتم  یلص

 ےک رتسہ املکت اھکسےئ ۔
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امہؾ نب ٰییحی، اعرم اوحؽ، دبعاہلل نب ریحمسی، رضحت اوبزحمفرہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     710    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار بً ُىس، :  راوی

ؤل  ُُ ٌٔ َر ِىٕس ُمَؤِذ َُ  ًٔ ارٔ بِ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َٔاَل َحسَّ إر  ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

 ٔ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ثَىْٔ أَبٔی َو َّ  َحسَّ اَل إٔى َٔ ٌِ یَِجَىَل إِٔظَبَىِيهٔ فٔی أُذُىَِيهٔ َو َه أََمَز بََٔلَّل أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ُي أَ َِ ُه أَِر

 لَٔعِوتَٔک 

اہلل یلص اہلل  اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

  ۔ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک اکونں ںیم اایلگنں ڈاےنل اک مکح دای افر رفامای اس یک فہج ےس اہمتری آفاز دنلب رےہ یگ

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی
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     711    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ایوب بً محنس ہاشیم، وبسالواحس بً زیاز، حجاج بً ارـاة، ووٌ بً حرضت ابوحجيّہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًُ ثََيا أَیُّوُب بِ َّ َحسَّ ًٔ أَبٔی ُجَحِي ٌٔ بِ ًِ َوِو ًٔ أَِرـَاَة َو ًِ َحجَّأج بِ ًُ زٔیَازٕ َو ثََيا َوِبُس اِلَواحٔٔس بِ ٕس اِلَهأشیٔمُّ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ ُمَحنَّ َة َو

َِرَخَ  ُٔبَّٕة َحِنَزاَئ  َه بٔاِْلَبَِفٔح َوهَُو فٔی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََتِيُت َر َتَساَر فٔی أَذَاىٔهٔ َوَجَىَل َٔ ُِ ا َِ  ٌَ َِأَذَّ َج بََٔلْل 

 إِٔظَبَىِيهٔ فٔی أُذُىَِيهٔ 

 ی فہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم احطب )ٰینم ںیم اکی 
ج
ج

اویب نب دمحم اہیمش، دبعاولادح نب زاید، اجحج نب ارقاة، وعؿ نب رضحت اوب

ہگج( ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا ، آپ رسخ ہبق ںیم ےھت رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ابرہ رشتفی الےئ 

  اذاؿ ںیم )ےک فتق( وھگےم افر دفونں اایلگنں دفونں اکونں ںیم ڈاںیل ۔افر اذاؿ دی وت

 ی فہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ج
ج

 اویب نب دمحم اہیمش، دبعاولادح نب زاید، اجحج نب ارقاة، وعؿ نب رضحت اوب

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     712    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، بٕيہ، مزواٌ بً ُاله، وبسالىزیز بً ابی رواز، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ُّْ حَ  ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ازٕ َو ًٔ أَبٔی َروَّ ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز الٕٔه َو َُ  ًٔ ٌَ بِ ًِ َمزَِوا ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ سَّ

ٗٔ اِلُنَؤِذىٔیَن  ٌٔ فٔی أَِوَيا َتا َٕ ٌٔ ُمَىلَّ لََّه َخِعَلَتا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  َظََلتُُهِه َؤظَياُمُهِه َلِلُنِسلٔنٔیَن  وَُنَز 

دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، رمفاؿ نب اسمل، دبعازعلسی نب ایب رفاد، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 
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 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمونں یک دف زیچںی ؤمذونں یک رگدونں ںیم قلعم ںیہ امنزںی افر رفزے ۔

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، رمفاؿ نب اسمل، دبعازعلسی نب ایب رفاد، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     713    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، ابوزاؤز، رشیک، ُناک بً َحب، حرضت جابز بً ُنزة رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ یْک َو ثََيا رَشٔ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ اَل كَا َٔ ُنَزَة  بََٔلْل ََل  َُ

اَمَة َشِيّئا َٔ ٔ ِْ َ ا
ٔت َوُربََّنا أََخَّ ِٔ ًِ اِلَو ٌَ َو  یَُؤَِخُ اِْلََذا

دمحم نب ینثم، اوبداؤد، رشکی، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسۃ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع اذاؿ 

 ؤمرخ دےتی ےھت فتق ےس ؤمرخ ںیہن رکےت ےھت اہتبل یھبک یھبک ااقتم ھچک

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، رشکی، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسۃ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     714    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، حّغ بً ٌيا ُ، اشىث، حسً، حرضت وثناٌ بً ابی الىاػ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ أَ  ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًٔ َو ًِ اِلَحَس ًِ أَِشَىَث َو ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ نَٔخُ َحسَّ اَل كَا َٔ بٔی اِلَىأػ 

ٌِ ََل أَتَّدَٔذ ُمَؤِذىّا َیأِخُ  لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٔلَیَّ اليَّ ٌٔ أَِجّزاَما َوهَٔس إ  ُذ َوََّی اِْلََذا

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اثعش، نسح، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس یک آرخی فتیص ےھجم ہی یھت ہک ااسی ؤمذؿ رقمر ہن رکفں وج اذاؿ یک ارجت ےل ۔

 ، صفح نب ایغث، اثعش، نسح، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     715    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً وبساهَّل اُسی، ابواَسائيل، حٙه، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت بَلل رضْ اهَّل  :  اویر

 ويہ بياٌ

 ًِ ائٔيَل َو ًِ أَبٔی إَِٔسَ ٔسیُّ َو َُ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٙٔه وَ َحسَّ ًٔ أَبٔی  اِلَح ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن

 ٔ ٔ َوىََهان ِجز َّ ٌِ أُثَوَِب فٔی اِل َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََمَزنٔی َر َٔ ًِ بََٔلٕل  ٌِ أُثَوَِب فٔی اِلٔىَصائٔ َلِيََّی َو  ی أَ

نمح نب ایب ٰیلیل، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل ادسی، اوبارسالیئ، مکح، دبعارل
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( ےس عنم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج رجف ںیم وثتبی رکےن اک مکح دای افر اشعء ںیم وثتبی )اَ

 رفامای۔
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 وبارسالیئ، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ایبؿاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل ادسی، ا :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     716    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونز بً راِي، وبساهَّل بً مبارک، مىنز، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت بَلل :  راوی

 ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٕ َو ًِ َمِىَنز ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ َّهُ أَتَی  َحسَّ ًِ بََٔلٕل أَى اِلُنَسئَّب َو

 َّْ ٔي ًِ اليَِّوؤ اليَّ ََلةُ َخیِْر ٔم اَل العَّ َٕ َِ َِٕٔيَل هَُو ىَائْٔه   ٔ ِجز َّ لََّه یُِؤذٔىُهُ بَٔعََلةٔ اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ اليَِّوؤ َظَّ ََلةُ َخیِْر ٔم  العَّ

َثَبَت اِْلَِمزُ َوََّی َذلَٔک  َِ  ٔ ِجز َّ ًٔ اِل ِت فٔی َتأِذٔی أرُٔقَّ َِ 

ک، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت البؽ ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمع نب راعف، دبعاہلل نب ابمر

اپس امنز رجف یک االطع دےنی ےک ےئل آےئ )ہک امجتع ایتر ےہ( رھگ فاولں ےن اہک آپ وس رےہ ںیہ ، البؽ ےن اہک )امنز دنین ےس رتہب 

  مکح اجری راہ ۔ےہ( رھپ رجف یک اذاؿ ںیم ہی ہملک رقمر وہا افر یہی

 رمع نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت البؽ :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     717    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، يىَّی بً وبيس، ارفیقی، زیاز بً نىيه، حرضت زیاز بً حار ُ ظسائی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ نَُى  ًِ زٔیَازٔ بِ یقٔیُّ َو رِفٔ ْٔ ثََيا ا ًُ وُبَِيٕس َحسَّ ثََيا َيِىََّی بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َسائِٔی َحسَّ ًٔ اِلَحار ُٔٔ العُّ ٔ بِ ًِ زٔیَاز ِيٕه َو

 َ أ َِ رَفٕ  َُ لََّه فٔی  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِيُت َمَي َر ُ٘ اَل  َّی اهَّلُ َٔ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ٌِ ئُٕيَه  أََراَز بََٔلْل أَ َِ أَذَّىُِت  َِ َمَزنٔی 

ُهَو ُئٕيُه  َِ  ٌَ ًِ أَذَّ ٌَ َوَم ِس أَذَّ َٔ ٌَّ أََخا ُظَسإئ  ٔ لََّه إ َُ  َوَلِيهٔ َو

ںیم اکی رفس ںیم  اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہکاوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب دیبع، ارفیقی، زاید نب میعن، رضحت زاید نب احرث دصایئ ریض 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت۔ آپ ےن ےھجم مکح دای وت ںیم ےن اذاؿ دی رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن ااقتم انہک اچیہ وت 

 ااقتم اتہک ےہ ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دصایئ اھبیئ ےن اذاؿ دی ےہ افر وج اذاؿ داتی ےہ فیہ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب دیبع، ارفیقی، زاید نب میعن، رضحت زاید نب احرث دصایئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     718    حسیث                               لس اولج  :  جلس

ابو اُحٖ شاِعی ابزاہيه بً محنس بً وباس، وبساهَّل بً رجاٍ مکی، وباز بً اُحٖ، ابً شہاب، ُىيس بً  :  راوی

 مسيب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ ُمَحنَّسٔ بِ  أِعٔیُّ إٔبَِزاهٔيُه بِ
َٖ الصَّ َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ًِ َحسَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ًِ َوبَّازٔ بِ ِّیُّ َو ًُ َرَجإئ اِلَنک ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ اِلَىبَّأس َحسَّ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًٔ ٔشَهإب َو ٌُ ابِ ٌَ اِلُنَؤِذ ولُوا َه إَٔذا أَذَّ ُٕ َِ

ِولٔهٔ  َٔ  ٔمِثَل 

اوب ااحسؼ اشیعف اربامیہ نب دمحم نب ہداس، دبعاہلل نب راجء یکم، ہداد نب ااحسؼ ، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض 
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ظ وہک )ینعی اسھت ، اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج ؤمذؿ اذاؿ دے وت  م ایس ےسیج اافل

 اسھت درہاؤ( ۔

اوب اقحس اشیعف اربامیہ نب دمحم نب ہداس، دبعاہلل نب راجء یکم، ہداد نب اقحس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     719    حسیث                               جلس اول  :  جلس

شجاً بً مدلس ابوالّؽل، ہصيه، ابوبرش، ابومليح بً اُامہ، وبساهَّل بً وتبہ بً ابی ُّياٌ، حرضت آو حبیبہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًُ َمِدَلسٕ  ًُ بِ ثََيا ُشَجا ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ  َحسَّ اَمَة َو َُ ُ ًٔ أ ًِ أَبٔی اِلَنلٔئح بِ ثََيا هَُصِيْه أَىَِبأَىَا أَبُو برِٔشٕ َو اَل َحسَّ َٔ ِؽٔل  َّ ًٔ وُتَِبَة أَبُو اِل

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نَٔىِت َر َُ ََّها  ًْٔ أُوُّ َحبٔیَبَة أَى ثَِتىْٔ َونَّ ٌَ َحسَّ َيا ِّ ُُ ًٔ أَبٔی  ٌَ ؤِيَسَها فٔی َیِؤمَها بِ وُل إَٔذا كَا ُٕ َه َي لَّ َُ َو

 ٌُ وُل اِلُنَؤِذ ُٕ َنا َي َ٘ اَل  َٔ  ٌُ ٌَ یَُؤِذ ََِسنَٔي اِلُنَؤِذ  َوَلِيَلتَٔها 

 ںیہ اجشع نب دلخم اوبالضفل، میشہ، اوبرشب، اوبحیلم نب ااسہم، دبعاہلل نب ہبتع نب ایب ایفسؿ، رضحت اّؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دؿ افر رات ںیم اؿ یک ابری ںیم اؿ ےک اپس وہےت افر ؤمذؿ وک اذاؿ داتی ےتنس وت فیہ 

 املکت ادا رفامےت )ینعی درہاےت( وج ؤمذؿ اتہک ۔

 اجشع نب دلخم اوبالضفل، میشہ، اوبرشب، اوبحیلم نب ااسہم، دبعاہلل نب ہبتع نب ایب ایفسؿ، رضحت اّؾ ہبیبح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     720    حسیث                               ولجلس ا  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و ابورکیب، زیس بً حباب، مالک بً اىس، زہزی، وفاٍ بً یزیس ليثْ، حرضت ابوُىيس خسری  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًٔ أَىَٕس  ًِ َمالٔٔک بِ ًُ اِلُحَبأب َو ثََيا َزیُِس بِ اََل َحسَّ َٔ یِٕب  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوأَبُو رُکَ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوَفأئ بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو  َو

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ِْ َو ِيثٔ وُل َیزٔیَس اللَّ ُٕ َنا َي َ٘ ولُوا  ُٕ َِ نِٔىُتِه الِيَساَئ  َُ َه إَٔذا  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

 ٌُ  اِلُنَؤِذ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، زدی نب ةحب، امکل نب اسن، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ایبؿ 

 راشد رفامای بج  م اذاؿ ونس وت ایس رطح وہک ےسیج ؤمذؿ ہہک راہ وہ ۔رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، زدی نب ةحب، امکل نب اسن، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     721    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، حٙيه بً وبساهَّل بً ٔيس، وامز بً ُىس بً ابی ؤاػ، حرضت ُىس بً ابی  :  راوی

 ؤاػ
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ًُ ُر  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِىسٔ َحسَّ َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َوأمز ِيٕس َو َٔ  ًٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َِٙئه بِ ًِ اِلُح ِىٕس َو َُ  ًُ ًٔ أَبٔی  ِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ بِ

ا َٔ  ًِ اَل َم َٔ َّهُ  لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر إػ َو َّٔ ًٔ أَبٔی َو ِىٔس بِ َُ  ًِ إػ َو َّٔ ٌَ َوأَىَا أَِشَهُس َو َل حٔیَن َيِسَنُي اِلُنَؤِذ

ولُهُ َرٔؼيُت بٔاهَّلٔ َر  ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر ٌَّ ُمَحنَّ یَک َلهُ َوأَِشَهُس أَ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوِحَسُه ََل رَشٔ ٕس ىَبٔيًّا أَ ََلؤ زٔیّيا َوبُٔنَحنَّ ُِ ٔ ِْ بًّا َوبٔا

 ٌرُٔفَ َلُه ذَىِبُهُ 

حم رصمی، ثیل نب دعس، میکح نب دبعاہلل نب سیق، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ دمحم نب ر

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن ؤمذؿ یک آفاز نس رک ہی اہک اس ےک انگہ )ذموکرہ املکت ڑپےنھ ےس( 

 اجںیئ ےگ ۔

ئ

 شخب دی 

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، میکح نب دبعاہلل نب سیق، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ اک ونسمؿ رطہقی

     722    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و وباس بً وليس زمصقی و محنس بً ابی حسین، وَّی بً وياط الہانی، شىيب بً ابی حنزہ، محنس  :  راوی محنس بً یحٌ

 بً ميٙسر، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ

ًُ اِلَولٔئس ال ًُ َیِحٌَْ َواِلَىبَّاُس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َويَّإط اِْلَِلَهانٔیُّ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
الُوا َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی اِلُحَسیِٔن  ُس بِ ِسَمِصقٔیُّ َوُمَحنَّ

ولُ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز َٙٔسرٔ َو ًٔ اِلُنِي ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َحِنزََة َو ثََيا ُشَىِيُب بِ َّی اهَّلُ وَ َحسَّ لََّه  اهَّلٔ َظَّ َُ َلِيهٔ َو

ّسا ائَٔنٔة نٔت ُمَحنَّ َٕ ٔ اِل ََلة ٔة َوالعَّ امَّ ِوَوةٔ التَّ ٔ السَّ اَل حٔیَن َيِسَنُي الِيَساَئ اللَُّههَّ َربَّ هَٔذه َٔ  ًِ ٔؽيَلَة  َم َّ يَلَة َواِل ُٔ اِلَو

اَوُة  َّ اّما َمِحُنوّزا الَّٔذی َوَوِسَتُه إَٔلَّ َحلَِّت َلُه الصَّ َٕ  یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ َوابَِىِثُه َم
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ہلل دمحم نب ٰییحی ف ہداس نب فدیل دیقشم ف دمحم نب ایب نیسح، یلع نب ایعش اناہین، بیعش نب ایب زمحہ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعا

 ! اس وپری اکپر ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اذاؿ نس رک ہی املکت ےہک اے اہلل

 ! اس اقمئ وہےن فایل امنز ےک امکل ! دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فہلیس اطع رفام افر تلیضف افر اؿ وک اقمؾ ومحمد رپ اچنہپ
ّ
 سج اک ےک رب

 وت ےن اؿ ےس فدعہ رفامای ےہ۔ وت اس صخش ےک ےئل ایقتم ےک رفز افشتع الزؾ وہیئگ ۔

س نب فدیل دیقشم ف دمحم نب ایب نیسح، یلع نب ایعش اناہین، بیعش نب ایب زمحہ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دمحم نب ٰییحی ف ہدا :  رافی

 دبعاہلل ریض اہلل ہنع

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

  

 اذاؿ یک تلیضف افر اذازؿ دےنی فاولں اک وثاب

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذازؿ دےنی فاولں اک وثاب

     723    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، وبساهَّل بً وبسالزحنً بً ابی ظىعىہ، حرضت ابوظىعىہ :  راوی

بَّأح َحسَّ  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ أَبُوهُ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َوكَا ًٔ أَبٔی َظِىَعَىَة َو ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ  ثََيا 

ِّی  إٔن َِ  ٌٔ ِي َظِوَتَک بٔاِْلََذا َِ َِاِر ِيَت فٔی اِلَبَوازٔی  ُ٘ ٔىيٕس إَٔذا  َُ اَل لٔی أَبُو  َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس  َُ ٔ أَبٔی  نٔ فٔی حِٔجز َّی اهَّلُ َُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِىُت َر

ً  َوََل إٔىِْس َوََل َشَجْز َوََل َحَجْز إَٔلَّ َشهَٔس َلهُ  وُل ََل َيِسَنُىُه ٔج ُٕ َه َي
لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

َعہ رفامےت ںیہ ہک افر فہ اوبدیعس دخری یک
طع
َعہ، رضحت اوب

طع
 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

رپفرش ںیم ےھت ہک اوبدیعس دخری ےن  ھج ےس رفامای بج وت رحصا ںیم وہ وت دنلب آفاز ےس اذاؿ ہہک ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک وج یھب نج وہ ای ااسنؿ رجش وہ ای رجح اذاؿ ےنس اگ وت اس یک اہشدت دے اگ ۔
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َعہدمحم نب ابصح، ایفس :  رافی
طع
َعہ، رضحت اوب

طع
 ؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذازؿ دےنی فاولں اک وثاب

     724    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ ْٰ بً ابی وثناٌ، ابویحٌ  ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ، شىبہ، موس

ًِ أَ  ٌَ َو ًٔ أَبٔی وُِثَنا ًِ ُموَسْ بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ثََيا َشَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل بٔی یَِحٌَْ َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو

رٔفُ لَ  ٍِ رَفُ َلهُ َمَسی َظِوتٔهٔ َوَيِسَت ٍِ ٌُ ُي وُل اِلُنَؤِذ ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر هُ كُلُّ َرـِٕب َویَابٕٔس َوَشاهُٔس َُ

ُ وَ 
َٙرفَّ ٌَ َحَسَيّة َویُ و ََلةٔ یَُِٙتُب َلُه َخِنْس َوورِٔشُ  ِيُه َما بَِیَيُهَناالعَّ

اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، وم،ٰی نب ایب امثعؿ، اوبٰییحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 ف رت زیچ ششخب ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ؤمذؿ یک ششخب یک اجیت ےہ اہجں کت اس یک آفاز یتچنہپ ےہ افر اس ےک ےئل رہ کشخ

بلط رکیت ےہ افر وج امنز ںیم رشکی وہ اس ےک ےئل سیچپ ایکینں یھکل اجیت ںیہ افر اس ےک دف امنزفں ےک درایمؿ ےک انگہ شخب 

 اجےت ںیہ ۔

ئ

 دی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، وم،ٰی نب ایب امثعؿ، اوبٰییحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذازؿ دےنی فاولں اک وثاب
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     725    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ـلحہ، حرضت مىاویہ  :  راوی ، ويس ْٰ محنس بً بصار و اُحٖ بً ميعور، ابووامز، ُّياٌ، وثناٌ، ـلحہ بً یحٌ

 بً ابی ُّياٌ رضْ اهَّل ويہ

ًِ ـَِلحَ  ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز اََل َحسَّ َٔ ًُ َمِيُعوٕر  ُٖ بِ َح ُِ ٔ إر َوإ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ یَ َحسَّ ًٔ َة بِ ًِ ؤيَسْ بِ ِحٌَْ َو

َه اِلُنَؤ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٌَ َيا ِّ ُُ ًَ أَبٔی  نِٔىُت ُمَىاؤیََة بِ َُ اَل  َٔ ا ـَِلَحَة  ّٔ ٌَ أَـَِوُل اليَّأس أَِوَيا ِذىُو

 َیِوَو اِلَٕٔياَمةٔ 

ؿ، ہحلط نب ٰییحی، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل ہنع ایبؿ دمحم نب اشبر ف ااحسؼ نب روصنر، اوباعرم، ایفسؿ، امثع

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک رفز بس ےس زایدہ یرک  )افر زعت یک فہج ےس( افیچن 

 رگدؿ فاےل۔ ؤمذنین وہں ےگ ۔

 روصنر، اوباعرم، ایفسؿ، امثعؿ، ہحلط نب ٰییحی، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر ف اقحس نب  :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذازؿ دےنی فاولں اک وثاب

     726    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بزازر ُليه ٔاری، حٙه بً اباٌ، ورکمہ، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی  وثناٌ بً ابی شیبہ، حسین بً ويس

ا َٕ َلِيٕه اِل ُُ ًُ ؤيَسْ أَُخو  ثََيا حَُسیُِن بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًٔ َحسَّ ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٌَ َو ًٔ أَبَا َٙٔه بِ ًِ اِلَح رٔیُّ َو

اؤُ  ُِٙه رُقَّ ِه َوِلَيُؤمَّ ُ٘ ٌِ َلُِٙه خَٔياُر لََّه لُٔيَؤِذ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ِه َوبَّإس  ُ٘ 

ہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب ٰیسیع ربادر میلس اقری، مکح نب اابؿ، رکع
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 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم ےس رتہبنی ولگ اذاؿ دای رکںی افر دمعہ رقآت فاےل امنز ڑپاھ ای رکںی

 یض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب ٰیسیع ربادر میلس اقری، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ہداس ر :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذازؿ دےنی فاولں اک وثاب

     727    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابورکیب، مدتار بً ٌساٌ، حّغ بً ونز ازْٗ بزجیم، جابز، ورکمہ، ابً وباس روح بً رفج، وَّی بً حسً بً  :  راوی

 شٕيٖ، ابوحنزہ، جابز، ورکمہ، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ بياٌ

ًِ جَ  ُٗ اِلبُرُِجیٔمُّ َو َْ ًُ وَُنَز اِْلَِز ُِّغ بِ ثََيا َح ٌَ َحسَّ ا ًُ ٌَسَّ ثََيا ُمِدَتاُر بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٕ َو ابٔز

ٖٕ َحسَّ  ًٔ َشٕٔي ًٔ بِ ًُ اِلَحَس ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔج َحسَّ ًُ اِلرَفَ ثََيا َرِوُح بِ ًٔ َوبَّإس ح و َحسَّ ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٕ َو ًِ َجابٔز ثََيا أَبُو َحِنزََة َو

َتَب اهَّلُ َ٘ ئیَن  ُٔ ِبَي  َُ ٌَ ُمِحَتٔسّبا  ًِ أَذَّ لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ اليَّارٔ  َوبَّإس   َلُه بََزائَّة ٔم

ربیمج، اجرب، رکعہم، انب ہداس رفح نب رفج، یلع نب نسح نب قیقش، اوبزمحہ، اجرب، اوبرکبی، اتخمر نب اسغؿ، صفح نب رمع ازرؼ 

رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وثاب یک ادیم ےس 

 فاہن ھکل دےتی ںیہ ۔است اسؽ اذاؿ دے وت اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل دفزخ ےس اجنت اک رپ

اوبرکبی، اتخمر نب اسغؿ، صفح نب رمع ازرؼ ربیمج، اجرب، رکعہم، انب ہداس رفح نب رفج، یلع نب نسح نب قیقش،  :  رافی

 اوبزمحہ، اجرب، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ایبؿ

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب
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 اذاؿ یک تلیضف افر اذازؿ دےنی فاولں اک وثاب

     728    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ایوب، ابً جزیج، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل  :  راوی ْٰ و حسً بً وَّی خَلل، وبساهَّل بً ظالح، یحٌ محنس بً یحٌ

 ويہ

ثَيَ  ًُ َظالٕٔح َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ ُل  ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ًُ یَِحٌَْ َواِلَحَس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَیُّوَب َحسَّ ًٔ ُجَزیِٕج  ا یَِحٌَْ بِ ًِ ابِ َو

 َُ َة  ِْ َورِشَ َ ٌَ ثِٔيً ًِ أَذَّ اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو تَٔب َلهُ َو ُ٘ َيّة َوَجَبِت َلُه اِلَجيَُّة َو

اَم  َٔ ٔ ٌَ َحَسَيّة َولٔکُِل إ و تُّ ُٔ ٌَ َحَسَيّة بَٔتأِذٔیئهٔ فٔی كُِل َیِووٕ   ٕة ثَََلثُو

دمحم نب ٰییحی ف نسح نب یلع الخؽ، دبعاہلل نب اصحل، ٰییحی نب اویب، انب رججی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےس رہ رفز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ابرہ اسؽ اذاؿ دے اس ےک ےئل تن فابج وہیئگ افر اذاؿ دےنی یک فہج 

 اسھٹ ایکینں یھکل اجںیئ یگ افر رہ ابر ااقتم یک فہج ےس سیت ایکینں ۔

 دمحم نب ٰییحی ف نسح نب یلع الخؽ، دبعاہلل نب اصحل، ٰییحی نب اویب، انب رججی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 املکت ااقتم اکی اکی ابرانہک

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت ااقتم اکی اکی ابرانہک

     729    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً جزاح، مىتنز بً ُلامیٌ، خالس حذاٍ، ابؤَلبہ، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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ًِ أَبٔی ََٔٔل  أئ َو
ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ُ بِ ثََيا اِلُنِىَتنٔز ًُ اِلَجزَّأح َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ بََة َو

َي اِْلَذَ  َّ ٌِ َيِص أُٔمَز بََٔلْل أَ َِ ََلةٔ  ٌَ بٔهٔ ؤِلّنا لٔلعَّ اَمةَ اِلَتَنُسوا َشِيّئا یُِؤذٔىُو َٔ ٔ ِْ ٌَ َویُوتَٔز ا  ا

دبع اہلل نب رجاح، رمتعم نب امیلسؿ، اخدل ذحاء، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن التش یک ا یس 

فر املکت ااقتم زیچ سج ےک ذرےعی امنز یک االطع دای رکںی وت رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح وہا ہک املکت اذاؿ دف دف ابر ںیہک ا

 اکی اکی ابر ۔

 دبعاہلل نب رجاح، رمتعم نب امیلسؿ، اخدل ذحاء، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت ااقتم اکی اکی ابرانہک

     730    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ونز بً وَّی، خالس حذاٍ، ابؤَلبہ، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َخا ًُ َوَّٓٔیٕ َو ثََيا وَُنزُ بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ َي َحسَّ َّ ٌِ َيِص اَل أُٔمَز بََٔلْل أَ َٔ ًِ أَىَٕس  ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو أئ َو
لٕٔس اِلَحذَّ

اَمةَ  َٔ ٔ ِْ ٌَ َویُوتَٔز ا  اِْلََذا

ی، رمع نب یلع، اخدل ذحاء، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک املکت 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 املکت ااقتم اکی اکی ابر ےنہک اک مکح دای ایگ ۔ اذاؿ دف دف ابر افر

ی، رمع نب یلع، اخدل ذحاء، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت ااقتم اکی اکی ابرانہک

     731    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس، ونار بً ُىس، مؤذٌ رُول اهَّل ظَّی اهَّل وليہ ونلہ وُله حرضت ُىس رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ثََيا َوِبُس ا إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌُ َر ِىٕس ُمَؤِذ َُ  ًُ اُر بِ ثََيا َونَّ ِىٕس َحسَّ َُ  ًُ ًٔ بِ لزَِّحَن

َزةْ  اَمَتهُ ُمرِفَ َٔ ٔ ٌَ َمِثىَْ َمِثىَْ َوإ ٌَ بََٔلٕل كَا ٌَّ أََذا ٔ أَ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ثَىْٔ أَبٔی َو  َحسَّ

، امعر نب دعس، ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس

 ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع یک اذاؿ دف ابر یھت افر ااقتم اکی ابر ۔

 یض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس، امعر نب دعس، ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس ر :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 املکت ااقتم اکی اکی ابرانہک

     732    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبسر وباز بً وليس، مىنز بً محنس بً وبيساهَّل بً ابی راِي، حرضت ابوراِي رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ أَبٔی َرإِٔي  ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ زُ بِ ثَىْٔ ُمَىنَّ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ثََيا أَبُو بَِسٕر َوبَّازُ بِ َّى اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َحسَّ ِْ َظَّ ٔي َه َمِولَى اليَّ لَّ َُ

اَل َرأَیُِت بََٔلَّل یَُؤ  َٔ ًِ أَبٔی َرإِٔي  ًِ أَبٔيهٔ وُبَِئس اهَّلٔ َو ًُ وُبَِئس اهَّلٔ َو ُس بِ ثَىْٔ أَبٔی ُمَحنَّ َّى اهَّلُ َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌُ بَیَِن یََسِی َر ِذ
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لََّه َمِثىَْ َمِثىَْ َوُئٕيُه َواحَٔسة َُ  َوَلِيهٔ َو

 اوبدبر ہداد نب فدیل، رمعم نب دمحم نب دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےک اسےنم اذاؿ دف دف ابر افر ااقتم اکی ابر ےتہک ےھت ۔

 ، رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنعاوبدبر ہداد نب فدیل، رمعم نب دمحم نب دیبعاہلل نب ایب راعف :  رافی

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

  

 بج وکء دجسم ںیم وہ افر اذاؿ وہ اجےئ وت ) امنز ڑپےنھ ےس لبق( ےس ابرہ ہن ےلکن ۔

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ) امنز ڑپےنھ ےس لبق( ےس ابرہ ہن ےلکن ۔بج وکء دجسم ںیم وہ افر اذاؿ وہ اجےئ وت 

     733    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ابزاہيه بً مہاجز، حرضت ابوالصىثاٍ :  راوی

ِىثَ  ًِ أَبٔی الصَّ ٕ َو ًٔ ُمَهأجز ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُُٔىوّزا فٔی اِلَنِسجٔٔس َحسَّ يَّا  ُ٘ اَل  َٔ أئ 

 َ أ َِ  َْٔ ًِ اِلَنِسجٔٔس یَِن اَو َرُجْل ٔم َٕ َِ  ٌُ ٌَ اِلُنَؤِذ أَذَّ َِ اَل أَبُو َمَي أَبٔی هَُزیَِزَة  َٕ َِ ًِ اِلَنِسجٔٔس  َج ٔم َّْ ََخَ ُه َحً ِتَبَىهُ أَبُو هَُزیَِزَة َبَّصَ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔه َظَّ ُٔ ا َٕ ِس َوَصْ أَبَا اِل َٕ َِ ا َهَذا   هَُزیَِزَة أَمَّ

ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اپس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اربامیہ نب اہمرج، رضحت اوبااثعشلء ےتہک ںیہ مہ دجسم ںیم رضح

ےھٹیب ےھت ہک ؤم ذؿ ےن اذاؿ دی وت اکی اصبح دجسم ےس اھٹ رک ےنلچ ےگل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اینپ اگنہ اؿ رپ اگلےئ 

 فآہل فملس یک ریھک ٰیتح ہک فہ دجسم ےس لکن ےئگ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای اس صخش ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع

 انرفامین یک ۔
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اربامیہ نب اہمرج، رضحت اوبااثعشلء :  رافی

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

  

 اذاؿ اک ایبؿ :   ابب

 ز ڑپےنھ ےس لبق( ےس ابرہ ہن ےلکن ۔بج وکء دجسم ںیم وہ افر اذاؿ وہ اجےئ وت ) امن

     734    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً وہب، وبسالجبار بً ونز، ابً ابی رفوة، محنس بً یوُْ مولٰی وثناٌ بً وّاٌ،  :  راوی ْٰ َحملہ بً یحٌ

 حرضت وثناٌ رضْ اهَّل ويہ

ًُ یَ  َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًِ مُ َحسَّ َوَة َو ًٔ أَبٔی رَفِ ًِ ابِ ًُ وَُنَز َو اَل أَىَِبأَىَا َوِبُس اِلَجبَّارٔ بِ َٔ ًُ َوهِٕب  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ ِحٌَْ َحسَّ ٔس بِ َحنَّ

َّی وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٌَ ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًِ أَبٔيهٔ َو ٌَ َو ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ َْ َمِولَی وُِثَنا ُُ هُ  یُو َ٘ ًِ أَِزَر لََّه َم َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 ْٖ ٔ ُهَو ُمَياِ َِ ِج لَٔحاَجٕة َوهَُو ََل یُزٔیُس الزَِّجَىَة  َج َلِه َیرِخُ ٌُ فٔی اِلَنِسجٔٔس ثُهَّ ََخَ  اِْلََذا

ت امثعؿ ریض اہلل ہنع رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، دبعاابجلر نب رمع، انب ایب رففة، دمحم نب ویفس ومٰیل امثعؿ نب افعؿ، رضح

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےک دجسم ںیم وہےت وہےئ اذاؿ وہ اجےئ رھپ فہ دجسم ےس الب 

 رضفرت لکن اجےئ افر فاسپ آےن اک ارادہ یھب ہن وہ وت فہ انمقف ےہ ۔

 رمع، انب ایب رففة، دمحم نب ویفس ومٰیل امثعؿ نب افعؿ، رضحت امثعؿ ریض رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، دبعاابجلر نب :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ : ابب

 اہلل یک راض ےک ےئل دجسم انب ےن فاےل یک تلیضف

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راض ےک ےئل دجسم انب ےن فاےل یک تلیضف

     735    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، یوىس بً محنس، ليث بً ُىس ابوبرک بً ابی شیبہ، زاؤز بً وبساهَّل جىرف، وبسالىزیز بً  :  راوی

اهَّل بً اُامہ بً ہاز، وليس بً ابووليس، وثناٌ بً وبساهَّل بً َسأہ وسوی ، خليّہ زوو حرضت ونز محنس، یزیس بً وبس

 بً خفاب رضْ اهَّل ويہ

ِىٕس ح و حَ  َُ  ًُ ثََيا َلِيُث بِ اَل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُس بِ اَل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة سَّ  بِ

 ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ٕس َجنٔيّىا َو ًٔ ُمَحنَّ ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز یُّ َو ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَجِىرَفٔ ثََيا َزاُوزُ بِ اَل َحسَّ َٔ ٔ ًٔ اِلَهاز اَمَة بِ َُ ُ ًٔ أ َوِبٔس اهَّلٔ بِ

ًٔ َوِبسٔ  ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًٔ أَبٔی اِلَولٔئس َو ًِ اِلَولٔئس بِ وَل اهَّلٔ  َو ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ أب  ًٔ اِلَدفَّ ًِ وَُنَز بِ َة اِلَىَسؤِی َو َٔ ا ًٔ َُسَ اهَّلٔ بِ

ُه اهَّلٔ بَىَْ اهَّلُ َلهُ بَِیّتا فٔی الِ  ُِ ًِ بَىَْ َمِسجّٔسا یُِذرَکُ ِٔيهٔ ا وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َجيَّةٔ َظَّ

نب دمحم، ثیل نب دعس اوبرکب نب ایب ہبیش، داؤد نب دبعاہلل رفعج، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم  اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن

نب اہد، فدیل نب اوبفدیل، امثعؿ نب دبعاہلل نب رساہق دعفی ، ہفیلخ دفؾ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ملس وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس وج دجسم انبےئ سج ںیم اہلل اک ذرک )امنز ، التفت ، حیبست ، فظع، درس ف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 دترسی ، ااتفء فریغہ( وہ۔ اہلل اعتٰیل تن ںیم اس ےک ےئل رھگ ایتر رفامںیئ ےگ ۔

 دبعاہلل رفعج، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، ثیل نب دعس اوبرکب نب ایب ہبیش، داؤد نب :  رافی

 نب ااسہم نب اہد، فدیل نب اوبفدیل، امثعؿ نب دبعاہلل نب رساہق دعفی ، ہفیلخ دفؾ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راض ےک ےئل دجسم انب ےن فاےل یک تلیضف

     736    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، ابوبرک حيفی، وبسالحنيس بً جىرف، محنوز بً لبيس، حرضت خليّہ ُوو حرضت وثناٌ بً وّاٌ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ثَيَ  ًِ َم َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًُ َجِىرَفٕ َو ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ًِ ا ُمَحنَّ ًٔ َلبٔيٕس َو ٔ بِ ِحُنوز

نِٔىُت  َُ اَل  َٔ  ٌَ ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ ًِ بَ  وُِثَنا وُل َم ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  ىَْ ِهَّلِل َمِسجّٔسا بَىَْ اهَّلُ َلُه ٔمِثَلهُ فٔی اِلَجيَّةٔ َر

دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، ومحمد نب دیبل، رضحت ہفیلخ وسؾ رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ےئ اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل فاسی یہ )اتممز افر دقمس( رھگ تن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج دجسم انب

 ںیم ایتر رفامںیئ ےگ ۔

 دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، ومحمد نب دیبل، رضحت ہفیلخ وسؾ رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راض ےک ےئل دجسم انب ےن فاےل یک تلیضف

     737    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وثناٌ زمصقی، وليس بً مسله، ابً لہيىہ، ابواَلُوز، رعوة، حرضت خليّہ چہارو حرضت وَّی بً ابی  :  راوی
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 ـالب رضْ اهَّل ويہ

ثَىٔ  اَل َحسَّ َٔ ًٔ َلهٔيَىَة  ًِ ابِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ وَ َحسَّ ُِ ًِ ْ أَبُو اِْلَ َوَة َو ًِ رُعِ زٔ َو

ًِ َمالٔهٔ بَ  ًِ بَىَْ َمِسجّٔسا ٔم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب   ىَْ اهَّلُ َلهُ بَِیّتا فٔی اِلَجيَّةٔ َؤَِّی بِ

 ح مرؾ رضحت یلع نب ایب قابل ریض اہلل ہنع رفامےت ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، انب ہعیہل، اوباالوسد، رعفة، رضحت ہفیلخ

رھگ  ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اہلل اعتٰیل ےک ےئل دجسم انبےئ اےنپ امؽ ےس اہلل اعتٰیل تن ںیم اس ےک ےئل

 انبںیئ ےگ ۔

د، رعفة، رضحت ہفیلخ ح مرؾ رضحت یلع نب ایب قابل ریض اہلل ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، انب ہعیہل، اوباالوس :  رافی

 ہنع

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راض ےک ےئل دجسم انب ےن فاےل یک تلیضف

     738    حسیث                               جلس اول  :  جلس

یوىس بً وبساَلوَّٰی، وبساهَّل بً وہب، ابزاہيه بً نصيق، وبساهَّل بً وبسالزحنً بً حسین ىوَِّی، وفاٍ بً ابی  :  راوی

 رباح، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ

ًُ َو  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َوِبسٔ اِْلَِوََّی َحسَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ َنٔصيٕق َو ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ هِٕب َو

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ أَ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ أَبٔی َربَإح َو ًِ َوَفأئ بِ َِّٔی َو َِ ًِ بَىَْ  حَُسیِٕن اليَِّو اَل َم َٔ لََّه  َُ َوَلِيهٔ َو

َز بَىَْ اهَّلُ َلُه بَِیّتا فٔی اِلَجيَّةٔ َمِس  ٍَ َفاةٕ أَِو أَِظ َٔ َحٔغ  ِّ َن َ٘  جّٔسا ِهَّلِل 

ویسن نب دبعاالٰیلع، دبعاہلل نب فبہ، اربامیہ نب طیشن، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب نیسح ونیلف، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب 
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یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اہلل اعتٰیل ےک ےئل وبکرت ےک وگےلسن ےک دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ۔ربارب یھب دجسم انبیئ )ینعی یسک درہج ںیم یھب رشتک دجسم یک ریمعت ںیم یل( اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل تن ںیم اکی رھگ ایتر رکفاںیئ ےگ 

نب طیشن، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب نیسح ونیلف، اطعء نب ایب رابح، رضحت  ویسن نب دبعاالٰیلع، دبعاہلل نب فبہ، اربامیہ :  رافی

 اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع

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

  

 دجسم وک آراہتس افر دنلب رکان

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم وک آراہتس افر دنلب رکان

     739    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً مىاویہ جنهی، حناز بً ُلنہ، ایوب، ابؤَلبہ، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ا ثََيا َحنَّ ًُ ُمَىاؤیََة اِلجَُنهٔیُّ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو ًِ أَیُّوَب َو َلَنَة َو َُ  ًُ زُ بِ

َّْ یَتََباهَی اليَّاُس فٔی اِلَنَسأجسٔ  اَوُة َحً وُو السَّ ُٕ َه ََل َت لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

ہل دبع اہلل نب اعمفہی یحمج، امحد نب ہملس، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 فملس ےن اراشد رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ ٰیتح ہک ولگ رخف رکےن ںیگل اسمدج یک فہج ےس ۔

 ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب اعمفہی یحمج، امحد نب ہملس :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب
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 دجسم وک آراہتس افر دنلب رکان

     740    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبارة بً مٍلس، وبسالرکیه بً وبسالزحنً بجَّی، ليث، ورکمہ، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ ورِٔکٔ  ًِ َلِيٕث َو ًٔ اِلَبَجَّٔیُّ َو ًُ َوِبٔس الزَِّحَن یٔه بِ ثََيا َوِبُس اِلرَکٔ ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َٔاَل َحسَّ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َمَة َو

ِت اِلَيُهؤَ  َِ َنا رَشَّ َ٘ ِه َبِىٔسی  ُ٘ ٌَ َمَسأجَس ُِو ُترَشِ َُ ِه  ُ٘ لََّه أََرا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َِِت اَل َر َنا رَشَّ َ٘ َيائَٔسَها َو َ٘ زُ 

 اليََّعاَری بَٔيَىَها

س، دبعارکلمی نب دبعارلنمح یلجب، ثیل، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض ا

ل

 

نع

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ابجرة نب 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم دھکی راہ وہں ہک ریمے دعب  م اینپ اسمدج وک دنلب ف ابال ریمعت رکف ےگ ےسیج وہید ف اصنری ےن اےنپ رگاج

 رھگفں افر ہدادت اخونں وک دنلب ف ابال ریمعت ایک ۔

س، دبعارکلمی نب دبع :  رافی

ل

 

نع

 ارلنمح یلجب، ثیل، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنعابجرة نب 

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم وک آراہتس افر دنلب رکان

     741    حسیث                               جلس اول  :  جلس

جبارة بً مٍلس، وبسالرکیه بً وبسالزحنً بجَّی، ابواُحٖ، ونزو بً مينوٌ، حرضت ونز بً خفاب رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ًِ َوِنزٔو  َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًٔ َو ًُ َوِبسٔ الزَِّحَن یٔه بِ ثََيا َوِبُس اِلرَکٔ ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ وَُنَز بِ ٌٕ َو ًٔ َمِيُنو بِ
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 َٔ ِووٕ  َٔ اَئ َوَنُل  َُ َه َما  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ أب  ُِوا َمَسأجَسهُِه اِلَدفَّ  قُّ إَٔلَّ َزَِخَ

س، دبعارکلمی نب دبعارلنمح یلجب، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

ل

 

نع

ابجرة نب 

  ےہ ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وقؾ اک لمع رخاب وہ اجےئ فہ دجسمفں وک زمنی رکان رشفع رک دیتی

س، دبعارکلمی نب دبعارلنمح یلجب، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

نع

 ابجرة نب 

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

  

 دجسم سک ہگج انب اجاجزئ ےہ ؟

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم سک ہگج انب اجاجزئ ےہ ؟

     742    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، حناز بً ُلنہ، ابوالثياح ؼبعی، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 َ ًِ أَى َبعِٔی َو ًِ أَبٔی التَّيَّاحٔ الؽُّ َلَنَة َو َُ  ًٔ ازٔ بِ ًِ َحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌَ َمِؤؼُي َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ َمالٕٔک  ٔس بِ

ٌَ ِٔيهٔ ىَِدْل  َه لَٔبىْٔ اليَّجَّارٔ َوكَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َمِسجٔٔس اليَّ ُّْ َظَّ ٔي اَل َلُهِه اليَّ َٕ َِ ٘ٔیَن  ابٔزُ لِٔلُنرِشٔ َٕ َوَم

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي َِکَا اَل  َٔ الُوا ََل ىَأُِخُذ َلُه ثََنّيا أَبَّسا  َٔ َه ثَأميُونٔی بٔهٔ 
لَّ َُ َّ َو ُّْ َظَّ ی َه َیبِئيهٔ َوهُِه یَُياؤلُوىَُه َوالئَّي

 َ اَل َوك َٔ َِاٌرِٔفِ لِِٔلَِنَعارٔ َواِلُنَهأجزَِه  ِه  ٌَّ اِلَىِيَض َوِيُض اِْلَٔخَ ٔ وُل أَََل إ ُٕ َه َي لَّ َُ لََّه اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ ا

ََلةُ  ِتُه العَّ َ٘ َْ اِلَنِسجَٔس َحِيُث أَِزَر ٌِ َیِبىٔ ِبَل أَ َٔ ِّی   ُيَعَّ

  ح یعبض، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک دجسم ونبی یک ہگج ونباجنر یک یھت اس ںیم یلع 

 

نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، اوبال

وجھکر ےک درتخ افر رشمنیک یک ربقںی ںیھت ، آپ ےن رفامای  م  ھج ےس اس ہگج یک تمیق فوصؽ رک ول، اوہنں ےن اہک مہ یھبک یھب اس 

 فوصؽ ہن رکںی 

 

می ت
ق
ےگ۔ رفامای ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد اس دجسم وک ریمعت رفام رےہ ےھت افر ولگ )احصہب( یک 
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آپ وک اسامؿ )اٹنی رھتپ فریغہ( ڑکپا رےہ ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی رفامےت اج رےہ ےھت نس ول زدنیگ وت ا  آرخت یک 

نی بس یک ششخب رفام دے افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم یک ریمعت ےس لبق اہجں امنز اک یہ ےہ سپ )اے اہلل( ااصنر ف اہمرج

 فتق وہات فںیہ امنز ادا رفام ےتیل ےھت ۔

  ح یعبض، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 

 یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، اوبال

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم سک ہگج انب اجاجزئ ےہ ؟

     743    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوہناو زَلل، ُىيس بً ُائب، محنس بً وبساهَّل بً وياؿ، حرضت وثناٌ بً ابی الىاػ  :  راوی ْٰ رضْ محنس بً یحٌ

 اهَّل ويہ

 ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ائٔٔب َو ًُ السَّ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ُل َحسَّ َلَّ اوٕ السَّ ثََيا أَبُو َهنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ ؤَيإؿ َو  َوِبٔس اهَّلٔ بِ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ أَبٔی اِلَىأػ أَ ٌَ بِ ٌَ ـَأٌَیُتُهِه وُِثَنا ْٔ َحِيُث كَا ٔ ائ ٌِ َیِجَىَل َمِسجَٔس الفَّ  َه أََمَزُه أَ

دمحم نب ٰییحی، اوبامہؾ دالؽ، دیعس نب اسبئ، دمحم نب دبعاہلل نب ایعض، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 ا یس ہگج انبںیئ اہجں قافئ فاولں اک تب اھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح دای قافئ ںیم دجسم

 دمحم نب ٰییحی، اوبامہؾ دالؽ، دیعس نب اسبئ، دمحم نب دبعاہلل نب ایعض، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دج افر امجتع اک ایبؿاسم :   ابب
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 دجسم سک ہگج انب اجاجزئ ےہ ؟

     744    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً اوین، محنس بً اُحٖ، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی ، ونزو بً وثناٌ، موس ْٰ  محنس بً یحٌ

ُس  ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًُ أَِویََن  ثََيا ُموَسْ بِ ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِنزُو بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ ىَإِٔي َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ  بِ

َٕٔيِت ٔمَزاّر  ُُ اَل إَٔذا  َٕ َِ ٌٔ تُِلَقی ِٔيَها اِلَىٔذَراُت  ًِ اِلحٔيَفا ئَٔل َو ُُ ًٔ وَُنَز َو َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ ابِ ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي َُِىهُ إ ََِعلُّوا ِٔيَها َیزِ ا 

َه  لَّ َُ  َو

دمحم نب ٰییحی، رمعف نب امثعؿ، وم،ٰی نب انیع، دمحم نب ااحسؼ ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ایگ ابغ ںیم اھکد 

اجنتس ڈایل اجیت ےہ )فاہں امنز ڑپانھ اسیک ےہ( رفامای بج اےس ابر ابر اچنیس اج ےکچ وت اس ںیم امنز ڑپھ ےتکس وہ افر اوہنں ےن ایکس 

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ رفامیئ ۔ةسن روس

 دمحم نب ٰییحی، رمعف نب امثعؿ، وم،ٰی نب انیع، دمحم نب اقحس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ھ انھ رکمفےہنج وہگجں ںیم امنز ڑپ

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 نج وہگجں ںیم امنز ڑپھ انھ رکمفےہ

     745    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل  :  راوی ْٰ ، ونزو بً یحٌ ْٰ ، یحٌ ْٰ ، یزیس بً ہاروٌ، ُّياٌ، ونزو بً یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 ويہ
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 ًِ ًٔ َیِحٌَْ َو ًِ َوِنزٔو بِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ  ٌَ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ أَبٔيهٔ َوَحنَّ

وُل اهَّلٔ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َیِحٌَْ َو لََّه اِْلَِرُؿ كُلَُّها َمِسجْٔس إَٔلَّ  َوِنزٔو بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

اَو  بََرَة َواِلَحنَّ ِٕ  اِلَن

 دمحم نب ٰییحی، سیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ، رمعف نب ٰییحی، ٰییحی، رمعف نب ٰییحی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ ےن

 ےہ وساےئ ربقاتسؿ افر امحؾ ےک ۔اراشد رفامای امتؾ زنیم دجسہ اگہ 

 دمحم نب ٰییحی، سیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ، رمعف نب ٰییحی، ٰییحی، رمعف نب ٰییحی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اسمدج افر امجتع :   ابب

 نج وہگجں ںیم امنز ڑپھ انھ رکمفےہ

     746    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ایوب، زیس بً جبیرة، زاؤز بً حعین، ىاِي، حرضت ابً ونز  :  راوی محنس بً ابزاہيه زمصقی، وبساهَّل بً یزیس، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

 ًِ ًٔ أَیُّوَب َو ًِ َیِحٌَْ بِ ًُ َیزٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َحسَّ ًِ َزاُوَز بِ ًٔ َجبٔیَرَة َو َزیِٔس بِ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًَ فٔی اِلَنزِبََلةٔ اِلُحَعیِٔن َو ِبٔي َمَواـٔ َُ َّی فٔی  ٌِ ُيَعَّ َه أَ لَّ َُ هٔ َو

َِٙىَبةٔ  َٗ اِل ِو َِ ٔبٔٔل َو ِْ ًٔ ا اؤ َوَمَىاـٔ ٖٔ َواِلَحنَّ ی ٔ ارَٔؤة الرطَّ َٔ بََرةٔ َو ِٕ  َواِلَنِجزََرةٔ َواِلَن

نیصح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ایبؿ دمحم نب اربامیہ دیقشم، دبعاہلل نب سیدی، ٰییحی نب اویب، زدی نب ریبجة، داؤد نب 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن است ہگج امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای وھگرے ںیم )اہجں اجنتس دیل ای رچکا فریغہ 

 رپ ۔ڑپا راتہ ےہ( ذحب اخےن ںیم ، ربقاتسؿ ںیم ڑسک رپ امحؾ ںیم افوٹنں ےک ابڑے ںیم افر ہبعک ےک اف

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 دمحم نب اربامیہ دیقشم، دبعاہلل نب سیدی، ٰییحی نب اویب، زدی نب ریبجة، داؤد نب نیصح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 نج وہگجں ںیم امنز ڑپھ انھ رکمفےہ

     747    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً زاؤز و محنس بً ابی حسین، ابوظالح، ليث، ىاِي، ابً ونز، خليّہ زوو حرضت ونز بً خفاب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

اَل  َٔ ثَىْٔ اللَِّيُث  ثََيا أَبُو َظالٕٔح َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی اِلُحَسیِٔن  ُس بِ ًُ َزاُوَز َوُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ  َحسَّ ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ثَىْٔ ىَأِْي َو َحسَّ

 َُ اَل  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر أب أَ ًٔ اِلَدفَّ بََرةُ وَُنَز بِ ِٕ ََلةُ َلاهٔزُ بَِئت اهَّلٔ َواِلَن ًَ ََل َتُجوُز ِٔيَها العَّ ِبُي َمَواـٔ

 ٖٔ ی ٔ ُة الرطَّ ٔبٔٔل َوَمَحجَّ ِْ ًُ ا اُو َوَوَف  َواِلَنزِبََلُة َواِلَنِجزََرةُ َواِلَحنَّ

ب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلع نب داؤد ف دمحم نب ایب نیسح، اوباصحل، ثیل، انعف، انب رمع، ہفیلخ دفؾ رضحت رمع نب اطخ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای است وہگجں ںیم امنز ڑپانھ اجزئ ںیہن تیب اہلل یک تھچ رپ ، ربقاتسؿ ںیم وھگرے ںیم ذحب اخہن ںیم 

 امحؾ ںیم افوٹنں ےک ابڑے ںیم افر راےتس ےک درایمؿ ۔

 اوباصحل، ثیل، انعف، انب رمع، ہفیلخ دفؾ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنعیلع نب داؤد ف دمحم نب ایب نیسح،  :  رافی

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

  

 وج اکؾ دجسم ںیم رکمفہ ںیہ

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 وج اکؾ دجسم ںیم رکمفہ ںیہ
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     748    حسیث                               لجلس او  :  جلس

ْٰ بً وثناٌ بً ُىيس بً ٘ثیر بً زیيار حنصْ، محنس بً حنیر، زیس بً جبیرة انعاری، زاؤز بً حعین،  :  راوی یحٌ

 ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ

ًٔ زٔیَيارٕ  ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًٔ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َجبٔیرََة  َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ حِٔنیََر َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ اِلٔحِنٔص

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًٔ اِلُحَعیِٔن َو ًِ َزاُوَز بِ اَل خَٔعاْل ََل َتِيَبَٔی فٔی اِْلَِنَعارٔیُّ َو َٔ لََّه 

ٔ  اِلَنِسجٔسٔ  ِوٕس َوََل یُِيرَشُ ِٔيهٔ ىَِبْل َوََل یَُنزُّ ِ َٕ ََلْح َوََل یُِيَبُؾ ِٔيهٔ بٔ ُٔ ا َوََل ُيِصَهزُ ِٔيهٔ  ّٕ ي َدُذ رَطٔ ُب ََل یُتَّ يهٔ بَٔلِحٕه ىٔيٕئ َوََل ُيرِضَ

ا ّٔ و ُُ َدُذ  ًِ أََحٕس َوََل یُتَّ َتغُّ ِٔيهٔ ٔم ِٕ  ِٔيهٔ َحس  َوََل يُ

ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، دمحم نب ریمح، زدی نب ریبجة ااصنری، داؤد نب نیصح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل 

 ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ھچک اکؾ دجسم ںیم ںیہن وہےن اچںیئہ دجسم وک سگراگہ ہن انبای اجےئ اس ںیم

ہن وساتن اجےئ امکؿ ہن ڑکپی اجےئ ریت ہن الیھپےئ اجںیئ )اکنےل اجںیئ( اچک وگتش ےل رک ہن سگرا اجےئ دح دجسم ےک ادنر ہن ایھتہر 

 اگلیئ اجےئ یسک ےس دجسم ںیم اصقص ہن ایل اجےئ دجسم وک ابزار ہن انبای اجےئ ۔

زدی نب ریبجة ااصنری، داؤد نب نیصح، انعف، رضحت انب رمع ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، دمحم نب ریمح،  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 وج اکؾ دجسم ںیم رکمفہ ںیہ

     749    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ُىيس ٘يسی، ابوخالس احنز، ابً وجَلٌ، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً الىاػ :  راوی
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ًِ َوِنزٔو بِ  ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ِٙٔئسیُّ َحسَّ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ ُشَىِيٕب َو

 ًٔ ًِ اِلبَِئي َوأَلبِتَٔيا َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ىََهی َر ًِ َتَياُشٔس اِْلَِشَىارٔ فٔی اِلَنَسأجسٔ َٔ  َوَو

دبع اہلل نب دیعس دنکی، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص رفاتی رکےت ںیہ 

 ای۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ںیم رخدی ف رففتخ ےس افر )دوینی( اراعر ڑپےنھ ےس عنم رفام

 دبعاہلل نب دیعس دنکی، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 وج اکؾ دجسم ںیم رکمفہ ںیہ

     750    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً یوُْ ُلیم، مسله بً ابزاہيه، حار ُ بً ىبہاٌ، وتبہ بً يٕماٌ، ابوُىيس، مٙحول، حرضت واثلہ بً  :  راوی

 إُي رضْ اهَّل ويہ

 ًُ ثََيا ُمِسلُٔه بِ َلیٔمُّ َحسَّ َْ السُّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ٌَ َو َما ِٕ ًُ َي ثََيا وُتَِبُة بِ ٌَ َحسَّ ًُ ىَِبَها ثََيا اِلَحار ُُٔ بِ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ

اَل َجِيبُوا َمَس  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ٔي أَ َٕ ُِ ًٔ اِْلَ ًِ َواثَٔلَة بِ ًِ َمُِٙحوٕل َو ٔىيٕس َو ِه ٔظبَِياىَُِٙه َُ ُ٘ أجَس

ٔ َوَمَجاىٔی ُيؤُِِٙه َواتَّد ُُ لَّ  َُ ِه َو ُ٘ ٔ اَمَة حُُسوز َٔ ٔ َِِي أَِظَواتُِٔٙه َوإ ائَُِٙه َوبَِيَىُِٙه َوُخُعوَماتُِٔٙه َوَر ُذوا َوََّی أَبَِوابَٔها َيُِٙه َورٔشَ

 اِلَنَفاهَٔز َوَجِنزُوَها فٔی اِلجَُنٔي 

ا ؿ،

 

اوبدیعس، لوحکؽ، رضحت فاہلث نب اعقس ریض اہلل ہنع ےس  ادمح نب ویفس یملس، ملسم نب اربامیہ، احرث نب اہبنؿ، ہبتع نب ن قظ

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اچبؤ اینپ دجسمفں وک انھجمس وچبں ےس افر دویاونں ےس افر رخدی ف رففتخ 

ےس افر ولتار وسےنتن ےس افر دجسم ےک ےس افر اےنپ ڑگھجفں ےس افر آفازںی دنلب رکےن ےس افر دحفد )االسیم زساںیئ( اقمئ رکےن 
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 انبؤ افر ہعمج ےک دؿ دجسم وک دوھین دف ۔ درفازفں رپ اہطرت یک ہگج

ا ؿ، اوبدیعس، لوحکؽ، رضحت فاہلث نب اعقس ریض اہلل  :  رافی

 

ادمح نب ویفس یملس، ملسم نب اربامیہ، احرث نب اہبنؿ، ہبتع نب ن قظ

 ہنع

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

  

 دجسم ںیم اسان

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم اسان

     751    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُحٖ بً ميعور، وبساهَّل بً ىنیر، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٔ ًِ ىَاِ ًُ وَُنَز َو ٕ أَىَِبأَىَا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َمِيُعوٕر َحسَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ يَّا ىََياُو فٔی َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ٕي َو

لََّه الِ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َنِسجٔٔس َوََّی َوِهٔس َر

 ااحسؼ نب روصنر، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےک دفر ںیم دجسم ںیم یھب وس اجای رکےت ےھت ۔

  نب روصنر، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعاقحس :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب
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 دجسم ںیم اسان

     752    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ بً وبسالزحنً، يىيض  :  راوی ، شیباٌ بً وبسالزحنً، یحٌ ْٰ ابوبرک بً ابی شیبہ، حسً بً موس

 بً ٔيس بً لدّہ، حرضت ٔيس بً ـدّہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ ُموَسْ َحسَّ  ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ًٔ َو ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ٌُ بِ ثََيا َشِیَبا

 َّّ ًِ أَِظَحأب العُّ ٌَ ٔم ًِ أَبٔيهٔ َوكَا ثَُه َو َة َحسَّ َّ ًٔ ـِٔد ِئس بِ َٔ  ًَ ٌَّ َئىيَض بِ ًٔ أَ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ وُل َُ ُُ اَل َلَيا َر َٔ اَل  َٔ ٔة 

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔاهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َلَيا َر َٕ َِ بَِيا  ٔلَی بَِئت َوائَٔصَة َوأَكَِلَيا َورَشٔ َيا إ ِٕ اىَِفَل َِ وا  ُٕ َه اىَِفلٔ لَّ َُ َه  َوَلِيهٔ َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

لِ  ُٕ َِ اَل  َٔ ٔلَی اِلَنِسجٔٔس  ُتِه إ ِٕ ٌِ ٔشئُِتِه اىَِفَل ٔ ٌِ ٔشئُِتِه ىِٔنُتِه َها هَُيا َوإ ٔ ٔلَی اِلَنِسجٔسٔ إ ُٖ إ  َيا بَِل ىَِيَفلٔ

فہ، رضحت 

 

ج

 

ط

اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، ابیشؿ نب دبعارلنمح، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، شیعی نب سیق نب 

فہ ریض اہلل ہنع وج ااحصب ہفص ںیم ےس ںیہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اراشد رفامای ولچ! وت

 

ج
ط

 سیق نب 

ت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رھگ یک رطػ افر مہ ےن اھکای ، ایپ رھپ ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مہ ےلچ رضح

 ارگ اچوہ وت ںیہی وس اجؤ افر اچوہ وت دجسم ںیم ےلچ اجؤ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک مہ دجسم یہ ےتلچ ںیہ )فںیہ وس اجںیئ ےگ( ۔

فہ،  اوبرکب نب :  رافی

 

ج

 

ط

ایب ہبیش، نسح نب وم،ٰی، ابیشؿ نب دبعارلنمح، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، شیعی نب سیق نب 

فہ ریض اہلل ہنع

 

ج
ط

 رضحت سیق نب 

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

  

 وکیسن دجسم ےلہپ انبیئ یئگ ؟۔

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   باب

 وکیسن دجسم ےلہپ انبیئ یئگ ؟۔
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     753    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً مينوٌ رقی، محنس بً وبيس وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، ابزاہيه تيیم، اٌ ٘ے والس، حرضت ابوذر  :  راوی

 ٌّاری رضْ اهَّل ويہ

ثَيَ  ُ َحسَّ ثََيا أَب ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ وُبَِيٕس ح و َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ًِ ا َؤَّیُّ بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو و ُمَىاؤیََة َو

وَل  ُُ ُِٔلُت َیا َر اَل  َٔ ارِٔی  َّ ًِ أَبٔی َذٓرٕ اِلٍٔ ًِ أَبٔيهٔ َو اَل إٔبَِزاهٔيَه التَِّيیٔمِ َو َٔ اُو  اَل اِلَنِسجُٔس اِلََحَ َٔ ُل  اهَّلٔ أَیُّ َمِسجٕٔس ُؤؼَي أَوَّ

ٌَ َواّما ثُهَّ اِْلَِرُؿ َلَک مُ  اَل أَِرَبُىو َٔ ِه بَِیَيُهَنا  َ٘ ُِٔلُت  َِٔصْ  اَل ثُهَّ اِلَنِسجُٔس اِْلَ َٔ ََِعِل َحِيُث َما ُِٔلُت ثُهَّ أَی   ًّی  َعَّ

ََلةُ  ِتَک العَّ َ٘  أَِزَر

ومیمؿ ریق، دمحم نب دیبع یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، اؿ ےک فادل، رضحت اوبذر افغری ریض اہلل ہنع رفامےت یلع نب 

 ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ یس دجسم ےلہپ انبیئ یئگ۔ رفامای دجسم رحاؾ ، رفامےت ںیہ ںیم

ےک دعب وکؿ یس ؟ رفامای دجسم اٰیصق ںیم ےن رعض ایک اؿ دفونں ےک درایمؿ ینتک دمت یھت رفامای اچسیل اسؽ اس  ےن رعض ایک اس

 ےک دعب امتؾ زنیم اہمترے ےئل امنز یک ہگج ےہ اہجں امنز اک فتق وہ فںیہ ڑپھ ول ۔

 یمیت، اؿ ےک فادل، رضحت اوبذر افغری ریض اہلل ہنعیلع نب ومیمؿ ریق، دمحم نب دیبع یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ  :  رافی

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

  

 رھگفں ںیم اسمدج

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 رھگفں ںیم اسمدج

     754    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو مزواٌ محنس بً وثناٌ، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، حرضت محنوز بً ربيي انعاری :  راوی
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ًٔ ٔشَهإب وَ  ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًٔ الزَّبٔئي َحسَّ ٔ بِ ًِ َمِحُنوز

ٕ َلُهِه وَ اِْلَِنَع  ٕ فٔی بٔئِز ًِ َزِلو َه ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َها َر ّة َمجَّ َل َمجَّ َٕ ِس َو َٔ  ٌَ ًٔ َمالٕٔک ارِٔی َوكَا ٌَ بِ ًِ ؤتَِبا

َّی  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َشهَٔس بَِسّرا َمَي َر الٕٔه َوكَا َُ ِؤمهٔ بَىْٔ  َٔ ٌَ إَٔماَو  الیٔٔمِ َوكَا َّی السَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ٔجئُِت َر َٔ لََّه  َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ًِ َبَّصٔی ُت ٔم ِس أَىرَِکِ َٔ ِّی  ٔن َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِلُت یَا َر ُٕ َِ َه  لَّ َُ َيُحوُل بَِيىْٔ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َِ ِتٔی  ِيَل َیأ ٌَّ السَّ ٔ َوإ

 ٔ ِوم َٔ ِِ َوبَیَِن َمِسجٔٔس  ا َِ ًّی  َِّی فٔی بَِئًْ َمکَاىّا أَتَّدُٔذُه ُمَعَّ ُتَعَّ َِ ٌِ َتأِتَٔيىْٔ  ٌِ َرأَیَِت أَ إٔ َِ ُّٖ َوََّیَّ اِجتَٔياُزُه  َِِىُل ی َوَيُص اَل أَ َٔ َىِل 

تَ  ُِ لََّه َوأَبُو برَِکٕ َبِىَس َما اِشَتسَّ اليََّهاُر َوا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َسا َر ٍَ َِ ًَ اَل أَیِ َٔ  َّْ أَذٔىُِت َلُه َوَلِه َیِجلِٔس َحً َِ  ٌَ أَِذ

و ُُ اَو َر َٕ َِ َِّی ِٔيهٔ  ٌِ أَُظَّ ٔذی أُحٔبُّ أَ
ٌٔ الَّ ٔلَی اِلَنکَا ُت َلهُ إ َِأرََشِ ًِ بَِیتَٔک  َِّی َلَک ٔم ٌِ أَُظَّ لََّه تُٔحبُّ أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُل اهَّلٔ َظَّ

 َّ ََِعَّ هُ  َّ َيا َخِل ِّ َّ َىَتیِٔن ثُهَّ اِحتََبِسُتهُ َوََّی َخزٔیَزةٕ ُتِعَيُي َلُهِه َوَظ ِ٘  ی بَٔيا َر

اوب رمفاؿ دمحم نب امثعؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رضحت ومحمد نب رعیب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک نج وک اید اھت ہک روسؽ اہلل 

 یک یھت ، فہ رفاتی رکےت ںیہ رضحت امثعؿ نب امکل یملس ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڈفؽ ےس اپین ےل رک اؿ ےک ونکںی ںیم یلک

وج ہک اینپ وقؾ ونب اسمل ےک اامؾ ےھت افر زغفہ دبر ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشکی یھب وہےئ ےھت رفامےت ںیہ 

ہلل ےک روسؽ! ریمی اگنہ زمکفر وہ یکچ ےہ افر ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے ا

الیسب آات ےہ وت ریمے )رھگ( افر ریمی وقؾ یک دجسم ےک درایمؿ احلئ نب اجات ےہ۔ اذٰہا ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راےئ 

 افر ریمے رھگ ںیم اس ہگج امنز ڑپےئھ ےسج 

ئ

ںیم لقتسم امنز یک ہگج انبان وہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اہں رشتفی الی 

اچاتہ وہں۔ رفامای کیھٹ ےہ دفرسے دؿ ، دؿ وہےن ےک دعب آپ افر رضحت اوبرکب رشتفی الےئ افر ااجزت بلط رفامیئ ںیم ےن 

ڑپوھاان  ااجزت دی وت آپ ےنھٹیب یھب ںیہن اپےئ افر رفامای ہک  م اےنپ رھگ ںیم سک ہگج  ھج ےس امنز ڑپوھاان اچےتہ وہ؟ ںیم سج ہگج امنز

اچاتہ اھت اس یک رطػ ااشرکہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑھکے وہےئ افر مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ۔ ےھچیپ ںیفص اقمئ رکںیل آپ ےن ںیمہ دف رتعک امنز ڑپاھیئ ، رھپ ںیم ےن آپ وک رہھٹاےئ راھک ، میلح ےئلیک وج آپ ےئلیک ایتر وہ راہ اھت

 اوب رمفاؿ دمحم نب امثعؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رضحت ومحمد نب رعیب ااصنری :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 رھگفں ںیم اسمدج

     755    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ِؽل مْقی، ابووامز، حناز بً ُلنہ، واظه، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  یحٌ

 ٔ ًِ أَب ًِ َوأظٕه َو َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز قٔی َحسَّ ِؽٔل اِلرُخِ َّ ًُ اِل ثََيا َیِحٌَْ بِ ًِ أَبٔی هُزَ َحسَّ ٌَّ َرُجَّل ی َظالٕٔح َو یَِزَة أَ

َُِدقَّ لٔی َمِسجّٔسا فٔی َزا ٌِ َتَىاَل  لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَی َر َل إ َُ ًِ اِْلَِنَعارٔ أَِر ِّی ِٔيهٔ َوَذلَٔک َبِىَس َما ٔم رٔی أَُظَّ

َىَل  َّ َِ ََِجاَئ   َویٔمَ 

، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی ااصنری اصبح ےن روسؽ اہلل ٰییحی نب لضف رقمی، اوباعرم، امحد نب ہملس، اعمص

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اغیپؾ اجیھب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الںیئ افر ریمے رھگ ںیم دجسم ےک طخ چنیھک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر ااسی ایک۔ دےئجی اہجں ںیم امنز ڑپوھں افر اس فتق فہ انانیب وہ ےکچ ےھت چناآ ہ

 ٰییحی نب لضف رقمی، اوباعرم، امحد نب ہملس، اعمص، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 فں ںیم اسمدجرھگ

     756    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابً ابی وسی، ابً ووٌ، اىس بً ُیریً، وبسالحنيس بً ميذر بً جاروز، حرضت اىس بً مالک  :  راوی یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ًِ َوِبٔس اِلَحنٔ  ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َو ثََيا ابِ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ َحسَّ ًٔ اِلُنِئذرٔ بِ ئس بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِْ َظَّ اَل َظَيَي َبِىُؾ وُُنوَمًْٔ لٔلئَّي َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ٔ َو َّی اهَّلُ اِلَجاُروز ِْ َظَّ اَل لٔلئَّي َٕ َِ لََّه ـََىاّما  َُ َو

ًِ َهذٔ  َِِحْل ٔم أََتاُه َوفٔی اِلبَِئت  َِ اَل  َٔ َِّی ِٔيهٔ  ٌِ َتأِكَُل فٔی بَِئًْ َوُتَعَّ ِّی أُحٔبُّ أَ ٔن لََّه إ َُ أََمَز بَٔياحَٔيٕة ٔمِيُه َوَلِيهٔ َو َِ ُُّحؤل  ٔ اِل ه

َّی َوَظلَّیِ  ََِعَّ َوزَّ َُِٙئَس َوُرطَّ  ُِ ِس ا َٔ ِحُل هَُو اِلَحٔعیرُ الَّٔذی  َّ اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ بًِ َماَجَة اِل َٔ  َيا َمَىهُ 

ٰییحی نب میکح، انب ایب دعی، انب وعؿ، اسن نب ریسنی، دبعادیمحل نب ذنمر نب اجرفد، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اھکان ایتر رکفاای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ہک ریمے اکی اچچ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

رعض ایک ںیم اچاتہ وہں ہک آپ امہرے رھگ اھکان انتفؽ رفامںیئ افر امنز ادا رفامںیئ۔ رفامےت ںیہ ہک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یل وہ یکچ یھت۔ آپ ےن امنز ڑپیھ افر مہ ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رشتفی ےل ےئگ رھگ ںیم اکی اٹچیئ یھت وج رپاین وہ رک اک

 فملس ےک اسھت امنز ڑپیھ۔

 ٰییحی نب میکح، انب ایب دعی، انب وعؿ، اسن نب ریسنی، دبعادیمحل نب ذنمر نب اجرفد، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج وک اپک اصػ رانھک

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج وک اپک اصػ رانھک

     757    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُلامیٌ بً ابی الجوٌ، محنس بً ظالح مسنی، مسله بً ابی مزیه، حرضت ابوُىيس  :  راوی

 خسری رضْ اهَّل ويہ

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔ َحسَّ ًٔ أَبٔی اِلَجِو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ثََيا ُمِسلُٔه َحسَّ  َظالٕٔح اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ
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َّی ا وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ًُ أَبٔی َمزِیََه َو ًِ اِلَنِسجٔسٔ بَىَْ اهَّلُ بِ َج أَّذی ٔم ًِ أََِخَ لََّه َم َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

 َلُه بَِیّتا فٔی اِلَجيَّةٔ 

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب امیلسؿ نب ایب اوجلؿ، دمحم نب اصحل دمین، ملسم نب ایب رممی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس 

 فآہل فملس ےن رفامای سج ےن دجسم ےس اناپک زیچ وک اکنؽ اکنیھپ اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل تن ںیم رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رھگ ایتر رکفاںیئ ےگ ۔

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب امیلسؿ نب ایب اوجلؿ، دمحم نب اصحل دمین، ملسم نب ایب رممی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج وک اپک اصػ رانھک

     758    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ اهَّل ويہاوبسالزحنً بً برش بً حٙه و احنس بً ازہز، مالک بً ُىیر، ہصاو  :  راوی

 ٕ َىیِر ُُ  ًُ ثََيا َمالُٔک بِ اََل َحسَّ َٔ  ٔ ًُ اِْلَِزَهز َٙٔه َوأَِحَنُس بِ ًٔ اِلَح ًُ برِٔشٔ بِ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ َوَة َو ًُ رُعِ أَىَِبأَىَا هَٔصاُو بِ

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ َز َوتَُفيََّب َو ٌِ تَُفهَّ ورٔ َوأَ ٌِ تُِبىَْ فٔی السُّ َه أََمَز بٔاِلَنَسأجٔس أَ لَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

دبعارلنمح نب رشب نب مکح ف ادمح نب ازرہ، امکل نب ریعس، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 امنز یک ہگج انبےن اک افر اس وک اپک اصػ افر رطعم رےنھک اک مکح دای ۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولحمں ںیم

 دبعارلنمح نب رشب نب مکح ف ادمح نب ازرہ، امکل نب ریعس، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج وک اپک اصػ رانھک

     759    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، يىٕوب بً اُحٖ حرضمی، زائسہ بً ٔسامہ، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ اهَّل ويہا :  راوی ْٰ  رزٗ اهَّل بً موس

َُٔساَمَة وَ   ًُ ثََيا َزائَٔسةُ بِ مٔیُّ َحسَّ َٖ اِلَحرِضَ َح ُِ ٔ ًُ إ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًُ ُموَسْ َحسَّ ُٗ اهَّلٔ بِ ثََيا رِٔز ًِ َحسَّ َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ

َد  ٌِ تُتَّ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت أََمزَ َر َٔ ًِ َوائَٔصَة  َز َوتَُفيََّب أَبٔيهٔ َو ٌِ تَُفهَّ ورٔ َوأَ  َذ اِلَنَسأجُس فٔی السُّ

رزؼ اہلل نب ومیس، وقعیب نب ااحسؼ رضحیم، زادئہ نب دقاہم، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اؿ وک اپک اصػ رطعم رںیھکروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک اےنپ اےنپ ولحمں ںیم دجسمںی انبںیئ افر 

 رزؼ اہلل نب وم،ٰی، وقعیب نب اقحس رضحیم، زادئہ نب دقاہم، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 وک اپک اصػ رانھک اسمدج

     760    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبسالزحنً بً حاـب، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ :  راوی  احنس بً ُياٌ، ابومىاویہ، خالس بً ایاس، یحٌ

 ًٔ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ یَِحٌَْ بِ ًٔ إَٔیإس َو ًِ َخالٔٔس بِ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ٌٕ َحسَّ َيا ُٔ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َحاـٕٔب َو بِ

ارٔیُّ  َج فٔی اِلَنَسأجٔس َتنٔيْه السَّ ًِ أََِسَ ُل َم اَل أَوَّ َٔ  اِلُدِسرِٔی 
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ہی، اخدل نب اایس، ٰییحی نب دبعارلنمح نب احبط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ بس ادمح نب انسؿ، اوباعمف

 ےس ےلہپ دجسم ںیم رچاغ رضحت میمت داری ریض اہلل ہنع ےن رفنش ایک ۔

  ہنعادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اخدل نب اایس، ٰییحی نب دبعارلنمح نب احبط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل :  رافی

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

  

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     761    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ثناٌ وثنانی ابومزواٌ، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، حنيس بً وبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ اور محنس بً و :  راوی

 ابوُىيس رضْ اهَّل ويہنا

ًٔ ٔشَهإب وَ  ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ َحسَّ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ أَبُو َمزَِوا ًُ وُِثَنا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ًِ حَُنِيسٔ بِ

 ُُ ٌَّ َر َُّهَنا أَِخبَرَاُه أَ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَى َُ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َوأَبٔی  ٕٓ َو لََّه َرأَی ىَُداَمّة فٔی ٔجَسارٔ َوِو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ

ًَّ َٔٔبَل َوِجهٔهٔ َوََل  َن ََل یَتََيدَّ َِ ِه  ُ٘ َه أََحُس اَل إٔذَا َتَيدَّ َٔ ََّٙها ثُهَّ  َح َِ َِتََياَوَل َحَعاّة  ًِ ٔشَنالٔهٔ أَِو اِلَنِسجٔٔس  ِٗ َو ُ ًِ َینٔیئهٔ َوِلَیِبز َو

 َٔ یَتِحَت   َسٔمهٔ اِليُِِسَ

دمحم نب امثعؿ امثعین اوبرمفاؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ افر اوبدیعس ریض اہلل امہنع ےس 

اھٹیئ افر رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم یک دویار ںیم مغلب داھکی ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکنکی ا

اس وک رھکچ ڈاال رھپ اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ مغلب وھتےنک ےگل وت ہنم ےک اسےنم افر داںیئ رطػ ہن وھتےک ہکلب ابںیئ رطػ ای 

 ابںیئ اپؤں ےک ےچین وھتےک ۔
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 ہ افر اوبدیعس ریض اہلل امہنعدمحم نب امثعؿ امثعین اوبرمفاؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     762    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رطیْ، وائذ بً حبيب، حنيس، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َّی اهَّلُ وَ  َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَىَٕس أَ ًِ حَُنِيٕس َو ًُ َحبٔيٕب َو ثََيا َوائُٔذ بِ ْٕ َحسَّ ی ًُ رَطٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ لََّه َرأَی ىَُداَمّة فٔی َحسَّ َُ َلِيهٔ َو

 َّْ ٔؽَب َحً ٍَ َِ وُل اهَّلٔ ِٔٔبَلٔة اِلَنِسجٔٔس  ُُ اَل َر َٕ َِ ا  ّٔ ََِحَِّٙتَها َوَجَىَلِت َمکَاىََها َخلُو ًِ اِْلَِنَعارٔ  ََِجائَِتُه اِمَزأَْة ٔم  اِحَنزَّ َوِجُههُ 

ًَ َهَذا َه َما أَِحَس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ےک ہلبق  دمحم نب رطفی، اعذئ نب بیبح، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل

 یک دویار ںیم مغلب داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ آای ٰیتح ہک آپ اک رہچہ ابمرک رسخ وہ ایگ وت اکی ااصنری وعرت آںیئ افر

 وخب اکؾ ےہ ۔ اس وک رھکچ رک اس یک ہگج وخوبش اگلیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ایک

 دمحم نب رطفی، اعذئ نب بیبح، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     763    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ وَُنَز  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ ىَإِٔي َو ِىٕس َو َُ  ًُ یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل اهَّلَٔحسَّ ُُ اَل َرأَی َر َّی اهَّلُ َٔ  َظَّ

اَل حٔیَن انِ  َٔ َها ثُهَّ  ََِحتَّ ِّی بَیَِن یََسِی اليَّأس  لََّه ىَُداَمّة فٔی ِٔٔبَلةٔ اِلَنِسجٔٔس َوهَُو ُيَعَّ َُ ِه َوَلِيهٔ َو ُ٘ ٌَّ أََحَس ٔ ََلةٔ إ ًِ العَّ َٓ ٔم َّصَ

ََل یَتََيدَّ  َِ ٌَّ اهَّلَ َٔٔبَل َوِجهٔهٔ  إٔ َِ ََلةٔ  ٌَ فٔی العَّ ٔ إَٔذا كَا ََلة ِه َٔٔبَل َوِجهٔهٔ فٔی العَّ ُ٘ ًَّ أََحُس  َن

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپاھ 

ےک دعب رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اکی رےہ ےھت ہک آپ ےن دجسم ےک ہلبق ںیم مغلب داھکی آپ ےن اس وک رزگ ڈاال رھپ السؾ ریھپےن 

 امنز ںیم وہ وت اہلل اعتٰیل اس ےک اسےنم وہےت ںیہ۔ اس ےئل امنز ںیم اسےنم یک رطػ وکیئ یھب مغلب ہن وھتےک۔

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وھتانک رکمفہ ےہ

     764    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 َّْ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ َوائَٔصَة أَ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ا َحسَّ ّٔ لََّه َحکَّ بُزَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

 فٔی ِٔٔبَلٔة اِلَنِسجٔسٔ 

رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ےک ہلبق ےس  یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

 مغلب وک رھکچ ڈاال ۔
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 یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ہ زیچ اکپر رک ڈوھ ڈن ےن یک امم تعندجسم ںیم مگ دش

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم مگ دشہ زیچ اکپر رک ڈوھ ڈن ےن یک امم تعن

     765    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یسہ، حرضت بزیسہوَّی بً محنس، و٘يي، ابوُياٌ، ُىيس بً ُياٌ، ولٕنہ بً مزثس، ُلامیٌ بً بز :  راوی

ًٔ َمزِثَٕس وَ  َنَة بِ َٕ ًِ َوِل ٌٕ َو َيا ُٔ  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ٌٕ َيا ُٔ ًِ أَبٔی  ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ًٔ بَُزیَِسَة َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ

اَل  َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َر اَل َظَّ َٔ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ أَبٔيهٔ  ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٕ َِ  ٔ ٔلَی اِلَجَنٔل اِْلَِحَنز ًِ َزَوا إ َرُجْل َم

ََّنا بُئَيِت اِلَنَسأجُس لَٔنا بُئَيِت َلهُ  َه ََل َوَجِسَتُه إٔى لَّ َُ  َو

یلع نب دمحم، فعیک، اوبانسؿ، دیعس نب انسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفامیئ وت اکی صخش ےن اہک یسک ےن رسخ افٹن یک رطػ اکپرا اھت ؟ )ینعی یسک وک رسخ افٹن الم اھت ہک اس ےن

ےنلم یک االطع دی یھت؟( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجت فہ افٹن ہن ےلم ، اسمدج وت سج اکؾ ےئلیک ںینب ، ےھجم اس ےک 

 ایس اکؾ ےک ےئل یبن ںیہ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبانسؿ، دیعس نب انسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب
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 دجسم ںیم مگ دشہ زیچ اکپر رک ڈوھ ڈن ےن یک امم تعن

     766    حسیث                               جلس اول  :  جلس

خاته بً اُناويل، ابً وجَلٌ، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل محنس بً رمح، ابً لہيىہ، ابورکیب،  :  راوی

 بً ونز بً واػ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا َحاتُٔه بِ  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًُ َلهٔيَىَة ح و َحسَّ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا َوِبُس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ َنٔىيَل َجنٔيّىا َو ُِ ٔ ًُ إ

ٔ َوِجََل  ًِ إ َه ىََهی َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ أَ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ ُشَىِيٕب َو ًِ َوِنزٔو بِ الَّٔة فٔی اِلَنِسجٔسٔ ٌَ َو ٔ الؽَّ  ِنَصاز

 رمع نب اعص ریض اہلل دمحم نب رحم، انب ہعیہل، اوبرکبی، اخ م نب اامسلیع، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مگ دشہ زیچ ےک ےئل دجسم ںیم االعؿ رفامےن ےس عنم رفامای ےہ ۔

دمحم نب رحم، انب ہعیہل، اوبرکبی، اخ م نب اامسلیع، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع نب اعص  :  رافی

 اہلل ہنع ریض

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم مگ دشہ زیچ اکپر رک ڈوھ ڈن ےن یک امم تعن

     767    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، وبس بً وہب، حيوة بً رشیح، محنس بً وبسالزحنً اُسی، ابواُوز، ابووبساهَّل مولی  :  راوی

 شساز بً ہاز، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

یِ  ًُ رُشَ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی َحِيَوةُ بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٕح َو

و ُٕ نَٔي أَبَا هَُزیَِزَة َي َُ َّهُ  ًٔ اِلَهازٔ أَى ازٔ بِ ًِ أَبٔی َوِبسٔ اهَّلٔ َمِولَی َشسَّ َوزٔ َو ُِ ٔسِی أَبٔی اِْلَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ اِْلَ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ُل 
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نَٔي َرُجَّل  َُ  ًِ وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ ٌَّ اِلَنَسأجَس َلِه تُبَِن لَٔهَذا َو إٔ َِ ِل ََل َرزَّ اهَّلُ َوَلِيَک  ُٕ ِلَي َِ  یَِيُصُس َؼالَّّة فٔی اِلَنِسجٔٔس 

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبع نب فبہ، ویحة نب رشحی، دمحم نب دبعارلنمح ادسی، اوباوسد، اوبدبع اہلل ومیل دشاد نب اہد، رضحت 

ؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس وج یسک صخش وک ےھکیس ہک مگ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایب

ر اک االعؿ دجسم ںیم رک راہ ےہ وت اس وک ےہک ہن ولاٹےئ ھجت رپ اہلل اعتٰیل )فہ زیچ( اس ےئل ہک اسمدج اس اکؾ ےک ےئل ںیہن ںینب

 

 ر
ہ
جپ

  ۔دشہ 

نب اکبس، دبع نب فبہ، ویحة نب رشحی، دمحم نب دبعارلنمح ادسی، اوباوسد، اوبدبعاہلل ومیل دشاد نب اہد،  وقعیب نب دیمح :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 افوٹنں افر رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ڑپانھ

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   باب

 افوٹنں افر رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ڑپانھ

     768    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، ابوبرش برک بً خلْ، یزیس بً زْیي، ہصاو بً حساٌ، محنس بً ُیریً،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ْٕ حَ  ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ٌَ ح و َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اََل َحسَّ َٔ یِٕي  َْ ًُ ُز ثََيا یَزٔیُس بِ سَّ

 َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٌَ َو ا ًُ َحسَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٌِ َلِه َتجُٔسوا َحسَّ ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر

ٔبٔٔل  ِْ ٌٔ ا َئه َوََل ُتَعلُّوا فٔی أَِوَفا ٍَ وا فٔی َمَزابٔٔؾ اِل ََِعلُّ ٔبٔٔل  ِْ ٌَ ا َئه َوأَِوَفا ٍَ  إَٔلَّ َمَزابَٔؾ اِل

 زرعی، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اوبرشب رکب نب ،فل، سیدی نب

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ  م وک افوٹنں افر رکبویں ےک ابڑے ےک العفہ وکیئ افر ہگج امنز ڑپےنھ
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امنز ہن ڑپوھ۔ )ویکہکن اؿ ےس اجؿ اک رطخہ ےہ بج ہک  ےئلیک ہن ےلم وت رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ڑپوھ افر افوٹنں ےک ابڑے ںیم

 ( رکبویں ےس ااسی ںیہن ےہ فےسی یھب افٹن یک رستش ںیم رشارت افر ہنیک ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اوبرشب رکب نب ،فل، سیدی نب زرعی، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 افوٹنں افر رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ڑپانھ

     769    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابونىيه، یوىس، حسً، حرضت وبساهَّل بً مٍّل مزنی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ٕل  َّّ ٍَ ًٔ ُم ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َو ًِ اِلَحَس ًِ یُوىَُس َو ثََيا هَُصِيْه َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٔ اَل  َٔ  اِلُنزَنِٔی 

َياـٔ  اهَّلُ ًِ الصَّ ِت ٔم َٕ ََّها ُخلٔ إٔى َِ ٔبٔٔل  ِْ ٌٔ ا َئه َوََل ُتَعلُّوا فٔی أَِوَفا ٍَ لََّه َظلُّوا فٔی َمَزابٔٔؾ اِل َُ  یٔن َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبمیعن، ویسن، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم زمین ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ڑپھ ول نکیل افوٹنں ےک ابڑے ںیم امنز ہن ڑپوھ ویکہکن اؿ یک تقلخ ںیم 

 تنطیش ےہ ۔

 رکب نب ایب ہبیش، اوبمیعن، ویسن، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم زمین ریض اہلل ہنعاوب :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 افوٹنں افر رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ڑپانھ
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     770    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، وبسالنلک بً ربيي بً مىبس جہىْ، حرضت مىبس جہىْ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ ا ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُّْ أَِخبََرنٔی َحسَّ ًٔ َمِىَبٕس اِلجَُهىٔ بَِرَة بِ َُ  ًٔ لزَّبٔئي بِ

 َّ ٔبٔٔل َويَُعَّ ِْ ٌٔ ا َّی فٔی أَِوَفا اَل ََل ُيَعَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔيهٔ أَ َئه أَبٔی َو ٍَ  ی فٔی ُمَزأح اِل

نب رعیب نب دبعم ،ینہ، رضحت دبعم ،ینہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، دبعانب ک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افوٹنں ےک ابڑے ںیم امنز ہن ڑپیھ اجےئ افر رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ڑپیھ اج یتکس ےہ

 ،ینہ، رضحت دبعم ،ینہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، دبعانب ک نب رعیب نب دبعم  :  رافی

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

  

 دجسم ںیم دالخ وہےن یک داع

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دالخ وہےن یک داع

     771    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً ابزاہيه وابومىاویہ، ليث، وبساهَّل حسً، حرضت ِاـنہ بيت رُول اهَّل ظَّی اهَّل  :  راوی

 وليہ ونلہ وُله

ًِ َليِ  ًُ إٔبَِزاهٔيَه َوأَبُو ُمَىاؤیََة َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أُِمهٔ َو ًٔ َو ًٔ اِلَحَس ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕث َو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل َِاـَٔنَة بِٔئت َر ُٕ َه إَٔذا َزَخَل اِلَنِسجَٔس َي لَّ

ََلُو َوََّی َر  ََل بِٔسٔه اهَّلٔ َوالسَّ اَل بِٔسٔه اهَّلٔ َوالسَّ َٔ َج  َتِح لٔی أَبَِواَب َرِحَنتَٔک َوإَٔذا ََخَ ِِ ُههَّ اٌرِٔفِ لٔی ذُىُوبٔی َوا
ؤل اهَّلٔ اللَّ ُو َوََّی ُُ
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َِِؽلَٔک  َِِتِح لٔی أَبَِواَب  ُههَّ اٌرِٔفِ لٔی ذُىُوبٔی َوا
ؤل اهَّلٔ اللَّ ُُ  َر

فاوباعمفہی، ثیل، دبعاہلل نسح، رضحت افہمط تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامیت اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ 
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  ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسم ںیم دالخ وہےت وت ہی داع ڑپےتھ )ِب
ِ
 ن 
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( اہلل اک انؾ ےل رک دالخ وہات وہں افر السیتم وہ اہلل ےک روسؽ رپ ، اے اہلل ! ریمے انگہ اعمػ رفام دےئجی اف
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 ریمے ےئل اینپ را ت ےک درفازے وھکؽ دےئجی افر بج دجسم ےس ابرہ آےت وت )ِب
َ
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( ہی داع ڑپےتھ اہلل اک انؾ ےل رک دجسم ےس لکن راہ وہں افر السیتم وہ اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل
َ
لِک ْ

 

ض
َ ف
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ْ

 

اف
َ
ہیلع فآہل فملس  ف

 رپ اے اہلل ! ریمے انگہ شخب دےئجی افر ریمے ےئل اےنپ لضف ےک درفازے وھکؽ دےئجی ۔

 نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ فاوباعمفہی، ثیل، دبعاہلل نسح، رضحت افہمط تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دالخ وہےن یک داع

     772    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ونزو بً وثناٌ بً ُىيس بً ٘ثیر بً زیيار حنصْ و وبسالوہاب بً ؼحاک، اُناويل بً وياط، ونارة بً ٌزیہ،  :  راوی

 يس ُاوسی رضْ اهَّل ويہربيىہ بً وبسالزحنً، وبسالنلک بً ُىيس بً ُویس انعاری، حرضت ابوحن

أک  حَّ ًُ الؽَّ ُّْ َوَوِبُس اِلَوهَّأب بِ ًٔ زٔیَيإر اِلحِٔنٔص ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًٔ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِنزُو بِ ًُ َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ اََل َحسَّ َٔ

ًٔ أَبٔی َوِبٔس ال ًِ َربٔيَىَة بِ ٌَزٔیََّة َو  ًٔ ًِ وَُناَرَة بِ ًِ أَبٔی َويَّإط َو َویِٕس اِْلَِنَعارِٔی َو ُُ  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًٔ ًِ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ ًٔ َو زَِّحَن

لِ  َِ ِه اِلَنِسجَٔس  ُ٘ َه إَٔذا َزَخَل أََحُس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ اؤسِٔی  َّی اهَّلُ حَُنِيٕس السَّ ِْ َظَّ ٔي ُيَسِلِه َوََّی اليَّ

أَلُ َولَ  ُِ ِّی أَ ٔن ُههَّ إ ِل اللَّ ُٕ ِلَي َِ َج  َتِح لٔی أَبَِواَب َرِحَنتَٔک َوإَٔذا ََخَ ِِ ِل اللَُّههَّ ا ُٕ لََّه ثُهَّ لَٔي َُ َِِؽلَٔک ِيهٔ َو  ًِ  َک ٔم

نمح، رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح ف دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، امعرة نب زغہی، رہعیب نب دبعارل
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دبعانب ک نب دیعس نب وسدی ااصنری، رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ گ ےجی رھپ ہی املکت ےہک )
َ
ّم
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( افر بج دجسم ےس ابرہ ےلکن وت ویں ےہک )
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 ۔ اف

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح ف دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، امعرة نب زغہی، رہعیب نب  :  رافی

 انب ک نب دیعس نب وسدی ااصنری، رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل ہنعدبعارلنمح، دبع

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دالخ وہےن یک داع

     773    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابوبرک حيفی، ؼحاک بً وثناٌ، ُىيس مٕبری، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَبُو إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ  َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ بُرٔیُّ َو ِٕ ٔىيْس اِلَن َُ ثَىْٔ  ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا اُک بِ حَّ ثََيا الؽَّ برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ

ِْ َظ  ٔي ِلُيَسِلِه َوََّی اليَّ َِ ِه اِلَنِسجَٔس  ُ٘ اَل إَٔذا َزَخَل أََحُس َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی اهَّلَُر ِل  َّ ُٕ لََّه َوِلَي َُ َوَلِيهٔ َو

َه َو  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ِلُيَسِلِه َوََّی اليَّ َِ َج  َتِح لٔی أَبَِواَب َرِحَنتَٔک َوإَٔذا ََخَ ِِ ٌٔ اللَُّههَّ ا ِيَفا ًِ الصَّ ِل اللَُّههَّ اِؤعِنىْٔ ٔم ُٕ ِلَي

 الزَّٔجئه 

ؿ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، احضک نب امثع
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( افر رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ گ ےجی افر ہی ےہک )ا
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( اے اہلل ! ےھجم اطیشؿ  بج دجسم ےس ےلکن وت یبن یلص ِ

 ِ
 

ج
َ
ا ِؿ ارلّ
َ
ظ
ْ
ي 
َ
ّ

 

َ
ل
ی  نِمْ ا
ِ

 

ی
ْ
ِم
ض
ْ
ع

 ا
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ گ ےجی افر ےہک )ا

 رمدفد ےس وفحمظ رےئھک۔
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 دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، احضک نب امثعؿ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنز ےک ےئل انلچ

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     774    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

ًَ اِلُوُؼوَئ ثُهَّ أَتَی الِ  أَِحَس َِ ِه  ُ٘ َ أََحُس أ َه إَٔذا َتَوؼَّ لَّ َُ ََلَة َلِه َیِدُق َخِفَوّة إَٔلَّ َوَلِيهٔ َو ََلةُ ََل یُزٔیُس إَٔلَّ العَّ َنِسجَٔس ََل یَِيَهزُُه إَٔلَّ العَّ

 ٔ ٌَ ف إَٔذا َزَخَل اِلَنِسجَٔس كَا َِ َّْ یَِسُخَل اِلَنِسجَٔس  َىُه اهَّلُ بَٔها َزَرَجّة َوَحقَّ َوِيُه بَٔها َخٔفيَئّة َحً َِ ََل َر ةُ ی َظََلةٕ َما كَاىَِت العَّ

 َتِحبُٔسهُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

  م ںیم ےس وکیئ وخب دمعیگ ےس فوض رکے رھپ دجسم وک آےئ اس وک امنز یہ ےن )رھگ ےس( ااھٹای افر اس اک ارادہ رصػ امنزی اک ےہ وت

 افر رہ دقؾ رپ اس اک اکی درہج اہلل اعتٰیل دنلب رفام دےتی ںیہ افر اس یک اکی اطخء اعمػ رفام دےتی ںیہ ٰیتح ہک فہ دجسم ںیم دالخ وہ اجےئ

 بج کت امنز اس وک رفےک رےھک ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     775    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ُلنہ، حرضت ابوہزیزہ ابو مزواٌ وثنانی محنس بً وثناٌ، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب وابو :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًٔ ٔشَهإب وَ  ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ٔب َوأَبٔی َحسَّ ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ

َّی ا وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َلَنَة َو ٌَ َوأِتُوَها َُ ََل َتأِتُوَها َوأْمُتَْن َتِسَىِو َِ ََلةُ  اَل إَٔذا أُٔٔيَنِت العَّ َٔ َه  لَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

وا أَتٔنُّ َِ اَتُِٙه  َِ ََِعلُّوا َوَما  ُتِه 
ِ٘ َنا أَِزَر َِ ٙٔیَيُة  ٌَ َوَوَلِيُِٙه السَّ  َتِنُصو

ب، دیعس نب بیسم فاوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اوب رمفاؿ امثعین دمحم نب امثعؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہش

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج امنز اقمئ وہےن اک فتق وہ وت دفڑ دفڑ رک دجسم ںیم تم آؤ ہکلب اانیمطؿ ےک اسھت 

 تع ڑپھ ول افر وج راعکت لکن اجںیئ فہ دعب ںیم اےلیک ڑپھ وللچ رک امنز ےک ےئل آؤ افر  ینت امنز امجتع ےک اسھت لم اجےئ فہ ابامج

 اوب رمفاؿ امثعین دمحم نب امثعؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم فاوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     776    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی بٙیر، زہیر بً محنس، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، ُىيس بً مسيب، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 ابوُىيس خسری
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ًِ وَ  ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَهیِرُ بِ ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ أَبٔی بُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ِبٔس اهَّلٔ بِ

وَل اهَّلٔ ُُ نَٔي َر َُ َُّه  ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَى َُ ًِ أَبٔی  ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َٙرِفُ َُ ُِٙه َوََّی َما یُ وُل أَََل أَزُلُّ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

َباُُ اِلُوُؼؤئ ؤِيَس  ُِ ٔ اَل إ َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ الُوا بَََّی یَا َر َٔ ٔلَی اهَّلُ بٔهٔ اِلَدَفایَا َوَیزٔیُس بٔهٔ فٔی اِلَحَسَيأت  ثَِرةُ اِلُدَفی إ َ٘ ٔ َو اِلَنکَارٔه

ٔ اِلَنَسا ََلة ََلةٔ َبِىَس العَّ  ٔجٔس َواىِتَٔماُر العَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ 

ؤں نج یک دبفتل اہلل اعتٰیل اطخؤں وک ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ایک ںیم ںیہمت فہ اامعؽ اتب

اعمػ رفام دےتی ںیہ افر ویکینں )ےک وثاب( ںیم ااضہف رفام دےتی ںیہ ؟ احصہب ےن رعض ایک ویکں ںیہن اے اہلل ےک روسؽ ! رفامای 

 ز اک ااظتنر ۔یعبط انوگارویں ےک ابفوجد وخب ایھچ رطح فوض رکان افر دجسم یک رطػ دقومں یک رثکت افر امنز ےک دعب ایلگ امن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     777    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ابزاہيه ہجزی، ابواحوػ، حرضت وبساهَّل :  راوی

 ًِ ًِ إٔبَِزاهٔيَه اِلَهَجزِٔی َو ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  أَبٔی اِْلَِحَؤػ َو

ِلُيَحأِِن َوََّی هَ  َِ ٌِ یَِلَقی اهََّل َوزَّ َوَجلَّ ٌَّسا ُمِسلّٔنا  ُه أَ ًِ ََسَّ ًِ َم ًَّ ٔم َُّه إٔى َِ  ًَّ ٔ َلَوأت اِلَدِنٔس َحِيُث یَُياَزی بٔه ُؤََلٔئ العَّ

 ٌَّ نََن اِلُهَسی َوَلَىِنزٔی َلِو أَ ُُ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًَ لَٔيبِٔيُِٙه َظَّ ٌَّ اهَّلَ رَشَ ٔ نَٔن اِلُهَسی َوإ يََّة  ُُ ُُ ُتِه  ِ٘ َّی فٔی بَِیتٔهٔ َلتََر كُلَُِّٙه َظَّ

ْٖ َمِىلُ ىَبٔيِ  ٔ ُْ َوِيَها إَٔلَّ ُمَياِ ِس َرأَیِتَُيا َوَما یََتَدلَّ َٕ يََّة ىَبِٔيُِٙه َلَؽَلِلُتِه َوَل ُُ ُتِه  ِ٘ ِس َرأَیُِت الزَُّجَل ُِٙه َوَلِو َتَز َٕ ٗٔ َوَل ا َّ وُو الِي

ًِ َرُجٕل یََتَفهَّ  ِْ َوَما ٔم  یَِسُخَل فٔی العَّ
َّْ َنا یَُهاَزی بَیَِن الزَُّجَلیِٔن َحً َِ ِّی ِٔيهٔ  ُيَعَّ َِ ٔلَی اِلَنِسجٔسٔ  َيِىنُٔس إ َِ ُهوَر  ًُ الفُّ ُيِحٔس َِ زُ 
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َي اهَّلُ َلهُ بَٔها َزَرَجّة َوَحقَّ َوِيهُ بَٔها َخٔفيَئّة  َِ  َیِدُفو َخِفَوّة إَٔلَّ َر

 وہ ہک لک اہلل اعتٰیل یک ابراگہ ںیم دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ رجہی، اوباوحص، رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ےسج ہی دنسپ

ے ہک 

ئ

ی
 
سلي
املسمؿ وہ رک احرض وت فہ اؿ اپچن امنزفں وک اس ہگج ادا رکےن اک اامتہؾ رکے اہجں اذاؿ وہیت وہ )امجتع ےس امنز وہیت وہ( ا

تی ےک رط(ےس رشمفع رفامےئ ںیہ ہی دہاتی اک ہصح افر ذرہعی ںیہ افر اہلل اعتیل ےن افر اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہا

افر ریمی زدنیگ یک مسق ! ارگ  م بس ےک بس اےنپ اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپانھ رشفع رک دف وت  م اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رط(ےس وک وھچڑ دف ےگ )امجتع ےک اسھت امنز ادا رکےن ےک( رط(ےس وک وھچڑ وھٹیب ےگ افر ارگ  م اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رمد دف وت  م رمگاہ وہ اجؤ ےگ افر مہ اےنپ ولوگں وک دےتھکی ےھت ہک امجتع ےس فیہ رہ اجات اھت وج الھک انمقف وہات افر ںیم ےن داھکی ہک اکی 

ے افر رمدفں ےک اہسرے آات ٰیتح ہک فص ںیم دالخ وہ اجات افر وج صخش یھب دمعیگ ےس اہطرت احلص رکے رھپ دجسم اک دصق رک

 دجسم ںیم امنز ادا رکے وت رہ دقؾ رپ اہلل اعتٰیل اس اک درہج دنلب رفام دےتی ںیہ افر اس یک اطخ اعمػ رفام دےتی ںیہ ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ رجہی، اوباوحص، رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     778    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ُىيس بً یزیس بً ابزاہيه تستری، ِؽل بً موِٖ ابوالجہه، ِؽيل بً مززوٗ، وفيہ، حرضت ابوُىيس  :  راوی

 خسری

ثَيَ  ٖٔ أَبُو اِلَجِهٔه َحسَّ َِّ ًُ اِلُنَو ِؽُل بِ َّ ثََيا اِل ِستَرٔیُّ َحسَّ ًٔ إٔبَِزاهٔيَه التُّ ًٔ َیزٔیَس بِ ٔىئس بِ َُ  ًُ ُس بِ ٕٗ  ا ُمَحنَّ ًُ َمزُِزو َُِؽِيُل بِ ثََيا  َحسَّ

َّی اهَّلُ َولَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  َة َو ًِ َؤفيَّ اَل َو َٕ َِ  ٔ ََلة ٔلَی العَّ ًِ بَِیتٔهٔ إ َج ٔم ًِ ََخَ َه َم لَّ َُ ِيهٔ َو

ِج أرََشّ  ِّی َلِه أََِخُ إٔن َِ ِٖ َمِنَصاَی َهَذا  أَلَُک بَٔح ُِ ائٔلٔیَن َوَلِيَک َوأَ ِٖ السَّ أَلَُک بَٔح ُِ ِّی أَ ٔن ُههَّ إ ِنَىّة اللَّ ُُ ا َوََل رٔیَاّئ َوََل  ا َوََل برََطّ
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اَئ  َٕ ِجُت اِت رٔفُ  َوََخَ ٍِ َُّه ََل َي رٔفَ لٔی ذُىُوبٔی إٔى ٍِ ٌِ َت ًِ اليَّارٔ َوأَ ٌِ ُتٔىيَذنٔی ٔم أَلَُک أَ ُِ
َ أ َِ اَئ َمزَِؼاتَٔک  ٍَ ِدٔفَک َوابِتٔ ىُوَب إَٔلَّ ُُ  الذُّ

ْٔ َمَلٕک  ٌَ أَِل ِبُىو َُ رَفَ َلُه  ٍِ َت ُِ َبَل اهَّلُ َوَلِيهٔ بَٔوِجهٔهٔ َوا ِٔ  أَىَِت أَ

 اربامیہ یرتسی، لضف نب ومقف اوبا،مہج، لیضف نب رمزفؼ، ہیطع، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ دمحم نب دیعس نب سیدی نب
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( ہی املکت ےہک وت اہلل اعتٰیل اس یک رطػ وپری وتہج رفامےت ںیہ افر اس ےک ےئل رتس ف

َ

 

ْ

 

ئ

زہار رفےتش ششخب بلط رکےت ںیہ )رتہمج( اے اہلل ںیم آپ ےس وساؽ رکات وہں اس قح یک فہج ےس وج امےنگن فاولں اک آپ ےن 

یک فہج ےس ویکہکن ںیم رغفر افر ارتاےن افر داھکےن افر اےنپ ذہم ےل راھک ےہ افر آپ ےس وساؽ رکات وہں اےنپ اس ےنلچ ےک قح 

انسےن )رہشت( یک اظرہ ںیہن الکن ہکلب ںیم آپ یک انرایگض ےس ےنچب ےک ےئل افر آپ یک راض وجیئ ےک ےئل الکن وہں وت ںیم آپ ےس 

 ےک العفہ وکیئ ںیہن اتشخب ۔ وساؽ رکات وہں ہک آپ ےھجم دفزخ ےس اچب دںی افر ریمے انگوہں وک شخب دںی ویکہکن انگوہں وک آپ

 دمحم نب دیعس نب سیدی نب اربامیہ یرتسی، لضف نب ومقف اوبا،مہج، لیضف نب رمزفؼ، ہیطع، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     779    حسیث                               جلس اول  :  جلس

راشس بً ُىيس بً راشس رمَّی، وليس بً مسله، ابوراِي اُناويل بً راِي، ُیم مولی ابی برک ، ابوظالح، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًٔ َرأشٕس ال ٔىئس بِ َُ  ًُ ثََيا َرأشُس بِ یَمٕٓ َمِولَی أَبٔی َحسَّ ُُ  ًِ ًٔ َرإِٔي َو َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ أَبٔی َرإِٔي إ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ زَِّمَّٔیُّ َحسَّ

 ٌَ اُؤ لََّه اِلَنصَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ٔلَی اِلَنَس برَِکٕ َو َلٔه أُوَلئَٔک إ أجسٔ فٔی المُّ
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ٌَ فٔی َرِحَنةٔ اهَّلٔ  اُؼو  اِلَدوَّ

رادش نب دیعس نب رادش ریلم، فدیل نب ملسم، اوبراعف اامسلیع نب راعف، یمس ومیل ایب رکب ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اترویکیں ںیم دجسم یک رطػ ےنلچ ےک اعدی یہ اہلل اعتٰیل یک را ت 

 امرےن فاےل ںیہ ۔ںیم وغےط 

رادش نب دیعس نب رادش ریلم، فدیل نب ملسم، اوبراعف اامسلیع نب راعف، یمس ومیل ایب رکب ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 تع اک ایبؿاسمدج افر امج :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     780    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حار ُ شیرازی، زہیر بً محنس تنيیم، ابوحازو، ُہل بً ُىس ُاوسی رضْ  :  راوی ابزاہيه بً محنس حليْ، یحٌ

 اهَّل ويہ

 ًُ ثََيا ُزَهیِرُ بِ ًُ اِلَحار ُٔٔ الِصیَرازٔیُّ َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ُّْ َحسَّ ٕس اِلُحَلٔي ًُ ُمَحنَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َحسَّ نٔيیٔمُّ َو ٕس التَّ  ُمَحنَّ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ اؤٔسِی  ِىٕس السَّ َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًِ ٔلَی اِلَنَسأجسٔ بٔيُوٕر َو َلٔه إ ٌَ فٔی المُّ اُؤ لََّه لَٔیِبرَشِ اِلَنصَّ َُ هٔ َو

 َتآوٕ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ 

اربامیہ نب دمحم یبلح، ٰییحی نب احرث ریشازی، زریہ نب دمحم یمیمت، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ملس ےن اراشد رفامای اتریکی ںیم ےنلچ ےک اعدی ولوگں وک ایقتم ےک دؿ اکلم ونر یک وخربخشی دے دف ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 اربامیہ نب دمحم یبلح، ٰییحی نب احرث ریشازی، زریہ نب دمحم یمیمت، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل ہنع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک ےئل انلچ

     781    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مجزاة بً ُّياٌ بً اُيس مولٰی ثابت بيانی، ُلامیٌ زاؤز ظائَ، ثابت بيانی، حرضت اىس :  راوی

ثََيا َمِجزَأَةُ  ًِ ثَابٕٔت اِلبُيَ  َحسَّ َُ َو ٔ ائ ًُ َزاُوَز العَّ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  يٕس َمِولَی ثَابٕٔت اِلبَُيانِٔی َحسَّ ُٔ ًٔ أَ ٌَ بِ َيا ِّ ُُ  ًُ ًٔ بِ ًِ أَىَٔس بِ انِٔی َو

َلٔه  ائٔیَن فٔی المُّ َه َبرِشِ اِلَنصَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ اِو یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ  َمالٕٔک  ٔلَی اِلَنَسأجٔس بٔاليُّورٔ التَّ  إ

 زجماة نب ایفسؿ نب ادیس ومٰیل اثتب انبین، امیلسؿ داؤد اصغئ، اثتب انبین، رضحت اسن ےس سگہتش دحثی ےسیج اافلظ ذموکر ںیہ

 زجماة نب ایفسؿ نب ادیس ومٰیل اثتب انبین، امیلسؿ داؤد اصغئ، اثتب انبین، رضحت اسن :  رافی

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

  

 دجسم ےس وج انتج زایدہ دفر وہاگ اس وک اانت زایدہ وثاب ےلم اگ

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ےس وج انتج زایدہ دفر وہاگ اس وک اانت زایدہ وثاب ےلم اگ

     782    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ابً ابی ذئب، وبسالزحنً بً مہزاٌ، وبسالزحنً بً ُىس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ہوي
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 ٌَ ًٔ ٔمِهَزا ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ِىٕس َو َُ  ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن َو

َه اِْلَبَِى  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ اِلَنِسجٔٔس أَِوَمُه أَِجّزاأَبٔی هَُزیَِزَة  اِْلَبَِىُس ٔم َِ  ُس 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ایب ذبئ، دبعارلنمح نب  رہاؿ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ 

 ایس دقر اس اک وثاب زایدہ وہاگہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دجسم ےس وج صخش سج دقر دفر وہاگ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ایب ذبئ، دبعارلنمح نب  رہاؿ، دبعارلنمح نب دعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ےس وج انتج زایدہ دفر وہاگ اس وک اانت زایدہ وثاب ےلم اگ

     783    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، وباز بً وباز مہليْ، واظه احول، ابووثناٌ ىہسی، حرضت ابی بً ٘ىب :  راوی

ًُ وَ  ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ٌَ اليَِّهٔسِی َو ًِ أَبٔی وُِثَنا ثََيا َوأظْه اِْلَِحَوُل َو ُّْ َحسَّ ٔي
ًُ َوبَّازٕ اِلُنَهلَّ ثََيا َوبَّازُ بِ ِىٕب ِبَسَة َحسَّ َ٘  ًٔ  أُبَِی بِ

ََلةُ  ٌَ ََل تُِدٔفئُُه العَّ َِٔصْ بَِيٕت بٔاِلَنٔسیَئة َوكَا ًِ اِْلَِنَعارٔ بَِیُتُه أَ ٌَ َرُجْل ٔم اَل كَا َه  َٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َمَي َر

ٔي  َٔ ًِ اِلَو ُىَک ٔم َِ ََّک اِشتََریَِت حَٔناّرا َئٕيَک الزََّمَؾ َوَیزِ ٌُ َلِو أَى ََُِل ِلُت َیا  ُٕ َِ ِىُت َلُه  َتَوجَّ َِ اَل  اَل  َٔ َٕ َِ َوَئٕيَک َهَواوَّ اِْلَِرٔؿ 

ٌَّ بَِئًْ  َّی اَواهَّلٔ َما أُحٔبُّ أَ َّْ َظَّ ٔي َّْ أََتِيُت اليَّ َحَنِلُت بٔهٔ حِٔنَّل َحً َِ اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٕس َظَّ هَّلُ َوَلِيهٔ بُٔفئُب بَِئت ُمَحنَّ

َّهُ َیزُِجو فٔی أَثَ  ََِذرَکَ َلهُ ٔمِثَل َذلَٔک َوَذرَکَ أَى ََِسأََلهُ  ََِسَواُه  ُت َذلَٔک َلهُ  ََِذرَکِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ  ٔ زٔه

ٌَّ َلَک َما اِحَتَسِبَت  ٔ َه إ لَّ َُ  َو

ادمح نب دبعة، ہداد نب ہداد یبلہم، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ دہنی، رضحت ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری اک اکمؿ دمہنی 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اؿ یک وکیئ امنز یھب ںیہن وھچیتٹ یھت )ہکلب بس ںیم بس ےس زایدہ دجسم ےس دفر اھت افر روسؽ اہلل یلص 
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امنزںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم ابامجتع ادا رکےت ےھت( رفامےت ںیہ ںیم اؿ ےک اپس ایگ افر اؿ ےس اہک 

رگےن افر وھٹرک ےنگل ےس چب اجںیئ افر )رات وک( رشحات  ارے اصبح ارگ آپ اکی وتاان دگاھ رخدی ںیل وت رگیم ےس چب اجںیئ افر

 االرض افر ومذی زیچفں ےس چب اجںیئ۔ اوہنں ےن اہک دخبا! ےھجم وت ہی یھب دنسپ ںیہن ہک ریما رھگ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفتل

ہ ایک )ہک  بیج املسمؿ ےہ ہک آپ ےک رھگ ےک دکہ ےک اسھت وہا وہ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک ذترک

اسھت رانہ اوکس دنسپ ںیہن( وت آپ ےن اوکس البای افر اس ےس درایتف ایک، اس ےن آپ ےک اسےنم یھب ا یس ابت یہک افر رعض ایک ےھجم 

  ۔دقومں ےک اشنانت رپ )وثاب یک( ادیم ےہ۔ آپ ےن رفامای سج ابت یک  م ےن ادیم ریھک فہ ںیہمت احلص وہیگ

 ادمح نب دبعة، ہداد نب ہداد یبلہم، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ دہنی، رضحت ایب نب بعک :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 وثاب ےلم اگ دجسم ےس وج انتج زایدہ دفر وہاگ اس وک اانت زایدہ

     784    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ محنس بً مثىْ، خالس بً حار ُ، حنيس، حرضت اىس بً مالک :  راوی  ابوموس

ًٔ َم  ًِ أَىَٔس بِ ثََيا حَُنِيْس َو ًُ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا أَبُو ُموَسْ ُمَحنَّ اَل أََراَزِت بَيُو َحسَّ َٔ الٕٔک 

َّی اهَّلُ  ُّْ َظَّ َه الئَّي رَکٔ َِ ٔب اِلَنِسجٔٔس  ٔلَی رُقِ ًِ زٔیَارٔهِٔه إ لُوا ٔم ٌِ یََتَحوَّ
لَٔنَة أَ اَل یَا بَىْٔ  َُ َٕ َِ ٌِ يُِىزُوا اِلَنٔسیَيَة  َه أَ لَّ َُ َوَلِيهٔ َو

اُموا َٔ َ أ َِ ِه  ُ٘ ٌَ نثَاَر لَٔنَة أَََل َتِحَتٔسبُو َُ 

اوب وم،ٰی دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، دیمح، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ونب ہملس ےن اچاہ ہک اےنپ )دقیمی( رھگ وھچڑ رک دجسم 

 وت ونبی ےک رقبی آ ںیسب وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دم ہنی ےک اڑجےن وک دنسپ ںیہن ایک )ویکہکن ارگ فہ امتؾ ہلیبق رہش ںیم آاجات

ہنی یک اکی اجبن ےب آابد وہ اجیت( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ونب ہملس ایک  م اشنانت دقؾ اک وثاب ںیہن اچےتہ ؟ دم

 اس رپ فہ فںیہ رہھٹ ےئگ ۔
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 اوبوم،ٰی دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ےس وج انتج زایدہ دفر وہاگ اس وک اانت زایدہ وثاب ےلم اگ

     785    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ابً وباس رضْ اهَّل ويہناوَّی بً محنس، و٘يي، اَسائيل، ُناک، ورکمہ، حرض :  راوی

ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ َنإک َو ُٔ  ًِ ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل كَاىَِت اِْلَِنَعاُر  َحسَّ َٔ

َيزَ  َِ تَرٔبُوا  ِٕ ٌِ َي َِأََرازُوا أَ ًِ اِلَنِسجٔٔس  َثبَُتواَبٔىيَسّة َمَيازٔلُُهِه ٔم َِ اَل  َٔ ُموا َونثَاَرهُِه  َٔسَّ  َلِت َوىَُِٙتُب َما 

یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک ااصنر ےک رھگ دجسم ےس افہلص رپ ےھت 

 
َ
  قّ
َ
 م
ُ
ُت 

 

َْکی

 

ب
َ
ْم( رفامےت ںیہ ااصنر رھپ فںیہ رہھٹ ےئگ ۔اوہنں ےن اچاہ ہک دجسم ےک رقبی آاجںیئ وت ہی آتی انزؽ وہیئ )ف

ُ
ه

َ
َ ر

 

آی
َ
 ُم ا ف

 یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 ابامجتع امنز یک تلیضف

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 ابامجتع امنز یک تلیضف

     786    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا أَبُو ُمَىاؤ  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو َیَة َو

ؤٔهٔ بِٔؽّىا َوورِٔشٔ  ُُ لََّه َظََلةُ الزَُّجٔل فٔی َجَناَوٕة َتزٔیُس َوََّی َظََلتٔهٔ فٔی بَِیتٔهٔ َوَظََلتٔهٔ فٔی  َُ ًَ َزَرَجّة َوَلِيهٔ َو  ی

 ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب

 ےن رفامای رمد اک ابامجتع امنز ادا رکان رھگ ای ابزار ںیم )اےلیک( امنز ادا رکےن ےس سیب ےس یئک زایدہ درےج الضف ےہ ۔

 وباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ا :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 ابامجتع امنز یک تلیضف

     787    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىس، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، ابزاہيه بًُ 

ًٔ ٔشَهإب وَ  ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًٔ اِلُنَسيَّ َحسَّ ٔىئس بِ َُ ًِ أَبٔی ًِ  ٔب َو

ِه َوِحَسهُ  ُ٘ َِِؽُل اِلَجَناَوةٔ َوََّی َظََلةٔ أََحٔس اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٌَ ُجزِئّاهَُزیَِزَة أَ و   َخِنْس َوورِٔشُ

یض اہلل ہنع ےن ےس رفاتی ےہ ہک اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ر

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امجتع )ےس امنز ڑپےنھ( یک تلیضف اہنت امنز ےس سیچپ ےصح زایدہ ےہ ۔

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 ابامجتع امنز یک تلیضف

     788    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابومىاویہ، ہَلل بً مينوٌ، وفاٍ بً یزیس، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ٔىي َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َیزٔیَس َو ًِ َوَفأئ بِ ٌٕ َو ًٔ َمِيُنو ًِ هََٔلٔل بِ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٕس اِلُدِسرِٔی 

َّی  ًَ َزَرَجّة اهَّلٔ َظَّ ی لََّه َظََلةُ الزَُّجٔل فٔی َجَناَوٕة َتزٔیُس َوََّی َظََلتٔهٔ فٔی بَِیتٔهٔ َخِنّسا َوورِٔشٔ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اوبرکبی، اوباعمفہی، الہؽ نب ومیمؿ، اطعء نب سیدی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 رفامای رمد اک ابامجتع امنز ادا رکان ، رمد ےک اہنت امنز ادا رک ےن ےس اتسسیئ درےج الضف ےہ ۔ ہیلع فآہل فملس ےن

 اوبرکبی، اوباعمفہی، الہؽ نب ومیمؿ، اطعء نب سیدی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 ابامجتع امنز یک تلیضف

     789    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  وبسالزحنً بً ونز رُتہ، یحٌ

 ُِ ًُ وَُنَز ُر ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًُ وَُنَز َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ َتُة َحسَّ

ُؽُل َوََّی َظََلةٔ الزَُّجٔل َوِحَسُه بٔ  ِّ لََّه َظََلةُ الزَُّجٔل فٔی َجَناَوٕة َت َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَ َزَرَجّة َسِبٕي َوؤ َر ی  رِشٔ

دبعارلنمح نب رمع رہتس، ٰییحی نب دیعس، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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 ےن رفامای رمد اک ابامجتع امنز ادا رکان رمد ےک اہنت امنز ادا رکےن ےس وچسیب ای سیچپ درےج ڑبھ رک ےہ۔

 دبعارلنمح نب رمع رہتس، ٰییحی نب دیعس، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 ابامجتع امنز یک تلیضف

     790    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً مىنز، ابوبرک حيفی، یوىس بً ابی اُحٖ، ابواُحٖ، وبساهَّل بً ابی بعیر، ابوبعیر، حرضت ابی بً ٘ىب  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

َٖ وَ  َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی إ ثََيا یُوىُُس بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ ٕ َحسَّ ًُ َمِىَنز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ٕ َو ًٔ أَبٔی َبٔعیر ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو

لََّه َظََلةُ الزَُّجٔل فٔی َجَناَوٕة َتزٔیُس  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ِىٕب  َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ  َوََّی َظََلةٔ الزَُّجٔل َوِحَسُه أَِرَبّىا َو

ًَ أَِو َخِنّس  ی ًَ َزَرَجّة َوورِٔشٔ ی  ا َوورِٔشٔ

 دمحم نب رمعم، اوبرکب یفنح، ویسن نب ایب ااحسؼ ، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب ریصب، اوبریصب، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

دا رک ےن ےس وچسیب ای سیچپ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمد اک ابامجتع امنز ادا رکان ، رمد ےک اہنت امنز ا

 درےج ڑبھ رک ےہ ۔

 دمحم نب رمعم، اوبرکب یفنح، ویسن نب ایب اقحس، اوباقحس، دبعاہلل نب ایب ریصب، اوبریصب، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 فہج ْ( امجتع وھچٹ اجےن رپ دش دی فدیعالب )
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 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 البفہج ْ( امجتع وھچٹ اجےن رپ دش دی فدیع )

     791    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

اَو ثُهَّ نُمَز َر  َٕ ُت َِ ََلةٔ  ٌِ نُمَز بٔالعَّ ِس َهَنِنُت أَ َٕ َه َل لَّ َُ ًِ َحَفٕب َوَلِيهٔ َو َٖ بٔزَٔجإل َمَىُهِه حُزَْو ٔم َِّی بٔاليَّأس ثُهَّ أَىَِفلٔ ُيَعَّ َِ ُجَّل 

َٗ َوَلِيهِٔه بُيُوَتُهِه بٔاليَّارٔ  أََُحِ َِ ََلَة  ٌَ العَّ ِووٕ ََل َيِصَهُسو َٔ ٔلَی   إ

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ارادہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

ھچک  ایک ہک ولوگں وک امنز اک وہکں وت امجتع اقمئ وہ اجےئ )ینعی ریبکت وہ( رھپ ںیم یسک رمد وک مکح دفں فہ ولوگں وک امنز ڑپاھےئ رھپ ںیم

 ںیہن وہےت رھپ اےکن رمدفں وک اسھت ےل رک ولچں نج ےک اپس ڑکلی ےک ےھٹگ وہں اؿ ولوگں ےک اپس وج امجتع ںیم رشکی

 رھگفں وک اؿ تیمس الج ڈاولں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 البفہج ْ( امجتع وھچٹ اجےن رپ دش دی فدیع )

     792    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، زائسہ، واظه، ابورزیً، حرضت ابً او مٙتوو :  راوی

 ًِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِْ  َحسَّ ٔي ُِٔلُت لٔليَّ اَل  َٔ ًٔ أُِو َمُِٙتووٕ  ًِ ابِ ًٕ َو ًِ أَبٔی َرٔزی ًِ َوأظٕه َو َزائَٔسَة َو
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َهِل َتجُٔس لٔی َِ ائْٔس یََُلؤُمىْٔ  َٔ ارٔ َوَلِيَس لٔی  ُي السَّ ُٔ یْز َشا بٔیْر َْضٔ َ٘ ِّی  ٔن َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل هَِل َتِسَنُي  َظَّ َٔ ًِ ُرِخَعٕة  ٔم

اَل َما أَٔجُس َلَک ُرِخَعّة  َٔ ُِٔلُت َنَىِه   الِيَساَئ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، زادئہ، اعمص، اوبرزنی، رضحت انب اؾ وتکمؾ رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

اپس وکیئ رربہ یھب ںیہن وج ریما اسھت دے )افر دختم ںیم رعض ایک ہک ںیم نس ردیسہ وہں ، انانیب وہں ریما رھگ یھب دفر ےہ ریمے 

ےھجم دجسم کت الےئ( وت ایک رمے ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رتصخ اپےت ںیہ ؟ رفامای  م اذاؿ ےتنس وہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج 

 رفامای ںیم اہمترے ےئل رتصخ ںیہن اپات ۔

 رزنی، رضحت انب اؾ وتکمؾاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، زادئہ، اعمص، اوب :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 البفہج ْ( امجتع وھچٹ اجےن رپ دش دی فدیع )

     793    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالحنيس بً بياٌ واُفی، ہصيه، شىبہ، وسی بً ثابت، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ىٔ  َُ  ًِ ًٔ ثَابٕٔت َو ًِ َوسِٔی بِ ًِ ُشِىَبَة َو ٔفیُّ أَىَِبأَىَا هَُصِيْه َو ُٔ  اِلَوا
ٌٕ ًُ بََيا ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ ًٔ َوبَّإس َحسَّ ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ئس بِ

 ًِ َََِل َظََلَة َلُه إَٔلَّ ٔم َلِه َیأِتٔهٔ  َِ نَٔي الِيَساَئ  َُ  ًِ اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي  وُِذرٕ  َو

دبعادیمحل نب ایبؿ فایطس، میشہ، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

فاتی رکےت ںیہ ہک سج ےن اذاؿ ینس رھپ امنز ےک ےئل ہن آای وت اس یک امنز یہ ںیہن وہیئ اال ہی ہک ااکس ذعر )رشیع( یک فہج ےس ر

 )امجتع وھچڑ دے( ۔

 دبعادیمحل نب ایبؿ فایطس، میشہ، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 البفہج ْ( امجتع وھچٹ اجےن رپ دش دی فدیع )

     794    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ب :  راوی  ً ٘ثیر، حٙه بً میياٍ، حرضت ابً وباس اور ابً ونزوَّی بً محنس، ابواُامہ، ہصاو زُتوائی، یحٌ

ثٔیرٕ وَ  َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ُتَوائِٔی َو ُِ ًِ هَٔصاوٕ السَّ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ ٔمیَياَئ أَِخبََرنٔی َحسَّ َٙٔه بِ ًِ اِلَح

 َُ َُّهَنا  ًُ وَُنَز أَى ًُ َوبَّإس َوابِ ًِ َوِزؤهِٔه اِلَجنَ ابِ َواْو َو ِٔ ٔ َلَیِيَتهٔیَنَّ أَ وُل َوََّی أَِوَوازٔه ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي اَوأت نَٔىا اليَّ

أِلٔیَن  ٍَ ًِ اِل ًَّ ٔم ُ ُٔلُوبٔهِٔه ثُهَّ َلَيُٙوى ًَّ اهَّلُ َوََّی   أَِو َلَيِدتَٔن

 نب ریثک، مکح نب ،ءانء، رضحت انب ہداس افر انب رمع رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل یلع نب دمحم، اوبااسہم، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی

ہیلع فآہل فملس وک )ربنم یک( ڑکلویں رپ ہی رفامےت وہےئ انس ھچک ولگ امجتع وھچڑےن ےس ابز آ اجںیئ فرہن دخا اعتٰیل اؿ ےک دولں رپ 

 اجںیئ ےگ ۔ رہ اگل دںی ےگ رھپ فہ انیقی اغولفں ںیم ےس وہ 

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ریثک، مکح نب ،ءانء، رضحت انب ہداس افر انب رمع :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 البفہج ْ( امجتع وھچٹ اجےن رپ دش دی فدیع )

     795    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وثناٌ بً اُناويل ہذلی زمصقی، وليس بً مسله، ابً ابی ذئب، زبزٔاٌ بً ونز و ؼنزی، حرضت اُامہ بً زیس  :  راوی
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 رضْ اهَّل ويہ

َنٔىي ُِ ٔ ًُ إ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًٔ َوِنزٕو َحسَّ ٌٔ بِ ا َٔ ٔ ًِ الزَّبِز ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ َل اِلُهَذلٔیُّ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ

َه َلَیِيَتهٔیَنَّ رَٔجاْل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َزیِٕس  اَمَة بِ َُ ُ ًِ أ ِنزِٔی َو ًِ تَ  الؽَّ ًَّ َو َٔ زِٔک اِلَجَناَوةٔ أَِو َْلََُحِ

 بُُيوَتُهِه 

امثعؿ نب اامسلیع ذہیل دیقشم، فدیل نب ملسم، انب ایب ذبئ، زرباقؿ نب رمعف رمضی، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

  ںیم اؿ ےک رھگ الج ڈاولں اگ ۔ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھچک رمد امجتع وھچڑےن ےس ابز آاجںیئ فرہن

 امثعؿ نب اامسلیع ذہیل دیقشم، فدیل نب ملسم، انب ایب ذبئ، زرباقؿ نب رمع ف رمضی، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تع ادا رکاناشعء افر رجف اب امج

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اشعء افر رجف اب امجتع ادا رکان

     796    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ـلحہ،  :  راوی ْٰ بً ٘ثیر، محنس بً ابزاہيه تيیم، ويس وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، یحٌ

 حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ثَىْٔ َحسَّ  َحسَّ ٕ َحسَّ ثٔیر َ٘ ًُ أَبٔی  ثََيا َیِحٌَْ بِ

وُل اهَّلٔ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ثَِتىْٔ َوائَٔصُة  ًُ ـَِلَحَة َحسَّ ثَىْٔ ؤيَسْ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه التَِّيیٔمُّ َحسَّ ُس بِ َه َلِو  ُمَحنَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

ٔ َْلََتِوهَُنا َوَلِو َحِبّواَيِىَلُه اليَّاُس َما فٔی َظََلةٔ اِلٔىَصأئ  ِجز َّ  َوَظََلةٔ اِل
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 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ریثک، دمحم نب اربامیہ یمیت، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

اجےئ ہک اشعء افر رجف یک امنز ںیم ایک )تلیضف ف رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ولوگں وک ولعمؾ وہ 

 وثاب( ےہ وت اؿ ےک ےئل )دجسم ںیم( آںیئ ارگہچ رسنی ےک لب ٹسھگ ٹسھگ رک یہ آان ڑپے ۔

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ریثک، دمحم نب اربامیہ یمیت، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اعہشئ ریض  :  رافی

 اہنع اہلل

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 اشعء افر رجف اب امجتع ادا رکان

     797    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هُزَ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة أَىَِبأَىَا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ یَِزَة 

 ٔ لََّه إ َُ ٌَ َما ِٔيهَٔنا َْلََتوِ َوَلِيهٔ َو ٔ َوَلِو َيِىَلُنو ِجز َّ ََلةٔ َوََّی اِلُنَيإِٔٔیَن َظََلةُ اِلٔىَصأئ َوَظََلةُ اِل َل العَّ َٕ  هَُنا َوَلِو َحِبّواٌَّ أَِث

 رفامای اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

انموقفں رپ بس ےس زایدہ اھبری امنز اشعء افر رجف ںیہ افر ارگ اؿ وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک اؿ ںیم ایک )تلیضف ف وثاب( ےہ وت فہ اؿ 

 امنزفں ےک ےئل )دجسم ںیم( آںیئ ارگہچ رسنی ےک لب ٹسھگ ٹسھگ رک آان ڑپے ۔

 ت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضح :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب
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 اشعء افر رجف اب امجتع ادا رکان

     798    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، اُناويل بً وياط، ونارة بً َغیہ، حرضت ونز بً خفاب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ٌَزٔیََّة َو  ًٔ ًِ وَُناَرَة بِ ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا أب َحسَّ ًٔ اِلَدفَّ ًِ وَُنَز بِ َمالٕٔک َو

 ِْ ٔي ًِ اليَّ ُّوتُهُ  َو َّی فٔی َمِسجٕٔس َجَناَوّة أَِرَبٔىیَن َلِيَلّة ََل َت ًِ َظَّ وُل َم ُٕ ٌَ َي َّهُ كَا َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ  َظَّ َىُة اِْلُولَی ٔم ِ٘ الزَّ

ًِ اليَّارٔ  ا ٔم ّٕ َتَب اهَّلُ َلهُ بَٔها ؤِت َ٘  َظََلةٔ اِلٔىَصأئ 

ش، امعرة نب رغہی، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایع

فآہل فملس ےن رفامای رکےت ےھت وج اچسیل راںیت دجسم ںیم ابامجتع امنز ادا رکے اس یک اشعء ںیم یلہپ رتعک وفت ہن وہ وت اہلل اعتٰیل 

 اس ےک ےئل دفزخ ےس آزادی ھکل دںی ےگ ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، امعرة نب رغہی، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دجسم ںیم ےھٹیب رانہ افر امنز اک ااظتنر رکےت رانہ

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ےھٹیب رانہ افر امنز اک ااظتنر رکےت رانہدجسم 

     799    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ اِْلَ  ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ِوَنٔض َو
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 ٔ ََلةُ َتِحبُٔسهُ َواِلَنََلئ ٌَ فٔی َظََلةٕ َما كَاىَِت العَّ ِه إَٔذا َزَخَل اِلَنِسجَٔس كَا ُ٘ ٌَّ أََحَس ٔ َه إ لَّ َُ ِه َما زَ َوَلِيهٔ َو ُ٘ ٌَ َوََّی أََحٔس و اَو َُٙة ُيَعلُّ

ُههَّ اٌرِٔفِ َلُه اللَُّههَّ اِرَحِنهُ اللَُّههَّ تُِب َوَلِيهٔ َما َلِه 
ٌَ اللَّ ولُو ُٕ َّی ِٔيهٔ َي ٔيهٔ  فٔی َمِجلٔٔسهٔ الَّٔذی َظَّ  یُِحٔس ُِ ِٔيهٔ َما َلِه یُِؤذِٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج  م ںیم وکیئ 

دجسم ںیم دالخ وہ اجےئ وت فہ )تلیضف افر وثاب ےک وصحؽ ےک اابتعر ےس( امنز یہ ںیم وہات ےہ بج کت امنز اوکس رفےک رےھک افر 

 ےئل داع رکےت رےتہ ںیہ بج کت فہ اس ہگج رےہ اہجں اس ےن امنز ادا یک افر ےتہک رےتہ ںیہ اہلل اس وک شخب رفےتش  م ںیم ےس اےکس

 بج کت ااکس فوض ہن وٹےٹ افر فہ یسک وک اسیاء ہن اچنہپےئ )اس فتق کت ہی ہلسلس 

ئ

 ایکس وتہب وبقؽ رفام دی 

ئ

دےئجی اس رپ رک  رفام دی 

 اجری راتہ ےہ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ےھٹیب رانہ افر امنز اک ااظتنر رکےت رانہ

     800    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ، ابً ابی ذئب، مٕبری، ُىيس بً يسار، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ىٔ  َُ  ًِ بُرِٔی َو ِٕ ًِ اِلَن ًُ أَبٔی ذٔئِٕب َو ثََيا ابِ ثََيا َشَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ًٔ َيَسإر َو يسٔ بِ

ََلةٔ َوالِذرِکٔ إَٔلَّ  ًَ َرُجْل ُمِسلْٔه اِلَنَسأجَس لٔلعَّ
اَل َما َتَوـَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َنا یَتََبِصَبُض اليَّ َ٘ َتَبِصَبَض اهَّلُ َلهُ 

ٔسَو  َٔ ائٔبٔهِٔه إَٔذا  ٍَ ائٔٔب بٔ ٍَ  َوَلِيهِٔه  أَهُِل اِل

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، ربقمی، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےسیج ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج املسمؿ رمد دجسم وک اانپ اکھٹہن انبےئ امنز افر ذرک یک اخرط اہلل اعتٰیل اس ےس اےسی وخش وہےت ںیہ 
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 اغبئ رھگ آےئ وت اس ےک رھگ فاےل وخش وہےت ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، ربقمی، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تع اک ایبؿاسمدج افر امج :   ابب

 دجسم ںیم ےھٹیب رانہ افر امنز اک ااظتنر رکےت رانہ

     801    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ُىيس زارمی، نرض بً شنيل، حناز، ثابت، ابوایوب، حرضت وبساهَّل بً ونزو :  راوی

ًِ أَبٔی ًِ ثَابٕٔت َو اْز َو ثََيا َحنَّ ًُ ُشَنِيٕل َحسَّ ثََيا اليَّرِضُ بِ ارٔمٔیُّ َحسَّ
ٔىيٕس السَّ َُ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َوِنزٕو  َحسَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ أَیُّوَب َو

زَٔب رَفَ  ٍِ َه اِلَن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َظلَِّیَيا َمَي َر َّی اهَّلُ َٔ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِجاَئ َر َب  َّٕ ًِ َو َب َم
َّٕ ًِ َرَجَي َوَو َجَي َم

ِس  َٔ ُِه  وا َهَذا َربُّٙ اَل أَبِرٔشُ َٕ َِ بَتَِيهٔ  ِ٘ ًِ ُر ِس َحَِسَ َو َٔ ُس َو َّ زَُه اليَّ َّ ِس َح َٔ ّوا  َه ُمِِسٔ لَّ َُ َنأئ َوَلِيهٔ َو ًِ أَبَِوأب السَّ َتَح بَابّا ٔم َِ

ییَُباهٔی بُٔٙ  ٌَ أَُِخَ يَؽّة َوهُِه یَِيَتٔمزُو َؽِوا رَفٔ َٔ ِس  َٔ ٔلَی ؤَبازٔی  وُل اىُِمزُوا إ ُٕ ََٙة َي ٔ  ِه اِلَنََلئ

ن ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
 
ي  ہ 
ی

 

ی

ادمح نب دیعس داریم، رضن نب لیمش، امحد، اثتب، اوباویب، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفام

ادا یک وت ھچک ولگ ولٹ ےئگ افر ھچک فںیہ رہ ےئگ اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیتی ےس فملس یک ادتقاء ںیم امنز رغمب 

 ےتلچ وہےئ رشتفی الےئ )ہک زیت ےنلچ یک فہج ےس( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؾ یڑھ ایگ اھت افر ڑپکا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ای وخش وہ اجؤ ہی اہمترا رب ےہ اس ےن آامسؿ ےک درفازفں ںیم ےس اکی درفازہ وھکال ےہ ےک ونٹھگں ےس ٹہ ایگ اھت آپ ےن رفام

 اہمتری فہج ےس رفںوتں رپ رخف رفامات ےہ افر اتہک ےہ ریمے دنبفں وک دوھکی فہ رفض امنز ادا رک ےکچ ںیہ افر دفرسی امنز ےک ااظتنر ںیم

 ںیہ ۔

 د، اثتب، اوباویب، رضحت دبعاہلل نب رمعفادمح نب دیعس داریم، رضن نب لیمش، امح :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امجتع اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ےھٹیب رانہ افر امنز اک ااظتنر رکےت رانہ

     802    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، رشسیً بً ُىس، ونزو بً حار ُ، زراج، ابوالہيثه، حرضت ابوُىيس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی اِلَهِيَثٔه  إج َو ًِ َزرَّ ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو ًِ َوِنزٔو بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ بِ ثََيا رِٔشٔسی یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ؤل َحسَّ ُُ ًِ َر ٔىيٕس َو َُ ًِ أَبٔی  َو

 َِ اَل إَٔذا َرأَیُِتِه الزَُّجَل َيِىَتازُ اِلَنَسأجَس  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ََّنا َيِىُنزُ اهَّلٔ َظَّ اَل اهَّلُ َتَىالَی إٔى َٔ  ٌٔ ٔیَنا ِْ اِشَهُسوا َلهُ بٔا

ًَ بٔاهَّلٔ اِْلیَةَ  ًِ نَم  َمَسأجَس اهَّلٔ َم

اوبرکبی، ردشنی نب دعس، رمعف نب احرث، دراج، اوبامثیہل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 بج  م یسک رمد وک دوھکی ہک دجسم )ںیم آےن اجےن( اک اعدی ےہ اس ےک ابرے ںیم ؤمنم وہےن یک وگایہ دف ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 )اس ےئل ہک( اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ اہلل اعتٰیل یک اسمدج وک رصػ فیہ ولگ آابد ر ےتھ ںیہ وج اہلل اعتٰیل رپ اامیؿ الےئ ۔

 ث، دراج، اوبامثیہل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنعاوبرکبی، ردشنی نب دعس، رمعف نب احر :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی : ابب

 امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

     803    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس ـياِسْ، ابواُامہ، وبسالحنيس بً جىرف، محنس بً ونزو بً وفاٍ، ابوحنيس ُاوسی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ٕس ا ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ وَ َحسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ثَىْٔ َوِبُس اِلَحنٔئس بِ اَمَة َحسَّ َُ ُ ثََيا أَبُو أ ُّْ َحسَّ َيأِٔس َفإئ لفَّ

 َ ٔل اَو إ َٔ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ اؤٔسیَّ َي نِٔىُت أَبَا حَُنِيٕس السَّ َُ اَل  َي َٔ َِ َبَل اِلِٕٔبَلَة َوَر ِٕ َت ُِ ََلةٔ ا ی العَّ

بَرُ  ِ٘ اَل اهَّلُ أَ َٔ  یََسیِهٔ َو

ی، اوبااسہم، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، اوبدیمح اسدعی ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ 

فس

یلع نب دمحم انط

۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےئل ڑھکے وہےت 
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 وت ہلبق یک رطػ ہنم رکےت افر دفونں اہھت ااھٹےت افر ےتہک اّلّل

ی، اوبااسہم، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، اوبدیمح اسدعی ریض اہلل ہنع :  رافی

فس

 یلع نب دمحم انط

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

     804    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، جىرف بً ُلامیٌ ؼبعی، وَّی بً وَّی رِاعی، ابوالنتوكل، حرضت ابوُىيس  :  راوی

 خسری رضْ اهَّل ويہ

َبعٔیُّ  ٌَ الؽُّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثَىْٔ َجِىرَفُ بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یُّ َحسَّ
َِاعٔ ًُ َوَّٓٔیٕ الِز ثَىْٔ َؤَّیُّ بِ

 َحسَّ

وُل اهَّلٔ  ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ًِ أَبٔی اِلُنَتَوكِٔل َو ِبَحاىََک َو ُُ وُل  ُٕ تُٔح َظََلَتهُ َي ِّ َه َيِسَت لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ
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ٌَیِرَُک  َک َوََل إَٔلَه  ُنَک َوَتَىالَی َجسُّ ُِ  اللَُّههَّ َوبَٔحِنٔسَک َوَتَباَرَک ا

وبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ایبؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، رفعج نب امیلسؿ یعبض، یلع نب یلع رافیع، اوباوتمللک، رضحت ا

 
َ
ک
َ
 ر
َ
 َ

 

ی
َ
 ف
َ
َمْد ِک
ِح
ي 

َ
 ف
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

 ا
َ َ

 

ا ب
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
  رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رشفع رک ےک ےتہک اپک ےہ ) 

َ
 َل
َ
َ

 

ت
َ
 ف
َ
مُک ْ
ش

ا

ٰی افر اپیک ایبؿ رکےت ںیہ مہ اسھت ریتی اف
ہ 
ل

( وت ای ا
َ
ک
ُ
ر ْ

 َ

 

 غ
َ
  ِإلَة
َ
ل
َ
 ف
َ
ک ُ
ّ
 
َ
ر رعتفی ےک افر ابربتک ےہ انؾ ریتا افر دنلب ےہ زبریگ ج 

 ریتی افر یہن وکیئ وبعمد وساےئ ریتے ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، رفعج نب امیلسؿ یعبض، یلع نب یلع رافیع، اوباوتمللک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

     805    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ِؽيل، ونارة بً ٔىٕاً، ابوزْوہ، حرضت ابوہزیزہابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، محنس  :  راوی

ًِ وَُناَرةَ  َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ َوَة َو ِْ ًِ أَبٔی ُز ًٔ َو ا َٕ ِى َٕ ًٔ اِل بِ

وُل اهَّلٔ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ َبٔی أَىَِت هَُزیَِزَة  ِلُت بٔأ ُٕ َِ اَل  َٔ ائَٔة  ٔ َواِلْٔقَ ِٙبٔیر ََٙت بَیَِن التَّ َُ ََّر  ب َ٘ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِّی أََرأَیَِت   َظَّ َوأُم

ُٔوُل اللَُّههَّ بَاؤِس بَِيىٔ  اَل أَ َٔ وُل  ُٕ أَِخبٔرِنٔی َما َت َِ ائَٔة  ٔ َواِلْٔقَ ِٙبٔیر
ُٙوَتَک بَیَِن التَّ ُُ ٔٗ َنا بَاَوِسَت بَیَِن اِلَنرِشٔ َ٘ ْ َوبَیَِن َخَفاَیاَی 

ًِ َخَفایَاَی  ىَٔس اللَُّههَّ أٌِسِلىْٔ ٔم ًِ السَّ ِؤب اِْلَبَِئؾ ٔم ًِ َخَفایَاَی كَالثَّ ىْٔ ٔم ِٕ زٔٔب اللَُّههَّ َن ٍِ ٔ َواِلَن ِلٔج َواِلبَرَز   بٔاِلَنأئ َوالثَّ

 نب لیضف، امعرة نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، دمحم

فملس بج ریبکت ےتہک وت ریبکت افر رقآت ےک درایمؿ ھچک دری اخومش رےتہ رفامےت ںیہ ںیم ےن رعض ایک ریمے امں ابپ آپ یلص 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت افر رقآت ےک درایمؿ اخومش رےتہ ںیہ ، اتب  اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں ںیم ےن داھکی ہک آپ
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ْ ِّ

 دیفس ڑپکا  لی ےس اصػ افر ریمی اطخؤں ےک درایمؿ دعُب دیپا رفامدےئیجی اے اہلل ! ےھجم اینپ اطخؤں ےس اےسی اصػ رک دےئجی ےسیج

 وہات ےہ اے اہلل ! ریمی اطخؤں وک اپین ےس ربػ ےس افر افولں ےس دوھ دےئجی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، امعرة نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رشفع رکےن اک ایبؿ

     806    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس و وبساهَّل بً ونزاٌ، ابومىاویہ، حارثہ بً ابی رجال، ونزة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ثََيا َحارٔثَُة بِ  ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َحسَّ اََل َحسَّ َٔ  ٌَ ًُ ؤِنَزا ٕس َوَوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َوائَٔصَة َحسَّ ًِ َوِنَزَة َو ًُ أَبٔی الِزَجأل َو

ََلةَ  ِِتََتَح العَّ ٌَ إَٔذا ا َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ َک َوََل  أَ ُنَک َوَتَىالَی َجسُّ ُِ ِبَحاىََک اللَُّههَّ َوبَٔحِنٔسَک َتَباَرَک ا ُُ اَل  َٔ

ٌَیِرَُک   إَٔلَه 

 یلع نب دمحم ف دبعاہلل نب رمعاؿ، اوباعمفہی، احر،ہ نب ایب راجؽ، رمعة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 (۔ اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز
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 رشفع رکےت وت اراشد رفامےت )

 یلع نب دمحم ف دبعاہلل نب رمعاؿ، اوباعمفہی، احر،ہ نب ایب راجؽ، رمعة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز ںیم وعتذ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وعتذ

     807    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ونزو بً مزة، واظه ويزی، ابً جبیر بً مفىه، حرضت جبیر بً مفىه  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًِ َوأظ  ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ابِ َحسَّ ًٔ ٕه اِلَىَيزِٔی َو ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر

اَل اهَّلُ  َٔ ََلةٔ  لََّه حٔیَن َزَخَل فٔی العَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ ًِ أَبٔيهٔ  بٔیّرا ُمِفٔىٕه َو َ٘ بَرُ  ِ٘ بٔیّرا اهَّلُ أَ َ٘ بَرُ  ِ٘  أَ

ثٔیّرا ثَ  َ٘ ثٔیّرا اِلَحِنُس ِهَّلِل  َ٘ ٌٔ ثَََلثّا اِلَحِنُس ِهَّلِل  ِيَفا ًِ الصَّ ِّی أَوُوذُ بَٔک ٔم ٔن ُههَّ إ ّة َوأَٔظيَّل ثَََل َُ َمزَّأت اللَّ ٌَ اهَّلٔ برُِکَ ِبَحا ُُ ََلثّا 

ٙٔبِرُ  ُدُه اِل ِّ ُثهُ الِصِىزُ َوَن ِّ اَل َوِنْزو َهِنزُُه اِلُنوَتُة َوَن َٔ ثٔهٔ  ِّ ِّدٔهٔ َوَن ٔ َوَن ًِ َهِنزٔه  الزَّٔجئه ٔم

رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، اعمص زنعی، انب ریبج نب  معط، رضحت ریبج نب  معط ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دمحم نب اشبر، دمحم نب 

 

َ
ّ

 

َ
ل
 نِْم ا
َ ِ
ُع ُذ ب 
َ
ِ  أ

ّ

 

 ِإن
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

ِ ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ںیم دالخ وہےئ وت اہک نیت رمہبت ا
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 رعش وک افر خفن ةکت وک ۔نِمْ 

 
  

ِِة رضحت رمعف نب رمہ رفامےت ںیہ زمہہ ونجؿ افر دویاہ ی وک ےتہک ںیہ افر ن
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 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، اعمص زنعی، انب ریبج نب  معط، رضحت ریبج نب  معط ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وعتذ
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     808    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 سىوز رضْ اهَّل ويہوَّی بً ميذر، ابً ِؽيل، وفاٍ بً ُائب، ابووبسالزحنً ُلیم، حرضت ابً م :  راوی

 ًٔ ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَِّحَن ائٔٔب َو ًُ السَّ ثََيا َوَفاُئ بِ َُِؽِيٕل َحسَّ  ًُ ثََيا ابِ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ًٔ َمِسُىوزٕ َو ًِ ابِ َلیٔمِ َو  السُّ

ِّی أَوُ  ٔن ُههَّ إ اَل اللَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي اَل َهِنزُُه اِلُنوَتُة اليَّ َٔ ثٔهٔ  ِّ ِّدٔهٔ َوَن ٔ َوَن ٌٔ الزَّٔجئه َوَهِنزٔه ِيَفا ًِ الصَّ وذُ بَٔک ٔم

ٙٔبِرُ  ُدهُ اِل ِّ ُثُه الِصِىزُ َوَن ِّ  َوَن

 یلع نب ذنمر، انب لیضف، اطعء نب اسبئ، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

ِِة رفامای زمہہ دوی
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 رعش ےہ افر خفن فآہل فملس ےن ڑپاھ ا

 
  

اہ ی افر ونجؿ ےہ افر ن

 ةکت ےہ ۔

 ریض اہلل ہنعیلع نب ذنمر، انب لیضف، اطعء نب اسبئ، اوبدبعارلنمح یملس، رضحت انب وعسمد  :  رافی

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

  

 امنز ںیم داایں اہھت ابںیئ اہھت رپ رانھک

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم داایں اہھت ابںیئ اہھت رپ رانھک

     809    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ُناک بً َحب، ٔبيعہ بً ہلب، حرضت ہلب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ًٔ هُِلٕب َو بٔيَعَة بِ َٔ  ًِ ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ُّْ َحسَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ  أَبٔيهٔ 

َيأُِخُذ ٔشَناَلُه بَٔينٔیئهٔ  َِ َيا  َه َیُؤمُّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ
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، رضحت ہ لت  ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل امثعؿ نب ایب ہبیش، ا وباالوحص، امسک نب رحب، ہصیبق نب ہ لت 

 فملس ںیمہ اامتم رکاےت ےھت وت ابںیئ اہھت وک داںیئ اہھت ےس ڑکپےت ےھت ۔

، رضحت ہ لت  ریض اہلل ہنع :  رافی  امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک نب رحب، ہصیبق نب ہ لت 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم داایں اہھت ابںیئ اہھت رپ رانھک

     810    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ازریس، برش بً مىاذ ؼہیر، برش بً مّؽل، واظه بً كليب، حرضت وائل بً حجز  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

یزُ َحسَّ  ٔ ًُ ُمَىاذٕ الرضَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًُ إِٔزرٔیَس ح و َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّ َحسَّ ًُ اِلَن اََل ثََيا برِٔشُ بِ َٔ ٔل  ؽَّ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ اَل َرأَیُِت الئَّي َٔ  ٕ ًٔ حُِجز ًِ َوائٔٔل بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًُ كَُلِيٕب َو ثََيا َوأظُه بِ أََخَذ ٔشَناَلُه بَٔينٔیئهٔ َحسَّ َِ ِّی  َه ُيَعَّ  لَّ

 رر، رشب نب لضفم، اعمص نب بیلک
ی ہ 

 

ض

، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، رشب نب اعمذ 

 ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ڑپےتھ داھکی۔ آپ ےن اےنپ ابںیئ اہھت وک داںیئ اہھت ےس ڑکپا ۔

 رر، رشب نب لضفم، اعمص نب بیلک، رضحت فالئ نب :  رافی
ی ہ 

 

ض

  رجح ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، رشب نب اعمذ 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم داایں اہھت ابںیئ اہھت رپ رانھک
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     811    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو اُحٖ ہزوی ابزاہيه بً حاته، ہصيه، حجاج بً ابی زیيب ُلیم، ابووثناٌ ىہسی، حرضت وبساهَّل بً مسىوز  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًٔ َحاتٕٔه أَىَِبأَىَا هَُصِيْه أَىَِبأَىَا اِلَحجَّ  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َٖ اِلَهَزؤیُّ إٔبَِزاهٔيُه بِ َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ًُ أَبٔی َزیِيَ َحسَّ ًِ أَبٔی اُج بِ َلیٔمُّ َو َب السُّ

 َ َه َوأَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل َمزَّ بَٔی اليَّ َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ اليَِّهٔسِی َو ی َوََّی اِلُيِنىَْ وُِثَنا ا َوأؼْي یَسٔی اِلُيِِسَ

ی َوَؼَىَها َوََّی اِلُيِِسَ َِ أََخَذ بَٔئسی اِلُيِنىَْ  َِ 

وب ااحسؼ رہفی اربامیہ نب اح م، میشہ، اجحج نب ایب زبنی یملس، اوبامثعؿ دہنی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ا

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے رقبی ےس سگرے ہکبج ںیم اانپ ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ رےھک وہےئ )امنز ادا رک راہ اھت( وت آپ

 اایں اہھت ڑکپ رک ابںیئ اہھت ےک افرپ رھک دای ۔ےن ریما د

 اوب اقحس رہفی اربامیہ نب اح م، میشہ، اجحج نب ایب زبنی یملس، اوبامثعؿ دہنی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تئ رشفع رکانرقا

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رقاتئ رشفع رکان

     812    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، حسین مىله، بسیل بً ميِسة، ابوالجوزاٍ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ًٔ َم  ًِ بَُسیِٔل بِ ًِ حَُسیِٕن اِلُنَىِلٔه َو ٌَ َو ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی اِلَجِوَزأئ َو َة َو ِيَِسَ
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ا ِّتَتُٔح اِلْٔقَ َه َي
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ  ئََة ٔب اِلَحِنُس ِهَّلِل َرِب اِلَىاَلنٔیَن َوائَٔصَة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، نیسح ب مل، دبلی نب رسیمة، اوباوجلزاء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ 

 ےس رقات
َ

 

ن
 
ِمي

َ ل

 
َ
 اْْل
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ْ ل

 ےت ےھت ۔رشفع رفامای رک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، نیسح ب مل، دبلی نب رسیمة، اوباوجلزاء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رقاتئ رشفع رکان

     813    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ، ایوب، ٔتازة، جبازة بً مٍلس، ابووواىہ، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َتاَزَة وَ  َٔ  ًِ ًِ أَیُّوَب َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ ًٔ َمالٕٔک ح و َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا أَبُو َوَواىََة َو ٌَ َحسَّ تَتُٔحو ِّ َه َوأَبُو برَِکٕ َووَُنزُ َي

ائََة ٔب اِلَحنِ   ُس ِهَّلِل َرِب اِلَىاَلنٔیَن اِلْٔقَ

س، اوبوعاہن، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

ل

 

نع

دمحم نب ابصح، ایفسؿ، اویب، اتقدة، ابجدة نب 

 
َ
ِ ر
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ْ ل

 رقآت ےس رشفع اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ، رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع افر افرفؼ ریض اہلل ہنع ا
َ

 

ن
 
ِمي

َ ل

 
َ
 اْْل
ِّ
ب

 رفامای رکےت ےھت ۔

س، اوبوعاہن، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

نع

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، اویب، اتقدة، ابجدة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز افر اس اک رطہقیااقتم  :   ابب

 رقاتئ رشفع رکان

     814    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، برش بً راِي، ابووبساهَّل، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ْٰ  نّص بً وَّی جہؽیم و برک بً خلْ و وٕبہ بً مرکو، ظّواٌ بً ويس

 ًُ ٌُ بِ َوا ِّ ثََيا َظ الُوا َحسَّ َٔ ًُ ُمرِکَوٕ  َبُة بِ ِٕ ْٕ َووُ ًُ َخَل ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َوبرَِکُ بِ ثََيا َنِّصُ بِ ًُ َرإِٔي  َحسَّ ثََيا برِٔشُ بِ ؤيَسْ َحسَّ

 َّْ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًٔ َوِه أَبٔی هَُزیَِزَة َو ًِ أَبٔی َوِبٔس اهَّلٔ ابِ ائََة ٔب اِلَحِنُس ِهَّلِل َرِب  َو تَتُٔح اِلْٔقَ ِّ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

 اِلَىاَلنٔیَن 

ی ف رکب نب ،فل ف ہبقع نب رکمؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع، رشب نب راعف، اوبدبع اہلل ، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ےس رقآت رشفع رفامای رکےت ےھت ۔
َ

 

ن
 
ِمي

َ ل

 
َ
 اْْل
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ْ ل

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

ی ف رکب نب :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

  ،فل ف ہبقع نب رکمؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع، رشب نب راعف، اوبدبعاہلل، رضحت اوبرہریہرصن نب یلع 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رقاتئ رشفع رکان

     815    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، جزیزی، ٔيس بً وبایہ، ابً وبساهَّل بً مٍّل، حرضت وبساهَّل مٍّل :  راوی

ًٔ َوَبا ِئس بِ َٔ  ًِ ًِ اِلجَُزیِزِٔی َو َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثَىْٔ ابِ یََة َحسَّ

ََل  ُِ ٔ ِْ لََّنا َرأَیُِت َرُجَّل أََشسَّ َوَلِيهٔ فٔی ا َٔ اَل َو َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ٔل َو َّّ ٍَ ًٔ الزَّحٔئه اِلُن أُ بِٔسٔه اهَّلٔ الزَِّحَن ََِسنَٔىىْٔ َوأَىَا أرَِقَ ؤ َحَسثّا ٔمِيُه 
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َه َوَمَي أَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی َظلَِّيُت َمَي َر إٔن َِ َّْ إٔیَّاَک َواِلَحَس َُ  َ اَل أَِی بُى َٕ َِ َِ  ٌَ َلِه بٔی برَِکٕ َوَمَي وَُنَز َوَمَي وُِثَنا

ِل اِلَحِنُس ِهَّلِل َرِب اِلَىاَلنٔیَن  ُٕ َِ أَِت  َِإَٔذا رَقَ ولُُه  ُٕ َنِي َرُجَّل ٔمِيُهِه َي ُِ
 أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، رجریی، سیق نب ہداہی، انب دبعاہلل نب لفغم، رضحت دبعاہلل لفغم ےک اصزبحادے رفامےت 

ؾ ںیم یئن ابت )دبتع( ےک اعمےلم ںیم ریمے فادل  مرتؾ ےس زایدہ تخس وہ چناآ ہ اکی ابر ںیہ ںیم ےن مک یہ داھکی ہک وکیئ رمد االس

ِ ڑپےتھ انس۔ رفامای اٹیب اس دبتع ےس تہب وچب ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 
ِ

ج
َ
ِ ارلّ

 

َ
ْ
ْح
َ
ِ ارلّ
َ
ِ اّلّل
ْ ِ
 

 ہیلع فآہل فملس اوہنں ےن ےھجم ِب

 ےس افر اوبرکب ف رمع افر امثعؿ ےک 
َ

 

ن
 
ِمي

َ ل

 
َ
 اْْل
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ْ ل

اسھت امنزںی ڑپیھ ںیہ افر ںیم ےن یسک اکی وک یھب ڑپےتھ ںیہن انس رقآت ا

 رشفع ایک رکف )ہیفنح( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، رجریی، سیق نب ہداہی، انب دبعاہلل نب لفغم، رضحت دبعاہلل لفغم :  رافی

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

  

 امنز رجف ںیم رقآت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رجف ںیم رقآت

     816    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ز بً وَلٔہ، حرضت ٔفبہ بً مالک رضْ اهَّل ويہابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک و ُّياٌ بً وییيہ، زیا :  راوی

 ُٔ  ًِ َة َو َٔ ًٔ ؤََل ًِ زٔیَازٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّْ َحسَّ نَٔي الئَّي َُ ًٔ َمالٕٔک  ِفَبَة بِ

إت َلَها ـَِلْي  َٕ ُٔ ِبٔح َواليَِّدَل بَا أُ فٔی العُّ َه َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َنٔؽيْس  َظَّ

ی ہ نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن 
اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی ف ایفسؿ نب ہنییع، زاید نب العہق، رضحت َغ

 رفامےت انس۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز حبص ںیم )وسرت ؼ( یک رقات
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ی ہ نب امکل ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی ف ایفسؿ نب ہنییع، زاید نب الع :  رافی
 ہق، رضحت َغ

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رجف ںیم رقآت

     817    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، اُناويل بً ابی خالس، اظبَ، مولٰی ونزو بً َحیث، حرضت ونزو بً َحیث :  راوی

ًِ أَِظبَ  ًُ أَبٔی َخالٕٔس َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َونِ َحسَّ یِٕث َو ًٔ َُحَ زٔو ََ َمِولَی َوِنزٔو بِ

نَ  ُِ ِّی أَ أَن َ٘  ٔ ِجز َّ ُ فٔی اِل أ ٌَ َيِْقَ َِکَا َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي اَل َظلَِّيُت َمَي اليَّ َٔ یِٕث  ًٔ َُحَ ِٔٔسُه بٔاِلُدئَّس بِ ُ ََل أ َِ ائََتهُ  ُي رٔقَ

 اِلَجَوارٔ اِلُٙئَّس 

ف نب رحثی، رضحت رمعف نب رحثی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، اغبص، ومٰیل رمع

رفامیئ وگای آپ یلص اہلل ہیلع  ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف ںیم وسرہ وکتری رقات

 فآہل فملس اک ڑپانھ امستع ںیم رس وھگؽ راہ ےہ ۔

 دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، اغبص، ومٰیل رمعف نب رحثی، رضحت رمعف نب رحثیدمحم نب  :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رجف ںیم رقآت

     818    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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محنس بً ظباح، وباز بً وواو، ووٓ، ابوالنيہال، ابوبززہ، ُویس، مىتنز بً ُلامیٌ، ُلامیٌ، ابوميہال، حرضت  :  راوی

 ابوبززہ رضْ اهَّل ويہ

ًِ أَبٔی ٕٓ َو ًِ َوِو اؤ َو ًُ اِلَىوَّ ثََيا َوبَّازُ بِ بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا  َحسَّ َویِْس َحسَّ ُُ ثََيا  ًِ أَبٔی بَزَِزَة ح و َحسَّ اِلنِٔيَهأل َو

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی بَزَِزَة أَ ثَهُ أَبُو اِلنِٔيَهأل َو ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ٔ َما ُمِىَتنٔزُ بِ ِجز َّ أُ فٔی اِل ٌَ َيِْقَ لََّه كَا َُ  َوَلِيهٔ َو

ٔلَی اِلنٔائَةٔ بَیَِن ا  لِسِتیَن إ

دمحم نب ابصح، ہداد نب وعاؾ، وعػ، اوبااہنملؽ، اوبربزہ، وسدی، رمتعم نب امیلسؿ، امیلسؿ، اوباہنمؽ، رضحت اوبربزہ ریض اہلل ہنع 

 ےت ےھت ۔ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ںیم اسھٹ ےس وس کت )آایت ابمرہک یک( التفت رفامای رک

دمحم نب ابصح، ہداد نب وعاؾ، وعػ، اوبااہنملؽ، اوبربزہ، وسدی، رمتعم نب امیلسؿ، امیلسؿ، اوباہنمؽ، رضحت اوبربزہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 رطہقی ااقتم امنز افر اس اک :   ابب

 امنز رجف ںیم رقآت

     819    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، وبساهَّل بً ابی ٔتازہ وابوُلنہ، حرضت  :  راوی ابو برش ، برک بً خلْ، ابً ابی وسی، حجاج ظوآ، یحٌ

 ابؤتازہ رضْ اهَّل ويہ

 َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَْ بِ ٓٔ َو ا وَّ إج العَّ ًِ َحجَّ ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َو ثََيا ابِ ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕ َو ثٔیر

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ َتاَزَة  َٔ ًِ أَبٔی  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  َتاَزَة َوَو َٔ ًِ َىةٔ اِْلُولَی ٔم ِ٘ ُئفيُل فٔی الزَّ َِ ِّی بَٔيا  لََّه يَُعَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ِبٔح  َذلَٔک فٔی العُّ َ٘ ّٔصُ فٔی الثَّاىَٔئة َو ِٕ ٔ َوُي ِهز  المُّ
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ہلل ہنع ایبؿ اوب رشب ، رکب نب ،فل، انب ایب دعی، اجحج وصاػ، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ فاوبہملس، رضحت اوباتقدہ ریض ا

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ امنز ڑپاھےت ےھت وت رہظ ںیم یلہپ رتعک دفرسی یک ةسن ذرا یرک  ر ےتھ افر حبص

 یک امنز ںیم یھب ااسی یہ رکےت )افر یہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومعمؽ راہ( ۔

اوب رشب ، رکب نب ،فل، انب ایب دعی، اجحج وصاػ، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ فاوبہملس، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ںیم رقآتامنز رجف 

     820    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ابً جزیج، ابً ابی مليٙہ، حرضت وبساهَّل بً ُائب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ ُجَزیِٕج  ًِ ابِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ أَ  َحسَّ اَل رَقَ َٔ ائٔٔب  ًٔ السَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ََٙة َو ًٔ أَبٔی ُمَلِي ًِ ابِ َو

ا أَتَی َوََّی ذرِٔکٔ ؤيَسْ أََظابَ  َلنَّ َِ  ٌَ ِبٔح بٔاِلُنِؤٔميُو َه فٔی َظََلةٔ العُّ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ِىَلّة اليَّ َُ َي َيِىىْٔ  َ٘ ْة رَفَ َٔ  ِتُه رَشِ

ی ہہ، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اشہؾ نب امع
لل
ر، ایفسؿ نب ہنییع، انب رججی، انب ایب 

 َ

َ 
ا  انبَ ْث َ

 

َلی
ع َ
ح 
َ
( وت ہیلع فآہل فملس ےن حبص یک امنز ںیم وسرة ومونمؿ یک رقات رفامیئ بج رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ اک ذرک آای ینعی )ف

  فآہل فملس وک اھکیسن ایھٹ اس ےئل آپ روکع ںیم ےلچ ےئگ ۔آپ یلص اہلل ہیلع

ی ہہ، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض اہلل ہنع :  رافی
لل
 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، انب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم رقآت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم رقآت

     821    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً ابوبرک بً خَلز باہَّی، و٘يي و وبسالزحنً بً مہسی، ُّياٌ، مدول، مسله بفین، ُىيس بً جبیر، حرضت اب :  راوی

 وباس رضْ اهَّل ويہ

ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ًُ َمِهٔسٓیٕ  ًٔ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َوَوِبُس الزَِّحَن زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ُمِسلٕٔه َحسَّ ٕل َو ًِ ُمَدوَّ ٌُ َو َيا ِّ ُُ

ٌَ َر  اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ ِبٔح یَِوَو اِلجُُنَىةٔ اِلَبٔفیٔن َو أُ فٔی َظََلةٔ العُّ َه َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

 ٌٔ ِٔنَسا ِْ ِجَسَة َوَهِل أَتَی َوََّی ا  اله َتِيزٔیُل السَّ

ریض اہلل ہنع ایبؿ اوبرکب نب الخد ابیلہ، فعیک ف دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، وخمؽ، ملسم نیطب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس 

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ۃعمجاابملرک ےک رفز امنز رجف ںیم ینعی وسرة دجسہ افر )االاسنؿ( یک رقآت رفامےت

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، فعیک ف دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، وخمؽ، ملسم نیطب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل :  رافی

 ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم رقآت

     822    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ازہز بً مزواٌ، حار ُ بً ىبہاٌ، واظه بً بہسلہ، معىب بً ُىس، حرضت ُىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ ُمِعَىٔب بِ ًُ بَِهَسَلَة َو ثََيا َوأظُه بِ ٌَ َحسَّ ًُ ىَِبَها ثََيا اِلَحار ُُٔ بِ ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَهزُ بِ ٌَ  َحسَّ اَل كَا َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ِىٕس َو َُ

وُل اهَّلٔ َظ  ُُ ِٔنَساَر ِْ ٔ یَِوَو اِلجُُنَىةٔ اله َتِيزٔیُل َوَهِل أَتَی َوََّی ا ِجز َّ أُ فٔی َظََلةٔ اِل َه َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ ٌٔ 

ازرہ نب رمفاؿ، احرث نب اہبنؿ، اعمص نب دہبہل، بعصم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ِؿ( یک رقآت رفامای رکےت ےھت ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس
َ

 

 االِن

ٰ
َ
 لَع

ٰ

 

ل اَن
َه
 ہعمج ےک رفز امنز رجف ںیم ) امل( افر )

 ازرہ نب رمفاؿ، احرث نب اہبنؿ، اعمص نب دہبہل، بعصم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم رقآت

     823    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىس، ارعج، ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی  َحملہ ، وبساهَّل بً وہب، ابزاہيه بً ُىس،ُ 

ًِ أَبٔيهٔ وَ  ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔيُه بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ

ِبٔح یَ  أُ فٔی َظََلةٔ العُّ ٌَ َيِْقَ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌٔ َر ِٔنَسا ِْ  ِوَو اِلجُُنَىةٔ اله َتِيزٔیُل َوَهِل أَتَی َوََّی ا

 رحہلم ، دبعاہلل نب فبہ، اربامیہ نب دعس، دعس، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یھب اےسی یہ رفاتی ےہ

 رحہلم ، دبعاہلل نب فبہ، اربامیہ نب دعس، دعس، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم رقآت

     824    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابورفوة، ابواَلحوػ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز رضْ اهَّل  اُحٖ بً ميعور، اُحٖ بً ُلامیٌ، ونزو بً ابی ٔيس، :  راوی

 ويہ

ًِ أَبٔی رَفِ  ِيٕس َو َٔ ًُ أَبٔی  ٌَ أَىَِبأَىَا َوِنزُو بِ َلامِیَ ُُ  ًُ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ًُ َمِيُعوٕر أَىَِبأَىَا إ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤػ َو َوَة َو

و ُُ ٌَّ َر ٕ أَ ًٔ َمِسُىوز َ بِ ِبٔح یَِوَو اِلجُُنَىةٔ اله َتِيزٔیُل َوَهِل أَت أُ فٔی َظََلةٔ العُّ ٌَ َيِْقَ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌٔ َل اهَّلٔ َظَّ ِٔنَسا ِْ ی َوََّی ا

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ ََل أَُشکُّ ِٔيهٔ  ثََيا َوِنْزو َو ٌَ هَََٙذا َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ُٖ بِ َح ُِ ٔ اَل إ َٔ 

ر، ااحسؼ نب امیلسؿ، رمعف نب ایب سیق، اوبرففة، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ااحسؼ نب روصن

 ِؿ( یک رقآت رفامای رکےت ےھت ۔
َ

 

 االِن

ٰ
َ
 لَع

ٰ

 

ل اَن
َه
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک رفز امنز رجف ںیم )امل( افر )

  نب امیلسؿ، رمعف نب ایب سیق، اوبرففة، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعاقحس نب روصنر، اقحس :  رافی

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

  

 رہظ افر رصع ںیم رقآت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہظ افر رصع ںیم رقآت

     825    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، مىاویہ بً ظالح، ربيىہ بً یزیس، حرضت ٔزوہ :  راوی
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ًُ َظالٕٔح حَ  ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ زََوَة  َٔ  ًِ ًُ َیزٔیَس َو ثََيا َربٔيَىُة بِ سَّ

اَل َلِيَس َلَک فٔی ذَ  َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َظََلةٔ َر ٔىيٕس اِلُدِسرٔیَّ َو َُ أَِلُت أَبَا  ُِٔلُت بَیِِن َرحَٔنَک َُ لَٔک َخیِْر 

 ٔ اُو ل َٕ ََلةُ ُت اَل كَاىَِت العَّ َٔ ََِيجٔياهَّلُ  ٔضْ َحاَجَتهُ  ِٕ َي َِ ٔلَی اِلَبٕٔئي  ُج أََحُسىَا إ َيرِخُ َِ ِهَز  لََّه المُّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُئ َز

 ٔ ِهز ًِ المُّ َىٔة اِْلُولَی ٔم ِ٘ َه فٔی الزَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِيجُٔس َر  
ُ أ َیَتَوؼَّ َِ 

ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رہعیب نب سیدی، رضحت زقہع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیعس دخری ےس روسؽ اوبرکب نب ایب 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔ رفامای اہمترے ےئل اس ںیم وکیئ الھبیئ ںیہن )ویکہکن  م روسؽ اہلل یلص

 وت یہس۔ رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل  اہلل ہیلع فآہل فملس یک لثم

ئ

یرک  امنز اشدی ہن ڑپھ وکس( ںیم ےن رعض ایک اہلل آپ رپ رک  رفامےئ اتبی 

 ہیلع فآہل فملس ےئلیک رہظ یک امنز یک ااقتم یہک اجیت وت مہ ںیم ےس اکی عیقب یک رطػ لکن اجات افر اضقء احتج ےک دعب آرک فوض رکات وت

 فآہل فملس وک رہظ یک یلہپ رتعک ںیم اپات ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رہعیب نب سیدی، رضحت زقہع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہظ افر رصع ںیم رقآت

     826    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ونارة بً ونیر، حرضت ابی مىنز :  راوی

ًِ أَ  ٕ َو ًٔ وَُنیِر ًِ وَُناَرَة بِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ُِٔلَيا لَٔدبَّإب بٔأَِی َشِيٕئ َحسَّ اَل  َٔ  ٕ بٔی َمِىَنز

أب  اَل بٔاِؼرٔطَ َٔ ٔ َواِلَىِّصٔ  ِهز لََّه فٔی المُّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ائََة َر ٌَ رٔقَ ِيُتِه َتِىزُِٔو
 لِٔحَیتٔهٔ  ُ٘

 ےن رضحت ابخب ےس رعض ایک ہک آپ وک رہظ افر رصع ںیم یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، امعرة نب ریمع، رضحت ایب رمعم ےتہک ںیہ ںیم
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 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقآت رکےن اک ےسیک ملع وہات اھت ، رفامای آپ یک رشی ابمرک ےک ےنلہ افر رحتک رکےن ےس ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، امعرة نب ریمع، رضحت ایب رمعم :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہظ افر رصع ںیم رقآت

     827    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابوبرک حيفی، ؼحاک بً وثناٌ، بٙیر بً وبساهَّل اشج، ُلامیٌ بً يسار، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َٙ ثَىْٔ بُ ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا اُک بِ حَّ ثََيا الؽَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِْلََشِج َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ  یِرُ بِ َو

َّی اهَّلُ وَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َما َرأَیُِت أََحّسا أَِشَبَه َظََلّة بَٔز َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َيَسإر َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ ٌَ اَل َوكَا َٔ  ٌٕ ََُِل  ًِ لََّه ٔم َُ َلِيهٔ َو

 ُْ ِّ یَیِٔن َویَُد ُْ اِْلَُِخَ ِّ ٔ َویَُد ِهز ًِ المُّ  اِلَىِّصَ یُٔفيُل اِْلُوَلَيیِٔن ٔم

دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، احضک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل اجش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن امنز ںیم 

فملس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اشمہب الفں اصبح ےس زایدہ یسک وک ںیہن داھکی زین رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رہظ ںیم یلہپ دف روتعکں وک ابمل افر دفرسی دف روتعکں وک رصتخم رکےت ےھت افر رصع وک یھب رصتخم ادا رفامےت ےھت ۔

 دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، احضک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل اجش، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہظ افر رصع ںیم رقآت
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     828    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابوزاؤز ـيالسْ، مسىوزی، زیس ویم، ابونرضة، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل  :  راوی  ويہیحٌ

ثََيا َزیِْس اِلَىیِمُّ  ثََيا اِلَنِسُىوزٔیُّ َحسَّ ُّْ َحسَّ َيالٔٔس ثََيا أَبُو َزاُوَز الفَّ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  َة َو ًِ أَبٔی َنرِضَ  َو

ؤل اهَّلٔ َظ  ُُ ًِ أَِظَحأب َر ٌَ بَِسرٔیًّا ٔم اَل اِجَتَنَي ثَََلثُو َٔ ائََة اِلُدِسرِٔی  َّْ َنٕٔيَس رٔقَ الُوا َتَىاَلِوا َحً َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ

َْ ٔمِيُهِه َرُجََل  َنا اِخَتَل َِ  ٔ ََلة ًِ العَّ لََّه ِامَٔی َلِه َیِجَهزِ ِٔيهٔ ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َىةٔ َر ِ٘ ائََتهُ فٔی الزَّ وا رٔقَ ُُ ا َٕ َِ  ٌٔ

وا َذلَٔک فٔی َظََلةٔ اِْلُولَی مٔ  ُُ ا َٔ ًِ َذلَٔک َو ْٔ ٔم ِسَر الِيِع َٔ ی  َىٔة اِْلَُِخَ ِ٘ ِسرٔ ثَََلثٔیَن نَیّة َوفٔی الزَّ َٕ ٔ بٔ ِهز ِسرٔ  ًِ المُّ َٔ اِلَىِّصٔ َوََّی 

 ٔ ِهز ًِ المُّ َییِٔن ٔم َىَتیِٔن اِْلَُِخَ ِ٘ ًِ الزَّ ْٔ ٔم  الِيِع

، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ٰییحی نب میکح، اوبداؤد ایطیسل، وعسمدی، زدی یمع

فملس ےک سیت دبری احصہب عمج وہےئ افر اوہنں ےن اہک آؤ رسی امنزفں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقآت یک دقمار اک 

 ےن یہی ادنازہ اگلای ہک رہظ یک یلہپ رتعک ںیم رقآت سیت آایت یک دقبر ادنازہ اگلںیئ رھپ اؿ ںیم ےس دف ںیم یھب االتخػ ہن وہا بس

 یھت دفرسی رتعک ںیم اس ےس آدیھ افر رصع ںیم رہظ یک آرخی دف روتعکں ےس آدیھ ۔

 ٰییحی نب میکح، اوبداؤد ایطیسل، وعسمدی، زدی یمع، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یھبک اھبکر رہظ فرصع یک امنز ںیم اکی آتی آفاز ےس ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 یھبک اھبکر رہظ فرصع یک امنز ںیم اکی آتی آفاز ےس ڑپانھ

     829    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، وبساهَّل بً ابی ٔتازة، حرضت ابؤتازہ  :  راوی برش بً ہَلل ظوآ ، یزیس بً زْیي، ہصاو زُتوائی، یحٌ
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 رضْ اهَّل ويہ

ثََيا هَٔصاْو  یِٕي َحسَّ َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ُتَوائٔیُّ َو ُِ
السَّ

َىَتیِٔن  ِ٘ أُ بَٔيا فٔی الزَّ َه َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًِ أَبٔيهٔ  َتاَزَة َو َٔ ٔ َوُيِسنُٔىَيا  أَبٔی  ِهز ًِ َظََلةٔ المُّ اِْلُوَلَيیِٔن ٔم

 َیَة أَِحَياىّااِْل 

 رشب نب الہؽ وصاػ ، سیدی نب زرعی، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدة، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ

 ا دےتی۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ رہظ یک امنز ڑپاھےت یلہپ دف روتعکں ںیم رقآت رفامےت افر یھبک اھبکر اکی آتی ونس

 رشب نب الہؽ وصاػ ، سیدی نب زرعی، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدة، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 یھبک اھبکر رہظ فرصع یک امنز ںیم اکی آتی آفاز ےس ڑپانھ

     830    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وٕبہ بً مرکو، ُله بً ٔتیبہ، ہاشه بً بزیس، ابواُحٖ، حرضت بزاٍ بً وازب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

لِ  َُ ثََيا  وٕ َحسَّ ًُ ُمرِکَ َبُة بِ ِٕ ثََيا وُ ٌَ َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ َوازٕٔب  ًِ اِلبََرأئ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًٔ اِلبَرٔیٔس َو ًِ َهأشٔه بِ ُٔتَِیَبَة َو  ًُ ُه بِ

 ُُ  ًِ َيِسَنُي ٔمِيهُ اِْلیََة َبِىَس اِْلَیأت ٔم َِ ِهَز  ِّی بَٔيا المُّ َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َوالذَّ َر َنا ِٕ  ارٔیَأت وَرةٔ لُ

ہبقع نب رکمؾ، ملس نب ہبیتق، اہمش نب ربدی، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ںیمہ رہظ یک امنز ڑپاھےت وت مہ وسرہ امقلؿ افر ذارایت یک ھچک آایت ےک دعب اکی آتی نس ےتیل ۔

 نب ہبیتق، اہمش نب ربدی، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنعہبقع نب رکمؾ، ملس  :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رغمب یک امنز ںیم رقات

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم رقات

     831    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، وبيساهَّل بً وبساهَّل، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل  :  راوی

 (ويہنا اپىْ والسہ )لبابہ رضْ اهَّل ويہا

 َٔ إر  ًُ َونَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نَٔىِت َر َُ ََّها  ًُ أَبٔی َشِیَبَة هَٔی لَُبابَُة أَى اَل أَبُو برَِکٔ بِ َٔ ًِ أُِمهٔ  ًٔ َوبَّإس َو لََّه ابِ َُ زٔٔب   َوَلِيهٔ َو ٍِ أُ فٔی اِلَن َيِْقَ

ا ِّ ََلٔت رُعِ َُ  ٔب َواِلُنزِ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع اینپ فادلہ )ابلہب

ً ( یک ریض اہلل اہنع( ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 

ََسَ ِت رُعْف
ْ
ُ،ر
م
ْ ل

ا
َ
ملس وک امنز رغمب ںیم )ف

 رقآت رفامےت انس۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع اینپ فادلہ  :  رافی

 ()ابلہب ریض اہلل اہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 رغمب یک امنز ںیم رقات

     832    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ، زہزی، محنس بً جبیر بً مفىه، حرضت جبیر بً مفىه :  راوی

 ًِ ًٔ ُمِفٔىٕه َو ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی  َحسَّ َّْ َظَّ ٔي نِٔىُت اليَّ َُ اَل  َٔ أَبٔيهٔ 

 ٔ اَل ُجَبیِْر فٔی ٌَیِر َٔ ورٔ  زٔٔب بٔالفُّ ٍِ أُ فٔی اِلَن َه َيِْقَ لَّ َُ ٔ َشِيٕئ أَِو هُِه اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ ٌَیِر وا ٔم ُٕ أُ أَِو ُخلٔ نِٔىُتُه َيِْقَ َُ ا  َلنَّ َِ َهَذا اِلَحٔسیٔث 

ِلٔيْ َیٔفیرُ  َٔ ٌٕ ُمبٔیٕن كَاَز  ِلَيأِٔت ُمِسَتنُٔىُهِه بُٔسِلَفا َِ ِولٔهٔ  َٔ ٔلَی  ٌَ إ و ُٕ ٔ  اِلَدال

ےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دمحم نب ابصح، ایفسؿ، زرہی، دمحم نب ریبج نب  معط، رضحت ریبج نب  معط رفام

رغمب ںیم وسرہ وطر یک رقآت رفامےت انس رضحت ریبج ریض اہلل ہنع دفرسی رفاتی ںیم رفامےت ںیہ ہک بج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 
و َؿ ےس لَلْ

لُِق
 
َ

 

ْ
ْم ال
ُ
ه

ْؾ 
َ
ٍ أ

ئ

ْ  
َ

 

رِ ش ْ

 َ

 

 ا نِمْ غ
ُ

 

ِ
ُ

 

ْؾ خ
َ
( کت یک رقآت رفامےت انس وت ریما دؽ اہلل ہیلع فآہل فملس وک )ا أ ٍ
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 ہنم وک آےن اگل ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، زرہی، دمحم نب ریبج نب  معط، رضحت ریبج نب  معط :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب یک امنز ںیم رقات

     833    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً بسیل، حّغ بً ٌيا ُ، وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

 َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ َو ًُ ٌَٔيا ُٕ َحسَّ ُِّغ بِ ثََيا َح ًُ بَُسیِٕل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَل كَا
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ُِٔل هَُو اهَّلُ ٌَ َو ُِٔل یَا أَیَُّها اِلکَارٔفُو زٔٔب  ٍِ أُ فٔی اِلَن َه َيِْقَ لَّ َُ  أََحْس  َو

  
َ
ْ ی 

ُ

 

ادمح نب دبلی، صفح نب ایغث، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب ںیم ق

 یک رقآت رفامای رکےت ےھت ۔
ٌ
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ُ
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ْ
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َ ُ
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َ
 أ

 ، رضحت انب رمعادمح نب دبلی، صفح نب ایغث، دیبعاہلل، انعف :  رافی

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

  

 اشعء یک امنز ںیم رقآت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اشعء یک امنز ںیم رقآت

     834    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، مح :  راوی ْٰ بً زرکیا بً ابی زائسہ، یحٌ نس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، وبساهَّل بً وامز بً زْارة، یحٌ

 وسی بً ثابت، حرضت بزاٍ بً وازب رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوا ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة ح و َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ یَّا بِ ًُ َزرَکٔ ثََيا َیِحٌَْ بِ اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ٔمز

َّی َمَي  َُّه َظَّ ًٔ َوازٕٔب أَى ًِ اِلبََرأئ بِ ًٔ ثَابٕٔت َو ًِ َؤسِی بِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  أَبٔی َزائَٔسَة َجنٔيّىا َو ِْ َظَّ ٔي اليَّ

ا َٔ َة  َه اِلٔىَصاَئ اِْلَٔخَ لَّ َُ ٌٔ َو أُ بٔالِتیٔن َوالزَّیُِتو ََِسنِٔىُتهُ َيِْقَ  َل 

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، ٰییحی نب دیعس، دعی نب اثتب، رضحت رباء نب

فملس اعزب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اشعء یک امنز ادا یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ُ ِؿ( یک رقآت رفامےت انس ۔
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دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، ٰییحی نب دیعس، دعی نب اثتب،  :  رافی
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 رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اشعء یک امنز ںیم رقآت

     835    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ضْ اهَّل محنس بً ظباح، ُّياٌ، وبساهَّل بً وامز بً زْارة، ابً ابی زائسة، مسىز، وسی بً ثابت، حرضت بزاٍ ر :  راوی

 ويہ

ثَ  اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٌُ ح و َحسَّ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًُ أَبٔی َزائَٔسَة َجنٔيّىا َو َيا ابِ

نِٔىُت  َُ َنا  َِ اَل  َٔ ًِ اِلبََرأئ ٔمِثَلهُ  ًٔ ثَابٕٔت َو ًِ َوسِٔی بِ ٕ َو ائَّة ٔمِيهُ  ٔمِسَىز ًَ َظِوّتا أَِو رٔقَ  إِٔنَساىّا أَِحَس

دمحم نب ابصح، ایفسؿ، دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، انب ایب زادئة، رعسم، دعی نب اثتب، رضحت رباء ریض اہلل ہنع ےس یہی ومضمؿ 

ےس زایدہ وخش آفاز ااسنؿ ںیہن انس )ای دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ اس ںیم ہی یھب رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رفامای( دمعہ رقآت فاال صخش ںیہن انس ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، انب ایب زادئة، رعسم، دعی نب اثتب، رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اشعء یک امنز ںیم رقآت

     836    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابوزبیر، حرضت جابز رفماےت ہيں ، حرضت مىاذ بً جبل :  راوی

ًَ َجبَ  ٌَّ ُمَىاَذ بِ ٕ أَ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی بٔأَِظَحابٔهٔ اِلٔىَصاَئ َحسَّ ٕل َظَّ

نِ  أِ بٔالصَّ َه ارِقَ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل َلُه الئَّي َٕ َِ َل َوَلِيهِٔه  َفوَّ َِ ْ ََ ٍِ َه َربَِک اِْلَِوََّی َواللَِّئل إَٔذا َي ُِ ِبِح ا َُ ٔس َوُؼَحاَها َو

ٔه َربَِک  ُِ أِ بٔا  َوارِقَ

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ، رضحت اعمذ نب لبج ےن اےنپ اسویھتں وک اشعء یک امنز ڑپاھیئ وت تہب 

ی یرک  ڑپاھیئ )یرک  رقآت رفامیئ( اس 

َ
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 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

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

  

 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

     837    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار و ُہل بً ابی ُہل و اُحٖ بً اُناويل، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، محنوز بً ربيي، حرضت  :  راوی

 وبازہ بً ظامت رضْ اهَّل ويہ

ًُ وُیَ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  الُوا َحسَّ َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًُ إ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ِهٕل َوإ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ إر َو ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ َحسَّ ًِ ِیَيَة َو الزُّهِزِٔی َو

اَل ََل َظََلةَ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي أمٔت أَ ًٔ العَّ ًِ وَُباَزَة بِ ًٔ الزَّبٔئي َو اتَٔحةٔ  َمِحُنوزٔ بِ َّ أِ ِٔيَها بٔ ًِ َلِه َيِْقَ لَٔن
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َٙٔتأب   اِل

، زرہی، ومحمد نب رعیب، رضحت ہدادہ نب اصتم ریض اہلل ہنع اشہؾ نب امعر ف لہس نب ایب لہس ف ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ نب ہنییع

 ااتکلب یک رقآت ہن رکے اس یک امنز ںیہن ۔

 

حة

 

ي
 رفامےت ںیہ ہک وج امنز ںیم اف

اشہؾ نب امعر ف لہس نب ایب لہس ف اقحس نب اامسلیع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ومحمد نب رعیب، رضحت ہدادہ نب اصتم ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

     838    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابً جزیج، وَلٍ بً وبسالزحنً بً يىٕوب، ابوالسائب، حرضت ابوہزیزہابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً ولٓيہ،  :  راوی

ًٔ وَ  ًِ اِلَىََلٔئ بِ ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ أَبَا َحسَّ وَب أَ ُٕ ًٔ َيِى ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن

ائٔٔب أَِخبَرَُه أَ  َّی َظََلّة َلِه َيِْقَ السَّ ًِ َظَّ لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ نَٔي أَبَا هَُزیَِزَة َي َُ َُّه  ٔيَها بٔأُِو ى  ِ ِ أ

 ٔ ِْ ٌُ أَِحَياىّا َوَراَئ ا و ُ٘ ِّی أَ إٔن َِ ِلُت یَا أَبَا هَُزیَِزَة  ُٕ َِ َِهَٔی خَٔساْج ٌَیِرُ َتَناوٕ   ٌٔ ن أِ بَٔها فٔی اِلُْقِ ُّْ ارِقَ َِارٔٔس اَل یَا  َٔ َنزَ ذَٔراعٔی َو ٍَ َِ َماؤ 

ِّٔسَک   َن

ہ، انب رججی، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب، اوباضلبئ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ 
ّ
اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب علی 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن امنز ںیم اؾ ارقلآؿ ہن ڑپیھ اس یک امنز انصق ف انامتؾ ےہ )رافی ےتہک ںیہ( ںیم

اے اوبرہریہ! ںیم اسب افاقت اامؾ ےک ےھچیپ وہات وہں وت آپ ےن ریما ابزف دابای افر )آیگتسہ ےس( رفامای )ا یس وصرت  ےن رعض ایک

 ںیم( اس وک اےنپ دؽ یہ دؽ ںیم ڑپھ ایل رک ۔
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ہ، انب رججی، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب، اوباضلبئ، رضحت اوبرہ :  رافی
ّ
 ریہاوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب علی 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

     839    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىيس، وَّی بً مسہز، ابوُّياٌ ُىسی، ابونرضہ، حرضت ابوُىيس رضْ ابو رکیب، محنس بً ِؽيل، ُویس بً ُ :  راوی

 اهَّل ويہ

 ًُ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  َُّؽِئل ح و َحسَّ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ٌَ َحسَّ َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ٕ َجنٔيّىا َو ُمِسهٔز

ًِ أَبٔی  ِىٔسِی َو ٔ السَّ أِ ف ًِ َلِه َيِْقَ َه ََل َظََلَة لَٔن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس  َُ ًِ أَبٔی  َة َو َىٕة َنرِضَ ِ٘ ی كُِل َر

يَؽٕة أَِو ٌَیِرَٔها وَرةٕ فٔی رَفٔ ُُ  بٔاِلَحِنُس ِهَّلِل َو

اوب رکبی، دمحم نب لیضف، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اوبایفسؿ دعسی، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

ِ افر وسرة ہن ڑپےھ اس یک امنز ںیہن رفض وہ ای
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ل

 ریغ رفض ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رہ رتعک ںیم اَ

 اوب رکبی، دمحم نب لیضف، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اوبایفسؿ دعسی، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

     840    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً وباز بً وبساهَّل بً زبیر، زبیر حرضت وائصہ رضْ  :  راوی ِؽل بً يىٕوب جزری، وبساَلوَّی محنس بً اُحٖ، یحٌ

 اهَّل ويہا

 ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َو وَب اِلَجزَرٔیُّ َحسَّ ُٕ ًُ َيِى ِؽُل بِ َّ ثََيا اِل ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٔ بِ َوبَّاز

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ٔ َو َٙٔتأب الزُّبَیِر أُ ِٔيَها بٔأُِو اِل وُل كُلُّ َظََلةٕ ََل ُيِْقَ ُٕ لََّه َي َُ َو

 َِهَٔی خَٔساْج 

 لضف نب وقعیب زجری، دبعاالیلع دمحم نب ااحسؼ ، ٰییحی نب ہداد نب دبعاہلل نب زریب، زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم

 رفامےت انس ہک رہ فہ امنز سج ںیم اّؾ ارقلآؿ ہن ڑپیھ اجےئ فہ انصق ےہ۔ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ویں

 لضف نب وقعیب زجری، دبعاالیلع دمحم نب اقحس، ٰییحی نب ہداد نب دبعاہلل نب زریب، زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

     841    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وليس بً ونزو بً ُٙین، يىٕوب ُلیم، حسین مىله، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً الىاػ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ثََيا حَُسیِْن اِلُنَى  ِلعٔیُّ َحسَّ وَب السَّ
ُٕ ًُ َيِى ُْ بِ ُُ ثََيا یُو َٙیِٔن َحسَّ ًٔ السُّ ًُ َوِنزٔو بِ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًِ َحسَّ ًٔ ُشَىِيٕب َو ًِ َوِنزٔو بِ ِلُه َو

اَل كُلُّ َظََل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ أَ ًِ َجِسه َِهَٔی خَٔساْج أَبٔيهٔ َو َِهَٔی خَٔساْج  َٙٔتأب  اتَٔحٔة اِل َّ أُ ِٔيَها بٔ  ةٕ ََل ُيِْقَ

فدیل نب رمعف نب نیکس، وقعیب یملس، نیسح ب مل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس 

 ااتکلب ہن ڑپیھ اجےئ فہ انصق ےہ انصق ےہ۔رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ فہ امنز 

 

حة

 

ي
 سج ںیم اف
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 فدیل نب رمعف نب نیکس، وقعیب یملس، نیسح ب مل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

     842    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یوىس بً ميِسة، ابی ازریس خوَلنی، حرضت ابوالسرزاٍ رضْ  :  راوی ْٰ وَّی بً محنس، اُحٖ بً ُلامیٌ، مىاویہ بً یحٌ

 اهَّل ويہ

 ًٔ ًِ یُوىَُس بِ ًُ یَِحٌَْ َو ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ أَبٔی إِٔزرٔیَس َحسَّ َة َو َمِيَِسَ

 ُ أ َٔماُو َيِْقَ ِْ أُ َوا اَل أرَِقَ َٕ َِ أََلُه َرُجْل  َُ اَل  َٔ ِرَزأئ 
ًِ أَبٔی السَّ َه أَفٔی  اِلَدِوََلنِٔی َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ أََل َرُجْل الئَّي َُ اَل  َٕ َِ

ِوؤ َوَجَب  َٕ ًِ اِل اَل َرُجْل ٔم َٕ َِ لََّه َنَىِه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ائَْة   َهَذا كُِل َظََلةٕ رٔقَ

سن نب رسیمة، ایب ادرسی وخالین، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل ہنع ےس اکی یلع نب دمحم، ااحسؼ نب امیلسؿ، اعمفہی نب ٰییحی، وی

اصبح ےن وساؽ ایک ایک ںیم رقآت رک ایل رکفں ہکبج اامؾ رقآت رک راہ وہ۔ رفامای اکی اصبح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ملس ےن رفامای یج۔ اس رپ ولوگں ںیم ےس اکی اصبح ےن درایتف ایک ہک ایک رہ امنز ںیم رقآت ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 اہک ہک اب وت ہی الزؾ وہیئگ ۔

 یلع نب دمحم، اقحس نب امیلسؿ، اعمفہی نب ٰییحی، ویسن نب رسیمة، ایب ادرسی وخالین، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 اامؾ ےک ےھچیپ رقآت رکان

     843    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ُىيس بً وامز، شىبہ، مسىز، یزیس ِٕیر، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ٔ وَ  ٕٔیر َّ ًِ َیزٔیَس اِل ٕ َو ًِ ٔمِسَىز ثََيا ُشِىَبُة َو ٕ َحسَّ ًُ َوأمز ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ يَّا َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز

َىَتیِٔن اِْلُوَلَيیِٔن  ِ٘ َٔماؤ فٔی الزَّ ِْ َْ ا ٔ َواِلَىِّصٔ َخِل ِهز أُ فٔی المُّ َٙٔتأب  َنِْقَ اتَٔحٔة اِل َّ َییِٔن بٔ وَرةٕ َوفٔی اِْلَُِخَ ُُ َٙٔتأب َو اتَٔحٔة اِل َّ  بٔ

 دمحم نب ٰییحی، دیعس نب اعرم، ہبعش، رعسم، سیدی ریقف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ مہ رہظ افر رصع ںیم اامؾ ےک ےھچیپ

 ااتکلب افر وسرة ڑپےتھ

 

حة

 

ي
 ااتکلب۔ یلہپ دف روتعکں ںیم اف

 

حة

 

ي
و ں ںیم اف

ع

 

کی

 ےھت افر آرخی دف ر

 دمحم نب ٰییحی، دیعس نب اعرم، ہبعش، رعسم، سیدی ریقف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اامؾ ےک دف وتکسں ےک ابرے ںیم

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   باب

 اامؾ ےک دف وتکسں ےک ابرے ںیم

     844    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جنيل بً حسً جنيل وتکی، وبساَلوَّی، ُىيس، ٔتازة، حسً، حرضت ُنزہ بً جيسب :  راوی

َتاَزَة وَ  َٔ  ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ًٔ َجنٔيٕل اِلَىَتکٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ًُ اِلَحَس ثََيا َجنٔيُل بِ
ًٔ َحسَّ ُنَزَة بِ َُ  ًِ ًٔ َو ًِ اِلَحَس

 َ أ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ِّٔمُتُهَنا َو ٌٔ َح ِٙتََتا َُ اَل  َٔ ًٔ ُجِيَسٕب  ٔلَی أُبَِی بِ َٙتَبَِيا إ َِ ًُ اِلُحَعیِٔن  ٌُ بِ ىرَِکَ َذلَٔک ؤِنَزا

ا َٔ  ٌٔ ِٙتََتا ٌٔ السَّ َتاَزَة َما َهاَتا َٕ ٔ ِلَيا ل ُٕ َِ ٔىيْس  َُ اَل  َٔ َّٔن  ِس َح َٔ ُنَزَة  َُ  ٌَّ ََٙتَب أَ َِ ِىٕب بٔاِلَنٔسیَئة  َل إَٔذا َزَخَل فٔی َظََلتٔهٔ َوإَٔذا َ٘
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ا ًِ اِلْٔقَ َُ ٔم ٌَ ُيِىجٔبُُهِه إَٔذا رَفَ رَفَ اَل َوكَا َٔ اِلیَن  ُؽؤب َوَلِيهِٔه َوََل الؽَّ ٍِ ٔ اِلَن ٌَیِر أَ  اَل َبِىُس َوإَٔذا رَقَ َٔ ٌِ ئَٔة ثُهَّ  ائَٔة أَ ًِ اِلْٔقَ َُ ٔم

َُّسهُ  َّْ َیتََرازَّ إَٔلِيهٔ َن  َيِسَُٙت َحً

ی، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، نسح، رضحت رمس

ک

 

عی

ہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک دفونں وتکسں وک ںیم ےن روسؽ اہلل لیمج نب نسح لیمج 

ں ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ) ھکیس رک( وفحمظ ایک وت رمعاؿ نب نیصح ےن اس اک ااکنر ایک وت مہ ےن ایب نب بعک وک دمہنی طخ اھکل اوہن

مہ ےن رضحت اتقدہ ےس وپاھچ ہی دف ےتکس ایک ںیہ ؟ رفامای  )وجاب ںیم( اھکل ہک رمسہ ےن )ابت وک( اید راھک۔ رضحت دیعس رفامےت ںیہ ہک

اکی امنز ںیم دالخ وہےت یہ افر دفرسے رقآت ےس افرغ وہ رک رھپ اتقدہ ےن رفامای بج )وت یھب ہتکس ہفیفخ رکے آنیم ےنہک ےک 

  اجےئ ۔ےئل( رفامای احصہب وک دنسپ اھت ہک اامؾ رقآت ےس افرغ وہ وت اخومش وہ اجےئ اتہک اس اک دؾ رہھٹ

ی، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، نسح، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

ک

 

عی

 لیمج نب نسح لیمج 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک دف وتکسں ےک ابرے ںیم

     845    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً خالس بً خساط و وَّی بً حسین بً اشکاب، اُناويل بً وليہ، یوىس، حسً، حرضت حسً :  راوی

َنٔىيُل  ُِ ٔ ثََيا إ اََل َحسَّ َٔ ًٔ إِٔشکَاَب  ًُ اِلُحَسیِٔن بِ ًٔ خَٔسإط َوَؤَّیُّ بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ یُوىَُس َو َة َو ًُ وَُليَّ ابِ

 ًٔ و ُ٘ َِٙتّة ؤِيَس الزُّ َُ ائَٔة َو ِبَل اِلْٔقَ َٔ َِٙتّة  َُ ََلةٔ  ِٙتََتیِٔن فٔی العَّ َُ ِّٔمُت  ُنَزةُ َح َُ اَل  َٔ اَل  َٔ  ًٔ ٌُ  اِلَحَس أَىرَِکَ َذلَٔک َوَلِيهٔ ؤِنَزا َِ

ٔلَی أُبَیِ  ٔلَی اِلَنٔسیَئة إ َٙتَبُوا إ َِ ًُ اِلُحَعیِٔن  ُنَزةَ  بِ َُ  َٗ ََِعسَّ ِىٕب  َ٘  ًٔ  بِ

دمحم نب اخدل نب دخاش ف یلع نب نیسح نب ااکشب، اامسلیع نب ہیلع، ویسن، نسح، رضحت نسح رفامےت ںیہ ہک رضحت رمسۃ ریض 

اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن امنز ںیم دف ےتکس وفحمظ ےئک اکی رقآت ےس لبق افر دفرسا روکع ےک فتق وت رضحت رمعاؿ نب نیصح 

ریض اہلل ہنع ےن اس اک ااکنر رفامای وت ولوگں ےن رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع وک طخ ھکل رک وپاھچ۔ آپ ےن رضحت رمسۃ ریض اہلل 
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 ہنع یک دصتقی رفامیئ ۔

 دمحم نب اخدل نب دخاش ف یلع نب نیسح نب ااکشب، اامسلیع نب ہیلع، ویسن، نسح، رضحت نسح :  رافی

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

  

 بج اامؾ رقآت رکے وت اخومش وہ اجؤ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج اامؾ رقآت رکے وت اخومش وہ اجؤ

     846    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوخالس احنز ابً وجَلٌ، زیس بً اُله، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

لَ  ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِسٔ بِ ٌٔ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو َه َو

َٙبِرُوأَ  َِ ََّر  ب َ٘ إَٔذا  َِ َٔماُو لُٔيِؤَتهَّ بٔهٔ  ِْ ََّنا ُجٔىَل ا َه إٔى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔ  اَل َر ٌَیِر اَل  َٔ أَِنٔعُتوا َوإٔذَا  َِ أَ  َوإَٔذا رَقَ

اِر  َِ َي  َ٘ ولُوا نٔمیَن َوإَٔذا َر ُٕ َِ اِلیَن  ُؽؤب َوَلِيهِٔه َوََل الؽَّ ٍِ ولُوا اللَُّههَّ َربََّيا َوَلَک اِلَن ُٕ َِ ًِ َحنَٔسُه  نَٔي اهَّلُ لَٔن َُ اَل  َٔ ُىوا َوإَٔذا  َ٘

ا أَِجَنٔىیَن  ُّ ََِعلُّوا ُجلُو َّی َجالّٔسا  ُجُسوا َوإَٔذا َظَّ ُِ َِا َجَس  َُ  اِلَحِنُس َوإَٔذا 

ریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہ

رکے وت  م  ےن رفامای اامؾ وک اس ےئل رقمر ایک ایگ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ ذہلا بج فہ ریبکت ےہک وت  م یھب ریبکت وہک افر بج رقات
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وت  م آنیم وہک افر بج فہ روکع رکے وت  م یھب روکع رکف افر بج  اخومش وہ اجؤ افر بج وہ )غ

ْد ُ افر بج دجسہ رکے وت  م یھب دجسہ رکف افر بج فہ ھٹیب رک امنز 
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ڑپےھ وت  م یھب ھٹیب رک امنز ڑپوھ 

 ۔

 ارمح انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج اامؾ رقآت رکے وت اخومش وہ اجؤ

     847    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ اشىزی  :  راوی ْٰ ٔفاٌ، جزیز، ُلامیٌ تيیم، ٔتازة، ابوٌَلب، حفاٌ بً وبساهَّل رٔاشْ، حرضت ابوموس یوُْ بً موس

 رضْ اهَّل ويہ

ًِ أَبٔی ٌََلَّ  َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٌَ التَِّيیٔمِ َو َلامِیَ ُُ  ًِ ثََيا َجزٔیْز َو ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ ًُ ُموَسْ اِل ُْ بِ ُُ ثََيا یُو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ٌَ بِ ا ًِ حٔفَّ ٕب َو

 ٔ ِْ أَ ا َه إَٔذا رَقَ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی  ِْ َو أش َٔ ٌَ ؤِيَس الزَّ إَٔذا كَا َِ أَِنٔعُتوا  َِ َماُو 

ِه  ُ٘ َل ذرِٔکٔ أََحٔس ًِ أَوَّ ِلَيُٙ َِ ِىَسةٔ  َٕ ُس اِل َصهُّ  التَّ

ویفس نب وم،ٰی اطقؿ، رجری، امیلسؿ یمیت، اتقدة، اوبالغب، اطحؿ نب دبعاہلل راقیش، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی ریض اہلل ہنع ایبؿ 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج اامؾ رقآت رکے وت  م اخومش وہ اجؤ بج فہ دعقہ ںیم وہ وت 

 دہشت وہان اچےئہ ۔اہمترا بس افؽ ذرک 

ویفس نب وم،ٰی اطقؿ، رجری، امیلسؿ یمیت، اتقدة، اوبالغب، اطحؿ نب دبعاہلل راقیش، رضحت اوبوم،ٰی ارعشی ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ہقیااقتم امنز افر اس اک رط :   ابب

 بج اامؾ رقآت رکے وت اخومش وہ اجؤ
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     848    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ابً ا٘ينہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ارٕ  ًُ َونَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ نِٔىُت  َحسَّ َُ اَل  َٔ ِيَنَة  َ٘ ُ ًٔ أ ًِ ابِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ

ِبُح  ََّها العُّ ًُّ أَى َه بٔأَِظَحابٔهٔ َظََلّة ىَُم
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ی اليَّ

َّ وُل َظَّ ُٕ أَ ٔمِيُِٙه  أَبَا هَُزیَِزَة َي اَل َهِل رَقَ َٕ اَل َِ َٔ ًِ أََحٕس  ٔم

 ٌَ ن ًُ اِلُْقِ ُٔوُل َما لٔی أُىَاَز ِّی أَ ٔن اَل إ َٔ  َرُجْل أَىَا 

 مہ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
کی
 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، انب ا

۔ امنز ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک  م ںیم ےس یسک ےن احصہب وک امنز ڑپاھیئ امہرا ایخؽ ےہ حبص یک امنز یھت

رقآت یک ؟ اکی اصبح ےن رعض ایک ںیم ےن )رقآت یک( رفامای ںیم یھب ہہک راہ اھت ہک ایک وہا  ھج ےس رقآؿ ںیم زناع ایک اج راہ ےہ 

 ۔

 مہ، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع :  رافی
کی
 ، زرہی، انب ا

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج اامؾ رقآت رکے وت اخومش وہ اجؤ

     849    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جنيل بً حسً، وبساَلوَّی، مىنز، زہزی، ابً ا٘ينہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ِيَنَة وَ  َ٘ ُ ًٔ أ ًِ ابِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ثََيا َمِىَنْز َو ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ًٔ َحسَّ ًُ اِلَحَس ثََيا َجنٔيُل بِ َّی بَٔيا َحسَّ َٔاَل َظَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة 

َّی  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َٔماُو َر ِْ َُٙتوا َبِىُس ِامَٔی َجَهزَ ِٔيهٔ ا ََِس اَل  َٔ ََِذرَکَ ىَِحَوُه َوَزاَز ِٔيهٔ  َه  لَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 مہ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ امنز 
کی
لیمج نب نسح، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، انب ا
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ؿ ذرک ایک افر اس ںیم ہی یھب رفامای ہک اس ےک دعب یرہی امنز ںیم احصہب ےن وکست اایتخر ایک )ینعی رقآت رکان ڑپاھیئ رھپ اسہقب ومضم

 وھچڑ دی( ۔

 مہ، رضحت اوبرہریہ :  رافی
کی
 لیمج نب نسح، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، انب ا

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج اامؾ رقآت رکے وت اخومش وہ اجؤ

     850    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حسً بً ظالح، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ رفماےت :  راوی ْٰ  وَّی بً محنس، وبيساهَّل بً موس

ًِ أَبٔی ٕ َو ًِ َجابٔز ًٔ َظالٕٔح َو ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ًُ ُموَسْ َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل  َحسَّ َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو الزُّبَیِر

وُل اهَّلٔ َظ  ُُ ائَْة َر َٔماؤ َلُه رٔقَ ِْ ائَُة ا َِْٔقَ ٌَ َلهُ إَٔماْو  ًِ كَا َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ 

اء یلع نب دمحم، دیبع اہلل نب ومیس، نسح نب اصحل، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج اک اامؾ وہ )ینعی وج ابامجتع اامؾ یک ادتق

 رقآت اس یک رقآت ےہ ۔ ںیم امنز ادا رک راہ وہ( وت اامؾ یک

 یلع نب دمحم، دیبعاہلل نب وم،ٰی، نسح نب اصحل، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت :  رافی

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

  

 آفاز ےس آنیم انہک ۔

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 آنیم انہک ۔ آفاز ےس

     851    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ وُ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو َیِیَيَة َو

ٌَّ ا إٔ َِ أَِميُوا  َِ ارُٔئ  َٕ ًَ اِل اَل إَٔذا أَمَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َٖ َتأِٔمیيُُه أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َِ ًِ َوا َن َِ  ًُ ََٙة تَُؤِم ٔ ِلَنََلئ

ًِ َذىِبٔهٔ َتأِٔمیَن اِلَنََل  َو ٔم سَّ َٕ َٙٔة ٌرُٔفَ َلُه َما َت ٔ  ئ

ای اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

بج رقآت رکےن فاال )ینعی اامؾ( آنیم ےہک وت  م یھب آنیم وہک اس ےئل ہک رفےتش یھب آنیم ےتہک ںیہ وت سج یک آنیم رفںوتں ےک 

 ارب وہیئ اس ےک اسہقب انگہ اعمػ وہ اجںیئ ےگ ۔وماقف افر رب

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 آنیم انہک ۔ آفاز ےس

     852    حسیث                               جلس اول  :  جلس

برک بً خلْ و جنيل بً حسً، وبساَلوَّی، ونزو بً َسح مّصی و ہاشه بً ٔاُه َحانی، وبساهَّل بً وہب، زہزی،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ثََيا ثََيا َمِىَنْز ح و َحسَّ ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ اََل َحسَّ َٔ  ًٔ ًُ اِلَحَس ْٕ َوَجنٔيُل بِ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ حٔ  َحسَّ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ أَِحَنُس بِ

ًُ َو  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ انٔیُّ  ٔه اِلََحَّ ُٔ ا َٕ ًُ اِل ًٔ اِلنِّٔصٔیُّ َوَهأشُه بِ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًِ یُوىَُس َجنٔيّىا َو هِٕب َو
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َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ َُ أَِميُوا اِلُنَسئَّب َوأَبٔی  َِ ارُٔئ  َٕ ًَ اِل لََّه إَٔذا أَمَّ َُ هٔ َو

َٖ تَ  َِ ًِ َوا َن ًِ َذىِبٔهٔ َِ َو ٔم سَّ َٕ َٙٔة ٌرُٔفَ َلُه َما َت ٔ  أِٔمیيُُه َتأِٔمیَن اِلَنََلئ

رکب نب ،فل ف لیمج نب نسح، دبعاالیلع، رمعف نب رسح رصمی ف اہمش نب اقمس رحاین، دبعاہلل نب فبہ، زرہی، رضحت اوبرہریہ 

بج رقآت رکےن فاال آنیم ےہک وت  م یھب آنیم وہک اس ےئل ہک ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 اجںیئ ےگ ۔

ئ

 سج یک آنیم رفںوتں یک آنیم ےک وماقف وہیئگ اس ےک سگہتش انگہ شخب دی 

رکب نب ،فل ف لیمج نب نسح، دبعاالیلع، رمعف نب رسح رصمی ف اہمش نب اقمس رحاین، دبعاہلل نب فبہ، زرہی، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 آفاز ےس آنیم انہک ۔

     853    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، برش بً راِي، ابووبساهَّل ابً وه، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً بصار، ظّواٌ بً ويس

ًِ أَبٔی َوِبٔس اهَّلٔ  ًُ َرإِٔي َو ثََيا برِٔشُ بِ ًُ ؤيَسْ َحسَّ ٌُ بِ َوا ِّ ثََيا َظ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی هُ َحسَّ ًٔ َوِه أَبٔی هَُزیَِزَة َو َزیَِزَة ابِ

ُؽؤب  ٍِ ٔ اِلَن ٌَیِر اَل  َٔ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر أِٔمیَن َوكَا اَل َتَزَک اليَّاُس التَّ اَل نٔمیَن َٔ َٔ اِلیَن  َوَلِيهِٔه َوََل الؽَّ

یَرَِتجُّ بَٔها اِلَنِسجُٔس  َِ ٔل  ِْ اِْلَوَّ َّْ َيِسَنَىَها أَهُِل العَّ  َحً

 نب اشبر، وفصاؿ نب ٰیسیع، رشب نب راعف، اوبدبع اہلل انب ،م، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ولوگں ےن آنیم انہک وھچڑ دمحم

 دای احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ڑپےتھ وت آنیم ےتہک ٰیتح ہک فص افؽ فاےل یھب اس وک نس ےتیل ۔

 ؿ نب ٰیسیع، رشب نب راعف، اوبدبعاہلل انب ،م، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، وفصا :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 آفاز ےس آنیم انہک ۔

     854    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، حنيس بً وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت خليّہ چہارو حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

لَ  َُ  ًِ ًُ أَبٔی َلِيََّی َو ثََيا ابِ ًٔ َحسَّ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا حَُنِيُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًٔ َحسَّ َة بِ ًِ حَُجيَّ َهِيٕل َو ُ٘  ًٔ َنَة بِ

َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  اَل نٔمیَن َؤسٓیٕ َو َٔ اِلیَن  اَل َوََل الؽَّ َٔ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، دیمح نب دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت ہفیلخ ح مرؾ رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 ےتہک وت آنیم ےتہک
َ

 
 
ِ
ّ
ا ل
َ
ّ

 

ض
ل
  ا
َ
ل
َ
  ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ف

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دیمح نب دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت ہفیلخ ح مرؾ رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 آفاز ےس آنیم انہک ۔

     855    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح و ونار بً خالس واُفی، ابوبرک بً وياط، ابواُحٖ، وبسالجبار بً وائل، حرضت وائل رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ثَيَ  اََل َحسَّ َٔ ٔفیُّ  ُٔ ًُ َخالٕٔس اِلَوا اُر بِ بَّأح َوَونَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اِلَجبَّارٔ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ َويَّإط َو ا أَبُو برَِکٔ بِ
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اَل  َٔ اِلیَن  اَل َوََل الؽَّ َٔ ا  َلنَّ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ اَل َظلَِّيُت َمَي الئَّي َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ََِسنِٔىَياَهاَوائٕٔل َو   نٔمیَن 

ایطس، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت فالئ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دمحم نب ابصح ف امعر نب اخدل ف

 اہک وت آنیم یھب اہک افر
َ

 
 
ِ
ّ
ا ل
َ
ّ

 

ض
ل
  ا
َ
ل
َ
مہ ےن اس  ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ادا یک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنف

 وک انس ۔

 ح ف امعر نب اخدل فایطس، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، دبعاابجلر نب فالئ، رضحت فالئ ریض اہلل ہنعدمحم نب ابص :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 آفاز ےس آنیم انہک ۔

     856    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُحٖ بً ميعور، وبسالعنس بً وبسالوار ُ، حناز بً ُلنہ، ُہيل بً ابی ظالح، ابوظالح، حرضت وائصہ رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ثََيا َحنَّ  ًُ َوِبسٔ اِلَوار ُٔٔ َحسَّ َنسٔ بِ ًُ َمِيُعوٕر أَِخبََرىَا َوِبُس العَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًِ َحسَّ ًُ أَبٔی َظالٕٔح َو َهِيُل بِ ُُ ثََيا  َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ ازُ بِ

اَل َما َحَسَسِتُِٙه اِلَيُهوزُ َوََّی َشِيٕئ َما حَ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ َوائَٔصَة َو ََلؤ أَبٔيهٔ َو َسَسِتُِٙه َوََّی السَّ

أِٔمیٔن   َوالتَّ

نب دبعاولارث، امحد نب ہملس، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ااحسؼ نب روصنر، دبعادمصل 

 ایک ۔ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہید ےن یسک زیچ یک فہج ےس  م ےس اانت دسح ںیہن ایک انتج السؾ افر آنیم یک فہج ےس

  نب دبعاولارث، امحد نب ہملس، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنعاقحس نب روصنر، دبعادمصل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 آفاز ےس آنیم انہک ۔

     857    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وليس خَلل زمصقی، مزواٌ بً محنس وابومسہز، خالس بً یزیس بً ظبيح مزی، ـلحہ بً ونزو، وفاٍ،  :  راوی

 حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ

اََل  َٔ  ٕ ٕس َوأَبُو ُمِسهٔز ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ُل الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ
ًُ اِلَولٔيسٔ اِلَدَلَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًٔ  َحسَّ ًُ َیزٔیَس بِ ثََيا َخالُٔس بِ َحسَّ

ًٔ وَ  ًِ ابِ ًِ َوَفإئ َو ًُ َوِنزٕو َو ثََيا ـَِلَحُة بِ ًٔ ُظبَِيٕح اِلُنِزیُّ َحسَّ لََّه َظالٔٔح بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ بَّإس 

ِؤل نٔمیَن  َٔ  ًِ ثٔرُوا ٔم ِ٘
َ أ َِ  َما َحَسَسِتُِٙه اِلَيُهوزُ َوََّی َشِيٕئ َما َحَسَسِتُِٙه َوََّی نٔمیَن 

ہداس نب فدیل الخؽ دیقشم، رمفاؿ نب دمحم فاوبرہسم، اخدل نب سیدی نب حیبص رمی، ہحلط نب رمعف، اطعء، رضحت انب ہداس ریض اہلل 

 ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وہید ےن یسک زیچ یک فہج ےس  م ےس اانت دسح ںیہن ایک انتج

  ےس  م ےس دسح ایک اذٰہا آنیم زایدہ اہک رکف ۔آنیم یک فہج

ہداس نب فدیل الخؽ دیقشم، رمفاؿ نب دمحم فاوبرہسم، اخدل نب سیدی نب حیبص رمی، ہحلط نب رمعف، اطعء، رضحت انب ہداس  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

     858    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ز، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ُاله بً ونز، حرضت ابً ونزوَّی بً محنس و ہصاو بً ونار وابوونز ْضی :  راوی

ًُ وَُیِیيَ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  الُوا َحسَّ َٔ یزُ  ٔ إر َوأَبُو وَُنَز الرضَّ ًُ َونَّ ٕس َوهَٔصاُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ًِ ابِ الٕٔه َو َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو َة َو

ِِتَتَ  َه إَٔذا ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ َي َوإَٔذا وَُنَز  َ٘ ٙٔبَِيهٔ َوإَٔذا َر َّْ یَُحاذَٔی بٔهَٔنا َمِي َي یََسیِهٔ َحً َِ ََلَة َر َح العَّ

ِجَسَتیِٔن  ُي بَیَِن السَّ َِ ًٔ َوََل یَزِ و ُ٘ ًِ الزُّ ُه ٔم َُ
َي َرأِ َِ  َر

ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص  یلع نب دمحم ف اشہؾ نب امعر فاوبرمع رضری، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل نب رمع، رضحت انب رمع رفامےت

اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی بج امنز رشفع رکےت وت دنکوھں ےک ربارب کت اہھت ااھٹےت افر بج روکع ںیم اجےت افر روکع ےس رس 

 ااھٹےت وت یھب )دنکوھں ےک ربارب کت اہھت ااھٹےت( افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ اہھت ہن ااھٹےت ۔

 ف اشہؾ نب امعر فاوبرمع رضری، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل نب رمع، رضحت انب رمعیلع نب دمحم  :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     859    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مسىسة، یزیس بً زْیي، ہصاو، ٔتازة، نّص بً واظه، حرضت مالک بً حویز ُ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َتاَزةَ  َٔ  ًِ ثََيا هَٔصاْو َو یِٕي َحسَّ َْ ًُ ُز ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َمِسَىَسَة َحسَّ ثََيا حَُنِيُس بِ ًٔ اِلُحَویِز ُٔٔ  َحسَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًٔ َوأظٕه َو ًِ َنِّصٔ بِ َو

 ًِ یّبا ٔم  یَِجَىَلُهَنا رَقٔ
َّْ ََِي یََسیِهٔ َحً ََّر َر ب َ٘ ٌَ إَٔذا  َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َي َظَيَي ٔمِثَل َذلَٔک أَ َ٘  أُذُىَِيهٔ َوإَٔذا َر

ُه  َُ َي َرأِ َِ ًٔ َظَيَي ٔمِثَل َذلَٔک َوإَٔذا َر و ُ٘ ًِ الزُّ  ٔم

دیمح نب دعسمة، سیدی نب زرعی، اشہؾ، اتقدة، رصن نب اعمص، رضحت امکل نب وحریث ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
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فر بج روکع ےس رس ہیلع فآہل فملس بج ریبکت ےتہک وت اکونں ےک رقبی کت اہھت ااھٹےت افر بج روکع رکےت وت یھب ااسی یہ رکےت ا

 ااھٹےت وت یھب ااسی یہ رکےت ۔

 دیمح نب دعسمة، سیدی نب زرعی، اشہؾ، اتقدة، رصن نب اعمص، رضحت امکل نب وحریث ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     860    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، ظالح بً ٘يساٌ، وبسالزحنً ارعج، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًٔ ًِ َظالٔٔح بِ ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٌَ َو ِيَسا َ٘  

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔج َو تَتُٔح اِْلرَِعَ ِّ ٙٔبَِيهٔ حٔیَن َي ََلةٔ َحِذَو َمِي ُي یََسیِهٔ فٔی العَّ َِ َه َیزِ

ُي َوحٔیَن َيِسُجُس  َ٘ ََلَة َوحٔیَن یَزِ  العَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اصحل نب اسیکؿ، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم اہھت دنکوھں ےک ربارب کت ااھٹےت ، امنز رشفع رکےت فتق افر روکع ف دجسہ ںیم  داھکی ہک روسؽ اہلل یلص

 اجےت فتق ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اصحل نب اسیکؿ، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     861    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، رِسة بً ٔؽاوہ ٌسانی، اوزاعی، وبساهَّل بً وبيس بً ونیر، وبيس بً ونیر ، حرضت ونیر بً حبيب  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو
انٔیُّ َحسَّ سَّ ٍَ َُٔؽاَوَة اِل  ًُ َِِسةُ بِ ثََيا رٔ

إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ وُبَِيسٔ َحسَّ ًِ   بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ٕ َو ًٔ وَُنیِر بِ

ُي یََسیِهٔ َمَي كُِل َتِٙ  َِ َه َیزِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َحبٔيٕب  ٔ بِ ٔ وَُنیِر ََلةٔ اِلَنُِٙتوبَةٔ َجِسه  بٔیَرةٕ فٔی العَّ

نب ریمع، دیبع نب ریمع ، رضحت ریمع نب بیبح ریض اہلل ہنع ایبؿ اشہؾ نب امعر، ردفة نب اضقہع اسغین، افزایع، دبعاہلل نب دیبع 

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفض امنز ںیم رہ ریبکت ےک اسھت اہھت ااھٹےت ۔

 بیبح ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، ردفة نب اضقہع اسغین، افزایع، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، دیبع نب ریمع ، رضحت ریمع نب  :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     862    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، یحٌْ بً ُىيس، وبسالحنيس بً جىرف، محنس بً ونزو بً وفاٍ، حرضت ونزو بً وفاٍ :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ َوَفإئ َو ًُ َوِنزٔو بِ ُس بِ  نَّ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ أَِظَحأب َر ةٕ ٔم نِٔىُتهُ َوهَُو فٔی َورَشَ َُ اَل  َٔ اؤٔسِی  ًُ أَبٔی حَُنِيٕس السَّ َتاَزَة بِ َٔ لََّه أََحُسهُِه أَبُو 

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أَىَا أَِوَلُنُِٙه بَٔعََلةٔ َر َٔ َّْ رٔبِعٓٔیٕ  َي یََسیِهٔ َحً َِ ائّٔنا َوَر َٔ ََلةٔ اِوَتَسَل  اَو فٔی العَّ َٔ ٌَ إَٔذا  َه كَا
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 ٔ َّْ یَُحاذَٔی ب َي یََسیِهٔ َحً َِ َي َر َ٘ ٌِ َیزِ بِرُ َوإَٔذا أََراَز أَ َ٘ َٔاَل اهَّلُ أَ ٙٔبَِيهٔ ثُهَّ  نَٔي اهَّلُ لٔنَ یَُحاذَٔی بٔهَٔنا َمِي َُ اَل  َٔ إَٔذا  َِ ٙٔبَِيهٔ  ًِ هَٔنا َمِي

ٙٔبَِيهٔ  َّْ یَُحاذَٔی َمِي َي یََسیِهٔ َحً َِ َّرَ َوَر ب َ٘ ًِ الِثِيَتیِٔن  اَو ٔم َٔ إَٔذا  َِ اِوَتَسَل  َِ َي یََسیِهٔ  َِ ََلةَ  َحنَٔسُه َر ِِتََتَح العَّ َنا َظَيَي حٔیَن ا َ٘ 

ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیمح اسدعی وک  دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت رمعف نب اطعء

رفامےت انس اس فتق فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشتفی رفام ےھت نج ںیم اوباتقدہ نب ر یع یھب ےھت۔ رفامای 

آپ امنز ےک ےئل )اوبدیمح اسدعی ےن( ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز وک آپ بس ےس زایدہ اجاتن وہں ، بج 

 ! افر 
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ڑھکے وہےت وت دیسےھ ڑھکے وہ اجےت افر دفونں اہھت ااھٹےت اہیں کت ہک دنکوھں ےک ربارب رکےت رھپ رفامےت اّللّ

ـُ ےتہک وت اہھت ااھٹ افر دیسےھ ڑھکے وہ اجےت افر بج دف روتعکں ےک دعب ڑھکے وہےت
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
ش

ُ بج روکع ںیم اجےت 
َ
 وت اّلّل

 ہہک رک دنکوھں کت اہھت ااھٹےت ےسیج امنز ےک رشفع ںیم ایک اھت ۔
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
 أ

 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت رمعف نب اطعء :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     863    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابووامز، ِليح بً ُلامیٌ، حرضت وباس بً ُہل ُاوسی :  راوی

هِ  َُ  ًُ ثََيا َوبَّاُس بِ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ َُِلِيُح بِ ثََيا  ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل اِجَتَنَي أَبُو َحسَّ َٔ اؤٔسیُّ  ٕل السَّ

 ُ اؤسٔیُّ َوأَب َّی اهَّلُ حَُنِيٕس السَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ وا َظََلَة َر ََِذرَکُ ًُ َمِسَلَنَة  ُس بِ ِىٕس َوُمَحنَّ َُ  ًُ ِهُل بِ َُ اؤٔسیُّ َو ِيٕس السَّ َُ ُ و أ

 ٌَّ ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أَبُو حَُنِيٕس أَىَا أَِوَلُنُِٙه بَٔعََلةٔ َر َٕ َِ َه  لَّ َُ وَوَلِيهٔ َو ُُ َه  َر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َل اهَّلٔ َظَّ

َّْ َرجَ  َتَوی َحً ُِ َي یََسیِهٔ َوا َِ اَو رَفَ َٔ ًٔ ثُهَّ  و
ُ٘ ََّر لرٔلُّ ب َ٘ َي حٔیَن  َِ َي یََسیِهٔ ثُهَّ َر َِ ََّر َوَر َٙب َِ اَو  ٔلَی َمِؤؼٔىهٔ َٔ  َي كُلُّ َوِمٕه إ

  نب امیلسؿ، رضحت ہداس نب لہس

للی 

 اسدعی رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبدیمح اوبدیس لہس نب دعس افر دمحم نب دمحم نب اشبر، اوباعرم، 
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ہیلع  ہملسم عمج وہےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک ذترکہ رفامای رضحت اوبدیمح ےن رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

 اہک افر اہھت ااھٹےئ رھپ فآہل فملس یک امنز وک آپ بس ےس زایدہ اجاتن وہں۔ روسؽ اہلل یلص
ُ
ر َ
 اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ اَہلُل اَک 

 اہک وت یھب اہھت ااھٹےئ رھپ ڑھکے وہےئ افر اہھت ااھٹےئ افر دیسےھ ڑھکے وہ ےئگ ٰیتح ہک رہ وجڑ اینپ 
ُ
ر َ
بج روکع ےک ےئل اَہللُ اَک 

 ہگج رہھٹ ایگ ۔

  نب امیلسؿ :  رافی

للی 

 ، رضحت ہداس نب لہس اسدعیدمحم نب اشبر، اوباعرم، 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     864    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وٕبہ، وبساهَّل بً  :  راوی وباس بً وبسالىميه ويبری، ُلامیٌ بً زاؤز ابوایوب ہاشیم، وبسالزحنً بً ابی زىاز، موس

 ِؽل، وبسالزحنً ارعج، وبيساهَّل بً ابی راِي، حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ بً ابی ـالب

ًُ َزاُوَز أَبُو أَیُّوَب اِلَهأشیٔمُّ  ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  ًُ َوِبسٔ اِلَىٔمئه اِلَىِيبَرٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ٔ  َحسَّ ًُ أَبٔی الزِىَاز ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َحسَّ

ًِ َوِبٔس الزَّ  ِؽٔل َو َّ ًٔ اِل ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َبَة َو ِٕ ًٔ وُ ًِ ُموَسْ بِ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب َو ًِ َؤَِّی بِ ًٔ أَبٔی َرإِٔي َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٔج َو ًٔ اِْلرَِعَ ِحَن

ََِي یََسیِهٔ  ََّر َوَر ب َ٘ ََلةٔ اِلَنُِٙتوبَٔة  ٔلَی العَّ اَو إ َٔ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا ٙٔبَِيهٔ َو َٔ َّْ یَُٙوىَا َحِذَو َمِي ٌِ  َحً إَٔذا أََراَز أَ

ِجَسَتیِٔن  ًِ السَّ اَو ٔم َٔ ََِىَل ٔمِثَل َذلَٔک َوإَٔذا   ًٔ و ُ٘ ًِ الزُّ ُه ٔم َُ
َي َرأِ َِ َىَل ٔمِثَل َذلَٔک َوإَٔذا َر َِ َي  َ٘ َىَل ٔمِثَل َذلَٔک  َیزِ َِ 

، دبعاہلل نب لضف، دبعارلنمح ہداس نب دبعامیظعل ربنعی، امیلسؿ نب داؤد اوباویب اہیمش، دبعارلنمح نب ایب زاند، وم،ٰی نب ہبقع

ارعج، دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت یلع ریض اہلل ہنع نب ایب قابل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز 

 ، ےتہک افر اےنپ دنکوھں ےک ربارب کت اہھت ااھٹےت افر بج روکع ںیم 
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
اجےن ےتگل وت یھب ااسی یہ ےک ےئل ڑھکے وہےت وت ، اّللّ

 رکےت افر بج روکع ےس رس ااھٹےت وت یھب ااسی یہ رکےت افر بج دفونں دجسفں ےس ڑھکے وہےت ب  یھب ااسی یہ رکےت ۔
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ہداس نب دبعامیظعل ربنعی، امیلسؿ نب داؤد اوباویب اہیمش، دبعارلنمح نب ایب زاند، وم،ٰی نب ہبقع، دبعاہلل نب لضف،  :  رافی

 ارعج، دیبعاہلل نب ایب راعف، رضحت یلع ریض اہلل ہنع نب ایب قابلدبعارلنمح 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     865    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ایوب بً محنس ہاشیم، ونز بً رباح، وبساهَّل بً ـاؤس، ـاؤس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل تىالٰی ويہنا :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ ـَاُوٕس َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًُ رٔیَإح َو ثََيا وَُنزُ بِ ٕس اِلَهأشیٔمُّ َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا أَیُّوُب بِ وَل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ َو

ُي یََسیِهٔ ؤِيَس كُِل َتِٙبٔیَرةٕ  َِ ٌَ یَزِ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

نب دمحم اہیمش، رمع نب رابح، دبعاہلل نب قاؤس، قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل اویب 

 ہیلع فآہل فملس رہ ریبکت ےک اسھت اہھت ااھٹےت ۔

 امہنع اویب نب دمحم اہیمش، رمع نب رابح، دبعاہلل نب قاؤس، قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     866    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 محنس بً بصار، وبسالوہاب، حنيس، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َّی وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَىَٕس أَ ثََيا حَُنِيْس َو ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُي  َحسَّ َِ ٌَ یَزِ لََّه كَا َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ََلةٔ  َي  یََسیِهٔ إَٔذا َزَخَل فٔی العَّ َ٘  َوإَٔذا َر

دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم دالخ وہےت وت اہھت 

 ااھٹےت افر بج روکع ںیم اجےت وت یھب ۔

 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     867    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً مىاذ ْضیز، برش بً مّؽل، واظه بً كليب ، كليب، وائل بً حجز :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ وَ  ًُ كَُلِيٕب َو ثََيا َوأظُه بِ ٔل َحسَّ َّؽَّ ًُ اِلُن ثََيا برِٔشُ بِ یزُ َحسَّ ٔ ًُ ُمَىاذٕ الرضَّ ثََيا برِٔشُ بِ ُِٔلُت َحسَّ اَل  َٔ  ٕ ًٔ حُِجز ًِ َوائٔٔل بِ

ؤل اهَّلٔ  ُُ ٔلَی َر ٌَّ إ ُ َْلَىُِمَز َّْ َحاَذَتا أ َي یََسیِهٔ َحً َِ َبَل اِلِٕٔبَلَة رَفَ ِٕ َت ُِ ا َِ اَو  َٕ َِ ِّی  َْ يَُعَّ ِي
َ٘ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ا  َظَّ َلنَّ َِ ذُىَِيهٔ 

َىُهَنا ٔمِثَل َذلَٔک  َِ ًٔ َر و ُ٘ ًِ الزُّ ُه ٔم َُ
ِ َي َرأ َِ ا َر َلنَّ َِ َىُهَنا ٔمِثَل َذلَٔک  َِ َي َر َ٘  َر

رضری، رشب نب لضفم، اعمص نب بیلک ، بیلک، فالئ نب رجح رفامےت ںیہ ںیم ےن وساچ ہک رضرف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رشب نب اعمذ 

فآہل فملس وک دوھکیں اگ ہک ےسیک امنز ادا رفامےت ںیہ۔ آپ ہلبق رف وہ رک ڑھکے وہےئ افر اہوھتں وک اکونں ےک ربارب کت ااھٹای رھپ بج 

 اہوھتں وک ااھٹای رھپ بج روکع ےس رس ااھٹای وت یھب اانت یہ اہوھتں وک ااھٹای ۔روکع ایک وت یھب اانت یہ 
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 رشب نب اعمذ رضری، رشب نب لضفم، اعمص نب بیلک ، بیلک، فالئ نب رجح :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع رکےت فتق افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہھت ااھٹان

     868    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوحذيّہ، ابزاہيه بً ـہناٌ، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َ َحسَّ ًَ َوِبٔس اهَّلٔ ك ٌَّ َجابَٔز بِ ٔ أَ ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ٌَ َو ًُ ـَِهَنا ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ َة َحسَّ َّ ثََيا أَبُو حَُذِي ِِتََتَح َحسَّ ٌَ إَٔذا ا ا

و ُٕ َىَل ٔمِثَل َذلَٔک َوَي َِ  ًٔ و ُ٘ ًِ الزُّ هُ ٔم َُ
ِ ََِي َرأ َي َوإَٔذا َر َ٘ َي یََسیِهٔ َوإَٔذا َر َِ ََلَة َر َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ العَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُل َرأَیُِت َر

ٔلَی أُذُىَِيهٔ  ٌَ یََسیِهٔ إ ًُ ـَِهَنا َي إٔبَِزاهٔيُه بِ َِ َىَل ٔمِثَل َذلَٔک َوَر َِ َه  لَّ َُ  َو

بج روکع  دمحم نب ٰییحی، اوبذحہفی، اربامیہ نب امہطؿ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل بج امنز رشفع رکےت وت رعف دینی رکے افر

 ںیم اجےت افر روکع ےس رس ااھٹےت وت یھب ااسی رکےت افر رفامےت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی رکےت داھکی افر

 رافی اربامیہ نب امہطؿ ےن اےنپ اہھت اکونں کت ااھٹےئ

 دمحم نب ٰییحی، اوبذحہفی، اربامیہ نب امہطؿ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 امنز ںیم روکع

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم روکع
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     869    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو برک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، حسین مىله، بسیل، جوزاٍ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ بَُسیِٕل َو ًِ حَُسیِٕن اِلُنَىِلٔه َو ٌَ َو ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت بٔی اِلجَ َحسَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ِوَزأئ َو

ًِ بَیَِن  ٔٙ هُ َوَلِه يَُعوِبُِه َوَل َُ َي َلِه َيِصَدِغ َرأِ َ٘ َه إَٔذا َر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر   َذلَٔک كَا

ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اوب رکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، نیسح ب مل، دبلی، وجزاء، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت

 فملس بج روکع ںیم اجےت وت ہنم رس وک افاچن ر ےتھ ہن اچین ہکلب درایمؿ ںیم )رمک ےک ربارب( ر ےتھ ۔

 اوب رکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، نیسح ب مل، دبلی، وجزاء، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم روکع

     870    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومىنز، حرضت ابومسىوز رضْ اهَّل ويہ وَّی بً محنس و ونز بً وبساهَّل، و٘يي، اونض، ونارة، :  راوی

 ًِ ًِ وَُناَرَة َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی َمِسُىوزٕ  ٕ َو  أَبٔی َمِىَنز

لََّه ََل تُِجزُٔئ َظََلْة ََل ُئٕيُه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  ٔ ُجوز ًٔ َوالسُّ و ُ٘  الزَُّجُل ِٔيَها ُظِلَبهُ فٔی الزُّ

 یلع نب دمحم ف رمع نب دبع اہلل، فعیک، اشمع، امعرة، اوبرمعم، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ہک روسؽ اہلل یلص

 دجسہ ںیم دیسیھ یھب ہن رکے ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ امنز اکیف ںیہن سج ںیم رمد اینپ رمک روکع 

 یلع نب دمحم ف رمع نب دبعاہلل، فعیک، اشمع، امعرة، اوبرمعم، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 عامنز ںیم روک

     871    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، مَلزو بً ونزو، وبساهَّل بً بسر، وبسالزحنً بً وَّی بً شیباٌ، حرضت وَّی بً شیباٌ :  راوی

ًٔ بَِسٕر أَِخبََرنٔی َوبِ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ َوِنزٕو َو ثََيا ُمََلزُٔو بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٌَ َو ًٔ َشِیَبا ًُ َؤَِّی بِ ًٔ بِ ُس الزَِّحَن

ٔسِم  َٔ  َّْ ِجَيا َحً اَل ََخَ َٔ ِِٔس  ًِ اِلَو ٌَ ٔم ٌَ َوكَا ًٔ َشِیَبا َباَيِىَياُه أَبٔيهٔ َؤَِّی بِ َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َيا َوََّی َر

 ٔ جُوز ًٔ َوالسُّ و ُ٘ َلَنَح بُٔنِؤَٔخٔ َوِیئهٔ َرُجَّل ََل ئُٕيُه َظََلَتُه َيِىىْٔ ُظِلَبُه فٔی الزُّ َِ هُ  َّ َّی اهَّلُ  َوَظلَِّیَيا َخِل ُّْ َظَّ َضْ الئَّي َٔ ا  َلنَّ َِ

 َُ ٔ َوَلِيهٔ َو ُجوز ًٔ َوالسُّ و ُ٘ ًِ ََل ئُٕيُه ُظِلَبُه فٔی الزُّ اَل یَا َمِىرَشَ اِلُنِسلٔنٔیَن ََل َظََلَة لَٔن َٔ ََلَة   لََّه العَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، دبعارلنمح نب یلع نب ابیشؿ، رضحت یلع نب ابیشؿ وج اینپ وقؾ یک رطػ ےس فدف 

ےت ںیہ ہک مہ ےلچ ٰیتح ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ ےس تعیب افر آپ ںیم آےئ ےھت رفام

 مشچ ےس اکی اصبح وک داھکی ہک روکع دجسہ ںیم اؿ یک رمک دیسیھ ںیہن وہیت ، بج روسؽ اہلل 

ئ  

ےک ےھچیپ امنز ادا یک وت آپ ےن وگش

امیئ رفامای اے املسمونں یک امجتع اس صخش یک امنز ںیہن وہیت وج روکع دجسے ںیم اینپ رمک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رف

 دیسیھ ہن رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، دبعارلنمح نب یلع نب ابیشؿ، رضحت یلع نب ابیشؿ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم روکع
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     872    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً محنس بً یوُْ رفیابی، وبساهَّل بً وثناٌ بً وفاٍ، ـلحہ بً زیس، راشس، حرضت واجعہ بً مىبس  :  راوی

 هَّل ويہرضْ ا

ًٔ َوَفإئ َحسَّ  ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ یَابٔیُّ َحسَّ َْ اِلرٔفِ ُُ ًٔ یُو ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًِ َرأشٕس َحسَّ ًُ َزیِٕس َو ثََيا ـَِلَحُة بِ

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل َرأَیُِت َر ُٕ ًَ َمِىَبٕس َي نِٔىُت َوابَٔعَة بِ َُ اَل  َّْ َلِو َٔ وَّی َلِهَزُه َحً َُ َي  َ٘ ٌَ إٔذَا َر َِکَا ِّی  لََّه ُيَعَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

َتَْقَّ  ُِ  ُظبَّ َوَلِيهٔ اِلَناُئ ََل

 نب دبعم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم 
 
اربامیہ نب دمحم نب ویفس رفاییب، دبعاہلل نب امثعؿ نب اطعء، ہحلط نب زدی، رادش، رضحت فاصج

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ڑپےتھ داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج روکع ںیم اجےت وت اینپ تشپ ابا ل دیسیھ  ےن روسؽ اہلل

 ر ےتھ ٰیتح ہک ارگ اپین ڈاؽ دای اجےئ وت فںیہ رہھٹ اجےئ ۔

 نب دبعم ریض اہلل ہنع :  رافی
 
 اربامیہ نب دمحم نب ویفس رفاییب، دبعاہلل نب امثعؿ نب اطعء، ہحلط نب زدی، رادش، رضحت فاصج

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

  

 ونٹھگں رپ اہھت رانھک

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ونٹھگں رپ اہھت رانھک

     873    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، محنس بً برش، اُناويل بً ابی خالس، زبیر بً وسی، حرضت معىب بً ُىس :  راوی

ثََيا ُمحَ  اَل َحسَّ َٔ  ٕ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ َؤسٓیٕ َو ٔ بِ ًِ الزُّبَیِر ًُ أَبٔی َخالٕٔس َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ نَّ
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 ُ َِّىُل َهَذا ثُهَّ أ يَّا َن ُ٘ ِس  َٔ اَل  َٔ َب یَٔسی َو َِرَضَ ُت  ِٕ َفبَّ َِ ٔلَی َجِئب أَبٔی  ِىُت إ َ٘ اَل َر َٔ ِىٕس  َُ  ًٔ ٔب ُمِعَىٔب بِ َ٘ ٔلَی الزُّ َي إ َِ ٌِ ىَزِ  ٔمزِىَا أَ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، زریب نب دعی، رضحت بعصم نب دعس رفامےت ںیہ ںیم ےن اےنپ فادل ےک 

ولہپ ںیم دفونں اہھت الم رک راونں ےک درایمؿ قیبطت یک )روکع ںیم دفونں اہھت الم رک راونں ےک درایمؿ رھک ےئل( ریمے فادل ےن 

اگلیئ افر )امنز ےک دعب( رفامای مہ ااسی یہ رکے ےھت رھپ ںیمہ مکح دای ایگ ہک ونٹھگں رپ اہھت رںیھک )افر قیبطت وک  ریمے اہھت رپ رضب

 وسنمخ رک دای ایگ( ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، زریب نب دعی، رضحت بعصم نب دعس :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ونٹھگں رپ اہھت رانھک

     874    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسة بً ُلامیٌ، حارثہ بً ابی رجال، ونزة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ وَ  ًٔ أَبٔی الِزَجأل َو ًِ َحارٔثََة بِ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ِنَزَة َو

بَتَِيهٔ َویَُجافٔی بَٔىُؽَسیِهٔ اهَّلٔ ِ٘ َيَؽُي یََسیِهٔ َوََّی ُر َِ ُي  َ٘ َه یَزِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، احر،ہ نب ایب راجؽ، رمعة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اےنپ اہھت ونٹھگں رپ ر ےتھ افر اےنپ ابزفں وک دجا ر ےتھ )ویلسپں ےس افر ٹیپ ےس( ۔ فملس روکع ںیم اجےت وت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، احر،ہ نب ایب راجؽ، رمعة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 روکع ےس ااھٹےئ وت ایک ڑپےھ ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع ےس ااھٹےئ وت ایک ڑپےھ ؟

     875    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی و يىٕوب بً حنيس بً كاُب، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب  :  راوی

 وابوُلنہ بً وبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ

ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ٕب  ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َوَيِى ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ إٔبَِزاهٔيُه بِ

ًِ أَبٔی هُزَ  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ َُ ٔب َوأَبٔی  ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ٌَ إَٔذا ٔشَهإب َو َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر یَِزَة أَ

اَل َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس  َٔ ًِ َحنَٔسُه  نَٔي اهَّلُ لَٔن َُ اَل  َٔ 

نمح، اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم فاوبہملس نب دبعارل
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ہملس نب اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم فاوب :  رافی

 دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع ےس ااھٹےئ وت ایک ڑپےھ ؟

     876    حسیث                               جلس اول  :  جلس

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ، زہزی، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َّی وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل إَٔذا  َحسَّ َٔ َه  لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 ٔ نَٔي اهَّلُ ل َُ َٔماُو  ِْ اَل ا ولُوا َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس َٔ ُٕ َِ ًِ َحنَٔسُه   َن

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 
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 بج اامؾ 

 ؾ نب امعر، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعاشہ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع ےس ااھٹےئ وت ایک ڑپےھ ؟

     877    یثحس                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی بٙیر، زہیر بً محنس، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، ُىيس بً مسيب، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

ًِ وَ  ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَهیِرُ بِ ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ أَبٔی بُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ِبٔس اهَّلٔ بِ

وَل اهَّلٔ ُُ نَٔي َر َُ َُّه  ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَى َُ ًِ أَبٔی  ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ نَٔي اهَّلُ َُ َُ َٔماُو  ِْ اَل ا َٔ وُل إَٔذا  ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ولُوا اللَُّههَّ َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس  ُٕ َِ ًِ َحنَٔسُه   لَٔن

ریض اہلل ہنع ایبؿ  اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری

ـُ ےہک وت 
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 رفامےت ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس ہک بج اامؾ 
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 لیقع، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع ےس ااھٹےئ وت ایک ڑپےھ ؟

     878    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، و٘يي، اونض، وبيس بً حسً، حرضت ابً ابی اوفی :  راوی

 ًٔ ًٔ اِلَحَس ًِ وُبَِيسٔ بِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ  َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ أَبٔی أَِوفَی  ًِ ابِ َو

ًِ َحنَٔسُه اللَُّههَّ اليَّ  نَٔي اهَّلُ لَٔن َُ اَل  َٔ  ًٔ و ُ٘ ًِ الزُّ هُ ٔم َُ
َي َرأِ َِ َه إَٔذا َر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس ٔمِلَئ  ٔي

ًِ َشِيٕئ َبِىُس  َنَوأت َؤمِلَئ اِْلَِرٔؿ َؤمِلَئ َما ٔشئَِت ٔم  السَّ

عیک، اشمع، دیبع نب نسح، رضحت انب ایب افیف رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ف
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اس یک سج ےن اہلل یک دمح ایبؿ یک اے امہرے رب! آپ یہ ےک ےئل ےہ امتؾ دمح آامسونں رھب افر زنیم رھب افر اس زیچ ےک ربارب وج 

 آپ اس ےک دعب اچںیہ ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، دیبع نب نسح، رضحت انب ایب افیف :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 روکع ےس ااھٹےئ وت ایک ڑپےھ ؟

     879    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ُسی، رشیک، ابوونز، حرضت ابوحجيّہ :  راوی  اُناويل بً موس

وُل ذُ  ُٕ َة َي َّ نِٔىُت أَبَا ُجَحِي َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔی وَُنَز  یْک َو ثََيا رَشٔ ِسیُّ َحسَّ ًُ ُموَسْ السُّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ِت اِلجُُسوزُ ؤِيَس َحسَّ رٔکَ

ٌٕ فٔی  ََُِل اَل َرُجْل َجسُّ  َٕ َِ  ٔ ََلة َه َوهَُو فٔی العَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ٔبٔٔل َو ِْ ٌٕ فٔی ا ََُِل اَل نََخُ َجسُّ  َٔ اِلَدِئل َو

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َضْ َر َٔ ا  َلنَّ َِ  ٖٔ ٌٕ فٔی الزَّٔٔي ََُِل اَل نََخُ َجسُّ  َٔ َئه َو ٍَ ٌٕ فٔی اِل ََُِل هُ نََخُ َجسُّ  َُ َي َرأِ َِ لََّه َظََلَتهُ َوَر َُ َلِيهٔ َو

ا َٔ َىٔة  ِ٘ ًِ نَٔخٔ الزَّ ًِ َشِيٕئ َبِىُس اللَّهُ ٔم َنَوأت َؤمِلَئ اِْلَِرٔؿ َؤمِلَئ َما ٔشئَِت ٔم هَّ ََل َل اللَُّههَّ َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس ٔمِلَئ السَّ

وُل اهَّلٔ  ُُ َل َر ُي َذا اِلَجِس ٔمِيَک اِلَجسُّ َوـَوَّ َّ َه َظِوَتهُ  َماىَٔي لَٔنا أَِوَفِيَت َوََل ُمِىٔفَی لَٔنا َمَيِىَت َوََل َیِي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

 ٌَ ولُو ُٕ َنا َي َ٘ َُّه َلِيَس   بٔاِلَجِس لَٔيِىَلُنوا أَى

 ی فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی یہ امدلاری اک 
ج
ج

اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی، اوبرمع، رضحت اوب

بح ےن اہک الفں ےک اپس وھگڑفں یک دفتل ےہ۔ دفرسے وبےل الفں ےک اپس افوٹنں ذرک وہا۔ آپ امنز ڑپھ رےہ ےھت اکی اص

یک دفتل ےہ۔ اکی افر اصبح وبےل الفں ےک اپس رکبویں یک دفتل ےہ۔ اکی اصبح ےن اہک الفں ےک اپس الغومں یک دفتل 

اِت ےہ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز لمکم یک افر اریخ رتعک ڑپھ رک رس ا
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زیچ ےک ربارب وج اس ےک دعب آپ  ںیہن۔ اے اہلل امہرے رپفرداگر آپ یہ ےئلیک ےہ امتؾ دمح آامسونں رھب افر زنیم رھب افر اس

اچںیئہ۔ اے اہلل ! وج آپ اطع رفامںیئ اےس وکیئ رفےنک فاال ںیہن افر بج وت رفک دے وت وکیئ اےس دےنی فاال ںیہن افر یسک امدلار یک 

 امدلاری آپ ےک اقمہلب ںیم ھچک عفن ہن دے یگ ۔

 ی فہ :  رافی
ج
ج

 اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی، اوبرمع، رضحت اوب

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

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

  

 دجسے اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے اک ایبؿ

     880    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، وبيس اهَّل بً وبساهَّل بً اظه، یزیس بً اظه، حرضت مينوىہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ اِْلََظِه  ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ اِْلَ َحسَّ ًِ َوِنهٔ َیزٔیَس بِ ًِ  َو َظِه َو

ٌَّ بَِهَنّة أََرا َلِو أَ َِ َجَس َجافَی یََسیِهٔ  َُ ٌَ إَٔذا  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ٌِ َتُنزَّ بَیَِن یََسیِهٔ َلَنزَِّت َمِيُنوىََة أَ  َزِت أَ

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ رکے وت اےنپ دفونں اہھت )ولہپ ےس دجا ر ےتھ( ٰیتح ہک ارگ رکبی اک وھچاٹ اس ہچب آپ ےک ابزفؤں ےک 

 اچاتہ وت سگر اتکس ۔درایمؿ ےس سگران 

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے اک ایبؿ

     881    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، زاؤز بً ٔيس، وبساهَّل بً وبيساهَّل بً ارقو خزاعی، حرضت وبيساهَّل بً ارقو خزاعی  :  راوی
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 رضْ اهَّل ويہ

 ٔ ثََيا َو٘ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ َو اِلُدزَاعِٔی َو ًٔ أرَِقَ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ِيٕس َو َٔ  ًٔ ًِ َزاُوَز بِ يْي َو

 ُ٘ اَل لٔی أَبٔی  َٕ َِ  ٖٔ ی ٔ أَىَاُخوا بَٔياحَٔيةٔ الرطَّ َِ ْب  ِ٘ َنزَّ بَٔيا َر َِ ًِ ىَنَٔزَة  ًٔ ٔم ا َٕ ِيُت َمَي أَبٔی بٔاِل ُ٘ اَل  ِوَو ًِ فٔی بَِهنَٔک حَ َٔ َٕ َّْ نتَٔی َهُؤََلٔئ اِل ً

ُت  ََِحرَضِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ إَٔذا َر َِ َج َؤجئُِت َيِىىْٔ َزىَِوُت  َِرَخَ اَل  َٔ ائَٔلُهِه  َُ
ُ أ َُِِٙيُت  َِ ََِعلَِّيُت َمَىُهِه  ََلَة  العَّ

َّی  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ تَِی إٔبَِفِی َر ٔلَی ورُِفَ لََّه أَىُِمزُ إ َُ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ و  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ولُو ُٕ اَل ابًِ َماَجَة اليَّاُس َي َٔ َجَس  َُ كُلََّنا 

ا ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ وُبَِئس اهَّلٔ َحسَّ وُل اليَّاُس َوِبُس اهَّلٔ بِ ُٕ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َي اَل أَبُو برَِکٔ بِ ثَ َٔ ًُ َمِهٔسٓیٕ ٕر َحسَّ ًٔ بِ َيا َوِبُس الزَِّحَن

 ًٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ وُبَِيسٔ اهَّلٔ بِ ِيٕس َو َٔ  ًُ ثََيا َزاُوزُ بِ الُوا َحسَّ َٔ ًُ ؤيَسْ َوأَبُو َزاُوَز  ٌُ بِ َوا ِّ َّی  َوَظ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َو َو أرَِقَ

لََّه ىَِحَوهُ  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

یب ہبیش، فعیک، داؤد نب سیق، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ارقؾ زخایع، رضحت دیبع اہلل نب ارقؾ زخایع ریض اہلل ہنع ایبؿ اوبرکب نب ا

رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اسھت رمنہ ےک اکی دیماؿ ںیم اھت )رمنہ رعافت ےک رقبی اکی ہگج اک انؾ ےہ( امہرے رقبی 

وسارویں وک راےتس یک اکی رطػ اھٹبای ریمے فادل ےن  ھج ےس اہک  م اےنپ اجونرفں ںیم  ےس تہب ےس وسار سگرے اوہنں ےن اینپ

روہ افر )اؿ اک ایخؽ روھک( اتہک ںیم اؿ ولوگں ےک اپس اج رک اؿ اک احؽ اوحاؽ ولں ، رفامےت ریمے فادل وت رشتفی ےل ےئگ افر ںیم 

فملس رشتفی رفام ںیہ۔ اےنت ںیم امنز اک فتق وہ ایگ ںیم ےن یھب ولوگں ےک  آای ینعی زندکی وہا داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

اسھت امنز ادا یک وت بج یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم رشتفی ےل اجےت وت ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ولغبں یک دیفسی رظن آیت ۔

 نب سیق، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ارقؾ زخایع، رضحت دیبعاہلل نب ارقؾ زخایع ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، داؤد  :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے اک ایبؿ
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     882    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسً بً وَّی خَلل، یزیس بً ہاروٌ، رشیک، واظه بً كليب، كليب، حرضت وائل بً حجز رضْ اهَّل :  راوی

ًٔ كَُلِيٕب  ًِ َوأظٔه بِ یْک َو ٌَ أَىَِبأَىَا رَشٔ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ُل َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ٕ  َحسَّ ًٔ حُِجز ًِ َوائٔٔل بِ ًِ أَبٔيهٔ َو َو

بَتَِيهٔ  ِ٘ َجَس َوَؼَي ُر َُ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي اَل َرأَیُِت اليَّ ِبَل  َٔ َٔ ََِي یََسیِهٔ  ٔ َر ُجوز ًِ السُّ اَو ٔم َٔ ِبَل یََسیِهٔ َوإَٔذا  َٔ

بَتَِيهٔ  ِ٘  ُر

نسح نب یلع الخؽ، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعمص نب بیلک، بیلک، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل نع رفامےت ںیہ ںیم ےن یبن یلص 

ں ےس ےلہپ ر ےتھ افر بج دجسہ ےس ڑھکے وہےت وت اہھت ونٹھگں ےس ےلہپ اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی بج دجسہ ںیم اجےت وت ےنٹھگ اہوھت

 ااھٹےت ۔

 نسح نب یلع الخؽ، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اعمص نب بیلک، بیلک، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   باب

 دجسے اک ایبؿ

     883    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً مىاذ ْضیز، ابووواىہ و حناز بً زیس، ونزو بً زیيار، ـاؤس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہنا :  راوی

ًِ ـَ  ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا أَبُو َوَواىََة َوَحنَّ یزُ َحسَّ ٔ ًُ ُمَىاذٕ الرضَّ ثََيا برِٔشُ بِ ِْ َحسَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َوبَّإس َو ًِ ابِ اُوٕس َو

ِبَىةٔ أَِوُمٕه  َُ جَُس َوََّی  ُِ ٌِ أَ اَل أُٔمزُِت أَ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

 نب اعمذ رضری، اوبوعاہن ف امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل رشب
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 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےھجم است ڈہویں رپ دجسہ رکےن اک مکح دای ایگ ےہ ۔

 نب دانیر، قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل امہنعرشب نب اعمذ رضری، اوبوعاہن ف امحد نب زدی، رمعف  :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے اک ایبؿ

     884    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ، ابً ـاؤس، ـاؤس، حرضت ابً وباس :  راوی

ولُ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ ـَاُوٕس َو ًِ ابِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ اهَّلٔ َظَّ

ِبٕي َو  َُ ُجَس َوََّی  ُِ ٌِ أَ َه أُٔمزُِت أَ لَّ َُ بََتیِٔن َو ِ٘ ًٔ َوالزُّ وُل اِلَيَسیِ ُٕ ٌَ أَبٔی َي َِکَا ًُ ـَاُوٕس  اَل ابِ َٔ َّْ َشَىّزا َوََل ثَِوبّا  ُ٘ ََل أَ

َْ َواحّٔسا ِ ٌَ َيُىسُّ اِلَجِبَهَة َواِْلَى َسَمیِٔن َوكَا َٕ  َواِل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم مکح دای اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، انب قاؤس، قاؤس، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ایگ ےہ ہک است ڈہویں رپ دجسہ رکفں افر ابؽ افر ڑپکے ہن وٹیمسں ، انب قاؤس رفامےت ںیہ ہک ریمے فادل رفامای رکےت ےھت ہک دف 

 اہھت ، دف ےنٹھگ دف اپؤں افر فہ اشیپین افر انک وک اکی ڈہی امشر رکےت ےھت )وت ہی است ڈہایں وہںیت( ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، انب قاؤس، قاؤس، رضحت انب ہداس :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے اک ایبؿ
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     885    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، وبسالىزیز بً ابی حازو، یزیس بً ہاز، محنس بً ابزاہيه تيیم، وامز بً ُىس، حرضت  :  راوی

 وباس بً وبسالنفب رضْ اهَّل ويہ

ًٔ اِلهَ  ًِ یَزٔیَس بِ ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ إٔبَِزاهٔيَه التَِّيیٔمِ َحسَّ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ازٔ َو

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ نَٔي الئَّي َُ َُّه  لٔٔب أَى ًٔ َوِبٔس اِلُنفَّ ًِ اِلَىبَّأس بِ ِىٕس َو َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َوأمز َجَس َو َُ َجَس اِلَىِبُس  َُ وُل إَٔذا  ُٕ  َي

اهُ  َّّ َ٘ ِبَىُة نَرإب َوِجُههُ َو َُ َسَماهُ  َمَىُه  َٔ بََتاُه َو ِ٘  َوُر

غت  ریض 
م
ل
وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ یمیت، اعرم نب دعس، رضحت ہداس نب دبعا

ا ء یھب

 

ض
ع
 دجسہ رکےت ںیہ اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ویں رفامےت انس بج دنبہ دجسہ رکات ےہ وت اس ےک اسھت ہی است ا

 اس رہچہ دفونں اہھت دفونں ےنٹھگ افر دفونں اپؤں ۔

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ یمیت، اعرم نب دعس، رضحت ہداس نب  :  رافی

غت  ریض اہلل ہنع
م
ل
 دبعا

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے اک ایبؿ

     886    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، وباز بً راشس، حسً، ظحابی رُول اهَّل ظَّی اهَّل وليہ ونلہ وُله احنز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا أَحِ  ًٔ َحسَّ ًِ اِلَحَس ًُ َرأشٕس َو ثََيا َوبَّازُ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َنزُ َظاحُٔب َر

َّی اهَّلُ َوَليِ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ يَّا َلَيأِؤی لَٔز ُ٘  ٌِ ٔ اَل إ َٔ لََّه  َُ َجَس َوَلِيهٔ َو َُ ًِ َجِيبَِيهٔ إَٔذا  ا یَُجافٔی بَٔيَسیِهٔ َو َه ٔمنَّ لَّ َُ  هٔ َو

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہداد نب رادش، نسح، احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارمح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ 

ولہپؤں ےس دجا ر ےتھ )تقشم یک فہج( ےس ںیمہ آپ رپ رتس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم اجےت وت آپ ےک ابزفؤں وک 

 آےن  اتگ اھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہداد نب رادش، نسح، احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارمح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 روکع افر دجسہ ںیم حیبست

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم حیبست

     887    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ایوب واِقی، ایاس بً وامز، حرضت وٕبہ بً وامز جہىْ رضْ ونزو بً راِي ب :  راوی جَّی، وبساهَّل بً مبارک، موس

 اهَّل ويہ

 ٔ أِق ٍَ ًٔ أَیُّوَب اِل ًِ ُموَسْ بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َرإِٔي اِلَبَجَّٔیُّ َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ
ًَ َحسَّ نِٔىُت َویِم إَٔیاَس بِ َُ اَل  َٔ  ِی 

اَل  َٔ ٔه َربَِک اِلَىٔمئه  ُِ ََِسِبِح بٔا ا ىَزََلِت  وُل َلنَّ ُٕ َّْ َي ٕ اِلُجَهىٔ ًَ َوأمز َبَة بِ ِٕ نِٔىُت وُ َُ وُل  ُٕ ٕ َي َّی اهَّلُ َوأمز وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َلَيا َر

َه َربَِک اِْلَ  ُِ ِبِح ا َُ ا ىَزََلِت  َلنَّ َِ وؤُِٙه  ُ٘ لََّه اِجَىلُوهَا فٔی ُر َُ لََّه اِجَىلُوَها َوَلِيهٔ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َلَيا َر َٔ ِوََّی 

ِه  ُ٘ ٔ جُوز ُُ  فٔی 

رمعف نب راعف یلجب، دبعاہلل نب ابمرک، وم،ٰی نب اویب اعیقف، اایس نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ،ینہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 
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 انزؽ وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ رفامای اس وک اےنپ روکع ںیم اایتخر رکول رھپ بج بج 
ِ
م
 

ی

 انزؽ وہیئ وت ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس )رپ لمع( وک اےنپ دجسف
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ْ
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 ول۔

 رمعف نب راعف یلجب، دبعاہلل نب ابمرک، وم،ٰی نب اویب اعیقف، اایس نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ،ینہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم حیبست

     888    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ابً لہيىہ، وبيساهَّل بً ابی جىرف، ابوازہز، حرضت حذيّہ بً یناٌ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًٔ أَبٔی َجِىرَفٕ َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًُ َلهٔيَىَة َو ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا ابِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّهُ َحسَّ ٌٔ أَى ًٔ اِلامَیَ َة بِ َّ ًِ حَُذِي ٔ َو ی اِْلَِزَهز

َي  َ٘ وُل إَٔذا َر ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نَٔي َر َِّی  َُ ٌَ َرب ِبَحا ُُ اَل  َٔ َجَس  َُ َِّی اِلَىٔمئه ثَََل َُ َمزَّإت َوإَٔذا  ٌَ َرب ِبَحا ُُ

 اِْلَِوََّی ثَََل َُ َمزَّإت 

دمحم نب رحم رصمی، انب ہعیہل، دیبع اہلل نب ایب رفعج، اوبازرہ، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن 

  فآہل فملس وک انس۔ بج روکع رکےت وت نیت ابر ےتہک ںیہ افر دجسہ ںیم اجےت وت نیت ابر ےتہک ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 دمحم نب رحم رصمی، انب ہعیہل، دیبعاہلل نب ایب رفعج، اوبازرہ، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم حیبست
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     889    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، جزیز، ميعور، ابوالؽهی، مِسوٗ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ َهی َو ًِ أَبٔی الؽُّ ًِ َمِيُعوٕر َو ثََيا َجزٔیْز َو بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر َلِت كَا

ِبَحاىََک اللَُّههَّ  ُُ  ٔ ُجوزٔه ُُ وؤهٔ َو ُ٘ وَل فٔی ُر ُٕ ٌِ َي لََّه یُِٙثٔرُ أَ َُ ٌَ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ن ُل اِلُْقِ ُههَّ اٌرِٔفِ لٔی یََتأَوَّ
 َوبَٔحِنسَٔک اللَّ

 دمحم نب ابصح، رجری، روصنر، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع افر

 دجسفں ںیم رثکبت وگای رقآؿ رکمی رپ لمع رکےت ےھت ۔

 رجری، روصنر، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دمحم نب ابصح، :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم حیبست

     890    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً خَلز باہَّی، و٘يي، ابً ابی ذئب، اُحٖ بً یزیس ہذلی، ووٌ بً وبساهَّل بً وتبہ، حرضت ابً مسىوز  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًٔ یَزٔیَس الِ  َٖ بِ َح ُِ ٔ ًِ إ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َو زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ هُ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌٔ بِ ًِ َوِو َذلِٔی َو

ُٕلِ  ِلَي َِ ِه  ُ٘ َي أََحُس َ٘ لََّه إَٔذا َر َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًٔ َمِسُىوز ًِ ابِ َِّی وُتَِبَة َو ٌَ َرب ِبَحا ُُ وؤهٔ  ُ٘  فٔی ُر

ِس تَ  َٕ َِ َىَل َذلَٔک  َِ إَٔذا  َِ َىَل اِلَىٔمئه ثَََلثّا  َِ إَٔذا  َِ َِّی اِْلَِوََّی ثَََلثّا  ٌَ َرب ِبَحا ُُ  ٔ ُجوزٔه ُُ ِل فٔی  ُٕ ِلَي َِ ِه  ُ٘ َجَس أََحُس َُ ووُُه َوإَٔذا  ُ٘ هَّ ُر

جُوزُُه َوَذلَٔک أَِزىَاهُ  ُُ ِس َتهَّ  َٕ َِ  َذلَٔک 

انب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت  اوبرکب نب الخد ابیلہ، فعیک، انب ایب ذبئ، ااحسؼ نب سیدی ذہیل، وعؿ نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت
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ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ روکع رکے وت روکع ےک دفراؿ نیت ابر ےہک 

 بج اس ےن ااسی رک ایل وت اس اک روکع وپرا وہ ایگ افر بج  م ںیم وکیئ دجسہ رکے وت دجسہ ںیم نیت
ِ
م
 

ِی
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ل
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ح ْ
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ص
 ابر ےہک 

 فہ ااسی رکےل وت اس اک دجسہ وپرا وہ اجےئ اگ افر ہی وپرا وہےن یک ادین دح ےہ ۔

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، فعیک، انب ایب ذبئ، اقحس نب سیدی ذہیل، وعؿ نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دجسہ ںیم ادتعاؽ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسہ ںیم ادتعاؽ

     891    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ابوُّياٌ، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

وُل ا ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َه َحسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو هَّلٔ َظَّ

ِلَيِى  َِ ِه  ُ٘ َجَس أََحُس َُ َراَط اِلکَِلٔب إَٔذا 
ٔ
ت ِِ تَرِٔط ذَٔراَوِيهٔ ا ِّ  َتسِٔل َوََل َي

 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم

ے ہن ابا ل رصتخم( افر اےنپ ابزف ےتک یک رطح ہن وکیئ دجسہ رکے وت ادتعاؽ افر ایمہن رفی اایتخر رکے )ینعی ہن تہب ابمل دجسہ رک

 اھچبےئ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسہ ںیم ادتعاؽ

     892    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وبساَلوَّی، ُىيس، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ َّی اهَّلُ  َحسَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ

ْق ذَٔراَوِيهٔ كَاِلکَِلٔب  ُٔ ِه َوهَُو بَا ُ٘ ٔ َوََل َيِسجُِس أََحُس ُجوز اَل اِوَتٔسلُوا فٔی السُّ َٔ لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

ی، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

م

 

 ہ ض
ج

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رصن نب یلع 

 رفامای دجسفں ںیم ایمہن رفی اایتخر رکف افر  م ںیم وکیئ یھب اےنپ ابزف ےتک یک رطح الیھپ رک دجسہ ہن رکے ۔

ی، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ انھٹیب ۔

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ انھٹیب ۔

     893    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، حسین مىله، بسیل، ابوالجوزاٍ، حرضت وائصہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ بَُسیِٕل َو ًِ حَُسیِٕن اِلُنَىِلٔه َو ٌَ َو ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َحسَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  بٔی اِلَجِوَزأئ َو

وُل اهَّلٔ ُُ ٌَ َر ائّٔنا َوإٔذَ كَا َٔ َّْ َيِسَتؤَی  ًٔ َلِه َيِسُجِس َحً و ُ٘ ًِ الزُّ هُ ٔم َُ
ِ ََِي َرأ لََّه إَٔذا َر َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو هُ  َظَّ َُ َي َرأِ َِ َجَس رَفَ َُ ا 
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ی تَرُٔط رِٔجَلهُ اِلُيِِسَ ِّ ٌَ َي َّْ َيِسَتؤَی َجالّٔسا َوكَا  َلِه َيِسُجِس َحً

نب اہرفؿ، نیسح ب مل، دبلی، اوباوجلزاء، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی

دجسہ ےس رس ااھٹےت وت دجسہ ہن رکےت ٰیتح ہک دیسےھ ڑھکے وہ اجےت رھپ بج دجسہ ںیم اجےت افر )دجسہ ےس( رس ااھٹےت وت دفرسے 

  افر آپ اےنپ ابںیئ اپؤں وک اھچب ےتیل ےھت ۔دجسہ ںیم ہن اجےت ٰیتح ہک دیسےھ ھٹیب اجےت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، نیسح ب مل، دبلی، اوباوجلزاء، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ انھٹیب ۔

     894    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، اَسائيل، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  وَّی بً محنس، وبيساهَّل بً موس

 ًِ ًُ ُموَسْ َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل لٔی  َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ائٔيَل َو إَِٔسَ

ِجَسَتیِٔن  ٔي بَیَِن السَّ ِٕ َه ََل ُت لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یلع نب دمحم، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 فملس ےن ےھجم اراشد رفامای دجسفں ےک درایمؿ وگٹ امر رک تم انھٹیب ۔

 یلع نب دمحم، دیبعاہلل نب وم،ٰی، ارسالیئ، اوباقحس، احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دفونں دجسفں ےک درایمؿ انھٹیب ۔

     895    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ وابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی رضْ  :  راوی محنس بً ثواب، ابونىيه ىدعی، ابومالک، واظه بً كليب، كليب، ابوموس

 اهَّل ويہ

ًِ أَ  ًٔ كَُلِيٕب َو ًِ َوأظٔه بِ ًِ أَبٔی َمالٕٔک َو َدعٔیُّ َو
ثََيا أَبُو نَُىِيٕه اليَّ ًُ ثََوإب َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی ُموَسْ َوأَبٔی إ بٔيهٔ َو

َه یَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٔ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َىاَئ اِلکَِلٔب  َو ِٔ ٔ ٔي إ ِٕ  َؤَّیُّ ََل ُت

دمحم نب وثاب، اوبمیعن یعخن، اوبامکل، اعمص نب بیلک، بیلک، اوب وم،ٰی فاوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ 

 تم اھٹیب رکف ۔ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے یلع ! ےتک یک رطح وچزت زنیم رپ اکٹ رک

 دمحم نب وثاب، اوبمیعن یعخن، اوبامکل، اعمص نب بیلک، بیلک، اوبوم،ٰی فاوباقحس، احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ انھٹیب ۔

     896    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسً بً محنس بً ظباح، یزیس بً ہاروٌ، وَلٍابومحنس، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًُ ثََيا َیزٔیُس بِ بَّأح َحسَّ ًٔ العَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًَ َمالٕٔک  َحسَّ نِٔىُت أَىََس بِ َُ اَل  َٔ ٕس  ٌَ أَىَِبأَىَا اِلَىََلُئ أَبُو ُمَحنَّ َهاُرو

 ِٕ َنا يُ َ٘ ٔي  ِٕ ََل ُت َِ جُوزٔ  ًِ السُّ َک ٔم َُ َِِىَت َرأِ َه إَٔذا َر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل لٔی اليَّ َٔ وُل  ُٕ عٔی اِلکَِلُب َؼِي أَِلَیتَِيَک بَیَِن َي

َسَميِ  َسَمِيَک بٔاِْلَِرٔؿ َٔ َٔ ِٗ َلاهَٔز  ٔ  َک َوأَِلز
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نسح نب دمحم نب ابصح، سیدی نب اہرفؿ، العءاوبدمحم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وچزت اےنپ اپؤں ےک درایمؿ روھک افر فملس ےن  ھج ےس رفامای بج  م دجسہ ےس رس ااھٹؤ وت ےتک یک رطح وگٹ امر رک تم وھٹیب افر اےنپ 

 اےنپ اپؤں ےک افرپ اک ہصح )تشپ( زنیم ےک اسھت اگل دف ۔

 نسح نب دمحم نب ابصح، سیدی نب اہرفؿ، العءاوبدمحم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ یک داع ۔

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ یک داع ۔

     897    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، حّغ بً ٌيا ُ، وَلٍ بً مسيب، ونزو بً مزة، ـلحہ بً یزیس، حذيّہ، وَّی بً محنس، حّغ بً  :  راوی

 ٌيا ُ، اونض، ُىس بً وبيسة، مستورز بً احيْ، ظلة بً زرف، حرضت حذيّہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا اِلَىََل  ًُ ٌَٔيا ُٕ َحسَّ ُِّغ بِ ثََيا َح ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ًٔ َیزٔیَس َو ًِ ـَِلَحَة بِ ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ٔب َو ًُ اِلُنَسيَّ ُئ بِ

ًٔ وُبَِيَسَة  ِىسٔ بِ َُ  ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َة ح و َحسَّ َّ ًٔ حَُذِي ٔ بِ ًِ اِلُنِسَتِورٔز َو

ًِ ٔظَلَة بِ  ْٔ َو ِجَسَتیِٔن َرِب اٌرِٔفِ اِْلَِحَي وُل بَیَِن السَّ ُٕ ٌَ َي َه كَا
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َة أَ َّ ًِ حَُذِي  لٔی َرِب اٌرِٔفِ ًٔ ُزرَفَ َو

 لٔی

دعس نب یلع نب دمحم، صفح نب ایغث، العء نب بیسم، رمعف نب رمة، ہحلط نب سیدی، ذحہفی، یلع نب دمحم، صفح نب ایغث، اشمع، 

 نب زرف، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں 

 

دیبعة،  درورد نب افنح، صلة

 َِل  ڑپاھ رکےت ےھت ۔
ْ
ِ،ر
ْف
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 دجسفں ےک درایمؿ ر
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 سیدی، ذحہفی، یلع نب دمحم، صفح نب ایغث، اشمع، دعس یلع نب دمحم، صفح نب ایغث، العء نب بیسم، رمعف نب رمة، ہحلط نب :  رافی

 نب زرف، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع

 

 نب دیبعة،  درورد نب افنح، صلة

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دفونں دجسفں ےک درایمؿ یک داع ۔

     898    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابورکیب محنس بً وَلٍ، اُناويل بً ظبيح، كامل ابوالىَلٍ، حبيب بً ابی ثابت، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً  :  راوی

 وباس رضْ اهَّل ويہنا

 َُ اَل  َٔ ًِ كَأمٕل أَبٔی اِلَىََلٔئ  ًُ َظبٔيٕح َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ اِلَىََلٔئ َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًَ أَبٔی ثَابٕٔت َحسَّ نِٔىُت َحبٔيَب بِ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ٔ یَُحِس ُُ َو ِجَسَتیِٔن فٔی َظََلة وُل بَیَِن السَّ ُٕ َه َي لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

َِِىىْٔ ىْٔ َواِر ِٔ ِئل َرِب اٌرِٔفِ لٔی َواِرَحِنىْٔ َواِجبُرِنٔی َواِرُز
 اللَّ

امہنع ایبؿ اوبرکبی دمحم نب العء، اامسلیع نب حیبص، اکلم اوباالعلء، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل 

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز ںیم دفونں دجسفں ےک درایمؿ ڑپاھ رکےت ےھت ۔

اوبرکبی دمحم نب العء، اامسلیع نب حیبص، اکلم اوباالعلء، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل  :  رافی

 امہنع

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

  

 دہشت ںیم ڑپےنھ یک داع
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دہشت ںیم ڑپےنھ یک داع

     899    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وبساهَّل بً ىنیر، اونض، شٕيٖ بً ُلنہ، حرضت وبساهَّل مسىوز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ َلَنَة َو َُ  ًٔ ٖٔ بِ ًِ َشٕٔي ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ ح و َحسَّ ًٔ َمِسُىوز  َوِبٔس اهَّلٔ بِ

ًِ وَ حَ  ٖٕ َو ًِ َشٕٔي ثََيا اِْلَِوَنُض َو ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ  اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
زٕ ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ يَّا سَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ِبٔس اهَّلٔ بِ

 َ ََلُو َوَّ ُِٔلَيا السَّ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ََلُو َوََّی ٔجبَِرائٔيَل َؤميکَائٔيَل َوَوََّی إَٔذا َظلَِّیَيا َمَي الئَّي ِبَل ؤَبازٔهٔ السَّ َٔ ی اهَّلٔ 

ولُو ُٕ اَل ََل َت َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِسنَٔىَيا َر ََٙة  ٔ ٌَ اِلَنََلئ ٌٕ َيِىيُو ََُِل ٌٕ َو ٌَّ اهََّل هَُو ََُِل إٔ َِ ََلُو َوََّی اهَّلٔ  ا السَّ

ُّْ السَّ  ٔي ََلُو َوَلِيَک أَیَُّها اليَّ ِیَباُت السَّ َلَواُت َوالفَّ ٔحيَّاُت ِهَّلِل َوالعَّ ولُوا التَّ ُٕ َِ إَٔذا َجَلِسُتِه  َِ ََلُو ََلُو   َوَرِحَنُة اهَّلٔ َوبََزكَاتُُه السَّ

اَل َذلَٔک أََظا َٔ َّهُ إَٔذا  إٔى َِ الٔٔحیَن  ٔ اهَّلٔ العَّ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوَلِیَيا َوَوََّی ؤَباز َنأئ َواِْلَِرٔؿ أَِشَهُس أَ بَِت كُلَّ َوِبٕس َظالٕٔح فٔی السَّ

ٗٔ أَىَِبأَىَا  ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ولُهُ َحسَّ ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر ٌَّ ُمَحنَّ ًِ َمِيُعوٕر َواِْلَِونَ َوأَِشَهُس أَ ِورٔیُّ َو
ٔض الثَّ

ًِ َوبِ  َوزٔ َوأَبٔی اِْلَِحَؤػ َو ُِ ًِ اِْلَ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًِ أَبٔی َوائٕٔل َوَو اْز َو ِْ ُوحَُعیِٕن َوأَبٔی َهأشٕه َوَحنَّ ًِ الئَّي ًٔ َمِسُىوزٕ َو ٔس اهَّلٔ بِ

ثَ  ٕ َحسَّ ًُ َمِىَنز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ لََّه ىَِحَوُه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ أَبٔی َظَّ ًِ اِْلَِوَنٔض َوَمِيُعوٕر َوحَُعیِٕن َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ بٔيَعُة أَىَِبأَىَا  َٔ َيا 

 ُِ ًِ أَبٔی وُبَِيَسَة َواِْلَ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  اَل و َحسَّ َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ ح  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ َوِبسٔ اهَّلَٔوائٕٔل َو ٔ َوأَبٔی اِْلَِحَؤػ َو  َوز

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ  َس  َصهُّ ٌَ ُيَىِلُنُهِه التَّ َه كَا
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًٔ َمِسُىوزٕ أَ  بِ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، قیقش نب ہملس، رضحت دبعاہلل وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج مہ روسؽ 

فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ڑپےتھ وت ےتہک السؾ اہلل رپ اس ےک دنبفں یک اجبن ےس السؾ ربجالیئ افر اکیملیئ رپ افر اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؾ ےہ الفں الفں رفےتش رپ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی انس وت رفامای ویں ہن وہک السؾ اہلل رپ اس ےیل ہک اہلل وت وخد الس

رَبَسپ بج  م وھٹیب 
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) ینعی اعیل آداب ف امیلستت اہلل ےک ےئل ںیہ افر دبین افر امیل ہداد
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فآہل فملس( رپ اہلل یک اجبن ےس السیتم وہ مہ رپ افر اہلل ےک کین دنبفں رپ( اس ےئل ہک بج فہ ویں ےہک اگ وت آامسؿ ف زنیم ںیم رہ 

 ؿ وقنمؽ ےہ ۔کین دنبے وک السیتم ےچنہپ یگ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ ےہ۔ اکی افر دنس یھب یہی ومضم

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، قیقش نب ہملس، رضحت دبعاہلل وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دہشت ںیم ڑپےنھ یک داع

     900    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابوزبیر، ُىيس بً جبیر و ـاؤس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی الزُّ  ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َوـَاُوٕس َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ ٔ َو بَیِر

َِکَ   ٌٔ ن ًِ اِلُْقِ وَرَة ٔم َنا ُيَىِلُنَيا السُّ َ٘ َس  َصهُّ َه يَُىِلُنَيا التَّ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ حٔيَّاُت اِلُنَباَركَاُت َر وُل التَّ ُٕ ٌَ َي ا

َلَواُت  ََلُو َوَلِیَيا َوَوََّی ؤ  العَّ ُّْ َوَرِحَنُة اهَّلٔ َوبََزكَاتُُه السَّ ََلُو َوَلِيَک أَیَُّها الئَّي ِیَباُت ِهَّلِل السَّ الٔحٔیَن أَِشَهُس الفَّ َبازٔ اهَّلٔ العَّ

ولُهُ  ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوأَِشَهُس أَ  أَ

، ثیل نب دعس، اوبزریب، دیعس نب ریبج ف قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب رحم
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 فآہل فملس ںیمہ اےسی اامتہؾ ےس دہشت اھکسای رکےت ےسیج رقآؿ رکمی یک وسرۃ وت رفامایت
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 زریب، دیعس نب ریبج ف قاؤس، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنعدمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دہشت ںیم ڑپےنھ یک داع

     901    حسیث                               جلس اول  :  جلس

جنيل بً حسً، وبساَلوَّٰی، ُىيس، ٔتازة، وبسالزحنً بً ونز، ابً ابی وسی، ُىيس بً ابی رعوبہ و ہصاو بً ابی  :  راوی

ْٰ اشىزی رضْ اهَّل ويہ  وبساهَّل ، ٔتازة، وبسالزحنً، یوىس بً جبیر، حفاٌ بً وبساهَّل، حرضت ابوموس

ثََيا َوِبُس الزَّحِ  َتاَزَة ح و َحسَّ َٔ  ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ًٔ َحسَّ ًُ اِلَحَس ثََيا َجنٔيُل بِ ًُ أَبٔی َحسَّ ثََيا ابِ ًُ وَُنَز َحسَّ ًٔ بِ َن

 َٔ  ًِ ًُ أَبٔی َوِبٔس اهَّلٔ َو وبََة َوهَٔصاُو بِ ًُ أَبٔی رَعُ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ٕ َؤسٓیٕ َحسَّ ًٔ ُجَبیِر ًِ یُوىَُس بِ ًٔ َو َتاَزَة َوهََذا َحسٔیُث َوِبسٔ الزَِّحَن

َه َخ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی أَ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ٌَ بِ ا ًِ حٔفَّ يَّتََيا َوَولََّنَيا َو ُُ ََّن َلَيا  َفبََيا َوبَی

 َِ ِیَباُت العَّ َظََلَتَيا  حٔيَّاُت الفَّ ِه التَّ ُ٘ ِؤل أََحٔس َٔ ٔل  ًِ أَوَّ ًِ ٔم ِلَيُٙ َِ ِىَسةٔ  َٕ ٌَ ؤِيَس اِل َِکَا اَل إَٔذا َظلَِّیُتِه  ََلُو َٕ َلَواُت ِهَّلِل السَّ

ٔ اهَّلٔ ََلُو َوَلِیَيا َوَوََّی ؤَباز ُّْ َوَرِحَنُة اهَّلٔ َوبََزكَاتُهُ السَّ ٌَّ َوَلِيَک أَیَُّها الئَّي ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوأَِشَهُس أَ الٔٔحیَن أَِشَهُس أَ  العَّ

 ٔ ََلة ُة العَّ ًَّ َتٔحيَّ ِبُي كَلَٔنإت هُ َُ ولُُه  ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر  ُمَحنَّ

اہلل ، اتقدة، لیمج نب نسح، دبعاالٰیلع، دیعس، اتقدة، دبعارلنمح نب رمع، انب ایب دعی، دیعس نب ایب رعفہب ف اشہؾ نب ایب دبع

دبعارلنمح، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبع اہلل، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےک  فآہل فملس ےن ںیمہ ہبطخ دای افر امہرے دنی ےک رط(ےس اتبےئ افر امہری امنز اھکسیئ چناآ ہ اراشد رفامای بج  م امنز ڑپوھ افر دعقہ

 ف میلست ںیہ ۔

 

جی ة

 

ي
 رقبی وہ اجؤ وت دعقہ ںیم اہمترا الہپ ذرک ہی وہان اچےئہ آرخ کت ہی است املکت ںیہ وج امنز اک 

لیمج نب نسح، دبعاالٰیلع، دیعس، اتقدة، دبعارلنمح نب رمع، انب ایب دعی، دیعس نب ایب رعفہب ف اشہؾ نب ایب دبعاہلل ، اتقدة،  :  رافی

 ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل، رضحت اوبوم،ٰی ارعشی ریض اہلل ہنع دبعارلنمح، ویسن نب

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دہشت ںیم ڑپےنھ یک داع

     902    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، محنس بً برک، اینً بً ىابل، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل  :  راوی محنس بً زیاز، مىتنز بً ُلامیٌ، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

ثََيا  ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ٌَ ح و َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ُ بِ ثََيا اِلُنِىَتنٔز ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ثََيا أَیَِن اََل َحسَّ َٔ ًُ برَِکٕ  ُس بِ ُمَحنَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو ثََيا أَبُو الزُّبَیِر ًُ ىَابٕٔل َحسَّ َنا بِ َ٘ َس  َصهُّ َه ُيَىِلُنَيا التَّ
لَّ َُ  َو

 ٌٔ ن ًِ اِلُْقِ وَرَة ٔم ََلُو َوَلِيَک أَیَُّها اليَّئ  ُيَىِلُنَيا السُّ ِیَباُت ِهَّلِل السَّ َلَواُت َوالفَّ ٔحيَّاُت ِهَّلِل َوالعَّ ٔه اهَّلٔ َوبٔاهَّلٔ التَّ ُِ ُّْ َوَرِحَنُة بٔا

ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ ا الٔٔحیَن أَِشَهُس أَ ََلُو َوَلِیَيا َوَوََّی ؤَبازٔ اهَّلٔ العَّ أَُل اهَّلٔ َوبََزكَاتُُه السَّ ُِ ولُُه أَ ُُ ّسا َوِبُسُه َوَر ٌَّ ُمَحنَّ هَّلُ َوأَِشَهُس أَ

ًِ اليَّارٔ   اهََّل اِلَجيََّة َوأَوُوذُ بٔاهَّلٔ ٔم

 ہک دمحم نب زاید، رمتعم نب امیلسؿ، ٰییحی نب میکح، دمحم نب رکب، انمی نب انلب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
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 رکات وہں افر دفزخ ےس انپہ اماتگن وہں۔

 دمحم نب زاید، رمتعم نب امیلسؿ، ٰییحی نب میکح، دمحم نب رکب، انمی نب انلب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ڑپانھ

     903    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، خالس بً مدلس، محنس بً مثىْ، ابووامز، وبساهَّل بً جىرف، یزیس بً ہاز، وبساهَّل بً  :  راوی

 خباب، حرضت ابوُىيس خسری

ثَ  َّْ َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َمِدَلٕس ح و َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُ َحسَّ اَل أَىَِبأَىَا َوِبُس اهَّلٔ َيا أَب َٔ  ٕ و َوأمز

ُِٔلَيا یَا  اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َخبَّإب َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٔ َو ًٔ اِلَهاز ًِ َیزٔیَس بِ ًُ َجِىرَفٕ َو ََلُو بِ وَل اهَّلٔ هََذا السَّ ُُ َر

ُٔو اَل  َٔ ََلةُ  َْ العَّ َِٙي َِ َِِياُه  ِس رَعَ َٔ َنا َظلَِّيَت َوََّی إٔبَِزاهٔيَه َوبَارِٔک َوَلِيَک  َ٘ ولَٔک  ُُ ٕس َوِبٔسَک َوَر لُوا اللَُّههَّ َظِل َوََّی ُمَحنَّ

َت َوََّی إٔبَِزاهٔيَه  ِ٘ َنا بَاَر َ٘ ٕس  ٕس َوَوََّی نٔل ُمَحنَّ  َوََّی ُمَحنَّ

نب اہد، دبعاہلل نب ابخب، رضحت اوبدیعس دخری اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، دمحم نب ینثم، اوباعرم، دبعاہلل نب رفعج، سیدی 

رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ رپ السؾ اک رطہقی وت یہی ےہ وج ںیمہ ولعمؾ ےہ وت درفد ےسیک رپںیھ ؟ رفامای 

ٍ اے اہلل اےنپ دنبے افر روسؽ دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  
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 ےسیج آپ ےن را ت انزؽ وہک ا

ئ

( رپ را ت انزؽ رفامی 

 ےسیج آپ ےن رضحت اربامیہ ہیلع

ئ

 رفامیئ اربامیہ ہیلع االسلؾ رپ افر دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( افر اؿ یک آؽ رپ ربتک انزؽ رفامی 

 االسلؾ رپ ربتک انزؽ رفامیئ ۔

اوباعرم، دبعاہلل نب رفعج، سیدی نب اہد، دبعاہلل نب ابخب، رضحت اوبدیعس  اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، دمحم نب ینثم، :  رافی

 دخری

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ڑپانھ

     904    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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وَّی بً محنس، و٘يي، شىبہ، محنس بً بصار، وبسالزحنً بً مہسی و محنس بً جىرف، شىبہ، حٙه، ابً ابی  :  راوی

 ليَّٰی، حرضت ابً ابی ليَّٰی 

ثََيا ُشِىَبُة ح و ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ َمِهٔسٓیٕ  َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َحسَّ

ِىُب  َ٘ اَل َلَٕٔيىْٔ  َٔ ًَ أَبٔی َلِيََّی  نِٔىُت ابِ َُ اَل  َٔ َٙٔه  ًِ اِلَح ثََيا ُشِىَبُة َو اََل َحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ  ُس بِ اَل أَََل أُهِٔسی  َوُمَحنَّ َٕ َِ ًُ وُِجَزَة  بِ

َْ العَّ  َلَک َهٔسیَّّة  َِٙي َِ ََلَو َوَلِيَک  َيا السَّ ِِ ِس رَعَ َٔ ِلَيا  ُٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َوَلِیَيا َر ُٔولُوا ََخَ اَل  َٔ ََلةُ َوَلِيَک 

ََّک حَ  َنا َظلَِّيَت َوََّی إٔبَِزاهٔيَه إٔى َ٘ ٕس  ٕس َوَوََّی نٔل ُمَحنَّ ٕس َوَوََّی نٔل اللَُّههَّ َظِل َوََّی ُمَحنَّ نٔيْس َمجٔيْس اللَُّههَّ بَارِٔک َوََّی ُمَحنَّ

ََّک َحنٔيْس َمجٔيْس  َت َوََّی إٔبَِزاهٔيَه إٔى ِ٘ َنا بَاَر َ٘ ٕس   ُمَحنَّ

ںیہ یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی ف دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، انب ایب ٰیلیل، رضحت انب ایب ٰیلیل رفامےت 

ہک رضحت بعک نب ہرجۃ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت رتہبنی دہہی ہن دفں ؟ رھپ رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

امہرے اپس رشتفی الےئ مہ ےن رعض ایک ںیمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ السؾ اک رطہقی ولعمؾ ےہ رپ ٰولصت اک ایک رطہقی ےہ 
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 فعیک، ہبعش، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی ف دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، انب ایب ٰیلیل، رضحت انب ایب ٰیلیلیلع نب دمحم،  :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فملس رپ درفد ڑپانھ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

     905    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ونار بً ـالوت، وبسالنلک بً وبسالنلک بً وبسالىزیز ماجصوٌ، مالک بً اىس، وبساهَّل بً ابی برک بً محنس  :  راوی

 بً ونزو بً حزو، ابوبرک بً محنس بً ونزو بً حزو، ونزو بً ُليه زْقی، حرضت ابوحنيس وسی رضْ اهَّل ويہ
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ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ـَالُوَت َحسَّ اُر بِ ثََيا َونَّ ًٔ أَبٔی برَِکٔ َحسَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًُ أَىَٕس َو ثََيا َمالُٔک بِ ٌُ َحسَّ ٔ اِلَنأجُصو ًُ َوِبسٔ اِلَىزٔیز

اؤٔسِی  ًِ أَبٔی حَُنِيٕس السَّ َلِيٕه الزَُّرقِٔی َو ُُ  ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َحزِوٕ َو ًٔ َوِنزٔو بِ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ الُوا یَا َر بِ َٔ َُّهِه  وَل اهَّلٔ أُٔمزِىَا  أَى ُُ

ٕس َوأَِزَوأجهٔ َوذُِریَّتٔهٔ  ُٔولُوا اللَُّههَّ َظِل َوََّی ُمَحنَّ اَل  َٕ َِ ِّی َوَلِيَک  َْ نَُعَّ َِٙي َِ ََلةٔ َوَلِيَک  َنا َظلَِّيَت َوََّی إٔبَِزاهٔيَه بٔالعَّ َ٘  

َت  ِ٘ َنا بَاَر َ٘ ٕس َوأَِزَوأجهٔ َوذُِریَّتٔهٔ  ََّک َحنٔيْس َمجٔيْس  َوبَارِٔک َوََّی ُمَحنَّ  َوََّی نٔل إٔبَِزاهٔيَه فٔی اِلَىاَلنٔیَن إٔى

امعر نب قاولت، دبعانب ک نب دبعانب ک نب دبعازعلسی اموشجؿ، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، اوبرکب نب 

 ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل ہنع ےن رعض دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمعف نب میلس زریق، رضحت اوبدیمح دعی ریض اہلل ہنع

 ایک اے اہلل ےک روس ؽ! ںیمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ٰولصت ڑپےنھ اک مکح دای ایگ ےہ )ینعی رقآؿ رکمی ںیم( وت مہ آپ یلص اہلل
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ؿ، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، امعر نب قاولت، دبعانب ک نب دبعانب ک نب دبعازعلسی اموشج :  رافی

 اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمعف نب میلس زریق، رضحت اوبدیمح دعی ریض اہلل ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ڑپانھ

     906    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حسین بً بياٌ، زیاز بً وبساهَّل، مصىوزی، ووٌ بً وبساهَّل، ابوِاختہ، اُوز بً یزیس، حرضت وبساهَّل بً  :  راوی

 مسىوز

ثََيا  ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ وَ َحسَّ ٌٔ بِ ًِ َوِو ثََيا اِلَنِسُىوزٔیُّ َو ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ٌٕ َحسَّ ًُ بََيا ٔ اِلُحَسیُِن بِ َوز ُِ ًِ اِْلَ َِاخَٔتَة َو ًِ أَبٔی 

ؤل اهَّلٔ َظ  ُُ اَل إَٔذا َظلَِّیُتِه َوََّی َر َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َیزٔیَس َو ُِه ََل بِ َّٙ إٔى َِ ََلَة َوَلِيهٔ  َِأَِحٔسيُوا العَّ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ
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ُٔولُوا اللَُّههَّ اِجَىِل َظََلَتَک َوَرحِ  اَل  َٔ َىِلِنَيا  َِ الُوا َلُه  َٕ َِ اَل  َٔ ٌَ َلَىلَّ َذلَٔک يُِىَزُؿ َوَلِيهٔ  ِيسٔ َتِسُرو َُ َنَتَک َوبََزكَاتَٔک َوََّی 

لٔیَن  َُ ولٔ  اِلُنزِ ُُ ٔ َوَر ائٔٔس اِلَدیِر َٔ ٔ َو ولَٔک إَٔماؤ اِلَدیِر ُُ ٕس َوِبٔسَک َوَر ٕٔیَن َوَخاَتٔه اليَّبِٔيیَن ُمَحنَّ  الزَِّحَنٔة اللَُّههَّ َوإَٔماؤ اِلُنتَّ

ٌَ اللَُّههَّ َظِل َوََّی ُمَحنَّ  و ٌَ َواِْلَٔخُ لُو بُٔفُه بٔهٔ اِْلَوَّ ٍِ اّما َمِحُنوّزا َي َٕ َنا َظلَِّيَت َوََّی إٔبَِزاهٔيَه ابَِىِثُه َم َ٘ ٕس  ٕس َوَوََّی نٔل ُمَحنَّ

 َ َت َوَّ ِ٘ َنا بَاَر َ٘ ٕس  ٕس َوَوََّی نٔل ُمَحنَّ ََّک َحنٔيْس َمجٔيْس اللَُّههَّ بَارِٔک َوََّی ُمَحنَّ ی إٔبَِزاهٔيَه َوَوََّی نٔل َوَوََّی نٔل إٔبَِزاهٔيَه إٔى

ََّک َحنٔيْس َمجٔيْس   إٔبَِزاهٔيَه إٔى

 دی، وعؿ نب دبع اہلل، اوباف،ہت، اوسد نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای بج  م یبن نیسح نب

 

 ایبؿ، زاید نب دبع اہلل، عش

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفرفد وجیھب وت دمعہ افر انسح رط(ےس ےس درفد وجیھب اےئلس ہک ںیہمت ایک ولعمؾ وہ اتکس ےہ اہمترا درفد ر

تم ںیم شیپ ایک اجےئ۔ رفای ےتہک ںیہ ہک ولوگں ےن انب وعسمد ےس اہک ہک رھپ ںیمہ )درفد ےنجیھب اک انسح رطقی( اھکس اہلل یک دخ
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 روسولں ےک رسدار الہ وقتٰی ےک وشیپا اخ م االنییبن اےنپ دنبے افر روسؽ الھبیئ  انعایت افر رںیتمح افر ربںیتک انزؽ رفام

ئ

دی 

ےک اامؾ افر الھبیئ یک رطػ ےل اجےن فاےل افر روسؽ را ت دمحم رپ ، اے اہلل ! اؿ وک اقمؾ ومحمد اطع رفام سج رپ افنیل فآرخنی بس 

 سج رطح آپ ےن اربامیہ افر اؿ یک آؽ رپ را ت انزؽ رکش رکںی اے اہلل ! دمحم افر ایکن آؽ رپ ایس رطح را ت ان

ئ

زؽ رفامی 

 سج رطح آپ 

ئ

رفامیئ البہبش آپ وخویبں فاےل افر زبریگ فاےل ںیہ۔ اے اہلل ! دمحم رپ افر ایکن آؽ رپ ایس رطح ربتک انزؽ رفامی 

 ےن اربامیہ افر ایکن آؽ رپ انزؽ رفامیئ البہبش آپ وخویبں فاےل افر زبریگ فاےل ںیہ ۔

 دی، وعؿ نب دبعاہلل، اوباف،ہت، اوسد نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 

 نیسح نب ایبؿ، زاید نب دبعاہلل، عش

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ڑپانھ
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     907    حسیث                               جلس اول  :  جلس

برک بً خلْ ابوبرش، خالس بً حار ُ، شىبہ، واظه بً وبيساهَّل، وبساهَّل بً وامز بً ربيىہ، حرضت وامز بً  :  راوی

 ربيىہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ َخ  ثََيا برَِکُ بِ نِٔىُت َوِبَس اَحسَّ َُ اَل  َٔ ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ  ًِ َوأظٔه بِ ًِ ُشِىَبَة َو ًُ اِلَحار ُٔٔ َو ثََيا َخالُٔس بِ ْٕ أَبُو برِٔشٕ َحسَّ ًَ َل هَّلٔ بِ

ِّی ًِ ُمِسلٕٔه يَُعَّ اَل َما ٔم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َربٔيَىَة َو ٔ بِ َُٙة َما  َوأمز ٔ َوََّیَّ إَٔلَّ َظلَِّت َوَلِيهٔ اِلَنََلئ

ًِ َذلَٔک أَِو لُٔيِٙثٔرِ  ِلُئٕلَّ اِلَىِبُس ٔم َِ َّی َوََّیَّ   َظَّ

رکب نب ،فل اوبرشب، اخدل نب احرث، ہبعش، اعمص نب دیبع اہلل، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب، رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل ہنع 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج املسمؿ یھب  ھج رپ درفد گ ےجی رفےتش اس ےک ےئل داع را ت رکےت رےتہ ںیہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص ا

 بج کت فہ  ھج رپ درفد اتجیھب رےہ اب اس ملسم وک اایتخر ےہ رثکبت درفد گ ےجی ای مک ۔

اعرم نب رہعیب، رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل  رکب نب ،فل اوبرشب، اخدل نب احرث، ہبعش، اعمص نب دیبعاہلل، دبعاہلل نب :  رافی

 ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ درفد ڑپانھ

     908    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبارة بً مٍلس، حناز بً زیس، ونزو زیيار، جابز بً زیس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َزیِٕس وَ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ

َٖ اِلجَ  ی ََلَة َوََّیَّ َخٔفَئ رَطٔ َْ العَّ ًِ ىَٔس َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  يَّةٔ اهَّلٔ َظَّ
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س، امحد نب زدی، رمعف دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ل

 

نع

 ابجرة نب 

 ےن رفامای وج  ھج رپ درفد انجیھب وھبؽ ایگ فہ تن ےک رےتس ےس کٹھب ایگ ۔

س، امحد نب زدی، رمعف دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

نع

 ابجرة نب 

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

  

 دہشت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ نک اافلظ ںیم درفد ڑپےھ ) داع دعب ازدرفد( ۔

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دہشت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ نک اافلظ ںیم درفد ڑپےھ ) داع دعب ازدرفد( ۔

     909    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، حساٌ بً وفيہ، محنس بً ابی وائصہ، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ٌُ  َحسَّ ا ثَىْٔ َحسَّ ثَىْٔ َحسَّ َة َحسَّ ًُ َؤفيَّ بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ نِٔىُت أَبَا هَُزیَِزَة َي َُ اَل  َٔ ًُ أَبٔی َوائَٔصَة  ُس بِ ٔس ُمَحنَّ َصهُّ ًِ التَّ ِه ٔم ُ٘ َُ أََحُس  إَٔذا رَفَ

ًِ َوَذا ًِ أَِربَٕي ٔم ذِ بٔاهَّلٔ ٔم ِلَیَتَىوَّ َِ  ٔ ًِ ِٔتَِئة اِلَنٔسئح اِْلَخٔیر ًِ ِٔتَِئة اِلَنِحَيا َواِلَنَنأت َؤم ٔ َؤم بِر َٕ ًِ َوَذأب اِل ٔب َجَهيََّه َؤم

الٔ  جَّ  السَّ

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب اعہشئ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ےس وکیئ اکی آرخی دہشت ےس افرغ وہ اجےئ وت اچر زیچفں ےس اہلل اعتٰیل یک انپہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 امےگن ، دفزخ ےک ذعاب ےس ربق ےک ذعاب ےس زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس افر حیسم داجؽ ےک ہنتف ےس ۔

 ، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب اعہشئ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دعب ازدرفد( ۔دہشت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ نک اافلظ ںیم درفد ڑپےھ ) داع 

     910    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ٔفاٌ، جزیز ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  یوُْ بً موس

ًِ أَبٔی هَُزیِزَ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َجزٔیْز َو ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ ًُ ُموَسْ اِل ُْ بِ ُُ ثََيا یُو َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َة 

 ًِ أَُل اهََّل اِلَجيََّة َوأَوُوذُ بٔهٔ ٔم ُِ ُس ثُهَّ أَ اَل أََتَصهَّ َٔ ََلةٔ  وُل فٔی العَّ ُٕ َه لَٔزُجٕل َما َت لَّ َُ ًُ َوَلِيهٔ َو  اليَّارٔ أََما َواهَّلٔ َما أُِحٔس

اَل  َٕ َِ ٌُ  َزىَِسىََتَک َوََل َزىَِسىََة ُمَىاذٕ   َحِوَلَها ىَُسىِٔس

ویفس نب وم،ٰی اطقؿ، رجری ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اصبح ےس 

اماتگن درایتف رفامای آپ امنز ںیم ایک ڑپےتھ ںیہ ؟ اوہنں ےن رعض ایک دہشت ڑپاتھ وہں رھپ اہلل ےس تن اک وساؽ افر دفزخ ےس انپہ 

اع  م وہں نکیل دخبا! ےھجم آپ اک افر اعمذ اک انگنگان )داع امانگن( ھجمس ںیہن آات ، آپ ےن رفامای مہ یھب ایس رطح انگنگےت ںیہ )ینعی وج د

 امےتگن وہ اےکس رقبی رقبی یہ مہ یھب داع امےتگن ںیہ( ۔

 ویفس نب وم،ٰی اطقؿ، رجری ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دہشت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ نک اافلظ ںیم درفد ڑپےھ ) داع دعب ازدرفد( ۔

     911    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، وعاو بً ٔسامہ، مالک بً ىنیر خزاعی، حرضت ىنیر خزاعی :  راوی

ٕ اِلُدزَ  ًٔ ىَُنیِر ًِ َمالٔٔک بِ َُٔساَمَة َو  ًٔ ًِ ؤَعاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرأَیُِت َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  َّْ  اعِٔی َو ٔي اليَّ

ََلةٔ َوُئصیرُ بٔإِٔظَبٔىهٔ  ٔ اِليُِنىَْ فٔی العَّ َِدٔٔذه َه َوأؼّىا یََسُه اِليُِنىَْ َوََّی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ںیم  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اصعؾ نب دقاہم، امکل نب ریمن زخایع، رضحت ریمن زخایع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی وک امنز

 داایں اہھت داںیئ راؿ رپ رھک رک ایلگن ےس ااشرہ رکےت وہےئ داھکی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اصعؾ نب دقاہم، امکل نب ریمن زخایع، رضحت ریمن زخایع :  رافی

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

  

 ۔ دہشت ںیم ااشرہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دہشت ںیم ااشرہ ۔

     912    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ازریس، واظه بً كليب، كليب، حرضت وائل بً حجز رضْ اهَّل :  راوی

 ٔ ًِ َوائ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ كَُلِيٕب َو ًِ َوأظٔه بِ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّْ َحسَّ اَل َرأَیُِت الئَّي َٔ  ٕ ًٔ حُِجز ٔل بِ

 ًٔ َي الَّ َِ َفی َوَر ُِ ٔبَِهاؤ َواِلُو ِْ َٖ بٔا ِس َحلَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو سٔ َظَّ َصهُّ  ْ َتلٔيهَٔنا یَِسوُو بَٔها فٔی التَّ

یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، اعمص نب بیلک، بیلک، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل نع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 ااھٹای آپ ےن اس ےس دہشت ںیم داع رفامیئ ۔ فآہل فملس وک داھکی ہک درایمین ایلگن افر اوگنےھٹ ےس ہقلح انب رک اپس فایل ایلگن )ینعی طابہب( وک

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، اعمص نب بیلک، بیلک، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دہشت ںیم ااشرہ ۔

     913    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و حسً بً وَّی و اُحٖ بً ميعور، وبسالززاٗ، مىنز، وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل  :  راوی محنس بً یحٌ

 ويہ

حَ  ُِ ٔ ًُ َوَّٓٔیٕ َوإ ًُ بِ ًُ َیِحٌَْ َواِلَحَس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َحسَّ ثََيا َمِىَنْز َو ٗٔ َحسَّ ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ الُوا َحسَّ َٔ ًُ َمِيُعوٕر  ُٖ بِ

ََلةٔ َوَؼَي یَ  ٌَ إَٔذا َجَلَس فٔی العَّ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو َِ َو بَتَِيهٔ َوَر ِ٘ َي إِٔظَبَىُه َسیِهٔ َوََّی ُر

َفَها َوَلِيَها ُٔ بَتٔهٔ بَا ِ٘ ی َوََّی ُر ََِيِسوُو بَٔها َواِليُِِسَ ٔبَِهاَو  ِْ  اِلُيِنىَْ الًَّْٔ َتَّٔی ا

دمحم نب ٰییحی ف نسح نب یلع ف ااحسؼ نب روصنر، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ںیم ےتھٹیب وت اےنپ دفونں اہھت ونٹھگں )ےک رقبی راؿ( رپ ر ےتھ افر داںیئ اہھت اوھگنےھٹ ےک اسھت 

  وک ااھٹےت افر اس ےس داع امےتگن افر ابایں اہھت ابںیئ ےنٹھگ )ےک رقبی راؿ( رپ ر ےتھ الیھپ رک ۔فایل اہ ی

 دمحم نب ٰییحی ف نسح نب یلع ف اقحس نب روصنر، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 السؾ اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ اک ایبؿ
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     914    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ونز بً وبيس، ابواُحٖ، ابً احوػ، حرضت وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی اِْلَحِ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ وُبَِيٕس َو ثََيا وَُنزُ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ أَ َؤػ َو

ًِ ٔشَنالٔهٔ حَ  ًِ یَنٔیئهٔ َوَو ٌَ يَُسِلُه َو َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ََلُو َوَلِيُِٙه َوَرِحَنُة اهَّلٔ َظَّ ٔ السَّ َّْ یَُزی بََياُؿ َخِسه ً 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع، اوب ااحسؼ ، انب اوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ِ ۔فآہل فملس داںیئ افر ابںیئ السؾ ریھپےت ٰیتح ہک اگولں یک دیفسی داھکیئ
َ
ُ اّللّ

 

ة
ْمَ
ج

َ
ر
َ
ْم ف

ُک
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

 ُؾ 
َ
ل َّ
َ
ل
  دیتی )رفامےت( ا

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع، اوباقحس، انب اوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ز افر اس اک رطہقیااقتم امن :   ابب

 السؾ اک ایبؿ

     915    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنوز بً ٌيَلٌ، برش بً َسی، معىب بً ثابت بً وبساهَّل بً زبیر، اُناويل بً محنس بً ُىس بً ابی ؤاػ،  :  راوی

 حرضت ُىس رضْ اهَّل ويہ

 ٌَ ًُ ٌَِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ ُمَحنَّ َحسَّ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ ثَابٔٔت بِ ًِ ُمِعَىٔب بِ ِی َو ٔ ًُ الِسَّ ثََيا برِٔشُ بِ سٔ َحسَّ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔيهٔ أَ ِىٕس َو َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َوأمز إػ َو َّٔ ًٔ أَبٔی َو ِىسٔ بِ َُ  ًٔ ًِ  بِ ًِ یَنٔیئهٔ َوَو ٌَ ُيَسِلُه َو كَا

 ٔ  َيَسارٔه

ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب، اامسلیع نب دمحم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس ریض اہلل 
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 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ داںیئ افر ابںیئ السؾ ریھپےت ۔

ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب، اامسلیع نب دمحم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ اک ایبؿ

     916    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، ابوبرک بً وياط، ابواُحٖ، ظلة بً زرف، حرضت ونار بً یاَس رضْ اهَّل ويہ :  راوی  وَّی بً محنس، یحٌ

 ُ ثََيا أَب ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ارٔ بِ ًِ َونَّ ًٔ ُزرَفَ َو ًِ ٔظَلَة بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ َويَّإط َو و برَِکٔ بِ

َّْ یَُزی  ٔ َحً ًِ َيَسارٔه ًِ َینٔیئهٔ َوَو لََّه ُيَسِلُه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ََلُو َوَلِيُِٙه َیأَسٕ  بََياُؿ َخِسهٔ السَّ

ََلُو َوَلِيُِٙه َوَرِحَنُة اهَّلٔ َوَرحِ   َنُة اهَّلٔ السَّ

 نب زرف، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 

یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، صلة

ی رظن آیت )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراش یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ داںیئ افر ابںیئ السؾ ریھپےت ٰیتح ہک راسخرفں یک دیفس
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 نب زرف، رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، صلة

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 السؾ اک ایبؿ

     917    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ اشىزی :  راوی  وبساهَّل بً وامز بً زْارة، ابوبرک بً وياط، ابواُحٖ، یزیس بً ابی مزیه، حرضت ابوموس

ًِ بَُزیِسٔ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ا َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی ُموَسْ  ًٔ أَبٔی َمزِیََه َو َل بِ

ا أَ  َِإٔمَّ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ىَا َظََلَة َر َ
ی بَٔيا َؤَّی  َیِوَو اِلَجَنٔل َظََلّة َذرکَّ

َّ ٌَ َظَّ ٌِ ىَُٙو ا أَ ٌَ َنٔسیَياهَا َوإٔمَّ ٌِ ىَُٙو

َه َوََّی َینٔیئهٔ َوَوََّی ٔشَنالٔهٔ  ََِسلَّ َياَها  ِ٘  َتَز

، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، سیدی نب ایب رممی، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع دبع اہلل نب اعرم نب زرارة

ےن لمج ےک دؿ )سج دؿ اقنیلت امثعؿ یک فہج ےس یلع ف اعہشئ افر اریم اعمفہی ےک درایمؿ رعمہک وہا( ںیمہ اےسی امنز ڑپاھیئ ہک 

دال دی ای مہ اس وک وھبؽ ےکچ ےھت ای مہ ےن وھچڑ دی یھت وت آپ ےن داںیئ افر ابںیئ السؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اید 

 ریھپا ۔

 دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، سیدی نب ایب رممی، رضحت اوبوم،ٰی ارعشی :  رافی

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

  

 اکی السؾ ریھپان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی السؾ ریھپان

     918    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو معىب مسیىْ احنس بً ابی برک، وبسالنہينً بً وباس بً ُہل بً ُىس ُاوسی، وباس بً ُہل بً ُىس  :  راوی

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ىس وسی رضْ اهَّل ويہ  ُاوسی، حرضت ُہل بًُ 

ِهٔل  َُ  ًٔ ًُ َوبَّأس بِ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلُنَهِينٔ ًُ أَبٔی برَِکٕ َحسَّ ُّْ أَِحَنُس بِ ثََيا أَبُو ُمِعَىٕب اِلَنسٔیىٔ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ اؤسٔیُّ َو ِىٕس السَّ َُ  ًٔ بِ

لََّه َتِسلٔيَنّة َوا َُ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ أَ ًِ َجِسه اَئ َوِجهٔهٔ َو َٕ  حَٔسّة تِٔل

اوب بعصم دمینی ادمح نب ایب رکب، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، رضحت لہس نب 

 دعس دعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی السؾ ریھپا اےنپ ہنم ےک اسےنم ۔

بعصم دمینی ادمح نب ایب رکب، دبعانمیہمل نب ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، ہداس نب لہس نب دعس اسدعی، رضحت اوب  :  رافی

 لہس نب دعس دعی ریض اہلل ہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ؾ ریھپاناکی الس

     919    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، وبسالنلک بً محنس ظٍانی، زہیر بً محنس، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ ظسيٕہ رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہا

ًُ ُمَحنَّ  ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَهیِرُ بِ ِيَىانٔیُّ َحسَّ ٕس العَّ

اَئ َوِجهٔ  َٕ ٌَ يَُسِلُه َتِسلٔيَنّة َواحَٔسّة تِٔل َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ  هٔ َو

اشہؾ نب امعر، دبعانب ک نب دمحم اغصین، زریہ نب دمحم، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ہنم ابمرک ےک اسےنم یک رطػ اکی یہ السؾ ریھپا رکےت ےھت ۔
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 ، زریہ نب دمحم، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعاشہؾ نب امعر، دبعانب ک نب دمحم اغصین :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی السؾ ریھپان

     920    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً راشس، یزیس مولی ُلنہ، حرضت ُلنہ بً ا٘وً رضْ اهَّل ويہ :  راوی  محنس بً حار ُ مّصی، یحٌ

َلَنةَ  َُ  ًِ َلَنَة َو َُ ًِ َیزٔیَس َمِولَی  ًُ َرأشٕس َو ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ اِلَحار ُٔٔ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرأَیِ  َحسَّ َٔ  ًٔ َو ِ٘ ًٔ اِْلَ ُت بِ

َه َمزَّّة َواحَٔسةّ  ََِسلَّ َّی  َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

دمحم نب احرث رصمی، ٰییحی نب رادش، سیدی ومیل ہملس، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 رمہبت السؾ ریھپا ۔ہیلع فآہل فملس وک امنز ڑپےتھ داھکی۔ آپ ےن اکی 

 دمحم نب احرث رصمی، ٰییحی نب رادش، سیدی ومیل ہملس، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اامؾ ےک السؾ اک وجاب دانی

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک السؾ اک وجاب دانی

     921    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، ابوبرک ہذلی، ٔتازة، حسً، حرضت ُنزة بً جيسب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ ُجِيَسٕب َحسَّ ُنَزَة بِ َُ  ًِ ًٔ َو ًِ اِلَحَس َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلُهَذلٔیُّ َو ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ

َٔماُو رَفُزُّوا َوَلِيهٔ  ِْ لََّه ا َُ اَل إَٔذا  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي  أَ

 ذہیل، اتقدة، نسح، رضحت رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اوبرکب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اامؾ السؾ ریھپے وت اس وک وجاب دف ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اوبرکب ذہیل، اتقدة، نسح، رضحت رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک السؾ اک وجاب دانی

     922    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسة بً وبساهَّل، وَّی بً ٔاُه، ہناو، ٔتازة، حسً، حرضت ُنزة بً جيسب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ اِلَحَس َتاَزَة َو َٔ  ًِ اْو َو ٔه أَىَِبأَىَا َهنَّ ُٔ ا َٕ ًُ اِل ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ثََيا َوِبَسةُ بِ اَل أََمَزىَا  َحسَّ َٔ ًٔ ُجِيَسٕب  ُنَزَة بِ َُ  ًِ َو

ولُ  ُُ ٌِ ُيَسِلَه َبِىُؽَيا َوََّی َبِىٕؾ  َر تَٔيا َوأَ ٌِ نَُسِلَه َوََّی أَئٔنَّ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

دبعة نب دبع اہلل، یلع نب اقمس، امہؾ، اتقدة، نسح، رضحت رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  دای ہک اےنپ اامومں وک السؾ رکںی افر مہ ںیم ےس ضعب ضعب وک السؾ رکںی۔فآہل فملس ےن ںیمہ مکح

 دبعة نب دبعاہلل، یلع نب اقمس، امہؾ، اتقدة، نسح، رضحت رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ےنپ داعہن رکےاامؾ رصػ ا

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ رصػ اےنپ داعہن رکے

     923    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، بٕيہ بً وليس، حبيب بً ظالح، یزیس بً رشیح، ابووی، حرضت ثوباٌ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َیزٔیَس  ًٔ َظالٕٔح َو ًِ َحبٔئب بِ ًُ اِلَولٔئس َو ُة بِ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلحِٔنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َوٓیٕ َحسَّ یِٕح َو ًٔ رُشَ  بِ

َه ََل یَؤُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ٌٔ َو ِس اِلُنَؤِذ َٕ َِ َىَل  َِ  ٌِ ٔ إ َِ َسُه بَٔسِوَوةٕ زُوىَُهِه  ِّ ََِيُدغَّ َن وُّ َوِبْس 

 َخاىَُهِه 

دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق نب فدیل، بیبح نب اصحل، سیدی نب رشحی، اوبیح، رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ں وک وھچڑ رک اخص اےنپ ےئل داع ہن رکے ارگ اس ےن ااسی ایک وت اس ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اامؾ وہ فہ دتقموی

 دتقمویں ےس ایختن یک ۔

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق نب فدیل، بیبح نب اصحل، سیدی نب رشحی، اوبیح، رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 السؾ ےک دعب داع

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ ےک دعب داع

     924    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالواحس بً زیاز، واظه احول، وبساهَّل بً  :  راوی

 حار ُ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا

ًُ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة ح و َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَواحٔسٔ َحسَّ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ

وُل اهَّلٔ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ثََيا َوأظْه اِْلَِحَوُل َو اَل َحسَّ َٔ ًُ زَٔیازٕ  لََّه بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

َس  ِٕ ُىِس إَٔلَّ ٔم ِٕ َه َلِه َي لَّ َُ اؤ إَٔذا  رِٔکَ ِْ َت َیا َذا اِلَجََلٔل َوا ِ٘ ََلُو َتَباَر ََلُو َؤمِيَک السَّ وُل اللَُّههَّ أَىَِت السَّ ُٕ  اَر َما َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، دبعاہلل نب احرث، رضحت اعہشئ 

 ُؾ ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت
َ
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ل
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ْ
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َ
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ُ
ه

َ
ّ لِّ

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ ےک دعب  طق ایس دقر ےتھٹیب ہک ہہک  ںیک ا

 ۔
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َ
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َ
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ی ِ
ن
َ
 ف

اولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، دبعاہلل نب احرث، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبع :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ ےک دعب داع

     925    سیثح                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی وائصہ، مولٰی او ُلنہ، حرضت آو ُلنہ :  راوی  ابوبرک بً ، شبابہ، شىبہ، موس

ًِ َم  ًٔ أَبٔی َوائَٔصَة َو ًِ ُموَسْ بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ثََيا َشَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َحسَّ َلَنَة أَ َُ ًِ أُِو  َلَنَة َو َُ ِولّی ْٔلُِو 

ِبَح  ی العُّ
َّ وُل إَٔذا َظَّ ُٕ ٌَ َي لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ا ـَِیّبا َوَوَنَّل اليَّ ّٔ أَلَُک ؤِلّنا ىَأِّىا َورِٔز ُِ ِّی أَ ٔن حٔیَن ُيَسِلُه اللَُّههَّ إ

بََّّل  َٕ  ُمَت
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ز حبص اوبرکب نب ، ابشہب، ہبعش، وم،ٰی نب ایب اعہشئ، ومٰیل اؾ ہملس، رضحت اّؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امن

 ( اے اہلل! ںیم آپ ےس ملع انعف اپزیکہ  ےس السؾ ریھپ رک ڑپےھت
ً
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رفزی افر وبقمؽ اک )ا

 وساؽ رکات وہں

 اوبرکب نب ، ابشہب، ہبعش، وم،ٰی نب ایب اعہشئ، ومٰیل اؾ ہملس، رضحت اّؾ ہملس :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ ےک دعب داع

     926    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ تيیم وابواَلجلح، وفاٍ بً ُائب، ُائب، حرضت وبساهَّل  :  راوی ابورکیب، اُناويل بً ولٓيہ و محنس بً ِؽيل وابویحٌ

 بً ونز

َُِؽِيٕل َوأَبُو َیِحٌَْ التَِّيیٔمُّ َوابِ   ًُ ُس بِ َة َوُمَحنَّ ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًِ َوَف َحسَّ ًٔ ًُ اِْلَِجَلٔح َو أئ بِ

لََّه َخِعلَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ائٔٔب َو ٌٔ ََل یُِحٔعيهَٔنا َرُجْل ُمِسلْٔه السَّ َتا

لٔيْل ُيَسِبُح  َٔ ًِ َيِىَنُل بٔهَٔنا  أَیُِت  إَٔلَّ َزَخَل اِلَجيََّة َوهَُنا َئسیْر َوَم ا رَفَ ا َویَِحَنُس َورِشّ َٙبِرُ َورِشّ ا َویُ ٔ كُِل َظََلةٕ َورِشّ اهََّل فٔی زُبُز

ْْ َوَخ  ٌٔ َوأَِل ٌَ َؤمائَْة بٔالِلَسا ََِذلَٔک َخِنُسو َه َيِىُٕٔسَها بَٔئسهٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌٔ َوإَٔذا َر ِنُس ٔمائَٕة فٔی اِلنٔيزَا

أَیُُِّٙه َيِى أَ  َِ  ٌٔ ْْ فٔی اِلنٔيزَا ٌٔ َوأَِل َِتِٔلَک ٔمائَْة بٔالِلَسا ََّر ٔمائَّة  ب َ٘ بََّح َوَحنَٔس َو َُ أشهٔ  ٔلَی رٔفَ یِٔن َوَخِنَس َوی إ َّ َنُل فٔی اِلَيِوؤ أَِل

 ٌُ ِيَفا ِه الصَّ ُ٘ ِتٔی أََحَس اَل َیأ َٔ َْ ََل یُِحٔعيهَٔنا  ِي َ٘ الُوا َو َٔ ِيَئٕة  َُ َّکَّ اِلَىِبُس ٔمائَٔة  َّْ یَِي َذا َحً َ٘ َذا َو َ٘ وُل اذِرُکِ  ُٕ َي َِ ََلةٔ  َوهَُو فٔی العَّ

َّْ یََياَو  ََل یَزَاُل یَُيوُِمهُ َحً َِ  ََل َيِىُٕٔل َوَیأِتٔيهٔ َوهَُو فٔی َمِؽَجٔىهٔ 

 ، اطعء نب اسبئ، اسبئ،

ج ِّ

ہ ف دمحم نب لیضف فاوبٰییحی یمیت فاوباال
ّ
رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک  اوبرکبی، اامسلیع نب علی 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف ںیتلصخ ا یس ںیہ ہک وج املسمؿ یھب اؿ وک وبضمیط ےس اایتخر ےئک رےہ اگ تن ںیم 
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َ
ح
ی  ُ
ص
ِ، ادمحل اہلل دس دالخ وہاگ افر فہ دفونں آاسؿ ںیہ افر اؿ رپ لمع رکےن فاےل مک یہ ولگ ںیہ ، امنز ےک دعب دس ابر ےہک  ّ

ٰ
ا َؿ اٰلل

 دس ابر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک اؿ وک اےنپ اہوھتں ےس امشر رک رےہ ےھت ہی زاب
ُ
ر َ
 اَک 
ُ

ّ
ٰ
ؿ ےس ڈزیھ ابر، اَٰلل

فر بج اےنپ رتسب رپ آےئ وت وس ابر وس ںیہ )ویکہکن سیت ےملک ںیہ رہ امنز ےک دعب افر اپچن امنزںی ںیہ( افر رتازف ںیم ڈزیھ زہار ںیہ ا

 ےہک ہی زابؿ ےس وت وس ںیہ نکیل رتازف ںیم زہار ںیہ  م ںیم وکؿ ےہ سج ےس دؿ ںیم
ُ
ر َ
د ُ ہللِ افر اَہللُ َاک 

َم
ح
ل

ا َؿ اہللِ ، اَ
َ
ح
ی  ُ
ص

ڈاھیئ زہار  

یئ آاسؿ افر ااہتنیئ تلیضف فاال لمع اطخںیئ رسزد وہیت ںیہ ؟ احصہب ےن رعض ایک اؿ وک وکیئ ویکں ہن اایتخر رکے اگ )احالہکن ااہتن

ےہ( رفامای  م ںیم ےس اکی ےک اپس امنز ےک دفراؿ اطیشؿ آات ےہ افر اتہک ےہ الفں ابت اید رک ، الفں ابر اید رک ٰیتح ہک دنبہ ابا ل 

 اطیشؿ آ اجات ےہ افر اےس اغلف وہ اجات ےہ )اےس امنز کت اک ایخؽ ںیہن راتہ احیبستت وت دفر یک ابت ےہ( افر دنبہ ےک اپس رتسب ںیم

 السےن  اتگ ےہ ٰیتح ہک دنبہ۔ )احیبستت ےک ریغب یہ( وس اجات ےہ۔

 ، اطعء نب اسبئ، اسبئ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

ج ِّ

ہ ف دمحم نب لیضف فاوبٰییحی یمیت فاوباال
ّ
 اوبرکبی، اامسلیع نب علی 

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ ےک دعب داع

     927    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسین بً حسً مزوزی، ُّياٌ بً وییيہ، برش بً واظه، واظه حرضت ابوذر :  راوی

ًِ أَبٔي ًٔ َوأظٕه َو ًِ برِٔشٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَحَس ثََيا اِلُحَسیُِن بِ اَل ٔٔيَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی ذَٓرٕ  هٔ َو

وَل اهَّلٔ  ُُ ُِٔلُت َیا َر  ٌُ َيا ِّ ُُ اَل  َٔ لََّه َوُربََّنا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َنا  لٔليَّ َ٘  ٌَ ولُو ُٕ ٔ َي ثُورٔ بٔاِْلَِجز َذَهَب أَهُِل اِْلَِمَوأل َوالسُّ

ِبَلُِٙه َو  َٔ  ًِ ُتِه َم ِ٘ َىِلُتُنوُه أَِزَر َِ ٕ إَٔذا  ِه بٔأَِمز ُ٘ اَل لٔی أَََل أُِخبٔرُ َٔ  ُٖ ّٔ ٌَ َوََل ىُِي و ُٕ ّٔ وُل َویُِي ُٕ ٌَ اهََّل فٔی َن ِه َتِحَنُسو ُ٘ ًِ َبِىَس ِه َم ُِتُّ

ٔ كُِل  ٌُ  زُبُز َيا ِّ ُُ اَل  َٔ ٌَ ثَََلثّا َوثَََلثٔیَن َوثَََلثّا َوثَََلثٔیَن َوأَِرَبّىا َوثَََلثٔیَن  َٙبِرُو ٌَ َوتُ ًَّ أَِربَْي َظََلةٕ َوُتَسِبُحو  ََل أَِزرٔی أَیَُّتُه

ہیلع فآہل فملس یک  نیسح نب نسح رمفزی، ایفسؿ نب ہنییع، رشب نب اعمص، اعمص رضحت اوبذر رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
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دختم ںیم رعض ایک ایگ ہک امؽ ف دفتل فاےل وثاب امک ےئگ فہ امہری رطح داع ف اذاکر یھب رکےت ںیہ افر رخچ یھب رکےت ںیہ ہکبج مہ 

 افر ںیھمت ااسی اکؾ ہن اتبؤں ہک بج  م اےس رکف ےگ وت اےنپ آےگ فاولں وک اپول ےگ رخچ ںیہن رک ےتکس۔ آپ ےن  ھج ےس رفامای ایک ںیم
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ابر۔ ایفسؿ ےتہک ںیہ ےھجم اید  45ابر افر44ولھچپں ےس تقبس ےل اجؤ ےگ  م رہ امنز ےک دعب اَ

 ابر رفامای45ںیہن ہک اؿ ںیم ےس وکؿ اس ہملک 

 اوبذر نیسح نب نسح رمفزی، ایفسؿ نب ہنییع، رشب نب اعمص، اعمص رضحت :  رافی

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

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ ےک دعب داع

     928    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، وبسالحنيس بً حبيب اوزاعی، وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، شساز  :  راوی

 ابوونار، ابواُناٍ رحيْ، حرضت ثوباٌ رضْ اهَّل ويہ

ثَ  ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ ح و َحسَّ
ًُ َحبٔيٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ َيا َوِبُس الزَِّحَن

َناَئ  ُِ ثَىْٔ أَبُو أَ إر َحسَّ اْز أَبُو َونَّ ثَىْٔ َشسَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ٌُ أَ ثَىْٔ ثَِوبَا ُّْ َحسَّ الزََّحٔي

َّی اهَّلُ َولَ  ََلُو َو اهَّلٔ َظَّ وُل اللَُّههَّ أَىَِت السَّ ُٕ رَفَ ثَََل َُ َمزَّإت ثُهَّ َي ٍِ َت ُِ ًِ َظََلتٔهٔ ا َٓ ٔم ٌَ إَٔذا اِنَّصَ لََّه كَا َُ ٔمِيَک ِيهٔ َو

اؤ  رِٔکَ ِْ َت َیا َذا اِلَجََلٔل َوا ِ٘ ََلُو َتَباَر  السَّ

اشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح افزایع، دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، دشاد اوبامعر، اوباامسء ریبح، 

رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ےس افرغ وہےت وت نیت ابر اافغتسر ڑپےتھ 
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اشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح افزایع، دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، دشاد اوبامعر، اوباامسء  :  رافی
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 ریبح، رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےس افرغ وہ رک سک اج بن رھپے ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک اج بن رھپے ؟

     929    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ُناک، ٔبيعہ بً ہلب، حرضت ہلب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ هُِلٕب َو بٔيَعَة بِ َٔ  ًِ َنإک َو ُٔ  ًِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا َّی اهَّلُ َحسَّ ُّْ َظَّ َيا الئَّي اَل أَمَّ

ًِ َجاىٔبَِيهٔ َجنٔيّىا ُٓ َو ٌَ یَِيَّصٔ َِکَا لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

، رضحت ہ لت  ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباالوحص ، امسک، ہصیبق نب ہ لت 

 امہری اامتم یک وت آپ افرغ وہ رک داںیئ افر ابںیئ دفونں رطػ ریھپےت ےھت ۔

، رضحت ہ لت  ریض اہلل ہنع :  رافی  امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک، ہصیبق نب ہ لت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک اج بن رھپے ؟

     930    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ُىيس، اونض، ونارة بً اُوز، حرضت وبساهَّل بً مسىوز رضْ وَّی بً محنس، و٘يي، ابوبرک بً خَلز، یح :  راوی ٌ

 اهَّل ويہ

ٔىيسٕ  َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ زٕ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

ًِ َحسَّ ثََيا اِْلَِوَنُض َو اََل َحسَّ َٔ  

 ٔ َوز ُِ ًِ اِْلَ ا ِهَّلِل َوَلِيهٔ  وَُناَرَة َو ًّٕ ٌَّ َح ِّٔسهٔ ُجزِئّا یََزی أَ ٌٔ فٔی َن ِيَفا ِه لٔلصَّ ُ٘ ًَّ أََحُس اَل َوِبُس اهَّلٔ ََل َیِجَىَل َٔ اَل  َٓ إَٔلَّ َٔ ٌِ ََل یَِيَّصٔ أَ

أِهٔ وَ  ثَرُ اِنّٔصَ ِ٘ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِس َرأَیُِت َر َٔ ًِ َینٔیئهٔ  ٔ َو  ًِ َيَسارٔه

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب دیعس، اشمع، امعرة نب اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک  م ںیم

 رھپے ےس وکیئ یھب اےنپ )اامعؽ( ںیم اطیشؿ اک ہصح ہن انبےئ ہی ےھجمس ہک اجنمبن اہلل اس رپ الزؾ ےہ ہک امنز ےک دعب داںیئ رطػ یہ

 ںیم ےن وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی امنز ےک دعب ارثک ابںیئ رطػ رھپا رکےت ےھت ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب دیعس، اشمع، امعرة نب اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک اج بن رھپے ؟

     931    حسیث                               جلس اول  :  جلس

برش بً ہَلل ظوآ، یزیس بً زْیي، حسین مىله، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً الىاػ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًٔ ُشَى  ًِ َوِنزٔو بِ ًِ حَُسیِٕن اِلُنَىِلٔه َو یِٕي َو َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًِ جَ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو اَل ِيٕب َو َٔ ِسهٔ 

 ٔ ََلة ٔ فٔی العَّ ًِ َيَسارٔه ًِ یَنٔیئهٔ َوَو تُٔل َو َّ لََّه َیِي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َرأَیُِت َر

دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع رفامےت  رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، نیسح ب مل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت
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 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک امنز ےک دعب یھبک داںیئ رطػ افر یھبک ابںیئ رطػ ڑمےت ےھت ۔ںیہ ہک ںیم ےن 

 رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، نیسح ب مل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےس افرغ وہ رک سک اج بن رھپے ؟

     932    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، احنس بً وبسالنلک بً وأس، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، ہيس بيت حار ُ، حرضت او ُلنہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہا

ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ  ًٔ َوإٔٔس َحسَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ابِ َحسَّ ِىٕس َو َُ ًِ هِٔيٕس ًُ  ًٔ ٔشَهإب َو

اَو اليِ  َٔ لََّه  َُ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  ٔضْ َتِسلٔيَنُه ثُهَّ بِٔئت اِلَحار ُٔٔ َو ِٕ َساُئ حٔیَن َي

وَو  ُٕ ٌِ َي ِبَل أَ َٔ  َیِلَبُث فٔی َمکَاىٔهٔ َئسیّرا 

، ادمح نب دبعانب ک نب فادق، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دنہ تنب احرث، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ایبؿ اوبرکب نب ایب ہبیش

رفامیت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ ریھپےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک السؾ ریھپےت یہ وعرںیت 

  ھچک دری رشتفی رفام وہےت ۔ڑھکی وہ اجںیت آپ اےنھٹ ےس لبق ایس ہگج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعانب ک نب فادق، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دنہ تنب احرث، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر اھکان اسےنم آاجےئبج امنز ایتر وہ اف
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج امنز ایتر وہ افر اھکان اسےنم آاجےئ

     933    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، حرضت اىس بً مالک :  راوی

وَل  ُُ ٌَّ َر ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

َِابَِسُؤا بٔاِلَىَصائٔ  ََلةُ  اَل إَٔذا ُؤؼَي اِلَىَصاُئ َوأُٔٔيَنِت العَّ َٔ 

ر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج )امنز( اشہؾ نب امع

 اشعء اقمئ یک اج ریہ وہ افر اھکان رھک دای اجےئ وت ےلہپ اھکان اھک ول

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج امنز ایتر وہ افر اھکان اسےنم آاجےئ

     934    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ابً ونزازہز بً مزواٌ، وبسالوار ُ، ایوب، ىاِي، حرض :  راوی

اَل  َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ثََيا أَیُّوُب َو ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ َحسَّ ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَهزُ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

َِابَِسُؤا بٔاِلَىَص  ََلةُ  َه إَٔذا ُؤؼَي اِلَىَصاُئ َوأُٔٔيَنِت العَّ لَّ َُ اَمةَ َو َٔ ٔ ِْ ًُ وَُنَز َلِيَلّة َوهَُو َيِسَنُي ا ْ ابِ ََّ َتَى َِ اَل  َٔ  أئ 

ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اھکان 
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  ہک احالہکن فہ ااقتم نس رےہ ےھت ۔رھک دای اجےئ افر امنز اقمئ وہ ریہ وہ وت اھکان ےلہپ اھک ول۔ انعف ےتہک

 ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج امنز ایتر وہ افر اھکان اسےنم آاجےئ

     935    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

يَ  ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َجنَٔيّىا َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ وَُیِیَيَة ح و َحسَّ ٌُ بِ ا

اَل إَٔذا َحرَضَ اِلَىَصاُئ َو  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ابِ رُعِ َِ ََلةُ  َسُؤا أُٔٔيَنِت العَّ

 بٔاِلَىَصائٔ 

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج رات اک اھکان اسےنم آاجےئ افر امنز اقمئ وہ ریہ وہ وت اھکان ےلہپ اھکول ۔

 لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش یک رات ںیم امجتع

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ابرش یک رات ںیم امجتع

     936    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو برک بً ابی شیبہ، اُناويل بً ابزاہيه، خالس حذاٍ، حرضت ابوالنليح :  راوی

ًِ أَبٔی اِلنَ  أئ َو
ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِجُت فٔی َلِيَلٕة َمٔفیَرةٕ َحسَّ اَل ََخَ َٔ لٔئح 

اَل  َٔ اَل أَبُو اِلَنلٔئح  َٔ ًِ َهَذا  اَل أَبٔی َم َٕ َِ َتِحُت  ِّ َت ُِ ا َرَجِىُت ا َلنَّ َه یَِوَو َِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِس َرأَیِتَُيا َمَي َر َٕ َل

َّی اهَّلُ َولَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِياَزی ُمَيازٔی َر أَِل نَٔىالَٔيا  َُ َناْئ َلِه َتبُلَّ أَ َُ َه َظلُّوا فٔی رَٔحالُِٔٙه اِلُحَسیِبَٔئة َوأََظابَتَِيا  لَّ َُ  ِيهٔ َو

  ےتہک ںیہ ہک ںیم ابرش یک رات ںیم الکن بج ںیم فاسپ وہا وت ںیم  اوب رکب نب

ملی 
ل

ایب ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ، اخدل ذحاء، رضحت اوبا

ےن درفازہ ولھکاای وت ریمے فادل ےن وپاھچ وکؿ ؟ ںیم ےن اہک اوباحلیمل ، اوہنں ےن رفامای مہ ےن اےنپ آپ وک دحہیبی ےک دؿ روسؽ اہلل 

فآہل فملس ےک اسھت داھکی ہک ابرش ربیس افر امہرے وجےت یھب رت ہن وہےن اپےئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلص اہلل ہیلع 

 ےک انمدی ےن دنا اگلیئ ہک اےنپ اکھٹونں ںیم امنز ڑپھ ول ۔

  :  رافی

ملی 
ل

 اوب رکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ، اخدل ذحاء، رضحت اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ابرش یک رات ںیم امجتع

     937    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ويہمحنس ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل  :  راوی

اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ أَیُّوَب َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر كَا
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لََّه یَُيازٔی ُمَيازٔیهٔ فٔی اللَِّيَلةٔ اِلَنٔفیَرةٔ أَِو اللَِّيَلةٔ اِلبَ  َُ  ارَٔزةٔ َذأت الِزیٔح َظلُّوا فٔی رَٔحالُِٔٙه َوَلِيهٔ َو

دمحم ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ابرش یک رات ای ڈنھٹی افر آدنیھ فایل رات روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک انمدی ہی دناء رکات ہک اےنپ اکھٹونں ںیم امنز ڑپھ ول ۔

 دمحم ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ابرش یک رات ںیم امجتع

     938    یثحس                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً وبسالوہاب، ؼحاک بً مدلس، وباز بً ميعور، وفاٍ، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

اَل  َٔ ًٔ َمِيُعوٕر  ًِ َوبَّازٔ بِ ًُ َمِدَلٕس َو اُک بِ حَّ ثََيا الؽَّ ًُ َوِبٔس اِلَوهَّأب َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن نِٔىُت َوَفاّئ یَُحِس  َحسَّ َُ ًِ  ُُ َو

اَل فٔی یَِوؤ ُجُنَىٕة یَِوؤ َمرَطٕ َظلُّوا فٔی  َٔ َُّه  لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َوبَّإس َو  رَٔحالُِٔٙه ابِ

دبعارلنمح نب دبعاولاہب، احضک نب دلخم، ہداد نب روصنر، اطعء، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ابر ہعمج ےک رفز بج ابرش وہ ریہ یھت اراشد رفامای اےنپ اکھٹونں ںیم امنز ڑپھ ول ۔

 ک نب دلخم، ہداد نب روصنر، اطعء، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنعدبعارلنمح نب دبعاولاہب، احض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ابرش یک رات ںیم امجتع

     939    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، وباز بً وباز مہليْ، واظه احول، وبساهَّل بً حار ُ بً ىوِل، حرضت وبساهَّل بً وباس :  راوی

ًِ َوِبسٔ  ثََيا َوأظْه اِْلَِحَوُل َو ُّْ َحسَّ ٔي
ًُ َوبَّازٕ اِلُنَهلَّ ثََيا َوبَّازُ بِ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ اِلَحاَحسَّ ٌَّ  اهَّلٔ بِ ٕل أَ َِ ًٔ ىَِو ر ُٔٔ بِ

بَرُ اهَّلُ ِ٘ اَل اهَّلُ أَ َٕ َِ ٌَ یَِوَو اِلجُُنَىٔة َوَذلَٔک یَِوْو َمٔفیْر  ٌِ یَُؤِذ ٌَ أَ ًَ َوبَّإس أََمَز اِلُنَؤِذ ٌَّ  ابِ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ أَِشَهُس أَ بَرُ أَِشَهُس أَ ِ٘ أَ

 َ اَل ى َٔ وُل اهَّلٔ ثُهَّ  ُُ ّسا َر ََِىَل َهَذا ُمَحنَّ ِس  َٔ اَل  َٔ اَل َلُه اليَّاُس َما هََذا الَّٔذی َظَيِىَت  َٕ َِ ِلُيَعلُّوا فٔی بُيُوتٔهِٔه  َِ ازٔ فٔی اليَّأس 

بٔهِٔه  َ٘ ٔلَی ُر ٌَ الِفیَن إ و ُُ َيأِتُونٔی یَُسو َِ ًِ بُُيوتٔهِٔه  َج اليَّاَس ٔم ٌِ أَُِخٔ ًِ هَُو َخیِْر ٔمىِْ َتأُِمزُنٔی أَ  َم

ة، ہداد نب ہداد یبلہم، اعمص اوحؽ، دبعاہلل نب احرث نب ونلف، رضحت دبعاہلل نب ہداس ےن ؤمذؿ وک ہعمج ےک رفز اذاؿ ادمح نب دبع

دےنی اک مکح دای افر اس دؿ وخب ابرش ربس ریہ یھت وت اُس ےن اذاؿ دی رھپ رفامای ہک ولوگں ںیم ہی دنا رک دفں ہک اےنپ رھگفں ںیم 

ؿ ےس اہک ہی آپ ےن ایک ایک ؟ رفامای  ھج ےس رتہب )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن یھب ااسی یہ ایک اھت ےھجم ےتہک وہ امنز ڑپھ ںیل وت ولوگں ےن ا

 ہک ںیم ولوگں وک اؿ ےک رھگفں ےس اکنولں رھپ فہ ریمے اپس ونٹھگں ونٹھگں ڑچیک ںیم رھبے وہےئ آںیئ ۔

 دبعاہلل نب احرث نب ونلف، رضحت دبعاہلل نب ہداسادمح نب دبعة، ہداد نب ہداد یبلہم، اعمص اوحؽ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنزی ےک رتسے اک ةیؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک رتسے اک ةیؿ

     940    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ـلحہ، حرضت ـلحہ :  راوی  محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ونز بً وبيس، ُناک بً َحب، موس

ًِ ُموَسْ بِ  ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ًُ وُبَِيٕس َو ثََيا وَُنزُ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ يَّا َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ ـَِلَحَة َو

َّی اهَّلُ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َُِذرٔکَ َذلَٔک لَٔز َوابُّ َتُنزُّ بَیَِن أَیِٔسیَيا  ِّی َوالسَّ ٌُ بَیَِن نَُعَّ ةٔ الزَِّحٔل َتُٙو اَل ٔمِثُل ُمَؤَِخَ َٕ َِ َه  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ًِ َمزَّ بَیَِن یََسیِهٔ  ُه َم ََل َيرُضُّ َِ ِه  ُ٘  یََسِی أََحٔس

رے دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع، امسک نب رحب، وم،ٰی نب ہحلط، رضحت ہحلط رفامےت ںیہ مہ امنز ڑپھ رےہ ےھت افر اجونر امہ

اسےنم ےسسگر رےہ ےھت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اس اک ذترکہ وہا وت رفامای اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب وکیئ زیچ 

 اہمترے اسےنم وہ وت اب اسےنم ےس وج وکیئ یھب سگرے امنزی وک ھچک اصقنؿ ہن وہاگ ۔

 رحب، وم،ٰی نب ہحلط، رضحت ہحلطدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع، امسک نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک رتسے اک ةیؿ

     941    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، وبساهَّل بً رجاٍ مکی، وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ ىَإِٔي  ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو ِّیُّ َو ًُ َرَجإئ اِلَنک بَّاحٔ أَىَِبأَىَا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلَُحسَّ ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ  َو

ِّی إَٔلِيَها ُيَعَّ َِ َیِئعبَُها  َِ رَفٔ  بَْة فٔی السَّ ُج َلُه ََحِ لََّه ترُِخَ َُ  َوَلِيهٔ َو

 دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےک ےئل ربیھچ اکنیل اجیت آپ اس وک اگڑ رک اس یک رطػ امنز ڑپےتھ ۔
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 ت انب رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، دیبعاہلل، انعف، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک رتسے اک ةیؿ

     942    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بہ، محنس برش، وبيساهَّل بً ونز، ُىيس بً ابی ُىيس، ابوُلنہ بً وبسالزحنً، حرضت وائصہ ابوبرک بً ابی شی :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ىٔ  َُ ثَىْٔ  ًٔ وَُنَز َحسَّ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًُ برِٔشٕ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َُ َحسَّ ًِ أَبٔی  ٔىيٕس َو َُ ًُ أَبٔی  َلَنَة يُس بِ

َه َحٔعیْر یُِبَسُق بٔا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ لَٔز اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ِّی بِ ليََّهارٔ َویَِحَتجٔزُُه بٔاللَِّئل ُيَعَّ

 إَٔلِيهٔ 

ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم رشب، دیبع اہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، اوب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی اٹچیئ یھت سج وک دؿ ںیم اھچبےت افر رات وک ایس ےس رجحہ اس انب ےتیل )اتہک ااکتعػ ںیم 

 وسکییئ احلص رےہ( افر ایکس رطػ امنز ادا رفامےت ۔

 دمحم رشب، دیبعاہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک رتسے اک ةیؿ
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     943    حسیث                               جلس اول  :  جلس

برک بً خَلٓ ابوبرش، حنيس بً اُوز، اُناويل بً اميہ، ونار بً خالس، ُّياٌ بً وییيہ، اُناويل بً اميہ،  :  راوی

 ابوونزو بً محنس بً ونزو بً َحیث، َحیث بً ُليه، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ْٕ أَ  ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًُ َخالٕٔس حَ َحسَّ اُر بِ ثََيا َونَّ ًُ أَُميََّة ح و َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ َوزٔ َحسَّ ُِ ًُ اِْلَ ثََيا حَُنِيُس بِ ثََيا بُو برِٔشٕ َحسَّ سَّ

 ًِ یِٕث َو ًٔ َُحَ ًٔ َوِنزٔو بِ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َوِنزٔو بِ َة َو ًٔ أَُميَّ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ًِ أَبٔی  ُُ َلِيٕه َو ُُ  ًٔ یِٔث بِ ٔ َُحَ َجِسه

اَئ َوِجهٔهٔ َش  َٕ ِلَيِجَىِل تِٔل َِ ِه  ُ٘ َّی أََحُس اَل إَٔذا َظَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ِلَیِئعِب َوّعا هَُزیَِزَة َو َِ ٌِ َلِه َیجِٔس  إٔ َِ ِيّئا 

ا ثُهَّ  ِلَيُدقَّ َخفًّ َِ ٌِ َلِه َیجِٔس  إٔ ُه َما َمزَّ بَیَِن یََسیِهٔ  َِ  ََل َيرُضُّ

رکب نب الخػ اوبرشب، دیمح نب اوسد، اامسلیع نب اہیم، امعر نب اخدل، ایفسؿ نب ہنییع، اامسلیع نب اہیم، اوبرمعف نب دمحم نب رمعف نب 

ےن اراشد رفامای بج  م ںیم رحثی، رحثی نب میلس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یہ ےس وکیئ یھب امنز ڑپےھ وت اےنپ اسےنم وکیئ زیچ رھک ےل ارگ ھچک ہن ےلم وت الیھٹ یہ ڑھکی رک ےل ، ارگ الیھٹ یھب ہن ےلم وت ) طق( طخ 

 چنیھک ےل رھپ وج زیچ یھب اس ےک اسےنم ےس سگرے اس وک رضر ہن وہاگ ۔

 نب الخػ اوبرشب، دیمح نب اوسد، اامسلیع نب اہیم، امعر نب اخدل، ایفسؿ نب ہنییع، اامسلیع نب اہیم، اوبرمعف نب دمحم نب رکب :  رافی

 رمعف نب رحثی، رحثی نب میلس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنزی ےک اسےنم ےس سگ ران

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس سگ ران

     944    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ُاله ابواليرض، حرضت بِس بً ُىيس :  راوی

 َٔ ٔىيٕس  َُ  ًٔ ًِ بُِِسٔ بِ الٕٔه أَبٔی اليَّرِضٔ َو َُ  ًِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ ٔلَی َزیِٔس بِ لُونٔی إ َُ اَل أَِر

 َّ ِْ َظَّ ًِ الئَّي أَِخبََرنٔی َو َِ ِّی  ًِ اِلُنزُورٔ بَیَِن یََسِی اِلُنَعَّ أَلُُه َو ُِ ًِ َخالٕٔس أَ وَو أَِرَبٔىیَن َخیِْر َلهُ ٔم ُٕ ٌِ َي اَل َْلَ َٔ َه  لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اَوّة  َُ َيّة أَِو َشِهّزا أَِو َظَباّحا أَِو  َُ ََل أَِزرٔی أَِرَبٔىیَن  َِ  ٌُ َيا ِّ ُُ اَل  َٔ ٌِ َیُنزَّ بَیَِن یََسیِهٔ   أَ

 رفامےت ںیہ ےھجم ولوگں ےن زدی نب اخدل ےک اپس اجیھب ہک اؿ ےس اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اسمل اوبارضنل، رضحت رسب نب دیعس

امنزی ےک اسےنم ےس سگرےن ےس قلعتم درایتف رکفں وت اوہنں ےن ےھجم اتبای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ اچسیل 

ےت ںیہ ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک اچسیل اسؽ ای امہ ای دؿ ای کت ڑھکا رےہ وت اس ےئلیک رتہب ےہ امنزی ےک اسےنم ےس سگرےن ےس ، ایفسؿ رفام

 استع ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اسمل اوبارضنل، رضحت رسب نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 زی ےک اسےنم ےس سگ رانامن

     945    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ُاله ابواليرض، حرضت بِس بً ُىيس :  راوی

 ًِ الٕٔه أَبٔی اليَّرِضٔ َو َُ  ًِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔلَی  َحسَّ َل إ َُ ًَ َخالٕٔس أَِر ٌَّ َزیَِس بِ ٔىيٕس أَ َُ  ًٔ بُِِسٔ بِ

َه فٔی الزَُّجٔل یَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نِٔىَت ٔم َُ ِّی أَبٔی ُجَهِيٕه اِْلَِنَعارِٔی َيِسأَلُُه َما  ُنزُّ بَیَِن یََسِی الزَُّجٔل َوهَُو ُيَعَّ

نِٔىُت اليَّ  َُ اَل  َٕ ٌِ َیُنزَّ بَیَِن یََسِی أَخٔيهٔ َوهَُو يُ َِ ِه َما َلهُ أَ ُ٘ وُل َلِو َيِىَلُه أََحُس ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ َْ ٔي ٌِ َئٕ ٌَ َْلَ ِّی كَا َعَّ

 ِ اَل ََل أَِزرٔی أَِرَبٔىیَن َواّما أَِو أَِرَبٔىیَن َشِهّزا أَِو أَِرَبٔىیَن َیِوّما َخی َٔ ًِ َذلَٔک أَِرَبٔىیَن   ْر َلهُ ٔم
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یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اسمل اوبارضنل، رضحت رسب نب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب اخدل ےن اوبمیہج ااصنری ےک اپس یسک وک 

اجیھب ہک اؿ ےس وپےھچ ہک اوہنں ےن یبن ےس اس صخش ےک ابرے ںیم ایک انس وج امنزی ےک اسےنم ےسسگرے اوہنں ےن رفامای ںیم 

یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت انس ارگ  م ںیم ےس یسک وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک اےنپ اھبیئ ےک اسےنم ےس سگر ےن ںیم ہکبج فہ امنز  ےن یبن

ڑپھ راہ وہ انتک انگہ ےہ وت فہ اچسیل کت ڑھکا رےہ ہی اےکس ےئل سگرےن ےس رتہب وہاگ ، رفای ےن اہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک اچسیل اسؽ 

 سیل امہ ای اچسیل دؿ ۔رفامای ای اچ

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اسمل اوبارضنل، رضحت رسب نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس سگ ران

     946    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو برک بً ابی شیبہ، و٘يي، وبيساهَّل بً وبسالزحنً بً موہب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َمِوهٔ  ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ َوِنهٔ َو ٕب َو

 ٔ ٌِ َیُنزَّ بَیَِن یََسِی أَخٔيهٔ ُمِىتَر ِه َما َلُه فٔی أَ ُ٘ لََّه َلِو َيِىَلُه أََحُس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌِ ئُٕيَه ٔمائََة َواوٕ اليَّ ٌَ َْلَ ََلةٔ كَا ّؼا فٔی العَّ

ًِ اِلَدِفوَ   ةٔ الًَّْٔ َخَفاَهاَخیِْر َلهُ ٔم

اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیبع اہلل نب دبعارلنمح نب ومبہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

اگ وت اس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ  م ںیم ےس یسک وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک امنز ںیم اےنپ اھبیئ ےک اسےنم ےس سگرےن ںیم انتک انگہ وہ

 ےک ےئل وس اسؽ ڑھکا رانہ اس اکی دقؾ ااھٹےن ےس رتہب وہاگ ۔

 اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیبعاہلل نب دبعارلنمح نب ومبہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ےک اسےنم ےس سگ رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہسج زیچ 

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج زیچ ےک اسےنم ےس سگ رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ

     947    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ، زہزی، وبيساهَّل بً وبساهَّل، حرضت وبساهَّل بً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َحسَّ ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ َوبَّإس 

َيزَِلَيا وَ وَ  َِ  ِْ َنَزِرىَا َوََّی َبِىٔؾ العَّ َِ  ٌٕ ِؽُل َوََّی أََتا َّ َِجٔئُِت أَىَا َواِل َة  َِ ِّی بَٔىَز َه ُيَعَّ لَّ َُ َياَها ثُهَّ َزَخِلَيا فٔی َلِيهٔ َو ِ٘ ِيَها َوَتَز

 ِْ  العَّ

ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب ہداس ریض اہلل 

رعافت ںیم امنز ادا رفام رےہ ےھت ںیم افر لضف دگیھ رپ وسار وہ رک آےئ ھچک فص ےک اسےنم ےس مہ سگرے رھپ مہ اس ےس ارتے 

 افر اس وک وھچڑ دای رھپ مہ یھب فص ںیم دالخ وہ ےئگ ۔

 دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب ہداس ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج زیچ ےک اسےنم ےس سگ رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ

     948    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابو برک بً ابی شیبہ، و٘يي، اُامہ بً زیس، محنس بً ٔيس ، ٔيس، حرضت او ُلنہ :  راوی

ا َٔ ِيٕس هَُو  َٔ  ًٔ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًٔ َزیِٕس َو اَمَة بِ َُ ُ ًِ أ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِبٔس اِلَىزٔیَحسَّ ًِ ػُّ وَُنَز بِ ٔ َو ز

 َِ َلَنَة  َُ ِّی فٔی حُِجَزةٔ أُِو  َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  ًُ أَبٔی أَبٔيهٔ َو َنزَّ بَیَِن یََسیِهٔ َوِبُس اهَّلٔ أَِو وَُنزُ بِ

 ُ َنزَِّت َزیَِيُب بِٔيُت أ َِ َجَي  اَل بَٔئسهٔ رَفَ َٕ َِ َلَنَة  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َر ا َظَّ َلنَّ َِ َنَؽِت  َِ اَل بَٔئسهٔ َهََٙذا  َٕ َِ َلَنَة  َُ ِو 

ًَّ أٌََِلُب  اَل هُ َٔ َه  لَّ َُ  َو

 اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، دمحم نب سیق ، سیق، رضحت اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک

رجحے ںیم امنز ڑپھ رےہ ےھت ہک دبعاہلل ای رمع نب ایب ہملس ےن سگران اچاہ آپ ےن اہھت ےس ااشرہ ایک فہ فاسپ وہےئگ رھپ زبنی اؾ ہملس 

ران اچاہ وت آپ ےن اہھت ےس ویں ااشرہ ایک نکیل فہ سگر ںیئگ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپھ ےکچ ےئگ وت رفامای ےن سگ

 وعرںیت اغبل ںیہ )ینعی اہجتل ای انیمہف یک فہج ےس امیتن ںیہن( ۔

 اؾ ہملس اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، دمحم نب سیق ، سیق، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج زیچ ےک اسےنم ےس سگ رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ

     949    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، شىبہ، ٔتازة، جابز، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل :  راوی  ابوبرک بً خَلز باہَّی، یحٌ

َتاَزةُ  َٔ ثََيا  ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًُ َزیِٕس َو ثََيا َجابٔزُ بِ َحسَّ

َوزُ َواِلَنزِأَةُ اِلَحائُٔؾ َوبَّإس وَ  ُِ ََلَة اِلکَِلُب اِْلَ َفُي العَّ ِٕ اَل َي َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ  ًِ الئَّي

اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدة، اجرب، رضحت انب ہداس ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 ال اتک افر احہضئ امنز وک وتڑ دیتی ےہ ۔رفامای اک

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدة، اجرب، رضحت انب ہداس ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ےک اسےنم ےس سگ رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ سج زیچ

     950    حسیث                               جلس اول  :  جلس

زیس بً احزو ابوـالب، مىاذ بً ہصاو، ہصاو، ٔتازہ، زْارة بً اوفٰی، ُىس بً ہصاو، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

 ٔ ًُ أَِخزََو أَبُو ـَال ثََيا َزیُِس بِ ًٔ هَٔصاوٕ َحسَّ ِىٔس بِ َُ  ًِ ًٔ أَِوفَی َو اَرَة بِ َْ ًِ ُز َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا أَبٔی َو ًُ هَٔصاوٕ َحسَّ ثََيا ُمَىاذُ بِ ٕب َحسَّ

ََلَة اِلَنزِأَةُ َواِلکَِلُب َوا َفُي العَّ ِٕ اَل َي َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو  ِلٔحَناُر َو

زدی نب ازحؾ اوبقابل، اعمذ نب اشہؾ، اشہؾ، اتقدہ، زرارة نب افٰیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وعرت اتک افر دگاھ امنز وک وتڑ دےتی ںیہ ۔

 ، اتقدہ، زرارة نب افٰیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعزدی نب ازحؾ اوبقابل، اعمذ نب اشہؾ، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج زیچ ےک اسےنم ےس سگ رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ
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     951    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جنيل بً حسً، وبساَلوَّی، ُىيس، ٔتازة، حسً، حرضت وبساهَّل بً مٍّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوِبٔس ا ًٔ َو ًِ اِلَحَس َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ًٔ َحسَّ ًُ اِلَحَس ثََيا َجنٔيُل بِ ِْ  هَّلَٔحسَّ ًِ الئَّي ٕل َو َّّ ٍَ ًٔ ُم بِ

ََلَة اِلَنزِأَةُ َواِلکَِلُب َواِلحَٔناُر  َفُي العَّ ِٕ اَل َي َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

لیمج نب نسح، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  وعرت ، اتک افر دگاھ امنز وک وتڑ دےتی ںیہ ۔ےن رفامای

 لیمج نب نسح، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 زیچ ےک اسےنم ےس سگ رےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہسج 

     952    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، حنيس بً ہَلل، وبساهَّل بً ظامت، حرضت اذر رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوبِ  ًٔ هََٔلٕل َو ًِ حَُنِئس بِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ أمٔت َو ًٔ العَّ سٔ اهَّلٔ بِ

ََلَة إَٔذا َلِه  َفُي العَّ ِٕ اَل َي َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ٔ الزَِّحٔل اِلَنزِأَةُ  َذٓرٕ َو ة ًِ بَیَِن یََسِی الزَُّجٔل ٔمِثُل ُمَؤَِخَ َیُٙ

 َّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَِلُت َر َُ اَل  َٔ  ٔ ًِ اِْلَِحَنز ٔ ٔم َوز ُِ ُِٔلُت َما بَاُل اِْلَ اَل  َٔ َوزُ  ُِ َنا َواِلٔحَناُر َواِلکَِلُب اِْلَ َ٘ َه  لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اَل الِ  َٕ َِ أَِلَتىْٔ  َُ ٌْ َوزُ َشِيَفا ُِ  کَِلُب اِْلَ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

امنز وک وتڑ دےتی ںیہ۔  فآہل فملس ےن رفامای بج رمد ےک اسےنم اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب وکیئ زیچ ہن وہ وت وعرت ، دگاھ افر ایسہ اتک
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رفای ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت اوبذر ےس وپاھچ ہک ایسہ ےتک افر رسخ ےتک ںیم ایک رفؼ ےہ )ہک ایسہ ےتک ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ ابیق ےس 

 اطیشؿ ےہ ۔ ںیہن( رفامای ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی وساؽ ایک اھت وج  م ےن  ھج ےس ایک وت آپ ےن رفامای ایسہ اتک

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنزی ےک اسےنم ےس وج زیچ سگرے اس وک اہکں کت وہ ےکس رف ےک ۔

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   باب

 امنزی ےک اسےنم ےس وج زیچ سگرے اس وک اہکں کت وہ ےکس رف ےک ۔

     953    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، یحیٰيابومىَّی، حرضت حسً رعنی :  راوی

ًٔ اِلُىزَ  ًِ اِلَحَس َّی َو ثََيا یَِحٌَْ أَبُو اِلُنَىَّ ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َوبَّإس َما َحسَّ اَل ذرُٔکَ ؤِيَس ابِ َٔ نِٔی 

و ُٕ اَل َما َت َٕ َِ وا اِلکَِلَب َواِلٔحَناَر َواِلَنزِأََة  ََِذرَکُ ََلَة  َفُي العَّ ِٕ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ ٌَ فٔی اِلَجِسٔی إ لُو

لََّه اِلٕٔبِ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َباَزَرُه َر َِ ََِذَهَب َجِسْی یَُنزُّ بَیَِن یََسیِهٔ  ِّی یَِوّما   َلةَ ُيَعَّ

ی، رضح

نعِّ

ا وب
ٰ
 ی 
حي
ي 

ت نسح رعین رفامےت ںیہ رضحت انب ہداس ےک اپس امنز وک وتڑےن فایل زیچفں اک ذرک ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، 

 وہا وت وضعبں ےن اہک اتک ، دگاھ ، وعرت )یھب امنز وک وتڑ دےتی ںیہ( آپ ےن رفامای رکبی ےک ہچب ےک ابرے ںیم  م ایک ےتہک وہ ؟ البہبش

 ےھت ہک اکی رکبی اک ہچب آپ ےک اسےنم ےس سگرےن اگل وت آپ اس ےس ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی امنز ادا رفام رےہ

 دلجی ےس ہلبق یک رطػ وہ ےئگ ۔

ی، رضحت نسح رعین :  رافی

نعِّ

ا وب
ٰ
 ی 
حي
ي 

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس وج زیچ سگرے اس وک اہکں کت وہ ےکس رف ےک ۔

     954    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابوخالس احنز، ابً وجَلٌ، زیس بً اُله، وبسالزحنً بً ابی ُىيس، حرضت ابوُىيس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوِبٔس الزَِّحنَ َحسَّ  َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِسٔ بِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو یِٕب َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ ثََيا أَبُو رُکَ ٔىيٕس َو َُ ًٔ أَبٔی  ًٔ بِ

ِلُيَع  َِ ِه  ُ٘ َّی أََحُس َه إَٔذا َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ًِ أََحّسا یَُنزُّ بَیَِن یََسیِهٔ َٔ ٌُ ٔمِيَها َوََل یََس تَِرةٕ َوِلَيِس ُُ ٔلَی  ِل إ

 ٌْ َّهُ َشِيَفا إٔى َِ اتِٔلُه  َٕ ِلُي َِ ٌِ َجاَئ أََحْس یَُنزُّ  إٔ َِ 

 روسؽ اوبرکبی، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ امنز ڑپےنھ ےگل وت رتسے یک رطػ امنز ڑپےھ افر رتسہ ےک رقبی وہ اجےئ 

 افر اےنپ اسےنم ےس یسک وک سگرےن ہن دے ارگ وکیئ سگر ےن ےگل وت اس ےس زلے ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ ۔

 ؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنعاوبرکبی، اوباخدل ارمح، انب الجع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس وج زیچ سگرے اس وک اہکں کت وہ ےکس رف ےک ۔

     955    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہاروٌ بً وبساهَّل جنال و حسً بً زاؤز ميٙسری، ابً ابی ِسیک، ؼحاک بً وثناٌ، ظسٔة بً يسار، حرضت  :  راوی

 وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہ
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ًُ زَ  ًُ بِ اُل َواِلَحَس ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو ٌَ َحسَّ ًٔ وُِثَنا أک بِ حَّ ًِ الؽَّ َُِسیِٕک َو ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٔ َٙٔسرٔیُّ  اُوَز اِلُنِي

اَل إٔذَ  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َيَسإر َو َة بِ َٔ ًِ َظَس ََل یََس َو َِ ِّی  ِه ُيَعَّ ُ٘ ٌَ أََحُس ًِ ا كَا

ٌَّ َمَىهُ  إٔ َِ َٙٔسرٔیُّ  اَل اِلُنِي َٔ ًَ و  ی ٌَّ َمَىهُ اِلَْقٔ إٔ َِ اتِٔلُه  َٕ ِلُي َِ ٌِ أَبَی  إٔ َِ   اِلُىزَّیأََحّسا یَُنزُّ بَیَِن یََسیِهٔ 

 نب اسیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل امجؽ ف نسح نب داؤد دکنمری، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، دصقة

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ امنز ڑپاھ راہ وہ وت یسک وک اےنپ اسےنم 

 ےس سگرےن ہن دے )ینعی ااشرہ ےس رفک دے( ارگ فہ ہن امےن وت اس ےس زلے ویکہکن اس ےک اسھت اطیشؿ ےہ۔

 نب اسیر، رضحت دبعاہلل نب رمع اہرفؿ نب دبعاہلل امجؽ ف نسح  :  رافی

 

نب داؤد دکنمری، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، دصقة

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج امنز ڑپےھ ہلبج اس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ وکیئ زیچ احلئ وہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج امنز ڑپےھ ہلبج اس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ وکیئ زیچ احلئ وہ

     956    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ، زہزی، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ٌَّ اليَّئ  ًِ َوائَٔصَة أَ َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِّی َحسَّ ٌَ ُيَعَّ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ

َرأؿ 
ٔ
ًِ اللَِّئل َوأَىَا ُمِىتَرَٔؼْة بَِیَيُه َوبَیَِن اِلِٕٔبَلةٔ كَاِوت ٔ  ٔم  اِلجَٔياَزة

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، زرہی، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم امنز 

 ڑپےتھ افر ںیم آپ ےک افر ہلبق ےک درایمؿ انجزے یک رطح آڑی ڑپی وہیت
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 ہشئ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، زرہی، رعفة، رضحت اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج امنز ڑپےھ ہلبج اس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ وکیئ زیچ احلئ وہ

     957    حسیث                               جلس اول  :  جلس

برک بً خلْ و ُویس بً ُىيس، یزیس بً زْیي، خالس حزاٍ، ابؤَلبہ، زیيب بيت ابی ُلنہ، حرضت او ُلنہ رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

اُئ  ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ یِٕي َحسَّ َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ْٕ َو ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ٔ َحسَّ ًِ أَب ًِ َزیَِيَب بِٔئت َو ی ََٔٔلبََة َو

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اُشَها بٔٔحَيأل َمِسَجسٔ َر ٌَ رٔفَ اَلِت كَا َٔ ًِ أُِمَها  َلَنَة َو َُ  أَبٔی 

ہلل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ رکب نب ،فل ف وسدی نب دیعس، سیدی نب زرعی، اخدل زحاء، اوبالقہب، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض ا

 ہک اؿ اک رتسب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک امنز ڑپےنھ یک ہگج ےک اسےنم وہات اھت ۔

 رکب نب ،فل ف وسدی نب دیعس، سیدی نب زرعی، اخدل زحاء، اوبالقہب، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج امنز ڑپےھ ہلبج اس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ وکیئ زیچ احلئ وہ

     958    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، وباز بً وواو، شیبانی، وبساهَّل بً شساز، حرضت او النؤميین حرضت مينوىہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ِیَبانِٔی َو ًِ الصَّ اؤ َو ًُ اِلَىوَّ ثََيا َوبَّازُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثَِتىْٔ َحسَّ اَل َحسَّ َٔ ازٕ  َمِيُنوىَُة َزِوُج  َشسَّ

ِّی َوأَىَا بٔحٔ  لََّه ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َجَس اليَّ َُ  َذائٔهٔ َوُربََّنا أََظابَىْٔ ثَِوبُُه إَٔذا 

 نینم رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ہداد نب وعاؾ، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، رضح

ئ

و
م
ل

ت اؾ ا

ہیلع فآہل فملس امنز ڑپےتھ احالہکن ںیم آپ ےک اسےنم وہیت اسب افاقت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم اجےت وت آپ اک ڑپکا ےھجم 

 گل اجات ۔

 نینم رضحت ومیمہن ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ہداد نب وعاؾ، ابیشین، دبع :  رافی

ئ

و
م
ل

 اہلل نب دشاد، رضحت اؾ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج امنز ڑپےھ ہلبج اس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ وکیئ زیچ احلئ وہ

     959    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً اُناويل، زیس بً حباب، ابومٕساو محنس بً ٘ىب، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 َ٘  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َساؤ َو ِٕ ثَىْٔ أَبُو اِلنٔ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ َنٔىيَل َحسَّ ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ىََهی َحسَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ِىٕب َو

َْ اِلُنَتَحِس ُٔ َواليَّائٔٔه  َّی َخِل ٌِ ُيَعَّ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

 دمحم نب اامسلیع، زدی نب ةحب، اوبدقماؾ دمحم نب بعک، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن ابںیت رکےن فاےل افر وسےن فاےل ےک ےھچیپ امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای ۔

 دمحم نب اامسلیع، زدی نب ةحب، اوبدقماؾ دمحم نب بعک، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اامؾ ےس لبق روکع ، دجسہ ںیم اجان عنم ےہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےس لبق روکع ، دجسہ ںیم اجان عنم ےہ

     960    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  ويہابو برک بً ابی شیبہ، محنس بً وبيس، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل :  راوی

ًِ أَبٔی ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ وُبَِيٕس َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ  َحسَّ ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ هَُزیَِزَة 

 ًٔ و ُ٘ َٔماَو بٔالزُّ ِْ ٌِ ََل ىَُبازَٔر ا لََّه ُيَىِلُنَيا أَ َُ ُجُسواَوَلِيهٔ َو ُِ ا َِ َجَس  َُ َٙبِرُوا َوإَٔذا  َِ ََّر  ب َ٘ ٔ َوإَٔذا  ُجوز  َوالسُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دیبع، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وہک افر بج فہ دجسہ ںیمہ ہی میلعت رفامای رکےت ےھت ہک اامؾ ےس لبق روکع دجسہ ںیم ہن اج
ُ
ر َ
 ےہک وت  م اَہللُ اَک 

ُ
ر َ
ںیئ ہکلب بج فہ اَہللُ َاک 

 رکے وت  م دجسہ رکف۔

 اوب رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دیبع، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےس لبق روکع ، دجسہ ںیم اجان عنم ےہ

     961    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مسىسة و ُویس بً ُىيس، حناز بً محنس بً زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی
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 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ًُ َمِسَىَسَة َو ثََيا حَُنِيُس بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  زٔیَازٕ َو

هُ  َُ ُي َرأِ َِ ْ الَّٔذی َیزِ ََ َه أَََل یَِد لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ هُ َرأَِس حَٔنارٕ  َر َُ ٌِ یَُحوَِل اهَّلُ َرأِ َٔماؤ أَ ِْ ِبَل ا َٔ 

دیمح نب دعسمة ف وسدی نب دیعس، امحد نب دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

  ںیہن وہات ہک اہلل اس اک رس دگےھ ےک رس اسیج رک دںی ۔فملس ےن رفامای وج اامؾ ےس لبق اانپ رس روکع ےس ااھٹات ےہ اےس ہی ادنہشی

 دیمح نب دعسمة ف وسدی نب دیعس، امحد نب دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک رطہقی ااقتم امنز افر اس :   ابب

 اامؾ ےس لبق روکع ، دجسہ ںیم اجان عنم ےہ

     962    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ابوبسر شجاً بً وليس، زیاز بً خيثنہ، ابواُحٖ، زارو، ُىيس بً ابی بززة، حرضت  :  راوی

 ابوموسْ ٰرضْ اهَّل ويہ

ًٔ َخيِ  ًِ زٔیَازٔ بِ ًُ اِلَولٔئس َو ًُ بِ ثََيا أَبُو بَِسٕر ُشَجا ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ َزارٔوٕ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ َثَنَة َو

وُل  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی ُموَسْ  ًِ أَبٔی بُزَِزَة َو ًٔ أَبٔی بُزَِزَة َو ٔىئس بِ ِىُت َُ َ٘ إَٔذا َر َِ ىُِت  ِس بَسَّ َٔ ِّی  ٔن َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

 ًٔ و ُ٘ ٔلَی الزُّ ىْٔ إ ُٕ ٔ ّٔیَنَّ َرُجَّل َيِسب ُجُسوا َوََل أُِل ُِ ا َِ َجِسُت  َُ َُِىوا َوإَٔذا  َِاِر َِِىُت  ُىوا َوإَٔذا َر َ٘ اِر َِ ٔ ُجوز ٔلَی السُّ  َوََل إ

دبر اجشع نب فدیل، زاید نب ہمثیخ، اوب ااحسؼ ، دارؾ، دیعس نب ایب ربدة، رضحت اوبومیس ٰریض اہلل ہنع ایبؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوب

فر رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریما مسج اھبری وہ ایگ اذٰہا بج ںیم روکع رکفں وت  م روکع رکف ا

 م اوھٹ افر بج ںیم دجسہ رکفں وت  م دجسہ رکف افر ںیم ہن دوھکیں ہک وکیئ  ھج ےس لبق روکع ای دجسہ بج ںیم )روکع ےس( اوھٹں وت 

 ںیم الچ اجےئ ۔
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دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدبر اجشع نب فدیل، زاید نب ہمثیخ، اوباقحس، دارؾ، دیعس نب ایب ربدة، رضحت اوبومیس ٰریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےس لبق روکع ، دجسہ ںیم اجان عنم ےہ

     963    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حباٌ، ابً ہصاو بً ونار، ُّياٌ، وجَلٌ، ابوبرش برک ب :  راوی ْٰ بً ُىيس، ابً وجَلٌ، محنس بً یحٌ ً كلْ، یحٌ

 محیریز، حرضت مىاویہ بً ابی ُّياٌ رضْ اهَّل ويہنا

ْٕ َحسَّ  ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ٌَ ح و َحسَّ ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َُ َحسَّ  ًُ ًِ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٔىيٕس َو

اَل  َٔ  ٌَ َيا ِّ ُُ ًٔ أَبٔی  ًِ ُمَىاؤَیَة بِ ٕ َو ًٔ ُمَحیِرٔیز ًِ ابِ ٌَ َو ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَْ بِ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل َّی اهَّلُ ابِ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ

 ُِ َنِهَنا أَ َِ ُجوزٔ  ًٔ َوََل بٔالسُّ و ُ٘ َه ََل تَُبازُٔرونٔی بٔالزُّ
لَّ َُ ُِٙه بٔهٔ َوَلِيهٔ َو ِٕ ٔ ب ُِ َِِىُت َوَمِهَنا أَ ونٔی بٔهٔ إَٔذا َر ُ٘ ِىُت تُِسرٔ َ٘ ُِٙه بٔهٔ إَٔذا َر ِٕ ٔ ب

ىُِت  ِس بَسَّ َٔ ِّی  ٔن ِىُت إ َِ ونٔی بٔهٔ إٔذَا َر ُ٘ َجِسُت تُِسرٔ َُ  إَٔذا 

انب ریحمسی، رضحت اعمفہی نب ایب اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، الجعؿ، اوبرشب رکب نب فلک، ٰییحی نب دیعس، انب الجعؿ، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، 

ںیم  ایفسؿ ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای روکع دجسہ ںیم  ھج ےس ےلہپ ہن اجؤ اس ےئل ہک ارگ

  م ےس ےلہپ دجسہ رکفں اگ وت روکع ںیم  م ےس ےلہپ الچ ایگ وت  م ےھجم روکع ںیم اپ وکچ ےگ بج ںیم روکع ےس رس ااھٹؤں اگ افر بج ںیم

  م ےھجم دجسہ ںیم اپ ےکچ وہ ےگ بج ںیم دجسہ ےس رس ااھٹؤں اگ۔ ریما دبؿ ذرا اھبری وہ ایگ ےہ ۔

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، الجعؿ، اوبرشب رکب نب فلک، ٰییحی نب دیعس، انب الجعؿ، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، انب ریحمسی، رضحت  :  رافی

 ؿ ریض اہلل امہنعاعمفہی نب ایب ایفس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز ےک رکم فاہت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک رکم فاہت

     964    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، ابً ابی ِسیک، ہاروٌ بً وبساهَّل بً ہسیز تيیم، ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ًُ َوِبسٔ  ٌُ بِ ثََيا َهاُرو َُِسیِٕک َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ٔ َحسَّ ًٔ اِلُهَسیِز ًِ   اهَّلٔ بِ التَِّيیٔمُّ َو

ٌِ یُ  أئ أَ َّ ًِ اِلَج ٌَّ ٔم ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٔج َو بَِل اِْلرَِعَ َٔ ِٙثَٔر الزَُّجُل َمِسَح َجِبَهتٔهٔ 

ًِ َظََلتٔهٔ  ُٔ ٔم ا  اِلرَفَ

رفؿ نب دبعاہلل نب دہری یمیت، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، اہ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ک م ای اہجتل افر ونگار نپ یک ابت ےہ ہک رمد امنز ےس افرغ وہےن ےس ےلہپ ابر ابر 

 اشیپین وک وپےھچن ۔

  ایب دفکی، اہرفؿ نب دبعاہلل نب دہری یمیت، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک رکم فاہت

     965    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً حٙيه، ابؤتیبہ، یوىس بً ابی اُحٖ و اَسائيل بً یوىس بً ابی اُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی رضْ اهَّل ويہ :  راوی  یحٌ

 ُ ًُ یُوى ائٔيُل بِ َٖ َوإَِٔسَ َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی إ ثََيا یُوىُُس بِ ُٔتَِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو  ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ًِ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ َس َو

 ٔ ََلة ِي أََظابَٔىَک َوأَىَِت فٔی العَّ ِٕ َّ اَل ََل ُت َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوَّٓٔیٕ أَ  َو

یض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ٰییحی نب میکح، اوبہبیتق، ویسن نب ایب ااحسؼ ف ارسالیئ نب ویسن نب ایب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع ر

دیتس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امنز ںیم اینپ اایلگنں ٹم اخٹچؤ۔ )ہک دےنھکی فاےل وک ااسی وسحمس وہ ےسیج  م زرب

 ایقؾ رک رےہ وہ( ۔

 احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ٰییحی نب میکح، اوبہبیتق، ویسن نب ایب اقحس ف ارسالیئ نب ویسن نب ایب اقحس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک رکم فاہت

     966    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو ُىيس ُّياٌ بً زیاز موئسب، محنس بً راشس، حسً بً ذ٘واٌ، وفاٍ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٌَ َوا ِ٘ ًٔ َذ ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ًُ َرأشٕس َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ زٔیَازٕ اِلُنَؤِزُب َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ٔىيٕس  َُ ثََيا أَبُو  ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َحسَّ ًِ َوَفإئ َو َو

اَل  َٔ  ٔ ََلة اُه فٔی العَّ َِ ِفَی الزَُّجُل  ٍَ ٌِ ُي َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  ىََهی َر

اوب دیعس ایفسؿ نب زاید ومدئب، دمحم نب رادش، نسح نب ذوکاؿ، اطعء، رضحت اوبر رہ ریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ےس عنم رفامای ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیم

 
 

  ہنم ڈاھنپ

 اوب دیعس ایفسؿ نب زاید ومدئب، دمحم نب رادش، نسح نب ذوکاؿ، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ز ےک رکم فاہتامن

     967    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ولٕنہ بً ونزو و زارمی، ابوبرک بً وياط، محنس بً وجَلٌ، ابوُىيس مٕبری، حرضت ٘ىب بً وجزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ارٔمٔیُّ َحسَّ
ًُ َوِنزٕو السَّ َنُة بِ َٕ ثََيا َوِل ًٔ َحسَّ ِىٔب بِ َ٘  ًِ بُرِٔی َو ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ  ًِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َويَّإط َو بِ

رَفَّ  َِ  ٔ ََلة ِس َشبََّک أََظابَٔىُه فٔی العَّ َٔ لََّه َرأَی َرُجَّل  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ وُِجَزَة أَ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َج َر

َه بَیَِن أََظابٔٔىهٔ  لَّ َُ  َو

اوبدیعس ربقمی، رضحت بعک نب ہرجہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ہمقلع نب رمعف ف داریم، اوبرکب نب ایعش، دمحم نب الجعؿ،

ےئ داھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اصبح وک امنز ںیم اکی اہھت یک اایلگنں دفرسے اہھت یک اویلگنں ںیم ڈاےل وہ

 آپ ےن اس ےک دفونں اہوھتں یک اایلگنں وھکؽ )رک اگل اگل رک( دںی ۔

 ہمقلع نب رمعف ف داریم، اوبرکب نب ایعش، دمحم نب الجعؿ، اوبدیعس ربقمی، رضحت بعک نب ہرجہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک رکم فاہت

     968    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ی، ُىيس مْقی، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہمحنس بً ظباح، حّغ بً ٌيا ُ، وبساهَّل بً ُىيس مْق :  راوی

ًِ أَ  بُرِٔی َو ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ بَّأح أَىَِبأَىَا َح ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ بٔيهٔ َو
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اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ َيِؽَحُک ٔمِيهُ  َظَّ ِيَفا ٌَّ الصَّ إٔ َِ ِلَيَؽِي یََسُه َوََّی ِٔيهٔ َوََل َيِىؤی  َِ ِه  ُ٘  إَٔذا َتَثائََب أََحُس

دمحم نب ابصح، صفح نب ایغث، دبعاہلل نب دیعس رقمی، دیعس رقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

  م ںیم ےس وکیئ امجیئ ےل وت اانپ اہھت ہنم رپ رھک ےل افر آفاز ہن اکنےل اس ےئل ہک اس رپ اطیشؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج

 )وخش وہ رک( اتسنہ ےہ ۔

 دمحم نب ابصح، صفح نب ایغث، دبعاہلل نب دیعس رقمی، دیعس رقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک رکم فاہت

     969    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو برک بً ابی شیبہ، ِؽل بً ز٘ین، رشیک، ابواليٕماٌ، وسی بً ثابت، حرضت وسی بً ثابت :  راوی

ًِ َوسٔ  ٌٔ َو َما ِٕ ًِ أَبٔی اِلَي یٕک َو ًِ رَشٔ یِٕن َو َ٘ ًُ زُ ِؽُل بِ َّ ثََيا اِل ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ ثَابٕٔت َو ِی بِ

ُٗ َواِلُنَداُك َواِلَحيِ  اَل اِلبُزَا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ٔ َو ٌٔ َجِسه ِيَفا ًِ الصَّ ََلةٔ ٔم  ُؾ َواليَُّىاُس فٔی العَّ

ا ؿ، دعی نب اثتب، رضحت دعی نب اثتب اےنپ فادل ےس فہ دادا ےس رفاتی 

 

ی قظ
اوب رکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، رشکی، اوبال

 اطیشؿ یک رطػ ےس ںیہ ۔ رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امنز ںیم وھتانک ، رٹنی اکنانل ، ضیح افر افنس

ا ؿ، دعی نب اثتب، رضحت دعی نب اثتب :  رافی

 

ی قظ
 اوب رکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، رشکی، اوبال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہں وج صخش یسک امجتع اک اامؾ ےنب ہکبج فہ اےس اندنسپ ےتھجمس
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج صخش یسک امجتع اک اامؾ ےنب ہکبج فہ اےس اندنسپ ےتھجمس وہں

     970    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، وبسة بً ُلامیٌ و جىرف بً ووٌ، ارفیقی، ونزاٌ، حرضت وبساهَّل بً ونزو :  راوی

 ًِ ٌَ َو ًِ ؤِنَزا یقِٔی َو رِٔفٔ ِْ ًِ ا ٌٕ َو ًُ َوِو ٌَ َوَجِىرَفُ بِ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِنزٕو   َوِبسٔ اهَّلٔ بِ

َبُل َلُهِه َظََلْة ا ِٕ َه ثَََلثَْة ََل ُت لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََلَة إَٔلَّ َر ِتٔی العَّ ٌَ َوالزَُّجُل ََل َیأ ِوَو َوهُِه َلهُ كَارٔهُو َٕ لزَُّجُل َیُؤوُّ اِل

ّرا ًِ اِوتََبَس ُمََحَّ ُت َوَم ِٔ ُّوتُهُ اِلَو  زٔبَاّرا َيِىىْٔ َبِىَس َما َي

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکبی، دبعة نب امیلسؿ ف رفعج نب وعؿ، ارفیقی، رمعاؿ، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک

فملس ےن ںیمہ رفامای نیت وصخشں یک امنز وبقؽ ںیہن وہیت اس رمد یک امنز وج یسک امجتع اک اامؾ ےنب افر فہ اس ےس )یسک رشیع افر 

وھہک ےس( وقعمؽ فہج ےس( انراض وہں افر فہ صخش وج فتق سگرےن ےک دعب امنز ےک ےئل آےئ افر فہ صخش وج آزاد وک )زربیتس ای د

 الغؾ انب ےل ۔

 اوبرکبی، دبعة نب امیلسؿ ف رفعج نب وعؿ، ارفیقی، رمعاؿ، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  ہکبج فہ اےس اندنسپ ےتھجمس وہںوج صخش یسک امجتع اک اامؾ ےنب

     971    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبسالزحنً ارحيْ، وبيسة بً اُوز، ٔاُه بً وليس، ميہال بً ونزو، ُىيس بً  :  راوی محنس بً ونز بً ہياج، یحٌ

 جبیر، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ
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ثََيا وُبَِيَسةُ  ُّْ َحسَّ ًٔ اِْلَِرَحٔي ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا َیِحٌَْ بِ أج َحسَّ ًٔ َهيَّ ًُ وَُنَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل ٔ َو َوز ُِ ًُ اِْلَ  بِ

ًٔ َوبَّإس وَ  ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ ًٔ َوِنزٕو َو ًِ اِلنِٔيَهأل بِ اَل ثَََلثَْة ََل اِلَولٔئس َو َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر

ٌَ َواِمَزأَْة بَاَتِت َوَزِوُجَها ِوّما َوهُِه َلهُ كَارٔهُو َٔ هِٔه ٔشبِّرا َرُجْل أَوَّ  ُٔ َٗ ُرُؤ ِو َِ ُّٔي َظََلتُُهِه  ٌٔ  َتزَِت اخْٔق َوأََخَوا َُ َوَلِيَها 

 ٌٔ  ُمَتَعارَٔما

نب ایہج، ٰییحی نب دبعارلنمح اریبح، دیبعة نب اوسد، اقمس نب فدیل، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس دمحم نب رمع 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت وصخشں یک امنز اؿ ےک رسفں ےس اکی 

 یسک امجتع اک اامؾ ےنب افر فہ امجتع اس ےس انراض وہ )یسک رشیع فہج ےس( فہ وعرت وج رات ابتشل یھب دنلب ںیہن وہیت ، فہ رمد وج

 اس احؽ ںیم سگرے ہک اس اک اخفدن اس ےس انراض وہ )یسک وقعمؽ فہج ےس( افر فہ دف اھبیئ وج ابیمہ قلعت عطق رک دںی ۔

اوسد، اقمس نب فدیل، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب  دمحم نب رمع نب ایہج، ٰییحی نب دبعارلنمح اریبح، دیبعة نب :  رافی

 ہداس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف آدیم امجتع ںیہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دف آدیم امجتع ںیہ

     972    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ اشىزی رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ہصاو بً ونار، ربيي بً بسر، ابً بسر، ونزو بً جزاز، حرضت ابوموس

 ٔ ًِ أَب ٕ َو ًٔ َجَزاز ٔ َوِنزٔو بِ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ًُ بَِسٕر َو ثََيا الزَّبٔيُي بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی 

ُهَنا َجَناَوْة  َٔ ِو َِ َنا  َِ  ٌٔ َه اثَِيا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر
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اشہؾ نب امعر، رعیب نب دبر، انب دبر، رمعف نب رجاد، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےن رفامای دف افر دف ےس زایدہ آدیم امجتع ںیہ ۔ فآہل فملس

 اشہؾ نب امعر، رعیب نب دبر، انب دبر، رمعف نب رجاد، رضحت اوبوم،ٰی ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دف آدیم امجتع ںیہ

     973    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالواحس بً زیاز، واظه، شىيْ، حرضت ابً وباس :  راوی

َوارٔٔب  ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوبَّإس  َحسَّ ًِ ابِ ِْ َو ِىٔي ًِ الصَّ ثََيا َوأظْه َو ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَواحٔٔس بِ َحسَّ

ِنُت  ُٕ َِ ِئل  ًِ اللَّ ِّی ٔم َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَو الئَّي َٕ َِ اَل بٔتُّ ؤِيَس َخاَلًْٔ َمِيُنوىََة  أََخَذ بَٔيسٔ  َٔ َِ  ٔ ًِ َيَسارٔه ی َو

ًِ یَنٔیئهٔ  اَمىْٔ َو َٔ
َ أ َِ 

 نینم 

ئ

و
م
ل

دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص، یبعش، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ںیم رات وک اینپ اخہل اؾ ا

 ڑھکا وہ ایگ )افر تین رضحت ومیمہن ےک اپس راہ ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم اھٹ رک امنز ڑپےنھ ےگل وت ںیم آپ یک ابںیئ اجبن

 ابدنھ یل( وت آپ ےن ےھجم اینپ داںیئ اجبن ڑھکا رک دای ۔

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص، یبعش، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دف آدیم امجتع ںیہ

     974    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برک بً خلْ، ابوبرش، ابوبرک حيفی، ؼحاک بً وثناٌ، رشحبيل، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثَ  ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا اُک بِ حَّ ثََيا الؽَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ ْٕ أَبُو برِٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ نِٔىُت َجابٔزَ َحسَّ َُ اَل  َٔ ِحبٔيُل  َيا رُشَ

ِّی لََّه ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ ًَ َوِبٔس اهَّلٔ َي ًِ َینٔیئهٔ  بِ اَمىْٔ َو َٔ
َ أ َِ  ٔ ًِ َيَسارٔه ِنُت َو ُٕ َِ َِجٔئُِت  زَٔب  ٍِ  اِلَن

رکب نب ،فل، اوبرشب، اوبرکب یفنح، احضک نب امثعؿ، رشلیبح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ابںیئ اجبن ڑھکا وہ ایگ آپ ےن ےھجم داںیئ اجبن ڑھکا رک دای ۔اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب یک امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ ںیم آای افر آپ یک 

 رکب نب ،فل، اوبرشب، اوبرکب یفنح، احضک نب امثعؿ، رشلیبح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تم امنز افر اس اک رطہقیااق :   ابب

 دف آدیم امجتع ںیہ

     975    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً اىس، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی  نّص بً وَّی، وَّی، شىبہ، وبساهَّل بً مدتار، موس

ثََيا ُشِىَبةُ  ثََيا أَبٔی َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ وُل  َحسَّ ُُ َّی َر اَل َظَّ َٔ ًِ أَىَٕس  ًٔ أَىَٕس َو ًِ ُموَسْ بِ ًٔ اِلُنِدَتارٔ َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ َو

ًِ یَنٔیئهٔ َوَظلَِّت اِلَنزِأَةُ َخ  اَمىْٔ َو َٔ
َ أ َِ ًِ أَهِلٔهٔ َوبٔی  َه بٔاِمَزأَةٕ ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َيااهَّلٔ َظَّ َّ  ِل

اہلل نب اتخمر، وم،ٰی نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصن نب یلع، یلع، ہبعش، دبع

اینپ اکی اہیلہ وک افر ےھجم امنز ڑپاھ رےہ ےھت وت آپ ےن ےھجم اینپ داںیئ رطػ ڑھکا ایک افر آپ یک اہیلہ ےن امہرے ےھچیپ ڑھکے وہ رک 
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 امنز ڑپیھ ۔

 یلع، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، وم،ٰی نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رصن نب یلع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ ےک رقبی نک ولوگں اک وہان بحتسم ےہ ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک رقبی نک ولوگں اک وہان بحتسم ےہ ؟

     976    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، اونض، ونارة بً ونیر، ابومىنز، حرضت ابومسىوز انعاری :  راوی

 ًِ ٕ َو ًٔ وَُنیِر ًِ وَُناَرَة بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًِ أَبٔی َمِسُىوز ٕ َو  أَبٔی َمِىَنز

 ٔ لََّه یَِنَسُح َمَيا٘ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ُٔلُوبُُِٙه اِْلَِنَعارِٔی   َْ ٔ َتِدَتل َِ ُّوا  وُل ََل َتِدَتلٔ ُٕ ََلةٔ َوَي بََيا فٔی العَّ

ًَ یَلُوىَُهِه  ًَ َیلُوىَُهِه ثُهَّ الَّٔذی  لَٔيلَٔيىِْ ٔمِيُِٙه أُولُوا اِْلَِحََلؤ َواليَُّهی ثُهَّ الَّٔذی

د ااصنری رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اشمع، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، رضحت اوبوعسم

فملس امنز ےک ےئل ڑھکے وہےت( فتق امہرے دنکوھں رپ اہھت ریھپےت افر رفامای رکےت ےھت آےگ ےھچیپ تم وہان ںیہک اہمترے 

ؽ ںیم( داوشنر افر ذی وعشر ولگ ڑھک
ّ
ے وہں رھپ دولں ںیم االتخػ دیپا وہ اجےئ  م ںیم ےس ریمے رقبی رقبی )ینعی فص اف

 وج ولگ اؿ ےس رقبی وہں رھپ وج ولگ اؿ ےس رقبی وہں ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اشمع، امعرة نب ریمع، اوبرمعم، رضحت اوبوعسمد ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک رقبی نک ولوگں اک وہان بحتسم ےہ ؟

     977    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وبسالوہاب، حنيس، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا َوبِ  ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًِ أَىَٕس  ثََيا حَُنِيْس َو ُس اِلَوهَّأب َحسَّ

ٌَ َواِْلَِنَعاُر لَٔيأُِخُذوا َوِيهُ  ٌِ َیلَٔيُه اِلُنَهأجزُو  یُٔحبُّ أَ

ی، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

م

 

 ہ ض
ج

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنسپ رکےت رصن نب یلع 

 ےھت ہک اہمرجنی ف ااصنری آپ ےک رقبی وہں اتہک آپ ےس )ملع افر ااکحؾ( احلص رکںی ۔

ی، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک رقبی نک ولوگں اک وہان بحتسم ےہ ؟

     978    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو رکیب، ابً ابی زائسہ، ابواشہب، ابونرضة، حرضت ابوُىيس :  راوی

 ٌَّ ٔىيٕس أَ َُ ًِ أَبٔی  َة َو ًِ أَبٔی َنرِضَ ًِ أَبٔی اِْلَِشَهٔب َو ًُ أَبٔی َزائَٔسَة َو ثََيا ابِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

وا بٔی َوِلَيأِتَ  أَِتنُّ َِ ُموا 
سَّ َٕ اَل َت َٕ َِ ا  ّ َه َرأَی فٔی أَِظَحابٔهٔ َتأََخُّ لَّ َُ هُِه اهَّلُ َو َّْ یَُؤَِخَ ٌَ َحً و ُ

ِوْو یََتأََخَّ َٔ ِه ََل َیزَاُل  ُ٘ ًِ َبِىَس  هَّ بُِٔٙه َم

اوب رکبی، انب ایب زادئہ، اوبابہش، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی ہک 
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ڑبوھ افر ریمی ریپفی رکف افر اہمترے دعب فاےل اہمتری ریپفی رکںی ھچک ہشیمہ آپ ےک احصہب ںیم ضعب ےھچیپ رےتہ ںیہ وت رفامای آےگ 

 ےھچیپ وہےت رےتہ ںیہ یتح ہک اہلل اعتٰیل یھب رھپ اؿ وک ےھچیپ رک دےتی ںیہ ۔

 اوب رکبی، انب ایب زادئہ، اوبابہش، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامتم اک زایدہ دقحار وکؿ ےہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامتم اک زایدہ دقحار وکؿ ےہ

     979    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً ہَلل ظوآ، یزیس بً زْیي، خالس حذاٍ، ابؤَلبہ ، حرضت مالک بً حویز ُ :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو أئ َو
ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ یِٕي َو َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ اِلُحَویِز ُٔٔ   َمالٔٔک بِ

ا أََرِزىَا أَل  َلنَّ َِ َه أَىَا َوَظاحْٔب لٔی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي أَِذىَا َوأَٔامَٔی أََتِيُت اليَّ َِ ََلةُ  ِت العَّ اَل َلَيا إَٔذا َحرَضَ َٔ  َٓ ا ِنّٔصَ

َنا ُ٘ بَرُ ِ٘ َُٙنا أَ  َوِلَيُؤمَّ

رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، اخدل ذحاء، اوبالقہب ، رضحت امکل نب وحریث رفامےت ںیہ ںیم افر ریمے اکی اسیھت روسؽ 

رض وہےئ )افر ھچک رعہص احرض دختم رہ رک( بج فاسپ اجےن ےگل وت آپ ےن رفامای اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اح

بج امنز اک فتق وہ وت  م اذاؿ دف افر ااقتم وہک )ینعی  م ںیم ےس رہ اکی اذاؿ یھب دے اتکس ےہ افر ااقتم یھب ہہک اتکس ےہ( افر وج 

 ایک( ۔  م ںیم ڑبا ےہ فہ اامؾ ےنب )ویکہکن ملع وت دفونں ےن ربارب احلص

 رضحت امکل نب وحریث رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، اخدل ذحاء، اوبالقہب ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامتم اک زایدہ دقحار وکؿ ےہ

     980    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار محنس بً جىرف، شىبہ، اُناويل بً رجاٍ، اوس بً ؼنىج، حرضت ابومسىوز :  راوی

ا َٔ ًَ َؼِنَىٕج  نِٔىُت أَِوَس بِ َُ اَل  َٔ ًٔ َرَجإئ  َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ نِٔىُت أَبَا َمِسُىوزٕ َحسَّ َُ َل 

 َ ٌِ كَاى إٔ َِ َٙٔتأب اهَّلٔ  ٔ ُؤهُِه ل ِوَو أرَِقَ َٕ َه َیُؤوُّ اِل
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ ُهِه َي ِلَيُؤمَّ َِ َواّئ  َُ ائَُتُهِه  ِت رٔقَ

ِليَ  َِ َواّئ  َُ ٌِ كَاىَِت اِلهِٔجَزةُ  إٔ َِ َسُمُهِه هِٔجَزّة  ِٔ ِلَفاىٔهٔ َوََل یُِجَلِس َوََّی أَ ُُ يًّا َوََل یَُؤوَّ الزَُّجُل فٔی أَهِلٔهٔ َوََل فٔی  ُٔ بَرُهُِه  ِ٘ ُهِه أَ ُؤمَّ

ٌٕ أَِو بٔإٔذِىٔهٔ  َمتٔهٔ فٔی بَِیتٔهٔ إَٔلَّ بٔإٔذِ  َترِکٔ

، رضحت اوبوعسمد رفامےت ںیہ
 
 

م 

 

ض

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اامسلیع نب راجء، افس نب 

 ےن رفامای وقؾ اک اامؾ فہ ےنب وج اتکب اہلل وک بس ےس زایدہ )ھجمس وبھج رک ریسفت ف اعمین ےس فافق وہ رک( ڑپےنھ فاال وہ )ہک اس زامےن

ر رقآؿ یمہف( ںیم ربارب ںیم اقری ےتہک یہ اےس ےھت وج ریسفت ےک اسھت رقآؿ ڑپاتھ اھت آج لک یک رطح ضحم اافلظ یک رقآت )اف

وہں وت سج ےن ےلہپ رجہت یک فہ اامؾ ےنب ارگ فہ رجہت ںیم یھب ربارب وہ اجںیئ وت وج اؿ ںیم رمع ردیسہ وہ فہ اامؾ ےنب افر وکیئ صخش 

ااّل ہی ہک فہ وخد  دفرسے ےک رھگ ںیم ای ایکس فاجتہ افر اایتخر یک ہگج ںیم اامؾ ہن ےنب افر ہن اےکس رھگ ںیم زعت ف رکتمی یک ہگج ےھٹیب

 ( ااجزت ددیے )وت رھپ وکیئ رحج ںیہن

، رضحت اوبوعسمد :  رافی
 
 

م 

 

ض

 دمحم نب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اامسلیع نب راجء، افس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ رپ ایک فابج ےہ ؟
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ رپ ایک فابج ےہ ؟

     981    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُىيس بً ُلامیٌ، وبسالحنيس بً ُلامیٌ، حرضت ابوحازو :  راوی

 ٌَ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل  َحسَّ َٔ ثََيا أَبُو َحازٔوٕ  َُِلِيٕح َحسَّ أَُخو 

ٌَ بٔهِٔه  و ِؤمهٔ ُيَعلُّ َٔ  ٌَ ِسُو ِٔتَِيا َٕ اؤٔسیُّ ُي ِىٕس السَّ َُ  ًُ ِهُل بِ َُ  ٌَ ِّی  كَا ٔن اَل إ َٔ ًِ اِلَٕٔسؤ َما َلَک  َىُل َوَلَک ٔم ِّ ٕٔيَل َلُه َت َِ

 ٌِ ٔ َلُه َوَلُهِه َوإ َِ  ًَ ٌِ أَِحَس إٔ َِ  ًْ َٔماُو َؼأم ِْ وُل ا ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َىَلِيهٔ َوََل َوَلِيهِٔه َُ َِ اَئ َيِىىْٔ  َُ  أَ

دیعس نب امیلسؿ، دبعادیمحل نب امیلسؿ، رضحت اوباحزؾ ےتہک ںیہ ہک رضحت لہس نب دعس اینپ وقؾ ےک وجاونں وک  اوبرکب نب ایب ہبیش،

آےگ رکےت ، فہ امنز ڑپاھےت وت اؿ ےس دروخاتس یک یئگ ہک آپ ااسی )ویکں( رکےت ںیہ احالہکن آپ اےنت دقمی االالسؾ احصیب ںیہ وت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس رفام رےہ ےھت ہک اامؾ اضنم ےہ )دتقمویں یک امنز اک( اذٰہا ارگ فہ  اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

یہ ایھچ رطح امنز ڑپاھےئ وت اس اک افدئہ اامؾ افر دتقمی بس وک ےہ افر ارگ ربا رکے )وت ااکس ف ابؽ یھب دفونں رپ وہاگ اامؾ رپ ایکس وکات

رقمر رکےن یک فہج ےس ہک اوہنں ےن اےسی صخش وک ویکں اامؾ انبای ہی آرخت ںیم ےہ افر داین یک فہج ےس افر دتقمویں رپ اس وک اامؾ 

 ںیم ہی ہک ارگ اامؾ یک امنز حیحص ہن وہیئ وت دتقمویں یک یھب حیحص ہن وہ یگ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیعس نب امیلسؿ، دبعادیمحل نب امیلسؿ، رضحت اوباحزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ رپ ایک فابج ےہ ؟

     982    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، او َغاب، وٕيلہ، حرضت َُلمہ بيت َح :  راوی

 ًِ اُل َلَها َؤٕيَلُة َو َٕ ًِ اِمَزأَةٕ ُي إب َو ًِ أُِو َُغَ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َشَة  َحسَّ ََلَمَة بِٔئت اِلَُحِ أُِخٔت ََخَ َُ

ِتٔی َوََّی اليَّ  وُل َیأ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ نِٔىُت الئَّي َُ اَلِت  ِّی بٔهِٔه َٔ ٌَ إَٔماّما يَُعَّ اَوّة ََل َیجُٔسو َُ  ٌَ وُمو ُٕ ٌْ َي  أس َزَما

ں اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اؾ رغاب، ہلیقع، رضحت السہم تنب رح رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت انس ولوگ

یئ اامؾ ہن ےلم اگ وج اؿ وک امنز ڑپاھےئ )ویکہکن اہجتل  لیھ اجےئ یگ رپ اکی دفر ااسی یھب آےئ اگ ہک دری کت ڑھکے رںیہ ےگ نکیل وک

 افر اامتم ےک القئ وکیئ صخش یھب امجتع ںیم ہن وہاگ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اؾ رغاب، ہلیقع، رضحت السہم تنب رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ رپ ایک فابج ےہ ؟

     983    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مَحز بً ُلنہ وسنی، ابً ابی حازو، وبسالزحنً بً َحملہ، حرضت ابووَّی ہنسانی :  راوی

ًِ أَ  َمَلَة َو ًٔ ََحِ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٕ َو ًُ أَبٔی َحازٔو ثََيا ابِ َلَنَة اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ َج فٔی َحسَّ َُّه ََخَ بٔی َوَّٓٔیٕ اِلَهِنَسانِٔی أَى

َلوَ  ًِ العَّ ََِحاىَِت َظََلْة ٔم  ُّْ ٕ اِلُجَهىٔ ًُ َوأمز َبُة بِ ِٕ ّٔیَيٕة ِٔيَها وُ َيا بَٔذلَٔک أَىَِت َُ ُّٕ ََّک أََح ُِٔلَيا َلهُ إٔى َيا َو ٌِ یَُؤمَّ أََمزِىَاُه أَ َِ أت 

َّی اهَّلُ َولَ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  ٔن اَل إ َٕ َِ بَی 
َ أ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ أَوَّ اليَّاَس َظاحُٔب َر وُل َم ُٕ لََّه َي َُ ِيهٔ َو

 َ أ َىَلِيهٔ َوََل َوَلِيهِٔه َِ َِ ًِ َذلَٔک َشِيّئا  َغ ٔم َٕ ًِ اىَِت ََلةُ َلهُ َوَلُهِه َوَم َِالعَّ  َظاَب 

 این ےس رفاتی ےہ ہک فہ یتشک ںیم وسار ےھت سج ںیم ہبقع 
 
رحمز نب ہملس دعین، انب ایب احزؾ، دبعارلنمح نب رحہلم، رضحت اوبیلع ہ

ای مہ ےن اؿ ےس دروخاتس یک ہک اامتم رکفاںیئ افر رعض ایک آپ مہ بس ںیم اامتم نب اعرم ،ینہ یھب ےھت اکی امنز اک فتق آ
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وج  ےک زایدہ دقحار ںیہ۔ آپ ےک احصیب وت اوہنں ےن ااکنر رفامای افر رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس

اک ارج اس وک یھب ےلم اگ افر ولوگں وک یھب افر سج ےن اس ںیم وکاتیہ یک وت ولوگں اک اامؾ ےنب افر حیحص رطقی ےس اامتم رکے وت امنز 

 اس اامؾ وک انگہ وہاگ دتقمویں وک ہن وہاگ ۔

 این :  رافی
 
 رحمز نب ہملس دعین، انب ایب احزؾ، دبعارلنمح نب رحہلم، رضحت اوبیلع ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ولوگں اک اامؾ ےنب وت فہ یکلہ امنز ڑپاھےئ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج ولوگں اک اامؾ ےنب وت فہ یکلہ امنز ڑپاھےئ

     984    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، اُناويل، ٔيس، حرضت ابومسىوز :  راوی

ًِ أَبٔی َمِسُىو ِيٕس َو َٔ  ًِ َنٔىيُل َو ُِ ٔ ثََيا إ ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ َّْ َظَّ ٔي اَل أَتَی اليَّ َٔ زٕ 

ُ فٔی َظََلةٔ الِ 
ِّی َْلََتأََخَّ ٔن وَل اهَّلٔ إ ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه َرُجْل  لَّ َُ وَل اهَّلٔ َو ُُ َنا َرأَیُِت َر َِ اَل  َٔ ٌٕ لَٔنا یُٔفيُل بَٔيا ِٔيَها  ََُِل ًِ أَِجٔل  َساةٔ ٔم ٍَ

 ٌَّ ٔ اَل یَا أَیَُّها اليَّاُس إ َٕ َِ ٌََؽّبا ٔمِيُه َیِوَمئٕٔذ  قُّ فٔی َمِوؤَمٕة أََشسَّ  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو أَیُُِّٙه َما َظ َظَّ َِ  ًَ ی َّی ٔمِيُِٙه ُمَيرِفٔ َّ

َٙبٔیَر َوَذا اِلَحاَجةٔ  َْ َواِل ٔىي ٌَّ ِٔيهِٔه الؽَّ إٔ َِ ِليَُجوِِز  َِ  بٔاليَّأس 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، سیق، رضحت اوبوعسمد رفامےت ںیہ ہک اکی اصبح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

بح یک فہج ےس امنز رجف یک )امجتع( ےس رہ اجات وہں ہک فہ رجف یک امنز ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! الفں اص

 یرک  ڑپاھےت ںیہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک تحیصن رفامےت وہےئ یھبک اےنت ہصغ ںیم ںیہن داھکی انتج

 رکےن فاےل ںیہ ،  م ںیم ےس وکیئ یھب ولوگں وک امنز اس دؿ داھکی )رفامای اے ولوگ!  م ںیم ےس ضعب )دنی ےک ابرے ںیم( رفنتم

ے ہک ولوگں ںیم زمکفر افر نس ردیس افر رضفرت دنم )سج ےن امنز ےک دعب وکیئ رضفرت وپری 

ئ

ی
 
سلي
ڑپاھےئ وت رصتخم امنز ڑپاھےئ ا
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 رکےن ےئلیک اجان ےہ( بس مسق ےک ولگ وہےت ںیہ ۔

 ، رضحت اوبوعسمددمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج ولوگں اک اامؾ ےنب وت فہ یکلہ امنز ڑپاھےئ

     985    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنس بً وبسة و حنيس بً مسىسة، حناز بً زیس، وبسالىزیز بً ظہيب، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ٔ ًُ َزیِٕس أَىَِبأَىَا َوِبُس اِلَىز ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َمِسَىَسَة  ًُ َوِبَسَة َوحَُنِيُس بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًٔ َمال ًِ أَىَٔس بِ ًُ ُظَهِيٕب َو ٔ بِ ٕک یز

ََلةَ  َه یُؤجزُ َویُتٔهُّ العَّ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ 

ادمح نب دبعة ف دیمح نب دعسمة، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص 

 ا رفامای رکےت ےھت ۔اہلل ہیلع فآہل فملس رصتخم افر لمکم امنز اد

 ادمح نب دبعة ف دیمح نب دعسمة، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج ولوگں اک اامؾ ےنب وت فہ یکلہ امنز ڑپاھےئ

     986    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ رفماےت ہيں ٘ہ حرضت مىاذ بً جبل رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

َّی ُمَىاذُ بِ  اَل َظَّ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َجَبٕل اِْلَِنَعارٔیُّ بٔأَِظَحابٔهٔ َحسَّ

أُِخبَٔر ُمَى  َِ َّی  ََِعَّ َٓ َرُجْل ٔميَّا  َِاِنَّصَ َفوََّل َوَلِيهِٔه  َِ ََ َذلَٔک الزَُّجَل َظََلَة اِلٔىَصأئ  ا بََل َلنَّ َِ  ْٖ ٔ َّهُ ُمَياِ اَل إٔى َٕ َِ اْذ َوِيهُ 

َّی  ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٕ َِ اَل َلُه ُمَىاْذ  َٔ أَِخبََرُه َما  َِ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َزَخَل َوََّی َر ٌِ َتُٙو َه أَتُزٔیُس أَ لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اىّا یَ  تَّ َه َربَِک اِْلَِوََّی َواللَِّئل إَٔذا يَ َِ ُِ ِبِح ا َُ ِنٔس َوُؼَحاَها َو أِ بٔالصَّ َِارِقَ ٔه ا ُمَىاذُ إَٔذا َظلَِّيَت بٔاليَّأس  ُِ أِ بٔا ْ َوارِقَ ََ ٍِ

 َربَِک 

 ےن اےنپ دتقمویں وک دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع

 افر اےلیک امنز ادا رکیل رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع وک اتبای

ئ

ایگ وت  اشعء یک امنز ڑپاھیئ وت امنز وک ابمل ایک وت مہ ںیم ےس اکی اصبح لچ دی 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رفامای فہ انمقف ےہ )ویکہکن اس دفر ںیم انمقف یہ امجتع وھچڑا رکےت ےھت( بج اؿ اصبح وک ہی ولعمؾ وہا وت روس

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع ےن وج ھچک اہک اھت انس دای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ھ ایل رکف۔)رضحت اعمذ وک اخمبط رک ےک( رفامای اے اعمذ ! )اےسی اکؾ رک ےک(  م ہنتف ابز اننب اچےتہ وہ بج ولوگں وک امنز ڑپاھؤ وت ڑپ

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےنب وت فہ یکلہ امنز ڑپاھےئ وج ولوگں اک

     987    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، محنس بً اُحٖ، ُىيس بً ابی ہيس، مرطٓ بً وبساهَّل بً شدیر، حرضت  :  راوی

 وثناٌ بً ابی الىاػ رضْ اهَّل ويہ
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ٔىئس  َُ  ًِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٓٔ بِ ًِ ُمرَطِ ًٔ أَبٔی هِٔيٕس َو بِ

ٌَ نَٔخُ  وُل كَا ُٕ ًَ أَبٔی اِلَىأػ َي ٌَ بِ نِٔىُت وُِثَنا َُ اَل  َٔ  ٔ ًٔ الِصِدیر لََّه حٔیَن َوِبٔس اهَّلٔ بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔلَیَّ الئَّي  َما َوهَٔس إ

ٌَّ ِٔيهِٔه  إٔ َِ ّٔهِٔه  ٔسِر اليَّاَس بٔأَِؼَى ِٔ ٔ َوا ََلة ٌُ َتَجاَوِز فٔی العَّ اَل لٔی َیا وُِثَنا َٔ  ْٔ ٔ ائ َزنٔی َوََّی الفَّ ٕٔيَه أَمَّ ٍٔیَر َوالسَّ َٙبٔیَر َوالعَّ  اِل

 اِلَحاَجةٔ  َواِلَبٔىيَس َوَذا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دمحم نب ااحسؼ ، دیعس نب ایب دنہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ریض 

اشد رفامای اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن قافئ اک اریم رقمر رفامای وت آرخی تحیصن ہی رفامیئ ، ار

اے امثعؿ ! امنز ںیم ااصتخر رکان افر ولوگں وک اؿ ںیم بس ےس زمکفر ےک ربارب انھجمس اس ےئل ہک ولوگں ںیم نس ردیسہ ف مک نس ، امیبر 

 افر دفر ےک راہیشئ افر رضفرت دنم بس وہےت ںیہ ۔

، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دمحم نب اقحس، دیعس نب ایب دنہ :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج ولوگں اک اامؾ ےنب وت فہ یکلہ امنز ڑپاھےئ

     988    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، شىبہ، ونزو بً مزة، ُىيس بً مسيب، حرضت وثناٌ ابً ابی الىاػ رضْ  :  راوی ْٰ وَّی بً اُناويل، ونزو بً وَّی، یحٌ

 اهَّل ويہ

ثََيا ُشِىبَ  ثََيا یَِحٌَْ َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ َنٔىيَل َحسَّ ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ اِلُنَسئَّب َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًُ ُمزََّة َو ثََيا َوِنزُو بِ ُة َحسَّ

َه إَٔذا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل لٔی َر َٔ ٌَّ نَٔخَ َما  ًُ أَبٔی اِلَىأػ أَ ٌُ بِ اَل َحسَّ َُ وُِثَنا َّْ بٔهِٔه  َٔ أَخٔ َِ ِوّما  َٔ  أََمِنَت 

ٰییحی، ہبعش، رمعف نب رمة، دیعس نب بیسم، رضحت امثعؿ انب ایب ااعلص ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک یلع نب اامسلیع، رمعف نب یلع، 
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  م یسک امجتع ےک اامؾ ونب وت اؿ رپ فیفخت رکان ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آرخی ابت وج  ھج ےس رفامیئ بج

 ف نب رمة، دیعس نب بیسم، رضحت امثعؿ انب ایب ااعلص ریض اہلل ہنعیلع نب اامسلیع، رمعف نب یلع، ٰییحی، ہبعش، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج وکیئ اعرہض شیپ آ اجےئ وت اامؾ امنز ںیم فیفخت رک اتکس ےہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج وکیئ اعرہض شیپ آ اجےئ وت اامؾ امنز ںیم فیفخت رک اتکس ےہ

     989    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وبساَلوَّٰی، ُىيس، ٔتازة، حرضت اىس :  راوی

ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی  ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  َحسَّ

 ِْ ٔي َنُي بُکَاَئ العَّ ُِ
َ أ َِ ِّی أُرٔیُس إٔـَاَلَتَها  ٔن ََلةٔ َوإ ِّی َْلَِزُخُل فٔی العَّ ٔن َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ا أَِوَلُه َظَّ ُز فٔی َظََلتٔی ٔمنَّ أََتَجوَّ َِ لَٔوِجسٔ   

 أُِمهٔ بٔبُکَائٔهٔ 

ی، دبعاالٰیلع، دیعس، اتقدة، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم امنز رشفع 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

ااصتخر رک اتیل وہں اس ےئل ہک  رکات وہں وت یرک  امنز ڑپےنھ اک ارادہ وہات ےہ رھپ یھبک ںیم یسک ےچب ےک رفےن یک آفاز اتنس وہں وت امنز ںیم

 ےھجم ولعمؾ ےہ ہک ےچب یک امں وک اس ےک رفےن یک فہج ےس رپاشیپین وہیگ ۔

ی، دبعاالٰیلع، دیعس، اتقدة، رضحت اسن :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 بج وکیئ اعرہض شیپ آ اجےئ وت اامؾ امنز ںیم فیفخت رک اتکس ےہ

     990    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً ابی رکینہ َحانی، محنس بً ُلنہ، محنس بً وبساهَّل بً وَلثہ، ہصاو بً حساٌ، حسً، حرضت  :  راوی

 ابی الىاػ وثناٌ بً

ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ًِ ُمَحنَّسٔ بِ َلَنَة َو َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ انٔیُّ َحسَّ یَنَة اِلََحَّ ًُ أَبٔی رَکٔ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ َحسَّ ًِ هَٔصاؤ بِ ًٔ وََُلثََة َو  بِ

وُل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی اِلَىأػ  ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًٔ َو ًِ اِلَحَس ٌَ َو ا ِْ َحسَّ ٔي َنُي بُکَاَئ العَّ ُِ ِّی َْلَ ٔن لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

 ٔ ََلة ُز فٔی العَّ أََتَجوَّ َِ 

 اامسلیع نب ایب رکہمی رحاین، دمحم نب ہملس، دمحم نب دبعاہلل نب الع،ہ، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ےن ایبؿ رفامای

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم ےچب ےک رفےن یک آفاز نس رک امنز رصتخم رک داتی وہں۔ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اامسلیع نب ایب رکہمی رحاین، دمحم نب ہملس، دمحم نب دبعاہلل نب الع،ہ، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج وکیئ اعرہض شیپ آ اجےئ وت اامؾ امنز ںیم فیفخت رک اتکس ےہ

     991    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، وبساهَّل بً ابی ٔتازة، حرضت  :  راوی وبسالزحنً بً ابزاہيه، ونز بً وبسالواحس و برش بً برک، اوزاعی، یحٌ

 ابؤتازہ رضْ اهَّل ويہ

ًِ اِْلَِوَزا ًُ برَِکٕ َو ًُ َوِبٔس اِلَواحٔٔس َوبرِٔشُ بِ ثََيا وَُنزُ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًِ َوِبسٔ عٔ َحسَّ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ِی َو
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ُٔوُو فٔی  ِّی َْلَ ٔن لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  َتاَزَة َو َٔ ًٔ أَبٔی  ٌِ أُـَوَِل ِٔيَها اهَّلٔ بِ ٔ َوأَىَا أُرٔیُس أَ ََلة العَّ

 َ أ َِ  ِْ ٔي َنُي بُکَاَئ العَّ ُِ
َ أ َّٖ َوََّی أُِمهٔ َِ ٌِ َيُص اهَٔيَة أَ ُز رَکَ  َتَجوَّ

ہنع دبعارلنمح نب اربامیہ، رمع نب دبعاولادح ف رشب نب رکب، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدة، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل 

 یسک رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم امنز ںیم ڑھکا وہات وہں ارادہ وہات ےہ ہک یرک  امنز ادا رکفں۔ رھپ

 ےچب ےک رفےن یک آفاز انسیئ دیتی ےہ وت امنز رصتخم رک داتی وہں اس ےئل ہک ےھجم ہی دنسپ ںیہن ہک ےچب یک امں وک رپاشیین وہ ۔

دبعارلنمح نب اربامیہ، رمع نب دبعاولادح ف رشب نب رکب، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدة، رضحت اوباتقدہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وفصں وک دیس اھ رک ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وفصں وک دیس اھ رک ان

     992    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اونض، مسيب بً راِي، تنيه بً رطِہ، حرضت جابز بً ُنزہ رضْ اهَّل ويہ وَّی بً محنس، و٘يي، :  راوی

 ًٔ ًِ َتنٔئه بِ ًٔ َرإِٔي َو ًِ اِلُنَسئَّب بِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ُنَزَة َحسَّ َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز َة َو َِ رَطَ

 َ٘  ٌَ و ُّّ لََّه أَََل َتُع َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َوائِٔی  ُّْ السُّ َْ َتُع ِي َ٘ ُِٔلَيا َو اَل  َٔ َُٙة ؤِيَس َربَِها  ٔ ُّْ اِلَنََلئ َنا َتُع

 ِْ ٌَ فٔی العَّ و َٓ اِْلَُوَل َویَتََراظُّ ُّو ٌَ العُّ و اَل یُتٔنُّ َٔ ُة ؤِيَس َربَِها 
َٙ ٔ  اِلَنََلئ

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع 

فآہل فملس ےن رفامای  م اس رطح ںیفص ویکں ںیہن انبےت ےسیج رفےتش ںیفص انبےت ںیہ اہک مہ ےن رعض ایک ہک رفےتش ےسیک ںیفص انبےت 
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 ںیہ ؟ رفامای ایلگ وفصں وک لمکم رکے ںیہ افر فص ںیم وخب لم رک ڑھکے وہےت ںیہ ۔

 عیک، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم، ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وفصں وک دیس اھ رک ان

     993    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، شىبہ ، نّص بً وَّی، وَّی، برش بً ونز شىبہ، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ  ثََيا َنِّصُ بِ ًِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ وَُنَز  ثََيا أَبٔی َوبرِٔشُ بِ

وُّ  َُ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو ٌَّ َتِسؤیََة َحسَّ ٔ إ َِ َُِِٙه  ُّو وا ُظ

 ٔ ََلة ًِ َتَناؤ العَّ ٓٔ ٔم ُّو  العُّ

نب دیعس، ہبعش ، رصن نب یلع، یلع، رشب نب رمع ہبعش، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ  دمحم نب اشبر، ٰییحی

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ وفصں وک ربارب رکف اس ےئل ہک وفصں وک ربارب رکان امنز وک وپرا رکےن ںیم دالخ ےہ ۔

 نب دیعس، ہبعش ، رصن نب یلع، یلع، رشب نب رمع ہبعش، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع دمحم نب اشبر، ٰییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وفصں وک دیس اھ رک ان
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     994    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ُناک بً َحب، حرضت نىناٌ بً بصیر رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 َّ ٕب أَى ًُ ََحِ َناُک بِ ُٔ ثََيا  ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ هُ َحسَّ ًَ َبٔصیر ٌَ بِ نَٔي اليُِّىَنا َُ

 َیِجَىَلُه ٔمِثَل الزُِّمٔح أَِو الِ 
َّْ َّْ َحً لََّه يَُسوِی العَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ أَی َظِسَر َرُجٕل َي اَل رَفَ َٔ ِٕٔسحٔ 

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ًَّ اهَّلُ بَیَِن ُوُجوهُِٔٙه ىَاتّٔئا  َّ ٔ َُِِٙه أَِو َلُيَدال ُّو وا ُظ وُّ َُ  َه 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ح رک دےتی ےھت رفامےت ںیہ اکی ابر آپ ےن اکی داھکی ہک فملس فص وک اےسی دیساھ رکےت ےھت ہک اس وک ابلک ریت ای ربیھچ یک رط

 اکی رمد اک ہنیس آےگ ڑباھ وہا ےہ ، رفامای اینپ وفصں وک ربارب رکف فرہن اہلل اعتٰیل  م ںیم وھپٹ ڈاؽ دںی ےگ ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وفصں وک دیس اھ رک ان

     995    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ :  راوی

 ٔ ًِ َوائ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًُ رُعِ ثََيا هَٔصاُو بِ ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ َصَة 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َىهُ اهَّلُ بَٔها زَ  َظَّ َِ َجّة َر  رُفِ
سَّ َُ  ًِ َٓ َوَم ُّو ٌَ العُّ ًَ َئعلُو ٔذی

ٌَ َوََّی الَّ و ََٙتهُ ُيَعلُّ ٔ ٌَّ اهََّل َوَمََلئ ٔ  َرَجّة إ

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل

لج الجہل را ت انزؽ رفامےت ںیہ افر رفےتش داعںیئ رکےت ںیہ اؿ ےک ےئل وج وفصں وک المےت افر وجڑےت ںیہ افر وج اخیل ہگج وک رھب 
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 دے اہلل اعتٰیل اس فہج ےس اس اک اکی درہج دنلب رفامےت ںیہ ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ؽ یک تلیضف
ّ
 فص اف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

ؽ یک تلیضف
ّ
 فص اف

     996    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، محنس بً ابزاہيه، خالس بً مىساٌ،  ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، :  راوی ہصاو زُتوائی، یحٌ

 حرضت رعباؿ بً ُاریہ

ًِ َیِحٌَ  ُتَوائٔیُّ َو ُِ
ٌَ أَىَِبأَىَا هَٔصاْو السَّ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ْ بِ

وَل اهَّلٔ ُُ ٌَّ َر ارَٔیَة أَ َُ  ًٔ بَأؿ بِ ًِ رٔعِ ٌَ َو ًٔ َمِىَسا ًِ َخالٔٔس بِ ِْ إٔبَِزاهٔيَه َو رٔفُ لٔلعَّ ٍِ ٌَ َيِسَت َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

انٔی َمزَّةّ  ؤ ثَََلثّا َولٔلثَّ سَّ َٕ  اِلُن

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ایب ریثک، دمحم نب اربامیہ، اخدل نب دعماؿ، رضحت رعابض نب اسرہی ےس 

  اہلل ہیلع فآہل فملس فص افؽ ےک ےئل نیت ابر افر دفرسی ےک ےئل اکی ابر اافغتسر رفامای رکےت ےھت ۔رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ایب ریثک، دمحم نب اربامیہ، اخدل نب دعماؿ، رضحت رعابض نب  :  رافی

 اسرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

ؽ یک تلیضف
ّ
 فص اف

     997    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس و محنس بً جىرف، شىبہ، ـلحہ بً مّصٓ، وبسالزحنً بً  :  راوی ووُجہ، حرضت بزاٍ محنس بً بصار، یحٌ

 بً وازب رضْ اهَّل ويہ

اَل  َٔ ثََيا ُشِىَبُة  اَل َحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ  ُس بِ ٔىيٕس َوُمَحنَّ َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕٓ َحسَّ ًَ ُمَّصِ نِٔىُت ـَِلَحَة بِ َُ

وُل  ُٕ َجَة َي َُ ًَ َوِو ًٔ بِ نِٔىُت َوِبَس الزَِّحَن َُ وُل  ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ ًَ َوازٕٔب َي نِٔىُت اِلبََراَئ بِ َُ

لٔ  ِْ اِْلَوَّ ٌَ َوََّی العَّ و ََٙتهُ يَُعلُّ ٔ ٌَّ اهَّلَ َوَمََلئ ٔ وُل إ ُٕ  َي

، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ایبؿ دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج، ہبعش، ہحلط نب رصمػ، دبعارلنمح نب وعہجس

 رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اراشد رفامےت انس اہلل اعتٰیل فص افؽ رپ را ت انزؽ رفامےت ںیہ افر رفےتش

 اؿ ےک ےئل داعےئ رفغمت رکےت ںیہ ۔

 ، ہحلط نب رصمػ، دبعارلنمح نب وعہجس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

ؽ یک تلیضف
ّ
 فص اف

     998    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو ثور ابزاہيه بً خالس، ابؤفً، شىبہ، ٔتازة، خَلس، ابوراِي، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ًِ ًِ خََٔلٕس َو َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًٕ َحسَّ َف َٔ ثََيا أَبُو  ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا أَبُو ثَِوٕر إٔبَِزاهٔيُه بِ ًِ َحسَّ اَل   أَبٔی َرإِٔي َو َٔ أَبٔی هَُزیَِزَة 

َوْة  ٔل َلکَاىَِت رُقِ ِْ اِْلَوَّ ٌَ َما فٔی العَّ لََّه َلِو َيِىَلُنو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ 

یلص اہلل ہیلع  اوب وثر اربامیہ نب اخدل، اوبنطق، ہبعش، اتقدة، الخس، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

فآہل فملس ےن رفامای ارگ ولوگں وک فص افؽ یک تلیضف ولعمؾ وہ وت )رہ اکی فص افؽ ںیم امنز ڑپےنھ اک وخا دنمشہ افر رحصی وہ اجےئ 

 افر رھپ االتخػ ف زناع متخ رکےن ےک ےئل( رقہع اکنانل ڑپے ۔

 راعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوب وثر اربامیہ نب اخدل، اوبنطق، ہبعش، اتقدة، الخس، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

ؽ یک تلیضف
ّ
 فص اف

     999    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً معفی حنصْ، اىس بً وياؿ، محنس بً ونزو بً ولٕنہ ، ابزاہيه بً وبسالزحنً بً ووٓ، حرضت  :  راوی

 وبسالزحنً بً ووٓ رضْ اهَّل ويہ

ًٔ َولِ  ًُ َوِنزٔو بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ؤَيإؿ َحسَّ ثََيا أَىَُس بِ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ َنَة َو ًٔ َوبِسٔ  َٕ إٔبَِزاهٔيَه بِ

َٙتَ  ٔ ٌَّ اهَّلَ َوَمََلئ ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ٕٓ َو ًٔ َوِو ًٔ بِ لٔ الزَِّحَن ِْ اِْلَوَّ ٌَ َوََّی العَّ و  هُ ُيَعلُّ

نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل دمحم نب یفصم یصمح، اسن نب ایعض، دمحم نب رمعف نب ہمقلع ، اربامیہ 

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل را ت انزؽ رفامےت ںیہ فص افؽ رپ افر رفےتش اؿ ےک ےئل 

 ششخب یک داعںیئ امےتگن ںیہ ۔

ف نب ہمقلع ، اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت دبعارلنمح نب وعػ دمحم نب یفصم یصمح، اسن نب ایعض، دمحم نب رمع :  رافی
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 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں یک ںیفص

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وعروتں یک ںیفص

     1000    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، وبسالىزیز بً محنس، وَلٍ، اٌ ٘ے والس، ُہيل، اٌ ٘ے والس، حرضت ابویز ہزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ أَبٔيهٔ َو ًِ اِلَىََلٔئ َو ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َهِيٕل َو ُُ  ًِ بٔی هَُزیَِزَة و َو

لُ  َها أَوَّ َها َورَشُّ ٓٔ الِيَسأئ نَٔخُ ُّو لََّه َخیِرُ ُظ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ لَُها هَُزیَِزَة  ٓٔ الِزَجأل أَوَّ ُّو َها َوَخیِرُ ُظ

َها َها نَٔخُ  َورَشُّ

ادمح نب دبعة، دبعازعلسی نب دمحم، العء، اؿ ےک فادل، لیہس، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

ےہ افر بس ےس ربی یلہپ افر رمدفں ےک ےئل بس ےس رتہب  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعروتں یک بس ےس رتہب فص آرخی

 ی آرخی ۔فص یلہپ ےہ افر بس ےس رب

 ادمح نب دبعة، دبعازعلسی نب دمحم، العء، اؿ ےک فادل، لیہس، اؿ ےک فادل، رضحت اوبری رہہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وعروتں یک ںیفص
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     1001    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ٔس  ًٔ ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ َؤٕيٕل َو بِ

 ُّ َها َوَخیِرُ ُظ ُ
َها ُمَؤَخَّ ُمَها َورَشُّ سَّ َٕ ٓٔ الِزَجأل ُم ُّو َه َخیِرُ ُظ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َها َر ُ

ٓٔ الِيَسأئ ُمَؤَخَّ و

ُمَها سَّ َٕ َها ُم  َورَشُّ

ہل یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

فملس ےن رفامای رمدفں ےک ےئل بس ےس رتہب فص ایلگ ےہ افر بس ےس ربی یلھچپ افر وعروتں ےک ےئل بس ےس رتہب فص یلھچپ 

  ۔ےہ افر بس ےس ربی ایلگ

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتسونں ےک درایمؿ فص انب رک امنز ادا رک ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وتسونں ےک درایمؿ فص انب رک امنز ادا رک ان

     1002    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیس بً اخزو، ابوـالب، ابوزاؤز و ابؤتیبہ، ہاروٌ بً مسله، مىاویہ بً رقة، حرضت رقة رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًُ ثََيا َزیُِس بِ َتاَزَة وَ  َحسَّ َٔ  ًِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ٌُ بِ ثََيا َهاُرو اََل َحسَّ َٔ ُٔتَِیَبَة  ثََيا أَبُو َزاُوَز َوأَبُو  ًٔ أَِخزََو أَبُو ـَالٕٔب َحسَّ ًِ ُمَىاؤیََة بِ

َّی  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َوارٔی َوََّی َوِهٔس َر َّْ بَیَِن السَّ ٌِ َنُع يَّا ىُِيَهی أَ ُ٘ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  َة َو ّزارُقَّ زُ َوِيَها رَطِ َه َوىرُِطَ لَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو
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زدی نب ازخؾ، اوبقابل، اوبداؤد ف اوبہبیتق، اہرفؿ نب ملسم، اعمفہی نب رقة، رضحت رقة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

اھت افر )ارگ فاہں فص انب یہ ےتیل وت(  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم ںیمہ وتسونں ےک درایمں فص انبےن ےس عنم ایک اجات

 فاہں ےس اٹہ دای اجات اھت ۔

 زدی نب ازخؾ، اوبقابل، اوبداؤد ف اوبہبیتق، اہرفؿ نب ملسم، اعمفہی نب رقة، رضحت رقة ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فص ےک ےھچیپ اےلیک امنز ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فص ےک ےھچیپ اےلیک امنز ڑپانھ

     1003    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، مَلزو بً ونزو، وبساهَّل بً بسر، وبسالزحنً بً وَّی، شیباٌ، حرضت وَّی بً شیباٌ :  راوی

ثَىْٔ َوبِ  ًٔ بَِسٕر َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ َوِنزٕو َو ثََيا ُمََلزُٔو بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َشیِ َحسَّ ًُ َؤَِّی بِ ًٔ بِ ًِ ُس الزَِّحَن ٌَ َو َبا

َّی اهَّلُ َوَليِ  ِْ َظَّ ٔسِمَيا َوََّی الئَّي َٔ  َّْ ِجَيا َحً اَل ََخَ َٔ ِِٔس  ًِ اِلَو ٌَ ٔم ٌَ َوكَا ًٔ َشِیَبا َباَيِىَياُه َوَظلَِّیَيا أَبٔيهٔ َؤَِّی بِ َِ لََّه  َُ هٔ َو

أَی  ََلَة رَفَ َضْ العَّ َٕ َِ ی  ُه ثُهَّ َظلَِّیَيا َوَرائَُه َظََلّة أَُِخَ َّ َّی َخِل ُّْ اهَّلٔ َظَّ َْ َوَلِيهٔ ىَٔي َٔ َو َِ اَل  َٔ  ِْ َْ العَّ ِّی َخِل ّزا ُيَعَّ َرُجَّل رَفِ

 ِْ َْ العَّ بِٔل َظََلَتَک ََل َظََلَة لٔلَّٔذی َخِل ِٕ َت ُِ اَل ا َٔ  َٓ لََّه حٔیَن اِنَّصَ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

نب یلع، ابیشؿ، رضحت یلع نب ابیشؿ وج اکی فدف ںیم ےھت رفامےت ںیہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، دبعارلنمح

مہ ےلکن ٰیتح ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض رہےئ۔ آپ ےس تعیب یک افر آپ ےک ےھچیپ امنز ادا یک رھپ آپ ےک 

ےھچیپ اہنت ڑھکے امنز ادا رک رےہ ںیہ رفامای ہک یبن  ےھچیپ اکی افر امنز ڑپیھ آپ ےن امنز لمکم رفامیئ وت داھکی ہک اکی اصبح فص ےک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک فہج ےس رہھٹ ےئگ بج فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای امنز دفابرہ ڑپھ ول وج صخش فص ےک ےھچیپ وہ اس 
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 یک امنز ںیہن ۔

  نب یلع، ابیشؿ، رضحت یلع نب ابیشؿاوبرکب نب ایب ہبیش، المزؾ نب رمعف، دبعاہلل نب دبر، دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فص ےک ےھچیپ اےلیک امنز ڑپانھ

     1004    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ازریس، حعین، ہَلل بً يسآ، زیاز بً ابی الجىس، حرضت وابعہ بً مىبس  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

 ٕٓ ًٔ َيَسا ًِ هََٔلٔل بِ ًِ حَُعیِٕن َو ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل أََخَذ بَٔيسٔ َحسَّ ًُ أَبٔی َٔ ی زَٔیازُ بِ

 ِْ َْ العَّ َّی َرُجْل َخِل اَل َظَّ َٕ َِ ًُ َمِىَبٕس  اُل َلهُ َوابَٔعُة بِ َٕ ةٔ ُي َّٔ ىْٔ َوََّی َشِيٕذ بٔالزَّ َّ َٔ أَِو َِ َّی اِلَجِىسٔ  ُّْ َظَّ ٔي أََمَزُه اليَّ َِ َوِحَسُه 

ٌِ ئُىيَس  لََّه أَ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 ضہ نب دبعم ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب 
ن
ادرسی، نیصح، الہؽ نب اسیػ، زاید نب ایب ادعجل، رضحت فا

 ںیہ ہک اکی اصبح ےن فص ےک ےھچیپ اہنت امنز ڑپیھ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ااعدہ )ولاٹےن( اک مکح دای

 ضہ نب دبعم ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، الہ :  رافی
ن
 ؽ نب اسیػ، زاید نب ایب ادعجل، رضحت فا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فص یک داںیئ اجبن یک تلیضف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 فص یک داںیئ اجبن یک تلیضف

     1005    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی ، مىاویہ بً ہصاو، ُّياٌ، اُامہ بً زیس، وثناٌ بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َزیِٕس  اَمَة بِ َُ ُ ًِ أ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ هَٔصاوٕ َحسَّ ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًِ َحسَّ َوَة َو ًٔ رُعِ ٌَ بِ ًِ وُِثَنا َو

ٌَّ اهََّل ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوَة َو ٓٔ رُعِ ُّو ًٔ العُّ ٌَ َوََّی َمَيأم و ََٙتُه يَُعلُّ ٔ   َوَمََلئ

امثعؿ نب ایب ، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، ااسہم نب زدی، امثعؿ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

اںیئ اجبن رپ افر رفےتش اؿ ےک ےئل داعےئ رفغمت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل را ت انزؽ رفامےت ںیہ وفصں یک د

 رکےت ںیہ ۔

 امثعؿ نب ایب ، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، ااسہم نب زدی، امثعؿ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فص یک داںیئ اجبن یک تلیضف

     1006    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، مسىز، ثابت بً وبيس، ابً بزاٍ بً وازب، حرضت بزاٍ بً وازب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َوازٔ  ًٔ اِلبََرأئ بِ ًِ ابِ ًٔ وُبَِيٕس َو ًِ ثَابٔٔت بِ ٕ َو ًِ ٔمِسَىز ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َوازٕٔب َحسَّ ًِ اِلبََرأئ بِ ٕب َو

اَل ٔمِسَى  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َْ َر يَّا إَٔذا َظلَِّیَيا َخِل ُ٘ اَل  ًِ یَنٔیئهٔ َٔ وَو َو ُٕ ٌِ َن ا أُحٔبُّ أَ ا ىُٔحبُّ أَِو ٔمنَّ  ْز ٔمنَّ

یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، اثتب نب دیبع، انب رباء نب اعزب، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ بج روسؽ اہلل 

ای رفامای ںیم دنسپ رکات اھت ہک مہ آپ ےک داںیئ ڑھکے وہں  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا رکےت وت مہ دنسپ رکےت ےھت
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 )اافلظ ںیم کش اثتب نب دیبع ےک اشرگد )زعمد رعسم( وک وہا ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، اثتب نب دیبع، انب رباء نب اعزب، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فص یک داںیئ اجبن یک تلیضف

     1007    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ثناٌ َکبی، وبيساهَّل بً ونز و الزقی، ليث بً ابی ُليه، ىاِي، حرضت ابً ونزمحنس بً ابی حسین ابوجىرف، ونزو بً و :  راوی

ثََيا وُبَِيُس  ٌَ اِلکََٔلبٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِنزُو بِ
ًُ أَبٔی اِلُحَسیِٔن أَبُو َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َلِئث بِ ِّیُّ َو ًُ َوِنزٕو الزَّق  اهَّلٔ بِ

َة اِلَنِسجٔسٔ أَبٔی  ٌَّ َمِيَِسَ ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي اَل ٔٔيَل لٔليَّ َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو لٔيٕه َو َّی  َُ ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٕ َِ َلِت  َتَىفَّ

ًِ اِْلَ  ٌٔ ٔم ََل ِّ ٔ تَٔب َلُه ٘ ُ٘ َة اِلَنِسجٔسٔ  َز َمِيَِسَ ًِ َونَّ لََّه َم َُ ٔ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ِجز

ؽ دمحم نب ایب نیسح اوبرفعج، رمعف نب امثعؿ الکیب، دیبع اہلل نب رمعف ارلیق، ثیل نب ایب میلس، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روس

فملس ےن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دروخاتس یک یئگ ہک دجسم یک ابںیئ اجبن ابا ل اخیل وہیئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای وج دجسم یک ابیئ اجبن آابد رکے اگ اس ےک ےئل دفرہا ارج اھکل اجےئ اگ )اکی امنز اک افر دفرسا دجسم آابد رکےن اک( ۔

 دمحم نب ایب نیسح اوبرفعج، رمعف نب امثعؿ الکیب، دیبعاہلل نب رمع ف ارلیق، ثیل نب ایب میلس، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلبق اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ہلبق اک ایبؿ

     1008    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وباس بً وثناٌ زمصقی، وليس بً مسله، مالک بً اىس، جىرف بً محنس، محنس، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ًُ أَىَٕس َو ثََيا َمالُٔک بِ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ َجِىرَفٔ بِ

 ًِ ٔ  َو اَو إ َٕ ٓٔ اِلبَِئت أَتَی َم ًِ ـََوا َه ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َُ َر ا رَفَ اَل َلنَّ َٔ ُه 
َّ ٕ أَى وَل اهَّلٔ َجابٔز ُُ اَل وَُنزُ یَا َر َٕ َِ بَِزاهٔيَه 

اؤ  َٕ ًِ َم دُٔذوا ٔم
اَل اهَّلُ َواتَّ َٔ اُو أَبٔیَيا إٔبَِزاهٔيَه الَّٔذی  َٕ أَ  َهَذا َم َذا رَقَ

َٙ ِلُت لَٔنالٕٔک أََه ُٕ َِ اَل اِلَولٔيُس  َٔ ًّی  إٔبَِزاهٔيَه ُمَعَّ

اَل َنَىِه  َٔ  َواتَّدُٔذوا 

ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، امکل نب اسن، رفعج نب دمحم، دمحم، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ 

وطاػ ےس افرغ وہےئ وت اقمؾ اربامیہ رپ آےئ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک اے  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ےک

ز اہلل ےک روسؽ ہی امہرے دج ادجم دیسان اربامیہ ہیلع االسلؾ اک اقمؾ ےہ سج ےک ابرے ںیم اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہ ، اقمؾ اربامیہ وک امن

فا ڑپاھ اھت۔ رفامای یج ۔یک ہگج انبؤ۔ فدیل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ امکل ر ُ 

 

ِد

 

ح

َ
ّ

 

ي

ا
َ
ہ اہلل ہیلع ےس رعض ایکف

 

می
ج

 

 ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، امکل نب اسن، رفعج نب دمحم، دمحم، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہلبق اک ایبؿ

     1009    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ہصيه، حنيس ـویل، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

اَل وَُنزُ  َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ؤیٔل َو ًِ حَُنِيٕس الفَّ ثََيا هَُصِيْه َو بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل اهَّلٔ َلِو َحسَّ ُُ ُِٔلُت یَا َر  

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

اؤ إٔبَِزاهٔيَه مُ  َٕ ًِ َم دُٔذوا ٔم
َيزََلِت َواتَّ َِ ًّی  اؤ إٔبَِزاهٔيَه ُمَعَّ َٕ ًِ َم َدِذَت ٔم

ًّیاتَّ  َعَّ

دمحم نب ابصح، میشہ، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن 

  َ

 

َ
فا نِمْ م ُ 

 

ِد

 

ح

َ
ّ

 

ي

ا
َ
 رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ارگ آپ اقمؾ اربامیہ وک امنز یک ہگج انبںیل )وت تہب ااھچ وہ( وت ہی آتی انزؽ وہیئ ف

ِ
ؾ

ی ۔إِ 

ً
ّ ِّ
َ
ُض
ن

َم 
 

هِی

ا
َ
ر  ن ْ

 دمحم نب ابصح، میشہ، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہلبق اک ایبؿ

     1010    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ولٕنہ بً ونزو والسارمی، ابوبرک بً وياط، ابواُحٖ، حرضت بزاٍ :  راوی

 َٔ ًِ اِلبََرأئ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ارٔمٔیُّ َحسَّ
ًُ َوِنزٕو السَّ َنُة بِ َٕ ثََيا َوِل َّی َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َظلَِّیَيا َمَي َر

 َِ سٔٔس ثََناىَٔيَة َورَشَ َشِهّزا َوُِصٔ ِٕ َه ىَِحَو بَِئت اِلَن لَّ َُ ًٔ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔلَی اِلَنٔسیَئة بَٔصِهَزیِ َِٙىَبٔة َبِىَس زُُخولٔهٔ إ ٔلَی اِل ِت اِلِٕٔبَلُة إ

 ٔ لَُّب َوِجهٔهٔ ف َٕ ثََر َت ِ٘ ٔسٔس أَ ِٕ ٔلَی بَِئت اِلَن َّی إ َه إَٔذا َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر ِلٔب َوكَا َٔ  ًِ َنأئ َوَولَٔه اهَّلُ ٔم ی السَّ

َّی اهَّلُ وَ ىَبٔيِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َجَىَل َر َِ ََِعٔىَس ٔجبِرٔیُل  َِٙىَبَة  َُّه یَِهَوی اِل َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُه َوهَُو هٔ َظَّ َه یُتِبُٔىُه َبَّصَ لَّ َُ َلِيهٔ َو

أَىِزََل اهَّلُ َِ َنأئ َواِْلَِرٔؿ یَِيُمزُ َما َیأِتٔيهٔ بٔهٔ  ٌَّ  َيِعَىُس بَیَِن السَّ ٔ اَل إ َٕ َِ أََتاىَا نٕت  َِ َنأئ اِْلیََة  لَُّب َوِجهَٔک فٔی السَّ َٕ ِس ىََزی َت َٔ

َتَحوَّ  َِ  ًْ و ُ٘ ًُ ُر سٕٔس َوىَِح ِٕ ٔلَی بَِئت اِلَن َىَتیِٔن إ ِ٘ ِس َظلَِّیَيا َر َٔ َِٙىَبٔة َو ٔلَی اِل َِِت إ ِس ُِصٔ َٔ ًِ اِلِٕٔبَلَة  بََيِیَيا َوََّی َما َمَضْ ٔم َِ ِلَيا 

 ٔ ٔلَی بَِئت اِلنَ َظََلت َْ َحالَُيا فٔی َظََلتَٔيا إ ِي َ٘ َه َیا ٔجبِرٔیُل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ أَىِزََل اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ َيا  َِ سٔٔس  ِٕ

ٌَ اهَّلُ لُٔئؽيَي إٔیَناىَُِٙه   َوَما كَا
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ؼ ، رضحت رباء رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہمقلع نب رمعف فادلاریم، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحس

ہلل تیب ادقملس یک رطػ ااھٹرہ امہ امنز ادا یک افر دمہنی ںیم آےن ےک دف امہ دعب ہلبق ہبعک یک رطػ ریھپ دای ایگ افر بج روسؽ اہلل یلص ا

ت رہچہ آامسؿ یک رطػ رکےت افر اہلل اعتٰیل وک ولعمؾ اھت ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع فآہل فملس تیب ادقملس یک رطػ امنز ڑپےتھ ےھت رثکب

اہلل ہیلع فآہل فملس اک یبلق الیمؿ ہبعک یک رطػ ےہ۔ اکی ابر ربجالیئ ہیلع االسلؾ افرپ یڑےھ وت آپ ےن اؿ رپ اگنںیہ اگلےئ رںیھک 

ی ہکبج فہ آامسؿ ف زنیم ےک درایمؿ یڑھ رےہ ےھت آپ ااظتنر ںیم ےھت ہک
َ
ر َ

 

 ایک مکح الںیئ ےگ وت اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ قْ ن

َ ، مہ دےتھکی ںیہ آپ ےک رہچے اک ابر ابر آامسؿ یک رطػ اانھٹ )رباء رفامےت ںیہ ہک ہلبق 

 

ة

َ
ب 
مَا ئِ اْلٓ 
َ
ّ
لس

ِ  ا

 

 ف
َ
ْهِک

ج 

َ
 ف
َ
ت 

ُ
ََقلّ

 

دبےنل ےک دعب( ن

ن تیب ادقملس یک رطػ ڑپھ ےکچ  اکی اصبح امہرے اپس آےئ افر اہک ہک ہلبق ہبعک یک رطػ
 
کعي

لقتنم رک دای ایگ اس فتق مہ دف ر

ؽ ےھت افر روکع ںیم ےھت وت مہ رھپ ےئگ افر  ینت امنز مہ ڑپھ ےکچ ےھت اس رپ ابیق امنز یک انبء یک )ازرس ون امنز رشفع ںیہن یک( رھپ روس

اک ایک وہاگ وج تیب ادقملس یک رطػ ڑپںیھ )ینعی فہ ےب اکر وہ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ربجالیئ امہری اؿ امنزفں

 اجںیئ یگ ای ااکن ارج ےلم اگ ؟( وت اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ افر اہلل اعتٰیل یک اشنمء افر مکح ےک اطمقب ںیھت ۔

 ہمقلع نب رمعف فادلاریم، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، رضحت رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہلبق اک ایبؿ

     1011    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ىيصاپوری، واظ :  راوی ْٰ اززی، ہاشه بً ٔاُه، محنس بً یحٌ ه بً وَّی، ابومىرش، محنس بً ونزو ، محنس بً یحٌ

 ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ

ًُ یَِحٌَْ اليَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔه ح و َحسَّ ُٔ ا َٕ ًُ اِل ثََيا َهأشُه بِ ًُ َیِحٌَْ اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َوأظُه َحسَّ اَل َحسَّ َٔ ِيَسابُورٔیُّ 

 ُ ثََيا أَب اََل َحسَّ َٔ ًُ َوَّٓٔیٕ  َّی اهَّلُ وَ بِ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیِزََة  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ًِ ُمَحنَّسٔ بِ َلِيهٔ و َمِىرَشٕ َو
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زٔٔب ِٔٔبَلْة  ٍِ ٗٔ َواِلَن َه َما بَیَِن اِلَنرِشٔ لَّ َُ  َو

ںیہ ہک دمحم نب ٰییحی ازدی، اہمش نب اقمس، دمحم نب ٰییحی اشینوپری، اعمص نب یلع، اوبرشعم، دمحم نب رمعف ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشمؼ ف رغمب ےک درایمؿ ہلبق ےہ ۔

 دمحم نب ٰییحی اشینوپری، اعمص نب یلع، اوبرشعم، دمحم نب رمعف ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہدمحم نب ٰییحی ازدی، اہمش نب اقمس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج دجسم ںیم دالخ وہ ، ہن ےھٹیب ٰیتح ہک دف رتعک ڑپھ ےل

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج دجسم ںیم دالخ وہ ، ہن ےھٹیب ٰیتح ہک دف رتعک ڑپھ ےل

     1012    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً ميذر حزامی و يىٕوب بً حنيس بً كاُب، ابً ابی ِسیک، ٘ثیر بً زیس، مفلب بً وبساهَّل، حرضت  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ ابوہزیزہ

 ُِ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٔ ٕب  ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َوَيِى ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
ًِ َحسَّ ًٔ َزیِٕس َو ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًِ َسیِٕک َو

وَل اهَّلٔ َظ  ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو لٔٔب بِ َّْ اِلُنفَّ َََِل یَِجلِٔس َحً ِه اِلَنِسجَٔس  ُ٘ اَل إَٔذا َزَخَل أََحُس َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ

َىَتیِٔن  ِ٘ َي َر َ٘  َیزِ

اربامیہ نب ذنمر زحایم ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، انب ایب دفکی، ریثک نب زدی،  بلط نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم دالخ وہ وت ہن ےھٹیب ٰیتح ہک دف  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

 ادجسمل( ڑپھ ےل ۔

 

جی ة

 

ي
 رتعک )

اربامیہ نب ذنمر زحایم ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، انب ایب دفکی، ریثک نب زدی،  بلط نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ  :  رافی
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 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج دجسم ںیم دالخ وہ ، ہن ےھٹیب ٰیتح ہک دف رتعک ڑپھ ےل

     1013    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وباس بً وثناٌ، وليس بً مسله، مالک بً اىس، وامز بً وبساهَّل بً زبیر، ونزو بً ُليه زْقی، حرضت ابؤتازہ :  راوی

ًٔ وَ  ٔ بِ ًِ َوأمز ًُ أَىَٕس َو ثََيا َمالُٔک بِ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ٔ وَ َحسَّ ًٔ الزُّبَیِر ًِ َوِنزٔو ِبٔس اهَّلٔ بِ

 ُ٘ اَل إَٔذا َزَخَل أََحُس َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ َتاَزَة أَ َٔ ًِ أَبٔی  َلِيٕه الزَُّرقِٔی َو ُُ  ًٔ ِبَل بِ َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ ِلُيَعِل َر َِ ِه اِلَنِسجَٔس 

ٌِ َیِجلَٔس   أَ

نب زریب، رمعف نب میلس زریق، رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن  ہداس نب امثعؿ، فدیل نب ملسم، امکل نب اسن، اعرم نب دبعاہلل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم اجےئ وت ےنھٹیب ےس ےلہپ دف رںیتعک ڑپھ ےل۔ )ارگ رکمفہ افاقت وہں وت

 ںیم دشدی اممتعن فارد وہیئ ےہ( ۔ رھپ ہیحت ادجسمل ہن ڑپےھ اس ےئل ہک رکمفہ افاقت ںیم امنز ڑپےنھ ےس دحثی

 ہداس نب امثعؿ، فدیل نب ملسم، امکل نب اسن، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس زریق، رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج نسہل اھکےئ وت فہ دجسم ےک رقبی یھب ہن آےئ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج نسہل اھکےئ وت فہ دجسم ےک رقبی یھب ہن آےئ
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     1014    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ُىيس بً ابی رعوبہ، ٔتازة، ُاله بً الجىس ِفّانی، حرضت مىساٌ بً ابی  :  راوی

 ـلحہ

تَ  َٔ  ًِ وبََة َو ًٔ أَبٔی رَعُ ٔىئس بِ َُ  ًِ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ الٔٔه بِ َُ  ًِ أَبٔی اِلَجِىسٔ  اَزَة َو

اَو یَِوَو اِلُجُنَىٔة َخفٔ  َٔ أب  ًَ اِلَدفَّ ٌَّ وَُنَز بِ ًٔ أَبٔی ـَِلَحَة اِلَيِىُنزِٔی أَ ٌَ بِ ًِ َمِىَسا انِٔی َو َّ َف ٍَ ََِحنَٔس اِل یّبا أَِو َخَفَب یَِوَو اِلُجُنَىٔة 

 ُ َّٙ اَل یَا أَیَُّها اليَّاُس إٔى َٔ ِيُت اهََّل َوأَثِىَْ َوَلِيهٔ ثُهَّ  ُ٘ ِس  َٕ وُو َوَهَذا اِلَبَعُل َوَل ٌَ َشَجَزَتیِٔن ََل أَُراهَُنا إَٔلَّ َخبٔيَثَتیِٔن َهَذا الثُّ ِه َتأِكُلُو

 َّ ُيِؤَخُذ بَٔئسهٔ َحً َِ لََّه یُوَجُس رٔیُحهُ ٔمِيُه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَیأََری الزَُّجَل َوََّی َوِهٔس َر َج إ ٌَ  ْ یرُِخَ ًِ كَا َن َِ اِلَبٕٔئي 

ِليُنِٔتَها ـَِبّدا َِ  نكَٔلَها ََل بُسَّ 

غفا ین، رضحت دعماؿ نب ایب ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک 
ف
اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، اسمل نب ادعجل 

 دمح فانث ایبؿ رفامیئ رھپ رفامای اے ولوگ  م دف دروتخں وک رضحت رمع نب اطخب ہعمج ےک رفز ہبطخ ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت اہلل اعتٰیل یک

یسک رمد  اھکےت وہ ںیم اؿ وک ربا یہ اتھجمس وہں ہی نسہل افر ہی ایپز افر ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم داتھکی اھت ہک

 دای اجات افر وج الاچر اس وک اھکان یہ اچےہ وت اکپ رک اس یک دبوب متخ رک ےک اپس ےس اس یک وب آیت ےہ وت اس اک اہھت ڑکپ رک عیقب کت ابرہ اچنہپ

 دے ۔

غفا ین، رضحت دعماؿ نب ایب ہحلط :  رافی
ف
 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، اسمل نب ادعجل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج نسہل اھکےئ وت فہ دجسم ےک رقبی یھب ہن آےئ

     1015    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابومزواٌ وثنانی، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ اِلُنَسيَّ  ٔىئس بِ َُ  ًِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔب َو

وؤ  َجَزةٔ الثُّ ًِ َهٔذهٔ الصَّ ًِ أَكََل ٔم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ  َر اَل إٔبَِزاهٔيُه َوكَا َٔ ََل یُِؤذٔیَيا بَٔها فٔی َمِسجٔٔسىَا هََذا  َِ

َُّه َیزٔیُس َوََّی حَ  لََّه َيِىىْٔ أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ا َُ َواِلَبَعَل َو وؤ أَبٔی َیزٔیُس ِٔيهٔ اِلرُکَّ  ٔسیٔث أَبٔی هَُزیَِزَة فٔی الثُّ

امیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرمفاؿ امثعین، ارب

فملس ےن رفامای وج وکیئ اس درتخ ینعی نسہل وک اھکےئ وت فہ اس یک فہج ےس ںیمہ امہری اس دجسم ںیم فیلکت ہن ےتناےئ۔ اربا میہ ےتہک 

  ہیلع فآہل فملس ےس دنگےن افر ایپز اک ااضہف یھب لقن رکےت ےھت ۔ںیہ امہرے فادل اس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

 اوبرمفاؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س اک رطہقیااقتم امنز افر ا :   ابب

 وج نسہل اھکےئ وت فہ دجسم ےک رقبی یھب ہن آےئ

     1016    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، وبساهَّل بً رجاٍ مکی، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

ًٔ وَُنَز وَ  ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ِّیُّ َو ًُ َرَجإئ اِلَنک ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو

َجَزةٔ َشيِ  ٔ الصَّ ًِ َهٔذه ًِ أَكََل ٔم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََل َیأِتٔیَنَّ اِلَنِسجَٔس َر َِ  ّئا 

امای وج دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 الئ رک ےک آ اتکس ےہ( ۔اس درتخ ںیم ےس وھتڑا اس یھب اھک ےل وت فہ دجسم )ایس احتل ںیم( ہن آےئ )ایھچ رطح ہنم یک وب ز
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 دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنزی وک السؾ ایک اجےئ وت فہ ےسیک وجاب دے ؟

 ر اس اک رطہقیااقتم امنز اف :   ابب

 امنزی وک السؾ ایک اجےئ وت فہ ےسیک وجاب دے ؟

     1017    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس ـياِسْ، ُّياٌ بً وییيہ، زیس بً اُله، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

اَل حَ  َٔ  ُّْ َيأِٔس ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل َحسَّ ُُ اَل أَتَی َر َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِسٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  سَّ

ٌَ وَ  ًِ اِْلَِنَعارٔ ُيَسِلُنو ََِجائَِت رَٔجاْل ٔم ِّی ِٔيهٔ  َُٔباَئ ُيَعَّ َه َمِسجَٔس  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ََِسأَِلُت اهَّلٔ َظَّ ٌَ َلِيهٔ  ُظَهِیّبا َوكَا

 ٔ ٌَ ُئصیرُ بَٔئسه اَل كَا َٔ َه َیزُزُّ َوَلِيهِٔه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر َْ كَا ِي َ٘  َمَىُه 

ی، ایفسؿ نب ہنییع، زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ابق

فس

ںیم  یلع نب دمحم انط

رشتفی ےل ےئگ آپ فاہں امنز ڑپھ رےہ ےھت ہک ااصنر ےک ھچک رمد آےئ افر آپ وک السؾ ایک وت ںیم ےن بیہص ےس وپاھچ ویکہکن فہ 

 ھت یہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک وجاب ےسیک دےتی ےھت رفامای اہھت ےس ااشرہ رک دےتی ےھت ۔یھب اؿ ےک اس

ی، ایفسؿ نب ہنییع، زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

فس

 یلع نب دمحم انط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی وک السؾ ایک اجےئ وت فہ ےسیک وجاب دے ؟
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     1018    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، ابوزبیر، حرضت جابز :  راوی

ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي اَل َبَىَثىْٔ اليَّ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ِىٕس َو َُ  ًُ ِيُث بِ
 یُّ أَىَِبأَىَا اللَّ

اَل  َٕ َِ َُ َزَوانٔی  ا رَفَ َلنَّ َِ ٔلَیَّ  َِأََشاَر إ ِنُت َوَلِيهٔ 
ََِسلَّ ِّی  ُتُه َوهَُو ُيَعَّ ِ٘ َه لَٔحاَجٕة ثُهَّ أَِزَر لَّ َُ ٔ َو ِّی إ ا َوأَىَا أَُظَّ ّّ ِنَت َوََّیَّ ننٔ لَّ َُ ََّک   ى

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک اکؾ ےک ےئل اجیھب )فایسپ

ز ےس افرغ وہےئ وت ےھجم الب رک رفامای ایھب  م ےن رپ( ںیم ےن آپ وک امنز ںیم اپای وت ںیم ےن السؾ ایک آپ ےن ےھجم ااشرہ رک دای بج امن

 ےھجم السؾ ایک احالہکن ںیم امنز ڑپھ راہ اھت ؟

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی وک السؾ ایک اجےئ وت فہ ےسیک وجاب دے ؟

     1019    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ُىيس زارمی، نرض بً شنيل، یوىس بً ابی اُحٖ، ابواُحٖ، ابواَلحوػ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

 ًِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی إ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ ُشَنِيٕل َحسَّ ثََيا اليَّرِضُ بِ ارٔمٔیُّ َحسَّ
ٔىيٕس السَّ َُ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤػ  َحسَّ َٖ َو َح ُِ ٔ أَبٔی إ

ََلةٔ  ٌَّ فٔی العَّ ٔ ٕٔيَل َلَيا إ َِ ََلةٔ  يَّا نَُسِلُه فٔی العَّ ُ٘ اَل  َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  َّل  َو ٍِ  َلُص

ادمح نب دیعس داریم، رضن نب لیمش، ویسن نب ایب ااحسؼ ، اوب ااحسؼ ، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک مہ امنز ںیم 

 ( اکی دفرسے وک السؾ ایک رکےت ےھت رھپ ںیمہ ہہک دای ہک امنز ںیم امہ لوغشتیل وہیت ےہ )اس ےئل السؾ ف الکؾ ہن ایک رکف
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 ادمح نب دیعس داریم، رضن نب لیمش، ویسن نب ایب اقحس، اوباقحس، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الیملع ںیم ہلبق ےک العفہ یسک افر رطػ امنز ڑپےنھ اک مکح

 افر اس اک رطہقیااقتم امنز  :   ابب

 الیملع ںیم ہلبق ےک العفہ یسک افر رطػ امنز ڑپےنھ اک مکح

     1020    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابوزاؤز، اشىث بً ُىيس ابوالزبيي السناٌ، واظه بً وبيساهَّل، وبساهَّل بً ونار بً ربيىة،  :  راوی یحٌ

 حرضت وامز بً ربيىہ

ًِ وَ  ٌُ َو ا نَّ ٔىيٕس أَبُو الزَّبٔئي السَّ َُ  ًُ ثََيا أَِشَىُث بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ وُ َحسَّ ًِ َوِبسٔ أظٔه بِ بَِيسٔ اهَّلٔ َو

رَفٕ  َُ لََّه فٔی  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ يَّا َمَي َر ُ٘ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َربٔيَىَة َو ٔ بِ ًٔ َوأمز َناُئ َوأَِشکََلِت اهَّلٔ بِ َنِت السَّ يَّ ٍَ َت َِ  

ا ـَلَ  َلنَّ َِ ََِعلَِّیَيا َوأَِوَلِنَيا  َّی اهَّلُ َوَلِیَيا اِلِٕٔبَلُة  ِْ َظَّ ىَا َذلَٔک لٔلئَّي ََِذرَکِ ٔ اِلِٕٔبَلةٔ  یِر ٍَ ٔ ِس َظلَِّیَيا ل َٔ  ًُ ِنُس إَٔذا ىَِح َىِت الصَّ

َثهَّ َوِجُه اهَّلٔ  َِ أَیَِيَنا تَُولُّوا  َِ أَىِزََل اهَّل  َِ لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

، رضحت اعرم نب رہعیب رفامےت ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، اثعش نب دیعس اوبارلعیب اامسلؿ، اعمص نب 

 

 ی عة
دیبع اہلل، دبعاہلل نب امعر نب ری

ڑپھ یل  ںیہ ہک اکی رفس ںیم مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ہک آامسؿ رپ ابدؽ اھچ ایگ افر مہ رپ ہلبق ہبتشم وہ ایگ مہ ےن امنز

وت ولعمؾ وہا ہک مہ ےن ہلبق ےک العفہ افر رطػ امنز ڑپھ یل افر )سج رطػ امنز ڑپیھ یھت اس رطػ( اشنین اگل دی بج وسرج الکن 

 ےہ وت مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اس اک ذترکہ ایک اس رپ اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ سپ  م دجرھ یھب ہنم

 رکف ادرھ یہ اہلل یک تہج ےہ ینعی فہ تہج سج رطػ ںیہمت امنز اک مکح ےہ ۔

، رضحت اعرم نب رہعیب :  رافی

 

 ی عة
 ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، اثعش نب دیعس اوبارلعیب اامسلؿ، اعمص نب دیبعاہلل، دبعاہلل نب امعر نب ری
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنزی مغلب سک رطػ وھتےک ؟

 افر اس اک رطہقیااقتم امنز  :   ابب

 امنزی مغلب سک رطػ وھتےک ؟

     1021    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ُّياٌ، ميعور، ربعی بً َحاط، حرضت ـارٗ بً وبساهَّل محازلی :  راوی

 ًِ إط َو ًٔ َٔحَ ًِ رٔبِعِٔی بِ ًِ َمِيُعوٕر َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  َحسَّ ٗٔ بِ ـَارٔ

 َٔ ُ ََل َتِبز َِ لََّه إٔذَا َظلَِّيَت  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٔ اَل  َٔ ًِ اِلُنَحارٔبِٔی  ِٗ َو ُ ًِ ابِز ٔٙ ًِ َینٔیئَک َوَل ًَّ بَیَِن یََسیَِک َوََل َو

َسٔمَک  َٔ  َيَسارَٔک أَِو َتِحَت 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، روصنر، ر یع نب رحاش، رضحت قارؼ نب دبعاہلل احمزیل رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وت اےنپ اسےنم ای داںیئ رطػ تم وھتوک اہتبل ابںیئ اجبن ای اپؤں ےک ےچین وھتک ےتکس وہ ۔ ےن اراشد رفامای بج  م امنز ڑپھ رےہ وہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، روصنر، ر یع نب رحاش، رضحت قارؼ نب دبعاہلل احمزیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی مغلب سک رطػ وھتےک ؟

     1022    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ٔاُه بً مہزاٌ، ابوراِي، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َشِیبَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وَحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔی َرإِٔي َو ٌَ َو ًٔ ٔمِهَزا ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ َل اهَّلٔ َة َحسَّ

اَل َما بَاُل أَ  َٕ َِ َبَل َوََّی اليَّأس  ِٔ َ أ َِ َه َرأَی ىَُداَمّة فٔی ِٔٔبَلٔة اِلَنِسجٔسٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو بَٔلُه َيِىىْٔ َظَّ ِٕ وُو ُمِسَت ُٕ ِه َي ُ٘ َحٔس

لِ  َِ ِه  ُ٘ َٗ أََحُس َ َي فٔی َوِجهٔهٔ إَٔذا بَز َِیُتََيدَّ َبَل  ِٕ ٌِ يُِسَت ِه أَ ُ٘ ُي أََماَمهُ أَیُٔحبُّ أََحُس ََِیتََيدَّ ِل َهََٙذا َربَُّه  ُٕ ًِ ٔشَنالٔهٔ أَِو لَٔي ًَّ َو َٔ ُ َیِبز

َنٔىيُل  ُِ ٔ ُٗ فٔی ثَِوبٔهٔ ثُهَّ یَِسُلُٙهُ فٔی ثَِوبٔهٔ ثُهَّ أََرانٔی إ ُ  یَِبز

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اقمس نب  رہاؿ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہک اےنپ رب یک رطػ ہنم رک ےک اکی ابر دجسم ےک ہلبق ںیم مغلب داھکی وت ولوگں یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای  م ںیم ےس اکی وک ایک وہا 

ڑھکا وہات ےہ رھپ ایس ےک اسےنم مغلب وھتاتک ےہ ایک  م ںیم ےس یسک وک دنسپ ےہ ہک اس یک رطػ ہنم رک ےک اس ےک اسےنم مغلب وھتاک 

 اجےئ بج  م ںیم ےس وکیئ وھتےک وت اینپ ابںیئ اجبن وھتک ےل ای اےنپ ڑپکے ںیم اس رطح رک ےل )رافی ےتہک ںیہ( رھپ ےھجم

 اامسلیع ےن اےنپ ڑپکے ںیم وھتک رکلم رک داھکای ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اقمس نب  رہاؿ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی مغلب سک رطػ وھتےک ؟

     1023    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً َسی و وبساهَّل بً وامز بً زْارة، ابوبرک بً وياط، واظه، ابووائل ، حرضت حذيّہ ےن شبث بً ربعی :  راوی

ًُ وَ  ِی َوَوِبُس اهَّلٔ بِ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ًِ َوأظٕه َو ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اََل َحسَّ َٔ اَرَة  َْ ًٔ ُز ٔ بِ أمز

 ٌَّ إٔ َِ ِٗ بَیَِن یََسیَِک  ُ اَل یَا َشَبُث ََل َتِبز َٕ َِ َٗ بَیَِن یََسیِهٔ  َ ًَ رٔبِعٓٔیٕ بَز َّهُ َرأَی َشَبَث بِ َة أَى َّ َّی اهَّلُ حَُذِي وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َه َر لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو
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لَٔب  َٕ َّْ یَِي َبَل اهَّلُ َوَلِيهٔ بَٔوِجهٔهٔ َحً ِٔ ِّی أَ اَو ُيَعَّ َٔ ٌَّ الزَُّجَل إَٔذا  ٔ اَل إ َٔ ًِ َذلَٔک َو ٌَ یَِيَهی َو وئٕ  كَا ُُ  أَِو یُِحٔس َُ َحَس َُ 

 نب ر یع وک اےنپ اسےنم وھتےتک انہد نب رسی ف دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، اوبرکب نب ایعش، اعمص، اوبفالئ ، رضحت ذحہفی

 

 

 

 ےن ش

 اےنپ اسےنم تم وھتاک رکف اس ےئل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس عنم رفامےت ےھت افر رفامای ہک

 

 

 

 داھکی وت رفامای اے ش

ڑپھ رک ٹلپ اجےئ ای ربا دحث  رمد بج امنز ےک ےئل ڑھکا وہ وت اہلل اعتٰیل ذبات وخد اس یک رطػ وتمہج وہےت ںیہ ٰیتح ہک فہ امنز

 رکے

 نب ر یع :  رافی

 

 

 

 انہد نب رسی ف دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، اوبرکب نب ایعش، اعمص، اوبفالئ ، رضحت ذحہفی ےن ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنزی مغلب سک رطػ وھتےک ؟

     1024    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زیس بً اخزو و وبسة بً وبساهَّل، وبسالعنس، حناز بً ُلنہ، ثابت، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 َُ  ًُ ثََيا َحنَّازُ بِ َنسٔ َحسَّ ثََيا َوِبُس العَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ  ًُ أَِخزََو َوَوِبَسةُ بِ ثََيا َزیُِس بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًِ ثَابٕٔت َو َلَنَة َو

َٗ فٔی ثَِوبٔهٔ َوهَُو فٔی َ َه بَز لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َٙهُ  َمالٕٔک أَ ََلةٔ ثُهَّ َزَل  العَّ

زدی نب ازخؾ ف دبعة نب دبع اہلل، دبعادمصل، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اکی ابر امنز ںیم اےنپ ڑپکے ڑپکے ںیم وھتک رک اےس لم ڈاال ۔

 ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن نب امکلزدی نب ازخؾ ف دبعة نب دبعاہلل، دبعادمصل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز ںیم رکنکویں رپ اہھت ریھپ رک ربارب رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم رکنکویں رپ اہھت ریھپ رک ربارب رکان

     1025    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

ا ٍَ ِس َل َٕ َِ ًِ َمسَّ اِلَحَصْ  لََّه َم َُ  َوَلِيهٔ َو

اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی،

 ےن رکنکویں وک وھچا اس ےن وضفؽ رحتک یک ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم رکنکویں رپ اہھت ریھپ رک ربارب رکان

     1026    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت مىيٕيب :  راوی  محنس بً ظباح و وبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس بً مسله، اوزاعی، یحٌ

ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ  ثََيا اِلَولٔيُس بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ إٔبَِزاهٔيَه  ًٔ بِ بَّاحٔ َوَوِبُس الزَِّحَن ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىَْٔحسَّ ًُ  ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َیِحٌَْ بِ

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ثَىْٔ ُمَىِئٕيْب  اَل َحسَّ َٔ َلَنَة  َُ ثَىْٔ أَبُو  ٕ َحسَّ ثٔیر َ٘ ٔ أَبٔی  ََلة لََّه فٔی َمِسٔح اِلَحَصْ فٔی العَّ
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َنزَّّة َواحَٔسةّ  َِ َِاؤَّل  ِيَت  ُ٘  ٌِ ٔ  إ

، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت بیقیعم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب ابصح ف دبعارلنمح نب اربامیہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیم رکنکویں وک ربارب رکےن ےک ابرے ںیم اراشد رفامای ارگ رضفر رکان یہ وہ وت رصػ اکی ابر۔ )ینعی 

 ےہ( ۔دفراؿ امنز اب رکنکویں ےس یہ ہن دایھؿ اگل ر

 دمحم نب ابصح ف دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت بیقیعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم رکنکویں رپ اہھت ریھپ رک ربارب رکان

     1027    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار و محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ابواَلحوػ ليثْ، حرضت ابوذر :  راوی

 َٔ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ِْ َو ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤػ اللَِّيثٔ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ

ٌَّ الزَِّحنَ  إٔ َِ ََلةٔ  ٔلَی العَّ ِه إ ُ٘ اَو أََحُس َٔ لََّه إَٔذا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ََل یَ َذٓرٕ  َِ  ِنَسِح بٔاِلَحَصَْة تَُوأجُههُ 

اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوباالوحص یثیل، رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اکی امنز ےک ےئل ڑھکا وہ وت را ت دخافدنی اس یک رطػ وتمہج وہیت ےہ ذہلا رکنکویں رپ اہھت

 ریھپے ۔

 اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوباالوحص یثیل، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اٹچیئ رپ امنز ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اٹچیئ رپ امنز ڑپانھ

     1028    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وباز بً وواو، شیبانی، وبساهَّل بً شساز، او النوميین حرضت مينوىہ :  راوی

ًُ اِلَىوَّاؤ وَ  ثََيا َوبَّازُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِْ َحسَّ ثَِتىْٔ َمِيُنوىَُة َزِوُج الئَّي ازٕ َحسَّ ًٔ َشسَّ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ِیَبانِٔی َو ًِ الصَّ

 ٔ ِّی َوََّی اِلُدِنَزة لََّه ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ہداد نب وعاؾ، 

 فملس اٹچیئ رپ امنز ڑپاھ رکےت ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ہداد نب وعاؾ، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اٹچیئ رپ امنز ڑپانھ

     1029    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابومىاویہ، اونض، ابوُّياٌ، حرضت ابوُىيس :  راوی

ٔىيٕس  َُ ًِ أَبٔی  ٕ َو ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َر اَل َظَّ َٔ
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 ٕ لََّه َوََّی َحٔعیر َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

بی، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اوبدیعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اٹچیئ رپ امنز ادا اوبرک

 رفامیئ ۔

 اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اٹچیئ رپ امنز ڑپانھ

     1030    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً وہب، زمىہ بً ظالح، حرضت ونزو بً زیيار :  راوی ْٰ  َحملہ بً یحٌ

 ٔ ًٔ ز ًِ َوِنزٔو بِ ًُ َظالٕٔح َو ثَىْٔ َزِمَىُة بِ ًُ َوهِٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًُ َوبَّإس َحسَّ َّی ابِ اَل َظَّ َٔ یَيإر 

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ةٔ َوََّی بَٔساـٔهٔ ثُهَّ َحسَّ َُ أَِظَحابَُه أَ ِّی َوََّی بَٔساـٔهٔ َوهَُو بٔاِلَبِّصَ ٌَ ُيَعَّ لََّه كَا َُ   َوَلِيهٔ َو

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، زہعم نب اصحل، رضحت رمعف نب دانیر رفامےت ںیہ رضحت انب ہداس ےن رصبہ ںیم اےنپ وھچبےن رپ 

 ےت ےھت ۔امنز ادا رفامیئ رھپ اےنپ اسویھتں وک اتبای ہک روسؽ اہلل ےنپ وھچبےن رپ امنز ڑپھ ایل رک

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، زہعم نب اصحل، رضحت رمعف نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسدی ای رگیم یک فہج ےس ڑپکفں رپ دجسہ اک مکح
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  رگیم یک فہج ےس ڑپکفں رپ دجسہ اک مکحرسدی ای

     1031    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسالىزیز بً محنس زراورزی، اُناويل بً ابی حبیبہ، حرضت وبساهَّل بً وبس الزحنً :  راوی

َنٔىيَل بِ  ُِ ٔ ًِ إ َراَوِرزٔیُّ َو ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیَبَة َو

َّی ََِعَّ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل َجائََيا الئَّي َٔ  ًٔ أَیُِتُه َوأؼّىا یََسیِهٔ َوََّی  َوِبٔس الزَِّحَن بَٔيا فٔی َمِسجٔٔس بَىْٔ َوِبٔس اِْلَِشَهٔل رَفَ

َجَس  َُ  ثَِوبٔهٔ إَٔذا 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، اامسلیع نب ایب ہبیبح، رضحت دبعاہلل نب دبع ارلنمح رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس امہرے اہں رشتفی الےئ افر ںیمہ ونب دبعااللہش یک دجسم ںیم امنز ڑپاھیئ وت ںیم ےن داھکی ہک آپ ےن دجسہ ںیم اےنپ 

  رےھک وہےئ ےھت ۔ڑپکے رپ اہھت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، اامسلیع نب ایب ہبیبح، رضحت دبعاہلل نب دبع ارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 یم یک فہج ےس ڑپکفں رپ دجسہ اک مکحرسدی ای رگ

     1032    حسیث                               جلس اول  :  جلس

جىرف بً مسارف، اُناويل بً ابی اویس، ابزاہيه بً اُناويل اشہَّی، وبساهَّل بً وبسالزحنً بً ثابت بً  :  راوی

 ظامت، وبسالزحنً بً ثابت ظامت، حرضت ظامت
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ثََيا َجِىرَفُ  ًِ وَ َحسَّ َنٔىيَل اِْلَِشَهَّٔیُّ َو ُِ ٔ ًُ إ ًُ أَبٔی أَُویِٕس أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔيُه بِ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ ُمَسارٔفٕ َحسَّ ًٔ َوِبٔس  بِ ِبٔس اهَّلٔ بِ

َّی اهَّلُ وَ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ أَ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو أمٔت َو ًٔ العَّ ًٔ ثَابٔٔت بِ ًٔ بِ َّی فٔی بَىْٔ َوِبٔس اِْلَِشَهٔل الزَِّحَن َه َظَّ لَّ َُ َلِيهٔ َو

ْْ بٔهٔ َيَؽُي یََسیِهٔ َوَلِيهٔ َئٕيهٔ بَزَِز اِلَحَصْ ِّ  َوَوَلِيهٔ َ٘ٔساْئ ُمَتَل

ی، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اثتب نب اصتم، دبعارلنمح نب 

ہ ِّ

 

ش

رفعج نب اسمرف، اامسلیع نب ایب افسی، اربامیہ نب اامسلیع ا

اصتم، رضحت اصتم ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونب دبعااللہش ںیم امنز ادا رفامیئ آپ اکی اچدر اثتب 

 ےٹیپل وہےئ ےھت رکنکویں یک ڈنھٹک ےس ےنچب ےک ےئل آپ اےنپ دتس ابمرک ایس اچدر رپ یہ رھک ےتیل ےھت ۔

ی، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اثتب نب اصتم، دبعارلنمح رفعج نب اسمرف، اامسلیع نب ایب افسی، اربامیہ نب :  رافی

ہ ِّ

 

ش

 اامسلیع ا

 نب اثتب اصتم، رضحت اصتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رسدی ای رگیم یک فہج ےس ڑپکفں رپ دجسہ اک مکح

     1033    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُحٖ بً ابزاہيه بً حبيب، برش بً مّؽل، ٌالب ٔفاٌ، برک بً وبساهَّل، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًِ ٌَالٕٔب الِ  ٔل َو ؽَّ َّ ًُ اِلُن ثََيا برِٔشُ بِ ًٔ َحبٔيٕب َحسَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ًِ برَِکٔ بِ ٌٔ َو ا فَّ َٕ

ٔسِر أَ  ِٕ إَٔذا َلِه َي َِ ةٔ اِلََحِ  لََّه فٔی ٔشسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ِّی َمَي اليَّ يَّا نَُعَّ ُ٘ اَل  َٔ ًَ َجِبَهَتهُ َبَسَق ثَِوبَهُ َمالٕٔک  ِٙ ٌِ یَُن َحُسىَا أَ

 ََِسَجَس َوَلِيهٔ 

ؼ نب اربامیہ نب بیبح، رشب نب لضفم، اغبل اطقؿ، رکب نب دبع اہلل، رضحت اسن نب امکل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل ااحس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دشدی رگیم ںیم امنز ڑپےتھ ےھت۔ بج مہ ںیم ےس وکیئ اینپ اشیپین زنیم رپ )وبہج شپت( ہن اکٹ اتکس وت
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 دجسہ رک اتیل ۔ ڑپکا اھچب رک اس رپ

 اقحس نب اربامیہ نب بیبح، رشب نب لضفم، اغبل اطقؿ، رکب نب دبعاہلل، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم رمد حیبست ںیہک افر وعرںیت اتیل اجبںیئ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم رمد حیبست ںیہک افر وعرںیت اتیل اجبںیئ

     1034    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ًِ الزُّهِز ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ِی َو

ِسبٔيُح لرِٔلَجا اَل التَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُٖ لٔلِيَسائٔ َر ّٔي ِع  ٔل َوالتَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ز ںیم اامؾ وک وہس وہ اجےئ ای افر فملس ےن رفامای رمد حیبست ںیہک افر وعرںیت اےنپ داںیئ اہھت یک یلیھتہ ابںیئ اہھت یک تشپ رپ امرںی۔ )ارگ امن

 وکیئ احد،ہ شیپ آےئ وت( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فر اس اک رطہقیااقتم امنز ا :   ابب
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 امنز ںیم رمد حیبست ںیہک افر وعرںیت اتیل اجبںیئ

     1035    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار و ُہل ابً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، ابوحازو، حرضت ُہل بً ُىس ُاوسی :  راوی

ِهُل بِ  َُ إر َو ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ِىٕس َحسَّ َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًِ ٕ َو ًِ أَبٔی َحازٔو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ِهٕل  َُ ًُ أَبٔی 

ُٖ لٔلِيَسا ّٔي ِع ِسبٔيُح لرِٔلَجأل َوالتَّ اَل التَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر اؤٔسِی أَ  ئٔ السَّ

اشہؾ نب امعر ف لہس انب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

ِ ںیہک افر وعرںیت اتیل اجبںیئ
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رمد )دفراؿ امنز( 

  ہنییع، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعیاشہؾ نب امعر ف لہس انب ایب لہس، ایفسؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اتیل اجبںیئ امنز ںیم رمد حیبست ںیہک افر وعرںیت

     1036    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُليه، اُناويل بً اميہ و وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  ُویس بً ُىيس، یحٌ

ًِ ىَا َة َووُبَِيُس اهَّلٔ َو ًٔ أَُميَّ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ َلِيٕه َو ُُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ًُ وَُنَز َحسَّ اَل ابِ َٔ وُل  ُٕ ٌَ َي َُّه كَا ِٕٔي أَى

 ٖٔ ّٔي ِع َه لٔلِيَسأئ فٔی التَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َغ َر ِسبٔئح  َرخَّ  َولرِٔلَجأل فٔی التَّ

ملس ےن وسدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، اامسلیع نب اہیم ف دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےن ایبؿ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ِ ےنہک یک افر وعروتں وک اتیل اجبےن یک ااجزت دی
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 رمدفں وک )دفراؿ امنز( 
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 وسدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، اامسلیع نب اہیم ف دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج وتں تیمس امنز ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج وتں تیمس امنز ڑپانھ

     1037    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ٌيسر، شىبہ، نىناٌ بً ُاله، ابً اوس، حرضت ابً ابی اوس :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ الٕٔه َو َُ  ًٔ ٌٔ بِ ًِ اليُِّىَنا ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا ٌُِيَسْر َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َجِسی أَِوْس َحسَّ اَل كَا َٔ أَبٔی أَِوٕس 

َّی  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل َرأَیُِت َر ُٕ أُِؤفيهٔ َنِىَلِيهٔ َوَي َِ ََلةٔ  ٔلَیَّ َوهَُو فٔی العَّ ُئصیرُ إ َِ ِّی  ِّی فٔی َنِىَلِيهٔ أَِحَياىّا ُيَعَّ لََّه ُيَعَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اسمل، انب افس، رضحت انب ایب افس رفامےت ںیہ ہک ریمے دادا افس یھبک اھبکر امنز اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، امعنؿ نب 

ڑپےتھ وہےئ ےھجم ااشرہ رک دےتی وت ںیم اؿ ےک وجےت اؿ وک دے داتی افر فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وک وجوتں تیمس امنز ڑپےتھ داھکی ۔

 ، دنغر، ہبعش، امعنؿ نب اسمل، انب افس، رضحت انب ایب افساوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج وتں تیمس امنز ڑپانھ
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     1038    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً ہَلل ظوآ، یزیس بً زْیي، حسین مىله، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً الىاػ :  راوی

ًٔ ُشَى  ًِ َوِنزٔو بِ ًِ حَُسیِٕن اِلُنَىِلٔه َو یِٕي َو َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ اَل ِيٕب َو َٔ ًِ َجِسهٔ  َو

ِّی َحأِّيا َوُمِيَتٔىَّل  لََّه ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َرأَیُِت َر

رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، نیسح ب مل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک 

  وک وجےت ااتر رک افر ےنہپ وہےئ دفونں رطح امنز ڑپےتھ داھکی ۔ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، نیسح ب مل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج وتں تیمس امنز ڑپانھ

     1039    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، زہیر، ابواُحٖ، ولٕنہ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی  وَّی بً محنس، یحٌ

 ًِ َنَة َو َٕ ًِ َوِل َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا ُزَهیِْر َو ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وَل َحسَّ ُُ ِس َرأَیَِيا َر َٕ اَل َل َٔ َوِبسٔ اهَّلٔ 

یِٔن  َّّ ِّی فٔی اليَِّىَلیِٔن َواِلُد لََّه يَُعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

 وک  نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، زریہ، اوب ااحسؼ ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملسیلع

 وجوتں ںیم افر ومزفں ںیم امنز ادا رکےت داھکی ۔

 یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، زریہ، اوباقحس، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم ابولں افر ڑپکفں وک انٹیمس

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم ابولں افر ڑپکفں وک انٹیمس

     1040    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً مىاذ ْضیز، حناز بً زیس و ابووواىہ، ونزو بً زیيار، ـاؤس، حرضت ابً وباس :  راوی

ًِ ـَ  ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ َزیِٕس َوأَبُو َوَواىََة َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ یزُ َحسَّ ٔ ًُ ُمَىاذٕ الرضَّ ثََيا برِٔشُ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ اُوٕس َو

َّْ َشَىّزا َوََل ثَِوبّا ُ٘ ٌِ ََل أَ لََّه أُٔمزُِت أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  اليَّ

رشب نب اعمذ رضری، امحد نب زدی ف اوبوعاہن، رمعف نب دانیر، قاؤس، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ےھجم مکح الم ہک )امنز ںیم( ہن ابؽ وٹیمسں ہن ڑپکے۔

 انب ہداسرشب نب اعمذ رضری، امحد نب زدی ف اوبوعاہن، رمعف نب دانیر، قاؤس، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم ابولں افر ڑپکفں وک انٹیمس

     1041    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وبساهَّل بً ازریس، اونض، ابووائل، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی
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ًِ أَبٔی َو  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل أُٔمزِىَا أََلَّ َحسَّ َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ائٕٔل َو

 َ ٕ ى ًِ َمِوـَإ أَ ٔم َّْ َشَىّزا َوََل ثَِوبّا َوََل ىََتَوؼَّ ُٙ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک ںیمہ ہی مکح دای ایگ ہک )امنز 

ںیم اجنتس گل یئگ وت اہجں اجنتس یگل ےہ رصػ اس ہگج ںیم( ہن ابؽ وٹیمس ہن ڑپکے افر ےنلچ یک فہج ےس فوض ہن رکںی )ہکلب ارگ ےتلچ 

 وک دوھ ںیل(۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز افر اس اک رطہقیااقتم امن :   ابب

 امنز ںیم ابولں افر ڑپکفں وک انٹیمس

     1042    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برک بً خلْ، خالس بً حار ُ، شىبہ، محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، حرضت مٙحول :  راوی

ثَ  إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ًُ اِلَحار ُٔٔ َو ثََيا َخالُٔس بِ ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ َيا ُمَحنَّ

ًِ أَهِٔل  ِىٕس َرُجَّل ٔم َُ نِٔىُت أَبَا  َُ اَل  َٔ ًُ َرأشٕس  ُل بِ ثََيا ُشِىَبُة أَِخبََرنٔی ُمَدوَّ وُل َرأَیُِت أَبَا َرإِٔي َمِولَی َحسَّ ُٕ اِلَنٔسیَيةٔ َي

أَـِلَ  َِ َغ َشِىَزُه  َٕ ِس َو َٔ ِّی َو ًَ َوَّٓٔیٕ َوهَُو ُيَعَّ ًَ بِ َه َرأَی اِلَحَس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ ُه أَِو ىََهی َوِيُه َو َٕ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َِّی الزَُّجُل َوهَُو َوأْٔغ َشَىَزهُ َر ٌِ ُيَعَّ َه أَ لَّ َُ 

رکب نب ،فل، اخدل نب احرث، ہبعش، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت لوحکؽ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دمہنی ےک اکی اصبح 

دہ الغؾ اوبراعف وک داھکی اوہنں ےن نسح نب یلع اوبدیعس وک انس رفام رےہ ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رک

اہلل یلص  وک امنز ڑپےتھ داھکی درآاحنہکیل اوہنں ےن ابولں اک وجڑا ابدناھ وہا اھت وت اوبراعف ےن اس وک وھکؽ دای ای اس ےس رفاک افر اہک روسؽ

ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک امنز ےک العفہ یھب رمدفں اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجڑا ابدنھ رک امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای۔ )دفرسی رفاتی 
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 ےئلیک وجڑا ابدنانھ ونممع ےہ( ۔

 رکب نب ،فل، اخدل نب احرث، ہبعش، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت لوحکؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وشخعامنز ںیم

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وشخع

     1043    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یوىس، زہزی، ُاله ، حرضت ابً ونز :  راوی ْٰ  وثناٌ بً ابی شیبہ، ـلحہ بً یحٌ

ًِ ابِ  الٕٔه َو َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًِ یُوىَُس َو ًُ َیِحٌَْ َو ثََيا ـَِلَحُة بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز 

ٌِ َتِلَتنٔ  َنأئ أَ ٔلَی السَّ ِه إ ُ٘ ُىوا أَبَِعاَر َِ َه ََل َتزِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔ َظَّ ََلة  َي َيِىىْٔ فٔی العَّ

ینپ امثعؿ نب ایب ہبیش، ہحلط نب ٰییحی، ویسن، زرہی، اسمل ، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا

 اگنوہں وک امنز ںیم آامسؿ یک رطػ تم ااھٹؤ ااسی ہن وہ ہک اکچ یل اجںیئ ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ہحلط نب ٰییحی، ویسن، زرہی، اسمل ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وشخع
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     1044    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وبساَلوَّٰی، ُىيس، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 ًٔ ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ وُل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ َّی َر اَل َظَّ َٔ َمالٕٔک 

َّی اهَّلُ ِٔ  َظَّ اَل َما بَاُل أَ َٕ َِ ِوؤ بَٔوِجهٔهٔ  َٕ َبَل َوََّی اِل ِٔ ََلَة أَ َضْ العَّ َٔ ا  َلنَّ َِ َه یَِوّما بٔأَِظَحابٔهٔ  لَّ َُ ٌَ أَبَِعاَرهُِه َوَلِيهٔ َو ُىو َِ َواوٕ َیزِ

 ًَّ َّ ًِ َذلَٔک أَِو َلَيِدَف ًَّ َو ِولُُه فٔی َذلَٔک َلَیِيَتُه َٔ َّْ اِشَتسَّ  َنأئ َحً ٔلَی السَّ  اهَّلُ أَبَِعاَرهُِه إ

ی، دبعاالٰیلع، دیعس، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ےن رفامای ہک اکی رفز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

ںیہ ااھٹےت ںیہ احصہب وک امنز ڑپاھیئ بج امنز لمکم رکیل وت ولوگں یک رطػ رہچہ رک ےک رفامای ولوگں وک ایک وہ ایگ ہک آامسؿ یک رطػ اگن

 اہیں کت اس ابرے ںیم تخس ابت رفامیئ افر رفامای ہک ولگ اس ےس ابز آاجںیئ فرہن اہلل ایکن اگنںیہ اکُچ ںیل ےگ ۔

ی، دبعاالٰیلع، دیعس، اتقدة، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وشخع

     1045    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، وبسالزحنً، ُّياٌ، اونض، مسيب بً راِي، تنيه بً رطِہ، حرضت جابز بً ُنزہ :  راوی

 ًٔ ٔب بِ ًِ اِلُنَسيَّ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ َحسَّ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة  َحسَّ َِ ًٔ رَطَ ًِ َتنٔئه بِ َرإِٔي َو

 َ اَل َلَیِيَتهٔی َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ُنَزَة أَ َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز َنأئ أَِو ََل َتزِٔجُي َو ٔلَی السَّ ٌَ أَبَِعاَرهُِه إ ُىو َِ َواْو َیزِ ِٔ نَّ أَ

 أَبَِعاُرهُِه 

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، رضحت اجرب نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 
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وج اینپ اگنںیہ )دفراؿ امنز( آامسؿ یک رطػ ااھٹےت ںیہ فرہن اؿ یک اگنںیہ فاسپ ہن ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ابز آاجںیئ فہ ولگ 

 ولںیٹ یگ ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، رضحت اجرب نب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وشخع

     1046    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مسىسة و ابوبرک بً خَلز، ىوح بً ٔيس، ونزو بً مالک، ابوالجوزاٍ، حرضت ابً وباس :  راوی

 ًُ ثََيا َوِنزُو بِ ِيٕس َحسَّ َٔ  ًُ ثََيا ىُوُح بِ اََل َحسَّ َٔ زٕ  ًُ َخَلَّ ًُ َمِسَىَسَة َوأَبُو برَِکٔ بِ ثََيا حَُنِيُس بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی اِلَجِوَزأئ َو َمالٕٔک َو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ َْ الئَّي ِّی َخِل اَل كَاىَِت اِمَزأَْة ُتَعَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ِوؤ ابِ َٕ ٌَ بَِىُؾ اِل َِکَا ًٔ اليَّأس  ًِ أَِحَس لََّه َحِسَياُئ ٔم

إٔ  َِ  ٔ ِْ اِلُنَؤَخَّ ٌَ فٔی العَّ َّْ یَُٙو ٔل لَٔئَلَّ َیَزاَها َوَيِسَتأَِٔخُ َبِىُؽُهِه َحً ِْ اِْلَوَّ ٔسُو فٔی العَّ ِٕ ًِ َيِسَت ََٙذا َیِيُمزُ ٔم اَل َه َٔ َي  َ٘ َذا َر

أَىِزََل  َِ ًَ فٔی َشأِىَٔهاَتِحٔت إٔبِٔفهٔ  ی ِس َولِٔنَيا اِلُنِسَتأَِٔخٔ َٕ ٔسٔمیَن ٔمِيُِٙه َوَل ِٕ ِس َولِٔنَيا اِلُنِسَت َٕ  اهَّلُ َوَل

دیمح نب دعسمة ف اوبرکب نب الخد، ونح نب سیق، رمعف نب امکل، اوباوجلزاء، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک اکی تہب یہ وخوصبرت 

ےک ےھچیپ امنز ڑپےنھ آ اجیت یھت وت ضعب ولگ آےگ ڑبھ رک فص افؽ ںیم چنہپ اجےت اتہک اس رپ اگنہ  وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہن ڑپے افر ضعب ےھچیپ وہ اجےت ٰیتح ہک آرخی فص ںیم چنہپ اجےت بج روکع ںیم اجےت وت اس رطح ولغبں ےس ڑاھےتکن اس ےک 
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 ڑبےنھ فاولں وک افر ےھچیپ ےنٹہ فاولں وک ۔

 دیمح نب دعسمة ف اوبرکب نب الخد، ونح نب سیق، رمعف نب امکل، اوباوجلزاء، رضحت انب ہداس :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی ڑپکا نہپ رک امنز ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی ڑپکا نہپ رک امنز ڑپانھ

     1047    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ًِ الزُّهِز ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ِی َو

ِّی فٔی أَبٔی وَل اهَّلٔ أََحُسىَا ُيَعَّ ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ اَل أَتَی َرُجْل الئَّي َٔ َّی  هَُزیَِزَة  ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ ِؤب اِلَواحٔٔس 
الثَّ

لََّه أََو كُلُُِّٙه یَجُٔس ثَِوبَیِٔن  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی اصبح روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک مہ ےس ضعب اکی یہ ڑپکا نہپ رک امنز ڑپھ ےتیل ںیہ وت یبن یلص 

 ںیم رہ اکی ےک اپس دف ڑپکے ںیہ ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ایک  م 

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی ڑپکا نہپ رک امنز ڑپانھ

     1048    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابو رکیب، ونز بً وبيس، اونض ابوُّياٌ، جابز، حرضت ابوُىيس خسری :  راوی

 ٌَ َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ وُبَِيٕس َو ثََيا وَُنزُ بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ َُّه َزَخَل َوََّی َحسَّ ٔىيٕس اِلُدِسرٔیُّ أَى َُ ثَىْٔ أَبُو  ٕ َحسَّ ًِ َجابٔز َو

ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ُمَتَوِشّحا بٔهٔ  َه َوهَُو ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اوب رکبی، رمع نب دیبع، اشمع اوبایفسؿ، اجرب، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن

 احرض وہا آپ اکی ڑپکے ںیم ٹپل رک امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ وتحش اک ینعم ےہ ڑپکا لغب ےس اکنؽ رک دنکےھ رپ ڈاانل ۔

 اوب رکبی، رمع نب دیبع، اشمع اوبایفسؿ، اجرب، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی ڑپکا نہپ رک امنز ڑپانھ

     1049    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت ونز بً ابی ُلنہ :  راوی

ًٔ أَبٔی ًِ وَُنَز بِ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وَل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ َلَنَة  َُ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِيهٔ  َظَّ َٕ ِيهٔ َوََّی َواتٔ َِ ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ُمَتَوِشّحا بٔهٔ َوأؼّىا رَطَ َه ُيَعَّ لَّ َُ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت رمع نب ایب ہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 ے دنکوھں رپ ڈاےل وہےئ امنز ڑپےتھ داھکی ۔اکی ڑپکے ںیم ٹپل رک اس ےک دفونں انکر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت رمع نب ایب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ڑپانھاکی ڑپکا نہپ رک 

     1050    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو اُحٖ شاِعی ابزاہيه بً محنس بً وباس، محنس بً حيملہ بً محنس بً وباز مدزومی، مىزوٓ بً مصکاٌ،  :  راوی

 وبسالزحنً بً ٘يساٌ، حرضت ٘يساٌ

أِعٔیُّ إٔبَِزاهٔ 
َٖ الصَّ َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ًِ َحسَّ  اِلَنِدزُومٔیُّ َو

ٕ ًٔ َوبَّاز ًٔ ُمَحنَّسٔ بِ ًُ َحِيَمَلَة بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلَىبَّأس َحسَّ ًُ ُمَحنَّسٔ بِ يُه بِ

َّی اهَّلُ وَ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ٌَ َو ِيَسا َ٘  ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٌَ َو ًٔ ُمِصکَا ٓٔ بِ ٔ َلِيهٔ َو َمِىزُو ِّی بٔاِلبٔئِز لََّه ُيَعَّ َُ

 اِلُىِلَيا فٔی ثَِوٕب 

اوب ااحسؼ اشیعف اربامیہ نب دمحم نب ہداس، دمحم نب ہلظنح نب دمحم نب ہداد زخمفیم، رعمفػ نب اکشمؿ، دبعارلنمح نب اسیکؿ، رضحت 

ی ا  رپ اکی
ل
ُ
  ڑپکے ںیم امنز ڑپےتھ داھکی ۔اسیکؿ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریب ع

اوب اقحس اشیعف اربامیہ نب دمحم نب ہداس، دمحم نب ہلظنح نب دمحم نب ہداد زخمفیم، رعمفػ نب اکشمؿ، دبعارلنمح نب اسیکؿ،  :  رافی

 رضحت اسیکؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی ڑپکا نہپ رک امنز ڑپانھ

     1051    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو برک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، ونزو بً ٘ثیر، ابً ٘يساٌ، حرضت ٘يساٌ :  راوی
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 ًُ ثََيا ابِ ٕ َحسَّ ثٔیر َ٘  ًُ ثََيا َوِنزُو بِ ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرأَیُِت  َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ٌَ َو ِيَسا َ٘

ِهَز َواِلَىِّصَ فٔی ثَِوٕب َواحٔ  ِّی المُّ لََّه ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  ٕس ُمَتَلِبّبا بٔهٔ اليَّ

وک اوب رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، رمعف نب ریثک، انب اسیکؿ، رضحت اسیکؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رہظ ف رصع اکی ڑپکے ںیم ٹپل رک ڑپےتھ داھکی ۔

 ؿ، رضحت اسیکؿاوب رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، رمعف نب ریثک، انب اسیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ رکمی ےک دجسہ ےک ابرے ںیم

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رقآؿ رکمی ےک دجسہ ےک ابرے ںیم

     1052    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

ًُ نَوَليِ  وُل یَا َویَِلُه أُٔمَز ابِ ُٕ ٌُ یَِبکٔی َي ِيَفا ََِسَجَس اِوَتزََل الصَّ ِجَسَة  ًُ نَزَو السَّ أَ ابِ َه إَٔذا رَقَ
لَّ َُ َلُه هٔ َو َِ ََِسَجَس  جُوزٔ  َزَو بٔالسُّ

ََِّٔی اليَّاُر  أَبَِيُت  َِ  ٔ جُوز  اِلَجيَُّة َوأُٔمزُِت بٔالسُّ

، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع

ااسنؿ آتی دجسہ ڑپےھ رھپ دجسے ںیم الچ اجےئ وت اطیشؿ اکی رطػ وک وہ رک رفات ےہ افر اتہک ےہ ہک آدیم اک ایتسانس وہ آدؾ ےک 

وکس تن ےلم یگ افر ےھجم دجسہ اک مکح دای ایگ وت ںیم ےن ااکنر رک دای اب ریما اکھٹہن ےٹیب وک دجسے اک مکح دای ایگ وت اس ےن دجسہ رک ایل اب ا

 دفزخ ےہ ۔
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رقآؿ رکمی ےک دجسہ ےک ابرے ںیم

     1053    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً خَلز باہَّی، محنس بً یزیس بً خييس، حسً بً محنس بً وبيساهَّل بً ابی یزیس، ابً جزیج، وبساهَّل بً  :  راوی

 ابی یزیس، حرضت ابً وباس

ًٔ ُمَحنَّ  ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ًٔ ُخَيِيٕس َو ًُ یَزٔیَس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی یَزٔیَس َحسَّ ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٔس بِ

ًُ أَ  َک وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ًُ أَِخبََرنٔی َجسُّ ًُ ُجَزیِٕج یَا َحَس اَل لٔی ابِ َٔ اَل  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َٔ ِْ َظَّ ٔي ِيُت ؤِيَس اليَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ بٔی یَزٔیَس َو

ٔلَی أَِظٔل َشَجزَ  ِّی إ ِّی أَُظَّ أَن َ٘ ِّی َرأَیُِت اِلَبارَٔحَة ِامَٔی یََزی اليَّائُٔه  ٔن اَل إ َٕ َِ أََتاُه َرُجْل  َِ َه  لَّ َُ ََِسَجِسُت َو ِجَسَة  أُِت السَّ ََِْقَ ةٕ 

ُتِب لٔی بَٔها أَِجّزا َواِجَى ََِسجَ  ِ٘ ا َوا ّْ وُل اللَُّههَّ اِحُفِق َوىِْ بَٔها ؤِز ُٕ ََِسنِٔىُتَها َت َجَزةُ لُٔسجُوزٔی  ا َسِت الصَّ ِلَها لٔی ؤِيَسَک ذَُِخّ

ََِسَجَس  ِجَسَة  أَ السَّ َه رَقَ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ أَیُِت الئَّي ًُ َوبَّإس رَفَ اَل ابِ ُجوزٔهٔ ٔمِثَل الَّٔذی أَِخبََرُه  َٔ ُُ وُل فٔی  ُٕ ََِسنِٔىُتهُ َي

 ٔ َجَزة ِؤل الصَّ َٔ  ًِ  الزَُّجُل َو

س اوبرکب نب الخد ابیلہ، دمحم نب سیدی نب سینخ، نسح نب دمحم نب دیبع اہلل نب ایب سیدی، انب رججی، دبعاہلل نب ایب سیدی، رضحت انب ہدا

احرض اھت ہک اکی اصبح احرض وہےئ افر رعض ایک ںیم ےن سگہتش رات وخاب داھکی ہک ںیم  رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یک دختم ںیم

اکی درتخ یک ڑج ںیم امنز ڑپھ راہ وہں وت ںیم ےن آتی دجسہ ڑپھ رک دجسہ ایک درتخ ےن یھب ریمے اسھت دجسہ ایک ںیم ےن انس 

 دےئجی افر اس یک فہج ےس ریمے ےئل ارج ھکل دےئجی افر اس وک درتخ ہہک راہ اھت اے اہلل دجسہ یک فہج ےس ریمے انگوہں اک وبھج مک رک

اےنپ اہں ریمے ےئل ذریخہ رک دےئجی انب ہداس ایبؿ رفامےت ںیہ رھپ ںیم ےن داھکی ہک یبن ےن آتی دجسہ ڑپیھ رھپ دجسہ ںیم ےئگ وت 

 ںیم ےن فیہ داع ڑپےتھ انس وج اؿ اصبح ےن درتخ ےس نس رک ایبؿ یک یھت
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نب الخد ابیلہ، دمحم نب سیدی نب سینخ، نسح نب دمحم نب دیبعاہلل نب ایب سیدی، انب رججی، دبعاہلل نب ایب سیدی، رضحت  اوبرکب :  رافی

 انب ہداس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رقآؿ رکمی ےک دجسہ ےک ابرے ںیم

     1054    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وٕبہ، وبساهَّل بً ِؽل، ارعج، ابوراِي،  :  راوی ْٰ بً ُىيس اموی، ابً جزیج، موس وَّی بً ونزو انعاری، یحٌ

 حرضت وَّی

ًِ ُموَسْ  ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ٔىيٕس اِْلَُمؤیُّ َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ َوِنزٕو اِْلَِنَعارٔیُّ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َبَة َو ِٕ ًٔ وُ بِ

ٌَّ اليَّ  ًِ َوَّٓٔیٕ أَ ًٔ أَبٔی َرإِٔي َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ ِؽٔل َو َّ اَل اللَُّههَّ َلَک اِل َٔ َجَس  َُ ٌَ إَٔذا  َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي

ُه َتَباَرَک اهَّلُ أَ  ِنَىهُ َوَبَّصَ َُ  َّٖ َجَس َوِجهٔی لٔلَّٔذی َش َُ ِّی  َلِنُت أَىَِت َرب ُِ َجِسُت َوبَٔک نَمِيُت َوَلَک أَ ًُ اِلَدالٕٔٔیَن َُ  ِحَس

دیعس اومی، انب رججی، وم،ٰی نب ہبقع، دبعاہلل نب لضف، ارعج، اوبراعف، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ  یلع نب رمعف ااصنری، ٰییحی نب
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 اے اہلل آپ یہ ےک ےئل ںیم ےن دجسہ ایک افر آپ یہ رپ اامیؿ الای افر آپ یہ اک  
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 وہا ـُ ی

آپ ریمے رپفرداگر ںیہ ریما رہچہ اکھج اس ذات ےک اسےنم سج ےن اس ںیم آھکن افر اکؿ انبےئ۔ اہلل ربتک فاال ےہ بس انبےن 

  انبےن فاال ےہ ۔فاولں ںیم ااھچ

 یلع نب رمعف ااصنری، ٰییحی نب دیعس اومی، انب رججی، وم،ٰی نب ہبقع، دبعاہلل نب لضف، ارعج، اوبراعف، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وجسد رقآہین یک دعتاد

 امنز افر اس اک رطہقیااقتم  :   ابب

 وجسد رقآہین یک دعتاد

     1055    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ مّصی، وبساهَّل بً وہب، ونزو بً حار ُ، ابً ابی ہَلل، ونز زمصقی، حرضت ابوالسرزاٍ :  راوی  َحملہ بً یحٌ

ًُ َیِحٌَْ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ  َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًِ وَُنَز َحسَّ ًٔ أَبٔی هََٔلٕل َو ًِ ابِ ًُ اِلَحار ُٔٔ َو ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی َوِنزُو بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ

َّی اهَّلُ وَ  ِْ َظَّ ٔي َجَس َمَي اليَّ َُ َّهُ  ِرَزأئ أَى ثَىْٔ أَبُو السَّ اَلِت َحسَّ َٔ ِرَزأئ  ًِ أُِو السَّ لََّه إِٔحَس الِسَمِصقِٔی َو َُ َة َلِيهٔ َو ی َورِشَ

ًَّ اليَِّجهُ  ِجَسّة ٔمِيُه َُ 

رحہلم نب ٰییحی رصمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب ایب الہؽ، رمع دیقشم، رضحت اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایگرہ دجسے ےئک اؿ ںیم وسرة مجن اک دجسہ یھب ےہ ۔

 رحہلم نب ٰییحی رصمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب ایب الہؽ، رمع دیقشم، رضحت اوبادلرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وجسد رقآہین یک دعتاد

     1056    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ُلامیٌ بً وبسالزحنً زمصقی، وثناٌ بً ِائس، واظه بً رجاٍ بً حيوة، مہسی بً وبسالزحنً  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 بً وییيہ بً خارط، حرضت ابوالسرزاٍ
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َِا  ًُ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًٔ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا 
ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َرَجأئ َحسَّ ثََيا َوأظُه بِ ئٕٔس َحسَّ

اَل َحسَّ  َٔ ًٔ َخارٔطٕ  ًٔ وُبَِيَسَة بِ ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ اِلَنِهسِٔی بِ ًٔ َحِيَوَة َو اَل بِ َٔ ِرَزأئ  ًِ أَبٔی السَّ ِرَزأئ َو ًْٔ أُوُّ السَّ ثَِتىْٔ َونَّ

ٔل َشِيْئ ا َّعَّ ًِ اِلُن ِجَسّة َلِيَس ِٔيَها ٔم َُ َة  لََّه إِٔحَسی َورِشَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َجِسُت َمَي اليَّ ُٓ َوالزَِّوُس َواليَِّحُل َُ ا ِْلرَِعَ

ائٔيَل َوَمزِ  ِجَسةُ اِلَحَوأمئه َوبَىْٔ إَِٔسَ َُ ِجَسةُ َوفٔی ػ َو وَرةٔ اليَِّنٔل َوالسَّ ُُ  ٌُ َلامِیَ ُُ ٌٔ َو ا َٔ ِجَسةُ اِلرُفِ َُ  َیُه َواِلَحجُّ َو

دمحم نب ٰییحی، امیلسؿ نب دبعارلنمح دیقشم، امثعؿ نب افدئ، اعمص نب راجء نب ویحة، دہمی نب دبعارلنمح نب ہنییع نب اخرط، رضحت 

امےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایگرہ دجسے ےئک۔ نج ںیم لصفم ںیم ےس وکیئ ہن اھت۔ اوبادلردء ایبؿ رف

 افر ک  دجسہ ۔
ٓ
 ارعاػ ردع لحن یبن ارسالیئ رممی جح رفاقؿ دجسہ امیلسؿ )لمن( وسرة لحن افر دجسہ ص

دئ، اعمص نب راجء نب ویحة، دہمی نب دبعارلنمح نب ہنییع نب اخرط، دمحم نب ٰییحی، امیلسؿ نب دبعارلنمح دیقشم، امثعؿ نب اف :  رافی

 رضحت اوبادلرداء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وجسد رقآہین یک دعتاد

     1057    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابً ابی مزیه، ىاِي بً یزیس، حار ُ بً ُىيس وتقی، وبساهَّل بً ميین ، حرضت ونزو بً واػ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 َُ  ًُ ثََيا اِلَحار ُُٔ بِ ًٔ َیزٔیَس َحسَّ ًِ ىَأِٔي بِ ًُ أَبٔی َمزَِیَه َو ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٔىيٕس اِلُىَتقٔیُّ َو

أَ  َه أرَِقَ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ اِلَىأػ أَ ًِ َوِنزٔو بِ ٕل َو ًِ بَىْٔ َوِبٔس َٔکَ ِجَسّة فٔی ُمَيیِٕن ٔم َُ َة  ُه َخِنَس َورِشَ

ٔل َوفٔی الِ  َّعَّ ٌٔ ٔمِيَها ثَََل ُْ فٔی اِلُن ن ِجَسَتیِٔن اِلُْقِ َُ  َحِج 

ی، دبعاہلل نب نینم ، رضحت رمعف نب اعص ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی 

ی

 

عی

دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، انعف نب سیدی، احرث نب دیعس 
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 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رقآؿ رکمی ںیم دنپرہ دجسے ڑپاھےئ نج ںیم ےس نیت وت لصفم ںیہ افر جح ںیم دف دجسے۔

ی، دبعاہلل نب نینم ، رضحت رمعف نب اعص :  افیر

ی

 

عی

 دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، انعف نب سیدی، احرث نب دیعس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وجسد رقآہین یک دعتاد

     1058    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وفاٍ بً میياٍ حرضت ابوہزیزہ :  راوی ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، ایوب بً موس

 ًٔ ًِ َوَفأئ بِ ًٔ ُموَسْ َو ًِ أَیُّوَب بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔمیَياَئ َو

 َّٕ َناُئ اِنَص لََّه فٔی إَٔذا السَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َجِسىَا َمَي َر ٔه َربَِک َُ ُِ أِ بٔا  ِت َوارِقَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، اطعء نب ،ءانء رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ںیم دجسہ ایک
َ
ِ
ّ
ب 
َ
 ْْسِ ر
ِ
 ی 
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

ْ افر اق

 

ت
َ
ّی
َ

 

َ
ْ

 

ن
 ا
ُ
مَا ء
َ
ّ
لس

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ِإَذا ا

  نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب وم،ٰی، اطعء نب ،ءانء رضحت اوبرہریہاوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وجسد رقآہین یک دعتاد

     1059    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ُىيس، ابوبرک بً محنس بً ونزو بً حزو، ونز بً وبسالىزیز،  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، یحٌ

 ابوبرک بً وبسالزحنً بً حار ُ بً ہصاو، حرضت ابوہزیزہ

ًُ وُ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َحزِوٕ َو ًٔ َوِنزٔو بِ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ َیِیَيَة َو

ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ  ًٔ هَٔصاوٕ َو ًٔ اِلَحار ُٔٔ بِ ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ٔ َو ًٔ َوِبسٔ اِلَىزٔیز َّی اهَّلُ وَ وَُنَز بِ َّْ َظَّ ٔي َه ٌَّ اليَّ لَّ َُ َلِيهٔ َو

ىٔ  َُ  ًٔ ًِ َحسٔیٔث َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َهَذا اِلَحٔسیُث ٔم اَل أَبُو برَِکٔ بِ َٔ ِت  َّٕ َناُئ اِنَص َجَس فٔی إَٔذا السَّ نِٔىُت أََحّسا َُ َُ يٕس َما 

ُه ٌَیَِرهُ   یَِذرُکُ

رمعف نب زحؾ، رمع نب دبعازعلسی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب 

ْ ںیم دجسہ ایک

 

ت
َ
ّی
َ

 

َ
ْ

 

ن
 ا
ُ
مَا ء
َ
ّ
لس

 نب اشہؾ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ِإَذا ا

، رمع نب دبعازعلسی، اوبرکب نب دبعارلنمح اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ :  رافی

 نب احرث نب اشہؾ، رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وک وپ رارکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وک وپ رارکان

     1060    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر، وبيساهَّل بً ونز، ُىيس بً ابی ُىيس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َُ  ًِ ًٔ وَُنَز َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٔىيٕس َو َُ ًٔ أَبٔی  ٔىئس بِ

ََِجاَئ  ًِ اِلَنِسجٔٔس  َه فٔی ىَاحَٔيٕة ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َوَر ََِعَّ اَل َوَوَلِيَک َرُجَّل َزَخَل اِلَنِسجَٔس  َٕ َِ َه  ََِسلَّ  
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جَ  َک َلِه ُتَعِل رَفَ
َّ إٔى َِ ََِعِل  اِرٔجِي  ََِعِل َِ َِاِرٔجِي  اَل َوَوَلِيَک  َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ َه َوََّی الئَّي ََِسلَّ َّی ثُهَّ َجاَئ  ََِعَّ َي 

 َ أ َِ ََلةٔ  ٔلَی العَّ ُِٔنَت إ اَل إَٔذا  َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ َىِلِنىْٔ یَا َر َِ الَٔثةٔ 
اَل فٔی الثَّ َٔ ََّک َلِه ُتَعِل َبِىُس  إٔى َِ َِ ٔ ب بِٔل اِلِٕٔبَلَة ُِ ِٕ َت ُِ اِلُوُؼوَئ ثُهَّ ا

َّْ تَ  ِي َحً َِ ًَّ َراّ٘ٔىا ثُهَّ اِر ٔ َّْ َتِفَنئ ِي َحً َ٘ ٌٔ ثُهَّ اِر ن ًِ اِلُْقِ َ َمَىَک ٔم أِ َما َتَيِسَّ بِرِ ثُهَّ ارِقَ
َٙ َِ ًَّ ٔ َّْ َتِفَنئ ُجِس َحً ُِ ائّٔنا ثُهَّ ا َٔ  ًَّ ٔ ِفَنئ

 َّ َک َحً َُ ِ ِي َرأ َِ أجّسا ثُهَّ اِر َِِىِل َذلَٔک فٔی َظََلتَٔک كُِلَهاَُ اؤّسا ثُهَّ ا َٔ  ْ َتِسَتؤَی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی اصبح دجسم ںیم 

 ںیم ےھت۔ اوہنں ےن احرض وہ رک السؾ رعض ایک۔ آپ آےئ افر امنز ادا یک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وکہن

ےن رفامای )افر  م رپ یھب السؾ وہ( دفابرہ اج رک امنز ڑپوھ ویکہکن  م ےن امنز ںیہن ڑپیھ۔ اوہنں ےن السؾ اک وجاب دے رک رفامای ولٹ 

ہلل ےک روسؽ ! ےھجم اھکس دےئجی۔ رفامای اجؤ افر امنز ڑپوھ ویکہکن  م ےن ایھب کت امنز ںیہن ڑپیھ۔ رسیتی ابر اس ےن رعض ایک اے ا

 وہک رھپ انتج ںیہمت آاسؿ وہ رقآؿ ڑپوھ رھپ
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 بج  م امنز ےک ےئل ڑھکے وہ وت وخب ایھچ رطح فوض رکف رھپ ہلبق رف وہ رک اّللّ

رک اانیمطؿ ےس دجسہ رکف رھپ روکع ںیم اج رک اانیمطؿ ےس روکع رکف رھپ روکع ےس اھٹ رک انیمطؿ ےس ڑھکے وہ اجؤ رھپ دجسہ ںیم اج 

 ےس اھٹ رک دیسےھ ھٹیب اجؤ رھپ ابیق امتؾ امنز ںیم ااسی یہ رکف ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وک وپ رارکان

     1061    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابوواظه، وبسالحنيس بً جىرف، حرضت محنس بً ونزو بً وفا :  راوی

ُس بِ  ثََيا ُمَحنَّ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔيسٔ بِ ثََيا أَبُو َوأظٕه َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َوَفإئ  ًُ َوِنزٔو بِ

َّی اهَّلُ َولَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ أَِظَحأب َر ةٕ ٔم اؤسٔیَّ فٔی َورِشَ نِٔىُت أَبَا حَُنِيٕس السَّ اَل أَبُو حَُنِيٕس أَىَا َُ َٕ َِ َتاَزَة  َٔ َه ِٔيهِٔه أَبُو  لَّ َُ ِيهٔ َو
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ثَرٔىَا لَ  ِ٘ َ ِيَت بٔأ ُ٘ َواهَّلٔ َما  َِ الُوا لَٔه  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أَِوَلُنُِٙه بَٔعََلةٔ َر َٔ َسَمَيا َلهُ ُظِحَبّة  ِٔ ُه َتَبَىّة َوََل أَ

الُو َٔ َي یَ بَََّی  َِ ََّر ثُهَّ َر ب َ٘  ٔ ََلة ٔلَی العَّ اَو إ َٔ لََّه إَٔذا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ِؿ  َِارِعٔ َّْ یَُحاذَٔی بٔهَٔنا ا  َسیِهٔ َحً

ُي  َِ َٙبِرُ َوَیزِ أُ ثُهَّ یُ ٕ ٔمِيهُ فٔی َمِؤؼٔىهٔ ثُهَّ َيِْقَ ٙٔبَِيهٔ َوَئْقَّ كُلُّ وُِؽو ُي َوَيَؽُي َراَحتَِيهٔ  َمِي َ٘ ٙٔبَِيهٔ ثُهَّ یَزِ  یَُحاذَٔی بٔهَٔنا َمِي
َّْ یََسیِهٔ َحً

ًِ َحنَٔسُه َو  نَٔي اهَّلُ لَٔن َُ وُل  ُٕ ئُي ُمِىَتٔسَّل ثُهَّ َي ِٕ هُ َوََل ُي َُ بَتَِيهٔ ُمِىَتنّٔسا ََل َيُعبُّ َرأِ ِ٘ َّْ یَُحاذَٔی بٔهَٔنا َوََّی ُر ُي یََسیِهٔ َحً َِ یَزِ

ًِ َجِيبَيِ َم  ٔلَی اِْلَِرٔؿ َویَُجافٔی بَیَِن یََسیِهٔ َو ٔلَی َمِؤؼٔىهٔ ثُهَّ یَِهؤی إ َّْ َئْقَّ كُلُّ َوِمٕه إ ٙٔبَِيهٔ َحً هُ َویَِثىْٔ رِٔجَلهُ ِي َُ ُي َرأِ َِ هٔ ثُهَّ َیزِ

َجَس ثُهَّ يَ  َُ َتُذ أََظابَٔي رِٔجَلِيهٔ إَٔذا  ِّ ُىُس َوَلِيَها َوَي ِٕ َي َِ ی   َیزِٔجَي كُلُّ اِلُيِِسَ
َّْ ی َحً َٙبِرُ َوَیِجلُٔس َوََّی رِٔجلٔهٔ اِليُِِسَ ِسُجُس ثُهَّ یُ

ًِ الزَّ  اَو ٔم َٔ ی ٔمِثَل َذلَٔک ثُهَّ إَٔذا  َىٔة اِْلَُِخَ ِ٘ َيِعَيُي فٔی الزَّ َِ وُو  ُٕ ٔلَی َمِؤؼٔىهٔ ثُهَّ َي َّْ یَُحاذَٔی َوِمٕه ٔمِيُه إ َي یََسیِهٔ َحً َِ َىَتیِٔن َر ِ٘

 ٔ َّْ إَٔذا كَاىَِت البٔه َة َظََلتٔهٔ َهََٙذا َحً ِّی َبٕٔيَّ ٔ ثُهَّ ُيَعَّ ََلة ِِتَٔتاحٔ العَّ َنا َظَيَي ؤِيَس ا َ٘ ٙٔبَِيهٔ  ٔضْ ِٔيَها َنا َمِي َٕ ِجَسةُ الًَّْٔ یَِي سَّ

الُوا  َٔ هٔ اِْلَِيَِسٔ ُمَتَوِركّا  ِٕ َ إِٔحَسی رِٔجَلِيهٔ َوَجَلَس َوََّی ٔش
ِسلٔيُه أََخَّ َّی اهَّلُ التَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی َر ٌَ ُيَعَّ ََٙذا كَا َت َه ِٔ َظَس

لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

 دمحم نب اشبر، اوباعمص، دبعادیمحل نب رفعج، رضحت دمحم نب رمعف نب اطع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن ےک دس احصہب نج ںیم اوباتقدہ یھب ےھت

اوہنں ےن اہک ہی ےسیک وہ اتکس ےہ ؟ دخبا  م  ےس زایدہ ینب یک امنز وک اجاتن وہں۔ںیم رضحت اوبدیمح اسدعی وک ہی ےتہک انس ںیم  م بس 

 ہہک رک
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اابتع ںیم مہ ےس ڑبھ رک ںیہن افر ہن مہ بج امنز ےک ےئل ڑھکے وہےت وت اّللّ

 ہہک رک دنکوھں کت اہھت ااھٹےت رھپ دنکوھں کت اہھت ااھٹےت افر آپ اک رہ وضع اینپ ہگج رپ رہھٹ
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 اجات رھپ رقآت رفامےت رھپ اّللّ

کت اہھت  روکع ںیم اج رک اینپ ایلیھتہں ونٹھگں رپ زفر دے رک ر ےتھ اانپ رس ھٹیپ ےس ہن افاچن ر ےتھ ہن اچین ابا ل ربارب رھپ ےتہک افر دنکوھں

 زنیم یک رطػ اجےت افر ابزفں افر ولہپؤں ےک درایمؿ افہلص ر ےتھ ٰیتح ہک رہ وجڑ اینپ ااھٹےت ٰیتح ہک رہ وجڑ اینپ ہگج رہھٹ اجات رھپ

رہ وجڑ ہگج رہھٹ اجات۔ رھپ رس ااھٹےت افر اانپ ابایں اپؤں ومڑ رک اس رپ ھٹیب اجےت افر دجسہ اربک ہہک رک ابںیئ اپؤں رپ ھٹیب اجےت ٰیتح ہک 

 یلہپ رتعک یک امدنن ادا رفامےت۔ رھپ بج دف روتعکں ےک دعب ڑھکے وہےت وت اینپ ہگج رہھٹ اجات رھپ ڑھکے وہ رک دفرسی رتعک

دنکوھں کت اہھت ااھٹےت ےسیج امنز ےک رشفع ںیم ایک اھت رھپ ابیق امنز ایس رطح ادا رفامےت ٰیتح ہک بج فہ دجسہ رکےت سج ےک دعب 

ےتھٹیب۔ احصہب ےن رفامای آپ ےن چس اہک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع السؾ ریھپان وہات وت اکی اپؤں ےھچیپ رک ےک ابںیئ اجبن رپ رسنی ےک لب 

 فآہل فملس اےسی یہ امنز ادا رفامےت ےھت ۔
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 دمحم نب اشبر، اوباعمص، دبعادیمحل نب رفعج، رضحت دمحم نب رمعف نب اطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وک وپ رارکان

     1062    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسة بً ُلامیٌ، حارثہ بً ابی الزجال، حرضت ونزہ :  راوی

ًِ وَ  ًٔ أَبٔی الِزَجأل َو ًِ َحارٔثََة بِ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َْ َحسَّ ِي َ٘ أَِلُت َوائَٔصَة  َُ اَلِت  َٔ ِنَزَة 

 ُّْ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔىَأئ  كَاىَِت َظََلةُ َر ِْ َوَؼَي یََسیِهٔ فٔی ا َِ  َ أ َه إَٔذا َتَوؼَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

ٙٔبَيِ  ُي یََسیِهٔ حَٔذاَئ َمِي َِ َٙبِرُ َوَیزِ ُي َِ بَٔل اِلِٕٔبَلٔة  ِٕ وُو ُمِسَت ُٕ َُ اِلُوُؼوَئ ثُهَّ َي ٔ یمَّ اهَّلَ َوُيِسب َيَؽُي یََسیِهٔ َوََّی َُ َِ ُي  َ٘ هٔ ثُهَّ َیزِ

 ِ٘ ًِ َٔٔيأمُِٙه ُر وُو َٔٔياّما هَُو أَـَِوُل ٔم ُٕ ُئٕيُه ُظِلَبهُ َوَي َِ ُه  َُ ُي َرأِ َِ َيَؽُي یََسیِهٔ  بَتَِيهٔ َویَُجافٔی بَٔىُؽَسیِهٔ ثُهَّ َیزِ َِ لٔيَّل ثُهَّ َيِسُجُس  َٔ

ُي  َِ ًَ ِامَٔی َرأَیُِت ثُهَّ َیزِ َتَفا ُِ ی َوَیِئعُب اِلُيِنىَْ  تَُجاَه اِلِٕٔبَلةٔ َویَُجافٔی بَٔىُؽَسیِهٔ َما ا َسٔمهٔ اِلُيِِسَ َٔ َيِجلُٔس َوََّی  َِ هُ  َُ َرأِ

هٔ اِْلَِيَِسٔ  ِٕ َق َوََّی ٔش ُٕ ٌِ َيِس ُه أَ  َوَیرِکَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، احر،ہ نب ایب ارلاجؽ، رضحت رمعہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اعہشئ ےس درایتف ایک ہک یبن امنز 

 ےھت ؟ رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض ےک ےئل ربنت ںیم اہھت ڈاےتل وت مسب اہلل ےتہک افر وخب ایھچ رطح ےسیک ادا رفامےت

 ےتہک افر دنکوھں ےک ربارب کت اہھت ااھٹےت رھپ روکع ںیم اجےت وت اہھت ونٹھگں رپ 
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ر ےتھ فوض رکےت رھپ ہلبق رف ڑھکے وہ رک اّللّ

وک ویلسپں ےس اگل ر ےتھ رھپ رس ااھٹےت وت رمک ابا ل دیسیھ رک ےتیل افر اہمترے ایقؾ ےس ھچک زایدہ ڑھکے رےتہ رھپ دجسہ  افر ابزفؤں

ا ںیم اجےت وت ہلبق یک رطػ ر ےتھ افر ابزفؤں وک انتج وہ اتکس دجا ر ےتھ رھپ ااھٹےت افر ابںیئ اپؤں رپ ھٹیب اجےت افر داںیئ اپؤں وک ڑھک

 ںیئ اجبن رگ ڑپےن وک )رسنی ںیم رپ اگلےن وک( اندنسپ ےتھجمس ےھت ۔ر ےتھ افر آپ اب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، احر،ہ نب ایب ارلاجؽ، رضحت رمعہ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم امنز اک رصق رک ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   باب

 رفس ںیم امنز اک رصق رک ان

     1063    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک، زبيس، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت ونز :  راوی

 ًِ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ ُزبَِيٕس َو یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌٔ َحسَّ َىَتا ِ٘ رَفٔ َر اَل َظََلةُ السَّ َٔ وَُنَز 

ٌٔ ُمحَ  ِّصٕ َوََّی لَٔسا َٔ ٌَیِرُ  ٌٔ َتَناْو  َىَتا ِ٘ ٌٔ َواِلٔىيُس َر َىَتا ِ٘ لََّه َواِلُجُنَىُة َر َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٕس َظَّ  نَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، زدیب، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت رمع ےن رفامای ہک رفس یک امنز دف رںیتعک ںیہ۔ ہعمج دف رںیتعک ںیہ 

 فآہل فملس یک زابؿ ےس )ااسی یہ ولعمؾ دیعنی دف رںیتعک ںیہ ہی لمکم افر وپری امنز ےہ اس ںیم وکیئ رصق افر یمک ںیہن دمحم یلص اہلل ہیلع

 ( وہا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، زدیب، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم امنز اک رصق رک ان

     1064    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، محنس بً برش، یزیس بً زیاز بً ابی الجىس، زبيس، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت ونز  :  راوی
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 بً خفاب

 ُ ًٔ ى ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس َحسَّ ًِ ُزبَِيٕس َو ًٔ أَبٔی اِلَجِىٔس َو ٔ بِ ًُ زٔیَاز ًُ برِٔشٕ أَىَِبأَىَا َیزٔیُس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ َنیِر

ٌٔ َوَظََلةُ اِلُجُنَىةٔ  َىَتا ِ٘ رَفٔ َر اَل َظََلةُ السَّ َٔ ًِ وَُنَز  ًٔ وُِجَزَة َو ِىٔب بِ َ٘  ًِ ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ َىتَ الزَِّحَن ِ٘ ّٔرِطُ َواِْلَِؼَهی  َر ٌٔ َواِل ا

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٕس َظَّ ٌٔ ُمَحنَّ ِّصٕ َوََّی لَٔسا َٔ ٌَیِرُ  ٌٔ َتَناْو  َىَتا ِ٘  َر

 رفس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، سیدی نب زاید نب ایب ادعجل، زدیب، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت رمع نب اطخب ےن ایبؿ رفامای

ی )یھب( دف دف رںیتعک ںیہ افر ہی وپری یک امن

ح

 

ض

 اابملرک یک امنز )یھب( دف رںیتعک ںیہ افر دیع ارطفل افر دیع اال

 

معة
ز دف رںیتعک ںیہ۔ ج 

 امنز ےہ اس ںیم وکیئ یمک ںیہن وہیئ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس ۔

 نب زاید نب ایب ادعجل، زدیب، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت رمع نب اطخب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم امنز اک رصق رک ان

     1065    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ازریس، ابً جزیج، ابً ابی ونار، وبساهَّل بً بابيہ، حرضت يىَّی بً اميہ :  راوی

ًٔ أَبٔی وَ  ًِ ابِ ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ بَابَِيهٔ َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ إر َو نَّ

 ٔ ََلة ًِ العَّ وا ٔم ُّصُ ِٕ ٌِ َت ُِٔلُت َلِيَس َوَلِيُِٙه ُجَياْح أَ أب  ًَ اِلَدفَّ أَِلُت وَُنَز بِ َُ اَل  َٔ َة  ًٔ أَُميَّ ِّتَٔيُِٙه َيِىََّی بِ ٌِ َي ُتِه أَ ِّ ٌِ خٔ ٔ  إ

اَل  َٕ َِ ًَ اليَّاُس  ِس أَٔم َٔ وا َو رَفُ َ٘  ًَ اَل  الَّٔذی َٕ َِ ًِ َذلَٔک  َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِسأَِلُت َر ا َوجِٔبَت ٔمِيهُ  َوجِٔبُت ٔمنَّ

َتهُ  َٔ َبلُوا َظَس ِٔ ا َِ َٗ اهَّلُ بَٔها َوَلِيُِٙه  ْة َتَعسَّ َٔ  َظَس

ہیب، رضحت یلعی نب اہیم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسان رمع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، انب رججی، انب ایب امعر، دبعاہلل نب اب
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نب اطخب ےس وپاھچ ہک )اہلل اعتٰیل اک اراشد وت ہی ےہ(  م رپ ھچک رحج ںیہن ہک امنز ںیم رصق رکف ارگ ںیہمت اکرففں یک رطػ ےس ادنہشی 

 ایس ےس بجعت وہا سج ےس ںیہمت بجعت وہا وت ںیم وہ افر اب وت ولگ انم ںیم وہےت ںیہ۔ )ذہلا رصق اجزئ ہن وہان اچےئہ( رفامای ےھجم یھب

وک  ےن اےکس قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ۔ رفامای ہی دصہق ےہ وج اہلل اعتٰیل ےن  م رپ ایک ےہ ذہلا  م اس ےک دصہق

 وبقؽ رکول ۔

 دبعاہلل نب ابہیب، رضحت یلعی نب اہیم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، انب رججی، انب ایب امعر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم امنز اک رصق رک ان

     1066    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابً شہاب، وبساهَّل بً ابی برک بً وبسالزحنً، حرضت اميہ بً وبساهَّل بً خالس  :  راوی

 ےن حرضت وبساهَّل بً ونز

ًٔ أَبٔی برَِکٔ بِ  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  ًٔ َوِبسٔ َحسَّ َة بِ ًِ أَُميَّ ًٔ َو الزَِّحَن

 ٔ ٓٔ ف َّا ىَجُٔس َظََلَة اِلَحرَضٔ َوَظََلَة اِلَدِو ًٔ وَُنَز إٔى اَل لَٔىِبٔس اهَّلٔ بِ َٔ َُّه  ًٔ َخالٕٔس أَى رَفٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌٔ َوََل ىَجُٔس َظََلَة السَّ ن ی اِلُْقِ

ٌَّ اهَّلَ َبَىَث إٔلَ  ٔ اَل َلُه َوِبُس اهَّلٔ إ َٕ َِ َّ ّسا َظَّ َنا َرأَیَِيا ُمَحنَّ َ٘ َىُل  ِّ ََّنا َن إٔى َِ لََّه َوََل َنِىَلُه َشِيّئا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ّسا َظَّ ی ِیَيا ُمَحنَّ

َىلُ  ِّ لََّه َي َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دبعاہلل نب ایب رکب نب دبعارلنمح، رضحت اہیم نب دبعاہلل نب اخدل ےن رضحت دبعاہلل نب رمع 

ےن  ےس اہک ںیمہ رقآؿ ںیم رضح یک افر وخػ یک امنز وت یلم نکیل رفس یک امنز ہن یلم وت اؿ ےس رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفامای اہلل اعتٰیل

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک امہری رطػ ا یس احتل ںیم ثوعبث رفامای ہک مہ ھچک یھب ہن اجےتن ےھت ذہلا مہ وت ایس رطح رکںی ےگ ےسیج دمحم یلص

 مہ ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رکےت داھکی۔
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نب دبعاہلل نب اخدل ےن رضحت  دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دبعاہلل نب ایب رکب نب دبعارلنمح، رضحت اہیم :  رافی

 دبعاہلل نب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم امنز اک رصق رک ان

     1067    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، برش بً َحب، حرضت ابً ونز :  راوی

 ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ٕب َو ًٔ ََحِ ًِ برِٔشٔ بِ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ

 ٔ ًِ َهٔذه َج ٔم َّْ یَزِٔجَي إَٔلِيَهاإَٔذا ََخَ َىَتیِٔن َحً ِ٘  اِلَنٔسیَئة َلِه َیزِٔز َوََّی َر

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، رشب نب رحب، رضحت انب رمع ےن ایبؿ رفام ای روسؽ اہلل بج دمہنی ہبیط ےس ابرہ اجےت وت دف روتعکں ےس 

 زایدہ ہن ڑپےتھ ٰیتح ہک فاسپ دمہنی آاجےت۔

 د نب زدی، رشب نب رحب، رضحت انب رمعادمح نب دبعة، امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم امنز اک رصق رک ان

     1068    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب و جبارة بً مٍلس، ابووواىہ، بٙیر بً اَلخيس، مجاہس، حرضت ابً وباس :  راوی

ثََيا أَبُو َووَ  اََل َحسَّ َٔ ِلٔس  ٍَ ًُ اِلُن َوارٔٔب َوُجَباَرةُ بِ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِْلَِخَئس َحسَّ ٔ بِ َٙیِر ًِ بُ ًِ  اىََة َو َو

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌٔ ىَبِٔيُِٙه َظَّ ََلَة َوََّی لَٔسا ِِتََرَؿ اهَّلُ العَّ اَل ا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ رَفٔ ُمَجاهٕٔس َو فٔی اِلَحرَضٔ أَِرَبّىا َوفٔی السَّ

َىَتیِٔن  ِ٘  َر

س، اوبوعاہن، ریکب نب االسنخ،

ل

 

نع

اجمدہ، رضحت انب ہداس ےن ایبؿ رفامای اہلل اعتٰیل ےن  دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب ف ابجرة نب 

 اہمترے ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابین رضح ںیم اچر افر رفس ںیم دف رںیتعک رفض رفامںیئ

س، اوبوعاہن، ریکب نب االسنخ، اجمدہ، رضحت انب ہداس :  رافی

ل

 

نع

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب ف ابجرة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم دف امنزںی ایھٹک ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم دف امنزںی ایھٹک ڑپانھ

     1069    حسیث                               جلس اول  :  جلس

مَحز بً ُلنہ وسنی، وبسالىزیز بً ابی حازو، ابزاہيه بً اُناويل، وبسالرکیه، مجاہس و ُىيس بً جبیر و وفاٍ  :  راوی

 بً ابی رباح و ـاؤس، حرضت ابً وباس

 ُِ ٔ ًٔ إ ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز َلَنَة اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ ًِ ُمَجاهٕٔس َحسَّ یٔه َو ًِ َوِبسٔ اِلرَکٔ َنٔىيَل َو

 ُُ ٌَّ َر َُّه أَِخبََرهُِه أَ ًٔ َوبَّإس أَى ًِ ابِ ًٔ أَبٔی َربَإح َوـَاُوٕس أَِخبَرُوُه َو ٕ َوَوَفأئ بِ ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ

زٔٔب َوا ٍِ ٌَ یَِجَنُي بَیَِن اِلَن َٓ َشِيّئاكَا ٌِ ُيِىجَٔلهُ َشِيْئ َوََل یَِفلَُبُه َوُسوُّ َوََل َیَدا ٔ أَ ًِ ٌَیِر رَفٔ ٔم  ِلٔىَصأئ فٔی السَّ
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 رحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اربامیہ نب اامسلیع، دبعارکلمی، اجمدہ ف دیعس نب ریبج ف اطعء نب ایب رابح ف قاؤس، رضحت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم رغمب ف اشعء )یک امنز( ایھٹک ڑپھ ایل رکےت ےھت احالہکن ہن انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک 

 دلجی یک وکیئ ابت وہیت ہن دنمش ےھچیپ وہات افر ہن یہ یسک مسق اک وخػ وہات ۔

 ف دیعس نب ریبج ف اطعء نب ایب رابح ف قاؤس، رحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اربامیہ نب اامسلیع، دبعارکلمی، اجمدہ :  رافی

 رضحت انب ہداس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم دف امنزںی ایھٹک ڑپانھ

     1070    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ابوزبیر، ابً ـّيل، حرضت مىاذ بً جبل :  راوی

 ٔ ًِ ُمَىاذ ِئل َو َّ ًِ أَبٔی الفُّ ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلَُحسَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًٔ َجَبٕل أَ   بِ

رَفٔ  ٌَزَِوةٔ َتبُوَک فٔی السَّ زٔٔب َواِلٔىَصأئ فٔی  ٍِ ٔ َواِلَىِّصٔ َواِلَن ِهز لََّه َجَنَي بَیَِن المُّ َُ  َوَلِيهٔ َو

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبزریب، انب لیفط، رضحت اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ ف 

 افر رغمب ف اشعء )یک امنزںی( رفسِ وبتک ںیم ایھٹک ڑپںیھ۔رصع )یک امنزںی( 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبزریب، انب لیفط، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم لفن ڑپانھ
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 س اک رطہقیااقتم امنز افر ا :   ابب

 رفس ںیم لفن ڑپانھ

     1071    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حّغ بً واظه بً ونز بً الدفاب، حرضت حّغ بً واظه بً ونز :  راوی  ابوبرک بً خَلز باہَّی، ابووامز، ويس

ًٔ وَُنزَ  ًٔ َوأظٔه بِ ِّٔغ بِ ًٔ َح ًِ ؤيَسْ بِ ٕ َو ثََيا أَبُو َوأمز زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل  َحسَّ َٔ ثَىْٔ أَبٔی  أب َحسَّ ًٔ اِلَدفَّ بِ

 َٔ  َٓ َِِيا َمَىهُ َواِنَّصَ َّی بَٔيا ثُهَّ اِنَّصَ ََِعَّ رَفٕ  َُ ًٔ وَُنَز فٔی  يَّا َمَي ابِ اَل َما َيِعَيُي ُ٘ َٕ َِ  ٌَ و ا ُيَعلُّ ُّ أَی أُىَا َت رَفَ َّ اِلَت َِ اَل 

وَل اهَّلٔ ُُ ِّی َظٔحِبُت َر ٔن ًَ أَخٔی إ ِيُت ُمَسِبّحا َْلَِتَنِنُت َظََلتٔی یَا ابِ ُ٘ اَل َلِو  َٔ  ٌَ ُِٔلُت ُيَسِبُحو َلِه َهُؤََلٔئ  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

َىتَ  ِ٘ َىَتیِٔن ثُهَّ َظحِٔبُت وَُنزَ َیزِٔز َوََّی َر ِ٘ َلِه یَزِٔز َوََّی َر َِ َبَؽهُ اهَّلُ ثُهَّ َظحِٔبُت أَبَا برَِکٕ  َٔ  َّْ رَفٔ َحً َلِه یَزِٔز َوََّی  یِٔن فٔی السَّ َِ

َبَؽُهِه اهَّلُ َواهَّلُ يَ  َٔ  َّْ َىَتیِٔن َحً ِ٘ َلِه یَزِٔز َوََّی َر َِ  ٌَ َىَتیِٔن ثُهَّ َظٔحِبُت وُِثَنا ِ٘ َوْة َحَسَيْة َر ُِ ُ ؤل اهَّلٔ أ ُُ ٌَ َلُِٙه فٔی َر ِس كَا َٕ وُل َل ُٕ 

اوبرکب نب الخد ابیلہ، اوباعرم، ٰیسیع نب صفح نب اعمص نب رمع نب ااطخلب، رضحت صفح نب اعمص نب رمع رفامےت ںیہ ہک ےھجم ریمے 

 امنز ڑپاھیئ رھپ مہ اےکن اسھت فاسپ وہےئ افر فادل  مرتؾ ےن دحثی انسیئ رفامای ہک رفس ںیم انب رمع ےک اسھت ےھت۔ اوہنں ےن ںیمہ

 فہ یھب فاسپ وہ ےئگ۔ رفامای ہک اوہنں ےن ڑم رک داھکی وت ھچک ولگ امنز ڑپھ رےہ ےھت۔ رفامای ہی ولگ ایک رک رےہ ںیہ ؟ ںیم ےن اہک لفن

ے ےجیتھب ! ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ڑپھ رےہ ںیہ۔ رفامای ارگ ںیم ےن لفن ڑپینھ وہےت وت رفض امنز وک یھب وپرا رک اتیل۔ اے ریم

فآہل فملس ےک اسھت راہ۔ آپ ےن رفس ںیم دف رتعک ےس زایدہ ھچک ہن ڑپاھ اہیں کت اہلل اعتٰیل ےن آپ وک اےنپ اپس الب ایل۔ رھپ ںیم 

ےن یھب دف رتعک ےس زایدہ  اوبرکب ےک اسھت یھب راہ۔ آپ ےن یھب دف رتعک ےس زایدہ ھچک ہن ڑپاھ۔ رھپ ںیم رمع ےک اسھت یھب راہ آپ

 ھچک ہن ڑپاھ۔ ںیم امثعؿ ےک اسھت راہ۔ آپ ےن یھب دف رتعک ےس زایدہ ہن ڑپاھ ٰیتح ہک اہلل اعتٰیل اؿ ونیتں رضحات وک ااھٹ ایل افر اہلل

 اعتٰیل اک اراشد ےہ ےب کش اہمترے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ذات رتہبنی ومنہن ےہ ۔

 وبرکب نب الخد ابیلہ، اوباعرم، ٰیسیع نب صفح نب اعمص نب رمع نب ااطخلب، رضحت صفح نب اعمص نب رمعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم لفن ڑپانھ

     1072    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً خَلز، و٘يي، اُامہ بً زیس، ـاؤس، حرضت ابً وباس :  راوی

بِ  ًِ السُّ ا َو ُّ أَِلُت ـَاُو َُ اَل  َٔ ًُ َزیِٕس  اَمُة بِ َُ ُ ثََيا أ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ زٕ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ رَفٔ َوالِ َحسَّ ًُ َحةٔ فٔی السَّ ًُ بِ َحَس

وُل اهَّلٔ ُُ وُل رَفََؿ َر ُٕ ًَ َوبَّإس َي نَٔي ابِ َُ َُّه  ثَىْٔ ـَاُوْس أَى اَل َحسَّ َٕ َِ ٕٗ َجالْٔس ؤِيَسُه  ًٔ َیيَّا َه ُمِسلٔٔه بِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ِبَلَها َو  َٔ ِّی فٔی اِلَحرَضٔ  َُِٙيَّا نَُعَّ رَفٔ  ِبَلَها َوَبِىَسهَاَظََلَة اِلَحرَضٔ َوَظََلَة السَّ َٔ رَفٔ  ِّی فٔی السَّ يَّا نَُعَّ ُ٘  َبِىَسَها َو

اوبرکب نب الخد، فعیک، ااسہم نب زدی، قاؤس، رضحت انب ہداس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضح ف رفس 

 ںیم امنز رفض رفامیئ افر مہ رضح ںیم یھب ےلہپ افر دعب یک ںیتنس ڑپےتھ ےھت افر رفس ںیم ےلہپ افر دعب یک ںیتنس ڑپےتھ ےھت۔

 الخد، فعیک، ااسہم نب زدی، قاؤس، رضحت انب ہداساوبرکب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج اسمرف یسک رہش ںیم ایقؾ رکے وت بک کت رصق رکے ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  رصق رکے ؟بج اسمرف یسک رہش ںیم ایقؾ رکے وت بک کت

     1073    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حاته بً اُناويل، حرضت وبس الزحنً بً حنيس زہزی :  راوی

 ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َحاتُٔه بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ یَزٔیَس  َحسَّ ائَٔب بِ أَِلُت السَّ َُ اَل  َٔ حَُنِيٕس الزُّهِزِٔی 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

َّی اهَّلُ َولَ  ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٔ وُل  ُٕ مِٔی َي ًَ اِلَحرِضَ نِٔىُت اِلَىََلَئ بِ َُ اَل  َٔ َة 
ِٙىَْ َمَّٙ ُُ نِٔىَت فٔی  َُ ٔ َماَذا  َه ثَََلثّا لِٔلُنَهأجز لَّ َُ ِيهٔ َو

َسرٔ   َبِىَس العَّ

 ہبیش، اح م نب اامسلیع، رضحت دبع ارلنمح نب دیمح زرہی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسبئ نب سی دی ےس درایتف اوبرکب نب ایب

ےس( ایک ہک آپ ےن ہکم یک وکستن ےک ابرے ںیم ایک انس ؟ رفامای ںیم ےن العء نب رضحیم وک رفامےت انس ہک یبن ےن رفامای اہمرج ےئلیک )ٰینم 

 رےنہ یک ااجزت ےہ ۔فایسپ ےک دعب نیت دؿ کت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب اامسلیع، رضحت دبع ارلنمح نب دیمح زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج اسمرف یسک رہش ںیم ایقؾ رکے وت بک کت رصق رکے ؟

     1074    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوواظه، ابً جزیج، حرضت وفاٍ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

أِتُُه َوَلِيهٔ أَىَِبأَىَا ثََيا أَبُو َوأظٕه َورَقَ
ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ فٔی  َحسَّ ثَىْٔ َجابٔزُ بِ ًُ ُجَزیِٕج أَِخبََرنٔی َوَفاْئ َحسَّ ابِ

ٔ ذٔی اِلحٔ  ًِ َشِهز ََّٙة ُظِبَح َرابَٔىٕة َمَؽِت ٔم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٔسَو اليَّ َٔ اَل  َٔ  جَّةٔ أُىَإس َمعٔی 

رفاتی ےہ رضحت اجرب ےن یئک ولوگں ںیم  ھج ےس ہی دحثی ایبؿ یک ہک یبن  دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، انب رججی، رضحت اطعء ےس

 ذفاہجحل یک وچیھت اترخی وک ہکم رشتفی الےئ۔ )افر اچر دؿ ہکم رےہ رھپ ٰینم ےئگ اس دفراؿ آپ ےن رصق رفامای( ۔

 دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، انب رججی، رضحت اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج اسمرف یسک رہش ںیم ایقؾ رکے وت بک کت رصق رکے ؟

     1075    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالواحس بً زیاز، واظه احول، ورکمہ، حرضت ابً وباس :  راوی

ثََيا َوأظ  ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَواحٔٔس بِ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ْه اِْلَِحَوُل َو

َِ  َوبَّإس  َىَتیِٔن  ِ٘ َىَتیِٔن َر ِ٘ ِّی َر لََّه تِٔسَىَة َورَشَ َیِوّما ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر َٔ اَل أَ ِنَيا تِٔسَىَة َٔ َٔ ًُ إَٔذا أَ َيِح

ًِ َذلَٔک َظلَِّیيَ  ثََر ٔم ِ٘ ِنَيا أَ َٔ إَٔذا أَ َِ َىَتیِٔن  ِ٘ َىَتیِٔن َر ِ٘ ِّی َر  ا أَِرَبّىاَورَشَ یَِوّما نَُعَّ

دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، رکعہم، رضحت انب ہداس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اسین رفز کت ایقؾ رفامای دف دف رںیتعک ڑپےتھ رےہ افر مہ یھب بج اسین دؿ کت ایقؾ رکںی وت دف دف رںیتعک ڑپےتھ 

  افر بج اس ےس زایدہ ایقؾ رکںی وت اچر رںیتعک ڑپےتھ ںیہ۔ںیہ

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، رکعہم، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فر اس اک رطہقیااقتم امنز ا :   ابب

 بج اسمرف یسک رہش ںیم ایقؾ رکے وت بک کت رصق رکے ؟

     1076    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو یوُْ بً ظيسَلنی محنس بً احنس رقی، محنس بً ُلنہ، محنس بً اُحٖ، زہزی، وبيساهَّل بً وبساهَّل بً  :  راوی

 وتبہ، حرضت ابً وباس
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ثَ  ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َلَنَة َو َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِّیُّ َحسَّ ًُ أَِحَنَس الزَّق ُس بِ ِيَسََلنٔیُّ ُمَحنَّ َْ العَّ ُُ ًِ َيا أَبُو یُو ًِ الزُّهِزِٔی َو َٖ َو َح ُِ ٔ  إ

 َّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ ًٔ وُتَِبَة َو ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ِتٔح َخِنَس وُبَِئس اهَّلٔ بِ َّ اَو بَٔنََّٙة َواَو اِل َٔ َه أَ لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ََلةَ  ُّصُ العَّ ِٕ َة َلِيَلّة َي  َورِشَ

اوب ویفس نب دیصالین دمحم نب ادمح ریق، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ہداس ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک اسؽ دنپرہ بش کت ایقؾ رفامای )افر اس دفراؿ( امنز رصق یہ ڑپےتھ 

 رےہ ۔

 اوب ویفس نب دیصالین دمحم نب ادمح ریق، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ںیم ایقؾ رکے وت بک کت رصق رکے ؟بج اسمرف یسک رہش 

     1077    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی اُحٖ، حرضت اىس :  راوی  نّص بً وَّی جہؽیم، یزیس بً زْیي و وبساَلوَّی، یحٌ

یِٕي َو  َْ ًُ ُز ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَىَٕس  َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی إ ثََيا َیِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ َوِبُس اِْلَِوََّی 

َى  ِ٘ َىَتیِٔن َر ِ٘ َّی َر ََِعَّ ََّٙة  ٔلَی َم ًِ اِلَنٔسیَئة إ لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِجَيا َمَي َر اَو ََخَ َٔ ِه أَ َ٘ ُِٔلُت  َّْ َرَجِىَيا  َتیِٔن َحً

 َّٙ ابَٔن اَل َورِشّ َٔ  َة 

ی، سیدی نب زرعی ف دبعاالیلع، ٰییحی نب ایب ااحسؼ ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 ںیم ےن وپاھچ ہکم ںیم انتک (فملس ےک اسھت ہکم یک رطػ ےلکن آپ دف دف رںیتعک ڑپاھےت رےہ۔ ٰیتح ہک مہ فاسپ ولےٹ )رافی ےتہک ہک

 ایقؾ وہا ؟ رفامای دس رفز ۔
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ی، سیدی نب زرعی ف دبعاالیلع، ٰییحی نب ایب اقحس، رضحت اسن :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وھچڑ ےن فاےل یک زسا

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وھچڑ ےن فاےل یک زسا

     1078    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

 ًِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو أَبٔی الزُّبَیِر

 ٔ ََلة لََّه بَیَِن اِلَىِبسٔ َوبَیَِن اِلٙرُِفٔ َتزُِک العَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنبے افر رفک یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ےک درایمؿ امنز اک وھچڑان ےہ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وھچڑ ےن فاےل یک زسا

     1079    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 اُناويل بً ابزاہيه بالسْ، وَّی بً حسً بً شٕيٖ، حسین بً وأس، وبساهَّل بً بزیسة، حرضت بزیسة :  راوی

 ٔ ثََيا َوَّ ُّْ َحسَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه اِلَبالٔٔس َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َوإٔٔس َحسَّ ثََيا حَُسیُِن بِ ٖٕ َحسَّ ًٔ َشٕٔي ًٔ بِ ًُ اِلَحَس یُّ بِ

َه اِلَىِهُس الَّٔذی بَِیَيَيا َوبَِیَيُهِه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ِس بَُزیَِسَة َو َٕ َِ َها  َ٘ ًِ َتَز َن َِ ََلةُ  رَفَ   العَّ َ٘ 

اامسلیع نب اربامیہ ابیسل، یلع نب نسح نب قیقش، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة، رضحت ربدیۃ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امہرے افر اؿ )انم نیق( ےک درایمؿ دہع امنز ےہ )بج کت ہی امنز ڑپےتھ رںیہ ےگ مہ اؿ وک 

 رک الہ االسؾ اک اس اعمہلم رکںی ےگ( سپ وج امنز وک وھچڑ دے وت فہ انیقی )اظرہی وطر رپ یھب( اکرف وہ ایگ ۔ املسمؿ ھجمس

 اامسلیع نب اربامیہ ابیسل، یلع نب نسح نب قیقش، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة، رضحت ربدیۃ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وھچڑ ےن فاےل یک زسا

     1080    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، ونزو بً ُىس، یزیس رٔاشْ، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ًِ َیزٔیَس  َحسَّ ِىٕس َو َُ  ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ َو

ا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ َمالٕٔک َو ًِ أَىَٔس بِ ِْ َو أش َٔ َها الزَّ َ٘ إَٔذا َتَز َِ ََلةٔ  ٔک إَٔلَّ َتزُِک العَّ َل َلِيَس بَیَِن اِلَىِبٔس َوالرِشِ

َک  ِس أرَِشَ َٕ َِ 

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، رمعف نب دعس، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ے افر رشک ےک درایمؿ امنز اک وھچڑان یہ احلئ ےہ بج اس ےن امنز وھچڑ دی وت رشک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دنب

 اک رمبکت وہ ایگ ۔
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 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع، رمعف نب دعس، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفض ہعمج ےک ابرے ںیم

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفض ہعمج ےک ابرے ںیم

     1081    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً زیس، ُىيس بً  محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وليس بً بٙیر، ابوجياب )خباب(، وبساهَّل بً محنس وسوی، وَّی :  راوی

 مسيب، حرضت جابز بً وبس اهَّل

ثَىْٔ َوِبُس ا ٕ أَبُو َجيَّإب َحسَّ َٙیِر ًُ بُ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َؤَِّی بِ ٕس اِلَىَسؤیُّ َو ًُ ُمَحنَّ هَّلٔ بِ

اَل َخ  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىئس بِ َُ  ًِ اَل َیا أَیَُّها اليَّاُس َزیِٕس َو َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َفبََيا َر

لُوا َؤظلُوا الَّٔذی بَ  ٍَ ٌِ ُتِص ِبَل أَ َٔ الَٔحٔة  ٌِ َتُنوتُوا َوبَازُٔروا بٔاِْلَِوَنأل العَّ ِبَل أَ َٔ ٔلَی اهَّلٔ  ٔ تُوبُوا إ َٙثَِرة ٔ ِیَيُِٙه َوبَیَِن َربُِِٙه ب

 ٔ ٌَّ اهََّلذ وا َوتُِجبَرُوا َواِوَلُنوا أَ ُٔوا َوتُِيَّصُ ةٔ فٔی الِِسِ َواِلَىََلىَٔئة تُزَِز َٔ َس ثَِرةٔ العَّ َ٘ ِه َلهُ َو ُ٘ ِِتََرَؿ َوَلِيُِٙه اِلُجُنَىَة فٔی رِکٔ ِس ا َٔ  

ٔلَی َیِوؤ الِ  ًِ َوامٔی َهَذا إ امٔی َهَذا فٔی یَِومٔی َهَذا فٔی َشِهزٔی هََذا ٔم َٕ َها فٔی َحَياتٔی أَِو َبِىٔسی َوَلهُ إَٔماْو َوازْٔل أَِو َم َ٘ ًِ َتَز َن َِ َٕٔياَمٔة 

ََل َجَنَي اهَّلُ َلهُ َشِنَلُه َوََل بَاَرَک َلهُ فٔی أَِمزٔهٔ أَََل َوََل  َِ ا بَٔها أَِو ُجُحوّزا َلَها  ِّ ا َّ تِٔد ُِ َوََل   َظََلَة َلهُ َوََل َزكَاَة َلهُ َوََل َحجَّ َلهُ َجائْٔز ا

ًَّ اِمَزأَْة َرُجَّل َوََل  ًِ َتاَب َتاَب اهَّلُ َوَلِيهٔ أَََل ََل َتُؤمَّ َن َِ  یَُتوَب 
َّْ أجْز َظِوَو َلُه َوََل بٔزَّ َلهُ َحً َِ ابٔی  ُمَهأجّزا َوََل َیُؤوَّ  َیُؤوَّ أرَِعَ

ِوـَ  َُ ُه َو َّ ِي َُ  ُٓ ٌٕ َیَدا َهَزُه بُٔسِلَفا ِٕ ٌِ َي  هُ ُمِؤٔمّيا إَٔلَّ أَ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فدیل نب ریکب، اوبانجب )ابخب(، دبعاہلل نب دمحم دعفی، یلع نب زدی، دیعس نب بیسم، رضحت اجرب نب دبعاہلل 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ہبطخ دای افر رفامای اے ولوگ ! ومت ےس لبق اہلل اعتٰیل یک رطػ روجع رکف 

 ےک درایمؿ قلعت اقمئ رکول اہلل اعتٰیل اک رثکت ےس  افر
ّ
لوغشتیل ےس لبق اامعؽ اصحل یک رطػ تقبس رکف افر اےنپ افر اےنپ رب
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ن رزؼ دای اجےئ اگ افر اہمتری دمد یک اجےئ افر اہمترے اصقنؿ یک 
 
 مي
ہ

 

ي

ذرک رک ےک وپ دیشہ افر اظرہاً دصہق دے رک اس یک فہج ےس 

وج اہلل اعتٰیل ےن ریمی اس ہگج اس دؿ اس اسؽ ےک اس امہ ںیم ایقتم کت ےک ےئل ہعمج رفض رفام دای۔ ذہلا التیف وہیگ افر ہی اجؿ ول 

رکنم  سج ےن یھب ریمی زدنیگ ںیم ای ریمے دعب ہعمج وھچڑ دای ہکبج اس اک وکیئ اعدؽ ای اظمل اامؾ یھب وہ ہعمج وک اکلہ ےتھجمس وہےئ ای اس اک

ع ہن رفامںیئ افر ہن اس ےک اکؾ ںیم ربتک دںی افر  وہےن یک فہج ےس وت اہلل اعتٰیل

 

 می
ح
م

اےکس الیھپؤ افر ارفارفتی ںیم یھبک تیعمج وک یھبک 

 وتہب وک وخب وغر ےس ونس ہن ایکس امنز وہیگ ہن زوکۃ ہن جح ہن رفزہ ہن یہ وکیئ افر  یکی ٰیتح ہک اتبئ وہ اجےئ افر وج اتبئ وہ اہلل اعتٰیل ایکس

وغر ےس ونس وکیئ وعرت یسک رمد یک اامؾ ںیہن نب یتکس افر ہن داہیت فاال اہمرج اک اامؾ ےنب افر ہن افقس )ددنیار( وبقؽ رفام ےتیل ںیہ 

 ؤمنم اک اامؾ ےنب ااّل ہک فہ ؤمنم رپ ہبلغ احلص رک ےل افر ومنم وک اس افقس ےک وکڑے ای ولتار اک وخػ وہ۔

انجب )ابخب(، دبعاہلل نب دمحم دعفی، یلع نب زدی، دیعس نب بیسم، رضحت اجرب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فدیل نب ریکب، اوب :  رافی

 نب دبع اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفض ہعمج ےک ابرے ںیم

     1082    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً خلْ ابوُلنہ، وبساَلوَّی، محنس بً اُحٖ، محنس بً ابی امامہ بً ُہل بً حييْ، ابوامامہ،  :  راوی یحٌ

 حرضت وبسالزحنً بً ٘ىب بً مالک

ٔس بِ  ًِ ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َو َلَنَة َحسَّ َُ ْٕ أَبُو  ًُ َخَل ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ َحسَّ ِهٔل بِ َُ  ًٔ ًٔ أَبٔی أَُماَمَة بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ

ائَٔس أَبٔی حٔیَن َذَهَب  َٔ ِيُت  ُ٘ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ِىٔب بِ َ٘  ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ أَبٔيهٔ أَبٔی أَُماَمَة َو ْٕ َو َُِِٙيُت إَٔذا حَُيِي ُه   َبَّصُ

ََِسنَٔي  ٔلَی اِلجُُنَىةٔ  ِجُت بٔهٔ إ َنُي َذلَٔک ٔمِيهُ ثُهَّ  ََخَ ُِ َِٙثُت حٔیّيا أَ َن َِ اَرَة َوَزَوا َلُه  َْ ًٔ ُز َىَس بِ ُِ رَفَ ْٔلَبٔی أَُماَمَة أَ ٍِ َت ُِ ٌَ ا اِْلََذا

 ُ رٔفُ ْٔلَبٔی أ ٍِ ٌَ اِلجُُنَىةٔ َيِسَت نَٔي أََذا َُ َنُىُه كُلََّنا  ُِ ِّی أَ ٔن ٌَّ َذا َلَىِجزْ إ ٔ ٔسْ َواهَّلٔ إ ِّ ًِ َماَم ُِٔلُت فٔی َن أَلُُه َو ُِ ِّی َوَلِيهٔ َوََل أَ َة َوُيَعَّ

 َ َنا ك َ٘ رَفَ  ٍِ َت ُِ ٌَ ا نَٔي اِْلََذا َُ ا  َلنَّ َِ ٔلَی اِلُجُنَىٔة  ُج بٔهٔ إ ِيُت أََِخُ ُ٘ َنا  َ٘ ِجُت بٔهٔ  َِرَخَ ِلُت َلُه یَا أَبََتاُه َذلَٔک لَٔه هَُو  ُٕ َِ َىُل  ِّ ٌَ َي ا
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ًٔ ُز  َىَس بِ ُِ َّی بَٔيا َظََلَة أََرأَیَِتَک َظََلَتَک َوََّی أَ ًِ َظَّ َل َم ٌَ أَوَّ َّْ كَا َ اَل أَِی بُى َٔ نِٔىَت الِيَساَئ بٔاِلُجُنَىٔة لَٔه هَُو  َُ اَرَة كُلََّنا  َْ

ََّٙة فٔی َنٕٔئي اِلَدَؽَنأت فٔی َهزِوٕ  ًِ َم لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َسؤ َر ِٕ ِبَل َم َٔ ًِ ََحَّ اِلُجُنَىٔة  ُِٔلُت  ٔم ةٔ بَىْٔ بََياَؼَة 

اَل أَِرَبٔىیَن َرُجَّل  َٔ ِيُتِه َیِوَمئٕٔذ  ُ٘ ِه  َ٘ 

ٰییحی نب ،فل اوبہملس، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب ایب اامہم نب لہس نب  فین، اوباامہم، رضحت دبعارلنمح نب بعک نب امکل 

ڑکپ رک الچ رکات اھت وت بج ںیم اؿ وک ہعمج ےئلیک ےل رک اتلکن افر فہ اذاؿ ےتنس وت  ےتہک ںیہ بج ریمے فادل یک انیبیئ متخ وہیئگ وت ںیم اؿ وک

وقیف اوباامہم ادعس نب ُزرارہ ےئلیک اافغتسر رکےت افر داع رکےت ںیم اکی رعہص کت ہی اتنس راہ رھپ ںیم ےن دؽ ںیم وساچ ہک دخب ا! ہی وت ویب

اوباامہم ےئلیک اافغتسر افر داع رکےت اتنس وہں افر ںیم اؿ ےس اس ےک قلعتم درایتف  ےہ۔ بج یھب ہعمج یک اذاؿ ےتنس ںیہ وت ںیم اؿ وک

ںیہن رکات ہک ااسی ویکں رکےت ںیہ ؟ چناآ ہ ںیم اؿ وک بسح ومعمؽ ہعمج ےئلیک ےل رک الکن۔ بج اوہنں ےن اذاؿ ینس وت بسح اسقب 

 آپ ادعس زر

ئ

ارہ ےک ےئل اذاؿ ہعمج نس رک اافغتسر افر داع ویکں رفامےت ںیہ ؟ اافغتسر ایک ںیم ےن اؿ ےس اہک ریمے ااّب اجؿ اتبی 

ع 

قی 

 

ن

رفامای اے ریمے ایپرے ےٹیب ! ادعس نب زرارہ فہ صخش ںیہ وہنجں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہکم ےس آدم ےس لبق 

ما ت ںیم رجة یبن ایبہض ےک زہؾ ںیم ہعمج یک امنز ڑپاھیئ یھت۔ ںیم ےن وپاھچ آپ 

 

جض
ل

اس فتق ےنتک ارفاد وہےت ےھت ؟ رفامای اچسیل ا

 رمد ۔

ٰییحی نب ،فل اوبہملس، دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، دمحم نب ایب اامہم نب لہس نب  فین، اوباامہم، رضحت دبعارلنمح نب بعک  :  رافی

 نب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفض ہعمج ےک ابرے ںیم

     1083    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً ميذر، ابً ِؽيل، ابومالک اشجعی، ربعی ابً َحاط، حذيّہ وابوحازو، ابوہزیزہ :  راوی
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ًٔ َٔحَ  ًِ رٔبِعِٔی بِ ثََيا أَبُو َمالٕٔک اِْلَِشَجعٔیُّ َو َُِؽِيٕل َحسَّ  ًُ ثََيا ابِ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َحسَّ َة َوَو َّ ًِ حَُذِي إط َو

َه أََؼلَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ِبٔت  َو ٌَ لِٔلَيُهوزٔ یَِوُو السَّ ِبَلَيا كَا َٔ  ٌَ ًِ كَا ًِ اِلُجُنَىٔة َم اهَّلُ َو

لُ  ىَِيا َواِْلَوَّ ًِ أَهِٔل السُّ ٌَ ٔم و ًُ اِْلَٔخُ ٔلَی یَِوؤ اِلَٕٔياَمٔة ىَِح ُهِه َلَيا َتَبْي إ َِ ٖٔ َواِْلََحُس لٔليََّعاَری  ٔ ِبَل اِلَدََلئ َٔ ُّْ َلُهِه  ٔض ِٕ ٌَ اِلَن  و

نب ذنمر، انب لیضف، اوبامکل ایعجش، ر یع انب رحاش، ذحہفی فاوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  یلع

فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل ےن مہ ےس ولہپں وک ہعمج ےس اٹہ دای )افر فہ اینپ یجک یک فہج ےس اس ےک ابرے ںیم رمگایہ ںیم رےہ( وہید 

دؿ افر اصنرٰی ےئلیک اوتار اک دؿ رقمر وہا۔ ذہلا فہ ایقتم کت امہرے دعب ںیہ افر مہ داین فاولں ںیم آرخ ںیم ںیہ افر  ےئلیک ہتفہ اک

ؽ ںیہ سج اک ہلصیف امتؾ الخقئ ےس ےلہپ وہاگ ۔
ّ
 )آرخت ےک اابتعر ےس( اف

 اوبرہریہیلع نب ذنمر، انب لیضف، اوبامکل ایعجش، ر یع انب رحاش، ذحہفی فاوباحزؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج یک تلیضف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج یک تلیضف

     1084    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی بٙیر، زہیر بً محنس، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، وبسالزحنً ابً یزیس  :  راوی ابو برک بً ابی شیبہ، یحٌ

 انعاری، ابولبابہ بً وبسالنيذر، حرضت ابولبابہ بً وبس النيذر

ثََيا ُزهَ  ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ أَبٔی بُ ثََيا یَِحٌَْ ابِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َؤٕيٕل َو ًٔ ُمَحنَّسٔ بِ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ یِرُ بِ

َّی اهَّلُ ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اِلُنِئذرٔ  ًِ أَبٔی لَُبابََة بِ ًٔ یَزٔیَس اِْلَِنَعارِٔی َو ًٔ بِ ٌَّ یَِوَو اِلُجُنَىةٔ َوِبٔس الزَِّحَن ٔ لََّه إ َُ  َوَلِيهٔ َو

ِيُس  ّٔرِطٔ ِٔيهٔ َخِنُس َُ ًِ َیِوؤ اِْلَِؼَهی َویَِوؤ اِل َٖ اهَّلُ ِٔيهٔ نَزَو اِْلَیَّاؤ َوأَِوَمُنَها ؤِيَس اهَّلٔ َوهَُو أَِوَمُه ؤِيَس اهَّلٔ ٔم  خََٔلٕل َخَل
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اَوْة  َُ َّی اهَّلُ نَزَو َؤِيهٔ  ٔلَی اِْلَِرٔؿ َؤِيهٔ َتَوف ََل َيِسأَُل اهَّلَ ِٔيَها اِلَىِبُس َشِيّئا إَٔلَّ أَِوَفاُه َما َلِه َيِسأَِل َوأَهَِبَق اهَّلُ ِٔيهٔ نَزَو إ

َنإئ َوََل أَِرٕؿ َوََل رٔیَإح َوََل ٔجَبإل َوََل بَ  َُ ٕب َوََل  ًِ َمَلٕک ُمَْقَّ اَوُة َما ٔم وُو السَّ ُٕ اّما َؤِيهٔ َت ًِ ََحَ ًَ ٔم ِٕ ّٔ ًَّ يُِص َِحٕ إَٔلَّ َوهُ

 َىةٔ َیِوؤ اِلُجنُ 

ر، اوب رکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دبعارلنمح انب سیدی ااصنری، اوبابلہب نب دبعاذنمل

ےک  رضحت اوبابلہب نب دبع اذنملر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہعمج امتؾ دونں اک رسدار ےہ افر اہلل

ی ےس یھب زایدہ مظعم ےہ۔ اس ںیم اپچن ںیتلصخ 

ح

 

ض

اہں امتؾ دونں ےس زایدہ تمظع فاال ےہ افر ہی اہلل ےک اہں ویؾ ارطفل افر ویؾ اال

اعتٰیل  ؿ اہللںیہ اس ںیم اہلل اعتٰیل ےن آدؾ ہیلع االسلؾ وک دیپا رفامای افر ایس دؿ اہلل اعتٰیل ےن آدؾ ہیلع االسلؾ وک زنیم رپ ااترا افر ایس د

ےس ےن آدؾ ہیلع االسلؾ وک داین ےس ااھٹ ایل )ینعی اؿ یک فافت وہیئ( افر ایس ںیم اکی استع ا یس ےہ ہک دنبہ اس ںیم وج یھب اہلل اعتٰیل 

ڑ افر امےگن اطع رفام دےتی ںیہ رشبہکیط رحاؾ زیچ اک وساؽ ہن وہ افر ایس دؿ ایقتم اقمئ وہیگ امتؾ رقمب رفےتش آامسؿ زںینیم وہاںیئ اہپ

 دنمر ہعمج ےک دؿ ےس ڈرےت ںیہ ۔

اوب رکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، دبعارلنمح انب سیدی ااصنری، اوبابلہب نب  :  رافی

 دبعاذنملر، رضحت اوبابلہب نب دبع اذنملر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج یک تلیضف

     1085    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حسین بً وَّی، وبسالزحنً بً یزیس بً جابز، ابواَلشىث ظيىانی، حرضت شساز بً اوس :  راوی

ًٔ َجا ًٔ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًُ َوَّٓٔیٕ َو ثََيا اِلُحَسیُِن بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ِيَىانِٔی َو ًِ أَبٔی اِْلَِشَىٔث العَّ ٕ َو بٔز

 ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ أَِوٕس  َٖ نَزُو َؤِيهٔ أَِؤس بِ َِِؽٔل أَیَّأمُِٙه َیِوَو اِلجُُنَىٔة ِٔيهٔ ُخلٔ ًِ أَ ٌَّ ٔم

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

اَل َر  َٕ َِ ٌَّ َظََلَتُِٙه َمِىزُوَؼْة َوََّیَّ  إٔ َِ ََلةٔ ِٔيهٔ  ًِ العَّ ثٔرُوا َوََّیَّ ٔم ِ٘
َ أ َِ ُة  َٕ ِى َدُة َؤِيهٔ العَّ ِّ َْ ُتِىَزُؿ اليَّ ِي َ٘ وَل اهَّلٔ  ُُ ُجْل یَا َر

ٌِ َتأِكَُل أَِجَساَز اِْلَىِبَٔيائٔ َظََلتَُيا وَ  َو َوََّی اِْلَِرٔؿ أَ ٌَّ اهَّلَ ََحَّ ٔ اَل إ َٕ َِ ِس أََرِمَت َيِىىْٔ بَلٔيَت  َٔ  َلِيَک َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اوباالثعش اعنصین، رضحت دشاد نب افس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 فآہل فملس ےن رفامای اہمترے امتؾ دونں ںیم بس ےس زایدہ تلیضف فاال دؿ ہعمج اک ےہ ایس ںیم آدؾ ہیلع االسلؾ دیپا یلص اہلل ہیلع

وہےئ ایس دؿ وصر وھپاکن اجےئ اگ ایس دؿ ےب وہش ایک اجےئ اگ اس دؿ  ھج رپ درفد زایدہ اجیھب رکف اس ےئل ہک اہمترا درفد  ھج رپ شیپ 

 رعض ایک اے اہلل ےک روس ؽ! امہرا درفد آپ رپ ےسیک شیپ ایک اج اگی احال ہکن آپ یٹم وہ رک متخ وہ ےکچ ایک اجےئ اگ۔ اکی اصبح ےن

 وہں ےگ ؟ آپ ےن وجاب دای اہلل اعتٰیل ےن زنیم رپ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک ااسجؾ اھکےن وک رحاؾ رک دای ےہ۔

 نب اجرب، اوباالثعش اعنصین، رضحت دشاد نب افس اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، دبعارلنمح نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج یک تلیضف

     1086    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مَحز بً ُلنہ وسنی، وبسالىزیز بً ابی حازو، وَلٍ، ابووَلٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ وَ  ًِ اِلَىََلٔئ َو ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز َلَنَة اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ َّی َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ

ََٙبائٔزُ اهَّلُ وَ  َض اِل ٍِ اَرةُ َما بَِیَيُهَنا َما َلِه ُت َّّ َ٘ ٔلَی اِلجُُنَىةٔ  اَل اِلجُُنَىُة إ َٔ لََّه  َُ  َلِيهٔ َو

رحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء، اوبالعء، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہعمج دفرسے ہعمج کت درایمین انگوہں اک افکرہ ےہ رشبہکیط ریبکہ انگوہں اک اراکتب ہن رکے ۔

 ایب احزؾ، العء، اوبالعء، رضحت اوبرہریہرحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب  :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک رفز لسغ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک رفز لسغ

     1087    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً مبارک، اوزاعی، حساٌ بً وفيہ، ابواشىث، حرضت اوس بً ثٕفی :  راوی

ثََيا َحسَّ  ًِ اِْلَِوَزاعِٔی َحسَّ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثَىْٔ أَبُوَحسَّ َة َحسَّ ًُ َؤفيَّ ٌُ بِ اِْلَِشَىٔث  ا

َل یَ  ٌَسَّ  ًِ وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ نِٔىُت الئَّي َُ اَل  َٔ فٔیُّ  َٕ
ًُ أَِوٕس الثَّ ثَىْٔ أَِوُس بِ َ َحسَّ

ِوَو اِلجُُنَىٔة َواٌَِتَسَل َوبرَکَّ

َتَنَي َوَلِه  ُِ ا َِ َٔماؤ  ِْ ًِ ا ِب َوَزىَا ٔم َ٘ ْ َوَلِه َیزِ ََ َيٕة أَِجزُ ٔظَيأمَها َؤَٔيأمَها َوابَِترَکَ َوَم َُ ٌَ َلهُ بٔکُِل َخِفَوةٕ َوَنُل  َُ كَا  َیِل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ابمرک، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، اوباثعش، رضحت افس نب یفقث رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج ہعمج ےک دؿ لسغ رکاےئ )ہک ویبی ےس تبحص رکے( افر وخد یھب لسغ رکے افر حبص ہعمج 

ےک رشفع ہصح یھب نس ےل افر دیپؽ اجےئ وسار ہن وہ افر اامؾ ےک رقبی وہ رک وتہج ےس ےنس افر وضفؽ اکؾ ےئلیک دلجی ےلکن افر ہبطخ 

 ہن رکے وت اس وک رہ دقؾ رپ اکی اسؽ ےک رفزفں افر بش دیباری اک وثاب ےلم اگ

 یفقثاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ابمرک، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، اوباثعش، رضحت افس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک رفز لسغ
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     1088    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 واُحٖ، ىاِي، حرضت ابً ونزمحنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ونز بً وبيس، اب :  راوی

 ًِ ًِ ىَإِٔي َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ وُبَِيٕس َو ثََيا وَُنزُ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ َّْ َظَّ ٔي نِٔىُت اليَّ َُ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ابِ

ًِ أَ  ٔ َم وُل َوََّی اِلنِٔيبَر ُٕ لََّه َي َُ َتٔسِل اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٍِ ِلَي َِ  تَی اِلجُُنَىَة 

رپ ہی  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع، اوب ااحسؼ ، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم

 رفامےت انس وج ہعمج ےک ےئل آان اچےہ وت فہ لسغ رک ایل رکے ۔

  نب دیبع، اوباقحس، انعف، رضحت انب رمعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک رفز لسغ

     1089    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، ظّواٌ بً ُليه، وفاٍ بً يسار، حرضت ابوُىيس خسری :  راوی

ًٔ َيَسا ًِ َوَفأئ بِ َلِيٕه َو ُُ  ًٔ ٌَ بِ َوا ِّ ًِ َظ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ٕر َو

وَل اهَّلٔ ُُ ٌَّ َر اَل ٌُِسُل َیِوؤ اِلجُُنَىةٔ َوأجْب َوََّی كُِل ُمِحَتلٕٔه اِلُدِسرِٔی أَ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 لسغ رہ ابغل )املسمؿ( ےک ےئل الزؾ ےہ ۔ فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہعمج ےک دؿ

 لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ لسغ رتک رکےن یک رتصخ

 اقتم امنز افر اس اک رطہقیا :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ رتک رکےن یک رتصخ

     1090    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابو برک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

 َِ ًَ اِلُوُؼوَئ ثُهَّ أَتَی اِلجُُنَىَة  أَِحَس َِ أَ  ًِ َتَوؼَّ َه َم لَّ َُ ی َوَلِيهٔ َو َتَنَي ٌرُٔفَ َلُه َما بَِیَيُه َوبَیَِن اِلُجُنَىٔة اِْلَُِخَ ُِ َسىَا َوأَِنَعَت َوا

ا ٍَ ِس َل َٕ َِ ًِ َمسَّ اِلَحَصْ   َوزَٔیاَزةُ ثَََلثَةٔ أَیَّاوٕ َوَم

فملس ےن رفامای وج  اوب رکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

وخب ایھچ رطح فوض رک ےک ہعمج ےک ےئل آےئ رھپ اامؾ ےک رقبی وہ رک اخومیش افر وتہج ےس ہبطخ ےنس وت اس ےک اس ہعمج افر 

 اجےت ںیہ افر وج رکنکایں درتس رکےن ںیم ےگل وت اس ےن وغل رحتک یک 

ئ

دفرسے ہعمج کت ےک ہکلب نیت افر زایدہ ےک انگہ شخب دی 

 ۔

 اوب رکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ رتک رکےن یک رتصخ
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     1091    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، یزیس بً ہاروٌ، اُناويل بً مسله مکی، یزیس رٔاشْ، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 ِّ ًُ ُمِسلٕٔه اِلَنک َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ٌَ أَىَِبأَىَا إ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ِْ َو أش َٔ ًِ یَزٔیَس الزَّ یُّ َو

َ یَوِ  أ ًِ َتَوؼَّ اَل َم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ اٌَِتَسَل َمالٕٔک َو يَؽُة َوَم َِبَٔها َونِٔىَنِت تُِجزُٔئ َوِيهُ اِلرَفٔ َو اِلُجُنَىةٔ 

َِِؽلُ  ِسُل أَ ٍُ اِل َِ 

ی، سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع نب ملسم یکم، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

فملس ےن رفامای سج ےن ہعمج ےک رفز فوض رک ایل ہی یھب ااھچ افر وخب ےہ اس اک رفض ادا وہ اجےئ اگ افر سج ےن لسغ ایک وت لسغ تہب 

 ےہ ۔یہ تلیضف فاال 

ی، سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع نب ملسم یکم، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک ےئل وسریے اجان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ریے اجانہعمج ےک ےئل وس

     1092    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار و ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ وُ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ِهٕل  َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ إر َو ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو َیِیَيَة َو

ٌَ َوََّی كُِل بَا ٌَ َیِوُو اِلجُُنَىةٔ كَا اَل إَٔذا كَا َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبَِوأب اِلَنِسجٔٔس َمََلئَْٔٙة هَُزیَِزَة أَ ٕب ٔم
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ٌَ اليَّاَس  َِالِ  َیِٙتُبُو َتَنُىوا اِلُدِفَبَة  ُِ َْ َوا ُح َٔماُو ـََوِوا العُّ ِْ َج ا َِإَٔذا ََخَ َل  َِاِْلَوَّ َل  ِسرٔ َمَيازٔلٔهِٔه اِْلَوَّ َٔ ٔلَی َوََّی  ُنَهِجزُ إ

ِبٕض  َ٘ ُنِهٔسی  َ٘ ةٕ ثُهَّ الَّٔذی َیلٔيهٔ  ُنِهٔسی َبَْقَ َ٘ ََلةٔ كَاِلُنِهٔسی بََسىَّة ثُهَّ الَّٔذی َیلٔيهٔ  َجاَجَة َواِلبَِيَؽَة َزاَز  العَّ َّْ َذرَکَ السَّ َحً

 ٔ ََلة ٔلَی العَّ ٕ إ ٖٓ ََّنا َیجٔيُئ بَٔح إٔى َِ ًِ َجاَئ َبِىَس َذلَٔک  َن َِ ِهْل فٔی َحٔسیثٔهٔ  َُ 

اشہؾ نب امعر ف لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن رفامای بج ہعمج اک دؿ وہات ےہ وت دجسم ےک رہ درفازے رپ رفےتش رقمر وہےت ںیہ وج ولوگں ےک انؾ اےکن رموبتں ہیلع

 ےک اطمقب ےتھکل ںیہ وج وکیئ ےلہپ آات ےہ اس اک انؾ ےلہپ رھپ وج وکیئ دعب ںیم آات ےہ اس اک اس ےک دعب افر بج اامؾ )ہبطخ ےک ےئل( آات

 ںیتس ٹیپل رک وتہج ےس ہبطخ ےتنس ںیہ سپ بس ےس ےلہپ ہعمج ےک ےئل آےن فاال افٹن رقابین رکےن فاےل یک امدنن ےہ رھپ ےہ وت فہ رہف

اس ےک دعب فاال اگےئ رقابین رکےن فاےل یک رطح ےہ رھپ اس ےک دعب آےن فاال ڈنیماھ رقابؿ رکےن فاےل یک امدنن ےہ ٰیتح ہک آپ 

لہس یک دحثی اک ہی ااضہف ےہ ہک وج اےکس دعب آےئ )ینعی اامؾ ہبطخ ےئلیک لکن ےکچ اےکس دعب( وت فہ اانپ  ےن رمیغ افر اڈنے اک ذرک رفامای۔

 رفض ادا رکےن ےک ےئل آای۔

 اشہؾ نب امعر ف لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رطہقی ااقتم امنز افر اس اک :   ابب

 ہعمج ےک ےئل وسریے اجان

     1093    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىيس بً بصیر، ٔتازة، حس :  راوی  ً، حرضت ُنزة بً جيسبابورکیب، و٘يي،ُ 

ًٔ ُجِيَس  ُنَزَة بِ َُ  ًِ ًٔ َو ًِ اِلَحَس َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٕ َو ًٔ َبٔصیر ٔىئس بِ َُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ َّی َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٕب أَ

َيا َ٘  ٔ ٙٔیر َب َمَثَل اِلُجُنَىٔة ثُهَّ التَِّب لََّه َْضَ َُ َجاَجةَ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َذرَکَ السَّ اةٔ َحً َيأَحٔ الصَّ َ٘ ةٔ  َيأَحٔ اِلَبَْقَ َ٘  َٔحٔ اِلَبَسىَةٔ 

اوبرکبی، فعیک، دیعس نب ریشب، اتقدة، نسح، رضحت رمسۃ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعمج 
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ؿ رفامیئ افٹن ذحب رکےن فاےل یک امدنن رھپ اگےئ ذحب رکےن فاےل یک یک اثمؽ ایبؿ رفامیئ رھپ ہعمج ےئلیک وسریے اجےن یک اثمؽ ایب

 امدنن رھپ رکبی ذحب رکےن فاےل یک امدنن ٰیتح ہک رمیغ اک ذرک رفامای۔

 اوبرکبی، فعیک، دیعس نب ریشب، اتقدة، نسح، رضحت رمسۃ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک ےئل وسریے اجان

     1094    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ٘ثیر بً وبيس حنصْ، وبسالنجيس بً وبسالىزیز، مىنز، اونض، ابزاہيه، حرضت ولٕنہ :  راوی

ًِ اِْلَِونَ  ٕ َو ًِ َمِىَنز ٔ َو ًُ َوِبٔس اِلَىزٔیز ثََيا َوِبُس اِلَنجٔئس بِ ُّْ َحسَّ ًُ وُبَِيٕس اِلٔحِنٔص ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ َنَة  َٕ ًِ َوِل ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ٔض َو

 َٕ َِ وُه  ُٕ َب َُ ِس  َٔ َوَجَس ثَََلثَّة َو َِ ٔلَی اِلجُُنَىةٔ  ِجُت َمَي َوِبسٔ اهَّلٔ إ وَل ََخَ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  ٔن اَل َرابُٔي أَِرَبَىٕة َوَما َرابُٔي أَِرَبَىٕة بَٔبٔىيٕس إ

ِسرٔ َر  َٔ ًِ اهَّلٔ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ َوََّی  ٌَ ٔم ٌَّ اليَّاَس َیِجلُٔسو ٔ وُل إ ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َل اهَّلٔ َظَّ ٔلَی اِلجُُنَىأت اِْلَوَّ َواحٔهِٔه إ

 ٔ ان اَل َرابُٔي أَِرَبَىٕة َوَما َرابُٔي أَِرَبَىٕة بَٔبٔىيسٕ َوالثَّ َٔ  َی َوالثَّالَٔث ثُهَّ 

ریثک نب دیبع یصمح، دبعادیجمل نب دبعازعلسی، رمعم، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد 

 ےلہپ چنہپ ےکچ ںیہ وت رفامای ںیم وچاھت وہں افر اچر آدویمں ںیم وچاھت ےک اسھت ہعمج ےک ےئل الکن۔ اوہنں ےن داھکی ہک نیت آدیم اؿ ےس

اگہ آےن فاال یھب ھچک دفر ںیہن۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس الب ہبش ایقتم ےک دؿ اہلل لج الجہل یک ابر

ؿ اک درہج وہاگ الہپ دفرسا ایس درہج رپ وہاگ رھپ رفامای اچر ںیم وچاھت افر ںیم ےنھٹیب ںیم اس درہج رپ وہں ےگ وج ہعمج ےک ےئل اجےن ںیم ا

 اچر ںیم وچاھت یھب وکیئ دفر ںیہن ۔

 ریثک نب دیبع یصمح، دبعادیجمل نب دبعازعلسی، رمعم، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ زتنی رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ زتنی رکان

     1095    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حباٌ،  :  راوی ْٰ بً ُىيس، محنس بً یحٌ ، وبساهَّل بً وہب، ونز بً حار ُ، یزیس بً ابی حبيب، موس ْٰ َحملہ بً یحٌ

 حرضت وبساهَّل بً َُلو

 ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًُ اِلَحار ُٔٔ َو ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی َوِنزُو بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًٔ  أَبٔی حَ َحسَّ ًِ ُموَسْ بِ بٔيٕب َو

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نَٔي َر َُ َُّه  ََلوٕ أَى َُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ َو ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَْ بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٔىيٕس َو وُل َوََّی َُ ُٕ لََّه َي َُ  َوَلِيهٔ َو

ِه َلِو اِشتََری  ُ٘ ٔ فٔی َیِوؤ اِلُجُنَىةٔ َما َوََّی أََحٔس ًُ أَبٔی َشِیَبَة اِلنِٔيبَر ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َوی ثَِؤب ٔمِهَيتٔهٔ َحسَّ ُٔ ثَِوبَیِٔن لَٔيِوؤ اِلُجُنَىةٔ 

ًٔ َوبِ  َْ بِ ُُ ًِ یُو ٌَ َو ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَْ بِ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًٔ َجِىرَفٕ َو ًِ َوِبٔس اِلَحنٔئس بِ ثََيا َشِيْذ َلَيا َو ًِ أَ َحسَّ ََلوٕ َو َُ  ًٔ بٔيهٔ ٔس اهَّلٔ بِ

ََِذرَکَ َذلَٔک  لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل َخَفبََيا الئَّي َٔ 

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، وم،ٰی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، رضحت دبعاہلل نب السؾ 

فآہل فملس وک ہعمج ےک رفز ربنم رپ ہی اراشد رفامےت انس  م ںیم ےس یسک اکی رپ ایک  ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

وبھج وہ ارگ فہ اعؾ اامعتسؽ ےک ڑپکفں ےک العفہ ہعمج ےک دؿ ےئلیک وصخیص دف ڑپکے رخدی ےل ؟ )ےسیج وکیئ ڑبے ےک درابر ںیم اجےئ 

 وت وصخیص ڑپکے اتنہپ ےہ( دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، وم،ٰی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، رضحت دبعاہلل  :  افیر

 نب السؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  ےک دؿ زتنی رکانہعمج

     1096    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ونزو ابً ابی ُلنہ، زہیر، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًِ أَبٔيهٔ  َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ٕ َو ًِ ُزَهیِر َلَنَة َو َُ ًُ أَبٔی  ثََيا َوِنزُو بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ َوائَٔصَة أَ  َو

أَی َوَلِيهِٔه ثَٔياَب ا لََّه َخَفَب اليَّاَس َیِوَو اِلُجُنَىةٔ رَفَ َُ لََّه َما َوََّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ لِيَنارٔ 

َوی ثَِوبَِی ٔمِهَيتٔهٔ  ُٔ دَٔذ ثَِوبَیِٔن لٔجُُنَىتٔهٔ  ٌِ یَتَّ َىّة أَ َُ ٌِ َوَجَس  ٔ ِه إ ُ٘  أََحٔس

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعمج ےک دمحم نب ٰییحی، رمعف انب ایب ہملس، زریہ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ 

ھج وہ رفز ولوگں وک ہبطخ دای وت ولوگں وک وپ (نی ےنہپ داھکی اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم یسک اکی رپ ایک وب

 ےئ ۔ارگ فہ اعؾ اامعتسؽ ےک ڑپکفں ےک العفہ رشبط فتعس ہعمج ےک ےئل دف وصخیص ڑپکے ایتر رکفا

 دمحم نب ٰییحی، رمعف انب ایب ہملس، زریہ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ زتنی رکان

     1097    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس ٔفاٌ، ابً وجَلٌ، ُىيس مٕبری، ابوُىيس مٕبری، وبساهَّل  :  راوی ُہل بً ابی ُہل و حوثزة بً محنس، یحٌ

 بً وزيىہ، حرضت ابوذر
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 ًُ ِهٕل َوَحِوثََزةُ بِ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ًُ  َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ ٕس  بُرِٔی  ُمَحنَّ ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ  ًِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ٌُ َو ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ

 ًِ اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی َذٓرٕ َو ًٔ َوزٔيَىَة َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًَ  َو أَِحَس َِ اٌَِتَسَل یَِوَو اِلُجُنَىٔة 

زَ  ًِ ـٔئب أَهِلٔهٔ ثُهَّ أَتَی اِلجُنُ  ٌُِسَلُه َوَتَفهَّ َتَب اهَّلُ َلُه ٔم َ٘ ًٔ ثَٔيابٔهٔ َوَمسَّ َما  ًِ أَِحَس ًَ ـُُهوَرُه َوَلبَٔس ٔم أَِحَس َِ َُ َىَة َوَلِه َیِل

ی ِٗ بَیَِن اثَِيیِٔن ٌرُٔفَ َلُه َما بَِیَيُه َوبَیَِن اِلُجُنَىةٔ اِْلَُِخَ  َوَلِه ُيرَفِ

رثة نب دمحم، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، انب الجعؿ، دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، دبعاہلل نب فدہعی، رضحت اوبذر ےس لہس نب ایب لہس ف وح

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای وج ہعمج ےک رفز وخب ایھچ رطح لسغ رکے افر ایھچ رطح اانپ دبؿ اپک رکے افر اےنپ ڑپکفں 

لج الجہل ےن اےکس رھگ فاولں وک وخوبش اطع رفامیئ ےہ فہ اگلےئ رھپ ہعمج ےک ےئل افر ںیم ےس بس ےس اےھچ ڑپکے ےنہپ افر وج اہلل 

وضفؽ اکؾ ای الکؾ ہن رکے افر دف آدویمں وک دجا ہن رکے )ینعی دف آدیم لم رک ےھٹیب وہں اؿ ےک درایمؿ سھگ رک ہن ےھٹیب( اس ےک اس 

 اجںیئ ےگ ۔

ئ

 ہعمج ےس ےل رک دفرسے ہعمج کت ےک انگہ شخب دی 

لہس نب ایب لہس ف وحرثة نب دمحم، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، انب الجعؿ، دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، دبعاہلل نب فدہعی، رضحت  :  رافی

 اوبذر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ےک دؿ زتنی رکانہعمج 

     1098    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونار بً خالس واُفی، وَّی بً َغاب، ظالح ابی اَلخرض، زہزی، وبيس بً اُباٗ، حرضت ابً وباس :  راوی

ًِ الزُّ  ًٔ أَبٔی اِْلَِخرَضٔ َو ًِ َظالٔٔح بِ إب َو ًُ َُغَ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًُ َخالٕٔس اِلَوا اُر بِ ثََيا َونَّ

ٗٔ َحسَّ بَّا ًٔ السَّ ًِ وُبَِئس بِ هِزِٔی َو

ٌَّ َهَذ  ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٔلَی اِلجُُنَىٔة َو ًِ َجاَئ إ َن َِ ا َیِوُو ؤيٕس َجَىَلُه اهَّلُ لِٔلُنِسلٔنٔیَن 
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َِِلَيَنسَّ ٔمِيهُ َوَوَلِيُِٙه بٔالِسَوأک  ٌَ ـٔيْب  ٌِ كَا ٔ َتٔسِل َوإ ٍِ ِلَي َِ 

 روسؽ اہلل یلص امعر نب اخدل فایطس، یلع نب رغاب، اصحل ایب االرضخ، زرہی، دیبع نب اطابؼ، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک

لسغ رک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی دیع اک دؿ ےہ وج اہلل اعتٰیل ےن املسمونں وک اطع رفامای۔ وس! وج ہعمج ےک ےئل آان اچےہ وت 

 ےل افر ارگ وخوبش رسیم وہ وت اگل ےل افر  م رپ وسماک )یھب( الزؾ ےہ ۔

 اصحل ایب االرضخ، زرہی، دیبع نب اطابؼ، رضحت انب ہداسامعر نب اخدل فایطس، یلع نب رغاب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک فتق

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج اک فتق

     1099    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، وبسالىزیز بً ابی حازو، ابوحازو، حرضت ُہل بً ُىس :  راوی

ِىسٕ  َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًِ ثَىْٔ أَبٔی َو ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َحسَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ يَّا َنٕٔيُل َوََل َحسَّ ُ٘ اَل َما  َٔ  

ی إَٔلَّ َبِىَس اِلُجُنَىةٔ  سَّ ٍَ  ىََت

ایبؿ رفامےت ںیہ ہک امہرا دفرہپ اک اھکان افر ولیقہل ہعمج ےک دعب وہات  دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس

 اھت ۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اس اک رطہقی ااقتم امنز افر :   ابب

 ہعمج اک فتق

     1100    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، وبسالزحنً بً مہسی، يىَّی ابً حار ُ، ایاس بً ُلنہ بً ا٘وً، حرضت ُلنہ بً ا٘وً :  راوی

ًُ َم  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ َلَنَة بِ َُ  ًَ نِٔىُت إٔیَاَس بِ َُ اَل  َٔ ًُ اِلَحار ُٔٔ  ثََيا َيِىََّی بِ ِهٔسٓیٕ َحسَّ

 َِ َه اِلُجُنَىَة ثُهَّ ىَزِٔجُي  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ِّی َمَي الئَّي يَّا نَُعَّ ُ٘ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َو َو ِ٘ ٔ اِْلَ ِيّئا َنِسَتٔملُّ ب َِ  ٌٔ  هٔ ََل ىََزی لِٔلٔحيَفا

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، یلعی انب احرث، اایس نب ہملس نب اوکع، رضحت ہملس نب اوکع رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہعمج ڑپھ رک فاسپ آےت وت دویارفں اک اسہی اانت یھب ہن وہات ہک مہ اس ںیم ھٹیب ای لچ  ںیک ۔

 ارلنمح نب دہمی، یلعی انب احرث، اایس نب ہملس نب اوکع، رضحت ہملس نب اوکعدمحم نب اشبر، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج اک فتق

     1101    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار بً ُىس ، حرضت ُىس مؤذٌ رُول اهَّل ظَّی اهَّل وليہ ونلہ وُله :  راوی

 َّ ِْ َظَّ ٔي ٌٔ اليَّ ِىٕس ُمَؤِذ َُ  ًٔ ارٔ بِ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ثَىْٔ أَبٔی َحسَّ َه َحسَّ لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٌُ یَِوَو اِلُجُنَىةٔ َوََّی َوِهسٔ َر  ٌَ یَُؤِذ َُّه كَا ٔ أَى ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو أک َو ِيُئ ٔمِثَل الرِشَ َّ ٌَ اِل َه إَٔذا كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ 

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس ، رضحت دعس ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم ہعمج یک اذاؿ 
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 اس فتق دےتی بج اسہی ےمست ےک ربارب وہ اجات۔

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس ، رضحت دعس ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج اک فتق

     1102    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، مىتنز بً ُلامیٌ، حنيس، حرضت اىس :  راوی

يَّا ىُجَ  ُ٘ اَل  َٔ ًِ أَىَٕس  ثََيا حَُنِيْس َو ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا اِلُنِىَتنٔزُ بِ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ََِئٕيلُ َحسَّ  ِنُي ثُهَّ ىَزِٔجُي 

 ادمح نب دبعة، رمتعم نب امیلسؿ، دیمح، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک مہ ہعمج ڑپھ رک فاسپ آےت رھپ ولیقہل رکےت۔

 ادمح نب دبعة، رمتعم نب امیلسؿ، دیمح، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

     1103    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً ٌيَلٌ، وبسالززاٗ، مىنز، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی
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 ًِ ًٔ وَُنَز َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ٌَ َحسَّ ًُ ٌَِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ ثََيا یَِحٌَْ  َحسَّ ًٔ وَُنَز ح و َحسَّ ًِ ابِ ىَإِٔي َو

ًِ وُبَِئس اهَّلٔ ٔل َو ؽَّ َّ ًُ اِلُن ثََيا برِٔشُ بِ َلَنَة َحسَّ َُ ْٕ أَبُو  ًُ َخَل ٌَ بِ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو  َو

ائْٔه  َٔ  َیِدُفُب ُخِفبََتیِٔن َیِجلُٔس بَِیَيُهَنا َجِلَسّة َزاَز برِٔشْ َوهَُو 

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفےبطخ  ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک

دےتی ےھت افر دفونں وبطخں ےک درایمؿ )ل د استع ےک ےیل( ےتھٹیب یھب ےھت رشب یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ڑھکے وہ رک 

 ہبطخ دےتی ےھت ۔

 ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

     1104    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، مساورالوراٗ، جىرف بً ونزو بً َحیث، حرضت ونزو بً َحیث :  راوی

ًٔ َوِنزٔو بِ  ًِ َجِىرَفٔ بِ ٗٔ َو ا ًِ ُمَساؤٕر اِلَورَّ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  یِٕث َو ًٔ َُحَ

ِوَزاُئ َرأَیُِت اليَّئ  َُ ٔ َوَوَلِيهٔ ؤَناَمْة  َه َیِدُفُب َوََّی اِلنِٔيبَر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َّْ َظَّ

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اسمفراولراؼ، رفعج نب رمعف نب رحثی، رضحت رمعف نب رحثی اےنپ فادل ےس لقم رک ےک رفامےت ںیہ 

 ہ امعہم ابدنھ رک ربنم رپ ہبطخ دےتی داھکی۔ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اسمفراولراؼ، رفعج نب رمعف نب رحثی، رضحت رمعف نب رحثی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

     1105    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار و محنس بً وليس، محنس بً جىرف، شىبہ، ُناک بً َحب، حرضت جابز بً ُنزہ :  راوی

ًُ اِلَولٔيسٔ  ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٔ ٕب  ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ

 َّ ائّٔنا ٌَیَِر أَى َٔ لََّه َیِدُفُب  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ ُنَزَة َي َُ  ًَ نِٔىُت َجابَٔز بِ َُ ُٕ ِىَسّة ثُهَّ َي َٔ ُىُس  ِٕ ٌَ َي  وُو هُ كَا

ہل دمحم نب اشبر ف دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 فملس ڑھکے وہ رک ہبطخ دےتی اہتبل )دف وبطخں ےک( درایمؿ ںیم اکی ابر ےتھٹیب۔

 ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہدمحم نب اشبر ف دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

     1106    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً بصار، وبسالزحنً بً مہسی، ُّياٌ، ُناک، حرضت جابز بً ُنزہ :  راوی

 ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌُ َحسَّ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ  َمِهٔسٓیٕ 

نَ  ُٔ  ًِ ائّٔنا ثُهَّ َیِجلُٔس ثُهَّ َو َٔ لََّه َیِدُفُب  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ ُنَزَة  َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ُ نَیإت إک َو أ َيِْقَ َِ وُو  ُٕ  َي
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ِعّسا َٔ ِعّسا َوَظََلتُُه  َٔ  َویَِذرُکُ اهَّلَ َوكَاىَِت ُخِفبَُتُه 

یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ڑھکے وہ رک ہبطخ دےتی رھپ ےتھٹیب رھپ ڑھکے وہےت ھچک آایت ڑپےتھ اہلل اک ذرک رکےت۔ آپ اک ہبطخ افر امنز دفونں دتعمؽ وہےت 

 ےھت۔

  نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

     1107    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار بً ُىس، ُىس بً ونار بً ُىس، ونار بً ُىس، حرضت ُىس :  راوی

ًِ أَ  ثَىْٔ أَبٔی َو ِىٕس َحسَّ َُ  ًٔ ارٔ بِ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ وَل اهَّلٔ بٔيهٔ َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َجِسهٔ أَ َو

ِوٕس َوإَٔذا َخَفَب فٔی اِلجُُنَىٔة َخَفَب  َٔ ٔب َخَفَب َوََّی  ٌَ إَٔذا َخَفَب فٔی اِلََحِ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َوََّی َوّعاَظَّ

دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امعر نب دعس، امعر نب دعس، رضحت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج گنج ںیم ہبطخ دےتی وت امکؿ رپ کیٹ اگلےت افر بج ہعمج ںیم ہبطخ دےتی وت الیھٹ رپ کیٹ اگلےت ۔

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امعر نب دعس، امعر نب دعس، رضحت دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

     1108    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يه، ولٕنہ، حرضت وبساهَّل بً مسىوزابوبرک بً ابی شیبہ، ابً ابی ٌييہ، اونض، ابزاہ :  راوی

نَ  َٕ ًِ َوِل ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو َة َو ٌَئيَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُّْ َحسَّ ٔي ٌَ اليَّ ئَٔل أَكَا ُُ َُّه  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ أَى َة َو

لََّه َیِدُفُب  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو یْب ََل یَُحِس ُُ بٔهٔ إَٔلَّ  َظَّ اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ ََغٔ َٔ ائّٔنا  َٔ وَک  ُ٘ أُ َوَتَز اَل أََوَما َتِْقَ َٔ اؤّسا  َٔ ائّٔنا أَِو  َٔ ًُ  ابِ

 أَبٔی َشِیَبَة َوِحَسهُ 

ی ہ، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس وپاھچ ایگ ہک روس

 

ي

 

ع
ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب 

ً ( افر فہ ےھجت ڑھکا وھچڑ ِ

ئ

َ ئ

 

 ف
َ
رََتوُکک
َ
ےئگ۔ اس  ہبطخ ہعمج ڑھکے وہ رک اراشد رفامےت ےھت ای ھٹیب رک ؟ رفامای  م ےن ہی آتی ںیہن ڑپیھ )ف

 ےس ولعمؾ وہا ہک ہبطخ ڑھکے وہ رک اراشد رفامےت ےھت ۔

ی ہ :  رافی

 

ي

 

ع
 ، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمداوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ

     1109    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ونزو بً خالس، ابً لہيىہ، محنس بً زیس بً مہاجز، محنس بً ميٙسر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ًٔ ًٔ َزیِٔس بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َلهٔيَىَة َو ثََيا ابِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َو ُمَهأجز

ٌَ إَٔذا َظٔىَس اِلنِٔيبَرَ الِ  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ أَ ٔ بِ ًِ َجابٔز َٙٔسرٔ َو لََّه  ُنِي َُ 
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 یلص دمحم نب ٰییحی، رمعف نب اخدل، انب ہعیہل، دمحم نب زدی نب اہمرج، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

ُ ےتہک ۔

 

 ت
َ
 رَبَک
َ
ُ اہللِ ف

 

ة
مَ
ج

َ
ر
َ
م ف

ی ُک
َ ل
َ
ع

 ُؾ 
َ
ل َّ
َ
ل
 اہلل ہیلع فآہل فملس بج ربنم رپ یڑےتھ وت اَ

 دمحم نب ٰییحی، رمعف نب اخدل، انب ہعیہل، دمحم نب زدی نب اہمرج، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ وتہج ےس اننس افر ہبطخ ےک فتق اک ومش رانہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہبطخ وتہج ےس اننس افر ہبطخ ےک فتق اک ومش رانہ

     1110    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ ُوار، ابً ابی ذئب، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ إر َو وَّ َُ  ًُ ثََيا َشَبابَُة بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی هَُزیِزََة  َحسَّ ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىيسٔ بِ َُ

 ٌَّ َٔماُو یَِدُفُب  أَ ِْ ُِٔلَت لَٔعاحٔبَٔک أَِنٔعِت یَِوَو اِلُجُنَىٔة َوا اَل إَٔذا  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ِوَت  الئَّي ٍَ ِس َل َٕ َِ 

فآہل فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب وسار، انب ایب ذبئ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای بج ہعمج ےک رفز اامؾ ہبطخ دے راہ وہ افر  م اےنپ اسیھت ےس وہک ہک اخومش وہ اجؤ وت  م ےن وغل الکؾ ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب وسار، انب ایب ذبئ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ہبطخ وتہج ےس اننس افر ہبطخ ےک فتق اک ومش رانہ

     1111    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ىنز، وفاٍ بً يسار، حرضت ابی بً مَحز بً ُلنہ وسنی، وبسالىزیز بً محنس زراورزی، رشیک بً ابی وبساهَّل :  راوی

 ٘ىب

 ًٔ یٔک بِ ًِ رَشٔ َراَوِرزٔیُّ َو ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز َلَنَة اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ ًِ َحسَّ ٕ َو ًٔ أَبٔی ىَنٔز  َوِبٔس اهَّلٔ بِ

 ٌَّ ِىٕب أَ َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ ًٔ َيَسإر َو ىَا بٔأَیَّاؤ  َوَفأئ بِ َ
ََِذرکَّ ائْٔه  َٔ أَ َیِوَو اِلُجُنَىةٔ َتَباَرَک َوهَُو  َه رَقَ

لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

َنِىَها  ُِ ِّی َلِه أَ ٔن وَرةُ إ اَل َمًَْ أُىِزَٔلِت َهٔذهٔ السُّ َٕ َِ نٔزُنٔی  ٍِ ِرَزأئ أَِو أَبُو َذٓرٕ َي ا إَٔلَّ اهَّلٔ َوأَبُو السَّ َلنَّ َِ ُِٙت  ُِ ٌِ ا َِأََشاَر إَٔلِيهٔ أَ  ٌَ  اِْل

ًِ َظََلتَٔک  اَل أُبَی  َلِيَس َلَک ٔم
َٕ َِ َلِه تُِدبٔرِنٔی  َِ وَرةُ  أَِلُتَک َمًَْ أُىِزَٔلِت َهٔذهٔ السُّ َُ اَل  َٔ ُِوا  ََِذَهَب  اِنَّصَ ِوَت  ٍَ اِلَيِوَو إَٔلَّ َما َل

َّی اهَّلُ َولَ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَی َر َُ إ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ اَل أُبَی   َٔ ٔذی 
ََِذرَکَ َذلَٔک َلُه َوأَِخبََرُه بٔالَّ َه  لَّ َُ َه ِيهٔ َو لَّ

َٗ أُبَی    َظَس

تی ےہ ہک رحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، رشکی نب ایب دبعاہلل نب رمن، اطعء نب اسیر، رضحت ایب نب بعک ےس رفا

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعمج ےک رفز ڑھکے وہ رک )ہبطخ ںیم( وسرہ ابترک ڑپیھ رھپ ںیمہ ذتریک ابایؾ اہلل رفامیئ )سگ ہتش 

وقومں یک زجا ف زسا اک ذرک رک ےک ربعت دالیئ( اس فتق اوبادلرداء ای اوبذر ںیم ےس یسک اکی ےن ےھجم اہھت اگل رک وپاھچ ہی وسرت بک 

زؽ وہیئ ؟ ںیم وت ایھب نس راہ وہں۔ وت رضحت ایُب ےن ااشرہ ےس اؿ وک اخومش رےنہ وک اہک بج امنز ےس افرغ وہےئ وت رضحت ان

اوبادلرداء ای اوبذر )ںیم ےس سج ےن وساؽ ایک اھت( ںیم ےن آپ ےس وپاھچ ہک ہی وسرت بک انزؽ وہیئ ؟ وت آپ ےن ےھجم اتبای ںیہن۔ 

یک اس امنز ںیم ےس یہی وغل ابت ہصح ںیم آیئ۔ وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رضحت ایب ےن اہک ںیہمت آج 

 احرض وہےئ افر اوبذر یک ابت آپ ےک اسےنم ریھک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایُب ےن چس اہک۔

 رحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، رشکی نب ایب دبعاہلل نب رمن، اطعء نب اسیر، رضحت ایب نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وج دجسم ںیم اس فتق دالخ وہبج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج دجسم ںیم اس فتق دالخ وہبج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ؟

     1112    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، جابز، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ًُ َونَّ  ثََيا هَٔصاُو بِ ًَ وَ َحسَّ نَٔي َجابَٔز بِ َُ  ٔ نَٔي َجابّٔزا َوأَبُو الزُّبَیِر َُ ًٔ زٔیَيإر  ًِ َوِنزٔو بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِبٔس اهَّلٔ إر َحسَّ

اَل أَ  َٕ َِ َه یَِدُفُب  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ انٔیُّ اِلَنِسجَٔس َوالئَّي َّ َف ٍَ َلِيْک اِل ُُ اَل َزَخَل  َىَتیِٔن َٔ ِ٘ ََِعِل َر اَل  َٔ اَل ََل  َٔ َظلَِّيَت 

َلِيکّا ُُ َلِه یَِذرُکِ  َِ ا َوِنْزو   َوأَمَّ

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت کیلس رم نین دجسم 

راشد رفام رےہ ےھت۔ )یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن( رفامای  م ےن امنز ڑپیھ؟ ںیم آےئ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ا

 کیلس ےن رعض ایک ںیہن رفامای وت دف رںیتعک ڑپھ ول ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج دجسم ںیم اس فتق دالخ وہبج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ؟

     1113    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ابً وجَلٌ، وياؿ بً وبساهَّل، حرضت ابوُىس :  راوی

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ ًِ ؤَيأؿ بِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َجاَئ َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ ًِ أَبٔی   َو

 َّ ُّْ َظَّ َىَتیِٔن َرُجْل َوالئَّي ِ٘ ََِعِل َر اَل  َٔ اَل ََل  َٔ اَل أََظلَِّيَت  َٕ َِ لََّه َیِدُفُب  َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، ایعض نب دبع اہلل، رضحت اوبدعس رفامےت ںیہ ہک اکی اصبح رشتفی الےئ۔ روسؽ 

۔ آپ ےن وپاھچ ہک  م ےن امنز ڑپیھ۔ رعض ایک ںیہن۔ رفامای وت دف رںیتعک ڑپھ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت

 ول۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، ایعض نب دبعاہلل، رضحت اوبدعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تم امنز افر اس اک رطہقیااق :   ابب

 وج دجسم ںیم اس فتق دالخ وہبج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ؟

     1114    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زاؤز بً رشيس، حّغ بً ٌيا ُ، اونض، ابوظالح، ابوہزیزہ وابوُّياٌ، حرضت جابز :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َووَ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ًُ ُرَشِيٕس َحسَّ ثََيا َزاُوزُ بِ اََل َحسَّ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی 

لََّه َیِدُفُب  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ انٔیُّ َوَر َّ َف ٍَ َلِيْک اِل ُُ َىَتیِٔن  َجاَئ  ِ٘ َه أََظلَِّيَت َر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل َلُه الئَّي َٕ َِ

ِز ِٔيهَٔنا َىَتیِٔن َوَتَجوَّ ِ٘ ََِعِل َر اَل  َٔ اَل ََل  َٔ ٌِ َتجٔيَئ  ِبَل أَ َٔ 

ین آےئ افر روسؽ داؤد نب ردیش، صفح نب ایغث، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ فاوبایفسؿ، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک کیلس رم ن

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت۔ آپ ےن اؿ ےس وپاھچ ہک  م ےن آےن ےس لبق دف رںیتعک ڑپںیھ ؟ آپ ےن 

 رعض ایک ںیہن۔ رفامای رصتخم یس دف رںیتعک ڑپھ ول ۔

 داؤد نب ردیش، صفح نب ایغث، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ فاوبایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی
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 ہعمج ےک رفز ولوگں وک الھپ ےنگن یک امم تعن

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک رفز ولوگں وک الھپ ےنگن یک امم تعن

     1115    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، وبسالزحنً محاربی، اُناويل بً مسله، حسً، حرضت جابز :  راوی

ًِ جَ  ًٔ َو ًِ اِلَحَس ًٔ ُمِسلٕٔه َو َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ َو ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ٌَّ َرُجَّل َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ أَ ٔ بِ ابٔز

لََّه یَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی اهَّلُ َزَخَل اِلَنِسجَٔس یَِوَو اِلجُُنَىةٔ َوَر وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ی اليَّاَس  َجَىَل یََتَدفَّ َِ ِدُفُب 

ِس نَذیَِت َونىَِيَت  َٕ َِ لََّه اِجلِٔس  َُ  َوَلِيهٔ َو

اوبرکبی، دبعارلنمح احمریب، اامسلیع نب ملسم، نسح، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ہعمج ےک رفز اکی اصبح اس فتق دجسم 

 ہیلع فآہل فملس اراشد رفام رےہ ےھت افر ولوگں وک الھپانگن رشفع رک دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آےئ بج آپ یلص اہلل

 ےن رفامای فںیہ ھٹیب اجؤ  م ےن ولوگں وک اذیاء اچنہپیئ ےہ افر آےن ںیم )یھب( اتریخ یک۔

 اوبرکبی، دبعارلنمح احمریب، اامسلیع نب ملسم، نسح، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک رفز ولوگں وک الھپ ےنگن یک امم تعن

     1116    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 س، زباٌ بً ِائس، ُہل بً مىاذ بً اىس، حرضت مىاذ بً اىسابورکیب، رشسیً بً ُى :  راوی

ًٔ أَىَٕس وَ  ًٔ ُمَىاذٔ بِ ِهٔل بِ َُ  ًِ ائٕٔس َو َِ  ًٔ ٌَ بِ ًِ َزبَّا ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ بِ ثََيا رِٔشٔسی یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ 

 ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔلَی َجَهيََّه  اهَّلٔ َظَّ ا إ اَب اليَّأس یَِوَو اِلُجُنَىٔة اتُّدَٔذ ٔجِِسّ َٔ ی رٔ  َتَدفَّ

اوبرکبی، ردشنی نب دعس، زابؿ نب افدئ، لہس نب اعمذ نب اسن، رضحت اعمذ نب اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفامای سج ےن ہعمج ےک رفز ولوگں یک رگد ںین اھپدنںی اس ےن منہج کت اکی لپ انب ایل۔

  نب اعمذ نب اسن، رضحت اعمذ نب اسناوبرکبی، ردشنی نب دعس، زابؿ نب افدئ، لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ ےک ربنم ےس ارت ےن ےک دعب الکؾ رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ ےک ربنم ےس ارت ےن ےک دعب الکؾ رکان

     1117    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابوزاؤز، جزیز بً حازو، ثابت، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًٔ َما ًِ أَىَٔس بِ ًِ ثَابٕٔت َو ًُ َحازٔوٕ َو ثََيا َجزٔیزُ بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ اليَّ َحسَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ لٕٔک أَ َّْ َظَّ ٔي

ٔ یَِوَو اِلجُُنَىةٔ  ًِ اِلنِٔيبَر ُه فٔی اِلَحاَجةٔ إَٔذا ىَزََل َو ٌَ یُکَلَّ َه كَا لَّ َُ  َو

دمحم نب اشبر، اوبداؤد، رجری نب احزؾ، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک رفز ربنم ےس 

 یک ابت رک ایل رکےت ےھت۔ارت رک رضفرت 

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، رجری نب احزؾ، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اابملرک یک امنز ںیم رق آؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج اابملرک یک امنز ںیم رق آؿ

     1118    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حاته بً اُناويل مسنی، جىرف بً محنس، محنس، حرضت وبيساهَّل بً ابی راِي :  راوی

 ًُ ثََيا َحاتُٔه بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َرإِٔي  َحسَّ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِىرَفٔ بِ َنٔىيَل اِلَنَسنٔیُّ َو ُِ ٔ إ

َّی بَٔيا أَبُو هَُزیَِزَة َیِوَو  ََِعَّ ََّٙة  ٔلَی َم َج إ َِرَخَ ٌُ أَبَا هَُزیَِزَة َوََّی اِلَنٔسیَيةٔ  َْ َمزَِوا َتِدَل ُِ اَل ا أَ  َٔ َْقَ َِ بُٔسوَرةٔ اِلُجُنَىٔة فٔی  اِلجُُنَىٔة 

ُت أَبَا هَُزیَِزَة حٔی ِ٘ أَِزَر َِ اَل وُبَِيُس اهَّلٔ  َٔ  ٌَ و ُٕ ٔ ةٔ إَٔذا َجائََک اِلُنَياِ ِجَسةٔ اِْلُولَی َوفٔی اِْلَٔخَ أَِت السَّ َک رَقَ
َّ ِلُت َلهُ إٔى ُٕ َِ  َٓ َن اِنَّصَ

 َِ ٔة  َِ أُ بٔهَٔنا بٔاِلُٙو ٌَ َؤَّی  َيِْقَ أُ بٔهَٔنابُٔسوَرَتیِٔن كَا َه َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  ٔن اَل أَبُو هَُزیَِزَة إ َٕ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب اامسلیع دمین، رفعج نب دمحم، دمحم، رضحت دیبع اہلل نب ایب راعف ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےن رضحت 

اقمؾ انبای افر ہکم یک رطػ الچ ایگ وت رضحت اوبرہریہ ےن ںیمہ ہعمج یک امنز ڑپاھیئ افر یلہپ رتعک ںیم اوبرہریہ وک دمہنی ںیم اانپ اقمئ 

وسرہ ہعمج افر دفرسی ںیم وسرہ انموقفؿ یک رقآت رفامیئ۔ دیبع اہلل ےتہک ںیہ ںیم امنز ےس افرغ وہ رک رضحت اوبرہریہ ےس الم افر 

ت یلع وکہف ںیم ڑپاھ رکےت ےھت۔ رضحت اوبرہریہ ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ رعض ایک ہک آپ ےن فیہ وسرںیت ڑپںیھ وج رضح

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یہی وسرںیت ڑپےتھ انس ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب اامسلیع دمین، رفعج نب دمحم، دمحم، رضحت دیبعاہلل نب ایب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ہعمج اابملرک یک امنز ںیم رق آؿ

     1119    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، ُّياٌ، ؼنزة بً ُىيس، وبيساهَّل بً وبساهَّل، حرضت ؼحاک بً ٔيس ےن حرضت نىناٌ بً  :  راوی

 بصیر

ًٔ َوبِ  ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ٌُ أَىَِبأَىَا َؼِنَزةُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اُک َحسَّ حَّ َتَب الؽَّ َ٘ اَل  َٔ ًُ ٔس اهَّلٔ  بِ

 ُ أ َه َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي ٕ أَِخبٔرِىَا بٔأَِی َشِيٕئ كَا ًٔ َبٔصیر ٌٔ بِ ٔلَی اليُِّىَنا ِيٕس إ اَل  َٔ َٔ وَرةٔ اِلُجُنَىةٔ  ُُ َیِوَو اِلُجُنَىٔة َمَي 

أشَيةٔ  ٍَ أُ ِٔيَها َهِل أََتاَک َحٔسیُث اِل ٌَ َيِْقَ  كَا

، رمضة نب دیعس، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت احضک نب سیق ےن رضحت امعنؿ نب ریشب وک طخ ھکل رک وپاھچ ہک یبن دمحم نب ابصح، ایفسؿ

 ِ

 

َ ص

 

ُ اْْل

 

 
 ِئ
َ
 ج
َ
َ ک

 

ی
َ
ْل أ
َه
ِ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک رفز وسرہ ہعمج ےک اسھت وکؿ یس وسرت ڑپاھ رکےت ےھت ؟ رفامای آپ آتی 

 

ة
َ
ی 

 ڑپاھ رکےت ےھت ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، رمضة نب دیعس، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت احضک نب سیق ےن رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج اابملرک یک امنز ںیم رق آؿ

     1120    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وليس بً مسله، ُىيس بً ُياٌ، ابوالزاہزیہ، حرضت ابوويبہ خوَلنی :  راوی

ًِ أَبٔی الزَّاهٔ  ٌٕ َو َيا ُٔ  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّْ َحسَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی ؤَيَبَة اِلَدِوََلنِٔی أَ زٔیَّةٔ َو
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َه َربَِک اِْلَِوََّی َوَهِل أََتاَک َحٔسیُث الِ  ُِ أُ فٔی اِلُجُنَىٔة بَٔسِبٔح ا ٌَ َيِْقَ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو أشَيةٔ َظَّ ٍَ 

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دیعس نب انسؿ، اوباسلارہہی، رضحت اوبہبنع وخالین ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز 
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 ہعمج ںیم آتی َس

 نب ملسم، دیعس نب انسؿ، اوباسلارہہی، رضحت اوبہبنع وخالیناشہؾ نب امعر، فدیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش وک )اامؾ ےک اسھت( ہعمج یک اکی رتعک یہ ےلم

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  یک اکی رتعک یہ ےلمسج صخش وک )اامؾ ےک اسھت( ہعمج

     1121    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ونز بً حبيب، ابً ابی ذئب، زہزی، ابوُلنہ و ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َُ ًِ أَبٔی  ًِ الزُّهِزِٔی َو ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ًُ َحبٔيٕب َو بَّاحٔ أَىَِبأَىَا وَُنزُ بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ َلَنَة َو

 ًِ ًِ أَِزَرَک ٔم اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ی هَُزیَِزَة أَ ِلَئعِل إَٔلِيَها أَُِخَ َِ َىّة  ِ٘  اِلُجُنَىٔة َر

دمحم نب ابصح، رمع نب بیبح، انب ایب ذبئ، زرہی، اوبہملس ف دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 ےک اسھت الم ےل ۔فآہل فملس ےن رفامای سج وک ہعمج یک اکی رتعک یہ )اامؾ ےک اسھت( ےلم فہ دفرسی )دعب ںیم( اس 

 دمحم نب ابصح، رمع نب بیبح، انب ایب ذبئ، زرہی، اوبہملس ف دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 سج صخش وک )اامؾ ےک اسھت( ہعمج یک اکی رتعک یہ ےلم

     1122    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َحسَّ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ

ِس أَِزَرَک  َٕ َِ َىّة  ِ٘ ََلةٔ َر ًِ العَّ ًِ أَِزَرَک ٔم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ 

ؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہ

 فملس ےن اراشد رفامای سج وک امنز یک )رصػ( اکی رتعک یلم وت اس وک یھب )وگای ہک( فہ امنز لم یئگ ۔

 ، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج صخش وک )اامؾ ےک اسھت( ہعمج یک اکی رتعک یہ ےلم

     1123    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونزو بً وثناٌ بً ُىيس بً ٘ثیر بً زیيار حنصْ، بٕيہ بً وليس، یوىس بً یزیس ایَّی، زہزی، حرضت ابً ونز :  راوی

ًُ اِلَولٔئس حَ  ُة بِ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ًٔ زٔیَيإر اِلٔحِنٔص ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًٔ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َوِنزُو بِ ُ َحسَّ ثََيا یُوى ًُ َیزٔیَس اِْلَیَِّٔیُّ سَّ ُس بِ

ًِ أَِزَرَک  لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ الٕٔه َو َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًِ َظََلةٔ اِلُجُنَىةٔ أَِو َو َىّة ٔم ِ٘ َر

ََلةَ  ِس أَِزَرَک العَّ َٕ َِ  ٌَیِرَٔها 

 نب دانیر یصمح،  ہیق نب فدیل، ویسن نب سیدی ایلی، زرہی، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک
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 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج وک ہعمج ای یسک افر امنز یک اکی رتعک یھب لم یئگ وت فہ اس وک فہ امنز لم یئگ۔

 ر یصمح،  ہیق نب فدیل، ویسن نب سیدی ایلی، زرہی، رضحت انب رمعرمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک ےئل ینتک دفر ےس آان اچےئہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک ےئل ینتک دفر ےس آان اچےئہ

     1124    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ُىيس بً ابی مزیه، وبساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًِ ابِ  ًِ ىَإِٔي َو ًٔ وَُنَز َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َمزِیََه َو ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َُٔباَئ كَاىُوا َحسَّ ٌَّ أَهَِل  ٔ اَل إ َٔ ًٔ وَُنَز 

لََّه یَِوَو اِلُجُنَىةٔ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َمَي َر  یَُجِنُىو

 دمحم نب ٰییحی، دیعس نب ایب رممی، دبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ابقء ےک ولگ ہعمج ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےک اسھت ہعمج یک امنز ادا رکےت ےھت ۔

 دمحم نب ٰییحی، دیعس نب ایب رممی، دبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج الب ذعر ہعمج وھچڑ دے

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 وج الب ذعر ہعمج وھچڑ دے

     1125    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً ازریس و یزیس بً ہاروٌ و محنس بً برش، محنس بً ونزو، وبيسة بً ُّياٌ  ابوبرک بً ابی شیبہ، :  راوی

 حرضمی، حرضت ابوجىس ؼنزی

 ًُ ُس بِ ٌَ َوُمَحنَّ ًُ َهاُرو ًُ إِٔزرٔیَس َوَیزٔیُس بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ  َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ الُوا َحسَّ َٔ برِٔشٕ 

 ٔ ِنز ًِ أَبٔی اِلَجِىٔس الؽَّ مٔیُّ َو ٌَ اِلَحرِضَ َيا ِّ ُُ  ًُ ثَىْٔ وُبَِيَسةُ بِ َه َوِنزٕو َحسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٔ اَل  َٔ ٌَ َلُه ُظِحَبْة  ِی َوكَا

ِلبٔهٔ  َٔ ًِ َتَزَک اِلجُُنَىَة ثَََل َُ َمزَّإت َتَهاُوىّا بَٔها ـُبَٔي َوََّی   َم

ؿ رضحیم، رضحت اوبمض  رمضی نج اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی ف سیدی نب اہرفؿ ف دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، دیبعة نب ایفس

رک  وک رشػ احصتیب احلص ےہ۔ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اج نیت ابر ہعمج یک امنز اکلہ افر ریغ امہ ھجس

 ( ۔وھچڑ دے اگ۔ اس ےک دؽ رپ  رہ اگل دی اجیت ےہ۔ )ینعی ضحم الرپفایہ اک وبثت دے وکیئ رشیع ابقتح ہن وہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی ف سیدی نب اہرفؿ ف دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، دیبعة نب ایفسؿ رضحیم، رضحت اوبمض   :  رافی

 رمضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج الب ذعر ہعمج وھچڑ دے

     1126    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ مّصی، وبساهَّل بً وہب، ابً ابی ذئب، اُيس،  :  راوی محنس بً مثىْ، ابووامز، زہیر، اُيس بً ابی اُيس، احنس بً ويس

 وبساهَّل بً ابی ٔتازة، حرضت جابز بً وبساهَّل
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ثَ  يٕس ح و َحسَّ ُٔ ًٔ أَبٔی أَ ئس بِ ُٔ ًِ أَ ثََيا ُزَهیِْر َو ثََيا أَبُو َوأمزٕ َحسَّ ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ؤيَسْ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ َيا أَِحَنُس بِ

يسٕ  ُٔ ًٔ أَبٔی أَ ئس بِ ُٔ ًِ أَ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ًُ َوهِٕب َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز َتاَزَة َو َٔ ًٔ أَبٔی  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ َو

وَرةٕ ـََبَي ا ٔ َْضُ ٌَیِر  ًِ ًِ َتَزَک اِلُجُنَىَة ثَََلثّا ٔم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ِلبٔهٔ َٔ َٔ  هَّلُ َوََّی 

نب ایب ادیس، ادمح نب ٰیسیع رصمی، دبعاہلل نب فبہ، انب ایب ذبئ، ادیس، دبعاہلل نب ایب اتقدة، رضحت  دمحم نب ینثم، اوباعرم، زریہ، ادیس

 اجرب نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج )یسک رشیع( وبجمری ےک ریغب )اگل اتر( نیت

 ؽ رپ  رہ تبث رک دےتی ںیہ ۔ےعمج وھچڑ دے اہلل اعتٰیل اس ےک د

دمحم نب ینثم، اوباعرم، زریہ، ادیس نب ایب ادیس، ادمح نب ٰیسیع رصمی، دبعاہلل نب فبہ، انب ایب ذبئ، ادیس، دبعاہلل نب ایب  :  رافی

 اتقدة، رضحت اجرب نب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج الب ذعر ہعمج وھچڑ دے

     1127    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، مىسی بً ُلامیٌ، ابً وجَلٌ، وجَلٌ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هُ  ًِ أَبٔيهٔ َو ٌَ َو ًُ َوِجََل ثََيا ابِ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َمِىٔسیُّ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزیَِزَة 

 ًِ بََّة ٔم دَٔذ العُّ ٌِ یَتَّ ِه أَ ُ٘ َه أَََل هَِل َوَسْ أََحُس
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َر َوَلِيهٔ اِلکََِلُ َظَّ َیَتَىذَّ َِ َئه َوََّی َرأِٔس ٔميٕل أَِو ٔميَلیِٔن  ٍَ اِل

ََل َيِصَهُسَها َوَتجٔيُئ اِلجُ  َِ ََل َیجٔيُئ َوََل َيِصَهُسَها َوَتجٔيُئ اِلجُُنَىُة  َِ َّٔي ثُهَّ َتجٔيُئ اِلجُُنَىُة  یَرَِت َِ َّْ ََل َيِصَهُسَها َحً َِ ُنَىُة 

 ٔ ِلب َٔ  هٔ یُِفَبَي َوََّی 

دمحم نب اشبر، دعمی نب امیلسؿ، انب الجعؿ، الجعؿ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ینب اک اکی ہلگ اکی ای دف  لی ےک افہلص رپ رےھک۔ 
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اس وک فاہں اھگس لکشم ےس ےلم وت فہ دفر الچ اجےئ رھپ ہعمج آےئ افر فہ رشکی ہن وہ۔ رھپ دفرسا ہعمج آےئ فہ اس ںیم یھب رشکی ہن 

 ا ہعمج آےئ افر فہ اس ںیم یھب رشکی ہن وہ وت اےکس دؽ رپ  رہ اگل دی اجےئ یگ ۔وہ۔ رھپ رسیت

 دمحم نب اشبر، دعمی نب امیلسؿ، انب الجعؿ، الجعؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فر اس اک رطہقیااقتم امنز ا :   ابب

 وج الب ذعر ہعمج وھچڑ دے

     1128    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ىوح بً ٔيس، اٌ ٘ے بَائی، ٔتازة، حسً، حرضت ُنزہ بً جيسب :  راوی

 َُ  ًِ ًٔ َو ًِ اِلَحَس َتاَزَة َو َٔ  ًِ ًِ أَخٔيهٔ َو ِيٕس َو َٔ  ًُ ثََيا ىُوُح بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ِْ َحسَّ ًِ الئَّي ًٔ ُجِيَسٕب َو ُنَزَة بِ

 ٔ ِٗ ب ِلَیَتَعسَّ َِ ًِ َتَزَک اِلجُُنَىَة ُمَتَىِنّسا  اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ْٔ زٔیَيارٕ َظَّ بٔئِع َِ ٌِ َلِه یَجِٔس  إٔ َِ  ٔسیَيإر 

ی، ونح نب سیق، اؿ ےک اھبیئ، اتقدة، نسح، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

رک دے )اشدی اس ےس انگہ  ےن رفامای وج دصقاً ہعمج رتک رک دے وت اکی ارشیف دصہق رکے ارگ ہی ہن وہ ےکس وت آدیھ ارشیف دصہق

 ( ںیم ھچک فیفخت وہ اجےئ

ی، ونح نب سیق، اؿ ےک اھبیئ، اتقدة، نسح، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےس ےلہپ یک ںیتنس

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ہعمج ےس ےلہپ یک ںیتنس

     1129    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یزیس بً وبسربہ، بٕيہ، مبرش بً وبيس، حجاج بً ارـاة، وفيہ ووفی، حرضت ابً وباس :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًٔ وُبَِيٕس وَ  ًِ ُمَبرِشٔ بِ ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ ًُ َوِبٔس َربِهٔ َحسَّ ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة َحسَّ ًِ َؤفيَّ ًٔ أَِرـَاَة َو ًِ َحجَّأج بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ًَّ اِلُىوفِٔی َو ٔعُل فٔی َشِيٕئ ٔمِيُه ِّ ِبَل اِلُجُنَىٔة أَِرَبّىا ََل َي َٔ ُي  َ٘  َیزِ

ہل دمحم نب ٰییحی، سیدی نب دبعرہب،  ہیق، رشبم نب دیبع، اجحج نب ارقاة، ہیطع وعیف، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآ

 فملس ہعمج ےس لبق اچر رتعک اکی السؾ ےس ڑپےتھ ےھت۔

 دمحم نب ٰییحی، سیدی نب دبعرہب،  ہیق، رشبم نب دیبع، اجحج نب ارقاة، ہیطع وعیف، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک دعب یک ںیتنس

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دعب یک ںیتنس

     1130    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بً رمح، ليث بً ُىس، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

 ٌَ َُّه كَا ًٔ وَُنَز أَى ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ ىَإِٔي َو ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی إٔذَ  َحسَّ ََِعَّ  َٓ َّی اِلجُُنَىَة اِنَّصَ ا َظَّ

َه َيِعَيُي َذلَٔک  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ِجَسَتیِٔن فٔی بَِیتٔهٔ ثُهَّ  َُ 

 رھپ رفامےت ہک دمحم نب نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع بج ہعمج یک امنز ڑپھ رک آےت وت رھگ ںیم دف رںیتعک ڑپےتھ
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 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ ایک رکےت ےھت ۔

 دمحم نب نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دعب یک ںیتنس

     1131    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ، ونزو ، ابً شہاب، ُاله، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

ٌَّ ا ًِ أَبٔيهٔ أَ الٕٔه َو َُ  ًِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ًِ َوِنزٕو َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ لئَّي

َىَتیِٔن  ِ٘ ِّی َبِىَس اِلجُُنَىةٔ َر ٌَ ُيَعَّ  كَا

مل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک دعب دمحم نب ابصح، ایفسؿ، رمعف ، انب اہشب، اس

 دف ںیتنس ڑپاھ رکےت ےھت ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، رمعف ، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک دعب یک ںیتنس

     1132    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ہيل بً ابی ظالح، ابوظالح، حرضت  :  راوی  ُ ابوبرک بً ابی شیبہ وابوُائب، ُله بً جيازہ، وبساهَّل بً ازریس،

 ابوہزیزہ

 ٔ ًُ إ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ ُجَياَزَة  ِلُه بِ َُ ائٔٔب  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوأَبُو السَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َظالٕٔح َحسَّ َهِئل بِ ُُ  ًِ ِزرٔیَس َو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ََِعلُّوا أَِرَبّىاَو  لََّه إَٔذا َظلَِّیُتِه َبِىَس اِلُجُنَىٔة 

اوبرکب نب ایب ہبیش فاوباسبئ، ملس نب انجدہ، دبعاہلل نب ادرسی، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

 وھ وت اچر رتعک ڑپوھ ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ہعمج ےک دعب امنز ڑپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش فاوباسبئ، ملس نب انجدہ، دبعاہلل نب ادرسی، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انھٹیب افر بج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ وت وگٹ امر رک انھٹیب عنم ےہ ۔ ہعمج ےک رفز امنز ےس لبق ہقلح انب رک

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک رفز امنز ےس لبق ہقلح انب رک انھٹیب افر بج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ وت وگٹ امر رک انھٹیب عنم ےہ ۔

     1133    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، حاته بً اُناويل، محنس بً رمح، ابً لہيىہ، ابً وجَلٌ، ونزو بً شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

ًُ َلهٔيَىةَ  ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا ابِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َنٔىيَل ح و َحسَّ ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َحاتُٔه بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًِ َحسَّ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ  َجنٔيّىا َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َجِسهٔ أَ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ ُشَىِيٕب َو ِبَل َوِنزٔو بِ َٔ َٖ فٔی اِلَنِسجٔسٔ یَِوَو اِلُجُنَىةٔ  ٌِ یَُحلَّ َه ىََهی أَ لَّ َُ َو

 ٔ ََلة  العَّ

اوبرکبی، اح م نب اامسلیع، دمحم نب رحم، انب ہعیہل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 
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  ںیم ےقلح انب رک ےنھٹیب ےس عنم رفامای ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعمج ےک رفز امنز ےس لبق دجسم

 اوبرکبی، اح م نب اامسلیع، دمحم نب رحم، انب ہعیہل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ہعمج ےک رفز امنز ےس لبق ہقلح انب رک انھٹیب افر بج اامؾ ہبطخ دے راہ وہ وت وگٹ امر رک انھٹیب عنم ےہ ۔

     1134    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نزو بً شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزومحنس بً معفی حنصْ، بٕيہ، وبساهَّل بً وأس، محنس بً وجَلٌ، و :  راوی

 ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ َوإٔٔس َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ ُشَىِيٕب َو ًِ َوِنزٔو بِ ٌَ َو َوِجََل

َّی وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ  ٔ ًِ َجِسه َٔماُو َیِدُفُب  أَبٔيهٔ َو ِْ ًِ أَلِحتَٔبأئ یَِوَو اِلجُُنَىٔة َيِىىْٔ َوا لََّه َو َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، دبعاہلل نب فادق، دمحم نب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

دؿ وگٹ امر رک ےنھٹیب ےس )ینعی رس نب رپ دفونں اپؤں ڑھکے رک ےک( سج فتق اامؾ ہبطخ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم ایک ہعمج ےک 

 دے راہ وہ ۔

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، دبعاہلل نب فادق، دمحم نب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج ےک رفز اذاؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ہعمج ےک رفز اذاؿ

     1135    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ٔفاٌ، جزیز، و :  راوی  بساهَّل بً ُىيس، ابوخالس احنز، محنس بً اُحٖ، زہزی، حرضت ُائب یزیسیوُْ بً موس

ثََيا أَبُو َخا ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ ًُ ُموَسْ اِل ُْ بِ ُُ ثََيا یُو ٔس َحسَّ ًِ ُمَحنَّ لٕٔس اِْلَِحَنزُ َجنٔيّىا َو

ًِ الزُّهِ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٌْ َواحٔ بِ لََّه إَٔلَّ ُمَؤِذ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ لَٔز اَل َما كَا َٔ ًٔ َیزٔیَس  ائٔٔب بِ ًِ السَّ َج زِٔی َو ْس إَٔذا ََخَ

ثَُر اليَّاُس َزاَز ا َ٘ ٌُ َو ٌَ وُِثَنا ا كَا َلنَّ َِ َذلَٔک  َ٘ اَو َوأَبُو برَِکٕ َووَُنزُ  َٔ ٌَ َوإَٔذا ىَزََل أَ اُل أَذَّ َٕ ٗٔ ُي و الَٔث َوََّی َزإر فٔی السُّ لِيَساَئ الثَّ

اَو  َٔ ٌَ َوإَٔذا ىَزََل أَ َج أَذَّ إَٔذا ََخَ َِ  َلَها الزَِّوَراُئ 

ویفس نب وم،ٰی اطقؿ، رجری، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی، رضحت اسبئ سی دی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

فملس اک اکی یہ ؤمذؿ اھت۔ بج آپ ابرہ آےت )ہبطخ ےک ےئل( وت اذاؿ دے داتی افر بج ربنم ےس ارتےت وت  یلص اہلل ہیلع فآہل

 رھگ ااقتم ہہک داتی افر اوبرکب ف رمع ےک دفر ںیم یھب ااسی یہ راہ رھپ بج امثعؿ اک دفر آای افر ولگ زایدہ وہ ےئگ وت آپ ےن ابزار ںیم اکی

افر اذاؿ اک ااضہف رفامای۔ بج آپ ہبطخ ےک ےئل آےت وت )دفرسی( اذاؿ دی اجیت افر بج ربنم ےس  رپ سج وک زفراء اہک اجات ےہ اکی

 ارتےت وت ااقتم وہیت ۔

 ویفس نب وم،ٰی اطقؿ، رجری، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، دمحم نب اقحس، زرہی، رضحت اسبئ سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج اامؾ ہبطخ دے وت اس یک رطػ ہنم رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج اامؾ ہبطخ دے وت اس یک رطػ ہنم رکان

     1136    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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، ہيثه بً جنيل، ابً مبارک، اباٌ بً تٍلب، وسی بً ثابت، حرضت ثابت :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

لَٔب  ٍِ ًٔ َت ٌَ بِ ًِ أَبَا ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا ابِ ًُ َجنٔيٕل َحسَّ ثََيا اِلَهِيَثُه بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ ثَابٕٔت َو ًِ َؤسِی بِ  َو

ٌَ ا اَل كَا َٔ َبَلُه أَِظَحابُهُ بُٔوُجوهٔهِٔه أَبٔيهٔ  ِٕ َت ُِ ٔ ا اَو َوََّی اِلنِٔيبَر َٔ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  ليَّ

دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج، انب ابمرک، اابؿ نب بلغت، دعی نب اثتب، رضحت اثتب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 امتؾ احصہب )ریض اہلل اعتٰیل مہن( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ہنم رک ےتیل )ینعی وتمہج وہ بج ربنم رپ ڑھکے وہےت وت

 اجےت( ۔

 دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج، انب ابمرک، اابؿ نب بلغت، دعی نب اثتب، رضحت اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ( ہعمج ڑھگی ) استع

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ( ہعمج ڑھگی ) استع

     1137    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ایوب، محنس بً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ أَیُّوَب َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ بٔی هَُزیَِزَة 

َها َرُجْل  ُٕ ٔ اَوّة ََل یَُواِ َُ ٌَّ فٔی اِلُجُنَىٔة  ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َلَها  َظَّ لَّ َٔ ِّی َيِسأَُل اهَّلَ ِٔيَها َخیِّرا إَٔلَّ أَِوَفاُه َو ائْٔه ُيَعَّ َٔ ُمِسلْٔه 

 ٔ  بَٔئسه

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ںیم وج املسمؿ یھب ڑھکا امنز ڑپھ راہ وہ اہلل ےس ریخ امےگن وت اہلل اس وک رضفر اطع رفام رفامای ہعمج ےک دؿ اکی ڑھگی ا یس ےہ ہک اس 
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 دےتی ںیہ افر اہھت ےس اس ڑھگی ےک وھتڑا وہےن اک ااشرہ رفامای۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ( ہعمج ڑھگی ) استع

     1138    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، خَلز بً مدلس، ٘ثیر بً وبساهَّل بً ونزو بً ووٓ مزنی، حرضت ونزو بً ووٓ :  راوی

ًٔ َونِ  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ وَ َحسَّ  اِلُنزَنٔیُّ َو
ٕٓ ًٔ َوِو ًِ زٔو بِ

ًِ اليََّها اَوْة ٔم َُ وُل فٔی یَِوؤ اِلُجُنَىٔة  ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ٔيَها اِلَىِبُس َجِسهٔ  رٔ ََل َيِسأَُل اهََّلِ 

 ٔ ََلةُ إ اُو العَّ َٕ اَل حٔیَن ُت َٔ اَوٕة  َُ ِؤَلُه ٔٔيَل أَیُّ  ُُ ٓٔ ٔمِيَهاَشِيّئا إَٔلَّ أُِؤفَی  ا  لَی أَلِنّٔصَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، الخد نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ زمین، رضحت رمعف نب وعػ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 وساؽ رکے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہعمج ےک دؿ ںیم اکی ڑھگی ا یس ےہ ہک ںیم دنبہ اہلل اعتٰیل ےس سج زیچ اک یھب

 اےس فہ زیچ دے دی اجیت ےہ۔ وپاھچ ایگ فہ وکؿ یس ڑھگی ےہ؟ رفامای امنز ےک ےئل ااقتم ےس امنز ےس رفاتغ کت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، الخد نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ زمین، رضحت رمعف نب وعػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ( ہعمج ڑھگی ) استع
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     1139    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، ابً ابی ِسیک، ؼحاک بً وثناٌ ابواليرض، ابوُلنہ، حرضت وبساهَّل بً َُلو :  راوی

 ٌَ ًٔ وُِثَنا أک بِ حَّ ًِ الؽَّ َُِسیِٕک َو ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
َُ َحسَّ ًِ أَبٔی  ًِ أَبٔی اليَّرِضٔ َو َلَنَة  َو

َّا َلَيجُٔس فٔی َه َجالْٔس إٔى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُِٔلُت َوَر اَل  َٔ ََلوٕ  َُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ اَوّة  َو َُ َ٘ٔتأب اهَّلٔ فٔی یَِوؤ اِلجُُنَىٔة 

 ٔ ِّی َيِسأَُل اهََّل ِٔيَها َشِيّئا إ ًْ ُيَعَّ َها َوِبْس ُمِؤٔم ُٕ ٔ َّی اهَّلُ ََل یَُواِ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَیَّ َر َِأََشاَر إ اَل َوِبُس اهَّلٔ  َٔ َضْ َلُه َحاَجَتُه  َٔ َلَّ 

اوَ  َُ اَل هَٔی نَٔخُ  َٔ اَوٕة هَٔی  َُ ُِٔلُت أَیُّ  اَوٕة  َُ َت أَِو َبِىُؾ  ِٔ ِلُت َظَس ُٕ َِ اَوٕة  َُ َه أَِو َبِىُؾ  لَّ َُ ََّها َوَلِيهٔ َو ُِٔلُت إٔى أت اليََّهارٔ 

ُهوَ َليِ  َِ ََلةُ  َّی ثُهَّ َجَلَس ََل َیِحبُٔسُه إَٔلَّ العَّ ًَ إَٔذا َظَّ ٌَّ اِلَىِبَس اِلُنِؤٔم ٔ اَل بَََّی إ َٔ اَوَة َظََلةٕ  َُ ٔ َسِت  ََلة   فٔی العَّ

ر دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ اوبارضنل، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب السؾ رفامےت ںیہ اکی اب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام ےھت ہک ںیم ےن رعض ایک ںیمہ اہلل یک اتکب ںیم ہی الم ہک ہعمج ےک رفز اکی استع 

 وپری رفام ا یس ےہ سج ںیم وج یھب اامیؿ فاال دنبہ امنز ڑپاھ راہ وہ افر اہلل اعتٰیل ےس یسک زیچ وک امگن راہ وہ وت اہلل اعتٰیل اس یک فہ احتج

دےتی ںیہ۔ دبعاہلل نب السؾ ےتہک ںیہ ہک رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ااشرہ ےس اہک ای استع ےس مک۔ ںیم ےن رعض ایک 

آپ ےن چس رفامای ہک ای استع ےس مک رھپ ںیم ےن اہک فہ وکؿ استع ےہ؟ رفامای دؿ یک آرخی استع۔ ںیم ےن اہک فہ امنز اک فتق وت 

 ؿ فاال دنبہ بج امنز ڑپھ رک ایلگ امنز ےک ااظتنر ںیم اھٹیب وہ وت فہ امنز یہ ںیم ےہ۔ںیہن۔ رفامای اامی

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ اوبارضنل، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب السؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتنسں یک ابرہ راعک ت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وتنسں یک ابرہ راعک ت
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     1140    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً انی شیبہ، اُحٖ بً ُلامیٌ رازی، مٍیرة بً زیاز، وفاٍ حرضت وائصہ :  راوی

 ُ ثََيا أَب ًِ َحسَّ ٕ َو ًٔ زٔیَاز ًِ ُمٍٔیَرَة بِ ٌَ أَبُو یَِحٌَْ الزَّازٔیُّ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ًِ َوائَٔصَة و برَِکٔ بِ َوَفإئ َو

َىّة  ِ٘ َة َر ِْ َورِشَ َ ًِ ثَابََز َوََّی ثِٔيً لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َْ َلهُ بَِيْت فٔی اِلَجيَّةٔ أَِربَٕي  َٔ يَّةٔ بُىٔ ًِ السُّ ٔم

َىتَ  ِ٘ َىَتیِٔن َبِىَس اِلٔىَصأئ َوَر ِ٘ زٔٔب َوَر ٍِ َىَتیِٔن َبِىَس اِلَن ِ٘ ٔ َوَر ِهز َىَتیِٔن َبِىَس المُّ ِ٘ ٔ َوَر ِهز ِبَل المُّ َٔ ٔ ِجز َّ ِبَل اِل َٔ  یِٔن 

اوبرکب نب این ہبیش، ااحسؼ نب امیلسؿ رازی، ریغمة نب زاید، اطعء رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای وج تنس یک ابرہ راعکت رپ دمافتم اایتخر رکے اگ اس ےک ےئل تن ںیم اکی وصخیص رھگ انبای اجےئ اگ۔ اچر رتعک رہظ ےس 

 رہظل دف رتعک دعب ارغملب دف رتعک دعب ااشعلء افر دف رتعک لبق ازرجف ۔لبق دف رتعک دعب ا

 اوبرکب نب این ہبیش، اقحس نب امیلسؿ رازی، ریغمة نب زاید، اطعء رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فر اس اک رطہقیااقتم امنز ا :   ابب

 وتنسں یک ابرہ راعک ت

     1141    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، اُناويل بً ابی خالس، مسيب بً راِي، ويبسہ بً ابی ُّياٌ، حرضت او  :  راوی

 حبیبہ بيت ابی ُّياٌ

 ًِ ًُ أَبٔی َخالٕٔس َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ٌَ أَىَِبأَىَا إ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِيَبَسَة بِ ًٔ َرإِٔي َو ٔب بِ اِلُنَسيَّ

َّی ا ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أُِو َحبٔیَبَة بِٔئت أَبٔی  ٌَ َو َيا ِّ ُُ َة أَبٔی  ِْ َورِشَ َ َّی فٔی یَِووٕ َوَلِيَلٕة ثِٔيً ًِ َظَّ اَل َم َٔ لََّه  َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

َْ َلهُ بَِيْت فٔی اِلَجيَّةٔ  َىّة بُىٔ ِ٘  َر
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اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع نب ایب اخدل، بیسم نب راعف، ،ہسبن نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح تنب ایب ایفسؿ ینب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایبؿ رکیت ںیہ ہک سج ےن دؿ رات ںیم ابرہ راعکت )تنس( ادا ںیک اس ےک ےئل تن ںیم رکمی یلص

 رھگ انبای اجےئ اگ ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع نب ایب اخدل، بیسم نب راعف، ،ہسبن نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح تنب ایب  :  رافی

 ایفسؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وتنسں یک ابرہ راعک ت

     1142    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً ُلامیٌ بً اظبہانی، ُہيل، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  َهِيٕل َو ُُ  ًِ ًٔ اِْلَِظَبَهانِٔی َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  بٔيهٔ َو

َّی  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َٔ َر َىَتیِٔن  ِ٘ َْ َلهُ بَِيْت فٔی اِلَجئَّة َر َىّة بُىٔ ِ٘ َة َر ِْ َورِشَ َ َّی فٔی َیِووٕ ثِٔيً ًِ َظَّ َه َم لَّ َُ ٔ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِجز َّ ِبَل اِل

ِبَل اِلَىِّصٔ َوَر  َٔ اَل  َٔ َىَتیِٔن أَُليُّهُ  ِ٘ ٔ َوَر ِهز َىَتیِٔن َبِىَس المُّ ِ٘ ٔ َوَر ِهز ِبَل المُّ َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ اَل َوَر َٔ ُه  زٔٔب أَُليُّ ٍِ َىَتیِٔن َبِىَس اِلَن ِ٘

 ٔ ة َىَتیِٔن َبِىَس اِلٔىَصأئ اِْلَٔخَ ِ٘  َوَر

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب امیلسؿ نب ااہبصین، لیہس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 تن ںیم رھگ ایتر ایک اجےئ اگ دف رتعک لبق از رجف افر دف رتعک لبق از رہظ افر رفامای سج ےن دؿ ںیم ابرہ رتعک ادا ںیک اس ےک ےئل

دف رتعک دعب از رہظ افر ےھجم امگؿ ےہ ہک دف رتعک لبق از رصع یھب رفامںیئ افر دف رتعک دعب از رغمب افر ریما امگؿ ےہ ہک رفامای افر 

 دف رتعک دعب از اشعء ۔
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 نب امیلسؿ نب ااہبصین، لیہس، رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف ےس ےلہپ دف رتعک

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف ےس ےلہپ دف رتعک

     1143    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، حرضت ابً ونز :  راوی

ٌَّ اليَّ  ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٌَ َحسَّ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي

 ٔ َىَتیِٔن إ ِ٘ َّی َر ِجزُ َظَّ َّ  َذا أََؼاَئ َلُه اِل

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج رجف یک رفا ے 

 داھکیئ دیتی وت دف رتعک ڑپےتھ ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف ےس ےلہپ دف رتعک

     1144    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، اىس بً ُیریً، حرضت ابً ونز :  راوی

ٌَ َر  اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ًُ َزیِٕس َو ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّازُ بِ ثََيا أَِحَنُس بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

ِّی الزَّ  ٌَ بٔأُذُىَِيهٔ ُيَعَّ ٌَّ اِْلََذا
َ أ َ٘ َساةٔ  ٍَ ِبَل اِل َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ 

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اسن نب ریسنی، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف ےس لبق دف 

ا رتعک اےسی ادا رفامےت ہک وگای ریبکت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکونں ںیم ےہ۔ )ینعی ےسیج ریبکت وہ ریہ وہ وت آدیم رصتخم یس اد

  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک ںیتنس رصتخم ادا رفامےت( ۔رکات ےہ۔ اےسی

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اسن نب ریسنی، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  ےس ےلہپ دف رتعکرجف

     1145    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ىاِي، ابً ونز، او النوميین حرضت حّعہ بيت ونز :  راوی

ًٔ وَُنزَ  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َعَة بِٔئت وَُنَز أَ ِّ ًِ َح َو

ََلةٔ  ٔلَی العَّ وَو إ ُٕ ٌِ َي ِبَل أَ َٔ َتیِٔن  َّ ّٔي َىَتیِٔن َخ ِ٘ َي َر َ٘ ِبٔح َر ٌَ إَٔذا ىُوزَٔی لَٔعََلةٔ العُّ َه كَا
لَّ َُ  َو

 تنب رمع رفامیت ںیہ ہک بج امنز رجف ےک ےئل اذاؿ دی اجیت وت یبن دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، انب رمع، اؾ اوملنینم رضحت ہصفح

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصتخم یس دف رںیتعک امنز ےس لبق ڑپےتھ ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، انب رمع، اؾ اوملنینم رضحت ہصفح تنب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف ےس ےلہپ دف رتعک

     1146    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، اُوز، حرضت وائصہ :  راوی

ًِ َوائَٔصَة  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ

 ٔ ََلة ٔلَی العَّ َج إ َىَتیِٔن ثُهَّ ََخَ ِ٘ َّی َر َ َظَّ أ َه إَٔذا َتَوؼَّ لَّ َُ  َو

نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج فوض رکےت وت دف رںیتعک  اوبرکب

ے ۔

 

کلی

 

ن
 ڑپھ رک امنز ےک ےئل 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوباقحس، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف ےس ےلہپ دف رتعک

     1147    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 خليل بً ونزوابوونزو، رشیک، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی :  راوی

 َ اَل ك َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ َوِنزٕو أَبُو َوِنزٕو َحسَّ ثََيا اِلَدلٔيُل بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ ا

اَمةٔ  َٔ ٔ ِْ َىَتیِٔن ؤِيَس ا ِ٘ ِّی الزَّ َه ُيَعَّ لَّ َُ  َو
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، احرث، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقتم ےک رقبی دف لیلخ نب رمعفاوبرمعف، رشکی، اوب ااحسؼ 

 رںیتعک ڑپےتھ ےھت ۔

 لیلخ نب رمعفاوبرمعف، رشکی، اوباقحس، احرث، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم وک یسن فوسر ںیت ڑپےھ ؟رجف یک وتنسں 

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف یک وتنسں ںیم وک یسن فوسر ںیت ڑپےھ ؟

     1148    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت ابوہزیزہ وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی و يىٕوب بً حنيس بً كاُب، مزواٌ بً مىاویہ، یزیس بً ٘يساٌ، :  راوی

ثََيا َمزَِو  اََل َحسَّ َٔ ٕب  ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َوَيِى ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ًٔ َحسَّ ًِ َیزٔیَس بِ ًُ ُمَىاؤَیَة َو ٌُ بِ ا

َّی ا َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٕ َو ًِ أَبٔی َحازٔو ٌَ َو ِيَسا َ٘ ٌَ ُِٔل یَا أَیَُّها اِلکَارٔفُو  ٔ ِجز َّ ِبَل اِل َٔ َىَتیِٔن 
ِ٘ أَ فٔی الزَّ َه رَقَ

لَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

ُِٔل هَُو اهَّلُ أََحْس   َو

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب اسیکؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

 ڑپیھ ۔روسؽ اہلل یلص 
ٌ
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُه َ اّللّ

ُ

 

ق
َ
َ رِفُفَؿ ف
ْ
  اْل
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
ْ ی 

ُ

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک وتنسں ںیم ق

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب اسیکؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 رجف یک وتنسں ںیم وک یسن فوسر ںیت ڑپےھ ؟

     1149    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً وبازة واُفی، ابواحنس، ُّياٌ، اُحٖ، مجاہس، حرضت ابً ونزاحنس بً ُياٌ و محنس ب :  راوی

 ِّ ُُ ثََيا  ثََيا أَبُو أَِحَنَس َحسَّ اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ ا ٔفيَّ ُٔ ًُ وَُباَزَة اِلَوا ُس بِ ٌٕ َوُمَحنَّ َيا ُٔ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ ُمَجاهٕٔس َحسَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌُ َو َيا

ُت  ِٕ اَل َرَم َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ُِٔل یَا أَیَُّها َو  ٔ ِجز َّ ِبَل اِل َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ ُ فٔی الزَّ أ ٌَ َيِْقَ َِکَا َه َشِهّزا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اِلکَارٔفُو

ُِٔل هَُو اهَّلُ أََحْس   َو

 ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ادمح نب انسؿ ف دمحم نب ہدادة فایطس، اوبادمح، ایفسؿ، ااحسؼ ، اجمدہ، رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت

ُ
َ
ْ ُه َ اّللّ

ُ

 

َ رِفُفَؿ افر ق
ْ
  اْل
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
ْ ی 

ُ

 

 ڑپےتھ رےہ ۔فآہل فملس وک اکی امہ کت داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک وتنسں ںیم ق
ٌ
 
َ
ج
َ
  أ

 دہ، رضحت انب رمعادمح نب انسؿ ف دمحم نب ہدادة فایطس، اوبادمح، ایفسؿ، اقحس، اجم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف یک وتنسں ںیم وک یسن فوسر ںیت ڑپےھ ؟

     1150    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، جزیزی، وبساهَّل بً شٕيٖ، حرضت وائصہ :  راوی

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ  ثََيا اِلُجَزیِزٔیُّ َو ٌَ َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٖٕ َو ًٔ َشٕٔي

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أُ بٔهٔنَ َر ٌٔ هَُنا ُيِْقَ وَرَتا وُل نِٔىَه السُّ ُٕ ٌَ َي ٔ َوكَا ِجز َّ ِبَل اِل َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ ِّی َر َه ُيَعَّ لَّ َُ ٔ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِجز َّ ِْ اِل َ َىً ِ٘ ا فٔی َر

 ٌَ ُِٔل یَا أَیَُّها اِلکَارٔفُو  ُِٔل هَُو اهَّلُ أََحْس َو
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اہلل نب قیقش، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رجریی، دبع

 ْ

ُ

 

 افر ق
ٌ
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُه َ اّلّل

ُ

 

  لبق دف رںیتعک ڑپاھ رکےت افر رفامےت ایک وخب ںیم ہی دف وسرںیت وج رجف یک وتنسں ںیم رپیھ اجںیئ ق
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
ی 

َ رِفُفَؿ۔
ْ
 اْل

 ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رجریی، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج ریبکت وہ وت اس فتق افر وکیئ امنز ںیہن وساےئ رفض امنز ےک

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج ریبکت وہ وت اس فتق افر وکیئ امنز ںیہن وساےئ رفض امنز ےک

     1151    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنوز بً ٌيَلٌ، زہز بً ٔاُه، برک بً خلْ ابوبرش، روح بً وبازة، زرکیا بً اُحٖ، ونزو بً زیيار، وفاٍ بً  :  راوی

 يسار، حرضت ابوہزیزہ

ثَ  ْٕ أَبُو برِٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ٔه ح و َحسَّ ُٔ ا َٕ ًُ اِل ثََيا أَِزَهزُ بِ ٌَ َحسَّ ًُ ٌَِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ ثََيا َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ وَُباَزَة  َيا َرِوُح بِ

 ٔ ًِ أَب ًٔ َيَسإر َو ًِ َوَفأئ بِ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ یَّا بِ اَل إَٔذا َزرَکٔ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ی هَُزیَِزَة أَ

 ٌَ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ٌَ َحسَّ ًُ ٌَِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ ََل َظََلَة إَٔلَّ اِلَنُِٙتوبَُة َحسَّ َِ ََلةُ  ًِ أَیُّوَب  أُٔٔيَنِت العَّ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ أَىَِبأَىَا َحنَّ

ٔ وَ  َه ب لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ًٔ َيَسإر َو ًِ َوَفأئ بِ ًٔ زٔیَيإر َو  نِٔثلٔهٔ ًِ َوِنزٔو بِ

 ومحمد نب الیغؿ، زرہ نب اقمس، رکب نب ،فل اوبرشب، رفح نب ہدادة، زرکای نب ااحسؼ ، رمعف نب دانیر، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ریبکت وہ اجےئ وت وکیئ امنز ںیہن وساےئ رفض امنز ےک۔ دفرسی 

 دنس ںیم یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔
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اسیر، رضحت ومحمد نب الیغؿ، زرہ نب اقمس، رکب نب ،فل اوبرشب، رفح نب ہدادة، زرکای نب اقحس، رمعف نب دانیر، اطعء نب  :  رافی

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج ریبکت وہ وت اس فتق افر وکیئ امنز ںیہن وساےئ رفض امنز ےک

     1152    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، واظه، حرضت وبساهَّل بً َسجس :  راوی

 ٌَّ ٔجَس أَ ًٔ ََسِ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ َوأظٕه َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

َه َرأَ  لَّ َُ اَل َلهُ بٔأَِی َظََلتَ َو َٔ َّی  ا َظَّ َلنَّ َِ ََلةٔ  َساةٔ َوهَُو فٔی العَّ ٍَ ِبَل َظََلةٔ اِل َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ ِّی الزَّ  ِيَک اِوَتَسِزَت ی َرُجَّل ُيَعَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اعمص، رضحت دبعاہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

اصبح وک امنز رجف ےس لبق دف رںیتعک ڑپےتھ داھکی افر آپ امنز ںیم ےھت۔ بج آپ امنز ڑپھ ےکچ وت رفامای اؿ دف ںیم ےس وکؿ یس امنز 

 وک امشر رکف ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اعمص، رضحت دبعاہلل نب رسسج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج ریبکت وہ وت اس فتق افر وکیئ امنز ںیہن وساےئ رفض امنز ےک

     1153    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ىس، ُىس، حّغ بً واظه، حرضت وبساهَّل بً مالک بً بحیيہاب :  راوی  ومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، ابزاہيه بًُ 

 ِّ ًِ َح ًِ أَبٔيهٔ َو ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َحسَّ ًٔ َوأظٕه َو ًٔ ٔغ بِ

ِبٔح  ِس أُٔٔيَنِت َظََلةُ العُّ َٔ لََّه بَٔزُجٕل َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل َمزَّ اليَّ َٔ ًٔ بَُحِیَيَة  َِکَلََّنُه بَٔصِيٕئ ََل َمالٔٔک بِ ِّی  َوهَُو ُيَعَّ

 ُُ اَل َلَک َر َٔ وُل َلهُ َماَذا  ُٕ َٓ أََحِفَيا بٔهٔ َن ا اِنَّصَ َلنَّ َِ اَل لٔی یُؤشُک أَِزرٔی َما هَُو  َٔ اَل  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ

ِجَز أَِرَبّىا َّ َِّی اِل ٌِ ُيَعَّ ِه أَ ُ٘  أََحُس

اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، دعس، صفح نب اعمص، رضحت دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص 

 اکی رمد ےک اپس ےس سگرے۔ امنز حبص ےک ےئل ااقتم وہ یکچ یھت افر فہ امنز ڑپھ راہ اھت۔ آپ ےن اس وک ھچک اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل رفامای ںیمہ ولعمؾ ہن وہ اکس ہک ایک رفامای۔ بج اس ےن السؾ ریھپا وت مہ ےن اس وک ریھگ ایل افر اس ےس وپےنھچ ےگل ہک روسؽ اہلل یلص 

  رفامای؟ ےنہک اگل ہی رفامای ہک رقبی ےہ ہک  م ںیم وکیئ رجف یک اچر رتعک ڑپےنھ ےگل ۔ہیلع فآہل فملس ےن ںیہمت ایک

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، دعس، صفح نب اعمص، رضحت دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یک رجف یک ںیتنس وفت وہ اجںیئ وت فہ بک اؿ یک اضقء رکے

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج یک رجف یک ںیتنس وفت وہ اجںیئ وت فہ بک اؿ یک اضقء رکے

     1154    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر، ُىس بً ُىيس، محنس بً ابزاہيه، حرضت ٔيس بً ونزو :  راوی

ثَ  ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ِىُس بِ َُ ثََيا  ٕ َحسَّ ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ِئس بِ َٔ  ًِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َو ُس بِ ىْٔ ُمَحنَّ

ا َٕ َِ َىَتیِٔن  ِ٘ ِبٔح َر ِّی َبِىَس َظََلةٔ العُّ َه َرُجَّل ُيَعَّ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل َرأَی اليَّ َٔ َه َوِنزٕو  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ َل الئَّي
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 َِ ِبٔح َمزََّتیِٔن  ََٙت اليَّ أََظََلَة العُّ َس َِ اَل  َٔ ََِعلَِّیُتُهَنا  ِبَلُهَنا  َٔ َىَتیِٔن اللََّتیِٔن  ِ٘ ًِ َظلَِّيُت الزَّ ُ٘ ِّی َلِه أَ ٔن اَل َلُه الزَُّجُل إ َّی َٕ ُّْ َظَّ ٔي

لََّه  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

فاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دعس نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، رضحت سیق نب رمعف ےس ر

ز دف ابر فملس ےن اکی رمد وک داھکی ہک امنز رجف دعب دف رںیتعک ڑپھ راہ ےہ۔ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ایک حبص یک امن

ہ ڑپھ ںیل۔ رافی ےتہک ںیہ آپ ڑپیھ اج ریہ ےہ ؟ اس ےن رعض ایک ںیم ےن رجف ےس ےلہپ یک دف ںیتنس ںیہن ڑپیھ ںیھت اس ےئل اب ف

 اس رپ اخومش وہ رےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دعس نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، رضحت سیق نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج یک رجف یک ںیتنس وفت وہ اجںیئ وت فہ بک اؿ یک اضقء رکے

     1155    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه و يىٕوب بً حنيس بً كاُب، مزواٌ بً مىاویہ، یزیس بً ٘يساٌ، ابوحازو حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ ُمَىاؤ حَ  ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٔ ٕب  ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َوَيِى ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًِ سَّ ٌَ َو ِيَسا َ٘  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ َیَة َو

لََّه ىَاَو  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ِنُس أَبٔی َحازٔوٕ َو َؽاهَُنا َبِىَس َما ـََلَىِت الصَّ َٕ َِ  ٔ ِجز َّ ِْ اِل َ َىً ِ٘ ًِ َر  َو

دبعارلنمح نب اربامیہ ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رچےنھ ےک دعب اکی ابر دنین یک فہج ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رجف یک ںیتنس رہ ںیئگ

 اضقء رفامںیئ ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہظ ےس لبق اچر ںیتنس

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہظ ےس لبق اچر ںیتنس

     1156    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، جزیز، حرضت ٔابوس ٘ہتے ہيں ٘ہ میرے والس ےن حرضت وائصہ :  راوی

ٔلَی َوائَٔصةَ  َل أَبٔی إ َُ اَل أَِر َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ابُوَس َو َٔ  ًِ ثََيا َجزٔیْز َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  أَیُّ َظََلةٔ َر

ٌَ ُيَع  اَلِت كَا َٔ ٌِ یَُوالَٔب َوَلِيَها  ٌَ أََحبَّ إَٔلِيهٔ أَ لََّه كَا َُ ًَّ َوَلِيهٔ َو ًُ ِٔيهٔ ًَّ اِلَٕٔياَو َویُِحٔس ٔ یُٔفيُل ِٔيهٔ ِهز ِبَل المُّ َٔ ِّی أَِرَبّىا  َّ

جُوزَ  ًَ َوالسُّ و ُ٘  الزُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، رضحت اقوبس ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن رضحت اعہشئ ےس الہک اجیھب ہک وکؿ یس )تنس( امنز رپ یبن یلص 

ر وماتبظ دنسپ یھت۔ رفامای آپ رہظ ےس لبق اچر راعکت ڑپےتھ اؿ ںیم وطلی ایقؾ رکےت افر وخب اہلل ہیلع فآہل فملس وک یگشیمہ اف

 ایھچ رطح روکع وجسد رکےت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، رضحت اقوبس ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہظ ےس لبق اچر ںیتنس

     1157    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 وَّی بً محنس، و٘يي، وبيسة بً مىتب ؼيْ، ابزاہيه، ُہه بً ميجاب، ٔزوہ، رقثي، حرضت ابوایوب :  راوی

ِهٔه  َُ  ًِ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ِْ َو ِي ًٔ ُمَىِتٕب الؽَّ ًِ وُبَِيَسَة بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ  َحسَّ زََوَة َو َٔ  ًِ ًٔ ٔمِيَجإب َو بِ

 َٔ ِّی  ٌَ ُيَعَّ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی أَیُّوَب أَ ثَٕي َو ًَّ رَقِ ِّٔعُل بَِیَيُه ِنُس ََل َي ٔ أَِرَبّىا إَٔذا َزاَلِت الصَّ ِهز ِبَل المُّ

ِنُس  َتُح إَٔذا َزاَلِت الصَّ ِّ َنأئ ُت ٌَّ أَبَِواَب السَّ ٔ اَل إ َٔ  بَٔتِسلٔيٕه َو

، رضحت اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک 

 

بج وسرج ڈلھ یلع نب دمحم، فعیک، دیبعة نب بتعم یبض، اربامیہ، مہس نب اجنمب، زقہع، رقن

اجات وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ےس ےلہپ اچر رتعک اکی السؾ ےس ڑپےتھ افر رفامےت ہک وسرج ڈےنلھ ےک دعب آامسؿ ےک 

 درفازے ےتلھک ںیہ ۔

، رضحت اوباویب :  رافی

 

 یلع نب دمحم، فعیک، دیبعة نب بتعم یبض، اربامیہ، مہس نب اجنمب، زقہع، رقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یک رہظ ےس ےلہپ یک ںیتنس وفت وہوجںیئ ۔

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج یک رہظ ےس ےلہپ یک ںیتنس وفت وہوجںیئ ۔

     1158    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ابً زاؤز ٘وفی، ٔيس بً ربيي، شىبہ، خالس حذاٍ، وبساهَّل  :  راوی ْٰ وزیس بً اخزو ومحنس بً مىنز، موس محنس بً یحٌ

 بً شٕيٖ، حرضت وائصہ

ًُ َزاُوَز الِ  ثََيا ُموَسْ بِ الُوا َحسَّ َٔ  ٕ ًُ َمِىَنز ُس بِ ًُ أَِخزََو َوُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َوَزیُِس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ الزَّبٔئي ُٙ َحسَّ ِيُس بِ َٔ ثََيا  وفٔیُّ َحسَّ

َّی ا وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٖٕ َو ًٔ َشٕٔي ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ أئ َو
ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًِ ُشِىَبَة َو اَتِتهُ َو َِ لََّه إَٔذا  َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو
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َها َبِىَس ال ٔ َظَلَّ ِهز ِبَل المُّ َٔ ًِ ُشِىَبةَ اِْلَِربَُي  ِيْس َو َٔ اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ َلِه یَُحِس ُِ بٔهٔ إَٔلَّ  َٔ  ٔ ِهز َىَتیِٔن َبِىَس المُّ ِ٘  زَّ

یت دمحم نب ٰییحی فزدی نب ازخؾ فدمحم نب رمعم، وم،ٰی انب داؤد وکیف، سیق نب رعیب، ہبعش، اخدل ذحاء، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اعہشئ رفام

ںیہ ہک بج یھبک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رہظ ےس ےلہپ اچر رںیتعک وفت وہ اجںیت وت رفض ےک دعب دفںیتنس ڑپھ رکاؿ 

 ں وک ڑپھ ےتیل ۔اچر روتعک

دمحم نب ٰییحی فزدی نب ازخؾ فدمحم نب رمعم، وم،ٰی انب داؤد وکیف، سیق نب رعیب، ہبعش، اخدل ذحاء، دبعاہلل نب قیقش، رضحت  :  رافی

 اعہشئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وفت وہاجںیئسج یک رہظ ےک دعب دف رںیتعک

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 سج یک رہظ ےک دعب دف رںیتعک وفت وہاجںیئ

     1159    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ازریس، یزیس بً ابی زیاز، حرضت وبساهَّل بً حار ُ :  راوی

ًِ َوبِ  ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ َو ًِ َیزٔیَس بِ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َل َحسَّ َُ اَل أَِر َٔ ًٔ اِلَحار ُٔٔ  ٔس اهَّلٔ بِ

 َِ َلَنَة  َُ ََِسأََل أُوَّ  ؤل  ُُ ُت َمَي الزَّ ِٕ َِاىَِفَل َلَنَة  َُ ٔلَی أُِو  لََّه بَِیَيَنا هَُو ُمَىاؤَیُة إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ اَلِت إ َٕ

هُ َشأِىُُهِه  ِس أََهنَّ َٔ ٌَ َو ثَُر ؤِيَسُه اِلُنَهأجزُو َ٘ اؤّيا َو َُ ِس َبَىَث  َٔ  ٌَ ٔ َوكَا ِهز  فٔی بَِئًْ لٔلمُّ
ُ أ َّی  َیَتَوؼَّ ََِعَّ َج إَٔلِيهٔ  َِرَخَ َب اِلَباُب  إٔذِ ُْضٔ

َّی ال ََِعَّ ٔلٔی  َّْ اِلَىِّصٔ ثُهَّ َزَخَل َمِيز َذلَٔک َحً َ٘ َلِه َیزَِل  َِ اَلِت  َٔ ٔسُه َما َجاَئ بٔهٔ  ِٕ ِهَز ثُهَّ َجَلَس َي َلىْٔ مُّ ٍَ اَل َش َٔ َىَتیِٔن ثُهَّ  ِ٘ َر

ََِعلَِّیُتُهَنا َبِىَس اِلَىِّصٔ   ٔ ِهز ٌِ أَُظِلَيُهَنا َبِىَس المُّ اعٔی أَ  أَِمزُ السَّ

 ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، سیدی نب ایب زاید، رضحت دبعاہلل نب احرث رفامےت ںیہ ہک دیسان اریماعمفہی ےن یسک وک اوبرکب نب
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رضحت اّؾ ہملس ےک اپس اجیھب ںیم یھب اس ےک اسھت لچ دای۔ اس ےن رضحت اؾ ہملس ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای اکی ابر روسؽ 

ے رھگ ںیم رہظ ےئلیک فوض رک رےہ ےھت افر آپ ےن دصاقت )زوکة ف رشع( فوصؽ رکےن ےئلیک اعلم وک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریم

اجیھب اھت افر آپ ےک اپس اہمرجنی تہب وہ ےئگ )وج ابا ل اتحمج ےھت( افر ایکن احتل ےس آپ وک رکف وہ ریہ یھت ہک درفازہ رپ دکتس 

ہ دصہق فوصؽ رکےن فاال الای اھت نیقحتسم ںیم میسقت رکےن ےئلیک ھٹیب ےئگ۔ اؾ ہملس وہیئ یبن ابرہ ےلکن۔ امنز رہظ ڑپاھیئ رھپ وج امؽ ف

رفامیت ںیہ رصع کت ایس ںیم لوغشؽ رےہ رھپ ریمے رھگ رشتفی الےئ افر دف رںیتعک ڑپںیھ رھپ رفامای دصاقت الےن فاےل ےک اکؾ 

 ےئل ںیم ےن رصع ےک دعب فہ ڑپھ ںیل ۔ ےن رہظ ےک دعب دف رںیتعک ڑپےنھ ےس رفےک راھک )ینعی ذوھؽ وہ ایگ( اس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، سیدی نب ایب زاید، رضحت دبعاہلل نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہظ ےس ےلہپ افر دعب اچر اچر ںیتنس ڑپانھ ۔

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہظ ےس ےلہپ افر دعب اچر اچر ںیتنس ڑپانھ ۔

     1160    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً وبساهَّل شٍيثْ، وبساهَّل شٍيثْ، ويبسہ بً ابی ُّياٌ، حرضت او  :  راوی

 حبیبہ

َى  ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ الصُّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ َوِيَبَسَة بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ُّْ َو ِيثٔ

 َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أُِو َحبٔیَبَة َو ٌَ َو َيا ِّ َمُه اهَّلُ َوََّی ُُ ٔ أَِرَبّىا َوَبِىَسَها أَِرَبّىا ََحَّ ِهز ِبَل المُّ َٔ َّی  ًِ َظَّ اَل َم

 اليَّارٔ 

ی، ،ہسبن نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح ےس رفاتی ےہ ہک یبن

 

ي ی

 

ع

 

ص

ی، دبعاہلل 

 

ي ی

 

ع

 

ص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب دبعاہلل 

رفامای سج ےن رہظ ےس ےلہپ افر رہظ ےک دعب اچر اچر راعکت ڑپھ ںیل اہلل اعتٰیل اس رپ دفزخ وک رحاؾ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 رفام دںی ےگ ۔

ی، ،ہسبن نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح :  رافی

 

ي ی

 

ع

 

ص

ی، دبعاہلل 

 

ي ی

 

ع

 

ص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب دبعاہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؿ ںیم وج ون الف بحتسم ںیم

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دؿ ںیم وج ون الف بحتسم ںیم

     1161    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ و ابی واَسائيل، ابواَسائيل، حرضت واظه بً حنزہ ُلولی :  راوی

ًِ َوا َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ائٔيُل َو ٌُ َوأَبٔی َوإَِٔسَ َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ لُولِٔی  ًٔ َؼِنَزَة السَّ ٔظٔه بِ

أَِلَيا َولٔيًّ  ِلَيا َُ ُٕ َِ وىَُه  ُٕ ُِه ََل تُٔفي َّٙ اَل إٔى َٕ َِ لََّه بٔاليََّهارٔ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًٔ َر ًِ َتَفوُّ أَِخبٔرِىَا بٔهٔ ىَأُِخِذ ٔمِيهُ َما ا َو

 َّ َّی اِل َه إَٔذا َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ َتَفِىَيا  ُِ ًِ ا ًِ َها هَُيا َيِىىْٔ ٔم ِنُس ٔم َّْ إَٔذا كَاىَِت الصَّ ِجَز یُِنهُٔل َحً

َى  ِ٘ َّی َر ََِعَّ اَو  َٔ زٔٔب  ٍِ ًِ َٔٔبٔل اِلَن ًِ َها هَُيا َيِىىْٔ ٔم ًِ َظََلةٔ اِلَىِّصٔ ٔم َسارٔهَا ٔم ِٕ ٗٔ بٔنٔ َّْ إٔذَا َٔٔبٔل اِلَنرِشٔ َتیِٔن ثُهَّ یُِنهُٔل َحً

 ًِ ِنُس ٔم َّی أَِربَّىا َوأَِربَ  كَاىَِت الصَّ ََِعَّ اَو  َٔ ًِ َها هَُيا  ٔ ٔم ِهز ٔ المُّ ًِ َظََلة َساَرهَا ٔم ِٕ ٗٔ ٔم ًِ َٔٔبٔل اِلَنرِشٔ ّىا هَا هَُيا َيِىىْٔ ٔم

َىتَ  ِ٘ ٔعُل بَیَِن كُِل َر ِّ ِبَل اِلَىِّصٔ َي َٔ َىَتیِٔن َبِىَسَها َوأَِرَبّىا  ِ٘ ِنُس َوَر ٔ إَٔذا َزاَلِت الصَّ ِهز ِبَل المُّ ِسلٔئه َوََّی اِلَنََلئَٔٙةٔ َٔ یِٔن بٔالتَّ

َة  تَّ َورِشَ ُٔ َِتِٔلَک  اَل َؤَّی   َٔ ًِ اِلُنِسلٔنٔیَن َواِلُنِؤٔمئیَن  ًِ َتبَٔىُهِه ٔم بِٔيیَن َوَم
بٔیَن َواليَّ َّی اِلُنَْقَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ َر َىّة َتَفوُّ

ِ٘ َر

َٔلَّ  َه بٔاليََّهارٔ َو لَّ َُ َٖ َما أُحٔبُّ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی ثَابٕٔت یَا أَبَا إ اَل َحبٔيُب بِ َٕ َِ اَل َو٘ٔيْي َزاَز ِٔيهٔ أَبٔی  َٔ ًِ یَُساؤُو َوَلِيَها  َم

ٌَّ لٔی بَٔحٔسیثَٔک َهَذا ٔمِلَئ َمِسجٔٔسَک َهَذا َذَهّبا  أَ

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ف ایب فارسالیئ، اوبارسالیئ، رضحت اعمص نب زمحہ ولسیل رفامےت ںیہ ہک مہ ےن یلع ےس یبن ہیلع االسلؾ یلص 
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 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دؿ ےک ونالف قلعتم درایتف ایک۔ رفامای  م ںیم این قاتق ف تمہ ںیہن )ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رب ونالف ڑپوھ اس ےئل وساؽ رکان یھب زایدہ دیفم ںیہن( مہ ےن رعض ایک آپ ںیمہ اتب دںی مہ دقبر ااطتستع اایتخر رک ںیل ےک ربا

 ےگ۔ رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رجف ڑپےتھ وت رہھٹ اجےت ٰیتح ہک بج وسرج رشمؼ ںیم اانت افرپ آ اجات انتج رصع ےک

ےہ وت آپ ڑھکے وہ رک دف رںیتعک ڑپےتھ )ہی ارشاؼ یک امنز ےہ( رھپ رہھٹ اجےت۔ اہیں کت ہک بج وسرج فتق رغمب ںیم وہات 

اہیں کت آاجات انتج رہظ ےک فتق فاہں وہات ےہ وت آپ ڑھکے وہ رک اچر رتعک )اچتش( ڑپےتھ افر بج وسرج ڈلھ اجات وت رہظ 

ےتھ افر رصع ےس لبق اچر رںیتعک دف السؾ ےک اسھت ڑپےتھ افر السؾ ےس ےلہپ یک اچر ںیتنس ڑپےتھ افر دف رںیتعک رہظ ےک دعب ڑپ

ریھپےن ںیم المہکئ رقمنیب اایبنء رکاؾ افر اےکن نیعبتم املسمؿ ف ؤمنینم یک تین رکےت۔ رضحت یلع ےن رفامای ہی ریتہ رتعک فہ 

دمافتم رکےن فاےل مک یہ ولگ ںیہ۔ فعیک وج اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دؿ ںیم ڑپاھ رکےت ےھت افر اؿ رپ  ونالف ںیہ وج روسؽ

رافی ںیہ ےتہک ںیہ اس ںیم ریمے فادل ےن ہی ااضہف ایک ہک بیبح نب ایب اثتب ےن اہک اایوب ااحسؼ ےھجم ہی دنسپ ںیہن ہک اس دحثی ےک 

 دبےل ےھجم اہمتری اس دجسم ےک ربارب رھب رک وسان ےلم ۔

 الیئ، اوبارسالیئ، رضحت اعمص نب زمحہ ولسیلیلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ف ایب فارس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رغمب ےس لبق دف رتعک

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب ےس لبق دف رتعک

     1162    ثحسی                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، و٘يي، ٘ہنس، وبساهَّل بً بزیسہ، حرضت وبساهَّل بً مٍّل :  راوی

 ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ِهَنٕس َحسَّ َ٘  ًِ اَمَة َوَو٘ٔيْي َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  َحسَّ ٕل بَُزیَِسَة َو َّّ ٍَ ًٔ ُم  بِ

اَل فٔی ال َٔ اَلَها ثَََلثّا  َٔ لََّه بَیَِن كُِل أََذاىَیِٔن َظََلْة  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ اهَّلٔ َظَّ اَل ىَٔي َٔ اَل  ًِ َشاَئ َٔ الَٔثٔة لَٔن
 ثَّ
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س، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی

 م
کہ

 ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فعیک، 

فآہل فملس ےن رفامای رہ اذاؿ ف ااقتم ےک درایمؿ امنز ےہ۔ نیت ابر ہی رفامای۔ رسیتی ابر ہی یھب رفامای ہک وج اچےہ )ڑپھ ےل افر وج 

 اچےہ ہن ڑپےھ( ۔

س، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 م
کہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فعیک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب ےس لبق دف رتعک

     1163    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، وَّی بً زیس بً جسواٌ، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًَ َزیِٔس  نِٔىُت َؤَّیَّ بِ َُ اَل  َٔ ثََيا ُشِىَبُة  ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ نِٔىُت َحسَّ َُ اَل  َٔ  ٌَ ًٔ ُجِسَوا بِ

َّی ا ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌُ َوََّی َوِهٔس َر ٌُ َلُيَؤِذ ٌَ اِلُنَؤِذ ٌِ كَا ٔ وُل إ ُٕ ًَ َمالٕٔک َي ثَِرةٔ أَىََس بِ َ٘  ًِ اَمُة ٔم َٔ ٔ ِْ ََّها ا َِنََری أَى َه  لَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

زٔٔب  ٍِ ِبَل اِلَن َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ ِّی الزَّ ُيَعَّ َِ وُو  ُٕ ًِ َي  َم

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلع نب زدی نب دجاعؿ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ںیم ؤمذؿ اذاؿ داتی وت ویں  اتگ ہک اس ےن ااقتم یہک ویکہکن ڑھکے وہ رک رغمب ےس لبق دف رںیتعک ڑپےنھ فاےل تہب ےس زامےن

 وہےت ےھت ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلع نب زدی نب دجاعؿ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رغمب ےک دعب یک دف ںیتنس

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب ےک دعب یک دف ںیتنس

     1164    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يىٕوب بً ابزاہيه زورقی، ہصيه، خالس حذار، وبساهَّل بً شٕيٖ، حرضت وائصہ ظسيٕہ :  راوی

ًٔ َش  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ أئ َو
ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ثََيا هَُصِيْه َو ِوَرقٔیُّ َحسَّ

ًُ إٔبَِزاهٔيَه السَّ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ٌَ َحسَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٖٕ َو ٕٔي

َّی اهَّلُ  ُّْ َظَّ ٔي َىَتیِٔن اليَّ ِ٘ ِّی َر ُيَعَّ َِ ٔلَی بَِئًْ  زَٔب ثُهَّ َیزِٔجُي إ ٍِ ِّی اِلَن لََّه ُيَعَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

وقعیب نب اربامیہ دفریق، میشہ، اخدل ذحار، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

  رشتفی الےت افر دف رںیتعک ڑپےتھ ۔فملس رغمب )دجسم ںیم( ڑپھ رک ریمے رھگ

 وقعیب نب اربامیہ دفریق، میشہ، اخدل ذحار، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب ےک دعب یک دف ںیتنس

     1165    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالوہاب بً ؼحاک، اُناويل بً وياط، محنس بً اُحٖ، واظه بً ونز بً ٔتازة، محنوز بً لبيس، حرضت  :  راوی

 راِي بً خسیج

ثَيَ  أک َحسَّ حَّ ًُ الؽَّ ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب بِ ًِ َحسَّ َتاَزَة َو َٔ  ًٔ ًٔ وَُنَز بِ ًِ َوأظٔه بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ا إ
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َه فٔی بَىْٔ وَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََتاىَا َر َٔ ًٔ َخٔسیٕج  ًِ َرأِٔي بِ ًٔ َلبٔيٕس َو ٔ بِ ٔ َمِحُنوز َّی ب ََِعَّ َيا ِبٔس اِْلَِشَهٔل 

َىَتیِٔن فٔی بُُيوتُِٔٙه  ِ٘ ُىوا َهاَتیِٔن الزَّ َ٘ اَل اِر َٔ زَٔب فٔی َمِسجٔٔسىَا ثُهَّ  ٍِ  اِلَن

دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب ااحسؼ ، اعمص نب رمع نب اتقدة، ومحمد نب دیبل، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ ںیمہ امہری دجسم ںیم امنز رغمب ڑپاھ رک رفامای فہ دف امہرے اپس ونب دبعااللہش ںیم روسؽ اہلل یلص

 رںیتعک اےنپ اےنپ رھگفں ںیم ڑپھ ول ۔

 دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب اقحس، اعمص نب رمع نب اتقدة، ومحمد نب دیبل، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رغمب ےک دعب وتنسں ںیم ایک ڑپےھ ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب ےک دعب وتنسں ںیم ایک ڑپےھ ؟

     1166    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ازہز، وبسالزحنً بً وأس، محنس بً مؤمل بً ظباح، بسل بً محبر، وبسالنلک بً وليس، واظه بً  :  راوی

 بہسلہ، ذر وابووائل، حرضت وبساهَّل بً مسىوز

ًُ الِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َوإٔٔس ح و َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ َحسَّ ثََيا بََسُل بِ بَّأح َحسَّ ًٔ العَّ ٔل بِ ُنَؤمَّ

ٕ َوأَبٔی َوائٕٔل  ْٓ ًِ زٔ ًُ بَِهَسَلَة َو ثََيا َوأظُه بِ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ اََل َحسَّ َٔ  ٔ َّر َّْ  اِلُنَحب ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َمِسُىوزٕ أَ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُِٔل هَُو اهَّلُ أََحْس َظَّ ٌَ َو ُِٔل یَا أَیَُّها اِلکَارٔفُو زٔٔب  ٍِ َىَتیِٔن َبِىَس َظََلةٔ اِلَن
ِ٘ أُ فٔی الزَّ ٌَ َيِْقَ َه كَا  لَّ

ر، دبعانب ک نب فدیل، اعمص نب دہبہل، ذر فاوبفالئ، رضحت  ادمح نب ازرہ، دبعارلنمح نب فادق، دمحم نب ؤملم نب ابصح، دبؽ نب حم 

ْ ُه َ دبعاہلل نب

ُ

 

ق
َ
َ رِفُفَؿ ف
ْ
  اْل
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
ْ ی 

ُ

 

ُ  وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب ےک دعب یک وتنسں ںیم ق
َ
اّلّل
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 ڑپاھ رکےت ےھت ۔
ٌ
 
َ
ج
َ
 أ

ر، دبعانب ک نب فدیل، اعمص نب :  رافی  دہبہل، ذر فاوبفالئ، ادمح نب ازرہ، دبعارلنمح نب فادق، دمحم نب ؤملم نب ابصح، دبؽ نب حم 

 رضحت دبعاہلل نب وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رغمب ےک دعب ھچ راعک ت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رغمب ےک دعب ھچ راعک ت

     1167    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ بً وبسالزحنً بً ووٓ،  :  راوی وَّی بً محنس، ابوحسین وکَّی، ونز بً ابی خثىه ینامی، یحٌ

 حرضت ابوہزیزہ

ًُ أَبٔی َخِثَىٕه الِ  ثََيا أَبُو اِلُحَسیِٔن اِلُىکَِّٔیُّ أَِخبََرنٔی وَُنزُ بِ
ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

ًِ أَبٔی َحسَّ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًُ أَبٔی  مٔیُّ أَىَِبأَىَا یَِحٌَْ بِ امَیَ

اَل َم  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ٕٓ َو ًٔ َوِو ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ تَّ َُ ُٔ زٔٔب  ٍِ َّی َبِىَس اِلَن ًِ َظَّ

َىإت َلِه یََتکَلَِّه بَِیيَ  َ٘ َيّة َر َُ َة  ِْ َورِشَ َ ًَ َلُه بٔٔىَباَزةٔ ثِٔيً ًَّ بُٔسوٕئ ؤُسِل  ُه

ی، رمع نب ایب معثخ امییم، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 

عکِّ

یلع نب دمحم، اوبنیسح 

 ھچ راعکت ڑپںیہ اؿ ےک درایمؿ وکیئ ربی ابت ںیہن یہک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن رغمب ےک دعب

 وت ہی ھچ راعکت اس ےک ےئل ابرہ ربس یک ہدادت ےک ربارب وہں یگ ۔

ی، رمع نب ایب معثخ امییم، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

عکِّ

 یلع نب دمحم، اوبنیسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 فرت اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت اک ایبؿ

     1168    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، وبساهَّل بً راشس الذوفی، وبساهَّل بً مزة الزوفی، حرضت  :  راوی

 خارجہ بً حذاِہ وسوی

ًِ َوِبسٔ ا ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ َیزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس  هَّلٔ بِ َرأشٕس الزَِّوفِٔی َو

َّی ا ُّْ َظَّ َج َوَلِیَيا الئَّي اَل ََخَ َٔ َة اِلَىَسؤِی  َِ ًٔ حَُذا ًِ َخارَٔجَة بِ ًٔ أَبٔی ُمزََّة الزَِّوفِٔی َو ِس اهَّلٔ بِ َٔ ٌَّ اهََّل  ٔ اَل إ َٕ َِ َه  لَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

ِه بَٔعََلةٕ َلهَٔی َخیِْر َلُِٙه مٔ  ُ٘ ِجزُ أََمسَّ َّ ٌِ یَِفلَُي اِل ٔلَی أَ ٔ اليََّىٔه اِلؤِتزُ َجَىَلُه اهَّلُ َلُِٙه ِامَٔی بَیَِن َظََلةٔ اِلٔىَصأئ إ  ًِ حُُنز

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دبعاہلل نب رادش اذلفیف، دبعاہلل نب رمة اسلفیف، رضحت اخرہج نب ذحاہف 

ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر اراشد رفامای اہلل اعتٰیل ےن ںیہمت اکی امنز  دعفی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک

ڑباھ دی وج اہمترے ےئل رسخ افوٹنں ےس یھب الضف ےہ افر فہ )امنز( فرت ےہ۔ اہلل اعتٰیل ےن اس وک اہمترے ےئل رقمر رفامای ےہ 

 امنز اشعء ےس ولطع رجف کت ۔

 نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دبعاہلل نب رادش اذلفیف، دبعاہلل نب رمة اسلفیف، رضحت اخرہج نب دمحم :  رافی

 ذحاہف دعفی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 فرت اک ایبؿ

     1169    حسیث                               جلس اول  :  سجل

 وَّی بً محنس و محنس بً ظباح، ابوبرک بً وياط، ابواُحٖ، واظه بً ؼنزة ُلولی، حرضت وَّی بً ابی ـالب :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  اََل َحسَّ َٔ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
لُولِٔی  َحسَّ ًٔ َؼِنَزَة السَّ ًِ َوأظٔه بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًُ َويَّإط َو بِ

وُل اهَّلٔ  ُُ ًِ َر ٔٙ َعََلتُِٔٙه اِلَنُِٙتوبَةٔ َوَل َ٘ ٌَّ اِلؤِتَز َلِيَس بَٔحِتٕه َوََل  ٔ ًُ أَبٔی ـَالٕٔب إ اَل َؤَّیُّ بِ َٔ اَل  لََّه أَِوَتَز ثُهَّ َٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ٌَّ اهََّل ؤِتْز یُٔحبُّ اِلؤِتزَ  إٔ َِ ٌٔ أَِوتٔزُوا  ن اَل یَا أَهَِل اِلُْقِ َٔ 

یلع نب دمحم ف دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، اعمص نب رمضة ولسیل، رضحت یلع نب ایب قابل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک فرت ہن 

فابج ںیہ ہن رفض امنز یک رطح رفض ںیہ نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فرت ڑپےھ رھپ اراشد رفامای اے رقآؿ فاول ! فرت 

 س ےئل ہک اہلل اعتٰیل فرت )قاؼ( ےہ فرت وک دنسپ رفامات ےہ ۔ڑپاھ رکف ا

 یلع نب دمحم ف دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، اعمص نب رمضة ولسیل، رضحت یلع نب ایب قابل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت اک ایبؿ

     1170    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، ابوحّغ ابار، اونض، ونزو بً مزة، ابووبيسة، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

 ِّ ثََيا أَبُو َح ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔی وُبَِيَسَة َو ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ٕغ اِْلَبَّاُر َو

ٌَّ اهَّلَ ؤِتْز یُٔحبُّ اِلؤِتَز أَِوتٔزُوا یَا أَهَِل  ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ اَل أرَِعَ َمِسُىوزٕ َو َٕ َِ  ٌٔ ن وُل  اِلُْقِ ُُ وُل َر ُٕ ابٔی  َما َي
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اَل َلِيَس َلَک َوََل ْٔلَِظَحابَٔک  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح اابر، اشمع، رمعف نب رمة، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

قاؼ وک دنسپ رفامات ےہ اے رقآؿ فاول ! فرت ڑپوھ۔ داہیت ےک اکی اصبح ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل

 ہیلع فآہل فملس ایک رفامےت ںیہ ؟ رضحت انب وعسمد ےن رفامای فرت اہمترے ےئل افر اہمترے اسویھتں ےک ےئل ںیہن ںیہ ۔

  رمة، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمدامثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح اابر، اشمع، رمعف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم وکؿ وکیسن وسرںیت ڑپیھ اجںیئ ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ںیم وکؿ وکیسن وسرںیت ڑپیھ اجںیئ ؟

     1171    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وثناٌ بً ابی شیبہ، ابوحّغ ابار، اونض، ـلحہ و زبيس، ذر، ُىيس بً وبسالزحنً بً ابزی، ابزی، حرضت ابی بً  :  راوی

 ٘ىب

ثََيا اِْلَِوَنُض  ِّٕغ اِْلَبَّاُر َحسَّ ثََيا أَبُو َح ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًٔ َوِبسٔ  َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ َذٓرٕ َو ًِ ـَِلَحَة َوُزبَِيٕس َو َو

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ِىٕب  َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبِزَی َو ًٔ بِ َه َربَِک اِْلَِوََّی الزَِّحَن ُِ یُوتٔزُ بَٔسِبٔح ا

ُِٔل َیا أَیَُّها اِلکَ  ُِٔل هَُو اهَّلُ أََحْس َو ٌَ َو  ارٔفُو

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح اابر، اشمع، ہحلط ف زدیب، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ازبی، رضحت ایب نب بعک ایبؿ رفامےت ںیہ 
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 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبصفح اابر، اشمع، ہحلط ف زدیب، ذر، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ازبی، رضحت ایب نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ںیم وکؿ وکیسن وسرںیت ڑپیھ اجںیئ ؟

     1172    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ابواحنس، یوىس بً ابی اُحٖ، ابواُحٖ، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ وَ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی إ ثََيا یُوىُُس بِ ثََيا أَبُو أَِحَنَس َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ

َه  ُِ ٌَ یُوتٔزُ بَٔسِبٔح ا لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ُِٔل هَُو اهَّلُ أََحْس  َوبَّإس أَ ٌَ َو ُِٔل یَا أَیَُّها اِلکَارٔفُو َربَِک اِْلَِوََّی َو

 ًِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ أَبٔی إ ثََيا یُوىُُس بِ اَل َحسَّ َٔ ثََيا َشَبابَُة  اَل َحسَّ َٔ ًُ َمِيُعوٕر أَبُو برَِکٕ  ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ أَبٔيهٔ َو

ًٔ َوبَّ  لََّه ىَِحَوهُ ابِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ  إس َو

ی، اوبادمح، ویسن نب ایب ااحسؼ ، اوب ااحسؼ ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ےس یہی رفاتی ےہ۔ دفرسی دنس ےس 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 یھب یہی رمفی ےہ ۔

ی، اوبادمح، ویسن نب ایب اقحس، اوبا :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 قحس، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداسرصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ںیم وکؿ وکیسن وسرںیت ڑپیھ اجںیئ ؟

     1173    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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محنس بً ظباح وابویوُْ رٔيه، محنس بً احنس ظيسَلنی، محنس بً ُلنہ، خعيْ، حرضت وبس الىزیز بً جزیج  :  راوی

 رفماےت ہيں ٘ہ ہه ےن حرضت ُيسہ وائصہ ظس يٕہ

ثََيا اََل َحسَّ َٔ ِيَسََلنٔیُّ  ًُ أَِحَنَس العَّ ُس بِ ِّیُّ ُمَحنَّ َْ الزَّق ُُ بَّاحٔ َوأَبُو یُو ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ْٕ َو ًِ ُخَعِي َلَنَة َو َُ  ًُ ُس بِ ُمَحنَّ

ٌَ یُوتٔزُ  أَِلَيا َوائَٔصَة بٔأَِی َشِيٕئ كَا َُ اَل  َٔ ًٔ ُجَزیِٕج  ٔ بِ َىةٔ َوِبٔس اِلَىزٔیز ِ٘ أُ فٔی الزَّ ٌَ َيِْقَ اَلِت كَا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

ُِٔل هَُو  الَٔثٔة  ٌَ َوفٔی الثَّ ُِٔل یَا أَیَُّها اِلکَارٔفُو اىَٔيةٔ 
َه َربَِک اِْلَِوََّی َوفٔی الثَّ ُِ  اهَّلُ أََحْس َواِلُنَىوَِذَتیِٔن اِْلُولَی بَٔسِبٔح ا

ی  ، رضحت دبع ازعلسی نب رججی رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رضحت دمحم نب
َ

 

ح
 ابصح فاوبویفس ر،می، دمحم نب ادمح دیصالین، دمحم نب ہملس، 

 

ِ
ِ
ّ

 
َ
اْْسَ دیسہ اعہشئ دصہقی ےس درایتف ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ںیم ایک ڑپاھ رکےت ےھت ؟ رفامای یلہپ رتعک ںیم َس

 
َ
 اْل  
َ
ِ
ّ
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ُ أ
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ْ ُه َ اّللّ

ُ

 

َ رِفُفَؿ رسیتی ںیم ق
ْ
  اْل
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
ْ ی 

ُ

 

 دفرسی ںیم ق

َ
ْ
 لَع

ی  ، رضحت دبع ازعلسی نب رججی رفامےت ںیہ ہک مہ  :  رافی
َ

 

ح
دمحم نب ابصح فاوبویفس ر،می، دمحم نب ادمح دیصالین، دمحم نب ہملس، 

 ہشئ دص ہقیےن رضحت دیسہ اع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی رتعک فرت اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی رتعک فرت اک ایبؿ

     1174    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسة، حناز بً زیس، اىس بً ُیریً، حرضت ابً ونزاحنس بً  :  راوی

 ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ًُ َزیِٕس َو ثََيا َحنَّازُ بِ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ

َىةٕ  ِ٘ ًِ اللَِّئل َمِثىَْ َمِثىَْ َویُوتٔزُ بَٔز ِّی ٔم َه ُيَعَّ لَّ َُ  َو
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دی، اسن نب ریسنی، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات دف دف رتعک ادمح نب دبعة، امحد نب ز

 ڑپےتھ افر اکی رتعک ڑپےتھ

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اسن نب ریسنی، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی رتعک فرت اک ایبؿ

     1175    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالواحس بً زیاز، واظه، ابومجلز، حرضت ابً ونز :  راوی

ًُ َوِبٔس اِلنَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ وُنَ َحسَّ ًِ ابِ ٕ َو ًِ أَبٔی ٔمِجَلز ثََيا َوأظْه َو ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَواحٔٔس بِ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ َز لٔٔک بِ

ُِٔلُت أَ  َىْة  ِ٘ لََّه َظََلةُ اللَِّئل َمِثىَْ َمِثىَْ َواِلؤِتزُ َر َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ٌََلبَِتىْٔ َوِيىْٔ أََرأَیَِت َر َٔ  ٌِ ٔ أَیَِت إ

اَل  َٔ اَل  َٕ َِ إَٔذا الِسَناُک ثُهَّ أََواَز  َِ ِىُت َرأِٔسْ  َِ ِجٔه رَفَ
اَل اِجَىِل أََرأَیَِت ؤِيَس َذلَٔک اليَّ َٔ ٌِ ىِٔنُت  ٔ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ إ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

لََّه َظََلةُ اللَِّئل َمِثىَْ َمِثىَْ َو  َُ ِبٔح َو ِبَل العُّ َٔ َىْة  ِ٘  اِلؤِتزُ َر

ر، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

ر
ح ل
م

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص، اوب

 

ئ

 ارگ ریمی آھکن گل اجےئ ےن رفامای رات ےک ونالف دف دف رتعک ںیہ افر فرت اکی رتعک ےہ )رافی ےتہک ںیہ( ںیم ےن رعض ایک اتبی 

 اہلل ارگ ںیم وس اجؤں۔ رفامای ہی ارگ رگم اس اتسرہ ےک اپس ےل اجؤ ںیم ےن رس ااھٹای وت امسک اترہ رظن آای دفابرہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رات ےک ونالف دف دف رتعک ےہ افر فرت حبص ےس لبق اکی رتعک ےہ ۔

ر، رضحت انب رمع :  رافی

 

ر
ح ل
م

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی رتعک فرت اک ایبؿ

     1176    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، اوزاعی، مفلب بً وبساهَّل، حرضت ابً ونز :  راوی

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبِزَاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ثََيا ا َحسَّ اَل َحسَّ َٔ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ  لُٔب بِ ِلُنفَّ

 ُ وَل اليَّاُس اِلب ُٕ ٌِ َي ْ أَ ََ ِّی أَِخ ٔن اَل إ َٔ اَل أَِوتٔزِ بَٔواحَٔسةٕ  َٔ َْ أُوتٔزُ  ِي َ٘ اَل  َٕ َِ ًَ وَُنَز َرُجْل  أََل ابِ يَُّة اهَّلٔ َُ ُُ اَل  َٕ َِ َتیَِراُئ 

 َّ ولٔهٔ َظَّ ُُ يَُّة اهَّلٔ َوَر ُُ  ٔ ولٔهٔ یُزٔیُس َهٔذه ُُ َه َوَر لَّ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع،  بلط نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ےس اکی رمد ےن وپاھچ ہک ںیم فرت ےسیک 

راء ا  
 

 

ؾ یٹک( ںیہک ےگ )افر یبن ےن ب
ُ
راء )د  

 

 

کی رتعک فایل ڑپوھ ؟ رفامای اکی فرت ڑپھ ول۔ رعض ایک ےھجم دخہش ےہ ہک ولگ اس وک ب

ر امنز ےس عنم یھب رفامای ےہ( وت رفامای تنس ےہ اہلل یک افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ینعی اکی رتعک فرت ڑپانھ۔ اہلل اف

 اےکس روسؽ اک اتبای وہا رطہقی ےہ ۔

  رمعدبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، افزایع،  بلط نب دبعاہلل، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی رتعک فرت اک ایبؿ

     1177    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ، ابً ابی ذئب، زہزی ، رعوة، حرضت وائصہ :  راوی

 ًِ َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ثََيا َشَبابَُة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ َوائَٔصَة 
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َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َه يَُسِلُه فٔی كُِل ثِٔيَتیِٔن َویُوتٔزُ بَٔواحَٔسةٕ َظَّ لَّ َُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، زرہی ، رعفة، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رتعک رپ السؾ 

 ریھپےت افر اکی رتعک فرت ڑپےتھ ۔

 یب ذبئ، زرہی ، رعفة، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ںیم داعء ونقت انزہل

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ںیم داعء ونقت انزہل

     1178    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، رشیک، ابواُحٖ، بزیس بً ابی مزیه، ابوالحوراٍ، حرضت حسً بً وَّی :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًٔ أَبٔی َمزِیََه َو ًِ بَُزیِٔس بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ی اِلَحِوَرأئ َو

 ُٔ َه كَلَٔنإت أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َولََّنىْٔ َجِسی َر َِِيَت َوَتَولَّىْٔ َٔ ًِ َوا ٔ اللَُّههَّ َوأِىْٔ ِٔيَن ُٔيُؤت اِلؤِتز ًَّ فٔی  ولُُه

ٔضْ َو  ِٕ ََّک َت َؽِيَت َوبَارِٔک لٔی ِامَٔی أَِوَفِيَت إٔى َٔ ًِ َهَسیَِت َؤٔىْٔ رَشَّ َما  ًِ َتَولَِّيَت َواهِٔسنٔی ِٔيَن َّهُ ََل یَٔذلُّ ِٔيَن َضْ َوَلِيَک إٔى ِٕ ََل يُ

ًِ َو  َت َوَتَىاَلِيَت َم ِ٘ ِبَحاىََک َربََّيا َتَباَر ُُ  اَلِيَت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، اوب ااحسؼ ، ربدی نب ایب رممی، اوباوحلراء، رضحت نسح نب یلع رفامےت ںیہ ہک ریمے انان روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ھچک املکت اھکسےئ وج ںیم فرت ںیم ڑپاتھ وہں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، اوباقحس، ربدی نب ایب رممی، اوباوحلراء، رضحت نسح نب یلع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ںیم داعء ونقت انزہل

     1179    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوونز حّغ بً ونز، بہز بً اُس، حناز بً ُلنہ، ہصاو بً ونزو ِزاری، وبسالزحنً بً حار ُ بً ہصاو مدزومی،  :  راوی

 حرضت وَّی بً ابی ـالب

ا ثََيا َحنَّ ٕس َحسَّ َُ ًُ أَ ثََيا بَِهزُ بِ ًُ َوِنزٕو َحسَّ ُِّغ بِ ثََيا أَبُو وَُنَز َح ًِ َوِبٔس َحسَّ زَارٔیُّ َو َّ ًُ َوِنزٕو اِل ثَىْٔ هَٔصاُو بِ َلَنَة َحسَّ َُ  ًُ زُ بِ

َّی اهَّلُ َولَ  َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب أَ ًِ َؤَِّی بِ ًٔ هَٔصاوٕ اِلَنِدزُومِٔی َو ًٔ اِلَحار ُٔٔ بِ ًٔ بِ ٔ الزَِّحَن وُل فٔی نَٔخٔ اِلؤِتز ُٕ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ ِيهٔ َو

وبَتَٔک َوأَوُوذُ بَٔک ٔمِيَک ََل أُِحٔصْ ثََياّئ اللَّهُ  ُٕ ًِ وُ َِاتَٔک ٔم ِدٔفَک َوأَوُوذُ بُٔنَىا ُُ  ًِ ِّی أَوُوذُ بٔزَٔؼاَک ٔم ٔن َنا هَّ إ َ٘  َوَلِيَک أَىَِت 

ٔسَک  ِّ  أَثَِيِيَت َوََّی َن

ث نب اشہؾ زخمفیم، رضحت یلع نب ایب اوبرمع صفح نب رمع، زہب نب ادس، امحد نب ہملس، اشہؾ نب رمعف زفاری، دبعارلنمح نب احر
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اوبرمع صفح نب رمع، زہب نب ادس، امحد نب ہملس، اشہؾ نب رمعف زفاری، دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ زخمفیم، رضحت یلع  :  رافی

 نب ایب قابل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ونقت ںیم اہھت ہن ااھٹےئ
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وج ونقت ںیم اہھت ہن ااھٹےئ

     1180    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، یزیس بً زْیي، ُىيس، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی

 َٔ  ًِ وبََة َو ًُ أَبٔی رَعُ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  یِٕي َحسَّ َْ ًُ ُز ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ٌَّ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ َتاَزَة َو

ُي یََسیِهٔ فٔی َشِيٕئ مٔ  َِ ٌَ ََل َیزِ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ اهَّلٔ َظَّ َّْ یُزَی ىَٔي ُي یََسیِهٔ َحً َِ ٌَ َیزِ َُّه كَا إٔى َِ أئ  َٕ تِٔس ُِ ًِ زَُوائٔهٔ إَٔلَّ ؤِيَس أَل

 بََياُؿ إٔبَِفِيهٔ 

ی، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک داع ںیم 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 اہھت ہن ااھٹےت ےھت اہتبل ابرش ےک ےئل داع ںیم اہھت ااھٹےت ےھت ٰیتح ہک آپ ےک ولغبں یک دیفسی داھکیئ دیتی ۔

ی، سیدی :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 نب زرعی، دیعس، اتقدة، رضحت اسن نب امکل رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع ںیم اہھت ااھٹان افر رہچہ رپ ریھپ ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 داع ںیم اہھت ااھٹان افر رہچہ رپ ریھپ ان

     1181    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب و محنس بً ظباح، وائذ بً حبيب، ظالح بً حساٌ انعاری، محنس بً ٘ىب رقلی، حرضت ابً وباس :  راوی

ًِ َظا ًُ َحبٔيٕب َو ثََيا َوائُٔذ بِ اََل َحسَّ َٔ بَّأح  ًُ العَّ ُس بِ یِٕب َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ اِْلَِنَعارِٔی َو ا ًٔ َحسَّ لٔٔح بِ
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َه إَٔذا َزَوِوَت اهََّل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ لِٔی َو ِىٕب اِلُْقَ َ٘ ًُ ِيَک َوََل َتِس َّّ َ٘  ًٔ ًُ بَٔباـٔ اِز َِ

ا َِ ٌَِت  إَٔذا رَفَ َِ  ِمَسِح بٔهَٔنا َوِجَهَک بُٔمُهورٔهَٔنا 

اوبرکبی ف دمحم نب ابصح، اعذئ نب بیبح، اصحل نب اسحؿ ااصنری، دمحم نب بعک رقیظ، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ں یک تشپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م اہلل زعفلج ےس داع اموگن وت ایلیھتہں ہنم یک رطػ رھک رک داع اموگن ویلیھتہ

 ہنم یک رطػ تم ایک رکف افر بج داع ےس افرغ وہ اجؤ وت اہھت رہچہ رپ ریھپ ایل رکف ۔

 اوبرکبی ف دمحم نب ابصح، اعذئ نب بیبح، اصحل نب اسحؿ ااصنری، دمحم نب بعک رقیظ، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روکع ےس لبق افر دعب ونقت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع ےس لبق افر دعب ونقت

     1182    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً مينوٌ رقی، مدلس بً یزیس، ُّياٌ، زبيس یامی، ُىيس بً وبسالزحنً بً ابزی، ابزی، حرضت ابی بً ٘ىب :  راوی

 ًِ ًِ ُزبَِيٕس اِلَيامِٔی َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ًُ َیزٔیَس َو ثََيا َمِدَلُس بِ ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ٔىيسٔ بِ ًٔ أَبِزَی َُ بِ

ِبَل  َٔ يُُت  ِٕ َي َِ ٌَ یُوتٔزُ  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ِىٕب أَ َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ  َو و ُ٘  الزُّ

 ےہ ہک یلع نب ومیمؿ ریق، دلخم نب سیدی، ایفسؿ، زدیب اییم، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ازبی، رضحت ایب نب بعک ےس رفاتی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ڑپےتھ وت ونقت روکع ےس ےلہپ ڑپےتھ ۔

 یلع نب ومیمؿ ریق، دلخم نب سیدی، ایفسؿ، زدیب اییم، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی، ازبی، رضحت ایب نب بعک :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع ےس لبق افر دعب ونقت

     1183    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ُہل بً یوُْ، حنيس، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ا َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ثََيا حَُنِيْس َو َْ َحسَّ ُُ ًُ یُو ِهُل بِ َُ ثََيا  ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ يُؤت فٔی َحسَّ ُٕ ًِ اِل ئَٔل َو ُُ َل 

ًٔ َوَبِىَسهُ  و ُ٘ ِبَل الزُّ َٔ يُُت  ِٕ يَّا َن ُ٘ اَل  َٕ َِ ِبٔح   َظََلةٔ العُّ

ی، لہس نب ویفس،

م

 

 ہ ض
ج

دیمح، رضحت اسن نب امکل ےس امنز حبص ںیم ونقت ےس قلعتم درایتف ایک ایگ وت رفامای مہ روکع  رصن نب یلع 

 ےس لبق افر روکع ےک دعب دفونں رطح ونقت ڑپھ ےتیل ےھت ۔

ی، لہس نب ویفس، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روکع ےس لبق افر دعب ونقت

     1184    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، وبسالوہاب، ایوب، حرضت محنس ٘ہتے ہيں ٘ہ ميں ےن حرضت اىس بً مالک :  راوی

ثََيا مُ  ًِ َحسَّ ًَ َمالٕٔک َو أَِلُت أَىََس بِ َُ اَل  َٔ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ثََيا أَیُّوُب َو ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب َحسَّ إر َحسَّ
ًُ َبصَّ ُس بِ اَل َحنَّ َٕ َِ يُؤت  ُٕ  اِل
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 ًٔ و ُ٘ َه َبِىَس الزُّ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َيَت َر َٔ 

دمحم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ےس ونقت ےک قلعتم درایتف ایک وت رفامای ہک  دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اویب، رضحت

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ےک دعب ونقت ڑپاھ ۔

 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اویب، رضحت دمحم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اریخ رات ںیم فرت ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اریخ رات ںیم فرت ڑپانھ

     1185    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حرضت مِسوٗ :  راوی ْٰ  ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوبرک بً وياط، ابً حعین، یحٌ

ًٔ َوثَّ  ًِ َیِحٌَْ بِ ًِ أَبٔی حَُعیِٕن َو ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ أَِلُت َحسَّ َُ اَل  َٔ  ٕٗ و ًِ َمِِسُ إب َو

ًِ كُِل اللَّ  اَلِت ٔم َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔ َر ًِ ؤِتز ٔفهٔ َواىَِتَهی ؤِتزُُه حٔیَن َوائَٔصَة َو َُ لٔهٔ َوأَِو ًِ أَوَّ ِس أَِوَتَز ٔم َٔ ِئل 

ََحٔ   َماَت فٔی السَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب ایعش، انب نیصح، ٰییحی، رضحت رسمفؼ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک رات ےک رہ ےصح ںیم آپ ےن فرت ڑپےھ رشفع ںیم یھب درایمؿ ںیم یھب افر فافت ےک  فآہل فملس ےک فرت ےک قلعتم وپاھچ وت رفامای

 رقبی آپ ےک فرت رحس ےک رقبی متخ وہےت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب ایعش، انب نیصح، ٰییحی، رضحت رسمفؼ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اریخ رات ںیم فرت ڑپانھ

     1186    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ابواُحٖ، واظه بً ؼنزة، حرضت وَّی :  راوی

ًُ جَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ اَل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ثََيا ُشِىَبُة َو اَل َحسَّ َٔ ِىرَفٕ 

ِس أَِوتَ  َٔ ِئل  ًِ كُِل اللَّ اَل ٔم َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًٔ َؼِنَزَة َو ًِ َوأظٔه بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ٔفهٔ أَبٔی إ َُ لٔهٔ َوأَِو ًِ أَوَّ لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َز َر

ََحٔ  ٔلَی السَّ  َواىَِتَهی ؤِتزُُه إ

یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اعمص نب رمضة، رضحت یلع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رات ےک رہ ےصح ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فرت ادا ےئک رشفع ںیم افر درایمؿ ںیم افر اریخ فرت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رحس کت ےہ ۔ روسؽ اہلل یلص

 یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، اعمص نب رمضة، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اریخ رات ںیم فرت ڑپانھ

     1187    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ُىيس، ابً ابی ٌييہ، اونض، ابوُّياٌ، حرضت جابز :  راوی

 ٔ ًِ َجاب ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ثََيا اِْلَِوَنُض َو َة َحسَّ ًُ أَبٔی ٌَئيَّ ثََيا ابِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ٕ َو ز
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لِ  َِ ِئل  ًِ نَٔخٔ اللَّ ٌِ ََل َيِستَِئَٕن ٔم َٓ ٔمِيُِٙه أَ ًِ َخا اَل َم َٔ َه  لَّ َُ ٌِ َو ًِ ـَنَٔي ٔمِيُِٙه أَ ُِٔس َوَم ٔل اللَِّئل ثُهَّ لٔیَرِ ًِ أَوَّ يُوتٔزِ ٔم

 ِِ ائََة نَٔخٔ اللَِّئل َمِحُؽوَرْة َوَذلَٔک أَ ٌَّ رٔقَ إٔ َِ ِئل 
ًِ نَٔخٔ اللَّ ِلُيوتٔزِ ٔم َِ ِئل  ًِ نَٔخٔ اللَّ  َؽلُ َيِستَِئَٕن ٔم

ی ہ، اشمع، اوبایفسؿ، 

 

ي

 

ع
رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم دبع اہلل نب دیعس، انب ایب 

ےس سج وک ہی ادنہشی وہ ہک رات ےک آرخ ںیم دیبار ہن وہ ےکس اگ وت فہ رات ےک رشفع یہ ںیم فرت ادا رک ےل رھپ وسےئ افر سج وک اریخ 

ںیم رفےتش احرض وہےت ںیہ افر ہی زایدہ  ہکن اریخ رات یک رقاترات ںیم دیبار وہ اجےن یک ادیم وہ وت فہ اریخ ںیم فرت رپےھ ویک

 تلیضف یک ابت ےہ ۔

ی ہ، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی

 

ي

 

ع
 دبعاہلل نب دیعس، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س اک رطہقیااقتم امنز افر ا :   ابب

 اریخ رات ںیم فرت ڑپانھ

     1188    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابو معىب احنس بً ابی برک مسیىْ و ُویس بً ُىيس، وبسالزحنً بً زیس بً اُله، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار،  :  راوی

 حرضت ابوُىيس

 ًٔ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن اَل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ُّْ َو ًُ أَبٔی برَِکٕ اِلَنٔسیىٔ ثََيا أَبُو ُمِعَىٕب أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًُ َزیِٔس بِ  بِ

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َيَسإر َو ًِ َوَفأئ بِ ِلُيَعِل إَٔذا َو َِ ٔ أَِو َنٔسَيهُ  ًِ اِلؤِتز ًِ ىَاَو َو َه َم لَّ َُ َلِيهٔ َو

هُ   أَِظَبَح أَِو َذرَکَ

اوب بعصم ادمح نب ایب رکب دمینی ف وسدی نب دیعس، دبعارلنمح نب زدی نب املس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس ےس 

ملس ےن اراشد رفامای وج فرت ڑپےھ ریغب وس ایگ افر فرت ڑپانھ وھبؽ ایگ وت حبص وک ای بج یھب اید رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف
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 ( آےئ فرت ڑپھ ےل۔ )ینعی فرت اک فوجب اثتب وہ راہ ےہ۔

 اوبدیعساوب بعصم ادمح نب ایب رکب دمینی ف وسدی نب دیعس، دبعارلنمح نب زدی نب املس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اریخ رات ںیم فرت ڑپانھ

     1189    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابونرضة، حرضت ابوُىيس :  راوی ْٰ و احنس بً ازہز، وبسالززاٗ، مىنز، یحٌ  محنس بً یحٌ

 ًِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ اََل َحسَّ َٔ  ٔ ًُ اِْلَِزَهز ًُ َیِحٌَْ َوأَِحَنُس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َنرِضَ َحسَّ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ َة َو

ُس  َٔاَل ُمَحنَّ ٌِ ُتِعبُٔحوا  ِبَل أَ َٔ لََّه أَِوتٔزُوا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس  َُ ًُ یَِحٌَْ فٔی َهَذا اِلَحٔسیٔث  أَبٔی  بِ

 ٕ ًٔ َواه ٌَّ َحٔسیَث َوِبٔس الزَِّحَن  َزلٔيْل َوََّی أَ

رلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ٰییحی ف ادمح نب ازرہ، دبعا

 فآہل فملس ےن رفامای حبص ےس ےلہپ ےلہپ فرت ڑپھ ایل رکف ۔

 دمحم نب ٰییحی ف ادمح نب ازرہ، دبعارلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت اپچن است افر ون راعکت فرت ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 نیت اپچن است افر ون راعکت فرت ڑپانھ

     1190    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، رفیابی، اوزاعی، زہزی، وفاٍ بً یزیس ليثْ، حرضت ابوایوب انعاری :  راوی

 ٔ ًِ الزُّهِز ًِ اِْلَِوَزاعِٔی َو َیابٔیُّ َو ثََيا اِلرٔفِ
ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ِْ َحسَّ ِيثٔ ًٔ َیزٔیَس اللَّ ًِ َوَفأئ بِ ًِ أَبٔی  ِی َو َو

 ٔ ِلُيوت َِ ًِ َشاَئ  َن َِ   ٖ اَل اِلؤِتزُ َح َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ِلُيوتٔزِ أَیُّوَب اِْلَِنَعارِٔی أَ َِ ًِ َشاَئ  زِ بَٔدِنٕس َوَم

ِلُيوتٔزِ بَٔواحَٔسةٕ  َِ ًِ َشاَئ   بَٔثََل ُٕ َوَم

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رفاییب، افزایع، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فرت الزیم افر فابج ںیہ ذہلا وج اچےہ اپچن راعکت فرت ڑپےھ افر وج اچےہ نیت راعکت فرت ڑپےھ افر وج 

 فرت ڑپھ ےل ۔اچےہ اکی رتعک 

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رفاییب، افزایع، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوباویب ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 نیت اپچن است افر ون راعکت فرت ڑپانھ

     1191    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، ُىيس بً ابی رعوبہ، ٔتازة، زْارة بً اوفی، حرضت ُىس بً ہصاو :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ أَِوفَی َو اَرَة بِ َْ ًِ ُز َتاَزَة َو َٔ  ًِ وبََة َو ًُ أَبٔی رَعُ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ نَّ

َّی اهَّلُ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔ َر ًِ ؤِتز ِِتٔيىْٔ َو ُِٔلُت یَا أُوَّ اِلُنِؤٔمئیَن أَ أَِلُت َوائَٔصَة  َُ اَل  َٔ ًٔ هَٔصاوٕ  ِىٔس بِ لََّه َُ َُ يَّا   َوَلِيهٔ َو ُ٘ اَلِت  َٔ

ُک َوَیَتَوؼَّ  َیَتَسوَّ َِ ِئل  ًِ اللَّ ٌِ یَِبَىَثُه ٔم َیِبَىُثهُ اهَّلُ ِامَٔی َشاَئ أَ َِ ُه َوـَُهوَرُه  َ٘ َوا ُٔ َىإت ََل نُٔىسُّ َلُه  َ٘ ِّی تِٔسَي َر ُ ثُهَّ ُيَعَّ أ
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َيِذرُکُ اهََّل َِ َيِسوُو َربَُّه  َِ أمَئة  َىَة َیِجلُٔس ِٔيَها إَٔلَّ ؤِيَس الثَّ ُٔ ا ِّی التَّ ُيَعَّ َِ وُو  ُٕ  َوَیِحَنُسُه َویَِسوُوُه ثُهَّ یَِيَهُؾ َوََل ُيَسِلُه ثُهَّ َي

ِّی َوََّی ىَبِٔيهٔ ثُهَّ ُيَسِلُه َتِسلامّٔی يُِسنٔ  َيِذرُکُ اهََّل َویَِحَنُسُه َویَِسوُو َربَُّه َوُيَعَّ َِ ُىُس  ِٕ َىَتیِٔن ثُهَّ َي ِ٘ ِّی َر َبِىَس َما  ُىَيا ثُهَّ ُيَعَّ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَّ َر َُ ا أَ َلنَّ َِ َىّة  ِ٘ َة َر َِتِٔلَک إِٔحَسی َورِشَ اؤْس  َٔ َّی ُيَسِلُه َوهَُو   َوأََخَذ اللَِّحَه أَِوَتَز بَٔسِبٕي َوَظَّ

لََّه  َُ َىَتیِٔن َبِىَس َما  ِ٘  َر

 ایب رعفہب، اتقدة، زرارة نب افیف، رضحت دعس نب اشہؾ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب

۔ رفامای مہ آپ ےک ےئل وسماک افر 

ئ

 نینم ! ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فرت ےک قلعتم اتبی 

ئ

و
م
ل

رعض ایک ہک اے اؾ ا

ہصح ںیم اہلل اچےتہ آپ وک دیبار رفام دےتی۔ آپ وسماک رکےت رھپ ون  فوض اک اپین ایتر رک ےک رھک دیتی ںیھت رھپ رات ےک سج

ےتگن راعکت ڑپےتھ اؿ ںیم آوھٹںی رتعک رپ یہ ےتھٹیب۔ رھپ اہلل اعتٰیل ےس داع امےتگن اہلل اعتٰیل اک ذرک رکےت افر رعتفی رکےت افر داع ام

 رھپ ھٹیب اجےت افر اہلل اعتٰیل اک ذرک رکےت افر رعتفی رھپ ڑھکے وہےت افر السؾ ہن ریھپےت رھپ ڑھکے وہ رک ونںی رتعک ڑپےتھ

ھٹیب  رکےت افر اہلل ےس داع امےتگن افر اس ےک یبن رپ )ینعی اےنپ افرپ( دردف ےتجیھب رھپ السؾ ریھپےت وج ںیمہ انسیئ داتی۔ رھپ السؾ ےک دعب

 رپ وگتش وہ ایگ وت آپ است راعکت ڑپےتھ افر السؾ رک دف رںیتعک ڑپےتھ ہی ایگرہ راعکت وہںیئ بج آپ یک رمع زایدہ وہیئگ افر مسج

 ےک دعب دف رںیتعک ڑپےتھ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، زرارة نب افیف، رضحت دعس نب اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 نیت اپچن است افر ون راعکت فرت ڑپانھ

     1192    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حنيس بً وبسالزحنً زہیر، ميعور، حٙه، مٕسه، حرضت او ُلنہ :  راوی

ًِ الِ  ًِ َمِيُعوٕر َو ٕ َو ًِ ُزَهیِر ًٔ َو ًُ َوِبسٔ الزَِّحَن ثََيا حَُنِيُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلَنَة َحسَّ َُ ًِ أُِو  َسٕه َو ِٕ ًِ ٔم َٙٔه َو َح
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لََّه یُوتٔزُ بَٔسِبٕي أَِو بَٔد  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا وٕ َٔ ًَّ بَٔتِسلٔيٕه َوََل ََکَ ٔعُل بَِیَيُه ِّ  ِنٕس ََل َي

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیمح نب دبعارلنمح زریہ، روصنر، مکح، مسقم، رضحت اؾ ہملس ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  وہات۔است ای اپچن راعکت فرت ڑپےتھ افر اؿ )فرتفں( ےک درایمؿ السؾ ف الکؾ افہلص ہن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیمح نب دبعارلنمح زریہ، روصنر، مکح، مسقم، رضحت اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم فرت ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم فرت ڑپانھ

     1193    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ُياٌ و اُحٖ بً ميعور، یزیس بً ہاروٌ، شىبہ، جابز، ُاله، حرضت ابً ونز :  راوی

ٌَ أَىَِبأَىَا ُشِى  ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ َمِيُعوٕر  ُٖ بِ َح ُِ ٔ ٌٕ َوإ َيا ُٔ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  الٕٔه َو َُ  ًِ ٕ َو ًِ َجابٔز َبُة َو

ٌَ یَ  َىَتیِٔن ََل َیزٔیُس َوَلِيهَٔنا َوكَا ِ٘ رَفٔ َر ِّی فٔی السَّ َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر ٌَ یُوتٔزُ كَا ُِٔلُت َوكَا ِئل  ًِ اللَّ ُس ٔم َتَهجَّ

اَل َنَىِه  َٔ 

ادمح نب انسؿ ف ااحسؼ نب روصنر، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اجرب، اسمل، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رفس ںیم دف رںیتعک ڑپےتھ اس ےس زایدہ ہن ڑپےتھ افر رات وک دجہت یھب ڑپےتھ )رافی ےتہک ںیہ ہک( ںیم ےن اہک افر آپ فرت یھب ڑپےتھ 

  یج ۔ےھت رفامای

 ادمح نب انسؿ ف اقحس نب روصنر، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اجرب، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رفس ںیم فرت ڑپانھ

     1194    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، رشیک، جابز، وامز، حرضت ابً وباس ونز :  راوی ْٰ  اُناويل بً موس

 ًَّ َُ اََل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًٔ َوبَّإس َوابِ ًِ ابِ ٕ َو ًِ َوأمز ٕ َو ًِ َجابٔز یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ ُموَسْ َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ   َر

يَّْة  ُُ رَفٔ  ِّصٕ َواِلؤِتزُ فٔی السَّ َٔ َىَتیِٔن َوهَُنا َتَناْو ٌَیِرُ  ِ٘ رَفٔ َر لََّه َظََلَة السَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

اامسلیع نب ومیس، رشکی، اجرب، اعرم، رضحت انب ہداس رمع رفامےت ںیہ ہک رفس یک امنز دف تعک ڑپانھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

افر ہی لمکم امنز ےہ رصق افر مک ںیہن افر رفس مک ںیہن افر رفس ںیم فرت ڑپانھ یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک  فملس اک رطہقی ےہ

 رطہقی ےہ ۔

 اامسلیع نب وم،ٰی، رشکی، اجرب، اعرم، رضحت انب ہداس رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ےک دعب ھٹیب رکدف رںیتعک ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ےک دعب ھٹیب رکدف رںیتعک ڑپانھ

     1195    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ مزئی، حسً، او حسً، حرضت او ُلنہ :  راوی  محنس بً بصار، حناز بً مسىسہ، مينوٌ بً موس

ًِ الِ  ًُ ُموَسْ اِلَنَزئٔیُّ َو ٌُ بِ ثََيا َمِيُنو
ًُ َمِسَىَسَة َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلَنَة َحسَّ َُ ًِ أُِو  ًِ أُِمهٔ َو ًٔ َو َحَس

َىتَ  ِ٘ ٔ َر ِّی َبِىَس اِلؤِتز ٌَ ُيَعَّ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َتیِٔن َوهَُو َجالْٔس أَ َّ ّٔي  یِٔن َخ

دمحم نب اشبر، امحد نب دعسمہ، ومیمؿ نب وم،ٰی رمیئ، نسح، اؾ نسح، رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت 

 ےک دعب رصتخم یس دف رںیتعک ھٹیب رک ڑپےتھ ۔

 نسح، اؾ نسح، رضحت اؾ ہملس دمحم نب اشبر، امحد نب دعسمہ، ومیمؿ نب وم،ٰی رمیئ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ےک دعب ھٹیب رکدف رںیتعک ڑپانھ

     1196    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت وائصہ ظسيٕہ :  راوی  وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، ونزو بً وبسالواحس، اوزاعی، یحٌ

ثََيا اِْلَِوَزا ًُ َوِبسٔ اِلَواحٔسٔ َحسَّ ثََيا وَُنزُ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
َ٘ َحسَّ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ًِ أَبٔی عٔیُّ َو ٕ َو ثٔیر

لََّه یُوتٔزُ بَٔواحَٔسةٕ ثُهَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ثَِتىْٔ َوائَٔصُة  اَل َحسَّ َٔ َلَنَة  أُ ِٔيهَٔنا َوهَُو َُ َىَتیِٔن َيِْقَ ِ٘ ُي َر َ٘  َیزِ

َي  َ٘ اَو رَفَ َٔ َي 
َ٘ ٌِ َیزِ إَٔذا أََراَز أَ َِ  َجالْٔس 

نب اربامیہ دیقشم، رمعف نب دبعاولادح، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل دبعارلنمح 

ہیلع فآہل فملس اکی رتعک فرت ڑپےتھ رھپ دف رںیتعک ڑپےتھ اؿ ںیم ھٹیب رک رقآت رفامےت رےتہ بج روکع رکےن ےتگل وت ڑھکے وہ 

 رک روکع ںیم اجےت ۔
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 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رمعف نب دبعاولادح، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرت ےک دعب افر رجف یک وتنسں ےک دعب رصتخم فتق ےک ےئل ٹیل اجان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ےک دعب افر رجف یک وتنسں ےک دعب رصتخم فتق ےک ےئل ٹیل اجان

     1197    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، مسىز و ُّياٌ، ُىس بً ابزاہيه، ابوُلنہ بً وبسالزحنً، حرضت وائصہ ظس يٕہ :  راوی

َلنَ  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ إٔبَِزاهٔيَه َو ِىسٔ بِ َُ  ًِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ ٕ َو ًِ ٔمِسَىز ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َة بِ

 ًِ َه ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ِيُت أُِلفٔی أَِو أَِلَقی اليَّ ُ٘ اَلِت َما  َٔ اَل َو٘ٔيْي َتِىىْٔ  َوائَٔصَة  َٔ نَٔخٔ اللَِّئل إَٔلَّ َوهَُو ىَائْٔه ؤِئسی 

 ٔ  َبِىَس اِلؤِتز

یلع نب دمحم، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت ںیہ ںیم اریخ رات ںیم 

 وہا اپیت ینعی فرت ےک دعب )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک دری ےک ےئل ٹیل اجےت رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ اپس وسات

 اھٹ رک ںیتنس ڑپھ ےتیل( ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ دص ہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ےک دعب افر رجف یک وتنسں ےک دعب رصتخم فتق ےک ےئل ٹیل اجان
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     1198    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، وبسالزحنً بً اُحٖ، زہزی، رعوة، آو النؤميین ُيسہ وائصہ ظسيٕہ :  راوی

 ًِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ َوَة َو ًِ رُعِ َوائَٔصَة الزُّهِزِٔی َو

هٔ اِْلَیِنَ  ِٕ ٔ اِؼَفَجَي َوََّی ٔش ِجز َّ ِْ اِل َ َىً ِ٘ َّی َر لََّه إَٔذا َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَلِت كَا َٔ ًٔ 

 نینم دیسہ اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک

ئ

و
م
ل

 روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، زرہی، رعفة، اّؾ ا

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک ںیتنس ڑپھ رک داںیئ رکفٹ رپ )ھچک دری ےک ےئل( ٹیل اجےت ۔

 نینم دیسہ اعہشئ دصہقی :  رافی

ئ

و
م
ل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دبعارلنمح نب اقحس، زرہی، رعفة، اّؾ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 فرت ےک دعب افر رجف یک وتنسں ےک دعب رصتخم فتق ےک ےئل ٹیل اجان

     1199    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونز بً ہصاو ، نرض بً شنيل، ُہيل بً ابی ظالح، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َظالٕٔح  َهِيُل بِ ُُ ثَىْٔ  ًُ ُشَنِيٕل أَىَِبأَىَا ُشِىَبُة َحسَّ ثََيا اليَّرِضُ بِ ًُ هَٔصاوٕ َحسَّ ثََيا وَُنزُ بِ اَل  َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َو

وُل اهَّلٔ ُُ ٌَ َر ٔ اِؼَفَجَي  كَا ِجز َّ ِْ اِل َ َىً ِ٘ َّی َر َه إَٔذا َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

رمع نب اشہؾ ، رضن نب لیمش، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک 

 وتنسں ےک دعب رکفٹ رپ ٹیل اجےت ۔

 رضن نب لیمش، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہرمع نب اشہؾ ،  :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسری رپ فرت ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وسری رپ فرت ڑپانھ

     1200    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ُياٌ، وبسالزحنً بً مہسی، مالک بً اىس، ابوبرک بً ونز بً وبسالزحنً بً وبساهَّل بً ونز بً  :  راوی

 خفاب، حرضت ُىيس بً يسار

 ًٔ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ًٔ أَىَٕس َو ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ٌٕ َحسَّ َيا ُٔ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن وَُنَز بِ

 ًٔ ِيُت َمَي ابِ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ َيَسإر  ٔىئس بِ َُ  ًِ أب َو ًٔ اِلَدفَّ ًٔ وَُنَز بِ ُِٔلُت َوِبٔس اهَّلٔ بِ َک  َّ اَل َما َخَل َٕ َِ أَِوَتزُِت  َِ ُت  ِّ َتَدلَّ َِ وَُنَز 

إٔ  َِ اَل  َٔ ُِٔلُت بَََّی  َوْة َحَسَيْة  ُِ ُ َه أ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََما َلَک فٔی َر َٕ َِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ أَِوَتزُِت  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر

ٌَ یُوتٔزُ وَ  َه كَا لَّ َُ ٔ َو  ََّی َبٔىیرٔه

ادمح نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، اوبرکب نب رمع نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب رمع نب اطخب، رضحت دیعس نب اسیر 

 ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت انب رمع ےک اسھت اھت وت ںیم ےھچیپ رہ ایگ افر فرت ڑپےھ۔ رضحت انب رمع ےن رفامای اہمترے ےھچیپ فہ اجےن اک ایک

ےن اہک ہک ںیم ےن فرت ڑپےھ )اس ےئل ےھچیپ رہ ایگ( رفامای ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لمع ںیم اہمترے  ببس وہا۔ ںیم

ےئل رتہبنی ومنہن ںیہن۔ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن رضفر ےہ۔ رفامای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ افٹن رپ فرت ڑپھ ایل 

 رکےت ےھت ۔

 نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، اوبرکب نب رمع نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب رمع نب اطخب، رضحت ادمح :  رافی

 دیعس نب اسیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وسری رپ فرت ڑپانھ

     1201    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً یزیس اُّاِط، ابوازووز، وباز بً ميعور، ورکمہ، حرضت ابً وباس :  راوی

ًِ ؤ  ًُ َمِيُعوٕر َو ثََيا َوبَّازُ بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ أِطُّ َحسَّ َّ ُِ َ ًُ َیزٔیَس اِْل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ َمَة َو رِکٔ

ٌَ یُوتٔزُ َوََّی َراحَٔلتٔهٔ  لََّه كَا َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب سیدی اافسیط، اوبادففد، ہداد نب روصنر، رکعہم، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ 

  ےھت ۔وساری رپ یھب فرت ڑپھ ےتیل

 دمحم نب سیدی اافسیط، اوبادففد، ہداد نب روصنر، رکعہم، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشفع رات ںیم فرت ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رشفع رات ںیم فرت ڑپانھ

     1202    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی بٙیر، زائسہ، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، حرضت جابز بً وبس اهَّل :  راوی  ابوزاؤز ُلامیٌ بً توبہ، یحٌ

 ٕ َٙیِر ُ ًُ أَبٔی ب ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َتِوبََة َحسَّ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا أَبُو َزاُوَز  ًٔ  َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثََيا َزائَٔسةُ َو َحسَّ
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َل  اَل أَوَّ َٔ لََّه ْٔلَبٔی برَِکٕ أَیَّ حٔیٕن تُوتٔزُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َ  َوِبٔس اهَّلٔ  أَى َِ اَل  َٔ َت یَا اللَِّئل َبِىَس اِلَىَتَنةٔ 

َِأََخِذَت  ا أَىَِت یَا أَبَا برَِکٕ  َه أَمَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ ِئل 
اَل نَٔخَ اللَّ َٕ َِ َِأََخِذَت  وَُنزُ  ا أَىَِت یَا وَُنزُ  بٔاِلُوثَِقی َوأَمَّ

 َ ًُ َتِوبََة أَىَِبأ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا أَبُو َزاُوَز  وَّةٔ َحسَّ ُٕ ًٔ بٔاِل ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو لٔيٕه َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َوبَّازٕ َحسَّ ُس بِ ىَا ُمَحنَّ

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ  اَل ْٔلَبٔی برَِکٕ  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ  وَُنَز أَ

اہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبداؤد امیلسؿ نب وتہب، ٰییحی نب ایب ریکب، زادئہ، دبع

ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب ےس رفامای آپ فرت بک ڑپےتھ ںیہ ؟ رعض ایک اشعء ےک دعب رشفع رات ںیم۔ رفامای اے رمع ! آپ؟ 

اایوبرکب آپ ےن اامتعد فایل وصرت وک اایتخر ایک )ہک رات ےک اریخ اک  رعض ایک رات ےک اریخ ںیم وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ؽ رات ادا رک ےنیل ںیم ےہ( افر رمع آپ ےن تمہ افر ّوقت فایل وصرت اایتخر یک۔ 
ّ
ملع ںیہن آھکن ےلھک ہن ےلھک فرت یک نیقی ادایگیئ اف

 رضحت انب رمع ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 وتہب، ٰییحی نب ایب ریکب، زادئہ، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبع اہللاوبداؤد امیلسؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم وھبؽ اجان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وھبؽ اجان

     1203    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً وامز بً زْارة، وَّی بً مسہز، اونض، ابزاہيه بً ولٕنہ، حرضت وبساهَّل مسىوز :  راوی

ًِ إٔبَِزاهٔ  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َّی َحسَّ اَل َظَّ َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  َنَة َو َٕ ًِ َوِل يَه َو

ٕٔيَل َلُه یَا  َِ اَل إٔبَِزاهٔيُه َواِلَوهُِه ٔمىِْ  َٔ َغ  َٕ زَاَز أَِو َن َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََلةٔ َشِيْئ َر وَل اهَّلٔ أَزٔیَس فٔی العَّ ُُ َر
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 ِ ََّنا أَىَا َبرَشْ أَى اَل إٔى َّی اهَّلَُٔ ُّْ َظَّ ٔي ِجَسَتیِٔن َوهَُو َجالْٔس ثُهَّ َتَحوََّل اليَّ َُ ِلَيِسُجِس  َِ ِه  ُ٘ َْ أََحُس إَٔذا ىَٔس َِ  ٌَ َنا َتِيَسِو َ٘  َوَلِيهٔ َسْ 

ِجَسَتیِٔن  َُ ََِسَجَس  َه  لَّ َُ  َو

امےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب اعرم نب زرارة، یلع نب رہسم، اشمع، اربامیہ نب ہمقلع، رضحت دبعاہلل وعسمد رف

 دای فملس ےن امنز ڑپاھیئ وت زایدیت وہیئگ ای یمک )اربامیہ ےتہک ںیہ ہک کش ےھجم وہا( وت آپ ےس رعض ایک ایگ ہک ایک امنز ںیم ھچک ااضہف رک

ؽ اجےئ وت ھٹیب رک دف دجسے رک ےل رھپ ایگ ےہ ؟ رفامای ںیم رشب یہ وت وہں اہمتری رطح وھبؽ یھب اجات وہں۔ بج  م ںیم ےس وکیئ وھب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑمے افر دف دجسے ےئک ۔

 دبعاہلل نب اعرم نب زرارة، یلع نب رہسم، اشمع، اربامیہ نب ہمقلع، رضحت دبعاہلل وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم وھبؽ اجان

     1204    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حرضت وياؿ ےن حرضت ابوُىيس خسری :  راوی ْٰ  ونزو بً راِي، اُناويل بً وليہ ، ہصاو ، یحٌ

 َّ ثَىْٔ ؤَياْؿ أَى ثَىْٔ َیِحٌَْ َحسَّ ًِ هَٔصاوٕ َحسَّ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ٔىيٕس اِلُدِسرٔیَّ َحسَّ َُ أََل أَبَا  َُ ُه 

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٕ َِ َّی  ِه َظَّ َ٘ َََِل یَِسرٔی  ِّی  اَل أََحُسىَا ُيَعَّ َٕ َّی َِ ِه َظَّ َ٘ َلِه یَِسرٔ  َِ ِه  ُ٘ َّی أََحُس لََّه إَٔذا َظَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ِجَسَتیِٔن َوهَُو َجالْٔس  َُ ِلَيِسُجِس  َِ 

رمعف نب راعف، اامسلیع نب ہیلع ، اشہؾ ، ٰییحی، رضحت ایعض ےن رضحت اوبدیعس دخری ےس وپاھچ ہک مہ ںیم ےس وکیئ اکی امنز ڑپھ راہ 

رےہ ہک ینتک راعکت ڑپھ ںیل )وت ایک رکے( رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ےس وکیئ  وہ وت اس وک وتہج ہن

 امنز ڑپھ راہ وہ افر اس وک وتہج ہن رےہ ہک ینتک راعکت رپںیھ وت ھٹیب رک دف دجسے رک ےل ۔
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 ےن رضحت اوبدیعس دخری رمعف نب راعف، اامسلیع نب ہیلع ، اشہؾ ، ٰییحی، رضحت ایعض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھبؽ رک رہظ یک اپچن راعکت ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وھبؽ رک رہظ یک اپچن راعکت ڑپانھ

     1205    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، شىبہ، حٙه، ابزاہيه، ولٕنہ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی  محنس بً بصار وابوبرک بً خَلز، یحٌ

ثَىٔ  ًِ ُشِىَبَة َحسَّ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ  ٕ ز
ًُ َخَلَّ إر َوأَبُو برَِکٔ بِ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو َُٙه َو ْ اِلَح

هِ  َه المُّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ی الئَّي
َّ اَل َظَّ َٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  َنَة َو َٕ ٕٔيَل َلُه َوِل َِ اَل َوَما ذَاَک  َٔ ََلةٔ  ٕٔيَل َلهُ أَزٔیَس فٔی العَّ َِ َز َخِنّسا 

ِجَسَتیِٔن  َُ ََِسَجَس  َثىَْ رِٔجَلهُ  َِ 

 دمحم نب اشبر فاوبرکب نب الخد، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، مکح، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 رہظ یک اپچن راعکت ڑپاھ دںی وت آپ ےس رعض ایک ایگ ہک ایک امنز ںیم ااضہف رک دای ایگ ےہ ؟ رفامای ویکں ؟ ولوگں ےن آپ فآہل فملس ےن

 وک اتبای )ہک اپچن راعکت ڑپیھ ںیھت( آپ ےن اانپ اپؤں ومڑا افر دف دجسے رک ےئل ۔

 ربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمددمحم نب اشبر فاوبرکب نب الخد، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، مکح، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (دف رںیتعک ڑپھ رک وھبؽ ےل ےس ڑھکا وہان ) ینعی الہپ دعقہ ہن رکان
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 (ا وہان ) ینعی الہپ دعقہ ہن رکاندف رںیتعک ڑپھ رک وھبؽ ےل ےس ڑھک

     1206    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ وابوبرک ابً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ارعج، حرضت ابً بحیيہ :  راوی

ًُ وَُیِیَيةَ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  الُوا َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ٌُ َوأَبُو برَِکٕ ابَِيا أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ثََيا وُِثَنا ًِ َحسَّ ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ ًِ الزُّهِزِٔی َو  َو

 ًُّ ی َظََلّة أَُل
َّ َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ بَُحِیَيَة أَ ا  ابِ َلنَّ َِ ٌِ َیِجلَٔس  ِبَل أَ َٔ اَو  َٔ اىَٔيةٔ  ٌَ فٔی الثَّ ا كَا َلنَّ َِ ِهزُ  ََّها المُّ أَى

ِجَسَتیِٔن  َُ َجَس  َُ ٌِ يَُسِلَه  ِبَل أَ َٔ  ٌَ  كَا

فآہل امثعؿ فاوبرکب انب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ارعج، رضحت انب ہنیحب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن امنز رپاھیئ ریما امگؿ ےہ ہک رصع یک امنز یھت آپ دفرسی رتعک ںیم ےنھٹیب ےس لبق یہ ڑھکے وہ ےئگ )افر رسیتی رتعک 

 رشفع رک دی( رھپ آپ ےن السؾ ریھپےن ےس لبق دف دجسے ےئک ۔

 ت انب ہنیحبامثعؿ فاوبرکب انب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ارعج، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 (دف رںیتعک ڑپھ رک وھبؽ ےل ےس ڑھکا وہان ) ینعی الہپ دعقہ ہن رکان

     1207    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ابً ىنیر و ابً ِؽيل و یزیس بً ہاروٌ، وثناٌ بً ابی شیبہ، ابوخالس احنز و یزیس بً ہاروٌ  :  راوی

ْٰ بً ُىيس، وبسالزحنً ارعج، حرضت ابً بحیيہ  وابومىاویہ، یحٌ
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 ًُ ٕ َوابِ ًُ ىَُنیِر ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا أَبُو  َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ٌَ ح و َحسَّ ًُ َهاُرو َُِؽِيٕل َوَیزٔیُس بِ

ًِ َوِبٔس الزَّحِ  ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ ُهِه َلُهِه َو ٌَ َوأَبُو ُمَىاؤیََة كُلُّ ًُ َهاُرو ًَ بَُحیِ َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َویَزٔیُس بِ ٌَّ ابِ ٔج أَ ًٔ اِْلرَِعَ َيَة َن

 ٔ َّْ إ َْ اِلُجلُوَس َحً ٔ ىَٔس ِهز ًِ المُّ اَو فٔی ثِٔيَتیِٔن ٔم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ٌِ ُيَسِلَه أَِخبََرُه أَ ًِ َظََلتٔهٔ إَٔلَّ أَ َذا رَفََُ ٔم

لََّه  َُ ٔ َو ِهو ِجَستَِی السَّ َُ َجَس  َُ 

دیعس،  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن ف انب لیضف ف سیدی نب اہرفؿ، امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح ف سیدی نب اہرفؿ فاوباعمفہی، ٰییحی نب

دبعارلنمح ارعج، رضحت انب ہنیحب ےن ایبؿ رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دف رںیتعک ڑپھ رک ڑھکے وہ ےئگ )ینعی( انھٹیب 

ؽ ےئگ۔ ٰیتح ہک بج )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ امنز ےس افرغ وہےئ وت السؾ ریھپےن ےس لبق وہس ےک دف دجسے ےئک افر وھب

 السؾ ریھپا ۔

 نب اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن ف انب لیضف ف سیدی نب اہرفؿ، امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح ف سیدی نب اہرفؿ فاوباعمفہی، ٰییحی :  رافی

 دیعس، دبعارلنمح ارعج، رضحت انب ہنیحب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 (دف رںیتعک ڑپھ رک وھبؽ ےل ےس ڑھکا وہان ) ینعی الہپ دعقہ ہن رکان

     1208    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، محنس بً یوُْ، ُّياٌ، جابز، مٍیرة بً شبيل، ٔيس ابوحازو، حرضت مٍیرہ بً شىبہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ٔ ًِ اِلُنٍٔیَرة ٕ َو ًِ َجابٔز ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  َْ َحسَّ ُُ ًُ یُو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ِئس بِ َٔ  ًِ ًٔ ُشبَِيٕل َو بِ

ِه  ُ٘ اَو أََحُس َٔ َه إَٔذا  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ ُشِىَبَة  ًِ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ َلِه َيِستَتٔهَّ َحازٔوٕ َو َِ َىَتیِٔن  ِ٘ ًِ الزَّ ٔم

ََل  َِ ائّٔنا  َٔ تََتهَّ  ُِ إَٔذا ا َِ ِلَيِجلِٔس  َِ ائّٔنا  َٔ ٔ ِهو ِجَستَِی السَّ َُ   َیِجلِٔس َوَيِسجُِس 
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، سیق اوباحزؾ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 
 
 

 

دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ایفسؿ، اجرب، ریغمة نب ش

 وہا وت ھٹیب اجےئ افر ارگ وپرا اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ دف رںیتعک ڑپھ رک ڑھکا وہ وت ارگ وپری رطح ڑھکا ںیہن

 ڑھکا وہ ایگ وت ےھٹیب ںیہن افر وہس ےک دف دجسے رکےل ۔

، سیق اوباحزؾ، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی
 
 

 

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ایفسؿ، اجرب، ریغمة نب ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم کش وہ وت نیقی یک وصرت اایتخر رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم کش وہ وت نیقی یک وصرت اایتخر رکان

     1209    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابویوُْ رقی محنس بً احنس ظيسَلنی، محنس بً ُلنہ، محنس بً اُحٖ، مٙحول، رکیب، ابً وباس،  :  راوی

 وبسالزحنً بً ووٓ، حرضت وبس الزحنً بً ووٓ

ًِ ُمَحنَّ  َلَنَة َو َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيَسََلنٔیُّ َحسَّ ًُ أَِحَنَس العَّ ُس بِ ِّیُّ ُمَحنَّ َْ الزَّق ُُ ثََيا أَبُو یُو ًِ ٔس بِ َحسَّ ًِ َمُِٙحوٕل َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ  ٕٓ ًٔ َوِو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ َوبَّإس َو ًِ ابِ یِٕب َو ِه رُکَ ُ٘ وُل إَٔذا َشکَّ أََحُس ُٕ َه َي

 ٔ ِلَيِجَىِلَها َواحَٔسّة َوإ َِ ِلَيِجَىِلَها ثِٔيَتیِٔن َوإَٔذا َشکَّ فٔی الثَََّل ُٔ َواِْلَِربَٔي فٔی الِثِيَتیِٔن َواِلَواحَٔسةٔ  َِ ََل ُٔ  َذا َشکَّ فٔی الِثِيَتیِٔن َوالثَّ

 َُ ٔ ثُهَّ َيِسُجِس  ٌَ اِلَوهُِه فٔی الزِیَاَزة  یَُٙو
َّْ ًِ َظََلتٔهٔ َحً ِلَيِجَىِلَها ثَََلثّا ثُهَّ لٔیُتٔهَّ َما بَقَٔی ٔم ٌِ ِجَسَتیِٔن َوهَُو َِ ِبَل أَ َٔ َجالْٔس 

 ُيَسِلَه 

اوبویفس ریق دمحم نب ادمح دیصالین، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، لوحکؽ، رکبی، انب ہداس، دبعارلنمح نب وعػ، رضحت دبع 

یسک وک دف افر  ارلنمح نب وعػ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس ہک بج  م ںیم ےس

اکی ںیم کش وہ وت اس )دف( وک اکی رقار دے افر بج دف افر نیت ںیم کش وہ وت اس )نیت( وک دف رقار دے افر بج نیت افر اچر 
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ںیم کش وہ وت اؿ )اچر( وک نیت رقار دے رھپ اینپ ابیق امنز وپری رکے اتہک فمہ زایدہ اک یہ رےہ۔ رھپ دف دجسہ رک ےل۔ ھٹیب رک السؾ 

  ےس لبق ۔ریھپےن

اوبویفس ریق دمحم نب ادمح دیصالین، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، لوحکؽ، رکبی، انب ہداس، دبعارلنمح نب وعػ، رضحت  :  رافی

 دبع ارلنمح نب وعػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم کش وہ وت نیقی یک وصرت اایتخر رکان

     1210    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابوخالس احنز، ابً وجَلٌ، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، حرضت ابوُىيس خسری :  راوی

ًِ َوَفأئ بِ  َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِٔس بِ ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ٔىيسٕ َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َيَسإر َو

ِه فٔی ُ٘ َه إَٔذا َشکَّ أََحُس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ إٔذَا  اِلُدِسرِٔی  َِ کَّ َوِلَيبِٔن َوََّی اِلَئٕیٔن  َٔ الصَّ ِلُيِل َِ َظََلتٔهٔ 

ٌِ كَاىَِت ىَا ٔ َىُة ىَأَِلّة َوإ ِ٘ ّة كَاىَِت الزَّ ٌِ كَاىَِت َظََلتُُه َتامَّ إٔ َِ ِجَسَتیِٔن  َُ َجَس  َُ َناَو  ًَ التَّ َٕ تَِي ُِ َىُة لَٔتَناؤ ا ِ٘ َٔٔعّة كَاىَِت الزَّ

جِ  ٌٔ َظََلتٔهٔ َوكَاىَِت السَّ ِيَفا ْٔ الصَّ ِ ٌٔ َرٌَِه أَى  َسَتا

اوبرکبی، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ء نیقی رپ رکے افر بج فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس یسک وک یھب امنز ںیم کش وہ اجےئ وت کش رظن ادناز رک دے افر ابیق امنز یک انب

امنز نیقی وطر رپ وپری وہ اجےئ وت دف دجسے رکےل ارگ اس یک امنز )فایعق ںیم( امنز انصق وہیگ وت رتعک ایکس امنز وک وپرا رک دے یگ 

 افر دف دجسے اطیشؿ یک انک وک اخک آولدہ رک دںی ےگ ۔

 نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخریاوبرکبی، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، زدی نب املس، اطعء  :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم کش وہ وت وک شش ےس وج حیحص ولعمؾ وہ اس رپ لمع رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رپ لمع رکان امنز ںیم کش وہ وت وک شش ےس وج حیحص ولعمؾ وہ اس

     1211    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ميعور، ابزاہيه، ولٕنہ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

َتَب  َ٘ اَل ُشِىَبُة  َٔ ًِ َمِيُعوٕر  ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ أِتُهُ َوَلِيهٔ  ٔلَیَّ َورَقَ  إ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َر اَل َظَّ َٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  َنَة َو َٕ ًِ َوِل ََِسأََل أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔيُه َو َغ  َٕ لََّه َظََلّة ََل ىَِسرٔی أََزاَز أَِو َن َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

َبَل َوَلِیَيا بَٔوجِ  ِٔ لََّه ثُهَّ أَ َُ ِجَسَتیِٔن ثُهَّ  َُ َجَس  َُ َبَل اِلِٕٔبَلَة َو ِٕ َت ُِ َثىَْ رِٔجَلُه َوا َِ ثَِياُه  ٔ ََِحسَّ ََلة اَل َلِو َحَس َُ فٔی العَّ َٕ َِ هٔهٔ 

ونٔی َوأَیُُِّٙه َما َشکَّ فٔی العَّ َشِيْئ َْلَ  ََِذرِکُ إَٔذا َنٔسيُت  َِ  ٌَ َنا َتِيَسِو َ٘ ََّنا أَىَا َبرَشْ أَىَِسْ  َب َذلَٔک ىَِبأِتُُُٙنوُه َوإٔى ِلَیَتََحَّ أرَِقَ َِ ََلةٔ 

ِجَسَتیِٔن  َُ َِیُتٔهَّ َوَلِيهٔ َويَُسِلَه َوَيِسُجَس  َوأب  ًِ العَّ  ٔم

، ہبعش، روصنر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج

ےن اکی امنز ڑپاھیئ۔ اید ںیہن اس ںیم ھچک یمک وہیئگ ای ااضہف وت آپ ےن وپاھچ مہ ےن اتب دای۔ آپ ےن اےنپ اپؤں ومڑے ہلبق یک 

السؾ ریھپ رک امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ارگ امنز ےک قلعتم وکیئ یئن ابت انزؽ وہیت وت  رطػ ہنم ایک افر دف دجسے رک ےئل رھپ

 ےس ںیم ںیہمت رضفر اتبات افر ںیم وت رشب وہں اہمتری رطح وھبؽ اجات وہں اےئلس ارگ ںیم وھبؽ اجؤں وت  م ےھجم اید رکا دای رکف افر  م ںیم

 زایدہ رقبی ابت وک وس ے افر اےکس اسحب ےس امنز وپری رک ےک السؾ ریھپ رک دف دجسے یسک وک بج امنز ںیم کش وہ وت دریگتس ےک

 رکےل ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، روصنر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم کش وہ وت وک شش ےس وج حیحص ولعمؾ وہ اس رپ لمع رکان

     1212    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، مسىز، ميعور، ابزاہيه، ولٕنہ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

ًِ َوبِ  َنَة َو َٕ ًِ َوِل ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ َمِيُعوٕر َو ٕ َو ًِ ٔمِسَىز ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔس اهَّلٔ 

وَ  ِلَیَتََحَّ العَّ َِ ََلةٔ  ِه فٔی العَّ ُ٘ لََّه إٔذَا َشکَّ أََحُس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َهَذا اِْلَِظُل َوََل َظَّ َيأِٔس اَل الفَّ َٔ ِجَسَتیِٔن  َُ اَب ثُهَّ َيِسجُِس 

ٔسُر أََحْس یَزُزُّهُ  ِٕ  َي

ای یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، روصنر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ی ےتہک ںیہ ہک ہی یلک اوصؽ افر اقدعہ ےہ افر 

فس

بج  م ںیم ےس یسک وک امنز ںیم کش وہ وت دریگتس وک وس ے رھپ دف دجسے رک ےل۔ انط

 س ےک الخػ رکےن اک اایتخر ںیہن ۔یسک وک ا

 یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، روصنر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھبؽ رکدفای نیت راعکت رپ السؾ ریھپ ان

 افر اس اک رطہقیااقتم امنز  :   ابب

 وھبؽ رکدفای نیت راعکت رپ السؾ ریھپ ان

     1213    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 وَّی بً محنس وابورکیب و احنس بً ُياٌ، ابواُامہ، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

یِ  ٕس َوأَبُو رُکَ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًٔ وَُنَز َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ الُوا َحسَّ َٔ  ٌٕ َيا ُٔ  ًُ ٕب َوأَِحَنُس بِ

الُ  َٕ اَل َلهُ َرُجْل ُي َٕ َِ َىَتیِٔن  ِ٘ ََِسلََّه فٔی الزَّ َها  َُ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر وَل اهَّلٔ  َلهُ ذُو وَُنَز أَ ُُ ًٔ یَا َر اِلَيَسیِ

وُل ذُو اِليَ  ُٕ َنا َي َ٘ اَل أَ َٔ َىَتیِٔن  ِ٘ ََِعلَِّيَت َر اَل إّٔذا  َٔ ِت َوَما َنٔسيُت  ُّصَ َٔ اَل َما  َٔ ِت أَِو َنٔسيَت  ُّصَ َٔ الُوا َنَىِه أَ َٔ  ًٔ َسیِ

ِجَستَِی السَّ  َُ َجَس  َُ َه ثُهَّ  لَّ َُ َىَتیِٔن ثُهَّ  ِ٘ َّی َر ََِعَّ َو  سَّ َٕ َت َِ ٔ  ِهو

 وک یلع نب دمحم فاوبرکبی ف ادمح نب انسؿ، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اکی ابر وہس وہ ایگ آپ ےن دف رتعک رپ السؾ ریھپ دای۔ اکی اصبح )ںیہنج ذفادیلنی اہک اجات اھت( ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک 

امنز مک رک دی یئگ ای آپ وھبؽ ےئگ ؟ رفامای ہن امنز مک وہیئ ہن ںیم وھبال۔ رعض ایک رھپ آپ ےن دف رںیتعک ڑپیھ ںیہ۔ آپ ےن  روسؽ !

رفامای ایک ااسی یہ ےہ اسیج ذفادیلنی ہہک رےہ ںیہ ؟ احصہب ےن رعض ایک یج ! وت آپ آےگ ڑبےھ دف رںیتعک ڑپںیھ رھپ السؾ ریھپا وہس 

 ےک دف دجسے ےئک ۔

 یلع نب دمحم فاوبرکبی ف ادمح نب انسؿ، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وھبؽ رکدفای نیت راعکت رپ السؾ ریھپ ان

     1214    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابواُامہ، ابً ووٌ، ابً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ابِ ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّ َحسَّ َّی اهَّلُ  َظَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ی بَٔيا َر

ٔلَی َخَصَبٕة كَاىَِت فٔی اِلَنِسجٔسٔ  اَو إ َٔ لََّه ثُهَّ  َُ َىَتیِٔن ثُهَّ  ِ٘ ِْ َر َٔ لََّه إِٔحَسی َظََلتَِی اِلَى َُ ٌُ  َوَلِيهٔ َو َوا َج ََسَ َِرَخَ َيِستَئُس إَٔلِيَها 
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 َٕ ََلةُ َوفٔی اِل ِت العَّ ُّصَ َٔ  ٌَ ولُو ُٕ ًٔ ُيَسیمَّ ذَا اليَّأس َي ِوؤ َرُجْل ـَؤیُل اِلَيَسیِ َٕ وََل َلهُ َشِيّئا َوفٔی اِل ُٕ ٌِ َي َهابَاُه أَ َِ ِوؤ أَبُو برَِکٕ َووَُنزُ 

َّنَ  إٔى َِ اَل  َٔ ُّصِ َوَلِه أَىَِس  ِٕ اَل َلِه َت َٕ َِ ََلةُ أَِو َنٔسيَت  ِت العَّ ُّصَ َٔ وَل اهَّلٔ أَ ُُ اَل یَا َر َٕ َِ  ًٔ َنا ا َظلَّيِ اِلَيَسیِ َ٘ اَل أَ َٕ َِ َىَتیِٔن  ِ٘ َت َر

َه  لَّ َُ ِجَسَتیِٔن ثُهَّ  َُ َجَس  َُ َه ثُهَّ  لَّ َُ َىَتیِٔن ثُهَّ  ِ٘ َّی َر ََِعَّ اَو  َٕ َِ الُوا َنَىِه  َٕ َِ  ًٔ وُل ذُو اِلَيَسیِ ُٕ  َي

ہل فملس ےن ںیمہ اشؾ یلع نب دمحم، اوبااسہم، انب وعؿ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

یک دف امنزفں )رہظ ف رصع )ںیم ےس وکیئ امنز دف رتعک ڑپاھیئ رھپ السؾ رھپ رک دجسم ںیم یگل وہیئ اس ڑکلی یک رطػ ڑبےھ سج رپ 

یک آپ کیٹ اگلای رکےت ےھت وت دلج ابز ولگ ہی ےتہک وہےئ لکن ےئگ ہک امنز مک رک دی یئگ۔ امجتع ںیم اوبرکب ف رمع یھب ےھت نکیل آپ 

تبیہ یک فہج ےس ھچک رعض ہن رک ےکس افر امجتع ںیم ےبمل اہوھتں فاےل اکی اصبح یھب ےھت نج وک ذفادیلنی اک انؾ دای اجات اھت۔ فہ 

 رعض رکےن ےگل اے اہلل ےک روسؽ! ایک امنز مک رک دی یئگ ای آپ وھبؽ ےئگ ؟ رفامای ہن امنز رصتخم یک یئگ افر ہن ںیم وھبال۔ رعض ایک رھپ

وت دف رںیتعک ڑپیھ ںیہ۔ آپ ےن وپاھچ ایک ااسی یہ ےہ اسیج ذفادیلنی ہہک رےہ ںیہ ؟ احصہب ےن رعض ایک یج! رافی ےتہک ںیہ آپ ےن 

 رھپ آپ ڑھکے وہےئ افر دف رںیتعک ڑپاھںیئ رھپ السؾ ریھپا رھپ دف دجسے ےئک رھپ السؾ ریھپا۔

 وبرہریہیلع نب دمحم، اوبااسہم، انب وعؿ، انب ریسنی، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وھبؽ رکدفای نیت راعکت رپ السؾ ریھپ ان

     1215    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ و احنس بً ثابت جحسری، وبسالوہاب، خالس حذاٍ، ابؤَلبہ، ابوالنہلب، حرضت ونز بً حعین :  راوی

ثََيا َخالْٔس  ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب َحسَّ ًُ ثَابٕٔت اِلَجِحَسرٔیُّ َحسَّ َّْ َوأَِحَنُس بِ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة وَ  َحسَّ اُئ َو
ًِ اِلَحذَّ

َه فٔی ثَََل ُٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َه َر لَّ َُ اَل  َٔ ًٔ اِلُحَعیِٔن  ٌَ بِ ًِ ؤِنَزا اَو أَبٔی اِلُنَهلَّٔب َو َٔ ًِ اِلَىِّصٔ ثُهَّ  َىإت ٔم َ٘  َر

وَل  ُُ َياَزی یَا َر َِ  ًٔ ُٗ َرُجْل َبٔسيُق اِلَيَسیِ بَا اَو اِلرٔخِ َٕ َِ َؽّبا یَُجزُّ إَٔزاَرُه  ََِسَخَل اِلُحِجَزَة  ٍِ َج ُم َِرَخَ ََلةُ  ِت العَّ َُّٔصَ اهَّلٔ أَ
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َه  لَّ َُ ِجَسَتیِٔن ثُهَّ  َُ َجَس  َُ لََّه ثُهَّ  َُ ٌَ َتَزَک ثُهَّ  َىَة الًَّْٔ كَا ِ٘ َّی تِٔلَک الزَّ ََِعَّ أُِخبَٔر  َِ  ََِسأََل 

حد ری، دبعاولاہب، اخدل ذحاء، اوبالقہب
ج 

، رضحت رمع نب نیصح رفامےت ںیہ ہک اکی ابر امنز رصع دمحم نب ینثم ف ادمح نب اثتب  ہ لت 
م
ل

، اوبا

یک نیت راعکت ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپ دای وت ےبمل اہوھتں فاےل رمد انجب رخابؼ ڑھکے وہےئ افر 

ے وہےئ ےلکن۔ رھپ آپ ےن وپاھچ اکپر رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ایک امنز مک رک دی یئگ ؟ آپ ہصغ یک احتل ںیم

 

ی

ّ

ي
 
ی
 َ هي

ھ

 اانپ ازار 

 بج اتبای ایگ وت آپ ےن وھچیٹ وہیئ رتعک ڑپھ رک السؾ ریھپا رھپ دف دجسے ےئک رھپ السؾ ریھپا۔

، رضحت رمع نب نیصح :  رافی ہ لت 
م
ل

حد ری، دبعاولاہب، اخدل ذحاء، اوبالقہب، اوبا
ج 

 دمحم نب ینثم ف ادمح نب اثتب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ لبق دجسہ وہس رک ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 السؾ لبق دجسہ وہس رک ان

     1216    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُّياٌ بً و٘يي، یوىس بً بٙیر، ابً اُحٖ، زہزی، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ثَىْٔ الزُّهِزٔیُّ َو َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ثََيا ابِ ٕ َحسَّ ٙٔیر ًُ بَ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َلَنَة َو َُ ی 

َّی اهَّلُ  َّْ ََل  َظَّ ٔسهٔ َحً ِّ َيِسُخُل بَِیَيُه َوبَیَِن َن َِ ِه فٔی َظََلتٔهٔ  ُ٘ ِتٔی أََحَس ٌَ َیأ ِيَفا ٌَّ الصَّ ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ َغ  َوَلِيهٔ َو َٕ یَِسرَٔی َزاَز أَِو َن

ٌِ ُيَسِلَه ثُهَّ يَُسِلِه  ِبَل أَ َٔ ِجَسَتیِٔن  َُ ِلَيِسُجِس  َِ ٌَ َذلَٔک  إَٔذا كَا َِ 

سن نب ریکب، انب ااحسؼ ، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایفسؿ نب فعیک، وی

رہ اکی ےک اپس امنز ںیم اطیشؿ آرک اس امنزی افر اےکس دؽ ےک درایمؿ سھگ اجات ےہ۔ اہیں کت ہک اس وک امنز ںیم یمک زایدیت اک 

 فہ دف دجسے رک ےل السؾ ریھپےن ےس لبق رھپ السؾ ریھپے ۔ ملع ںیہن راتہ بج ااسی وہ اجےئ وت
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 ایفسؿ نب فعیک، ویسن نب ریکب، انب اقحس، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ؾ لبق دجسہ وہس رک انالس

     1217    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُّياٌ بً و٘يي، یوىس بً بٙیر، ابً اُحٖ، ُلنہ بً ظّواٌ بً ُلنہ، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َوا ِّ ًُ َظ َلَنُة بِ َُ َٖ أَِخبََرنٔی  َح ُِ ٔ ًُ إ ثََيا ابِ ٕ َحسَّ ٙٔیر ًُ بَ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  َلَنَة َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  َلَنَة َو َُ  ًٔ ٌَ بِ

ِيَف  ٌَّ الصَّ ٔ اَل إ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َّی َو ِه َظَّ َ٘ َََِل یَِسرٔی  ٔسهٔ  ِّ ًٔ نَزَو َوبَیَِن َن ٌَ یَِسُخُل بَیَِن ابِ ا

ٌِ ُيَسِلَه  ِبَل أَ َٔ ِجَسَتیِٔن  َُ ِلَيِسُجِس  َِ إَٔذا َوَجَس َذلَٔک  َِ 

یلص اہلل  ایفسؿ نب فعیک، ویسن نب ریکب، انب ااحسؼ ، ہملس نب وفصاؿ نب ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اطیشؿ ااسنؿ افر اس ےک دؽ ےک درایمؿ سھگ اجات ےہ رھپ اےس ہتپ ںیہن اتلچ ہک ینتک راعکت ڑپںیھ بج 

 ااسی ےگل وت السؾ ےس لبق دف دجسے رکےل ۔

 ہایفسؿ نب فعیک، ویسن نب ریکب، انب اقحس، ہملس نب وفصاؿ نب ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ وہسالسؾ ےک دعب رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسہ وہسالسؾ ےک دعب رکان
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     1218    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً خَلز، ُّياٌ بً وییيہ، ميعور، ابزاہيه، ولٕنہ، حرضت ابً مسىوز :  راوی

َنَة أَ  َٕ ًِ َوِل ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ َمِيُعوٕر َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  زٕ َحسَّ ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِجَستَِی َحسَّ َُ َجَس  َُ ًَ َمِسُىوزٕ  ٌَّ ابِ

ٔ َبِىَس السَّ  ِهو َىَل َذلَٔک السَّ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي  ََلؤ َوَذرَکَ أَ

اوبرکب نب الخد، ایفسؿ نب ہنییع، روصنر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت انب وعسمد السؾ ےک دعب دجسہ رکےت افر رفامےت ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک رکےت داھکی ےہ( ۔ فآہل فملس ےن ااسی یہ ایک )ینعی ہی لمع ںیم ےن یبن یلص

 اوبرکب نب الخد، ایفسؿ نب ہنییع، روصنر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت انب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسہ وہسالسؾ ےک دعب رکان

     1219    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار و وثناٌ بً ابی شیبہ، اُناويل بً وياط، وبيساهَّل بً وبيس، زہیر بً ُاله ويسْ، وبسالزحنً بً  :  راوی

 جبیر بً نّیر، حرضت ثوباٌ

إر َو  ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٔ بِ َحسَّ ًِ ُزَهیِر ًٔ وُبَِيٕس َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ اََل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ٌُ بِ ًٔ وُِثَنا

َّی وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ٕ َو یِر َّ ًٔ نُ ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ِْ َو الٕٔه اِلَىِئس وُل فٔی كُِل  َُ ُٕ لََّه َي َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٌٔ َبِىَس َما يَُسِلُه  ِجَسَتا َُ  ٕ ِهو َُ 

ؿ اشہؾ نب امعر ف امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، دیبع اہلل نب دیبع، زریہ نب اسمل یسنع، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وثاب
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 ہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس ہک رہ وہس ںیم السؾ ےک دعب دف دجسے ںیہ ۔ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص ا

اشہؾ نب امعر ف امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، دیبعاہلل نب دیبع، زریہ نب اسمل یسنع، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن،  :  رافی

 رضحت وثابؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رپ انب رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رپ انب رکان

     1220    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ تيیم، اُامہ بً زیس، وبساهَّل بً یزیس مولی اُوز بً ُّياٌ، محنس  :  راوی يىٕوب بً حنيس بً كاُب، وبساهَّل بً موس

 بً وبسالزحنً بً ثوباٌ، حرضت ابوہزیزہ

 ًٔ اَمَة بِ َُ ُ ًِ أ ًُ ُموَسْ التَِّيیٔمُّ َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ َیزٔیَس َمِولَی  َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َزیِٕس َو

 ُّْ ٔي َج اليَّ اَل ََخَ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌَ َو ًٔ ثَِوبَا ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًٔ ٔ بِ َوز ُِ ٔلَی اِْلَ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ََّر ثُهَّ أََشاَر إَٔليِ  ب َ٘ ََلةٔ َو ِّی العَّ ٔن اَل إ َٔ  َٓ ا اِنَّصَ َلنَّ َِ َّی بٔهِٔه  ََِعَّ رُطُ َماّئ  ِٕ ُه َي ُُ ٌَ َرأِ َِاٌَِتَسَل َوكَا  َٖ َُٙثوا ثُهَّ اىَِفَل َن َِ هِٔه 

 ٔ ََلة ُِٔنُت فٔی العَّ  َّْ ِّی َنٔسيُت َحً ٔن ِجُت إَٔلِيُِٙه ُجيُّبا َوإ  ََخَ

، دبعاہلل نب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعاہلل نب وم،ٰی یمیت، ااسہم نب زدی

رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےئل رشتفی الےئ افر ااقتم وہیئگ رھپ آپ ےن احصہب وک ااشرہ 

 اھت آپ ےن احصہب وک امنز ڑپاھیئ بج السؾ ریھپا وت ایک فہ رہھٹ ےئگ رھپ آپ رشتفی ےل ےئگ۔ لسغ ایک افر آپ رس ےس اپین کپٹ راہ

 ( رفامای ںیم احبتل انجتب اہمتری رطػ آایگ اھت ںیم وھبؽ ایگ اھت اہیں کت ہک امنز ےک ےئل ڑھکا وہ ایگ )رھپ اید آای وت الچ ایگ
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یل اوسد نب ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعاہلل نب وم،ٰی یمیت، ااسہم نب زدی، دبعاہلل نب سیدی وم :  رافی

 نب وثابؿ، رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رپ انب رکان

     1221    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ہيثه بً خارجہ، اُناويل بً وياط، ابً جزیج، ابً ابی مليٙہ، حرضت وائصہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًٔ ُجَزیِ  ًِ ابِ ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َخارَٔجَة َحسَّ ثََيا اِلَهِيَثُه بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٙةَ َحسَّ ًٔ أَبٔی ُمَلِي ًِ ابِ ًِ  ٕج َو َو

َلْس أَِو  َٔ ْٓ أَِو  ِيْئ أَِو ُرَوا َٔ ًِ أََظابَُه  َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ِ  َوائَٔصَة  أ ِلَیَتَوؼَّ َِ  ِٓ ِلَیِيَّصٔ َِ َمِذْی 

 ثُهَّ لَٔيبِٔن َوََّی َظََلتٔهٔ َوهَُو فٔی َذلَٔک ََل یََتکَلَّهُ 

ی ہہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب
لل
 اخرہج، اامسلیع نب ایعش، انب رججی، انب ایب 

امنز  فملس ےن رفامای سج وک امنز ںیم ےق آےئ ای ریسکن وھپےٹ ای ہنم رھب رک اپین ےلکن ای ذمی لکن اجےئ وت فہ فاسپ اج رک فوض رکے رھپ اینپ

 فراؿ فہ ابت ہن رکے ۔رپ انب رکے افر اس د

ی ہہ، رضحت اعہشئ :  رافی
لل
 دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب اخرہج، اامسلیع نب ایعش، انب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم دحث وہ اجےئ وت سک رطح فاسپ اجےئ ؟

  امنز افر اس اک رطہقیااقتم :   ابب
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 امنز ںیم دحث وہ اجےئ وت سک رطح فاسپ اجےئ ؟

     1222    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونز بً شبہ بً وبيسة بً زیس، ونز بً وَّی مٕسمی، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت ُيسہ وائصہ :  راوی

ًٔ رُعِ  ًِ هَٔصاؤ بِ مٔیُّ َو
سَّ َٕ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلُن ثََيا وَُنزُ بِ ًٔ َزیِٕس َحسَّ ًٔ َوبٔيَسَة بِ ًُ َشبََّة بِ ثََيا وَُنزُ بِ ًِ َحسَّ ًِ َوائَٔصَة َو ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو

ِليُ  َِ أَِحَس َُ  َِ ِه  ُ٘ َّی أََحُس اَل إَٔذا َظَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًُ َیِحٌَْ اليَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ِٓ َحسَّ ّٔهٔ ثُهَّ لَٔیِيَّصٔ ِنٔسِک َوََّی أَِن

ًِ َوائَٔصَة وَ  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ِيٕس َو َٔ  ًُ ثََيا وَُنزُ بِ ًُ َوهِٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ

َه ىَِحوَ  لَّ َُ  هُ َو

رمع نب ہبش نب دیبعة نب زدی، رمع نب یلع دقمیم، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس یسک وک امنز ےک دفراؿ دحث وہ اجےئ وت انک اھتےم فاسپ وہ اجےئ۔ دفرسی دنس ےس یہی رمفی ےہ 

 ۔

 نب دیبعة نب زدی، رمع نب یلع دقمیم، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت دیسہ اعہشئ رمع نب ہبش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیبر یک امنز

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امیبر یک امنز

     1223    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ابزاہيه بً ـہناٌ، حسین مىله، ابً بزیسہ، ابً بزیسہ، حرضت ونزاٌ بً حعین :  راوی
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ًٔ بُ  ًِ ابِ ًِ حَُسیِٕن اِلُنَىِلٔه َو ٌَ َو ًٔ ـَِهَنا ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ حَُعیِٕن َحسَّ ٌَ بِ ًِ ؤِنَزا َزیَِسَة َو

ًِ ال َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ََِسأَِلُت الئَّي ٌَ بَٔی اليَّاُظوُر  اَل كَا ٌِ َلِه َٔ إٔ َِ اؤّسا  َٕ َِ ٌِ َلِه َتِسَتٔفِي  إٔ َِ ائّٔنا  َٔ اَل َظِل  َٕ َِ ََلةٔ  عَّ

َىََّی َجِيٕب  َِ  َتِسَتٔفِي 

یلع نب دمحم، فعیک، اربامیہ نب امہطؿ، نیسح ب مل، انب ربدیہ، انب ربدیہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںیہ ہک ےھجم انوسر 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رفامای ڑھکے وہ رک امنز ڑپوھ ااسی ہن رک وکس وت )وباریس( اک اعرہض اھت۔ ںیم ےن یبن یلص 

 ھٹیب رک ارگ ہی یھب ہن رک وکس وت رکفٹ ےک لب ٹیل رک امنز ڑپھ ول ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اربامیہ نب امہطؿ، نیسح ب مل، انب ربدیہ، انب ربدیہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امیبر یک امنز

     1224    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ز، ابوجزیز، حرضت وائل بً حجزوبسالحنيس بً بياٌ واُفی، اُحٖ، ازْٗ، ُّياٌ، جاب :  راوی

 ٔ ًِ أَب ٕ َو ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ُٗ َو َْ ُٖ اِْلَِز َح ُِ ٔ ثََيا إ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ  اِلَوا
ٌٕ ًُ بََيا ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ اَل َحسَّ َٔ  ٕ ًٔ حُِجز ًِ َوائٔٔل بِ ٕ َو یز ی ََحٔ

َّی  َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ  َجالّٔسا َوََّی َینٔیئهٔ َوهَُو َؤجْي َرأَیُِت الئَّي

دبعادیمحل نب ایبؿ فایطس، ااحسؼ ، ازرؼ، ایفسؿ، اجرب، اوبرجری، رضحت فالئ نب رجح رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وک امیبری یک احتل ںیم داںیئ رطػ ھٹیب رک امنز ڑپےتھ داھکی ۔

 دبعادیمحل نب ایبؿ فایطس، اقحس، ازرؼ، ایفسؿ، اجرب، اوبرجری، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 لفن امنز ) البذعر( ھٹیب رک ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رک ڑپانھ لفن امنز ) البذعر( ھٹیب

     1225    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، ابوُلنہ، حرضت او ُلنہ :  راوی

َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِّٔسهٔ َحسَّ اَلِت َوالَّٔذی َذَهَب بَٔي َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  َو

ٌَ أََحبُّ اِْلَِوَنأل إَٔليِ  ثَرُ َظََلتٔهٔ َوهَُو َجالْٔس َوكَا ِ٘ ٌَ أَ َّْ كَا لََّه َما َماَت َحً َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو الَٔح الَّٔذی یَُسوُو َظَّ هٔ اِلَىَنَل العَّ

ٌَ يَ  ٌِ كَا ٔ  ٔسیّراَوَلِيهٔ اِلَىِبُس َوإ

ایل  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، اوبہملس، رضحت اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک سج ذات ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااھٹ

اس یک مسق رمےت دؾ کت آپ یک رتشیب امنز ھٹیب رک یھت افر آپ وک بس ےس زایدہ دنسپ فہ کین لمع اھت سج رپ دنبہ دمافتم اایتخر 

 ے وخاہ وھتڑا وہ ۔رک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، اوباقحس، اوبہملس، رضحت اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفن امنز ) البذعر ( ھٹیب رک ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 لفن امنز ) البذعر ( ھٹیب رک ڑپانھ
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     1226    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، وليس بً ابی ہصاو، ابوبرک بً محنس، ونزة، حرضت وائصہ :  راوی

َنىٔ  ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ َوِنَزَة َو ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی هَٔصاوٕ َو ًِ اِلَولٔئس بِ َة َو ًُ وَُليَّ يُل ابِ

 َٔ َي  َ٘ ٌِ َیزِ إَٔذا أََراَز أَ َِ اؤْس  َٔ أُ َوهَُو  لََّه َيِْقَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ أُ َوائَٔصَة  ِسَر َما َيِْقَ َٔ ٌْ أَِرَبٔىیَن نیَّة اَو   إِٔنَسا

( اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، فدیل نب ایب اشہؾ، اوبرکب نب دمحم، رمعة، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی )لفن امنز ںیم

 ھٹیب رک رقآت رکےت رےتہ بج روکع رکےن ےتگل وت اچسیل آایت یک دقبر ڑھکے وہ اجےت ۔

 ، اامسلیع نب ہیلع، فدیل نب ایب اشہؾ، اوبرکب نب دمحم، رمعة، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفن امنز ) البذعر( ھٹیب رک ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 لفن امنز ) البذعر( ھٹیب رک ڑپانھ

     1227    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومزواٌ وثنانی، وبسالىزیز بً ابی حازو، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ :  راوی

 ٔ ًُ أَب ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
اَلِت َما َرأَیُِت َحسَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ی َحازٔوٕ َو

 ٔ َّْ َزَخَل ف ائّٔنا َحً َٔ ًِ َظََلةٔ اللَِّئل إَٔلَّ  ِّی فٔی َشِيٕئ ٔم َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی َجالّٔسا َر َجَىَل ُيَعَّ َِ  ًِ ی الِس

 َّْ َجَس َحً َُ أََها َو ََِْقَ اَو  َٔ ٌَ نَیّة  ٌَ نیَّة أَِو ثَََلثُو ائَتٔهٔ أَِرَبُىو ًِ رٔقَ  إَٔذا بَقَٔی َوَلِيهٔ ٔم

اوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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 ڑپےتھ یہ داھکی۔ اہیں کت ہک آپ یک رمع زایدہ وہیئگ وت آپ ھٹیب رک امنز ڑپےنھ ےگل۔ ٰیتح ہک بج وک رات ےک ونالف ڑھکے وہ رک

 آپ یک )رقمرہ دقمار رقآت ںیم ےس سیت اچسیل آایت رہ اجںیت وت ڑھکے وہ رک ڑپےتھ افر )روکع ف وجسد( ںیم ےلچ اجےت ۔

 رعفة، رعفة، رضحت اعہشئاوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اشہؾ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 لفن امنز ) البذعر( ھٹیب رک ڑپانھ

     1228    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی ابی شیبہ، مىاذ بً مىاذ، حنيس، حرضت وبساهَّل بً شٕيٖ وٕيَّی :  راوی

ٖٕ الِ  ًٔ َشٕٔي ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ حَُنِيٕس َو ًُ ُمَىاذٕ َو ثََيا ُمَىاذُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ أَِلُت َوائَٔصَة َو َُ اَل  َٔ ِئَِّی  َٕ ُى

ؤل ا ُُ َٔ َظََلةٔ َر ائّٔنا َوَلِيَّل ـَؤیَّل  َٔ ِّی َلِيَّل ـَؤیَّل  ٌَ ُيَعَّ اَلِت كَا َٕ َِ ِئل  لََّه بٔاللَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ائّٔنا هَّلٔ َظَّ َٔ أَ  إَٔذا رَقَ َِ اؤّسا 

اؤّسا َٔ َي  َ٘ اؤّسا َر َٔ أَ  ائّٔنا َوإَٔذا رَقَ َٔ َي 
َ٘  َر

رضحت دبعاہلل نب قیقش یلیقع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ، دیمح، 

فملس یک امنز ےک قلعتم وپاھچ۔ وت رفامای آپ یسک رات ڑھکے وہ رک وطلی امنز ڑپےتھ افر یسک رات ھٹیب رک وطلی امنز ڑپےتھ۔ بج 

 فر بج ھٹیب رک رقآت رکےت ےھٹیب ےھٹیب روکع رک ےتیل ۔ڑھکے وہ رک رقآت رکےت وت ڑھکے ڑھکے یہ روکع ںیم ےلچ اجےت ا

 اوبرکب نب ایب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ، دیمح، رضحت دبعاہلل نب قیقش یلیقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےتھ ےس آداھ وثاب ےہھٹیب رک امنز ڑپےتھ ںیم ڑھکے وہ رک امن
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ھٹیب رک امنز ڑپےتھ ںیم ڑھکے وہ رک امنز ڑپےتھ ےس آداھ وثاب ےہ

     1229    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، ٔفبہ، اونض، حبيب بً ابی ثابت، وبساهَّل بً بایاہ، حرضت وبساهَّل بً ونزو :  راوی  وثناٌ بً ابی شیبہ، یحٌ

 ًٔ ًِ َحبٔئب بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ُِٔفَبُة َو ثََيا  ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًِ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو  بِ

 ٔ ِّی َجال َه َمزَّ بٔهٔ َوهَُو ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوِنزٕو أَ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ْٔ بَابَاُه َو اَل َظََلةُ اِلَجالٔٔس َوََّی الِيِع َٕ َِ ّسا 

ائٔٔه  َٕ ًِ َظََلةٔ اِل  ٔم

ی ہ، اشمع، بیبح
نب ایب اثتب، دبعاہلل نب ابایہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک فہ ھٹیب  امثعؿ نب ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ، َغ

رک امنز ڑپھ رےہ ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقبی ےس سگرے وت رفامای ھٹیب رک ڑپےتھ فاےل یک امنز )وثاب ےک اابتعر ےس( 

 آدیھ ےہ ڑھکے وہ رک ڑپےنھ فاےل یک امنز ےس ۔

ی ہ، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، دبعاہلل نب ابایہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف امثعؿ نب :  رافی
 ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ، َغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ڑپےتھ ےس آداھ وثاب ےہ ھٹیب رک امنز ڑپےتھ ںیم ڑھکے وہ رک امنز

     1230    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، برش بً ونز، وبساهَّل بً جىرف، اُناويل بً محنس بً ُىس، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًُ وَُنزَ  ثََيا برِٔشُ بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ًِ  َحسَّ ِىٕس َو َُ  ًٔ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثَىْٔ إ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َحسَّ
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ا َٕ َِ ُُٔىوّزا   ٌَ و ا ُيَعلُّ ُّ أَی أُىَا َج رَفَ َه ََخَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمالٕٔک أَ اؤٔس َوََّی الِيِع أَىَٔس بِ َٕ ْٔ َل َظََلةُ اِل

ائٔٔه  َٕ ًِ َظََلةٔ اِل  ٔم

ی، رشب نب رمع، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم نب دعس، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

اےل ہیلع فآہل فملس ےلکن وت داھکی ھچک ولگ ھٹیب رک امنز ڑپھ رےہ ںیہ وت رفامای ھٹیب رک ڑپےنھ فاےل یک امنز آدیھ ےہ ڑھکے وہ رک ڑپےنھ ف

 ز ےس۔یک امن

ی، رشب نب رمع، دبعاہلل نب رفعج، اامسلیع نب دمحم نب دعس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رک امنز ڑپےتھ ےس آداھ وثاب ےہ ھٹیب رک امنز ڑپےتھ ںیم ڑھکے وہ

     1231    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً ہَلل ظوآ، یزیس بً زْیي، حسین مىله، وبساهَّل بً بزیسہ، حرضت ونزاٌ بً حعین :  راوی

یِٕي  َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ ًٔ حَُعیِٕن  َحسَّ ٌَ بِ ًِ ؤِنَزا ًٔ بَُزیَِسَة َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ حَُسیِٕن اِلُنَىِلٔه َو َو

ائّٔنا  َٔ َّی  ًِ َظَّ اَل َم َٔ اؤّسا  َٔ ِّی  ًِ الزَُّجٔل ُيَعَّ َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أََل َر َُ َُّه  اؤّس أَى َٔ َّی  ًِ َظَّ َِِؽُل َوَم ُهَو أَ ا َِ

اؤسٔ  َٕ ٔ اِل ُْ أَِجز َلهُ نِٔع َِ َّی ىَائّٔنا  ًِ َظَّ ائٔٔه َوَم َٕ ٔ اِل ُْ أَِجز َلُه نِٔع َِ 

رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، نیسح ب مل، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رمد ےک 

ےس وپاھچ۔ رفامای سج ےن ڑھکے وہ رک امنز ڑپیھ وت ہی الضف ےہ افر سج ےن ھٹیب رک امنز ڑپےنھ ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ھٹیب رک امنز ڑپیھ وت اس وک ڑھکے وہےن فاےل ےس آداھ وثاب ےلم اگ افر سج ےن ٹیل رک امنز ڑپیھ وت اس وک ھٹیب رک امنز ڑپےنھ فاےل 

 ےس آداھ وثاب ےلم اگ ۔
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 ب مل، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح رشب نب الہؽ وصاػ، سیدی نب زرعی، نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض اولافت یک امنزفں اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض اولافت یک امنزفں اک ایبؿ

     1232    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ و و٘يي، اونض، وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ثََيا َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ اِْلَِوَنٔض ح و َحسَّ ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َوَو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ًِ بِ َو٘ٔيْي َو

َّی اهَّلُ َولَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا َمزَٔؿ َر اَلِت َلنَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو لََّه َمَزَؼُه الَّٔذی َماَت ِٔيهٔ اِْلَِوَنٔض َو َُ ِيهٔ َو

ِلُيَعِل بٔاليَّ  َِ اَل ُمزُوا أَبَا برَِکٕ  َٕ َِ ََلةٔ  َل َجاَئ بََٔلْل یُِؤذٔىُُه بٔالعَّ ُٕ ا َث اَل أَبُو ُمَىاؤَیَة َلنَّ َٔ ٌَّ أَبَا برَِکٕ َو ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ ُِٔلَيا یَا َر أس 

ْٖ َوَم  ْْ َتِىىْٔ َرٔٔي ي ُٔ اَل ُمزُوا أَبَا برَِکٕ َرُجْل أَ َٕ َِ َّی بٔاليَّأس  ََِعَّ َلِو أََمزَِت وَُنَز  َِ ََل َيِسَتٔفيُي  َِ اَمَک َیِبکٔی  َٕ وُو َم ُٕ ًَْ َما َي

َوَجَس  َِ َّی بٔاليَّأس  ََِعَّ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ  ِلَيا إ َُ أَِر َِ اَلِت  َٔ  َْ ُُ ًَّ َظَواحَٔباُت یُو ُ َّٙ إٔى َِ ِلُيَعِل بٔاليَّأس  ولُ َِ ُُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ   َر اهَّلٔ َظَّ

َِلَ  ٌٔ فٔی اِْلَِرٔؿ  ا ََلةٔ یَُهاَزی بَیَِن َرُجَلیِٔن َورِٔجََلُه َتُدفَّ ٔلَی العَّ َج إ َِرَخَ ّة  َّّ ٔسهٔ خٔ ِّ ًِ َن َه ٔم لَّ َُ ا أََحسَّ بٔهٔ أَبُو برَِکٕ َذَهَب َو نَّ

َّی اهَّلُ ُّْ َظَّ ٔي أَِومَی إَٔلِيهٔ اليَّ َِ  َ
ٌَ أَبُو برَِکٕ  لَٔیَتأََخَّ َِکَا ٔلَی َجِئب أَبٔی برَِکٕ  َّْ أَِجَلَساُه إ ََِجاَئ َحً اَل  َٔ ٌِ َمکَاىََک  َه أَ لَّ َُ َوَلِيهٔ َو

َبٔی برَِکٕ  ٌَ بٔأ و َه َواليَّاُس َیأَِتنُّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ  َیأَِتهُّ بٔالئَّي

 نب دمحم، فعیک، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ف فعیک، اشمع، یلع

 ہیلع فآہل فملس اس امیبری ںیم التبم وہےئ سج ںیم ااقتنؽ وہا )افر اوباعمفہی ےن اہک بج امیبر وہےئ( وت البؽ آوکپ امنز یک االطع دےنی

ای اوبرکب ےس وہک ولوگں وک امنز ڑپاھےئ۔ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ےک ےئل آےئ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

اوبرکب رقیق ابلقل رمد ںیہ بج آیکپ ہگج ڑھکے وہں ےگ )وت آپ ےک ایخؽ ےس( رفےن ںیگل ےگ۔ اس ےئل امنز یھب ہن ڑپاھ 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ای اوبرکب ےس وہک امنز ڑپاھںیئ۔  م وت ویفس ہیلع  ںیک ےگ ارگ آپ رمع وک مکح دںی افر فہ امنز ڑپاھںیئ )وت ہی ااھچ وہاگ( آپ ےن رفام

االسلؾ ےک اسھت فایل وہ )ےسیج رضحت ویفس ہیلع االسلؾ ےک اسھت زاخیل ےن ہی اعمہلم ایک ہک وعروتں یک دوعت یک افر دصقم دوعت ہن 

یہ  م اظرہ ںیم وت ہی ہہک ریہ وہ اہک یھت ہکلب ویفس ےک نسح فامجؽ اک ااہظر وصقمد اھت اتہک فہ وعرںیت زاخیل وک ذعمفر ںیھجمس( اےسی 

اوبرکب رنؾ دؽ آدیم ںیہ امنز ںیم رفےن ںیگل ےگ الص دصقم ہی ےہ ہک ولگ اوبرکب وک وحنمس ہن ےنھجمس ںیگل ارگ ریمی فافت وہیئگ وت 

اجیھب۔ آپ امنز ڑپاھےن ےگل۔ رھپ اؿ وک دنسپ ہن رکںی ےگ اس ابت ےس اوبرکب وک اچبان اچ یت وہ( اعہشئ رفامیت ںیہ ہک مہ ےن اوبرکب وک الہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسحمس ایک ہک اب تعیبط یکلہ وہیئگ ےہ وت دف رمدفں ےک اہسرے امنز ےئلیک رشتفی الےئ افر 

 اہلل آپ ےک دقؾ ابمرک زنیم رپ ٹسھگ رےہ ےھت۔ بج اوبرکب وک آپ یک رشتفی آفری اک ااسحس وہا وت ےھچیپ ےنٹہ ےگل۔ یبن یلص

ہیلع فآہل فملس ےن ااشرہ ےس رفامای ہک اینپ ہگج رپ روہ افر آےت رےہ ٰیتح ہک اؿ دف رمدفں ےن آپ وک اوبرکب ےک اسھت یہ اھٹب دای وت 

 اوبرکب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افر ولگ اوبرکب یک ادتقاء رک رےہ ےھت ینعی اامؾ یبن ےھت افر دیسان اوبرکب ربکم ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ف فعیک، اشمع، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض اولافت یک امنزفں اک ایبؿ

     1233    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ ظسيٕہ :  راوی

ًُ أَبٔی َشِیَبَة حَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَلِت أََمَز َر َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ سَّ

ولُ  ُُ َوَجَس َر َِ ِّی بٔهِٔه  ٌَ ُيَعَّ َِکَا َِّی بٔاليَّأس فٔی َمَزٔؼهٔ  ٌِ ُيَعَّ لََّه أَبَا برَِکٕ أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو لََّه  اهَّلٔ َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

وُل اهَّلٔ  ُُ َِأََشاَر إَٔلِيهٔ َر َتأََِخَ  ُِ ا َرنُه أَبُو برَِکٕ ا َلنَّ َِ َج َوإَٔذا أَبُو برَِکٕ یَُؤوُّ اليَّاَس  َِرَخَ ّة  َّّ َنا خٔ َ٘ َه أَِی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِجَلَس َر َّی اهَّلُأَىَِت  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی بَٔعََلةٔ َر ٌَ أَبُو برَِکٕ ُيَعَّ َِکَا ٔلَی َجِيبٔهٔ  لََّه حَٔذاَئ أَبٔی برَِکٕ إ َُ   َوَلِيهٔ َو
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ٌَ بَٔعََلةٔ أَبٔی برَِکٕ  لََّه َواليَّاُس ُيَعلُّو َُ  َوَلِيهٔ َو

اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت 

 یکلہ 

 

عی ت
طی 
ےن امیبری ںیم اوبرکب وک امنز ڑپاھےن اک مکح دای۔ آپ ےن امنز ڑپاھین رشفع یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

اوبرکب ےن آپ وک داھکی وت ےھچیپ ےنٹہ ےگل۔ آپ ےن ااشرہ ےس وسحمس وہیئ۔ آپ ابرہ ےلکن وت اوبرکب ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت۔ بج 

 دھکی دھکی عنم رفامای ہک اینپ احتل رپ یہ روہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب ےک ولہپں ںیم ربارب یہ ھٹیب ےئگ وت اوبرکب یبن وک

  ےھت ۔رک امنز ڑپھ رےہ ےھت افر ولگ اوبرکب یک امنز ےک اطمقب امنز ڑپھ رےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ولافت یک امنزفں اک ایبؿروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض ا

     1234    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وبساهَّل بً زاؤز، ُلنہ بً بہيق، نىيه بً ابی ہيس، ىبيق بً رشیق، حرضت ُاله بً وبيس :  راوی

َلنَ  َُ اَل  َٔ ًِ َ٘ٔتابٔهٔ فٔی بَِیتٔهٔ  ًُ َزاُوَز ٔم ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ أَىَِبأَىَا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا َنِّصُ بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ نَُىِئه بِ ًُ ىُبَِيٕق أَىَِبأَىَا َو ُة بِ

اَل أٌُیِٔمَ  َٔ ًٔ وُبَِيٕس  الٔٔه بِ َُ  ًِ یٕق َو ًٔ رَشٔ ًِ ىُبَِئق بِ اَل هِٔيٕس َو َٕ َِ  َٗ ا َِ َه فٔی َمَزٔؼهٔ ثُهَّ أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َوََّی َر

 ُ ِلُيَعِل بٔاليَّأس ثُهَّ أ َِ ٌِ َوُمزُوا أَبَا برَِکٕ  ِلُيَؤِذ َِ اَل ُمزُوا بََٔلَّل  َٔ الُوا َنَىِه  َٔ ََلةُ  ِت العَّ اَل أََحرَضَ أََحرَضَ َٕ َِ  َٗ ا َِ َ أ َِ ِت ٌیِٔمَ َوَلِيهٔ 

ِلُيَعِل بٔاليَّأس ثُهَّ أٌُیِٔمَ َولَ  َِ ٌِ َوُمزُوا أَبَا برَِکٕ  ِلُيَؤِذ َِ اَل ُمزُوا بََٔلَّل  َٔ الُوا َنَىِه  َٔ ََلةُ  ََلةُ العَّ ِت العَّ اَل أََحرَضَ َٕ َِ  َٗ ا َِ َ أ َِ ِيهٔ 

ِليُ  َِ ٌِ َوُمزُوا أَبَا برَِکٕ  ِلُيَؤِذ َِ اَل ُمزُوا بََٔلَّل  َٔ الُوا َنَىِه  اَو َذلَٔک َٔ َٔ ْْ إَٔذا  ي ُٔ ٌَّ أَبٔی َرُجْل أَ ٔ اَلِت َوائَٔصُة إ َٕ َِ َعِل بٔاليَّأس 

ِلُيَؤ  َِ اَل ُمزُوا بََٔلَّل  َٕ َِ  َٗ ا َِ َ أ َِ ٌَیَِرُه ثُهَّ أٌُیِٔمَ َوَلِيهٔ  َلِو أََمزَِت  َِ اَو یَِبکٔی ََل َيِسَتٔفيُي  َٕ ِلُيَعِل بٔاليَّ اِلَن َِ ٌِ َوُمزُوا أَبَا برَِکٕ  أس ِذ

َّی بٔال ََِعَّ ٌَ َوأُٔمَز أَبُو برَِکٕ  أَذَّ َِ أُٔمَز بََٔلْل  َِ اَل  َٔ  َْ ُُ َْ أَِو َظَواحَٔباُت یُو ُُ ًَّ َظَواحُٔب یُو ُ َّٙ إٔى َّی َِ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ يَّأس ثُهَّ إ
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ُٙٔئ َوَليِ  ًِ أَتَّ اَل اىُِمزُوا لٔی َم َٕ َِ ّة  َّّ لََّه َوَجَس خٔ َُ ا َرنُه أَبُو برَِکٕ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َلنَّ َِ َٙأَ َوَلِيهَٔنا  اتَّ َِ ََِجائَِت بَزٔیَزةُ َوَرُجْل نََخُ  هٔ 

لََّه حَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌِ اثِبُِت َمکَاىََک ثُهَّ َجاَئ َر أَِوَمأَ إَٔلِيهٔ أَ َِ َٙٔغ  َّ َذَهَب لَٔیِي ٔلَی َجِئب أَبٔی برَِکٕ َحً َّْ َجَلَس إ ً ْ

اَل أَبُو َوِبس اهَّلٔ هَ  َٔ ُٔبَٔؾ  َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ َضْ أَبُو برَِکٕ َظََلَتُه ثُهَّ إ ٌَیِرُ َٔ یْب َلِه یَُحِس ُِ بٔهٔ  َذا َحٔسیْث ََغٔ

ًٔ َوَّٓٔیٕ   َنِّصٔ بِ

 ی ط، میعن نب ایب
ی، دبعاہلل نب داؤد، ہملس نب ي ہ

م

 

 ہ ض
ج

 ی ط نب رشطی، رضحت اسمل نب دیبع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص  رصن نب یلع 
ي

 

دنہ، ب

ےس وہک ہک اہلل ہیلع فآہل فملس وک امیبری ںیم ےب وہیش وہیئگ اافہق وہا وت رفامای ایک امنز اک فتق وہایگ ؟ احصہب ےن رعض ایک یج۔ رفامای البؽ 

ےب وہیش وہیئگ۔ بج اافہق وہا وت وپاھچ ایک امنز اک فتق وہ ایگ ؟ رعض ایک اذاؿ دںی افر اوبرکب ےس وہک ہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ۔ رھپ 

اک فتق یج۔ رفامای البؽ ےس وہک ہک اذاؿ دںی افر اوبرکب ےس وہک ہک ولوگں امنز ڑپاھںیئ رھپ ےب وہیش وہیئگ بج اافہق وہا وت رفامای ایک امنز 

ر اوبرکب ےس وہک ہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ وت اعہشئ ےن رعض ایک ریمے فادل وہ ایگ ؟ رعض ایک یج۔ رفامای البؽ ےس وہک ہک اذاؿ دںی اف

رمد رقیق ابلقل ںیہ بج اس ہگج ڑھکے وہں ےگ وت )آپ ےک ایخؽ ےس( رفےن ںیگل ےگ افر امنز ہن ڑپاھ  ںیک ےگ۔ ذہلا ارگ 

 البؽ ےس وہک ہک اذاؿ دںی افر اوبرکب ےس وہک ہک آپ یسک افر ےس ہہک دںی )وت رتہب وہاگ( رھپ ےب وہیش وہیئگ رھپ اافہق وہا وت رفامای

 ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ  م وت ویفس ےک اسھت فاایلں وہ۔ رافی ےتہک ںیہ رھپ البؽ وک مکح دای ایگ اوہنں ےن اذاؿ دی افر اوبرکب وک آپ اک

ملس وک تعیبط یکلہ وسحمس وہیئ۔ وت رفامای یسک وک مکح انس ایگ وت اوہنں ےن امنز ڑپاھین رشفع رک دی۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

دوھکی ہک ںیم اس ےس اہسرا ولں۔ اےنت ںیم )اعہشئ یک ابدنی( ربریہ افر اکی اصبح )ہداس ای یلع( آےئ۔ آپ اےکن اہسرے 

ے روہ رھپ رشتفی الےئ۔ بج اوبرکب ےن آپ وک رشتفی الےت داھکی وت ےھچیپ ےنٹہ ےگل۔ آپ ےن ااشرہ ےس رفامای اینپ ہگج رہھٹ

ہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آ رک اوبرکب ےک اسھت ھٹیب ےئگ اہیں کت ہک اوبرکب ےن امنز وپری یک رھپ اےکس دعب روسؽ اہلل یلص ا

 ہیلع فآہل فملس اک ااقتنؽ وہ ایگ ۔

 ی ط نب  :  رافی
ي

 

 ی ط، میعن نب ایب دنہ، ب
ی، دبعاہلل نب داؤد، ہملس نب ي ہ

م

 

 ہ ض
ج

 رشطی، رضحت اسمل نب دیبعرصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض اولافت یک امنزفں اک ایبؿ

     1235    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اَسائيل، ابواُحٖ، ارٔه بً رشحبيل، حرضت ابً وباس :  راوی

ِحبٔيَل  ًٔ رُشَ ٔه بِ َٔ ًِ اِْلَِر َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ائٔيَل َو ًِ إَِٔسَ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ا َحسَّ اَل َلنَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َو

اَل اِزوُوَم  َٕ َِ ٌَ فٔی بَِئت َوائَٔصَة  َه َمَزَؼهُ الَّٔذی َماَت ِٔيهٔ كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت َوائَٔصُة یَا زَٔؿ َر َٔ ا  ا لٔی َولٔيًّ

وَل اهَّلٔ  ُُ َعُة َیا َر ِّ اَلِت َح َٔ اَل اِزوُوُه  َٔ وَل اهَّلٔ ىَِسوُو َلَک أَبَا برَِکٕ  ُُ وَل َر ُُ ِؽٔل َیا َر َّ اَلِت أُوُّ اِل َٔ اَل اِزوُوُه  َٔ ىَِسوُو َلَک وَُنَز 

لََّه َر  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِي َر ا اِجَتَنُىوا َر َلنَّ َِ اَل َنَىِه  َٔ اَل وَُنزُ اهَّلٔ ىَِسوُو َلَک اِلَىبَّاَس  َٕ َِ ََٙت  َس َِ َيَمَز  َِ هُ  َُ أِ

ولٔ  ُُ ًِ َر ِلُيَعِل  ُٔوُموا َو َِ اَل ُمزُوا أَبَا برَِکٕ  َٕ َِ ََلةٔ  لََّه ثُهَّ َجاَئ بََٔلْل یُِؤذٔىُُه بٔالعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَلِت  اهَّلٔ َظَّ َٕ َِ بٔاليَّأس 

ْٖ َحّٔصْ َوَمًَْ ََل یََزاَک یَِبکٔی َواليَّا ٌَّ أَبَا برَِکٕ َرُجْل َرٔٔي ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ ِّی بٔاليَّأس َوائَٔصُة یَا َر َلِو أََمزَِت وَُنَز ُيَعَّ َِ  ٌَ ُس َیِبُٙو

َِرَخَ  ّة  َّّ ِّٔسهٔ خٔ َه فٔی َن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َوَجَس َر َِ َّی بٔاليَّأس  ََِعَّ َج أَبُو برَِکٕ  َج یَُهاَزی بَیَِن َرُجَلیِٔن َورِٔجََلُه َِرَخَ

َلنَّ  َِ ٌٔ فٔی اِْلَِرٔؿ  ا َُ َتُدفَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي  إَٔلِيهٔ اليَّ
َ أَِوَمأ َِ ََِذَهَب لَٔيِسَتأَِٔخَ  َبٔی برَِکٕ  بَُّحوا بٔأ َُ َه أَِی ا َرنُه اليَّاُس  لَّ

َِکَا اَو أَبُو برَِکٕ  َٔ ًِ َینٔیئهٔ َو ََِجَلَس َو َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِجاَئ َر َّی اهَّلُ َمکَاىََک  ِْ َظَّ ٌَ أَبُو برَِکٕ َیأَِتهُّ بٔالئَّي

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ َوبَّإس َوأََخَذ َر اَل ابِ َٔ ٌَ بٔأَبٔی برَِکٕ  و َه َواليَّاُس َیأَِتنُّ لَّ َُ ًِ َحِيُث َوَلِيهٔ َو ائَٔة ٔم ًِ اِلْٔقَ َه ٔم
لَّ َُ هٔ َو

اَل َو  َٔ ََ أَبُو برَِکٕ  ٌَ بََل َه فٔی َمَزٔؼهٔ َذلَٔک كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََِناَت َر اَل  َٔ يَُّة  َذا السُّ َ٘  ٘ٔيْي َو

یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، ارمق نب رشلیبح، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اعہشئ ےک رھگ ےھت۔ اعہشئ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! مہ آپ ےک ےئل اوبرکب وک البںیئ۔ ہصفح  رمض فافت ںیم التبم وہےئ وت

ےن رعض ایک مہ آپ ےک ےئل رمع وک البںیئ۔ اّؾ الضفل ےن رعض ایک مہ آپ ےک ےئل ہداس وک البںیئ ؟ رفامای کیھٹ ےہ۔ بج بس 

ابمرک ااھٹ رک داھکی افر اخومش وہ ےئگ وت رمع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع عمج وہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس 

فآہل فملس ےک اپس ےس اھٹ اجںیئ۔ رھپ البؽ ےن احرض وہ رک االطع دی ہک امنز اک فتق وہ ایگ۔ وت آپ ےن رفامای اوبرکب ےس وہک ہک 

اوبرکب رمد قیق ابلقل افر مک وگ ںیہ افر بج آپ وک ہن د ےگ ں ےگ  ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ وت اعہشئ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ !
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وت رفےن ںیگل ےگ افر ولگ یھب رفےن ںیگل ےگ۔ ذہلا ارگ آپ وک مکح دںی ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ )وت رتہب وہاگ( وس )بسح 

 فآہل فملس وک تعیبط یکلہ وسحمس وہیئ وت آپ اراشد( اوبرکب رشتفی الےئ افر ولوگں وک امنز ڑپاھےن ےگل رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

دف رمدفں ےک اہسرے ابرہ رشتفی الےئ افر آپ ےک اپؤں زنیم رپ ٹسھگ رےہ ےھت۔ بج ولوگں ےن آپ وک داھکی وت اوبرکب وک 

ِ اہک فہ ےھچیپ ےنٹہ ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ااشرہ
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
ےس رفامای ہک اینپ ہگج رہھٹے روہ  وتمہج رکےن ےک ےئل 

یک  افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرک اؿ یک داںیئ رطػ ھٹیب ےئگ افر اوبرکب ڑھکے رےہ افر اوبرکب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فںیہ ےس رقآت رشفع رفامیئ  ادتقاء رک رےہ ےھت افر ولگ اوبرکب یک ادتقاء رک رےہ ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 وہایگ ۔اہجں اوبرکب ےچنہپ ےھت۔ فعیک ےتہک ںیہ ہک تنس یہی ےہ۔ رفامای ہک رھپ ایس امیبری ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااقتنؽ 

 یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، اوباقحس، ارمق نب رشلیبح، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اےنپ یسک ایتم ےک ےھچیپ امنز رپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ز رپانھروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اےنپ یسک ایتم ےک ےھچیپ امن

     1236    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، ابً ابی وسی، حنيس، برک بً وبساهَّل، حنزة بً مٍیرة بً شىبہ، حرضت مٍیرہ بً شىبہ :  راوی

ًِ حَُنِيٕس وَ  ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َو ثََيا ابِ ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ًٔ ُشِىَبَة َو ًٔ اِلُنٍٔیَرةٔ بِ ًِ َحِنزََة بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ًِ برَِکٔ بِ

َّی بٔهِٔه َوِبُس  ِس َظَّ َٔ ِوؤ َو َٕ ٔلَی اِل َِاىَِتَهِیَيا إ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َْ َر اَل َتَدلَّ أَ َلنَّ َِ َىّة  ِ٘ ٕٓ َر ًُ َوِو ًٔ بِ  الزَِّحَن

َّی اهَّلُ َوَليِ  ُّْ َظَّ  إَٔلِيهٔ الئَّي
َ أَِوَمأ َِ  ُ

َه َذَهَب یََتأََخَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ِس أََحسَّ بٔاليَّ َٔ اَل َو َٔ ََلَة  ٌِ یُتٔهَّ العَّ َه أَ لَّ َُ هٔ َو

َِِىلِ  ا َِ َذلَٔک  َ٘  أَِحَسِيَت 

زمحة نب ریغمة نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیمح، رکب نب دبع اہلل،
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فآہل فملس )رفس ںیم( ےھچیپ رہ ےئگ وت مہ ولوگں ےک اپس اس فتق ےچنہپ ہک دبعارلنمح نب وعػ اؿ وک اکی رتعک ڑپاھ ےکچ ےھت بج 

 ےھچیپ ےنٹہ ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ااشرہ ےس اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رشتفی آفری اک ااسحس وہا وت

امجتع  رفامای ہک امنز وپری رکفاںیئ افر )امنز ےک دعب( رفامای  م ےن ااھچ ایک ااسی یہ ایک رکف )ہک رفس ںیم ارگ ریمی آدم یک وت ع ہن وہ وت

 رکفا دای رکف( ۔

  نب دبعاہلل، زمحة نب ریغمة نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعشدمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیمح، رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ اس ےئل انب ای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ اس ےئل انب ای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ

     1237    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسة بً ُلامیٌ، ہصاو بً رعوة، رعوة، وائصہ :  راوی

لَ  ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَلِت اِشَتکَی َر َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ٌَ َو امِیَ

َّی اهَّلُ ُّْ َظَّ ی الئَّي
َّ ََِعَّ ًِ أَِظَحابٔهٔ َيُىوزُوىَُه  ََِسَخَل َوَلِيهٔ ىَاْس ٔم َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ََِعلَّوِ اهَّلٔ َظَّ َه َجالّٔسا  لَّ َُ ا  َوَلِيهٔ َو

َٔماُو لُٔيِؤَتهَّ بٔهٔ  ِْ ََّنا ُجٔىَل ا اَل إٔى َٔ  َٓ ا اِنَّصَ َلنَّ َِ ٌِ اِجلُٔسوا  َِأََشاَر إَٔلِيهِٔه أَ ََِي  بَٔعََلتٔهٔ َٔٔياّما  ُىوا َوإَٔذا َر َ٘ اِر َِ َي  َ٘ إَٔذا َر َِ

ا ُّ وا ُجلُو ََِعلُّ َّی َجالّٔسا  ُىوا َوإَٔذا َظَّ َِ اِر َِ 

ؿ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، اعہشئ رفامیت ںیہ ہک یبن امیبر وہےئ وت ھچک احصہب ایعدت ےئلیک احرض وہےئ وت اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلس

افر السؾ  یبن ےن ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ افر اؿ احصہب ےن ڑھکے وہ رک آیکپ ادتقاء ںیم امنز ادا یک وت یبن ےن اؿ وک ااشرہ ےس رفامای ہک ھٹیب اجؤ

ؾ ایس ےئل انبای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ۔ ذہلا بج فہ روکع رکے وت  م یھب روکع رکف افر بج فہ رس ریھپےن ےک دعب رفامای اام
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 ااھٹےئ وت  م یھب رس ااھٹؤ افر بج فہ ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت  م یھب ھٹیب رک امنز ڑپوھ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ اس ےئل انب ای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ

     1238    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ٌَّ اليَّئ  ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًَ َحسَّ َه ُِصٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ

هُ اِْلَ  ُّٕ َُِجٔحَض ٔش ًِ رَفَٕس  َضْ َو َٔ ا  َلنَّ َِ ُُٔىوّزا  اؤّسا َوَظلَِّیَيا َوَرائَهُ  َٔ َّی بَٔيا  ََِعَّ ََلةُ  ِت العَّ ََِسَخِلَيا َنُىوزُُه َوَحرَضَ  ًُ یَِن

 َٔ ُىوا َوإَٔذا  َ٘ َِاِر َي  َ٘ َٙبِرُوا َوإَٔذا َر َِ ََّر  ب َ٘ إَٔذا  َِ َٔماُو لُٔيِؤَتهَّ بٔهٔ  ِْ ََّنا ُجٔىَل ا اَل إٔى َٔ ََلَة  َُ العَّ ولُوا َربََّيا اَل  ُٕ َِ ًِ َحنَٔسُه  نَٔي اهَّلُ لَٔن

ُُٔىوّزا أَِجَنٔىیَن  وا  ََِعلُّ اؤّسا  َٔ َّی  ُجُسوا َوإَٔذا َظَّ ُِ ا َِ َجَس  َُ  َوَلَک اِلَحِنُس َوإَٔذا 

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن وھگڑے ےس رگ ڑپے وت آپ یک داںیئ اجبن 

 یئگ۔ مہ آپ یک ایعدت ےک ےئل احرض وہےئ بج امنز اک فتق وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ افر لھچ

مہ ےن آپ ےک ےھچیپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپیھ بج امنز وپری رکیل وت رفامای اامؾ وک ایس ےئل انبای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ بج 

 فہ ریبکت ےہک
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ی 
َ
ـُ( ےہک وت  م )ر

َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
ش

( وہک  وت  م یھب ریبکت وہک افر بج فہ روکع رکے وت  م یھب روکع رکف افر بج فہ ) ْد ُ
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل

 افر بج فہ دجسہ رکے وت  م یھب دجسہ رکف افر بج فہ ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت ھٹیب رک امنز ڑپوھ ۔

 ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسن نب امکل اشہؾ نب امعر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ اس ےئل انب ای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ

     1239    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ہصيه بً بصیر، ونز بً ابی ُلنہ، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔيهٔ َو َلَنَة َو َُ ًٔ أَبٔی  ًِ وَُنَز بِ ٕ َو ًُ َبٔصیر ثََيا هَُصِيُه بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  أَبٔی هَُزیَِزَة 

َِإٔذَ  َٔماُو لُٔيِؤَتهَّ بٔهٔ  ِْ ََّنا ُجٔىَل ا َه إٔى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ َحنَٔسُه َظَّ نَٔي اهَّلُ لَٔن َُ اَل  َٔ ُىوا َوإَٔذا  َ٘ َِاِر َي  َ٘ َٙبِرُوا َوإَٔذا َر َِ ََّر  ب َ٘ ا 

ُُٔىوّزا ََِعلُّوا  اؤّسا  َٔ َّی  ٌِ َظَّ ٔ ََِعلُّوا َٔٔياّما َوإ ائّٔنا  َٔ َّی  ٌِ َظَّ ٔ ولُوا َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس َوإ ُٕ َِ 

یب ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ نب ریشب، رمع نب ا

فر رفامای اامؿ ایس ےئل رقمر ایک اجات ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ بج فہ ریبکت ےہک وت  م ریبکت وہک افر بج روکع رکے وت  م روکع رکف ا

ـُ( ےہک وت )
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
ش

( وہک افر ارگ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےھ وت  م ڑھکے وہ رک امنز ڑپوھ افر ارگ ھٹیب رک امنز بج ) ْد ُ
َم
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ی 
َ
ر

 ڑپےھ وت  م ھٹیب رک امنز ڑپوھ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ نب ریشب، رمع نب ایب ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اامؾ اس ےئل انب ای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ

     1240    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، ابوزبیر، جابز :  راوی

اَل اِشتَ حَ  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ سَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ کَی َر
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َٙبِرُ يُِسنُٔي اليَّ  اؤْس َوأَبُو برَِکٕ یُ َٔ ََِعلَِّیَيا َوَرائَُه َوهَُو  َه  لَّ َُ َىِسىَا َو َٕ َِ َِأََشاَر إَٔلِیَيا  َت إَٔلِیَيا رَفَنىَا َٔٔياّما  َّ اِلَت َِ اَس َتِٙبٔیَرُه 

ٌَ وَ  وُمو ُٕ َِارَٔس َوالزُّوؤ َي َىلُوا ِِٔىَل  ِّ ٌِ َت ٌِ ِ٘ٔستُِه أَ ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ ا  َلنَّ َِ ُُٔىوّزا  ََل ََِعلَِّیَيا بَٔعََلتٔهٔ  َِ ُُٔىوْز  ََّی ُملُو٘ٔهِٔه َوهُِه 

َى  ِّ ُُٔىوّزاَت ََِعلُّوا  اؤّسا  َٔ َّی  ٌِ َظَّ ٔ وا َٔٔياّما َوإ ََِعلُّ ائّٔنا  َٔ َّی  ٌِ َظَّ ٔ تُِٔٙه إ وا بٔأَئٔنَّ  لُوا ائَِتنُّ

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت افر اوبرکب ریبکت 

آیکپ ریبکت انس رےہ ےھت۔ آپ ےن امہری رطػ اافتلت رفامای وت ںیمہ ڑھکے دھکی رک ااشرہ رفامای۔ مہ ھٹیب ےئگ افر ہہک رک ولوگں وک 

ہک  م افرس ف رفؾ فاولں اک اس لمع رکےت فہ اےنپ ابداشوہں  آپ یک ادتقاء ںیم ھٹیب رک امنز ادا یک افر بج السؾ ریھپا وت رفامای رقبی اھت

ہکبج ابداشہ ےھٹیب وہےت ںیہ آدنئہ ااسی ہن رکان اےنپ اامومں یک ادتقاء رکف ارگ اامؾ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےھ  ےک اسےنم ڑھکے رےتہ ںیہ

 وت  م یھب ڑھکے وہ رک ڑپوھ افر ارگ ھٹیب رک ڑپےھ وت  م یھب ھٹیب رک ڑپوھ ۔

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رجف ںیم ونق ت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رجف ںیم ونق ت

     1241    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ازریس و حّغ بً ٌيا ُ و یزیس بً ہاروٌ، حرضت ابومالک اشجعی ُىس بً  :  راوی

 ـارٗ

ًُ َها ًُ ٌَٔيا ُٕ َوَیزٔیُس بِ ُِّغ بِ ًُ إِٔزرٔیَس َوَح ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َمالٕٔک اِْلَِش َحسَّ ٌَ َو َجعِٔی ُرو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َْ َر ِس َظلَِّيَت َخِل َٔ ََّک  ُِٔلُت ْٔلَبٔی یَا أَبَٔت إٔى اَل  َٔ  ٕٗ ًٔ ـَارٔ ِىسٔ بِ َُ ٌَ لََّه َوأَبٔی برَِکٕ َووَُنَز َووُِثَنا
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 ٌَ يُُتو ِٕ َِکَاىُوا َي ئیَن  ُٔ ًِ َخِنٔس  ٔة ىَِحّوا ٔم َِ َّْ ُمِحَس ُْ  َوَوَّٓٔیٕ َهاهَُيا بٔاِلُٙو َ اَل أَِی بُى َٕ َِ  ٔ ِجز َّ  فٔی اِل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی ف صفح نب ایغث ف سیدی نب اہرفؿ، رضحت اوبامکل ایعجش دعس نب قارؼ رفامےت ںیہ ہک ںیم 

یض اہلل مہن انیعمج ےک ےھچیپ افر ےن اےنپ فادل ےس اہک ااب اجؿ آپ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ف رمع ف امثعؿ ر

یل یئگ رقتتی اپچن اسؽ اہیں وکہف ںیم رضحت یلع ےک ےھچیپ امنزںی ادا ںیک۔ ایک فہ رجف ںیم ونقت ڑپاھ رکےت ےھت ؟ رفامای اٹیب ہی یئن زیچ اکن

 ےہ ۔

 امکل ایعجش دعس نب قارؼاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی ف صفح نب ایغث ف سیدی نب اہرفؿ، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رجف ںیم ونق ت

     1242    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حاته بً برک ؼيْ، محنس بً وَّی زىبور، ويبسہ بً وبسالزحنً، وبساهَّل بً ىاِي، ىاِي، حرضت او ُلنہ :  راوی

ًُ َوِبٔس الزَّ  ثََيا َوِيَبَسُة بِ ًُ َيِىََّی ُزىِبُوْر َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ ِي ًُ برَِکٕ الؽَّ ثََيا َحاتُٔه بِ ًٔ ىَإِٔي َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َو ًِ  ِحَن َو

 ٔ ِجز َّ يُؤت فٔی اِل ُٕ ًِ اِل لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت ىُهَٔی َر َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو   أَبٔيهٔ َو

 ہیلعاح م نب رکب یبض، دمحم نب یلع زوبنر، ،ہسبن نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب انعف، انعف، رضحت اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس وک رجف ںیم ونقت ڑپےنھ ےس رفک دای ایگ ۔

 اح م نب رکب یبض، دمحم نب یلع زوبنر، ،ہسبن نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب انعف، انعف، رضحت اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز افر اس اک رطہقیااقتم  :   ابب

 امنز رجف ںیم ونق ت

     1243    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، یزیس بً زْیي، ہصاو، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًِ أَىَٔس  َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا هَٔصاْو َو یِٕي َحسَّ َْ ًُ ُز ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ َّی َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمالٕٔک أَ بِ

 ًِ ِبٔح یَِسوُو َوََّی َوٓیٕ ٔم يُُت فٔی َظََلةٔ العُّ ِٕ ٌَ َي َه كَا
لَّ َُ  أَِحَيأئ اِلَىَزٔب َشِهّزا ثُهَّ َتَزَک اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ی، سیدی نب زرعی، اشہؾ، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز حبص ںیم 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 ونقت ڑپےتھ افر رعب ےک ضعب ابقلئ ےک ےئل اکی امہ دبداع رفامےت رےہ رھپ وھچڑ دای ۔

ی، سیدی نب زرعی، اشہؾ، اتقدة، رضحت اسن نب امکل رصن نب یلع :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز رجف ںیم ونق ت

     1244    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی،ُ 

ًٔ اِلُنَسيَّ  ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ََِي َحسَّ ا َر اَل َلنَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔب َو

 َٔ ِبٔح  ًِ َظََلةٔ العُّ هُ ٔم َُ
َه َرأِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَ هَٔصاوٕ َوَويَّاَط َر َلَنَة بِ َُ ًَ اِلَولٔئس َو اَل اللَُّههَّ أَىِٔج اِلَولٔيَس بِ

ئیَن  ُٔ ََّٙة اللَُّههَّ اِشُسِز َوـِأََتَک َوََّی ُمرَضَ َواِجَىِلَها َوَلِيهِٔه  ّٔیَن بَٔن ًَ أَبٔی َربٔيَىَة َواِلُنِسَتِؽَى َْ بِ ُُ ٔسىْٔ یُو َ٘   
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ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب 

وک اکٹھچرا ےن حبص یک امنز اک السؾ ریھپا وت ہی داع امہ ی اے اہلل ! فدیل نب فدیل ہملس نب اشہؾ ایعش نب ایب رہعیب افر ہکم ےک زمکفر املسمونں 

  رپ تخس رگتف رفام افر اؿ رپ ویفس ہیلع االسلؾ ےک ک ط یک رطح ک ط ڈاؽ دے ۔اطع رفام۔ اے اہلل ! برض ہلیبق

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم اسپن وھچب وک امر ڈاانل

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم اسپن وھچب وک امر ڈاانل

     1245    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ؼنؽه بً جو :  راوی  س، حرضت ابوہزیزہابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، مىنز، یحٌ

ًِ َمِى  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ثٔیرٕ َو َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ٕ َو َنز

َّی اهَّلُ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًٔ َجِوٕس َو ٔب َواِلَحيَّةٔ َؼِنَؽٔه بِ ََلةٔ اِلَىِْقَ ًٔ فٔی العَّ َوَزیِ ُِ ِتٔل اِْلَ َٕ َه أََمَز بٔ لَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

م نب وجس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 

مض

 

ض

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، 

 دفراؿ وھچب افر اسپن وک امر ڈاےنل یک ااجزت رما ت رفامیئ ۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک

م نب وجس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

مض

 

ض

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 امنز ںیم اسپن وھچب وک امر ڈاانل

     1246    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً وثناٌ بً حٙيه اوزی و وباس بً جىرف، وَّی بً ثابت زہاٌ، حٙه بً وبسالنلک، ٔتازة، ُىيس بً  :  راوی

 مسيب، حرضت وائصہ ظس يٕہ

 ٔ ًُ ثَاب ثََيا َؤَّیُّ بِ
اََل َحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ  ٙٔيٕه اِْلَِوزٔیُّ َواِلَىبَّاُس بِ ًٔ َح ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ َحسَّ َُٙه بِ ثََيا اِلَح ٌُ َحسَّ هَّا ٕت السَّ

اَلِت َلَس  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ اِلُنَسئَّب َو ٔىئس بِ َُ  ًِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ْب َوهَُو فٔی َوِبٔس اِلَنلٔٔک َو لََّه َوِْقَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَِت الئَّي

ُتلُوَها فٔی اِلٔحِل َواِلََحَ  ِٔ ِّی ا ٌَیِرَ اِلُنَعَّ َِّی َو ًُ اِلُنَعَّ َب َما َتَس ًَ اهَّلُ اِلَىِْقَ اَل َلَى َٕ َِ ََلةٔ   ؤ العَّ

ؿ، مکح نب دبعانب ک، اتقدة، دیعس نب بیسم، رضحت اعہشئ دصہقی ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی ف ہداس نب رفعج، یلع نب اثتب داہ

ڑے ےہ ہن ایبؿ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم وھچب ےن ڈاس وت اراشد رفامای اہلل یک تنعل وہ وھچب رپ امنزی وک وھچ

 ریغ امنزی وک  م اس وک لح ف رحؾ ںیم لتق رک ےتکس وہ۔

نب امثعؿ نب میکح افدی ف ہداس نب رفعج، یلع نب اثتب داہؿ، مکح نب دبعانب ک، اتقدة، دیعس نب بیسم، رضحت اعہشئ  ادمح :  رافی

 دص ہقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم اسپن وھچب وک امر ڈاانل

     1247    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ہيثه بً جنيل، ميسل، حرضت بً ابی راِي :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًِ أَبٔي ًٔ أَبٔی َرإِٔي َو ًِ ابِ ثََيا ٔمِيَسْل َو ًُ َجنٔيٕل َحسَّ ثََيا اِلَهِيَثُه بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ َجِسهٔ أَ هٔ َو

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ٔ ََلة بّا َوهَُو فٔی العَّ َتَل َوِْقَ َٔ لََّه  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

، دنمؽ، رضحت نب ایب راعف اےنپ فادل ےس اوہنں ےن دادا ےس رفاتی ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج

 فملس ےن امنز ںیم اکی وھچب امر ڈاال ۔

 دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج، دنمؽ، رضحت نب ایب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجف افر رصع ےک دعب امنز ڑپانھ ونممع ےہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف افر رصع ےک دعب امنز ڑپانھ ونممع ےہ

     1248    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہ، وبيساهَّل بً ونز، حبيب بً وبسالزحنً، حّغ بً واظه، حرضت ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر وابواُام :  راوی

 ابوبرک

ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ  اَمَة َو َُ ُ ٕ َوأَبُو أ ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ ُخبَِئب بِ ًٔ وَُنَز َو

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًٔ َوأظٕه َو ِّٔغ بِ َّْ َتِفلَُي  َح ٔ َحً ِجز َّ ََلةٔ َبِىَس اِل ًِ العَّ ًِ َظََلَتیِٔن َو لََّه ىََهی َو َُ َوَلِيهٔ َو

ِنُس  زَُب الصَّ ٍِ َّْ َت ِنُس َوَبِىَس اِلَىِّصٔ َحً  الصَّ

ےس رفاتی  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن فاوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرکب

 ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف ےک دعب ولطع آاتفب کت افر رصع ےک دعب رغفب کت امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن فاوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرکب :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف افر رصع ےک دعب امنز ڑپانھ ونممع ےہ

     1249    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً يىَّی تيیم، وبسالنلک بً ونیر، ٔزوہ، حرضت ابوُيىس خسری :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 ٕ ًٔ وَُنیِر ًِ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ ًُ َيِىََّی التَِّيیٔمُّ َو ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  زََوَة َو َٔ  ًِ َو

 ًِ ِنُس َوََل َظََلَة َبِىَس  َو زَُب الصَّ ٍِ َّْ َت اَل ََل َظََلَة َبِىَس اِلَىِّصٔ َحً َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي َّْ َتِفلَُي اليَّ ٔ َحً ِجز َّ  اِل

ِنُس   الصَّ

 عد  دخری ےس رفاتی 
سي
ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب یلعی یمیت، دبعانب ک نب ریمع، زقہع، رضحت اوب

 فملس ےن رفامای رصع ےک دعب رغفب آاتفب کت افر رجف ےک ولطع آاتفب کت وکیئ امنز ںیہن

 عد  دخری :  رافی
سي
 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب یلعی یمیت، دبعانب ک نب ریمع، زقہع، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رجف افر رصع ےک دعب امنز ڑپانھ ونممع ےہ

     1250    حسیث                               جلس اول  :  جلس

بً ابی شیبہ، وّاٌ، ہناو، ٔتازة، ابوالىاليہ، حرضت  محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ٔتازة، ابوبرک :  راوی

 ابً وباس
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ثََيا أَبُو َتاَزَة ح و َحسَّ َٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا  َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ برَِکٔ بِ

اْو َحسَّ  ثََيا َهنَّ ٌُ َحسَّ ا َّّ ًُ َو ٌَ ِٔيهِٔه وَُنزُ بِ و اَل َشهَٔس ؤِئسی رَٔجاْل َمزِٔؼيُّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ًِ أَبٔی اِلَىالَٔيةٔ َو َتاَزةُ َو َٔ ثََيا 

اَل ََل َظََلَة َبِىَس الِ  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر أب َوأَِرَؼاهُِه ؤِئسی وَُنزُ أَ ٔ حَ اِلَدفَّ ِجز ِنُس َوََل َّ َّْ َتِفلَُي الصَّ ً

ِنُس  زَُب الصَّ ٍِ َّْ َت  َظََلَة َبِىَس اِلَىِّصٔ َحً

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدة، اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امہؾ، اتقدة، اوبااعلہیل، رضحت انب ہداس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 بس ےس زایدہ دنسپدیہ رضحت رمع افرفؼ یک تیصخش ےہ ہک روسؽ ریمے اسےنم تہب یس دنسپدیہ ایصخشت ےن اہشدت دی نج ںیم

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےک رجف ےک دعب ولطع آاتفب کت افر رصع ےک دعب رغفب آاتفب کت یسک مسق یک وکیئ یھب 

 امنز ںیہن ۔

 ، افعؿ، امہؾ، اتقدة، اوبااعلہیل، رضحت انب ہداسدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدة، اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک رکمفہ فااقت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک رکمفہ فااقت

     1251    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ٌيسر، شىبہ، يىَّی بً وفاٍ، یزیس بً ـلٖ، وبسالزحنً یلنانی، حرضت ونزو بً وبسہ :  راوی

ًٔ ـَلِ  ًِ َیزٔیَس بِ ًٔ َوَفإئ َو ًِ َيِىََّی بِ ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا ٌُِيَسْر َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ  ٖٕ َو ًٔ بِ َوِبسٔ الزَِّحَن

ِلُت هَِل مٔ  ُٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََتِيُت َر َٔ ًٔ َوَبَسَة  ًِ َوِنزٔو بِ ی اِلبَِيَلَنانِٔی َو ًِ أَُِخَ ٔلَی اهَّلٔ ٔم اَوٕة أََحبُّ إ َُ  ًِ

ََِعِل َما بََسا ُق  َُ ُٓ اللَِّئل اِْلَِو اَل َنَىِه َجِو ََّها  َٔ أَى َ٘ ِنُس َوَما َزاَمِت  َّْ َتِفلَُي الصَّ ِبُح ثُهَّ اىَِتهٔ َحً  َیِفلَُي العُّ
َّْ َلَک َحً
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ََ ال َّْ َتزٔی وَو اِلَىُنوزُ َوََّی لِٔلهٔ ثُهَّ اىَِتهٔ َحً ُٕ َّْ َي َّْ تَُبِصبَٔض ثُهَّ َظِل َما بََسا َلَک َحً ْة َحً َّ ٌَّ َجَهيََّه ُتِسَجزُ َحَج إٔ َِ ِنُس   صَّ

ََّها َت  إٔى َِ ِنُس  زَُب الصَّ ٍِ َّْ َت َِّی اِلَىِّصَ ثُهَّ اىَِتهٔ َحً َّْ ُتَعَّ َْ اليََّهارٔ ثُهَّ َظِل َما بََسا َلَک َحً ٌٔ نِٔع ِيَفا نَِی الصَّ زُُب بَیَِن رَقِ ٍِ

 ٌٔ ِيَفا نَِی الصَّ  َوَتِفلُُي بَیَِن رَقِ

ما ین، رضحت رمعف نب ہسبع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، یلعی نب اطعء، سیدی نب 
ب ِّ
قلط، دبعارلنمح 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ایک ااسی ےہ ہک اہلل اعتٰیل وک وکیئ اکی فتق دفرسے فتق ےس زایدہ دنسپ افر 

یق افاقت ےس زایدہ وبحمب ےہ( ذہلا حبص ےک ولطع کت انتج اچوہ امنز وبحمب وہ؟ رفامای یج! رات اک ابا ل درایمؿ ہصح )اہلل اعتٰیل وک اب

ڑپےتھ رےہ )رجف یک تنس افر رفض ےک العفہ ابیق امنزفں ےس( رک اجؤ اہیں کت ہک وسرج ولطع وہ افر بج کت ڈاھؽ یک رطح 

ےنپ اسےئ رپ اقمئ وہ وت امنز ےس رےہ )رےک روہ( اہیں کت ہک بج وخب لھک اجےئ وت رھپ انتج اچوہ امنز ڑپوھ اہیں کت ہک وتسؿ ا

رشفع وہ اجؤ )افر رےک روہ( اہیں کت ہک وسرج ڈانلھ رشفع وہ اجےئ اےئلس ہک فصن ااہنلر ےک فتق دفزخ اگلسای اجات ےہ اس ےک 

دف دعب  ینت اچوہ امنز ڑپےتھ روہ اہیں کت ہک بج رصع یک امنز ڑپوھ وت رھپ رک اجؤ رغفب آاتفب کت اےئلس ہک وسرج اطیشؿ ےک 

 وگنیسں ےک درایمؿ رغفب وہات ےہ افر اطیشؿ ےک دف وگنیسں ےک درایمؿ یہ ولطع وہات ےہ ۔

ما ین، رضحت رمعف نب ہسبع :  رافی
ب ِّ
 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، یلعی نب اطعء، سیدی نب قلط، دبعارلنمح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک رکمفہ فااقت

     1252    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابی ِسیک، ؼحاک بً وثناٌ، مٕبری، ابوہزیزہ حسً بً زاؤز ميٙسری، ابً :  راوی

ًِ اِلنَ  ٌَ َو ًٔ وُِثَنا أک بِ حَّ ًِ الؽَّ َُسیِٕک َو  ِ ًُ أَبٔی ثََيا ابِ َٙٔسرٔیُّ َحسَّ ًُ َزاُوَز اِلُنِي ًُ بِ ثََيا اِلَحَس اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  بُرِٔی َو ِٕ

وَل اهَّلٔ َظ  ُُ ٔل َر ًُ اِلُنَىفَّ ٌُ بِ َوا ِّ أََل َظ ٕ أَىَِت بٔهٔ َوالْٔه َوأَىَا بٔهٔ َُ ًِ أَِمز ائٔلَُک َو َُ ِّی  ٔن وَل اهَّلٔ إ ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ
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اَل َنَىِه إٔذَ  َٔ ََلةُ  ُه ِٔيَها العَّ اَوْة ترُِکَ َُ اَوأت اللَِّئل َواليََّهارٔ  َُ  ًِ اَل هَِل ٔم َٔ اَل َوَما هَُو  َٔ ًِ ا َظلَّيِ َجاهْٔل  َس َِ ِبَح  َت العُّ

بَّ  َٕ ََلةُ َمِحُؽوَرْة ُمَت َِالعَّ ٌٔ ثُهَّ َظِل  ِيَفا نَِی الصَّ ََّها َتِفلُُي بَْٔقِ إٔى َِ ِنُس  َّْ َتِفلَُي الصَّ ََلَة َحً ِنُس العَّ َّْ َتِسَتؤَی الصَّ َلْة َحً

 ًِ َس َِ َک كَالزُِّمٔح  ُٔ ِ إَٔذا كَاىَِت َوََّی َرأ َِ َک كَالزُِّمٔح  ُٔ َتُح ِٔيَها  َوََّی َرأِ ِّ اَوَة ُتِسَجزُ ِٔيَها َجَهيَُّه َوُت ٌَّ تِٔلَک السَّ إٔ َِ ََلَة  العَّ

 َّ بََّلْة َحً َٕ ََلةُ َمِحُؽوَرْة ُمَت َِالعَّ إَٔذا َزاَلِت  َِ  ًٔ ًِ َحأجبَٔک اِْلَیَِن ِنُس َو ََ الصَّ َّْ َتزٔی ََلَة أَبَِوابَُها َحً ًِ العَّ َِّی اِلَىِّصَ ثُهَّ َز ْ ُتَعَّ

 َّ ِنُس َحً  ْ َتٍٔيَب الصَّ

نسح نب داؤد دکنمری، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، ربقمی، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک وفصاؿ نب لطعم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ رکےت وہےئ اہک ہک اے اہلل ےک روسؽ ! ںیم آپ ےس اکی ابت وپانھچ اچاتہ وہں وج آپ وک ولعمؾ ےہ افر 

ولعمؾ ںیہن۔ رفامای ایک ابت ےہ ؟ رعض ایک ہک دؿ رات یک اساعت ںیم ےس یسک استع ںیم امنز رکمفہ یھب ےہ ؟ رفامای یج! بج ےھجم 

حبص یک امنز ڑپھ ول وت ولطع آاتفب کت امنز وھچڑ دف ویکہکن آاتفب اطیشؿ ےک دف وگنیسں ےک درایمؿ ولطع وہات ےہ اےکس دعب امنز ڑپوھ 

رض وہےگن افر وبقؽ وہیگ اہیں کت ہک آاتفب زینے یک امدنن دیساھ رس رپ آ اجےئ وت امنز وھچڑ دف ویکہکن اس اس امنز ںیم رفےتش اح

فتق دفزخ وک ڑھباکای اجات ےہ افر دفزخ ےک درفازے وھکؽ اجےت ںیہ اہیں کت ہک وسرج اہمترے داںیئ آربف ےس ڈلھ اجےئ وت 

افر وبقؽ یھب وہیگ اہیں کت ہک  م رصع یک امنز ڑپوھ وت رھپ وھچڑ دف رغفب آاتفب کت رھپ اےکس دعب یک امنز ںیم رفےتش یھب احرض وہےگن 

 ۔

 نسح نب داؤد دکنمری، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، ربقمی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز افر اس اک رطہقیااقتم  :   ابب

 امنز ےک رکمفہ فااقت

     1253    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُحٖ بً ميعور، وبسالززاٗ، مىنز، زیس بً اُله، وفاٍ بً يسار، ابووبساهَّل ظيابهی :  راوی
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ًِ َوَفائٔ  َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِٔس بِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ًُ َمِيُعوٕر أَىَِبأَىَا َوِبُس الزَّزَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًِ أَبٔی َوِبٔس اهَّلٔ  َحسَّ ًٔ َيَسإر َو بِ

نِ  ٌَّ الصَّ ٔ اَل إ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َيابٔهِٔی أَ ىَا العُّ اَل َیِفلُُي َمَىَها رَقِ َٔ ٌٔ أَِو  ِيَفا
نَِی الصَّ َس َتِفلُُي بَیَِن رَقِ

اَل َزالَ  َٔ َِٙت أَِو  إَٔذا َزَل َِ اَرىََها  َٔ َنأئ  ٔق السَّ َُ إَٔذا كَاىَِت فٔی َو َِ َها  َٔ اَر َِ َىِت  َّ إَٔذا اِرَت َِ  ٌٔ ِيَفا إَٔذا َزىَِت الصَّ َِ َها  َٔ َِاَر ِت 

 َِ اَرىََها  َٔ زُؤب  ٍُ ََل َُ لِٔل اَوأت الثَّ ٔ السَّ ََل ُتَعلُّوا هَٔذه َِ َها  َٔ اَر َِ بَِت   إَٔذا ََغَ

ےن  ااحسؼ نب روصنر، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدبع اہلل انصیحب رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ے ںیہ  رفامای آاتفب اطیشؿ ےک دف وگنیسں ےک درایمؿ ولطع وہات ےہ

 

کلی

 

ن
ای ویں رفامای ہک وسرج ےک اسھت اطیشؿ ےک دف گنیس یھب 

بج آاتفب دنلب وہ اجےئ وت دجا وہ اجات ےہ رھپ بج آامسؿ ےک فطس ںیم وہ وت ہی اسھت لم اجات ےہ افر بج فہ ڈلھ اجےئ وت دجا وہ اجات 

 ہن ڑپوھ ۔ ےہ افر بج رغفب وہ اتکچ ےہ وت دجا وہ اجات ےہ اےئلس اؿ نیت افاقت ںیم امنز

 اقحس نب روصنر، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدبعاہلل انصیحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکم ںیم رہ فتق امنز یک رتصخ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رہ فتق امنز یک رتصخہکم ںیم 

     1254    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ُّياٌ بً وییيہ، ابوزبیر، وبساهَّل بً بابيہ، حرضت جبیر بً مفىه :  راوی  یحٌ

ًٔ بَابَِيهٔ  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ ُمِفٔىٕه  ٔ بِ ًِ ُجَبیِر  َو

ٕٓ ََل َتِنَيُىوا َه َیا بَىْٔ َوِبٔس َمَيا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ  َر اَوٕة َشاَئ ٔم َُ َّی أَیََّة  َٓ بَٔهَذا اِلبَِئت َوَظَّ أََحّسا ـَا

 اللَِّئل َواليََّهارٔ 
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ملس ٰییحی نب میکح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، دبعاہلل نب ابہیب، رضحت ریبج نب  معط ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن اراشد رفامای اے دبع انمػ ےک وٹیب یسک وک اس رھگ اک وطاػ رکےن ےس افر امنز ڑپےنھ ےس عنم ہن رکف سج فتق اچےہ دؿ وہ وخاہ 

 رات ۔

 ٰییحی نب میکح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، دبعاہلل نب ابہیب، رضحت ریبج نب  معط :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج ولگ امنز وک فتق ےس ؤمرخ رک ےن ںیگل

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  فتق ےس ؤمرخ رک ےن ںیگلبج ولگ امنز وک

     1255    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ابوبرک بً وياط، واظه، ذر، حرضت ابً مسىوز :  راوی

 ًِ ٕ َو ْٓ ًِ زٔ ًِ َوأظٕه َو ًُ َويَّإط َو بَّاحٔ أَىَِبأَىَا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  َوِبٔس اهَّلٔ بِ

ٌِ أَِزَر  إٔ َِ ِٔتَٔها  ٔ َو یِر ٍَ ٔ ََلَة ل ٌَ العَّ َواّما ُيَعلُّو ِٔ ٌَ أَ و ُ٘ ُتِسرٔ َُ لََّه َلَىلَُِّٙه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِٔٔت َظَّ ََِعلُّوا فٔی بُُيوتُِٔٙه لِٔلَو ُتُنوهُِه  ِ٘

ٌَ ثُهَّ  ُِو ٔ ِبَحّة  الَّٔذی َتِىز ُُ  َظلُّوا َمَىُهِه َواِجَىلُوَها 

دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اعمص، ذر، رضحت انب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشدی  م 

ںیم ڑپھ انیل سج وک  م اجےتن  اےسی ولوگں وک اپؤ وج امنز ےب فتق ڑپںیھ ےگ ارگ  م اؿ وک اپؤ وت امنز اےنپ رھگفں ںیم یہ اس فتق

 ےتناےتن وہ )ےھجم دھکی رک( رھپ اےکن اسھت لفن یک تین ےس امنز ںیم رشکی وہ اجان ۔

 دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اعمص، ذر، رضحت انب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج ولگ امنز وک فتق ےس ؤمرخ رک ےن ںیگل

     1256    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ابوونزاٌ جونی، وبساهَّل بً ظامت، حرضت ابوذر :  راوی

ا ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ امٔ َحسَّ ًٔ العَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ اِلَجِونِٔی َو ًِ أَبٔی ؤِنَزا ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی ٕر َحسَّ ٔت َو

َٔما ِْ َت ا ِ٘ ٌِ أَِزَر إٔ َِ ِٔتَٔها  ََلَة لَٔو اَل َظِل العَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ِزَت َذٓرٕ َو ِس أََِحَ َٔ ََِعِل َمَىُهِه َو ِّی بٔهِٔه  َو ُيَعَّ

َِهَٔی ىَأَِلْة َلَک   َظََلَتَک َوإَٔلَّ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رھپ ارگ  م اامؾ وک ولوگں وک امنز ڑپاھات وہا اپؤ وت اؿ ےک اسھت )یھب( ڑپھ ول افر  م اینپ امنز وت فملس ےن اراشد رفامای امنز ربفتق ادا رکف 

 وفحمظ رک یہ ےکچ ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج ولگ امنز وک فتق ےس ؤمرخ رک ےن ںیگل

     1257    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابواحنس، ُّياٌ بً وییيہ، ميعور، ہَلل بً يسآ، ابومثىْ، حرضت وبازہ بً ظامت :  راوی

ًِ هََٔللٔ  ًِ َمِيُعوٕر َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا أَبُو أَِحَنَس َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّْ  َحسَّ ًِ أَبٔی اِلُنَثى ٕٓ َو ًٔ َيَسا بِ
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ًِ أَ  َّی اهَّلُ وَ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي أمٔت َو ًٔ العَّ ًِ وَُباَزَة بِ أمٔت َيِىىْٔ َو ًٔ العَّ ًٔ اِمَزأَةٔ وَُباَزَة بِ ٌُ بٔی أُبَٓیٕ ابِ َيُٙو َُ اَل  َٔ لََّه  َُ َلِيهٔ َو

َِاِجَىلُوا َظََلَتُِٙه  ِٔتَٔها  ًِ َو ََلَة َو ٌَ العَّ و لُُهِه أَِشَياُئ یَُؤَِخُ ٍَ ّواأَُمَزاُئ َتِص  َمَىُهِه َتَفوُّ

دمحم نب اشبر، اوبادمح، ایفسؿ نب ہنییع، روصنر، الہؽ نب اسیػ، اوبینثم، رضحت ہدادہ نب اصتم اےسی اکحؾ اظرہ وہں ےگ وج درگی 

ز اشملغ ںیم رصمفتیف یک فہج ےس امنز وک فتق ےس یھب ؤمرخ رک دںی ےگ )وت  م فتق ںیم اینپ امنز ڑپھ انیل( افر اؿ ےک اسھت اینپ امن

 لفن یک تین ےس ڑپانھ ۔

 دمحم نب اشبر، اوبادمح، ایفسؿ نب ہنییع، روصنر، الہؽ نب اسیػ، اوبینثم، رضحت ہدادہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز وخػ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ز وخػامن

     1258    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، جزیز، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ونز :  راوی

 َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًٔ وَُنَز َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ بَّأح أَىَِبأَىَا َجزٔیْز َو ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل 

ٕة َمَى  َّ ٔ ِّی بَٔفائ َٔماُو ُيَعَّ ِْ ٌَ ا ٌِ َیُٙو ٓٔ أَ َه فٔی َظََلةٔ اِلَدِو لَّ َُ ْة ٔمِيُهِه بَِیَيُهِه َو َّ ٔ ٌُ ـَائ ِجَسّة َواحَٔسّة َوَتُٙو َُ  ٌَ َيِسُجُسو َِ ُه 

ًَ َلِه  ٌَ الَّٔذی ٌَ َمکَا ِجَسَة َمَي أَٔمیرٔهِٔه ثُهَّ یَُٙوىُو َجُسوا السَّ َُ  ًَ ُٓ الَّٔذی ًَ َلِه َوبَیَِن اِلَىُسِو ثُهَّ یَِيَّصٔ ُو الَّٔذی سَّ َٕ ُيَعلُّوا َویََت

ُيَع  َِ وا  ًِ ُيَعلُّ ِّی كُلُّ َواحٕٔس ٔم َّی َظََلَتُه َوُيَعَّ ِس َظَّ َٔ ُٓ أَٔمیرُهُِه َو ِجَسّة َواحَٔسّة ثُهَّ یَِيَّصٔ َُ َتیِٔن لُّوا َمَي أَٔمیرٔهِٔه  َّ ٔ ائ الفَّ

 ٔ اَل َيِىىْٔ ب َٔ َباىّا  ِ٘ َجاَّل أَِو ُر ًِ َذلَٔک رَفٔ ْٓ أََشسَّ ٔم ٌَ َخِو ٌِ كَا إٔ َِ ٔسهٔ  ِّ ِجَسّة لَٔي َُ َىةَ بَٔعََلتٔهٔ  ِ٘ ِجَسةٔ الزَّ  السَّ

دمحم نب ابصح، رجری، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز وخػ ےک ابرے ںیم 
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ر اکی قاہفئ اؿ رفامای اامؾ اکی قاہفئ وک امنز ڑپاھےئ فہ اکی دجسہ اس ےک اسھت رک دںی )ینعی اکی رتعک اامؾ ےک اسھت ڑپھ ںیل( اف

و ں ےن اےنپ اریم ےک اسھت امنز ادا یک فہ فاسپ آرک اؿ ولوگں یک ہگج ےل ںیل 

 

 ی
ج ہ
امنز ڑپےنھ فاولں افر دنمش ےک درایمؿ رےہ رھپ 

و ں ےن امنز ںیہن ڑپیھ فہ آےگ ڑبھ رک اےنپ اریم ےک اسھت اکی رتعک ڑپںیھ رھپ اریم )اامؾ( 

 

 ی
ج ہ
و ں ےن امنز ںیہن ڑپیھ افر 

 

 ی
ج ہ

 دے ویکہکن اس یک امنز لمکم وہ یکچ افر رہ قاہفئ اینپ اکی اکی رتعک اگل اگل ڑپھ ےل۔ ارگ وخػ اس ےس یھب زایدہ وہ السؾ ریھپ

 اجےئ )ہک اس رطح یھب امنز ادا ہن یک اج ےکس( وت ایپدہ افر وساری یک احتل یہ ںیم امنز ادا رکںی ۔

 ت رمعدمحم نب ابصح، رجری، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وخػ

     1259    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس انعاری، ٔاُه بً محنس، ظالح بً خوات، حرضت ُہل  :  راوی ْٰ بً ُىيس ٔفاٌ، یحٌ محنس بً بصار، یحٌ

 بً ابی حثنہ

ٔىيٕس اِْلَِنَعارٔیُّ  َُ  ًُ ثَىْٔ َیِحٌَْ بِ ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُمحَ َحسَّ ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل ٕس  َو نَّ

َٔماُو ُمِستَ  ِْ وُو ا ُٕ اَل َي َٔ  ٔٓ اَل فٔی َظََلةٔ اِلَدِو َٔ َّهُ  ًٔ أَبٔی َحِثَنَة أَى ِهٔل بِ َُ  ًِ إت َو ًٔ َخوَّ ًِ َظالٔٔح بِ وُو َو ُٕ بَٔل اِلِٕٔبَلٔة َوَت ِٕ

 َ ی َِ  ِْ ٔلَی العَّ ًِ َٔٔبٔل اِلَىُسِو َوُوُجوهُُهِه إ ْة ٔم َّ ٔ ْة ٔمِيُهِه َمَىُه َوـَائ َّ ٔ ٌَ ـَائ ُّٔسهِٔه َوَيِسُجُسو ٌَ ْٔلَِن ُىو َ٘ َىّة َویَزِ ِ٘ ُي بٔهِٔه َر َ٘ رِ

ُي بٔهِٔه َر  َ٘ یَرِ َِ اؤ أُوَلئَٔک َوَیجٔيُئ أُوَلئَٔک  َٕ ٔلَی ُم ٌَ إ ِجَسَتیِٔن فٔی َمکَاىٔهِٔه ثُهَّ یَِذَهبُو َُ ُّٔسهِٔه  ِجَسَتیِٔن ْٔلَِن َُ َىّة َوَيِسجُُس بٔهِٔه  ِ٘

ٌٔ َولَ  َُ َِهَٔی َلُه ثِٔيَتا  ًَ ََِسأَِلُت َیِحٌَْ بِ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٔ ِجَسَتیِٔن  َُ  ٌَ َىّة َوَيِسجُُسو ِ٘ ٌَ َر ُىو َ٘ ٔىيٕس ُهِه َواحَٔسْة ثُهَّ َیزِ

ًِ َظالٔٔح  ًِ أَبٔيهٔ َو ٔه َو ُٔ ا َٕ ًٔ اِل ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ ُشِىَبَة َو ثَىْٔ َو ََِحسَّ ًِ هََذا اِلَحٔسیٔث  ٌَ َو ا فَّ َٕ ِهٔل اِل َُ  ًِ إت َو ًٔ َخوَّ  بِ

اَل لٔی یَ  َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس  َُ  ًٔ لََّه بٔنِٔثٔل َحٔسیٔث َیِحٌَْ بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ أَبٔی َحِثَنَة َو ٔلَی َجِيبٔهٔ َوَلِسُت بِ تُِبُه إ ِ٘ ِحٌَْ ا
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ًِ ٔمِثُل َحٔسیٔث َیِحٌَْ ٔٙ ُن اِلَحٔسیَث َوَل َّ  أَِح

ر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، ٰییحی نب دیعس ااصنری، اقمس نب دمحم، اصحل نب وخات، رضحت لہس نب ایب  ہمث ےن امنز وخػ ےک دمحم نب اشب

ابرے ںیم رفامای اامؾ ہلبق رف وہ رک ڑھکا وہ اجےئ افر ولوگں ںیم ےس اکی قاہفئ اامؾ ےک اسھت وہ اجےئ افر دفرسا دنمش ےک اسےنم 

۔ اامؾ اؿ وک اکی رتعک ڑپاھےئ افر اکی روکع افر دف دجسفں فہ اینپ ہگج رک ںیل رھپ فہ دفرسے نکیل ہنم اینپ فص یک رطػ رےھک

قاہفئ یک ہگج آ اجںیئ افر دفرسا قاہفئ اجےئ وت اامؾ اؿ وک یھب اکی روکع رکاےئ دف دجسے اامؾ یک دف رںیتعک وہ ںیئگ افر اؿ یک اکی 

دمحم نب اشبر دفرسے رطقی ےس اس دحثی ابمرہک وک رموفًاع رفاتی رکےت  رتعک رھپ فہ یھب اکی رتعک دف دجسفں تیمس ڑپںیھ

 ںیہ افر ےتہک ےہ ہک ٰییحی نب دیعس ےن ایبؿ رفامای ہک اس دحثی ابمرہک وک اےنپ اپس ھکل روھک۔ ےھجم وت ٰییحی یک دحثی یک امدنن اید ےہ

 دفرسی رطح اید ںیہن ۔

  نب دیعس ااصنری، اقمس نب دمحم، اصحل نب وخات، رضحت لہس نب ایب  ہمثدمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، ٰییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز وخػ

     1260    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، وبسالوار ُ بً ُىيس، ایوب، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ًِ جَ  ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ثََيا أَیُّوُب َو ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ بِ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َّْ َظ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ أَ ٔ بِ َّی ابٔز َّ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َجَس َر َُ َي بٔهِٔه َجنٔيّىا ثُهَّ  َ٘ ٓٔ رَفَ ی بٔأَِظَحابٔهٔ َظََلَة اِلَدِو
َّ َه َظَّ لَّ َُ ُّْ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو لََّه َوالعَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

َجَس أُوَلئَٔک بٔأَنِ  َُ َّْ إَٔذا ىََهَؾ  ٌَ َٔٔياْو َحً و ًَ َیلُوىَُه َواِْلََخُ اُموا الَّٔذی َٔ  َّْ ُو َحً سَّ َٕ ُّْ اِلُن َ العَّ
ِجَسَتیِٔن ثُهَّ َتأََخَّ َُ ُّٔسهِٔه 

َّی اهَّلُ ُّْ َظَّ َي بٔهِٔه الئَّي َ٘ ؤ رَفَ
سَّ َٕ ِْ اِلُن اَو العَّ َٕ اُموا ُم َٔ  َّْ اَو أُوَلئَٔک َوَتَدلََّل أُوَلئَٔک َحً َٕ َجَس ُم َُ َه َجنٔيّىا ثُهَّ  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

وُل اهَّلٔ ُُ ِجَسَتیِٔن َر َُ َجَس أُوَلئَٔک  َُ ُهِه  َُ ُىوا ُرُؤ َِ ا َر َلنَّ َِ ُّْ الَّٔذی َیلُوىَهُ  َه َوالعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َي َمَي   َظَّ َ٘ ِس َر َٔ ُهِه  َوكُلُّ
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ٌَ ا ِجَسَتیِٔن َوكَا َُ ُّٔسهِٔه  ْة بٔأَِن َّ ٔ َجَس ـَائ َُ لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ا یََّٔی اِلِٕٔبَلةَ اليَّ  ِلَىُسوُّ ٔمنَّ

ادمح نب دبعة، دبعاولارث نب دیعس، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

پ ےک اسھت فایل فص ےن اےنپ احصہب وک ٰولصۃ اوخلػ ڑپاھیئ ےلہپ بس ےک اسھت روکع ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آ

دجسہ ایک ابیق ڑھکے رےہ بج ایلگ فص دجسے ےس ایھٹ وت دفرسفں ےن اےنپ وطر رپ دف دجسے ےئک رھپ ایلگ فص ےھچیپ وہ رک 

دفرسی فص فاولں یک ہگج ڑھکی وہیئگ افر یلھچپ فص درایمؿ ںیم ےس آےگ ڑبیھ افر یلہپ فص یک ہگج ڑھکی وہیئگ وت یبن رکمی یلص 

ہل فملس ےن بس ےک اسھت روکع ایک رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک اسھت فایل فص ےن دجسہ ایک بج اہلل ہیلع فآ

اوہنں ےن دجسہ ےس رس ااھٹای وت ابویقں ےن دف دجسے اےنپ وطر رپ رک ےئل افر بس ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

 ر رپ دف دجسے ےئک افر دنمش ہلبق یک رطػ اھت ۔روکع ایک افر رہ قاہفئ ےن اےنپ وط

 ادمح نب دبعة، دبعاولارث نب دیعس، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج افر اچدن رگنہ یک امنز

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وسرج افر اچدن رگنہ یک امنز

     1261    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، وبساهَّل بً ىنیر، اُناويل بً ابی خالس، ٔيس بً ابی حازو، حرضت ابومسىوز :  راوی

ًُ َوِبٔس اهَّلٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َمِسُىوَحسَّ ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ َو ِئس بِ َٔ  ًِ ًُ أَبٔی َخالٕٔس َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر اَل  بِ َٔ زٕ 

 ًِ ٌٔ لَٔنِؤت أََحٕس ٔم ا َّ َٙٔس َنَز ََل یَِي َٕ ِنَس َواِل ٌَّ الصَّ ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر وُموا  َٔ ُٕ َِ إَٔذا َرأَیُِتُنوُه  َِ اليَّأس 

 ََِعلُّوا
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 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبوعسمد رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسرج افر اچدن وک یسک ااسنؿ یک ومت یک فہج ےس رگنہ ںیہن  اتگ بج  م رگنہ دوھکی وت ڑھکے وہ رک امنز 

 ڑپوھ ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبوعسمد :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وسرج افر اچدن رگنہ یک امنز

     1262    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ و احنس بً ثابت و جنيل بً حسً، وبسالوہاب، خالس حذاٍابؤَلبہ، حرضت نىناٌ بً بصیر :  راوی

الُوا َحسَّ  َٔ  ًٔ ًُ اِلَحَس ًُ ثَابٕٔت َوَجنٔيُل بِ َّْ َوأَِحَنُس بِ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ اُئ َو
ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب َحسَّ

َّی اهَّلُ َوَليِ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِنُس َوََّی َوِهسٔ َر ِت الصَّ َّ ََٙس ِ اَل اى َٔ  ٕ ًٔ َبٔصیر ٌٔ بِ ًِ اليُِّىَنا زّٔوا َیُجزُّ أَبٔی ََٔٔلبََة َو َِ َج  َِرَخَ َه  لَّ َُ هٔ َو

َّْ أَتَی اِلُنِسجٔ  اثَِوبَُه َحً َّ َٙٔس َنَز ََل یَِي َٕ ِنَس َواِل ٌَّ الصَّ ٌَ أَ ا َیزِوُُنو ُّ ٌَّ أُىَا ٔ اَل إ َٔ َّْ اىَِجَلِت ثُهَّ  ِّی َحً َلِه َیزَِل ُيَعَّ َِ ٌٔ إَٔلَّ لَٔنِؤت َس 

ٌٔ لَٔنِؤت أََحٕس َوََل  ا َّ َٙٔس َنَز ََل یَِي َٕ ِنَس َواِل ٌَّ الصَّ ٔ َذلَٔک إ َ٘ ًِ اِلُىَمَنأئ َوَلِيَس  ًِ  َؤميٕه ٔم َّی اهَّلُ لَٔصِيٕئ ٔم إَٔذا َتَجَّ َِ لَٔحَياتٔهٔ 

 َخِلٕٔهٔ َخَصَي َلهُ 

دمحم نب ینثم ف ادمح نب اثتب ف لیمج نب نسح، دبعاولاہب، اخدل ذحاءاوبالقہب، رضحت امعنؿ نب ریشب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ا رک ڑپکے  ےتٹیم وہےئ ابرہ رشتفی الےئ اہیں کت ہک دجسم ںیم ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم وسرج وک رگنہ اگل وت آپ ربھگ

آرک امنز ںیم لوغشؽ رےہ ٰیتح ہک وسرج افر اچدن وک یسک ڑبے آدیم یک ومت یک فہج ےس رگنہ  اتگ ےہ احالہکن ااسی ںیہن ےہ یسک یک 

 اینپ  یلج )ااہظر دقرت( رفامات ےہ وت فہ اس یک ومت افر ایحت یک فہج ےس وسرج افر اچدن وک رگنہ اگل رکات بج اہلل اعتٰیل یسک زیچ رپ

 اعزجی رکےن یتگل ےہ ۔
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 دمحم نب ینثم ف ادمح نب اثتب ف لیمج نب نسح، دبعاولاہب، اخدل ذحاءاوبالقہب، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وسرج افر اچدن رگنہ یک امنز

     1263    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ونزو بً َسح مّصی، وبساهَّل بً وہب، یوىس، ابً شہاب، رعوة بً زبیر، ُيسہ وائصہ :  راوی

ًِ ا ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ حٔ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ َحسَّ َوةُ بِ ًٔ ٔشَهإب أَِخبََرنٔی رُعِ بِ

َّی اهَّلُ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِنُس فٔی َحَياةٔ َر ِت الصَّ َّ َس َ٘ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ الزُّبَیِر وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َر َِرَخَ َه  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَ َر َْقَ َِ َّْ اليَّاُس َوَرائَُه  َع َِ ََّر  َٙب َِ اَو  َٕ َِ ٔلَی اِلَنِسجٔٔس  َه إ لَّ َُ َي َو َ٘ َر رَفَ
َّ ب َ٘ ائَّة ـَؤیَلّة ثُهَّ  َه رٔقَ

لَّ

وّوا ُ٘ ائَّة  ُر أَ رٔقَ ََِْقَ اَو  َٔ ًِ َحنَٔسُه َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس ثُهَّ  نَٔي اهَّلُ لَٔن َُ اَل  َٕ َِ هُ  َُ َي َرأِ َِ ائَةٔ ـَؤیَّل ثُهَّ َر ًِ اِلْٔقَ  ـَؤیَلّة هَٔی أَِزنَی ٔم

ًٔ اِْلَوَّ  و ُ٘ ًِ الزُّ وّوا ـَؤیَّل هَُو أَِزنَی ٔم
ُ٘ َي ُر َ٘ َر رَفَ

َّ ب َ٘ َىَل فٔی اِْلُولَی ثُهَّ  َِ ًِ َحنَٔسُه َربََّيا َوَلَک اِلَحِنُس ثُهَّ  نَٔي اهَّلُ لَٔن َُ اَل  َٔ ٔل ثُهَّ 

 ٌِ ِبَل أَ َٔ ِنُس  َجَسإت َواىَِجَلِت الصَّ َُ َىإت َوأَِربََي  َ٘ َتَِٙنَل أَِربََي َر ُِ ا َِ ی ٔمِثَل َذلَٔک  َىةٔ اِْلَُِخَ ِ٘ اَو الزَّ َٔ َٓ ثُهَّ  یَِيَّصٔ

َٙٔس ََِدَفَب اليَّاَس  ًِ نَیأت اهَّلٔ ََل یَِي ٌٔ ٔم َنَز نیََتا َٕ ِنَس َواِل ٌَّ الصَّ ٔ اَل إ َٔ أَثِىَْ َوََّی اهَّلٔ بَٔنا هَُو أَهِلُُه ثُهَّ  ٌٔ لَٔنِؤت أََحٕس َوََل َِ ا َّ

 ٔ ََلة ٔلَی العَّ ِِزَوُوا إ ا َِ إَٔذا َرأَیُِتُنوهَُنا  َِ  لَٔحَياتٔهٔ 

فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح نب رمعف نب رسح رصمی، دبعاہلل نب 
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 ںیم یھب ااسی یہ ایک۔ رک ابمل روکع ایک نکیل ےلہپ روکع ےس تسن رصتخم رھپ 
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 دای افر وت رھپ اچر روکع افر اچر دجسے ےئک افر وسرج السؾ ریھپےن ےس لبق یہ اصػ وہ ایگ رھپ آپ ےن ڑھکے وہ رک ولوگں وک ہبطخ

 اہلل لج الجہل یک بسح اشؿ دمح ف انثء یک رھپ رفامای وسرج افر اچدن اہلل یک اشناینں ںیہ یسک یک ومت ف ایحت ےس اؿ وک رگنہ ںیہن  اتگ

 بج  م اؿ وک رگنہ دوھکی وت امنز یک رطػ وتمہج وہ اجؤ ۔

 رعفة نب زریب، دیسہ اعہشئادمح نب رمعف نب رسح رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وسرج افر اچدن رگنہ یک امنز

     1264    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس و محنس بً اُناويل، و٘يي، ُّياٌ، اُوز بً ٔيس، ثىلبہ بً وباز، حرضت ُنزہ بً جيسب :  راوی

 ًٔ َوزٔ بِ ُِ ًِ اِْلَ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٕ  َحسَّ ًٔ ؤَباز ًِ َثِىَلَبَة بِ ِيٕس َو َٔ

 ًِ ََل َنِسَنُي َلهُ  َو َِ  ٔٓ َه فٔی اِلُُٙسو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی بَٔيا َر اَل َظَّ َٔ ًٔ ُجِيَسٕب  ُنَزَة بِ   َظِوّتاَُ

 یلع نب دمحم ف دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، اوسد نب سیق، ہبلعث نب ہداد، رضحت رمسہ نب دنجب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ امنز وسکػ ڑپاھیئ وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ہن ینس

 یلع نب دمحم ف دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، اوسد نب سیق، ہبلعث نب ہداد، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وسرج افر اچدن رگنہ یک امنز
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     1265    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مَحز بً ُلنہ وسنی، ىاِي بً ونز جنهی، ابً ابی مليٙہ ، حرضت اُناٍ ابی برک :  راوی

ََٙة  ًٔ أَبٔی ُمَلِي ًِ ابِ ًُ وَُنَز اِلُجَنهٔیُّ َو ثََيا ىَأُِي بِ
اَل َحسَّ َٔ َلَنَة اِلَىَسنٔیُّ  َُ  ًُ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ اَلِت َحسَّ َٔ َناَئ بِٔئت أَبٔی برَِکٕ  ُِ ًِ أَ َو

 َ أ َِ اَو  َٕ َِ  ٔٓ لََّه َظََلَة اِلُُٙسو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َر اَو َظَّ َٕ َِ َي  َِ ًَ ثُهَّ َر و ُ٘ َِأَـَاَل الزُّ َي  َ٘ ـَاَل اِلَٕٔياَو ثُهَّ َر

جَ  َُ َي ثُهَّ  َِ جُوَز ثُهَّ َر َِأَـَاَل السُّ َجَس  َُ ََِي ثُهَّ  ًَ ثُهَّ َر و ُ٘ َِأَـَاَل الزُّ َي  َ٘ اَو َِأَـَاَل اِلَٕٔياَو ثُهَّ َر َٕ َِ َي  َِ جُوَز ثُهَّ َر َِأَـَاَل السُّ َس 

َِ َِأَـَاَل اِلٕٔ  ًَ ثُهَّ َر و ُ٘ َِأَـَاَل الزُّ َي  َ٘ َِأَـَاَل اِلَٕٔياَو ثُهَّ َر اَو  َٕ َِ َي  َِ ًَ ثُهَّ َر و
ُ٘
َِأَـَاَل الزُّ َي  َ٘ َِأَـَاَل َياَو ثُهَّ َر َجَس  َُ َي ثُهَّ 

ِس َزىَِت ٔمىِْ  َٕ اَل َل َٕ َِ  َٓ جُوَز ثُهَّ اِنَّصَ َِأَـَاَل السُّ َجَس  َُ َي ثُهَّ  َِ ُجوَز ثُهَّ َر َّْ َلِو اِجتََرأُِت َوَلِيَها َلجٔئُِتُِٙه السُّ اِلَجيَُّة َحً

 َٔ َّهُ  اَل ىَأِْي َحٔسِبُت أَى َٔ ُِٔلُت أَِی َرِب َوأَىَا ِٔيهِٔه   َّْ ًِ َٔٔفأَِها َوَزىَِت ٔمىِْ اليَّاُر َحً ٕٓ ٔم اَل َوَرأَیُِت اِمَزأَّة َتِدٔسُشَها بَٕٔٔفا

ٌُ هَ  ِ ِلُت َما َشأ ُٕ َِ ًِ خَٔصأط هٔزَّْة َلَها  َلِتَها َتأِكُُل ٔم َُ َّْ َماَتِت ُجوّوا ََل هَٔی أَـَِىَنِتَها َوََل هَٔی أَِر الُوا َحَبَسِتَها َحً َٔ  ٔ ٔذه

 اِْلَِرٔؿ 

ی ہہ ، رضحت اامسء ایب رکب رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امن
لل
ػ ز وسکرحمز نب ہملس دعین، انعف نب رمع یحمج، انب ایب 

ؾ ڑپاھیئ وت وطلی ایقؾ افر وطلی روکع رفامای رھپ روکع ےس رس ااھٹای رھپ وطلی دجسہ ایک رھپ رس ااھٹ رک دفرسا دجسہ یھب وطلی ایک رھپ الس

 ریھپ رک رفامای تن ریمے این رقبی آیئگ ہک ارگ ذرا یس وکشش رکات وت تن اک اکی وخہش ںیہمت ال داتی افر دفزخ یھب این رقبی وہیئ

ہک ںیم ےن اہک اے ریمے رپفرداگر ! ایھب وت ںیم اؿ ولوگں ںیم وموجد وہں )افر آپ اک فدعہ ےہ ہک بج کت ںیم ولوگں ںیم 

وموجد روہ اگ ذعاب ہن وہاگ وت رھپ ہی دفزخ اےنت رقبی ےسیک ۔( انعف )رافی دحثی( ےتہک ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک ہی یھب رفامای ہک ںیم 

ایکس یّلب ونچ ریہ ےہ۔ ںیم ےن وپاھچ اوکس ایک وہا؟ رفںوتں ےن( اتبای ہک اس ےن یّلب وک ابدنےھ راھک ٰیتح ہک  ےن داھکی اکی وعرت وک

 وھبیک رم یئگ ہن وخد الھکای ہن وھکال ہک ڑیکے وکمڑے )یہ( اھک یتیل ۔

ی ہہ ، رضحت اامسء ایب رکب :  رافی
لل
 رحمز نب ہملس دعین، انعف نب رمع یحمج، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امنز ااقستسء

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ااقستسء

     1266    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس و محنس بً اُناويل، و٘يي، ُّياٌ، ہصاو بً اُحٖ بً وبساهَّل بً ٘ياىہ، حرضت اُحاٗ  :  راوی

 وبساهَّل ٘ياىہ

 ُِ ٔ ًٔ إ ًِ هَٔصاؤ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ َحسَّ َٖ بِ ًٔ َ٘ٔياىََة َح

أئ  َٕ تِٔس ُِ ََلةٔ فٔی أَل ًِ العَّ أَلُهُ َو ُِ ًٔ َوبَّإس أَ ٔلَی ابِ ًِ اِْلَُمَزأئ إ َلىْٔ أَٔمیْر ٔم َُ اَل أَِر َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًُ َوبَّإس َما َمَيَىهُ َو اَل ابِ َٕ َِ

لََّه مُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َر اَل ََخَ َٔ ٌِ َيِسأََلىْٔ  َىَتیِٔن أَ ِ٘ َّی َر ََِعَّ ّوا  َّل ُمَترَضِ ُِ َتَوأؼّىا ُمتََبِذَّل ُمَتَدِصّىا ُمتََر

 ٔ ِّی فٔی اِلٔىئس َوَلِه َیِدُفِب ُخِفبََتُِٙه هَٔذه َنا ُيَعَّ َ٘ 

ےت ںیہ ہک ےھجم اکی یلع نب دمحم ف دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن، رضحت ااحسؼ دبعاہلل انکہن رفام

احمک ےن دیسان انب ہداس یک دختم ںیم امنز ااقستسء ےک قلعتم درایتف رکےن ےک ےئل اجیھب وت انب ہداس ےن رفامای ہک اؿ وک وخد وپھچ 

زاری  ےنیل ےس ایک امعن وہا؟ رھپ رفامای ہک )یبن( وتاعض ےک اسھت آراشئ ف زتنی ےک ریغب وشخع ےک اسھت آیگتسہ افر اتمتن ےک اسھت

 رکےت وہےئ رشتفی الےئ افر امنز دیع یک امدنن دف رںیتعک ادا رفامںیئ افر اہمتری رطح ہی ہبطخ ںیہن ڑپاھ ۔

 یلع نب دمحم ف دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، اشہؾ نب اقحس نب دبعاہلل نب انکہن، رضحت ااحسؼ دبعاہلل انکہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ااقستسء
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     1267    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ُّياٌ، وبساهَّل بً ابی بٙیر، حرضت وباز بً تنيه :  راوی

 ًَ نِٔىُت َوبَّاَز بِ َُ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی برَِکٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّهُ  َحسَّ ًِ َوِنهٔ أَى َتنٔيٕه یَُحِس ُُ أَبٔی َو

َّی  َّْ َظَّ َى َشهَٔس الئَّي ِ٘ َّی َر َلَب رَٔزائَهُ َوَظَّ َٔ َبَل اِلِٕٔبَلَة َو ِٕ َت ُِ ا َِ َّی لَٔيِسَتِسقٔی  ٔلَی اِلُنَعَّ َج إ لََّه ََخَ َُ ثََيا اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َتیِٔن َحسَّ

 ًٔ ًٔ ُمَحنَّسٔ بِ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ یَِحٌَْ بِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ًِ  ُمَحنَّ ًٔ َتنٔيٕه َو ًِ َوبَّازٔ بِ ًٔ َحزِوٕ َو َوِنزٔو بِ

أَِلُت أَبَ  َُ اَل  َٔ ًِ اِلَنِسُىوزِٔی  ٌُ َو َيا ِّ ُُ اَل  َٔ لََّه بٔنِٔثلٔهٔ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َوِنزٕو أََجَىَل َوِنهٔ َو ًَ ُمَحنَّسٔ بِ ا برَِکٔ بِ

َلهُ أَِو اِلَينٔ  َّ ُِ اَل ََل بَِل اِلَينٔیَن َوََّی الِصَنالٔ أَِوََلُه أَ َٔ  یَن َوََّی الِصَنأل 

دمحم نب ابصح، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب ریکب، رضحت ہداد نب میمت ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل اےنپ اچچ ےس لقن رکےت ںیہ ہک فہ یبن ےک 

 ہلبق رف وہےئ افر اچدر ا یٹ افر دف رںیتعک ڑپںیھ۔ اسھت دیعاگہ یک رطػ لکن ےئگ امنز ااقستسء ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دفرسی دنس ےس یہی ومضمؾ رمفی ےہ وعسمد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبرکب نب دمحم نب رمعف ےس وپاھچ ایک )یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن( افرپ اک ہصح ےچین ایک اھت ای داںیئ ؟ رفامای ںیہن ! داایں ابںیئ ۔

  نب ابصح، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب ریکب، رضحت ہداد نب میمتدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ااقستسء

     1268    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ازہز و حسً بً ابی ربيي، وہب بً جزیز، نىناٌ، زہزی، حنيس بً وبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَبٔی ٕ َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوهُِب بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی الزَّبٔئي  ًُ بِ ٔ َواِلَحَس ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ٌَ یَُحِس ُُ َو نِٔىُت اليُِّىَنا َُ اَل  َٔ
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َج َر  اَل ََخَ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ حَُنِئس بِ َّی بَٔيا الزُّهِزِٔی َو ََِعَّ َه یَِوّما َيِسَتِسقٔی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

َل َوِجَههُ ىَِحَو اِلِٕٔبَلةٔ َرأِّىا یََس  اَمٕة ثُهَّ َخَفبََيا َوَزَوا اهََّل َوَحوَّ َٔ ٔ ٌٕ َوََل إ َىَتیِٔن بََٔل أََذا ِ٘ َجَىَل اِْلَیِنَ َر َِ َلَب رَٔزائَهُ  َٔ ًَ یِهٔ ثُهَّ 

 ًٔ  َوََّی اِْلَِيَِسٔ َواِْلَِيَِسَ َوََّی اِْلَیَِن

ادمح نب ازرہ ف نسح نب ایب رعیب، فبہ نب رجری، امعنؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اؿ ف ااقتم ےک ریغب۔ رھپ ںیمہ اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفز ابرش بلط رکےن ےک ےئل ےئگ آپ ےن ںیمہ دف رںیتعک ڑپاھںیئ اذ

رپ رک ایل افر  ہبطخ دای افر اہلل اعتٰیل ےس داع امہ ی افر اہھت ااھٹےئ ہلبق یک رطػ ہنم ایک۔ رھپ اینپ اچدر وک اٹلپ وت داںیئ اجبن وک ابںیئ دنکےھ

 ابںیئ اجبن وک داںیئ دنکےھ رپ ۔

 ؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہادمح نب ازرہ ف نسح نب ایب رعیب، فبہ نب رجری، امعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقستسء ںیم داع

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ااقستسء ںیم داع

     1269    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابومىاویہ، اونض، ونزو بً مزة، ُاله بً ابی الجىس، حرضت رشحبيل بً ُنق :  راوی

ًٔ أَبٔی الِ  الٔٔه بِ َُ  ًِ ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ الِسِنٔق َحسَّ ِحبٔيَل بِ ًِ رُشَ  َجِىسٔ َو

 َٔ َه َواِحَذِر  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ًَ ُمزََّة َحِسثَِيا َو ِىُب بِ َ٘ َِٙىٕب یَا  ٔ اَل ل َٔ َُّه  َّی اهَّلُ أَى ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ اَل َجاَئ َرُجْل إ

ولُ  ُُ َي َر َِ ٖٔ اهَّلَ رَفَ َتِس ُِ وَل اهَّلٔ ا ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َٕٔيا ٌَِيّثا  َوَلِيهٔ َو ُِ اَل اللَُّههَّ ا َٕ َِ َه یََسیِهٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

أََتوِ  َِ اَل  َٔ َّْ أُٔجیبُوا  ُىوا َحً َنا َجنَّ َِ اَل  َٔ ا َوأجَّل ٌَیَِر َرائٕٔث ىَأِّىا ٌَیَِر َؼآرٕ  ّٕ الُواَمزٔیّئا َمزٔيّىا ـََب َٕ َِ َِٙوا إَٔلِيهٔ اِلَنرَطَ  َص َِ یَا  ُه 
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ٔفُي یَ  َٕ َحاُب َیِي ََِجَىَل السَّ اَل  َٔ اَل اللَُّههَّ َحَواَلِیَيا َوََل َوَلِیَيا  َٕ َِ َمِت اِلبُيُوُت  وَل اهَّلٔ َتَهسَّ ُُ  نٔیّيا َؤشَناَّل َر

اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمة، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت رشلیبح نب طمس ےن بعک ےس اہک اے بعک نب رمہ ! ںیمہ 

 وت اوہنں ےن رفامای اکی اصبح روسؽ اہلل 

ئ

وپری اایتحط ےس )یمک یشیب ےک ریغب( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی انسی 

یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! اہلل اعتٰیل ےس ابرش امےئگن۔ وت روسؽ اہلل ےن  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 زنیم وک رھبےن فاال )سج ےس اتالب فریغہ وخب رھب اجںیئ( وخب ربےنس فاال دلج 

ئ

اہھت ااھٹ رک ہی داع امہ ی اے اہلل ںیمہ اپین الپی 

 دےنی فاال ہن ہک اصقنؿ دےنی فاال۔ بعک رفامےت ںیہ ہک )آپ یک اس داع ےک دعب( ولگ ایھب ربےنس فاال ہن ہک دری ےس ربےنس فاال عفن

ہعمج ےس افرغ ہن وہےئ ےھت ہک ابرش ربےنس یگل۔ بعک رفامےت ںیہ ہک رھپ ولگ آپ یک دختم ںیم احرض وہےئ افر ابرش زایدہ 

 روسؽ اہلل ےن ہی داع امہ ی اے اہلل امہرے ارد رگد ربےس وہےن یک اکشتی یک افر رعض یک اے اہلل ےک روسؽ ! رھگ رگےن ےگل۔ وت

 مہ رپ ہن ربےس۔ بعک رفامےت ںیہ ہک رھپ )ابرش( ٹھچ رک داںیئ ابںیئ وہان رشفع وہیئگ ۔

 اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمة، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت رشلیبح نب طمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ااقستسء ںیم داع

     1270    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ثابت، حرضت ابً محنس بً ابی الٕاُه ابواَلحوػ، حسً بً ربيي، وبساهَّل بً ازریس، حعین، حبيب ابً ابی  :  راوی

 وباس

ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ  ًُ الزَّبٔئي َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ٔه أَبُو اِْلَِحَؤػ َحسَّ ُٔ ا َٕ ًُ أَبٔی اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ثََيا حَُعیِْن َو ًُ إِٔزرٔیَس َحسَّ

ابٔی   اَل َجاَئ أرَِعَ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ِس ٔجئُِتَک َحبٔئب بِ َٕ وَل اهَّلٔ َل ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ إ

اَل  َٔ ََِحنَٔس اهَّلَ ثُهَّ  ََِعٔىَس اِلنِٔيبََر  ِحْل  َِ ًٕ َوََل َیِدرٔطُ َلُهِه  زُ َلُهِه َرا ِووٕ َما یََتزَوَّ َٔ ًِ ؤِئس  َٕٔيا ٌَِيّثا ُمٍٔيثّ ٔم ُِ ا َمزٔیّئا  اللَُّههَّ ا
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الُ  َٔ ٔ إَٔلَّ  ًِ اِلُوُجوه ًِ َوِجهٕ ٔم َنا َیأِتٔيهٔ أََحْس ٔم َِ ا َوأجَّل ٌَیَِر َرائٕٔث ثُهَّ ىَزََل  ّٔ ا َمزٔيّىا ٌََس ّٕ ِس أُِحیٔیَياـََب َٔ  وا 

رفامےت ںیہ ہک۔ دمحم نب ایب ااقلمس اوباالوحص، نسح نب رعیب، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، بیبح انب ایب اثتب، رضحت انب ہداس 

اکی داہیت ےک رےنہ فاےل اصبح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ںیم 

آپ ےک اپس ا یس وقؾ یک اجبن ےس آای وہں نج ےک رچفاوہں ےک اپس وتہش ںیہن افر اؿ اک وکیئ رن اجونر رحؾ ںیہن ااھچاتل )زمکفری 
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  ۔ہمج سگر  اک( رھپ ربنم ےس ارتے۔ اےکس دعب سج اجبن ےس یھب وکیئ آات یہی اتہک ہک امہرے اہں ابرش وہیئ

 دمحم نب ایب ااقلمس اوباالوحص، نسح نب رعیب، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، بیبح انب ایب اثتب، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ااقستسء ںیم داع

     1271    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وّاٌ، مىتنز، ابومىتنز، بز٘ة، بصیر بً ىہيک، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ةَ  َ٘ ًِ بََز ًِ أَبٔيهٔ َو ثََيا ُمِىَتنْٔز َو ٌُ َحسَّ ا َّّ ثََيا َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّْ  َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًٔ ىَهٔيٕک َو ٔ بِ ًِ َبٔصیر َو

اَل ُمِىَتنْٔز أَُراُه فٔی أَل  َٔ َّْ َرأَیُِت أَِو ُرئَٔی بََياُؿ إٔبَِفِيهٔ  َتِسَقی َحً ُِ َه ا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ائٔ َظَّ َٕ تِٔس ُِ 

، ریشب

 

نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، رمتعم، اوبرمتعم، ربکة

 ےن ابرش ےک ےئل داع امہ ی ٰیتح ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ولغبں یک دیفسی داھکیئ دےنی یگل ۔

، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، رمتعم، اوبرمتعم، ربکة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ااقستسء ںیم داع

     1272    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ازہز، ابواليّص، ابووٕيل، ونز بً حنزة، ُاله، حرضت ابً ونز :  راوی

ثََيا ًٔ َحِنزََة َحسَّ ًِ وَُنَز بِ ثََيا أَبُو َؤٕيٕل َو ثََيا أَبُو اليَّرِضٔ َحسَّ ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ ُت  َحسَّ اَل ُربََّنا َذرَکِ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  الْٔه َو َُ

ارٔعٔ َو  ِوَل الصَّ َٔ ُ َّْ َجيََّض ك َنا ىَزََل َحً َِ  ٔ لََّه َوََّی اِلنِٔيبَر َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَی َوِجهٔ َر لُّ ٔميزَإب بٔاِلَنٔسیَيةٔ أَىَا أَىُِمزُ إ

َناُو بَٔوِجهٔهٔ ثَٔناُل اِلَیَتامَی ؤِعَنْة  ٍَ ارٔعٔ َوأَبَِيَؾ ُيِسَتِسَقی اِل ِوَل الصَّ َٔ أَذِرُکُ  ِوُل أَبٔی ـَالٕٔب  َِ َٔ  لِِٔلََرأمٔل َوهَُو 

 ادمح نب ازرہ، اوبارصنل، اوبلیقع، رمع نب زمحة، اسمل، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اسب افاقت ےھجم اشرع اک ہی رعش اید آ اجات افر ںیم

 داتھکی ربنم رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر وک ہک آپ ےک ارتےن ےس لبق
َ

 

ض
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 دمہنی ےک امتؾ رپانےل ہہب ڑپےت۔ف

ِ )رعش اک رتہمج ےہ( افر دیفس وگرے رگن ےک نج ےک رہچ
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ے ےک لیفط ابرش امہ ی 

 اہیوبقابل اک رعش ےہ ۔ اجےئ۔ ومیتیں یک رپفرش رکےن فاےل افر ویباؤں یک دہگناتش رکےن فاےل افر

 ادمح نب ازرہ، اوبارصنل، اوبلیقع، رمع نب زمحة، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی یک امنز

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی یک امنز

     1273    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ایوب، وفاٍ، حرضت ابً وباس :  راوی

ًَ وَ  نِٔىُت ابِ َُ اَل  َٔ ًِ َوَفإئ  ًِ أَیُّوَب َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُٕ َحسَّ وُل أَِشَهُس َوََّی بَّإس َي

َّهُ َلِه يُِسنِٔي  أَی أَى ِبَل اِلُدِفَبةٔ ثُهَّ َخَفَب رَفَ َٔ ی 
َّ َّهُ َظَّ لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَّ َر هُ َ

ََِذرکَّ  ًَّ أََتاهُ َِ  الِيَساَئ 

ائْٔل بَٔيَسیِهٔ  َٔ ٔة َوبََٔلْل  َٔ َس ًَّ بٔالعَّ ًَّ َوأََمَزهُ ِيئَ َوَوَوَمُه َػ َواِلَداَتَه َوالصَّ َجَىَلِت اِلَنزِأَةُ تُِلقٔی اِلرُخِ َِ ََٙذا   َه

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، اطعء، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک ںیم اہشدت داتی وہں ہک روسؽ اہلل ےن ہبطخ ےس لبق 

امنز دیع ڑپاھیئ رھپ ہبطخ دای وت آپ وک ایخؽ آای ہک وعروتں وک آفاز ںیہن یچنہپ وت آپ وعروتں ےک عمجم ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ اؿ وک فظع 

افر دصہق رکےن یک نیقلت رفامیئ افر البؽ ےن اےنپ اہھت اس رطح )ینعی زیچ ڑکپےن ےئلیک( ےئک وہےئ ےھت افر وعرںیت  ف تحیصن رفامیئ

 ےلھچ اوگنایھٹں افر دفرسے زویر عمج رکفا ریہ ںیھت ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، اطعء، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی یک امنز

     1274    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ابً جزیج، حسً بً مسله، ـاؤس، حرضت ابً وباس :  راوی  ابوبرک بً خَلز باہَّی، یحٌ

ًٔ مُ  ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًِ ـَاُوٕس َو ِسلٕٔه َو

 ٌٕ ٔ أََذا یِر ٍَ َّی َیِوَو اِلٔىئس بٔ لََّه َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ اَمةٕ  َوبَّإس أَ َٔ ٔ  َوََل إ

اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس، انب رججی، نسح نب ملسم، قاؤس، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن دیع ےک رفز اذاؿ ف ااقتم ےک ریغب امنز ڑپاھیئ ۔
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 ملسم، قاؤس، رضحت انب ہداساوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس، انب رججی، نسح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی یک امنز

     1275    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابورکیب، ابومىاویہ، اونض، اُناويل بً رجاٍ، رجاٍ، ابوُىيس، ٔيس بً مسله، ـارٗ بً شہاب، حرضت  :  راوی

 ابوُىيس

ًِ أَبٔی ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َرَجإئ َو َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ  َحسَّ ِئس بِ َٔ  ًِ ٔىيٕس و َو َُ

َٔ ُمِسلٔ  َبَسأَ بٔاِلُدِفَبةٔ  َِ ٌُ اِلنِٔيبََر یَِوَو اِلٔىئس  َج َمزَِوا اَل أََِخَ َٔ ٔىيٕس  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ ٔشَهإب َو ٗٔ بِ ًِ ـَارٔ اَو َرُجْل ٕه َو َٕ َِ ََلةٔ  ِبَل العَّ

ًِ یرُِخَ  ِجَت اِلنِٔيبََر یَِوَو ؤيٕس َوَلِه َیُٙ يََّة أََِخَ َِّت السُّ ٌُ َخاَل اَل َیا َمزَِوا َٕ َِ ُ ًِ یُِبَسأ ََلةٔ َوَلِه یَُٙ ِبَل العَّ َٔ ُج بٔهٔ َوبََسأَِت بٔاِلُدِفَبةٔ 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ َضْ َما َوَلِيهٔ  َٔ ِس  َٕ َِ ا هََذا  ٔىيٕس أَمَّ َُ اَل أَبُو  َٕ َِ ا  بَٔها  ًِ َرأَی ُمِيرَکّ وُل َم ُٕ َي

یِرَ  ٍَ ٌِ ُي ًَ أَ َتَفا ُِ ا ِلبٔهٔ َوذَ َِ َٕ ٔ ب َِ ٌِ َلِه َيِسَتٔفِي بٔلَٔساىٔهٔ  إٔ َِ بٔلَٔساىٔهٔ  َِ ٌِ َلِه َيِسَتٔفِي  إٔ َِ  ٔ یِرُِه بَٔئسه ٍَ ِلُي َِ  ٔ ُْ ُه بَٔئسه لَٔک أَِؼَى

 ٌٔ ٔیَنا ِْ  ا

 ںیہ ہک اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اامسلیع نب راجء، راجء، اوبدیعس، سیق نب ملسم، قارؼ نب اہشب، رضحت اوبدیعس رفامےت

رمفاؿ ےن دیع ےک رفز ربنم ولکناای افر امنز ےس لبق ہبطخ رشفع رک دای وت اکی رمد ڑھکے وہےئ افر اہک اے رمفاؿ ! وت ےن تنس یک 

ز ےس امن اخمتفل یک ہک ربنم دیع ےک رفز ولکناایاحالہکن ےلہپ ربنم دیع ےک رفز ںیہن ولکناای اجات اھت افر وت ےن امنز ےس لبق ہبطخ دای احالہکن

 ربایئ وک ےلہپ ہن دای اجات اھت۔ وت اوبدیعس ےن رفامای ہک اس رمد ےن اانپ رفہضی ادا رک دای۔ ںیم ےن روسؽ اہلل وک رفامےت انس وج  م ںیم ےس یسک

دےھکی رھپ اےس وقت ےس رفک ےکس وت وقت ےس رفک دے ارگ ایکس ااطتستع ہن وہ وت زابؿ ےس رفک دے ارگ ایکس ااطتستع یھب 

 ےہ ۔ وت دؽ ےس ربا ےھجمس افر ہی اامیؿ اک زمکفر رتنی درہجہن وہ 
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 اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اامسلیع نب راجء، راجء، اوبدیعس، سیق نب ملسم، قارؼ نب اہشب، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی یک امنز

     1276    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حوثزة بً محنس، ابواُامہ، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

ًِ ابِ  ًِ ىَإِٔي َو ًُ وَُنَز َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ اَمَة َحسَّ َُ ُ ثََيا أَبُو أ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َحِوثََزةُ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز 

ِبَل اِلدُ  َٔ ٌَ اِلٔىيَس  و لََّه ثُهَّ أَبُو برَِکٕ ثُهَّ وَُنزُ ُيَعلُّ َُ  ِفَبةٔ َوَلِيهٔ َو

رھپ وحرثة نب دمحم، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ رضحت اوبرکب 

 رضحت رمع بس امنز دیع ہبطخ ےس لبق ڑپاھےت رےہ ۔

 وحرثة نب دمحم، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع نب یک ریبکتات

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع نب یک ریبکتات

     1277    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار بً ُىس، مؤ ذٌ رُول اهَّل ظَّی اهَّل وليہ ونلہ وُله حرضت ُىس :  راوی

ؤل اهَّلٔ ُُ ٌٔ َر ِىٕس ُمَؤِذ َُ  ًٔ ارٔ بِ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

َٙبِرُ فٔی اِلٔىي ٌَ یُ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ أَ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ثَىْٔ أَبٔی َو ائَٔة َوفٔی َحسَّ ِبَل اِلْٔقَ َٔ ِبّىا  َُ ًٔ فٔی اِْلُولَی  َسیِ

ائَةٔ  ِبَل اِلْٔقَ َٔ ةٔ َخِنّسا   اِْلَٔخَ

ر نب دعس، ؤم ذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعنی ںیم یلہپ رتعک ںیم رقآت ےس لبق است ریبکتات افر دفرسی رتعک ںیم رقآت ےس لبق اپچن 

 ریبکتات ےتہک ےھت ۔

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، ؤم ذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع نب یک ریبکتات

     1278    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابورکیب محنس بً وَلٍ، وبساهَّل بً مبارک، وبساهَّل بً وبسالزحنً بً يىَّی، ونز بً ونزو بً شىيب، حرضت  :  راوی

 وبساهَّل بً ونزو بً الىاػ بياٌ

ثََيا َوِبُس اهَّلٔ  ًُ اِلَىََلٔئ َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ  َحسَّ ًِ َوِنزٔو بِ ًٔ َيِىََّی َو ًٔ بِ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َو بِ

ِبّى  َُ  ًٔ ََّر فٔی َظََلةٔ اِلٔىيَسیِ ب َ٘ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ٔ أَ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو  ا َوَخِنّساُشَىِيٕب َو

اہلل نب ابمرک، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی، رمع نب رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اوبرکبی دمحم نب العء، دبع

 ( ریبکتات ںیہک ۔6( افر اپچن )8ااعلص ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز دیع ںیم است )
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نب دبعارلنمح نب یلعی، رمع نب رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف اوبرکبی دمحم نب العء، دبعاہلل نب ابمرک، دبعاہلل  :  رافی

 نب ااعلص ایبؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع نب یک ریبکتات

     1279    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابومسىوز محنس بً وبساهَّل بً وبيس بً وٕيل، محنس بً خالس بً وثنہ، ٘ثیر بً وبساهَّل بً ونزو بً ووٓ،  :  راوی

 وبساهَّل بً ونزو بً ووٓ، حرضت ونزو بً ووٓ

ًٔ وَ  ًُ َخالٔٔس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َؤٕيٕل َحسَّ ًٔ وُبَِيسٔ بِ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا أَبُو َمِسُىوزٕ ُمَحنَّ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  ِثَنَة َحسَّ

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َجِسهٔ أَ ًِ أَبٔيهٔ َو ٕٓ َو ًٔ َوِو ًٔ َوِنزٔو بِ ِبّىا فٔی اِْلُولَی َوَخِنّسا فٔی بِ َُ  ًٔ ََّر فٔی اِلٔىيَسیِ ب َ٘ لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

 ٔ ة  اِْلَٔخَ

مہ، ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ، دبعاہلل نب رمعف نب وعػ، 

 

عی
اوبوعسمد دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، دمحم نب اخدل نب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیعنی ںیم یلہپ رتعک ںیم است افر دفرسی رتعک رضحت رمعف نب وعػ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ںیم اپچن ریبکتات ںیہک ۔

مہ، ریثک نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ، دبعاہلل نب رمعف نب  :  رافی

 

عی
اوبوعسمد دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، دمحم نب اخدل نب 

 وعػ، رضحت رمعف نب وعػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دیع نب یک ریبکتات

     1280    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً وہب، ابً لہيىہ، خالس بً یزیس و وٕ :  راوی ْٰ  يل، ابً شہاب، رعوة، حرضت وائصہ ظسيٕہَحملہ بً یحٌ

ًٔ َیزٔیَس  ًِ َخالٔٔس بِ ًُ َلهٔيَىَة َو ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی ابِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًِ َحسَّ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِيْل َو َٕ  َووُ

ََّر فٔی الِ  ب َ٘ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ َوَة َو ًٔ رُعِ و ُ٘ َوی َتِٙبٔیرَتَِی الزُّ ُٔ ِبّىا َوَخِنّسا  َُ  ّٔرِطٔ َواِْلَِؼَهی 

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، اخدل نب سیدی ف لیقع، انب اہشب، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ 

ی ںیم روکع یک ریبکت

ح

 

ض

 ےک العفہ است افر اپچن ریبکتات ںیہک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رطف ف ا

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، اخدل نب سیدی ف لیقع، انب اہشب، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی یک امنز رقاتئ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی یک امنز رقاتئ

     1281    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ابزاہيه بً محنس بً ميترش، محنس بً ميترش، حبيب بً ُاله، حرضت  :  راوی

 نىناٌ بً بصیر

بَّ  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ اِلُنِيَترٔشٔ َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ الٕٔه احٔ أَىَِبأَىَا  َُ

ًٔ بٔ  أُ فٔی اِلٔىيَسیِ ٌَ َيِْقَ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٕ أَ ًٔ َبٔصیر ٌٔ بِ ًِ اليُِّىَنا َه َربَِک اِْلَِوََّی َو هَِل أََتاَک َو ُِ َسِبٔح ا
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أشَيةٔ  ٍَ  َحٔسیُث اِل

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، رضحت امعنؿ نب ریشب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 
َ
ِ
ّ
ب 
َ
 اْْسَ ر

ِ
ِ
ّ

 
َ
ِ ڑپاھ رکےت ےھت ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعنی ںیم َس

 

ة
َ
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َ ص

 

ُ اْْل

 

 
 ِئ
َ
 ج
َ
َ ک

 

ی
َ
ْل أ
َه
 افر 

َ
ْ
لَع
َ
  اْل  

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، دمحم نب رشتنم، بیبح نب اسمل، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی یک امنز رقاتئ

     1282    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبيساهَّل بً وبساهَّل ٘ہتے ہيں حرضت ونز بً وبسالىزیزمحنس بً ظباح، ُّياٌ، ؼنزة، بً ُىيس، حرضت  :  راوی

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َؼِنَزَة بِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َج وَُنزُ َیِوَو ؤيٕس َحسَّ اَل ََخَ َٔ  

 ِْ ِيثٔ ٔلَی أَبٔی َوإٔٔس اللَّ َل إ َُ أَِر تَرَ  َِ ِٔ ِٓ َوا ا َٕ اَل بٔ َٔ أُ فٔی ٔمِثٔل َهَذا اِلَيِوؤ  َه َيِْقَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ  بَِت بٔأَِی َشِيٕئ كَا

دمحم نب ابصح، ایفسؿ، رمضة، نب دیعس، رضحت دیبع اہلل نب دبعاہلل ےتہک ںیہ رضحت رمع نب دبعازعلسی دیع ےک رفز ابرہ رشتفی الےئ 

 وبفادق یثیل ےس الہک اجیھب ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رفز اہکں ےس رقآت رفامےت ےھت۔ رفامای وسرہ اقػ افر وسرہ رمق ۔افر ا

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، رمضة، نب دیعس، رضحت دیبعاہلل نب دبعاہلل ےتہک ںیہ رضحت رمع نب دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دیعنی یک امنز رقاتئ

     1283    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيسة، محنس بً ونزو بً وفاٍ، حرضت ابً وباس :  راوی  ابوبرک بً خَلز باہَّی، و٘يي بً جزاح، موس

 ًِ ًُ وُبَِيَسَة َو ثََيا ُموَسْ بِ ًُ اِلَجزَّاحٔ َحسَّ ثََيا َو٘ٔيُي بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًٔ َوَفإئ َو ًٔ َوِنزٔو بِ ٔس بِ  ُمَحنَّ

َه َربَِک اِْلَِوََّی َوهَِل أََتاَک َحٔسیُث الِ  ُِ ًٔ بَٔسِبٔح ا أُ فٔی اِلٔىيَسیِ ٌَ َيِْقَ َّْ كَا ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوبَّإس أَ أشَيةٔ ابِ ٍَ 

اوبرکب نب الخد ابیلہ، فعیک نب رجاح، وم،ٰی نب دیبعة، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

ِ ڑپاھ رکےت ےھت ۔
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ّ

 
َ
 ہیلع فآہل فملس دیعنی ںیم َس

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، فعیک نب رجاح، وم،ٰی نب دیبعة، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ہبطخ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی اک ہبطخ

     1284    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، و٘يي، حرضت اُناويل بً خالس :  راوی

اَل َرأَیُِت  َٔ ًٔ أَبٔی َخالٕٔس  َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أَبَا كَاهٕٔل َوكَاىَِت َلهُ ُظِحَبْة َحسَّ

َه َیِدُفُب  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي اَل َرأَیُِت اليَّ َٔ ثَىْٔ أَخٔی َوِيهُ  ْ  نخْٔذ بٔدَٔفأمَها ََِحسَّ َٔ ٕة َوَحَب َٔ  َوََّی ىَا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، رضحت اامسلیع نب اخدل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوباکلم وک داھکی ںیہنج رشػ تبحص احلص اھت۔ وت 
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 ہبطخ دےتی داھکی افر اکی یشبح ریمے اھبیئ ےن اؿ ےس دحثی ایبؿ یک۔ رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک افینٹن رپ

 اس افینٹن یک لیکن ڑکپے وہےئ ےھت ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، رضحت اامسلیع نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  ہبطخدیعنی اک

     1285    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، محنس بً وبيس، اُناويل بً ابی خالس، حرضت ٔيس بً وائذابوكاٍل :  راوی

ًُ وُبَِيٕس َحسَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوائٕٔذ هَُو أَبُو َحسَّ ِئس بِ َٔ  ًِ ًُ أَبٔی َخالٕٔس َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ

ْ  نخْٔذ بٔدَٔف  َٔ ٕة َحِسَياَئ َوَحَب َٔ َه َیِدُفُب َوََّی ىَا
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي اَل َرأَیُِت اليَّ َٔ  أمَهاكَاهٕٔل 

ایب اخدل، رضحت سیق نب اعذئاوباکلھ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب دیبع، اامسلیع نب 

 فملس وک اکی وخوصبرت افینٹن رپ ہبطخ دےتی داھکی افر اکی یشبح اس یک لیکن اھتےم وہےئ ےھت ۔ فآہل

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب دیبع، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت سیق نب اعذئاوباکلھ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی اک ہبطخ

     1286    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ُلنہ بً ىبيق، حرضت ىبيق :  راوی

اَل  َٕ َِ َُّه َحجَّ  ًِ أَبٔيهٔ أَى ًٔ ىُبَِيٕق َو َلَنَة بِ َُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ َّْ َظَّ ٔي لََّه  َرأَیُِت اليَّ َُ َو

 ٔ  َیِدُفُب َوََّی َبٔىیرٔه

 ی ط ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن جح ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ افٹن
ي

 

 ی ط، رضحت ب
ي

 

رپ  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہملس نب ب

 ہبطخ دےتی داھکی ۔

 ی ط :  رافی
ي

 

 ی ط، رضحت ب
ي

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہملس نب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی اک ہبطخ

     1287    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار بً ُىس، ُىس بً ونار بً ُىس، ونار بً ُىس، حرضت ُىس  :  راوی

 مؤذٌ

ثَىْٔ  ٌٔ َحسَّ ِىٕس اِلُنَؤِذ َُ  ًٔ ارٔ بِ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ َجِسهٔ  ًِ أَبٔيهٔ َو  أَبٔی َو

ِٙبٔیَر فٔی ُخِفَبٔة  ٓٔ اِلُدِفَبةٔ یُِٙثٔرُ التَّ َٙبِرُ بَیَِن أَِؼَىا َه یُ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ ًٔ كَا  اِلٔىيَسیِ

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امعر نب دعس، امعر نب دعس، رضحت دعس ؤمذؿ رفامےت ںیہ ہک ہبطخ ےک 

 رایمؿ ریبکت ےتہک ےھت افر ہبطخ دیعنی ںیم تہب ریبکتںی ےتہک ےھت ۔د

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امعر نب دعس، امعر نب دعس، رضحت دعس ؤمذؿ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   باب

 دیعنی اک ہبطخ

     1288    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابواُامہ، زاؤز بً ٔيس، وياؿ بً وبساهَّل، حرضت ابوُىيس خسری :  راوی

ثََيا َزاُوزُ  اَمَة َحسَّ َُ ُ ثََيا أَبُو أ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ اَل  َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرٔیُّ  َُ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ أَِخبََرنٔی أَبُو  ًِ ؤَيأؿ بِ ِيٕس َو َٔ  ًُ بِ

َىَتیِٔن ثُهَّ ُيَس  ِ٘ ِّی بٔاليَّأس َر ُيَعَّ َِ ُج یَِوَو اِلٔىئس  َه یرَِخُ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر ُْ َوََّی رِٔجَلِيهٔ كَا ٔ َيٕ َِ ِلُه 

َيِستَ  ٔك َواِلَداتَ َِ ُٗ الِيَساُئ بٔاِلُْقِ ًِ َیَتَعسَّ ثَرُ َم ِ٘
َ أ َِ ُٔوا  ُٔوا َتَعسَّ وُل َتَعسَّ ُٕ َي َِ بُٔل اليَّاَس َوهُِه ُجلُوْس  ِٕ ٌِ إٔ َِ ِئئ  ٔه َوالصَّ

 َٓ ُه َلُهِه َوإَٔلَّ اِنَّصَ ٌِ یَِبَىَث َبِىّثا یَِذرُکُ  كَاىَِت َحاَجْة یُزٔیُس أَ

اوبرکبی، اوبااسہم، داؤد نب سیق، ایعض نب دبع اہلل، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع 

ےک رفز رشتفی الےت۔ ولوگں وک دف رںیتعک ڑپاھ رک السؾ ریھپےت رھپ دقومں رپ ڑھکے وہےت افر ولوگں یک رطػ ہنم رکےت افر 

دصہق دف دصہق دف وت وعرںیت بس ےس ڑبھ رک دصہق دںیتی ابیل اوگنیھٹ دفرسے زویر۔ اےکس دعب ارگ  ولگ ےھٹیب رےتہ۔ آپ رفامےت

 ںیہک رکشل رفاہن رکےن یک رضفرت وہیت وت ااکس ذرک رفامےت فرہن فاسپ رشتفی ےل اجےت ۔

 اوبرکبی، اوبااسہم، داؤد نب سیق، ایعض نب دبعاہلل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی اک ہبطخ
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     1289    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابوبَح، وبيساهَّل بً ونزو رٔيک، اُناويل بً مس :  راوی  له خوَلنی، ابوزبیر، حرضت جابزیحٌ

ثََيا أَبُو ًُ ُمِسلٕٔه اِلَدِوََلنٔیُّ َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ
ثََيا أَبُو بََِحٕ َحسَّ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ وُل  َحسَّ ُُ َج َر اَل ََخَ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو الزُّبَیِر

َه یَِوَو ِرِٔطٕ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَو  اهَّلٔ َظَّ َٔ ِىَسّة ثُهَّ  َٔ َىَس  َٔ ائّٔنا ثُهَّ  َٔ َدَفَب  َِ  أَِو أَِؼَهی 

ی ک، اامسلیع نب ملسم وخالین، اوبزریب، رضحت اجرب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
َ
فآہل  ٰییحی نب میکح، اوبرحب، دیبع اہلل نب رمعف ر

ی ےک رفز رشتفی الےئ افر آپ ےن ڑھکے وہ رک ہبطخ دانی رشفع ایک رھپ ذرا ھٹیب رک دفابرہ ڑھکے وہےئ )افر 

ح

 

ض

فملس دیع ارطفل ای ا

 ( ایہبطخ د

ی ک، اامسلیع نب ملسم وخالین، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی
َ
 ٰییحی نب میکح، اوبرحب، دیبعاہلل نب رمعف ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک دعب ہبطخ اک ااظتنر رک ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک دعب ہبطخ اک ااظتنر رک ان

     1290    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، بً جزیج، وفاٍ، حرضت وبساهَّل بً ُائب :  راوی ْٰ  ہسیہ بً وبسالوہاب و ونزو بً راِي بجَّی، ِؽل بً موس

ًُ َوِبسٔ الِ  ثََيا َهٔسیَُّة بِ ًِ َوَفإئ وَ َحسَّ ًُ ُجَزیِٕج َو ثََيا ابِ ًُ ُموَسْ َحسَّ ِؽُل بِ َّ ثََيا اِل اََل َحسَّ َٔ ًُ َرإِٔي اِلَبَجَّٔیُّ  أب َوَوِنزُو بِ
ًِ َوهَّ

َّی بَٔيا  ََِعَّ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُت اِلٔىيَس َمَي َر اَل َحرَضِ َٔ ائٔٔب  ًٔ السَّ َؽِیَيا الِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َٔ ِس  َٔ اَل  َٔ ٔىيَس ثُهَّ 

ِلَيِذَهِب  َِ ٌِ یَِذَهَب  ًِ أََحبَّ أَ ِلَيِجلِٔس َوَم َِ ٌِ َیِجلَٔس لِٔلُدِفَبةٔ  ًِ أََحبَّ أَ َن َِ ََلَة   العَّ
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یلص روسؽ اہلل  دہہی نب دبعاولاہب ف رمعف نب راعف یلجب، لضف نب ومیس، نب رججی، اطعء، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ےتہک ںیہ ہک ںیم

دا رک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز دیع ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ امنز دیع ڑپاھ رک اراشد رفامای مہ امنز ا

 ےکچ وس وج ہبطخ ےک ےئل انھٹیب اچےہ ےھٹیب افر وج اجان اچےہ الچ اجےئ ۔

 وم،ٰی، نب رججی، اطعء، رضحت دبعاہلل نب اسبئ دہہی نب دبعاولاہب ف رمعف نب راعف یلجب، لضف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع ےس ےلہپ ای دعب امنز ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےس ےلہپ ای دعب امنز ڑپانھ

     1291    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، شىبہ، وسی بً ثابت، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس :  راوی  محنس بً بصار، یحٌ

 َُ  ًِ ًُ ثَابٕٔت َو ثَىْٔ َؤسیُّ بِ ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًٔ ٔىئس بِ ًِ ابِ ٕ َو ُجَبیِر

ِبَلَها َوََل  َٔ َّی بٔهِٔه اِلٔىيَس َلِه ُيَعِل  ََِعَّ َج  َه ََخَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر  َبِىَسَها َوبَّإس أَ

یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 فملس رشتفی الےئ افر ولوگں وک دیع یک امنز ڑپاھیئ ہن اس ےس لبق وکیئ امنز ڑپیھ افر ہن یہ دعب

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دیع ےس ےلہپ ای دعب امنز ڑپانھ

     1292    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، وبساهَّل بً وبسالزحنً ـائفی، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً واػ :  راوی

ًِ َونِ  ائٔفٔیُّ َو
ًٔ الفَّ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

ٔ َحسَّ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ ُشَىِيٕب َو زٔو بِ

ِبَلَها َوََل َبِىَس  َٔ َه َلِه ُيَعِل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي  َها فٔی ؤيسٕ أَ

، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 
ئ

یلع نب دمحم، فعیک، دبعاہلل نب دبعارلنمح قائ

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیع ںیم امنز ےس ےلہپ ای دعب وکیئ امنز ںیہن ڑپیھ ۔

، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعصیلع نب دمحم، فعیک، دبعاہلل نب دبعارلنمح :  رافی

 
ئ

  قائ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےس ےلہپ ای دعب امنز ڑپانھ

     1293    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ہيثه بً جنيل، وبيساهَّل بً ونز رقی، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، وفاٍ بً يسار، حرضت  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 ابوُىيس خسری

ِِّی َحسَّ  ًٔ َوِنزٕو الزَّق ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًُ َجنٔيٕل َو ثََيا اِلَهِيَثُه بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َؤٕيٕل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ

َه ََل يُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َيَسإر َو ًِ َوَفأئ بِ إَٔذا َو َِ ِبَل اِلٔىئس َشِيّئا  َٔ ِّی  َعَّ

َىَتیِٔن  ِ٘ َّی َر ٔلَی َمِيزٔلٔهٔ َظَّ  َرَجَي إ
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 دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج، دیبع اہلل نب رمع ریق، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ایبؿ رفامےت ںیہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع ےس ےلہپ وکیئ امنز ہن ڑپےتھ ےھت افر بج )امنز ےس افرغ وہ رک( اےنپ رھگ رشتفی ےل اجےت وت 

  ڑپھ ےتیلدف رںیتعک

 دمحم نب ٰییحی، مثیہ نب لیمج، دیبعاہلل نب رمع ریق، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز دیع ےک ےئل دیپؽ اجان

 امنز افر اس اک رطہقی ااقتم :   ابب

 امنز دیع ےک ےئل دیپؽ اجان

     1294    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار بً ُىس، ُىس بً ونار بً ُىس، ونار بً ُىس، حرضت ُىس :  راوی

ًِ أَ  ثَىْٔ أَبٔی َو ِىٕس َحسَّ َُ  ًٔ ارٔ بِ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی َحسَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ َجِسهٔ أَ بٔيهٔ َو

ٔلَی اِلٔىئس َمأشّيا َوَیزِٔجُي َمأشّيا ُج إ ٌَ یرَِخُ لََّه كَا َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امعر نب دعس، امعر نب دعس، رضحت دعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اشہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس امنز دیع ےک ےئل دیپؽ رشتفی ےل اجےت افر دیپؽ یہ فاسپ آےت ۔

 ر نب دعس، امعر نب دعس، رضحت دعساشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 امنز دیع ےک ےئل دیپؽ اجان

     1295    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، وبسالزحنً بً وبساهَّل ونزی، وبساهَّل ونزی و وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ َووُبَِيُس  ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ اِلُىَنزٔیُّ َو ًٔ بِ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا َوِبُس الزَِّحَن ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ٌَ اهَّلٔ َو كَا

ٔلَی اِلٔىيسٔ َمأشّيا َوَیزِٔجُي َمأشّيا ُج إ َه یرَِخُ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحم نب ابصح، دبعارلنمح نب دبعاہلل رمعی، دبعاہلل رمعی ف

  دیپؽ رشتفی ےل اجےت افر دیپؽ فاسپ آےت ۔فآہل فملس امنز دیع ےک ےئل

 دمحم نب ابصح، دبعارلنمح نب دبعاہلل رمعی، دبعاہلل رمعی ف دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز دیع ےک ےئل دیپؽ اجان

     1296    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابوزاؤز، زہیر، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی :  راوی  یحٌ

ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا ُزَهیِْر َو ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ْ  َحسَّ ََ ٌِ یُِن ئَّة أَ ًِ السُّ ٌَّ ٔم ٔ اَل إ َٔ

ٔلَی اِلٔىيسٔ   إ

تنس )وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت( ہی ےہ ہک آدیم  ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، زریہ، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع ےن ایبؿ رفامای ہک

 امنز دیع ےک ےئل لچ رک آےئ ۔

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، زریہ، اوباقحس، احرث، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س اک رطہقیااقتم امنز افر ا :   ابب

 امنز دیع ےک ےئل دیپؽ اجان

     1297    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ظباح، وبسالىزیز بً خفاب، ميسل، محنس بً وبيساهَّل بً ابی راِي، وبيساهَّل بً ابی راِي، حرضت  :  راوی

 ابوراِي

ًٔ وُ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا ٔمِيَسْل َو أب َحسَّ ًُ اِلَدفَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز بَّأح َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ أَبٔی َرإِٔي َو بَِئس اهَّلٔ بِ

ِتٔی  ٌَ َیأ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ أَ ًِ َجِسه  اِلٔىيَس َمأشّياأَبٔيهٔ َو

دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب اطخب، دنمؽ، دمحم نب دیبع اہلل نب ایب راعف، دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت اوبراعف رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز دیع ےک ےئل لچ رک آےت ۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب اطخب، دنمؽ، دمحم نب دیبعاہلل نب ایب راعف، دیبعاہلل نب ایب راعف، رضحت اوبراعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع اگہ وک اکی راےتس ےس اجان افر دفرسے راےتس ےس آان

 تم امنز افر اس اک رطہقیااق :   ابب

 دیع اگہ وک اکی راےتس ےس اجان افر دفرسے راےتس ےس آان
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     1298    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار بً ُىس، ُىس بً ونار بً ُىس، ونار بً ُىس، حرضت ُىس :  راوی

ثََيا هَٔصاُو بِ  ًِ َجِسهٔ أَ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ِىٕس أَِخبََرنٔی أَبٔی َو َُ  ًٔ ارٔ بِ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن إر َحسَّ َّی ًُ َونَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي

ًٔ أَبٔی اِلَى  ٔىئس بِ َُ َلَک َوََّی َزارٔ  َُ  ًٔ ٔلَی اِلٔىيَسیِ َج إ ٌَ إَٔذا ََخَ َه كَا لَّ َُ َٓ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َساـٔئق ثُهَّ اِنَّصَ َّ أػ ثُهَّ َوََّی أَِظَحأب اِل

 ٔ ًٔ یَأَسٕ َوَزارٔ أَبٔی هَُزیَِزَة إ ارٔ بِ ُج َوََّی َزارٔ َونَّ ٖٕ ثُهَّ َیرِخُ یِ َْ ٖٔ بَىْٔ ُز ی ی رَطٔ ٖٔ اِْلَُِخَ ی ٔ  لَی اِلَبََلكٔ فٔی الرطَّ

نب دعس، امعر نب دعس، رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی بج دیع اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امعر 

ےک ےئل اجےت وت دیعس نب اعص ےک رھگ ےک رقبی ےس سگرےت رھپ ہمیخ فاولں ےک اپس ےس رھپ دفرسے راےتس ےس فاسپ وہےت یبن 

  سگر رک البط کت فاسپ آےت۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زرقی ےک رےتس ےس رھپ امعر نب ایرس اوبرہریہ ےک رھگ ےک رقبی ےس

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر نب دعس، دعس نب امعر نب دعس، امعر نب دعس، رضحت دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع اگہ وک اکی راےتس ےس اجان افر دفرسے راےتس ےس آان

     1299    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابؤتیبہ، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  یحٌ

ثََيا وَ  ُٔتَِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو  ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ٖٕ َحسَّ ی ٔلَی اِلٔىئس فٔی رَطٔ ُج إ ٌَ یرَِخُ َّهُ كَا ًٔ وَُنَز أَى ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًُ وَُنَز َو ِبُس اهَّلٔ بِ

َىُل َذلَٔک  ِّ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ی َوَیزِوُُه أَ  َوَیزِٔجُي فٔی أَُِخَ

ٰییحی نب میکح، اوبہبیتق، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع امنز دیع ےک ےئل اکی رےتس ےس اجےت افر دفرسے رےتس ےس فاسپ 
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 آےت افر ہی رفامےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ ایک رکےت ےھت ۔

 انب رمع ٰییحی نب میکح، اوبہبیتق، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع اگہ وک اکی راےتس ےس اجان افر دفرسے راےتس ےس آان

     1300    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ازہز، وبسالىزیز بً خفاب، ميسل، محنس بً وبيساهَّل بً ابی راِي، وبيساهَّل بً ابی راِي، حرضت  :  راوی

 ابوراِي

ًٔ وُ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا ٔمِيَسْل َو أب َحسَّ ًُ اِلَدفَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ أَبٔی َر َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ بَِئس اهَّلٔ بِ إِٔي َو

 ٔ ٔ الرطَّ تٔی اِلٔىيَس َمأشّيا َوَیزِٔجُي فٔی ٌَیِر
ِ ٌَ َیأ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ٔ أَ ًِ َجِسه ٖٔ الَّٔذی ابَِتَسأَ ِٔيهٔ َو  ی

ایب راعف، رضحت اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب ازرہ، دبعازعلسی نب اطخب، دنمؽ، دمحم نب دیبع اہلل نب ایب راعف، دیبع اہلل نب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع ےک ےئل لچ رک آےت افر سج راہ ےس آےت ےھت اس ےک العفہ یسک دفرسی راہ ےس فاسپ وہےت 

 ۔

 ت اوبراعفادمح نب ازرہ، دبعازعلسی نب اطخب، دنمؽ، دمحم نب دیبعاہلل نب ایب راعف، دیبعاہلل نب ایب راعف، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع اگہ وک اکی راےتس ےس اجان افر دفرسے راےتس ےس آان
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     1301    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً حنيس، ابوتنيلہ، ِليح بً ُلامیٌ، ُىيس بً حار ُ زْقی، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ اِلَحار ُٔٔ ال ٔىئس بِ َُ  ًِ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًٔ َُِلِئح بِ  ًِ ثََيا أَبُو تَُنِيَلَة َو ًُ حَُنِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ زَُّرقِٔی َو

 َّ ٖٔ الَّٔذی أََخَذ ِٔيهٔ َظَّ ی ٔ ٔ الرطَّ ٔلَی اِلٔىئس َرَجَي فٔی ٌَیِر َج إ ٌَ إَٔذا ََخَ َه كَا لَّ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

  نب امیلسؿ، دیعس نب احرث زریق، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

للی 

ی لہ، 
م

 

ي
دمحم نب دیمح، اوب

 ےت وت فاسپ ںیم سج راہ ےس آےئ ےھت اس ےک العفہ وکیئ دفرسی راہ اایتخر رفامےت ۔بج دیع ےک ےئل رشتفی ال

  نب امیلسؿ، دیعس نب احرث زریق، رضحت اوبرہریہ :  رافی

للی 

ی لہ، 
م

 

ي
 دمحم نب دیمح، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع ےک رفز لیھک وکد رکان افر وخیش انمان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےک رفز لیھک وکد رکان افر وخیش انمان

     1302    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، رشیک ، مٍیرة، حرضت وياؿ اشىزی :  راوی

 ٔ اَل َشهَٔس ؤَياْؿ اِْلَِشَىزٔیُّ ؤيّسا ب َٔ  ٕ ًِ َوأمز ًِ ُمٍٔیَرَة َو یْک َو ثََيا رَشٔ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  اَل َما لٔی ََل َحسَّ َٕ َِ اِْلَىَِبارٔ 

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ لَُّس ؤِيَس َر َٕ ٌَ ُي َنا كَا َ٘  ٌَ ِلُسو َٕ ِه ُت ُ٘  َه أََرا

وسدی نب دیعس، رشکی ، ریغمة، رضحت ایعض ارعشی ےن )رعاؼ ےک رہش( اابنر ںیم دیع یک وت رفامای ایک وہا ںیم ںیہمت اس رطح 

 وخایشں انمات ںیہن دھکی راہ ےسیج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہں وخایشں انمیئ اجیت ںیھت ۔
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 ارعشیوسدی نب دیعس، رشکی ، ریغمة، رضحت ایعض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےک رفز لیھک وکد رکان افر وخیش انمان

     1303    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابونىيه، اَسائيل، ابواُحٖ، وامز، حرضت ٔيس بً ُىس :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ِئس بِ  َٔ  ًِ ٕ َو ًِ َوأمز َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ائٔيَل َو ًِ إَِٔسَ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َو ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َشِيْئ َحسَّ اَل َما كَا َٔ ِىٕس  َُ  ًٔ

 َّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َوََّی َوِهٔس َر وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر إٔ َِ ِس َرأَیُِتُه إَٔلَّ َشِيْئ َواحْٔس  َٔ َه إَٔلَّ َو لَّ َُ ٌَ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َه كَا لَّ َُ

ثََيا ًُ زٔیزٔیَل َحسَّ ثََيا ابِ ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ َلَنَة اِل َُ  ًُ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَس َٔ ّٔرِطٔ  لَُّس َلهُ یَِوَو اِل َٕ ًِ  ُي ٕ َو ًِ َجابٔز ٌُ َو ثََيا َشِیَبا نَزُو َحسَّ

ثََيا ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ ًُ َنِّصٕ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٕ ح َوَحسَّ ًِ َجابٔز ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ٕ ح َوَحسَّ ٕ  َوأمز ًِ َوأمز َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ یْک َو رَشٔ

 ىَِحَوهُ 

وب ااحسؼ ، اعرم، رضحت سیق نب دعس ےس رفاتی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، ارسالیئ، ا

ابمرک ںیم وج ھچک وہات اھت فہ بس ںیم اب یھب دھکی راہ وہں وسےئ اکی زیچ ےک فہ ہی ہک دیعارطفل ےک رفز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔فآہل فملس ےک اسےنم وخایشں وخب انمیئ اجیت ںیھت۔ دف

 دمحم نب ٰییحی، اوبمیعن، ارسالیئ، اوباقحس، اعرم، رضحت سیق نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع ےک رفز ربیھچ اکنانل
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےک رفز ربیھچ اکنانل

     1304    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، وبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس بً مسله، اوزاعی، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  ہصاو بً ونار، ويس

ثَيَ  ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ یُوىَُس ح و َحسَّ ثََيا ؤيَسْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ ُمِسلٕٔه  ا اِلَولٔيُس بِ

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ یُّ أَِخبََرنٔی ىَأِْي َو
ثََيا اِْلَِوَزاعٔ َّی فٔی یَِوؤ اِلٔىئس َحسَّ ٔلَی اِلُنَعَّ ُسو إ ٍِ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

 ٌَّ ِّی إَٔلِيَها َوَذلَٔک أَ ُيَعَّ َِ َّی نُٔعَبِت بَیَِن یََسیِهٔ  ََ اِلُنَعَّ َِإَٔذا بََل ََِؽاّئ َلِيَس ِٔيهٔ َواِلَىَيزَةُ تُِحَنُل بَیَِن یََسیِهٔ   ٌَ َّی كَا  اِلُنَعَّ

 رُ بٔهٔ َشِيْئ يُِسَتتَ 

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ے وت ربیھچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ااھٹ رک ےتلچ ےھت بج آپ 

 

کلی

 

ن
اہلل ہیلع فآہل فملس دیع ےک رفز دیعاگہ یک رطػ 

ںیم ےتچنہپ وت آپ ےک اسےنم )وطبر رتسہ( اگڑ دی اجیت۔ آپ اس یک رطػ امنز ڑپےتھ اس یک فہج ہی یھت ہک دیعاگہ الھک دیماؿ دیعاگہ 

 اھت فاہں وکیئ آڑ یک زیچ ہن یھت ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےک رفز ربیھچ اکنانل

     1305    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، وَّی بً مسہز، وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی
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اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ كَا

َّی یَِوَو ؤيسٕ  َه إَٔذا َظَّ لَّ َُ ًِ ثَهَّ ا َو نٔ َِ اَل ىَأِْي  َٔ ّٔهٔ  ًِ َخِل ِّی إَٔلِيَها َواليَّاُس ٔم ُيَعَّ َِ بَُة بَیَِن یََسیِهٔ  ٌَیَِرُه نُٔعَبِت اِلََحِ تََّدَذهَا أَِو 

 اِْلَُمَزاُئ 

 دیع ےک رفز ای افر وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یسک دؿ )ےلھک دیماؿ ںیم( امنز ڑپےتھ وت ربیھچ آپ ےک اسےنم اگڑ دی اجیت۔ آپ ایکس رطػ امنز ڑپےتھ افر ولگ آپ ےک ےھچیپ 

 وہےت۔ انعف ےتہک ںیہ ایس فہج ےس ارماء ےن ربیھچ اکنےنل یک اعدت اایتخر یک ۔

 رضحت انب رمع وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، دیبعاہلل، انعف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےک رفز ربیھچ اکنانل

     1306    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، حرضت اىس بً مالک :  راوی  ہاروٌ بً ُىيس ایَّی، وبساهَّل بً وہب، ُلامیٌ بً بَلل، یحٌ

 ًِ ًُ بََٔلٕل َو ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔىيٕس اِْلَیَِّٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو
ًٔ  َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ یَِحٌَْ بِ

بَةٕ َمالٕٔک  ّرا بََٔحِ
ٔ
َّی ُمِسَتت َّی اِلٔىيَس بٔاِلُنَعَّ َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر  أَ

اہرفؿ نب دیعس ایلی، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہ ںیم ڑپےتھ ربیھچ یک آڑ رک ےک )ینعی آےگ ربیھچ اگڑ ےتیل ےھت( ۔ہیلع فآہل فملس امنز دیع دیعاگ

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 نی ںیم انلکنوعروتں اک دیع

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وعروتں اک دیعنی ںیم انلکن

     1307    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، ہصاو بً حساٌ، حّعہ بيت ُیریً، حرضت او وفيہ :  راوی

یرٔی  ُٔ َعَة بِٔئت  ِّ ًِ َح ٌَ َو ا ًٔ َحسَّ ًِ هَٔصاؤ بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت أََمَزىَا َحسَّ َٔ َة  ًِ أُِو َؤفيَّ ًَ َو

ّٔرِطٔ  ًَّ فٔی یَِوؤ اِل َجُه ٌِ ىرُِخٔ َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌُ  َر ًَّ ََل یَُٙو ِلَيا أََرأَیَِت إِٔحَساهُ ُٕ َِ َة  اَلِت أُوُّ َؤفيَّ َٔ اَل  َٔ َواليََِّحٔ 

ًِ ٔجِلَبابَٔها ِلُتِلبِٔسَها أُِخُتَها ٔم َِ اَل  َٔ  َلَها ٔجِلَباْب 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ارگ یسک ےک اپس اچدر ہن

ئ

 وہ ںیمہ ویؾ رطف افر ویؾ رحن )رقب دیع ںیم وعروتں وک اکنےنل اک مکح دای اؾ ہیطع یتہک ںیہ مہ ےن رعض ایک اتبی 

 ےسیک ےلکن ؟( رفامای اس یک نہب اس وک اچدر افڑاھ دے ۔)وت فہ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وعروتں اک دیعنی ںیم انلکن

     1308    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 محنس بً ظباح، ایوب، ابً ُیریً، حرضت او وفيہ :  راوی

ةَ  ًِ أُِو َؤفيَّ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ابِ ًِ أَیُّوَب َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ بَّأح أَىَِبأَىَا  ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ

ٌَ اِلٔىيَس َوَزِوَوَة اِلُنِسلٔنٔیَن َوِلَيِجتَئبَنَّ اِلحُ  َٖ َوذََوأت اِلُدُسورٔ لَٔيِصَهِس ٔ ُجوا اِلَىَوات َه أََِخٔ لَّ َُ َّی اليَّاسٔ َو  يَُّؾ ُمَعَّ

ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکنول زلویکں وک افر رپدہ نیشن دمحم نب ابصح، اویب، انب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع رفامیت 

وعروتں وک ہک فہ دیع افر املسمونں یک داع ںیم رشکی وہں افر وج وعرںیت ضیح یک احتل ںیم وہں فہ ولوگں ےک امنز ڑپےنھ یک ہگج 

 ےس اگل رںیہ ۔

 دمحم نب ابصح، اویب، انب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وعروتں اک دیعنی ںیم انلکن

     1309    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ُىيس، حّغ بً ٌيا ُ، حجاج بً ارـاة، وبسالزحنً بً وابس، حرضت ابً وباس :  راوی

ًِ َوِبٔس الزَِّحنَ  ًُ أَِرـَاَة َو ثََيا َحجَّاُج بِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َحسَّ ُِّغ بِ ثََيا َح ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًٔ َوابٕٔس َو ًٔ بِ

 َّْ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ  َوبَّإس أَ ُج بََياتٔهٔ َونَٔسائَهُ فٔی اِلٔىيَسیِ ٌَ یرُِخٔ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

دبع اہلل نب دیعس، صفح نب ایغث، اجحج نب ارقاة، دبعارلنمح نب اعا ، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اینپ اصزبحادویں افر ازفاج رہطمات )ریض اہلل اعتٰیل ہنع( وک دیعنی ےک ےئل ےل اجےت ےھت ۔

  ارقاة، دبعارلنمح نب اعا ، رضحت انب ہداسدبعاہلل نب دیعس، صفح نب ایغث، اجحج نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اکی دؿ ںیم دفدیعفں اک ہعمج وہان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی دؿ ںیم دفدیعفں اک ہعمج وہان

     1310    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ابواحنس، اَسائيل، وثناٌ بً مٍیرة، ایاس بً ابی رملہ شامی :  راوی

ًٔ اِلُنٍٔیرَ  ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ثََيا أَبُو أَِحَنَس َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ امِٔی َحسَّ ًٔ أَبٔی َرِمَلَة الصَّ ًِ إٔیَأس بِ ةٔ َو

ؤل اهَّلٔ  ُُ َه َهِل َشهِٔسَت َمَي َر َٔ ًَ أَِر أََل َزیَِس بِ َُ نِٔىُت َرُجَّل  َُ اَل  اَل َٔ َٔ اَل َنَىِه  َٔ ًٔ فٔی َیِووٕ  َه ؤيَسیِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ِلُيَعِل  َِ َِّی  ٌِ ُيَعَّ ًِ َشاَئ أَ اَل َم َٔ َغ فٔی اِلجُُنَىٔة ثُهَّ  َّی اِلٔىيَس ثُهَّ َرخَّ اَل َظَّ َٔ ٌَ َيِعَيُي  َْ كَا َِٙي َِ 

ی، اوبادمح، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمة، 

م

 

 ہ ض
ج

اایس نب ایب رہلم اشیم، اکی اصبح ےن رضحت زدی نب ارمق ےس وپاھچ ایک رصن نب یلع 

آپ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی دؿ ںیم دف دیعںی د ےگ ں ؟ رفامای یج۔ وت اوہنں ےن اہک ہک رھپ روسؽ یلص اہلل 

فآہل فملس ےن دیع ڑپاھ رک ہعمج یک رتصخ دےتی وہےئ رفامای وج ہیلع فآہل فملس ےن ایک رطقی اایتخر رفامای؟ رفامای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 ہعمج یک امنز ڑپےنھ ےک ےئل )آس اپس ےک داہیت ےس( آان اچےہ وت فہ ہعمج یک امنز ڑپھ ےل ۔

ی، اوبادمح، ارسالیئ، امثعؿ نب ریغمة، اایس نب ایب رہلم اشیم :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی دؿ ںیم دفدیعفں اک ہعمج وہان

     1311    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوظالح، حرضت ابً وباسمحنس بً معفی حنصْ، بٕيہ، شىبہ، مٍیرة ؼيْ، وبسالىزیز بً رِيي،  :  راوی

 ُّْ ِي ثَىْٔ ُمٍٔیَرةُ الؽَّ ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ ُة َحسَّ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ِيٕي َو َِ ًٔ ُر ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز َو

َّی اهَّلُ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ًٔ َوبَّإس َو ًِ ابِ ًِ َظالٕٔح َو ًِ َشاَئ أَِجزَأَُه ٔم َن َِ ٌٔ فٔی یَِؤمُِٙه َهَذا  اَل اِجَتَنَي ؤيَسا َٔ َّهُ  َه أَى لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ًُ َوِبٔس َربِهٔ  ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِ َشاَئ اهَّلُ َحسَّ ٔ ٌَ إ َّا ُمَجِنُىو ُة َحسَّ  اِلُجُنَىةٔ َوإٔى ثََيا َبٕٔيَّ ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ

 ِْ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ِيٕي َو َِ ًٔ ُر ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز ُّْ َو ِي ثَىْٔ ُمٍٔیَرةُ الؽَّ لََّه ىَِحَوهُ َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، ہبعش، ریغمة یبض، دبعازعلسی نب رعیف، اوباصحل، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای آج ےک دؿ دف دیعںی عمج وہ ںیئگ وج اچےہ اس ےک ےئل ہعمج یک اجبےئ دیع یک امنز اکیف وہیئگ )اب ہعمج ےک ےئل 

 ےن یک فیلکت ہن رکے( افر مہ وت ااشنء اہلل ہعمج ڑپںیھ ےگ۔ رضحت اوبرہریہ ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔دفابرہ داہیت ےس آ

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق، ہبعش، ریغمة یبض، دبعازعلسی نب رعیف، اوباصحل، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اکی دؿ ںیم دفدیعفں اک ہعمج وہان

     1312    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبارة بً مٍلس، ميسل بً وَّی، وبسالىزیز بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

 ًِ ًِ ىَإِٔي َو ًٔ وَُنَز َو ٔ بِ ًِ َوِبسٔ اِلَىزٔیز ًُ َوَّٓٔیٕ َو ثََيا ٔمِيَسُل بِ ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ ٌٔ َحسَّ اَل اِجَتَنَي ؤيَسا َٔ ًٔ وَُنَز  ابِ

اَل  َٔ َّی بٔاليَّأس ثُهَّ  ََِعَّ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌِ  َوََّی َوِهسٔ َر ًِ َشاَئ أَ ِلَيأِتَٔها َوَم َِ تَٔی اِلُجُنَىَة 
ِ ٌِ یَأ ًِ َشاَئ أَ َم

 ِْ ِلَیَتَدلَّ َِ  َْ  َیَتَدلَّ

س، دنمؽ نب یلع، دبعازعلسی نب رمع، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع 

ل

 

نع

ابجرة نب 
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دیع یک امنز ڑپاھ رک رفامای وج ہعمج یک امنز ےک ےئل آان اچےہ آ اجےئ افر وج ہن آان اچےہ  ابمرک ںیم دفونں دیعںی عمج وہ ںیئگ وت آپ ےن

 وت ہن آےئ ۔

س، دنمؽ نب یلع، دبعازعلسی نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

ل

 

نع

 ابجرة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش ںیم امنز دیع

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ابرش ںیم امنز دیع

     1313    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ وبيساهَّل تيیم، حرضت  :  راوی ْٰ بً وبساَلوَّٰی بً ابی رفوة، ابویحٌ وباس بً وثناٌ زمصقی، وليس بً مسله، ويس

 ابوہزیزہ

ًُ َوِبٔس اِْلَوِ  ثََيا ؤيَسْ بِ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ نِٔىُت َحسَّ َُ اَل  َٔ َوَة  ًٔ أَبٔی رَفِ ََّی بِ

اَل أََظاَب ا َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َّی اهَّلُ أَبَا یَِحٌَْ وُبَِيَس اهَّلٔ التَِّيیٔمَّ یَُحِس ُُ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ليَّاَس َمرَطْ فٔی یَِوؤ ؤيٕس َوََّی َوِهسٔ َر

َّی بٔهِٔه فٔی اِلَنِسجٔسٔ  ََِعَّ لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

 ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، ٰیسیع نب دبعاالٰیلع نب ایب رففة، اوبٰییحی دیبع اہلل یمیت، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم دیع ےک رفز ابرش رشفع وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )دیعاگہ ںیم روس

 امنز دیع ادا رکےن یک اجبےئ( دجسم ںیم یہ امنز دیع ڑپاھ دی ۔

  دیبعاہلل یمیت، رضحت اوبرہریہہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، ٰیسیع نب دبعاالٰیلع نب ایب رففة، اوبٰییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دیع ےک رفز ایھتہر ےس سیل وہ ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیع ےک رفز ایھتہر ےس سیل وہ ان

     1314    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالٕسوس بً محنس، ىائل بً ىجيح، اُناويل بً زیاز، ابً جزیج، وفاٍ، حرضت ابً وباس :  راوی

ًٔ جُ  ًِ ابِ ًُ زٔیَازٕ َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ ىَجٔيٕح َحسَّ ثََيا ىَائُٔل بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ؤس بِ سُّ ُٕ ثََيا َوِبُس اِل ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًِ َوَفإئ َو َزیِٕج َو

ٌِ یُِلَبَس الِسََلُح فٔی بََٔل  لََّه ىََهی أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ةٔ اِلَىُسوِ َوبَّإس أَ ٌِ یَُٙوىُوا بَٔحرِضَ ًٔ إَٔلَّ أَ ََلؤ فٔی اِلٔىيَسیِ ُِ ٔ ِْ ٔ ا  ز

دبعادقلفس نب دمحم، انلئ نب حیجن، اامسلیع نب زاید، انب رججی، اطعء، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ( رفامای اال ہی ہک دنمش اک اسانم وہ )وت رھپ عنم ںیہن ہکلب رضفری ےہفآہل فملس ےن دیعنی ںیم البد االسہیم ںیم ایھتہر اگلےن ےس عنم 

 دبعادقلفس نب دمحم، انلئ نب حیجن، اامسلیع نب زاید، انب رججی، اطعء، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لسغ رکان دیعنی ےک رفز

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی ےک رفز لسغ رکان

     1315    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبارة بً مٍلس، حجاج بً تنيه، مينوٌ بً مہزاٌ، حرضت ابً وباس :  راوی
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ا َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٌَ َو ًٔ ٔمِهَزا ٌٔ بِ ًِ َمِيُنو ًُ َتنٔيٕه َو ثََيا َحجَّاُج بِ ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر َل كَا

ّٔرِطٔ َوَیِوَو اِْلَِؼَهی َتٔسُل یَِوَو اِل ٍِ لََّه َي َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

س، اجحج نب میمت

ل

 

نع

ی ےک رفز ابجرة نب 

ح

 

ض

، ومیمؿ نب  رہاؿ، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رطف ف ا

 لسغ رفامای رکےت ےھت ۔

س، اجحج نب میمت، ومیمؿ نب  رہاؿ، رضحت انب ہداس :  رافی

ل

 

نع

 ابجرة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی ےک رفز لسغ رکان

     1316    حسیث                               جلس اول  :  جلس

نّص بً وَّی جہؽیم، یوُْ بً خالس، ابوجىرف خفیم، وبسالزحنً بً وٕبہ بً ِا٘ہ بً ُىس، وٕبہ بً ِا٘ہ بً  :  راوی

 بً ُىس ُىس، حرضت ِا٘ہ

ًِ َوبِ  ثََيا أَبُو َجِىرَفٕ اِلَدِفیٔمُّ َو ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُْ بِ ُُ ثََيا یُو ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ا٘ٔهٔ َحسَّ َّ ًٔ اِل َبَة بِ ِٕ ًٔ وُ ًٔ بِ ٔس الزَِّحَن

وَل  ُُ ٌَّ َر ِىٕس َوكَاىَِت َلهُ ُظِحَبْة أَ َُ  ًٔ ا٘ٔهٔ بِ َّ ٔ اِل ًِ َجِسه ِىٕس َو َُ  ًٔ ّٔرِطٔ َویَِوَو  بِ َتٔسُل یَِوَو اِل ٍِ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

ٔ اِْلَیَّاؤ  ِسٔل فٔی هَٔذه ٍُ اُ٘ٔه َیأُِمزُ أَهَِلُه بٔاِل َّ ٌَ اِل َة َوكَا َِ  اليََِّحٔ َوَیِوَو رَعَ

ی، ویفس نب اخدل، اوبرفعج یمطخ، دبعارلنمح نب ہبقع نب افہک

م

 

 ہ ض
ج

 نب دعس، ہبقع نب افہک نب دعس، رضحت افہک نب دعس رصن نب یلع 

نج وک رشػ تبحص احلص ےہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رطف رحن افر رعہف ےک رفز لسغ رفامای رکےت ےھت افر 

 رضحت افہک )ایس فہج ےس( اؿ اایؾ ںیم )اےنپ( الہ اخہن وک لسغ اک مکح دای رکےت ےھت ۔

ی، ویفس نب اخدل، اوبرفعج یمطخ، دبعارلنمح نب ہبقع نب افہک نب دعس، ہبقع نب افہک نب دعس، رضحت رصن نب :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 یلع 
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 افہک نب دعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی یک امنز اک فتق

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دیعنی یک امنز اک فتق

     1317    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالوہاب بً ؼحاک، اُناويل بً وياط، ظّواٌ بً ونزو، یزیس بً خنیر، حرضت وبساهَّل بً بِس :  راوی

أک َحسَّ  حَّ ًُ الؽَّ ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب بِ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ٕ َو ًٔ ُخَنیِر ًِ َیزٔیَس بِ ًُ َوِنزٕو َو ٌُ بِ َوا ِّ ثََيا َظ ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ

ِس  َٕ يَّا َل ُ٘  ٌِ ٔ اَل إ َٔ َٔماؤ َو ِْ أَىرَِکَ إٔبَِفاَئ ا َِ َج َمَي اليَّأس یَِوَو ِرِٔطٕ أَِو أَِؼَهی  َُّه ََخَ ًٔ بُِِسٕ أَى اَوتَ بِ َُ َيا َهٔذهٔ َوَذلَٔک حٔیَن  رَفٌََِيا 

ِسبٔئح   التَّ

ی ےک رفز ولوگں ےک 

ح

 

ض

دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، وفصاؿ نب رمعف، سیدی نب ریمخ، رضحت دبعاہلل نب رسب رطف ای ا

وہےت ےھت افر ہی وت لفن اسھت ےلکن وت اامؾ ےک اتریخ ےس آےن رپ ریکن رفامیئ افر رفامای ہک اس فتق وت مہ )امنز ہبطخ ےس( افرغ وہ ےکچ 

 امنز اک فتق ےہ ۔

 دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، وفصاؿ نب رمعف، سیدی نب ریمخ، رضحت دبعاہلل نب رسب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجہت دف دف رںیتعک ڑپانھ
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجہت دف دف رںیتعک ڑپانھ

     1318    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، اىس بً ُیریً، حرضت ابً ونز :  راوی

ًِ أَىَٔس بِ  ًُ َزیِٕس َو ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّازُ بِ ثََيا أَِحَنُس بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ

ًِ اللَِّئل َمِثىَْ َمِثىَْ ِّی ٔم  ُيَعَّ

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اسن نب ریسنی، رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجہت دف دف رںیتعک 

  ےھتڑپےتھ

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اسن نب ریسنی، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجہت دف دف رںیتعک ڑپانھ

     1319    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

 َّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َظََلةُ َحسَّ َٔ لََّه  َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 ِثىَْ َمِثىَْاللَِّئل َم 

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رات یک امنز دف دف رتعک
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 ےہ ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجہت دف دف رںیتعک ڑپانھ

     1320    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ، زہزی، ُاله، وبساهَّل بً زیيار، ابً ونزو ابً ابی لبيس، ابوُلنہ، ابً ونز و ونزو بً  :  راوی

 زیيار، ـاؤس، حرضت ابً ونز

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ  ًِ أَبٔيهٔ َوَو الٕٔه َو َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ًِ  ًٔ َحسَّ ًٔ وَُنَز و َو ًِ ابِ زٔیَيإر َو

 ُُ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ـَاُوٕس َو ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًٔ وَُنَز و َو ًِ ابِ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ أَبٔی َلبٔيٕس َو َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ ابِ ُّْ َظَّ ئَٔل الئَّي

ِّی َمِثىَ  اَل ُيَعَّ َٕ َِ ِئل  ًِ َظََلةٔ اللَّ َه َو لَّ َُ ِبَح أَِوَتَز بَٔواحَٔسةٕ َو َٓ العُّ إَٔذا َخا َِ  ْ َمِثىَْ 

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمعف انب ایب دیبل، اوبہملس، انب رمعف رمعف نب دانیر، قاؤس، رضحت انب 

رایتف ایک ایگ وت رفامای دف دف رتعک ڑپےھ بج حبص وہ رمع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رات یک امنز ےک قلعتم د

 اجےن اک ادنہشی وہ وت )دف ےک اسھت( اکی رتعک )اشلم رک ےک( فرت ڑپےھ ۔

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمعف انب ایب دیبل، اوبہملس، انب رمع ف رمعف نب دانیر، قاؤس،  :  رافی

 رضحت انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دجہت دف دف رںیتعک ڑپانھ

     1321    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ابی ثابت، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباسُّياٌ بً و٘يي، وثاو بً وَّی، اونض، حبيب  :  راوی

ىٔ  َُ  ًِ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ًِ َحبٔئب بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ َوَّٓٔیٕ َو اُو بِ
ثََيا َوثَّ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ئس بِ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَل كَا َٔ َىَتیِٔن َوبَّإس  ِ٘ َىَتیِٔن َر ِ٘ ِّی بٔاللَِّئل َر  َه ُيَعَّ

ایفسؿ نب فعیک، اثعؾ نب یلع، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس رات وک دف دف رتعک ڑپاھ رکےت ےھت ۔

 ایفسؿ نب فعیک، اثعؾ نب یلع، اشمع، بیبح نب ایب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؿ افر رات ںیم امنز دف دف رتعک ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دؿ افر رات ںیم امنز دف دف رتعک ڑپانھ

     1322    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً بصار و ابوبرک بً خَلز، محنس بً جىرف، شىبہ، يىَّی بً وفاٍ، وَّی اززی،  :  راوی

 حرضت ابً ونز

ثَ  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ زٕ  ًُ َخَلَّ إر َوأَبُو برَِکٔ بِ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ََل َيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ

ًَ وَُنَز یُحَ  نَٔي ابِ َُ َّهُ  نَٔي َولٔيًّا اِْلَِززٔیَّ یَُحِس ُُ أَى َُ َّهُ  ًٔ َوَفإئ أَى ًِ َيِىََّی بِ ثََيا ُشِىَبُة َو َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ ِس َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ  ُُ َو
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اَل َظََلةُ اللَِّئل َواليََّهارٔ َمِثىَْ َمِثىَْ َٔ َُّه  َه أَى لَّ َُ  َو

ہیلع یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر ف اوبرکب نب الخد، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلعی نب اطعء، یلع ازدی، رضحت انب رمع یبن رکمی یلص اہلل 

  اراشد لقن رفامےت ںیہ ہک دؿ افر رات یک امنز دف رتعک ےہ ۔فآہل فملس اک

 یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر ف اوبرکب نب الخد، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلعی نب اطعء، یلع ازدی، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دؿ افر رات ںیم امنز دف دف رتعک ڑپانھ

     1323    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً محنس بً رمح، ابً وہب، وياؿ بً وبساهَّل، مرخمہ بً ُلامیٌ، رکیب، مولی ابً وباس، حرضت او  :  راوی

 ہانی بيت ابی ـالب

َمةَ  ًِ َمرِخَ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ًِ ؤَيأؿ بِ ًُ َوهِٕب َو ًٔ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا ابِ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًٔ یِٕب َمِولَی   بِ ًِ رُکَ َو

تِ  َّ لََّه یَِوَو اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أُِو َهاىٕٔئ بِٔئت أَبٔی ـَالٕٔب أَ ًٔ َوبَّإس َو َهی ثََنانَٔی ابِ ِبَحَة الؽُّ ُُ َّی  ٔح َظَّ

َىَتیِٔن  ِ٘ ًِ كُِل َر َه ٔم لَّ َُ َىإت ثُهَّ  َ٘  َر

حم، انب فبہ، ایعض نب دبع اہلل، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی، ومیل انب ہداس، رضحت اؾ اہین تنب ایب قابل دبع اہلل نب دمحم نب ر

ایبؿ رفامیت ںیہ ہک حتف ہکم ےک رفز روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچتش آھٹ راعکت ڑپںیھ۔ رہ دف رتعک رپ السؾ ریھپا۔ )ینعی 

 ۔آھٹ راعکت دف دف راعکت رک ےک ادا رفامںیئ( 

دبعاہلل نب دمحم نب رحم، انب فبہ، ایعض نب دبعاہلل، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی، ومیل انب ہداس، رضحت اؾ اہین تنب ایب  :  رافی

 قابل
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ات ںیم امنز دف دف رتعک ڑپانھدؿ افر ر

     1324    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً اُحٖ ہنسانی، محنس بً ِؽل، ابوُّياٌ ُىسی، ابونرضة، حرضت ابوُىيس :  راوی

ًِ أَ  ِىٔسِی َو ٌَ السَّ َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٖ اِلَهِنَسانٔیُّ َحسَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو
ًِ َحسَّ ٔىيٕس َو َُ ًِ أَبٔی  َة َو بٔی َنرِضَ

َىَتیِٔن َتِسلٔيَنْة  ِ٘ اَل فٔی كُِل َر َٔ َّهُ  لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  اليَّ

 این، دمحم نب لضف، اوبایفسؿ دعسی، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
 
اہرفؿ نب ااحسؼ ہ

 ےن رفامای رہ دف رتعک رپ السؾ ریھپان ےہ

 این، دمحم نب لضف، اوبایفسؿ دعسی، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس :  رافی
 
 اہرفؿ نب اقحس ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دؿ افر رات ںیم امنز دف دف رتعک ڑپانھ

     1325    حسیث                               جلس اول  :  جلس

سربہ بً ُىيس، اىس بً ابی اىس، وبساهَّل بً ىاِي بً الىنياٍ، ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ بً ُوار، شىبہ، وب :  راوی

 وبساهَّل بً حار ُ، حرضت مفلب ابً وزاوہ

ثَىْٔ َوِبُس َربِهٔ  ثََيا ُشِىَبُة َحسَّ إر َحسَّ وَّ َُ  ًُ ثََيا َشَبابَُة بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ أَىَٕس بِ
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ًَ أَبٔی لٔٔب َيِىىْٔ ابِ ًِ اِلُنفَّ ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ اِلَىِنَيأئ َو ًٔ ىَأِٔي ابِ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ وُل اهَّٔل  َو ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َوَزاَوَة 

 ُ ُس فٔی ك لََّه َظََلةُ اللَِّئل َمِثىَْ َمِثىَْ َوَتَصهَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُههَّ اٌرِٔفِ َظَّ
وُل اللَّ ُٕ ئُي َوَت ِٕ ًُ َوُت َٙ َىَتیِٔن َوَتَبائَُس َوَتَنِس ِ٘ ِل َر

َِهَٔی خَٔساْج  َىِل َذلَٔک  ِّ ًِ َلِه َي َن َِ  لٔی 

ی ا ء، دبعاہلل نب احرث، رضحت 
م
ل 
اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب وسار، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، اسن نب ایب اسن، دبعاہلل نب انعف نب ا

 انب فداہع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر رہ دف رتعک رپ دہشت  بلط

ی ششخب ےہ افر اہلل لج اشہن ےک اسےنم اینپ اتحمیج افر ینیکسم اک ااہظر رکان ےہ افر دفونں اہھت ااھٹ رک داع امانگن افر انہک ہک اے اہلل ریم

  دےئجی وج ااسی ہن رکے وت اس اک اکؾ ادوھرا ےہ ۔رفام

ی ا ء، دبعاہلل نب احرث،  :  رافی
م
ل 
اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب وسار، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، اسن نب ایب اسن، دبعاہلل نب انعف نب ا

 رضحت  بلط انب فداہع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ( امہ راضمؿ اک ایقؾ ) رت افحی

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ( امہ راضمؿ اک ایقؾ ) رت افحی

     1326    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہا :  راوی

َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ برِٔشٕ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو

َّی اهَّلُ  ًِ َذىِبٔهٔ اهَّلٔ َظَّ َو ٔم سَّ َٕ اَمُه إٔیَناىّا َواِحتَٔسابّا ٌرُٔفَ َلُه َما َت َٔ ٌَ َو ًِ َظاَو َرَمَؽا َه َم
لَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج
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 ےن اامیؿ ےک 

ئ

اسھت افر وثاب یک ادیم ےس راضمؿ رھب رفزے رےھک افر رات وک رتافحی ڑپںیھ اس ےک اسہقب انگہ اعمػ رک دی 

 اجںیئ ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ( امہ راضمؿ اک ایقؾ ) رت افحی

     1327    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، مسلنہ بً ولٕنہ، زاؤز بً ابی ہيس، وليس بً وبسالزحنً جزشْ، جبیر بً  :  راوی

 نّیر، حرضمی، حرضت ابوذر

ًٔ أَ  ًِ َزاُوَز بِ َنَة َو َٕ ًُ َوِل ثََيا َمِسَلَنُة بِ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبسٔ بٔی هِٔيٕس َحسَّ ًِ اِلَولٔئس بِ َو

 َّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل ُظِنَيا َمَي َر َٔ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  مِٔی َو ٕ اِلَحرِضَ یِر َّ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبیِر ِْ َو ًٔ اِلُجَزٔش َلِه الزَِّحَن َِ  ٌَ َه َرَمَؽا لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ِبُي َلَيإل  َُ  بَقَٔی 
َّْ ِه بَٔيا َشِيّئا ٔمِيُه َحً ُٕ ِيَلُة َي ًِ ثُلُٔث اللَِّئل ثُهَّ كَاىَِت اللَّ  َمَضْ ىَِحْو ٔم

َّْ ابَٔىٔة َحً اَو بَٔيا َلِيَلَة السَّ َٕ َِ

 َ َّْ َمَضْ ى اَو بَٔيا َحً َٔ َّْ كَاىَِت اِلَدأمَسُة الًَّْٔ َتلٔيَها ثُهَّ  ِنَها َحً ُٕ َلِه َي َِ ُة الًَّْٔ َتلٔيَها  َُ ٔ از ًِ َشرِطٔ اللَِّئل السَّ ِلُت یَا ِحْو ٔم ُٕ َِ

 َِ  َٓ َّْ یَِيَّصٔ َٔماؤ َحً ِْ اَو َمَي ا َٔ  ًِ َّهُ َم اَل إٔى َٕ َِ َة َلِيَلتَٔيا هَٔذهٔ  ِلتََيا َبٕٔيَّ َّّ وَل اهَّلٔ َلِو َن ُُ َّهُ َيِىسُٔل َٔٔياَو َلِيَلٕة ثُهَّ كَاىَِت َر إٔى

 ٔ ال َّْ كَاىَِت الثَّ ِنَها َحً ُٕ َلِه َي َِ اَو بَٔيا الزَّابَٔىُة الًَّْٔ َتلٔيَها  َٕ َِ اَل  َٔ َجَنَي نَٔسائَهُ َوأَهَِلُه َواِجَتَنَي اليَّاُس  َِ اَل  َٔ َثُة الًَّْٔ َتلٔيَها 

 ًِ ِه بَٔيا َشِيّئا ٔم ُٕ اَل ثُهَّ َلِه َي َٔ ُحوُر  اَل السُّ َٔ ََلُح  َّ ََلُح ٔٔيَل َوَما اِل َّ ُّوَتَيا اِل ٌِ َي  َخٔصیَيا أَ
َّْ ٔ  َحً ِهز ٔة الصَّ  َبٕٔيَّ

انب ک نب ایب وشارب، ہملسم نب ہمقلع، داؤد نب ایب دنہ، فدیل نب دبعارلنمح رجیش، ریبج نب ریفن، رضحیم، رضحت اوبذر دمحم نب دبع

رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ رھب رفزے رےھک۔ آپ امہرے اسھت اکی یھب رتافحی ںیم 

ت راںیت ابیق رہ ںیئگ۔ اسوتں بش وک آپ ےن امہرے اسھت ایقؾ رفامای ٰیتح ہک رات اک ڑھکے ہن وہےئ۔ اہیں کت ہک راضمؿ یک اس

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

اہتیئ سگر ایگ اس ےک دعب یٹھچ رات ایقؾ ہن رفامای رھپ اےکس دعب اپڑوچںی بش آدیھ رات کت ایقؾ ارگ آپ امہرے اسھت لفن ڑپںیھ 

ایک وت اس اک ہی ایقؾ رات رھب ےک ایقؾ ےک ربارب )ومبج ارج ف وثاب )وت ایک وخب وہ( رفامای سج ےن افرغ وہےن کت اامؾ ےک اسھت ایقؾ 

 ےہ( رھپ اےکس دعب وچیھت ایقؾ ہن رفامای رھپ اےکس دعب فایل ینعی بش وک آپ ےن ازفاج افر رھگ فاولں وک عمج رفامای افر ولگ یھب عمج وہ

رے اسھت ایقؾ رفامای اہیں کت ہک ںیمہ الفح وفت وہ اجےن اک ےئگ۔ اوبذر رفامےت ںیہ ہک رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہ

 ادنہشی وہےن اگل۔ رعض ایک الفح ایک زیچ ےہ ؟ رفامای رحسی اک اھکان۔ رفامےت ںیہ رھپ آپ ےن ابیق ہنیہم اکی رات یھب ایقؾ ہن رفامای۔

 نب دبعارلنمح رجیش، ریبج نب ریفن، رضحیم، دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، ہملسم نب ہمقلع، داؤد نب ایب دنہ، فدیل :  رافی

 رضحت اوبذر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ( امہ راضمؿ اک ایقؾ ) رت افحی

     1328    یثحس                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابوزاؤز، نّص  :  راوی ، نّص بً وَّی جہؽیم، نرض بً شیباٌ، یحٌ ْٰ وَّی بً محنس، و٘يي و وبيساهَّل بً موس

 بً وَّی جہؽیم و ٔاُه بً ِؽل حسانی، حرضت نّص بً شیباٌ

ًٔ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمِ وَ  ًِ َنِّصٔ بِ ًُ ُموَسْ َو ثََيا َو٘ٔيْي َووُبَِيُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌَ ح و َحسَّ ًٔ َشِیَبا ًِ اليَّرِضٔ بِ

ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ  ثََيا َنِّصُ بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ًِ اليَّرِضٔ َحسَّ هَُنا َو انٔیُّ َٔکَ
ِؽٔل اِلُحسَّ َّ ًُ اِل ُه بِ ُٔ ا َٕ  َواِل

ًِ أَبٔيَک یَِذ  نِٔىَتُه ٔم َُ ِلُت َحِسثِىْٔ بَٔحٔسیٕث  ُٕ َِ  ًٔ ًَ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ َُ اَل َلٕٔيُت أَبَا  َٔ  ٌَ ًٔ َشِیَبا ٌَ بِ ٔ َرَمَؽا ُه فٔی َشِهز رُکُ

 ٔ ثَىْٔ أَب اَل َنَىِه َحسَّ َتَب اهَّلُ َوَلِيُِٙه ٔظ َٔ َ٘ اَل َشِهْز  َٕ َِ  ٌَ َه َذرَکَ َشِهَز َرَمَؽا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َياَمُه ی أَ

َيِوؤ َوَلَسِتُه أُمُّ  َ٘ ًِ ذُىُوبٔهٔ  َج ٔم اَمُه إٔیَناىّا َواِحتَٔسابّا ََخَ َٔ ًِ َظاَمُه َو َن َِ َيِيُت َلُِٙه َٔٔياَمُه  َُ  هُ َو

ی ف اقمس نب لضف

م

 

 ہ ض
ج

ی، رضن نب ابیشؿ، ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، رصن نب یلع 

م

 

 ہ ض
ج

 یلع نب دمحم، فعیک ف دیبع اہلل نب ومیس، رصن نب یلع 
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ئ

دحاین، رضحت رصن نب ابیشؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبہملس نب دبعارلنمح ےس الم افر اہک ہک ےھجم راضمؿ ےک قلعتم فہ دحثی انسی 

 فادل  مرتؾ ےس ینس رفامای یج ےھجم ریمے فادل ےن اتبای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راضمؿ اک ذترکہ رفامےت آپ ےن اےنپ

وہےئ رفامای اس امہ ےک رفزے اہلل اعتٰیل ےن  م رپ رفض رفامےئ ںیہ افر اس ےک ایقؾ )رتافحی( وک ںیم ےن اہمترے ےئل تنس رقار دای 

ھت وثاب یک اخرط اس ےک رفزفں افر رتافحی اک اامتہؾ رکے فہ اےنپ انگوہں ےس اس رطح اگل وہ )رک ےہ۔ ذہلا وج اامیؿ ےک اس

 اپک اصػ وہ( اجےئ اگ ےسیج فالدت ےک رفز اھت۔

ی ف اق :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

ی، رضن نب ابیشؿ، ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، رصن نب یلع 

م

 

 ہ ض
ج

مس یلع نب دمحم، فعیک ف دیبعاہلل نب وم،ٰی، رصن نب یلع 

 نب لضف دحاین، رضحت رصن نب ابیشؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات اک ایقؾ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات اک ایقؾ

     1329    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

ِه بٔاللَّ  ُ٘ أَِئة َرأِٔس أََحٔس َٔ ٌُ َوََّی  ِيَفا َه َيِىُٕٔس الصَّ لَّ َُ ََِذرَکَ اهََّل اىَِحلَِّت َوَلِيهٔ َو َن  َٕ تَِي ُِ ٌِ ا إٔ َِ ٕس  َٕ ِئل بَٔحِبٕل ِٔيهٔ ثَََل ُُ وُ

ُيِعبُٔح  َِ َها  ُسُه كُلُّ َٕ ََلةٔ اىَِحلَِّت وُ ٔلَی العَّ اَو إ َٔ إٔذَا  َِ َسْة  ِٕ أَ اىَِحلَِّت وُ َتَوؼَّ َِ اَو  َٔ إَٔذا  َِ َسْة  ِٕ ِس أََظاَب  وُ َٔ ِّٔس  َنٔصيّفا ـَِيَب اليَّ

ِّٔس َلِه ئُعِب َخیِّراَخیِّرا  ٔسَّل َخبٔيَث اليَّ َ٘ َىِل أَِظَبَح  ِّ ٌِ َلِه َي ٔ  َوإ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ارگ فہ دیبار وہ رک اہلل اک انؾ ےل وت اکی رگہ لھک اجیت ےہ رھپ اطیشؿ  م ےس اکی یک دگی رپ داھےگ ےس نیت رگںیہ اگل داتی ےہ۔ وس 
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فر ڑھکا وہا افر فوض رکے وت دفرسی رگہ لھک اجیت ےہ رھپ امنز ےک ےئل ڑھکا وہ وت امتؾ رگںیہ لھک اجیت ںیہ افر فہ حبص یہ ےس اشنط فاال ا

 فاال وہ اجات ےہ افر ارگ ااسی ہن رکے وت حبص یتسس افر وبلھج

 

عی ت
طی 
 ےک اسھت رکات ےہ الھبیئ احلص ںیہن رکات ۔ وخش 

 

عی ت
 طی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات اک ایقؾ

     1330    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، جزیز، ميعور، ابووائل، حرضت وبساهَّل :  راوی

اَل ذرُٔکَ  َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ًِ أَبٔی َوائٕٔل َو ًِ َمِيُعوٕر َو بَّأح أَىَِبأَىَا َجزٔیْز َو ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ؤل اهَّلَٔحسَّ ُُ َه  لَٔز لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

ٌُ بَاَل فٔی أُذُىَِيهٔ  ِيَفا اَل َذلَٔک الصَّ َٔ َّْ أَِظَبَح   َرُجْل ىَاَو َلِيَلّة َحً

دمحم نب ابصح، رجری، روصنر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی اصبح اک ذرک 

  وسےت رےہ ٰیتح ہک حبص رک دی۔ رفامای اطیشؿ ےن اؿ ےک اکؿ ںیم اشیپب رک دای ۔وہا وج رات رھب

 دمحم نب ابصح، رجری، روصنر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات اک ایقؾ

     1331    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت وبساهَّل بً ونزو :  راوی  محنس بً ظباح، وليس بً مسله، اوزاعی، یحٌ

ًِ اِْلَِوَز  ًُ ُمِسلٕٔه َو بَّاحٔ أَىَِبأَىَا اِلَولٔيُس بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ اعِٔی َو

تَرَ  َِ وُو اللَِّيَل  ُٕ ٌَ َي ٌٕ كَا ََُِل ًِ ٔمِثَل  َه ََل َتُٙ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  َک َٔٔياَو اللَِّئل َوِنزٕو 

، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ابصح، فدیل نب ملسم

 فملس ےن رفامای ہک الفں یک رطح ہن نب اجان فہ رات وک ایقؾ رکات اھت رھپ اس ےن رات اک ایقؾ وھچڑ دای ۔

 یب ریثک، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمعفدمحم نب ابصح، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات اک ایقؾ

     1332    حسیث                               جلس اول  :  جلس

زہیر بً محنس حسً بً ظباح و وباس بً جىرف و محنس بً ونزو و حسثانی، ُييس بً زاؤز، یوُْ بً محنس بً  :  راوی

 ميٙسر، محنس بً ميٙسر، حرضت جابز بً وبساهَّل

ُس  ًُ َجِىرَفٕ َوُمَحنَّ بَّأح َواِلَىبَّاُس بِ ًٔ العَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ٕس َواِلَحَس ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَهیِرُ بِ ثََيا  َحسَّ الُوا َحسَّ َٔ ًُ َوِنزٕو اِلَحَسثَانٔیُّ  بِ

اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ اِلُنِيَٙسٔرٔ َو ًُ ُمَحنَّسٔ بِ ُْ بِ ُُ ثََيا یُو ًُ َزاُوَز َحسَّ َيِيُس بِ َّی اهَّلُ ُُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  

 ٌَ َلامِیَ ُُ اَلِت أُوُّ  َٔ َه 
لَّ َُ ثَِرَة اليَِّوؤ بٔاللَِّئل َتتِرُُک الزَّ َوَلِيهٔ َو َ٘  ٌَّ إٔ َِ ِئل  َّْ ََل تُِٙثٔرِ اليَِّوَو بٔاللَّ َ ٌَ یَا بُى ًٔ َزاُوَز لُٔسَلامِیَ ٕٔیّرا بِ َِ ُجَل 

 َیِوَو اِلَٕٔياَمةٔ 

   نب داؤد، ویفس نب دمحم نب

 

 دکنمر، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب زریہ نب دمحم نسح نب ابصح ف ہداس نب رفعج ف دمحم نب رمعف ف دحاثین، س

یک نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رضحت امیلسؿ نب داؤد امہیلع االسلؾ یک فادلہ ےن اؿ وک تحیصن 
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 ہک اے ریمے ایپرے ےٹیب رات وک زایدہ ہن وسان اس ےئل ہک رات وک اتحمج وہ اجےئ اگ ۔

   نب داؤد، ویفس نب دمحم نب دکنمر، دمحم نب دکنمر،  زریہ نب :  رافی

 

دمحم نسح نب ابصح ف ہداس نب رفعج ف دمحم نب رمعف ف دحاثین، س

 رضحت اجرب نب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ات اک ایقؾر

     1333    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ابویزیس، رشیک، اونض، ابوُّياٌ، حرضت جابز :  راوی  اُناويل بً محنس ـلهی، ثابت بً موس

ًُ ُموَسْ أَبُو یَزٔیَس وَ  ثََيا ثَابُٔت بِ ِلهٔیُّ َحسَّ
ٕس الفَّ ًُ ُمَحنَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ٕ َحسَّ ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ًِ اِْلَِوَنٔض َو یٕک َو ًِ رَشٔ

ًَ َوِجُهُه بٔاليََّهارٔ  ثَُرِت َظََلتُهُ بٔاللَِّئل َحُس َ٘  ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ 

ی، اثتب نب وم،ٰی اوبسیدی، رشکی، اشمع، اوبایفسؿ،

ح
طِّ

رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اامسلیع نب دمحم 

 ےن رفامای وج رات وک امنز )دجہت( رثکبت ڑپےھ اگ اس اک رہچہ دؿ وک رفنش ف دکمچار افر نیسح وہاگ

ی، اثتب نب وم،ٰی اوبسیدی، رشکی، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی

ح
طِّ

 اامسلیع نب دمحم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات اک ایقؾ

     1334    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ُىس و ابً ابی وسی و وبسالوہاب و محنس بً جىرف، ووٓ بً ابی جنيلہ، زْارة بً اوفی،  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 حرضت وبساهَّل بً َُلو

 ًُ ُس بِ ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َوَوِبُس اِلَوهَّأب َوُمَحنَّ ٔىيٕس َوابِ َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ٓٔ بِ ًِ َوِو  َجِىرَفٕ َو

ولُ  ُُ ٔسَو َر َٔ ا  اَل َلنَّ َٔ ََلوٕ  َُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ أَِوفَی َو اَرَة بِ َْ ًِ ُز َل  َجنٔيَلَة َو َّ َه اِلَنٔسیَيَة اىَِج لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

َِجٔئُِت فٔی اليَّأس ْٔلَىُِمَز إَٔلِيهٔ  َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔسَو َر َٔ ؤل اهَّلٔ اليَّاُس إَٔلِيهٔ َؤٔيَل  ُُ تَبَِيُت َوِجَه َر ُِ ا ا َلنَّ َِ

َّی اهَّلُ َوَليِ  اَل یَا أَیَُّها اَظَّ َٔ  ٌِ َه بٔهٔ أَ َل َشِيٕئ َتکَلَّ ٌَ أَوَّ َِکَا إب 
ذَّ َ٘ ٌَّ َوِجَهُه َلِيَس بَٔوِجهٔ  ُِِت أَ لََّه رَعَ َُ ُِِصوا هٔ َو ليَّاُس أَ

َىاَو َوَظلُّوا بٔاللَِّئل َواليَّاُس ىَٔياْو َتِسُخلُوا اِلَجيََّة بَٔسََلوٕ  ََلَو َوأَـِٔىُنوا الفَّ  السَّ

نب اشبر، ٰییحی نب دعس ف انب ایب دعی ف دبعاولاہب ف دمحم نب رفعج، وعػ نب ایب ہلیمج، زرارة نب افیف، رضحت دبعاہلل نب السؾ دمحم 

رفامےت ںیہ ہک بج آپ یک رطػ ےٹپھج افر اہک ایگ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ ںیہ وت ولوگں ںیم ںیم یھب 

 احرض وہا۔ بج ںیم آپ ےک رہچہ اونر وک داھکی وت ےھجم نیقی وہ ایگ ہک آپ اک رہچہ یسک وھجےٹ صخش اک رہچہ ںیہن آپ یک زایرت ےک ےئل

)ینعی آپ دوعی وبنت ںیم ےچس ںیہ( وت آپ ےن یلہپ ابت ہی رفامیئ بج ولگ وس رےہ وہں امنز ڑپوھ  م السیتم ےس تن ںیم دالخ 

 وہ اجؤ ےگ ۔

 نب دعس ف انب ایب دعی ف دبعاولاہب ف دمحم نب رفعج، وعػ نب ایب ہلیمج، زرارة نب افیف، رضحت دبعاہلل نب دمحم نب اشبر، ٰییحی :  رافی

 السؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ںیم ویبی وک ) امنز دجہت ےک ےئل( اگج ان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات ںیم ویبی وک ) امنز دجہت ےک ےئل( اگج ان

     1335    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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وباس بً وثناٌ زمصقی، وليس بً مسله، شیباٌ ابومىاویہ، اونض، وَّی بً أنز، اَغ، حرضت ابوُىيس و  :  راوی

 ابوہزیزہ

ثََيا اِلَى  ًِ اِْلَِونَ َحسَّ ٌُ أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ثََيا َشِیَبا ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ًٔ بَّاُس بِ ًِ َؤَِّی بِ ٔض َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ٔىيٕس َوأَبٔی هَُزیَِزَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًِ اِْلَََغِ َو ٔ َو َنز ِٔ َن اِْلَ َٕ ًِ اللَِّئل َوأَِي َن الزَُّجُل ٔم َٕ تَِي ُِ اَل إَٔذا ا َٔ َه  لَّ َُ

أت  ارٔکَ ثٔیّرا َوالذَّ َ٘ ًَ اهََّل  ی ارٔکٔ ًِ الذَّ تَٔبا ٔم ُ٘ َىَتیِٔن  ِ٘ َيا َر ََِعلَّ  اِمَزأََتُه 

وبرہریہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، ابیشؿ اوباعمفہی، اشمع، یلع نب ارمق، ارغ، رضحت اوبدیعس ف ا

فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ بج رمد رات ںیم دیبار وہ افر اینپ ویبی وک دیبار رکے رھپ فہ دفونں دف رتعک یھب ڑپھ ںیل وت فہ 

 رثکبت ذرک رکےن فاےل رمد افر رثکبت ذرک رک ےن فایل وعروتں ںیم ےس امشر وہں ےگ ۔

 دیل نب ملسم، ابیشؿ اوباعمفہی، اشمع، یلع نب ارمق، ارغ، رضحت اوبدیعس ف اوبرہریہہداس نب امثعؿ دیقشم، ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات ںیم ویبی وک ) امنز دجہت ےک ےئل( اگج ان

     1336    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ابً وجَلٌ، ٔىٕاً بً حٙيه، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  احنس بً ثابت جحسری، یحٌ

ًِ الِ  ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ ابِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ ثَابٕٔت اِلَجِحَسرٔیُّ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ٙٔيٕه َو ًٔ َح ًٔ بِ ا َٕ ِى َٕ

 َِ ًِ اللَِّئل  اَو ٔم َٔ لََّه َرحَٔه اهَّلُ َرُجَّل  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٌِ أَبٔی هَُزیَِزَة  إٔ َِ ََِعلَِّت  َن اِمَزأََتهُ  َٕ َّی َوأَِي َعَّ

ِت فٔی َوِجهٔهٔ أَبَِت َرطَّ فٔی َوِجهَٔها اِلَناَئ َر  ٌِ أَبَی َرشَّ إٔ َِ َّی  ََِعَّ َمِت َزِوَجَها  َٕ ََِعلَِّت َوأَِي ًِ اللَِّئل  اَمِت ٔم َٔ حَٔه اهَّلُ اِمَزأَّة 

 اِلَناَئ 
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حد ری، ٰییحی نب دیعس، انب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 
ج 

ادمح نب اثتب 

ی  ےن رفامای اہلل را ت رفامںیئ اس رمد رپ وج رات وک ڑھکا وہ رک امنز ڑپےھ افر اینپ ویبی وک اگجےئ رھپ فہ یھب امنز ڑپےھ افر ارگ ویبفملس

اےنھٹ ےس ااکنر رکے وت اپین یک یکلہ یس ںیٹنیھچ ڈاؽ رک اس وک اگجےئ اہلل را ت رفامےئ اس وعرت رپ وج رات وک ڑھکی وہ رک امنز ڑپےھ 

 اخفدن وک اگجےئ ہک فہ امنز ڑپےھ ارگ فہ ااکنر رکے وت اس وک اپین اک اٹنیھچ امرے ۔ افر

حد ری، ٰییحی نب دیعس، انب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی
ج 

 ادمح نب اثتب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپانھ

     1337    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً احنس بً بصیر بً ذ٘واٌ زمصقی، وليس بً مسله، ابوراِي، ابً مليٙہ، حرضت وبسالزحنً بً ُائب :  راوی

ثَ  ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ َوا
ِ٘ ًٔ َذ ٔ بِ ًٔ َبٔصیر ًُ أَِحَنَس بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ََٙة َحسَّ ًٔ أَبٔی ُمَلِي ًِ ابِ َيا أَبُو َرإِٔي َو

 َّٔ ًُ أَبٔی َو ِىُس بِ َُ ٔسَو َوَلِیَيا  َٔ اَل  َٔ ائٔٔب  ًٔ السَّ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًِ أَىَِت َو اَل َم َٕ َِ ِنُت َوَلِيهٔ  ََِسلَّ ُه  َّْ َبَّصُ ُ٘ ِس  َٔ إػ َو

 َّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ  ٌٔ ن ِؤت بٔاِلُْقِ ًُ العَّ ََّک َحَس ىْٔ أَى ٍَ ًٔ أَخٔی بََل اَل َمزَِحّبا بٔابِ َٕ َِ أَِخبَرِتُُه  َِ ٌَّ ٔ وُل إ ُٕ لََّه َي َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 َ ٌَ ى ن ًَّ بٔهٔ َهَذا اِلُْقِ ٍَ ًِ َلِه َیَت َن َِ يَِّوا بٔهٔ  ٍَ ِوا َوَت َ٘ َِتََبا ٌِ َلِه َتِبُٙوا  إٔ َِ َِابُِٙوا  أِتُُنوُه  إَٔذا رَقَ َِ  ٌٕ َلِيَس ٔميَّازََل بُٔحزِ َِ 

ی ہہ، رضحت دبعارلنمح نب اسبئ ےتہک ںیہ ہک رضحت 
لل
دعس دبع اہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اوبراعف، انب 

 نب ایب فاقص امہرے اہں رشتفی الےئ ایکن انیبیئ متخ وہ یکچ یھت۔ ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک۔ رفامای وکؿ ؟ ںیم ےن اتبای وت رفامای رمةح

 ے ! ےھجم ولعمؾ وہا ہک  م وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپےتھ وہ ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ہی رقآؿ 
ح

 

 هي ی

ي

 افر ارگ رفان ہن آےئ وت رفےن یک وکشش رکف افر اکی رکف
ّ
 آرخت یک ےل رک ارتا ےہ اس ےئل بج  م التفت )رکف آرخت ےس( رف
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رقآؿ وک وخش آفازی ےس ڑپوھ وج رقآؿ وک وخش آفازی ےس ہن ڑپےھ )ینعی وقادع وجتدی یک رف ےس طلغ ڑپےھ( وت فہ مہ ںیم ےس ںیہن 

 ۔

ی ہہ، رضحت دبعارلنمح نب اسبئدبعاہلل نب ادمح نب ریشب  :  رافی
لل
 نب ذوکاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اوبراعف، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپانھ

     1338    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وثناٌ زمصقی، وليس بً مسله، حيملہ بً ابی ُّياٌ، وبسالزحنً بً ُابق جنهی، آو النؤميین ُيسہ  :  راوی

 وائصہ

ًُ أَ  ثََيا َحِيَمَلُة بِ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًٔ َحسَّ نَٔي َوِبَس الزَِّحَن َُ َُّه  ٌَ أَى َيا ِّ ُُ بٔی 

 َ اَلِت أَبَِفأُِت َوَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ َوائَٔصَة َزِؤج الئَّي ابٕٔق اِلجَُنهٔیَّ یَُحِس ُُ َو َُ  ًَ َّی اهَّلُ بِ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ی َوِهٔس َر

لََّه َلِيَلّة َبِىَس اِلٔىَص  َُ َنِي ٔمِثَل َوَلِيهٔ َو ُِ ًِ أَِظَحابَٔک َلِه أَ ائََة َرُجٕل ٔم َتنُٔي رٔقَ ُِ
ِيُت أَ ُ٘ ُِٔلُت  ِئت  ُ٘  ًَ اَل أَیِ َٕ َِ أئ ثُهَّ ٔجئُِت 

اَل َهَذ  َٕ َِ ٔلَیَّ  َت إ َّ َتَنَي َلُه ثُهَّ اِلَت ُِ  ا
َّْ ُِٔنُت َمَىُه َحً اَو َو َٕ َِ اَلِت  َٔ ًِ أََحٕس  ائَتٔهٔ َوَظِوتٔهٔ ٔم الْٔه َم رٔقَ َُ َة اِلَحِنُس ا  َّ ِولَی أَبٔی حَُذِي

ًْٔ ٔمِثَل َهَذا  ِهَّلِل الَّٔذی َجَىَل فٔی أُمَّ

 نینم دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص

ئ

و
م
ل

 ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، دبعارلنمح نب اس طب یحمج، اّؾ ا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم اکی ابر ںیم رات وک اشعء ےک دعب دری ےس یچنہپ وت رفامای  م اہکں یھت ؟ ںیم ےن رعض ایک آپ 

احصیب یک رقآت وتہج ےس نس ریہ یھت اس  یسی رقآت افر آفاز ںیم ےن یھبک ہن یسک یک ینس۔ رفامیت ںیہ آپ ڑھکے وہےئ ےک اکی 

ںیم یھب اسھت ڑھکی وہیئ اتہک آپ یک ابت ونسں۔ رھپ آپ ریمی رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای اہیوبذحہفی ےک آزاد رکدہ الغؾ اسمل 

  سج ےن ریمی اتم ںیم اےسی ارفاد دیپا رفامےئ ۔ںیہ امتؾ رعتںیفی اہلل یہ ےک ےئل ںیہ
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 نینم دیسہ اعہشئ :  رافی

ئ

و
م
ل

 ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، دبعارلنمح نب اس طب یحمج، اّؾ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تم امنز افر اس اک رطہقیااق :   ابب

 وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپانھ

     1339    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً مىاذ ْضیز، وبساهَّل بً جىرف مسنی، ابزاہيه بً اُناويل بً مجني، ابوزبیر، حرضت جابز :  راوی

 ٔ ًُ إ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًُ َجِىرَفٕ اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ یزُ َحسَّ ٔ ًُ ُمَىاذٕ الرضَّ ثََيا برِٔشُ بِ ٔ َحسَّ ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًٔ ُمَجِنٕي َو َنٔىيَل بِ ُِ

ٌَّ مٔ  ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ُ َو أ نِٔىُتُنوُه َيِْقَ َُ ٌٔ الَّٔذی إَٔذا  ن ًٔ اليَّأس َظِوّتا بٔاِلُْقِ ًِ أَِحَس

ْ اهَّلَ  ََ  َحٔسبُِتُنوُه یَِد

رشب نب اعمذ رضری، دبعاہلل نب رفعج دمین، اربامیہ نب اامسلیع نب عمجم، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیم بس ےس زایدہ وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپےنھ فاال فہ صخش ےہ ہک بج  م اس یک رقآت ونس وت ںیہمت فملس ےن رفامای ولوگں 

ٰی ےہ ۔
ہ 
ل

 وسحمس وہ ہک اس ےک دؽ ںیم تیشخ ا

 رشب نب اعمذ رضری، دبعاہلل نب رفعج دمین، اربامیہ نب اامسلیع نب عمجم، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپانھ

     1340    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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راشس بً ُىيس رمَّی، وليس بً مسله، اوزاعی، اُناويل بً وبيساهَّل، ميِسة مولٰی ِؽالہ، حرضت ِؽالہ بً  :  راوی

 وبيس

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ 
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًٔ َرأشٕس الزَِّمَّٔیُّ َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًُ ثََيا َرأشُس بِ

ًُ وُبَِيسٔ َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ اهَّلٔ  ثََيا إ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ وُبَِيٕس  ََِؽاَلَة بِ  ًِ ََِؽاَلَة َو َة َمِولَی  ًِ َمِيَِسَ ٔلَی الزَُّجٔل َو َللَُّه أََشسُّ أََذىّا إ

یِ  َٔ ٔلَی  ِیَيةٔ إ َٕ ًِ َظاحٔٔب اِل ٌٔ یَِجَهزُ بٔهٔ ٔم ن ِؤت بٔاِلُْقِ ًٔ العَّ  َيتٔهٔ اِلَحَس

رادش نب دیعس ریلم، فدیل نب ملسم، افزایع، اامسلیع نب دیبع اہلل، رسیمة ومٰیل اضفہل، رضحت اضفہل نب دیبع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتٰیل وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپےنھ فاےل وک زایدہ وتہج ےس ےتنس ںیہ۔ ہب ةسن اگےن فایل ےک

 امکل ےک اس یک رطػ وتہج رک ےک ےننس ےس

 رادش نب دیعس ریلم، فدیل نب ملسم، افزایع، اامسلیع نب دیبعاہلل، رسیمة ومٰیل اضفہل، رضحت اضفہل نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر اس اک رطہقیااقتم امنز اف :   ابب

 وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپانھ

     1341    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ًِ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًُ َوِنزٕو َو ُس بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َزَخَل َر َٔ  أَبٔی هَُزیَِزَة 

 ًِ اَل َم َٕ َِ ائََة َرُجٕل  ََِسنَٔي رٔقَ َه اِلَنِسجَٔس 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ  َظَّ ِس أُوتَٔی َهَذا ٔم َٕ اَل َل َٕ َِ ِيٕس  َٔ  ًُ ٕٔيَل َوِبُس اهَّلٔ بِ َِ َهَذا 

ٔ نٔل َزاُوزَ   َمزَأمیر

دمحم نب ٰییحی، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت 
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ؿ ںیہ ؟ رعض ایک دبعاہلل سیق ںیہ۔ رفامای اںیہن رضحت داؤد ہیلع االسلؾ  یسی رسیلی آفاز اک اکی رمد یک رقآت ینس۔ وپاھچ ہی وک

 )فارف( ہصح اطع وہا ےہ ۔

 دمحم نب ٰییحی، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 وخش آفازی ےس رقآؿ ڑپانھ

     1342    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس و محنس بً جىرف، شىبہ، ـلحہ یامی، وبسالزحنً بً ووُجہ، حرضت بزاٍ بً  :  راوی محنس بً بصار، یحٌ

 وازب

اَل  َٔ ثََيا ُشِىَبُة  اََل َحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ  ُس بِ ٔىيٕس َوُمَحنَّ َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٔ نِٔىُت ـَِلَحَة اِلَيامٔیَّ  َُ

 َٔ ًَ َوازٕٔب یَُحِس ُُ  نِٔىُت اِلبََراَئ بِ َُ اَل  َٔ َجَة  َُ ًَ َوِو ًٔ بِ نِٔىُت َوِبَس الزَِّحَن لََّه َُ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل 

ٌَ بٔأَِظَواتُِٔٙه  ن  َزیِيُوا اِلُْقِ

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج، ہبعش، ہحلط اییم، دبعارلنمح نب وعہجس، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل

 ف رقآؿ وک اینپ آفازفں ےک اسھت ینعی وخش آفازی ےس ڑپوھ ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زتنی د

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج، ہبعش، ہحلط اییم، دبعارلنمح نب وعہجس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک فہج ےس رات اک فرد رہ اجےئارگ دنین
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ارگ دنین یک فہج ےس رات اک فرد رہ اجےئ

     1343    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ونزو بً َسح مّصی، وبساهَّل بً وہب، یوىس بً یزیس، ابً شہاب، ُائب یزیس وبيساهَّل بً وبساهَّل،  :  راوی

 وبسالزحنً بً وبسالٕاری، حرضت ونز بً خفاب

ًُ َوهِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُس  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ حٔ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ائَٔب  َحسَّ ٌَّ السَّ ًٔ ٔشَهإب أَ ًِ ابِ ًُ َیزٔیَس َو بِ

نِٔىُت  َُ اَل  َٔ ارِٔی  َٕ ًٔ َوِبٕس اِل ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًَ َوِبٔس اهَّلٔ أَِخبََراُه َو ًَ َیزٔیَس َووُبَِيَس اهَّلٔ بِ اَل بِ َٔ وُل  ُٕ أب َي ًَ اِلَدفَّ  وَُنَز بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ تَٔب َر ُ٘  ٔ ِهز ٔ َوَظََلةٔ المُّ ِجز َّ أَُه ِامَٔی بَیَِن َظََلةٔ اِل ََِْقَ ًِ َشِيٕئ ٔمِيهُ  ًِ حٔزِبٔهٔ أَِو َو ًِ ىَاَو َو َه َم لَّ  َلُه َُ

ِئل  ًِ اللَّ أَُه ٔم َنا رَقَ
َّ أَى َ٘ 

دبع اہلل، دبعارلنمح نب  ادمح نب رمعف نب رسح رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اسبئ سیدی دیبع اہلل نب

 دبعااقلری، رضحت رمع نب اطخب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج دنین یک فہج ےس امتؾ فرد ای ھچک

 اٹ وہا فرد ڑپھ ےل وت اےسی یہ اھکل اجےئ اگ )ےسیج ہک(
پُ
وگای رات )یہ( ںیم  فرد ہن ڑپھ ےکس رھپ رجف افر رہظ یک امنزفں ےک درایمؿ چ

 ڑپاھ ۔

ادمح نب رمعف نب رسح رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اسبئ سیدی دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعارلنمح نب  :  رافی

 دبعااقلری، رضحت رمع نب اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ارگ دنین یک فہج ےس رات اک فرد رہ اجےئ
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     1344    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہاروٌ بً وبساهَّل حنال، حسین بً وَّی جىفی، زائسہ، ُلامیٌ اونض، حبيب بً ثابت، وبسة بً ابی لبابہ، ُویس  :  راوی

 بً ٌّلہ، حرضت ابوالسرزاٍ

لَ  ُُ  ًِ ًِ َزائَٔسَة َو ًُ َوَّٓٔیٕ اِلُجِىفٔیُّ َو ثََيا اِلُحَسیُِن بِ
اُل َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ٌَ اِْلَِوَنٔض َو امِیَ

ًِ أَبٔی السَّ  َلَة َو َّ ٌَ  ًٔ َویِسٔ بِ ُُ  ًِ ًٔ أَبٔی لَُبابََة َو ًِ َوِبَسَة بِ ًِ أَتَی ثَابٕٔت َو اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ َُ بٔهٔ الئَّي ِرَزأئ َیِبلُ

تَٔب َلهُ َما ىََوی  ُ٘ َّْ ُيِعبَٔح  َلبَِتهُ َوِیيُُه َحً ٍَ َِ ِئل  ًِ اللَّ َِّی ٔم ُيَعَّ َِ وَو  ُٕ ٌِ َي اَشهُ َوهَُو یَِيؤی أَ ًِ رٔفَ ّة َوَلِيهٔ ٔم َٔ ٌَ ىَِوُمهُ َظَس َوكَا

 َربِهٔ 

اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، نیسح نب یلع یفعج، زادئہ، امیلسؿ اشمع، بیبح نب اثتب، دبعة نب ایب ابلہب، وسدی نب ہلفغ، رضحت 

ز اوبادلرداء ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رتسب رپ آےئ افر اس یک تین ہی وہ ہک اھٹ رک امن

اس رپ دنین اک ہبلغ ااسی وہا ہک وسےت وسےت حبص وہیئگ وت اس وک سج لمع )امنز دجہت( یک اس ےن تین یک اس اک وثاب یھب  ڑپوھں اگ۔ رھپ

 ےلم اگ افر اس یک دنین رب یک اجبن ےس اس رپ دصہق ےہ ۔

 ابلہب، وسدی نب ہلفغ، اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، نیسح نب یلع یفعج، زادئہ، امیلسؿ اشمع، بیبح نب اثتب، دبعة نب ایب :  رافی

 رضحت اوبادلرداء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنتک دؿ ںیم رقآؿ متخ رکان بحتسم ےہ ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ےنتک دؿ ںیم رقآؿ متخ رکان بحتسم ےہ ؟

     1345    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوخالس احنز، وبساهَّل بً وبسالزحنً بً يىَّی ـائفی، وثناٌ بً وبساهَّل بً اوس، حرضت  :  راوی

 اوس بً حذيّہ

ًِ َوِبسٔ  ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  َحسَّ ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ائٔفِٔی َو ًٔ َيِىََّی الفَّ ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن اهَّلٔ بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َٔسِٔمَيا َوََّی َر اَل  َٔ َة  َّ ًٔ حَُذِي ًِ َجِسهٔ أَِؤس بِ ًٔ أَِوٕس َو َيزَّلُوا َوِبٔس اهَّلٔ بِ َِ  ْٕ ِِٔس َثٕٔي لََّه فٔی َو َُ َو

ُٔبَّٕة لَ اِْلَِحََل  لََّه بَىْٔ َمالٕٔک فٔی  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًٔ ُشِىَبَة َوأَىِزََل َر ٌَ َیأِتٔیَيا كُلَّ َلِيَلٕة َٓ َوََّی اِلُنٍٔیَرةٔ بِ َِکَا هُ 

َّْ یَُزاؤَح بَیَِن رِٔجَلِيهٔ  ائّٔنا َوََّی رِٔجَلِيهٔ َحً َٔ ُيَحِسثَُيا  َِ یِٕض  َبِىَس اِلٔىَصأئ  ًِ رُقَ ِؤمهٔ ٔم َٔ  ًِ ثَرُ َما یَُحِسثَُيا َما َلقَٔی ٔم
ِ٘ َوأَ

ٔب  َجاُل اِلََحِ ُٔ ٔلَی اِلَنٔسیَئة كَاىَِت  ِجَيا إ ا ََخَ َلنَّ َِ ّٔیَن ُمِسَتَذِلیَن  يَّا ُمِسَتِؽَى ُ٘ َواَئ  َُ وُل َوََل  ُٕ بَِیَيَيا َوبَِیَيُهِه ىَُساُل  َوَي

ٌَ َوَلِیيَ  ِس أَ َوَلِيهِٔه َویَُسالُو َٕ وَل اهَّلٔ َل ُُ ِلُت یَا َر ُٕ َِ ٌَ َیأِتٔیَيا ِٔيهٔ  ٔت الَّٔذی كَا ِٔ ًِ اِلَو  َو
َ ٌَ َذاَت َلِيَلٕة أَبَِفأ ا كَا َلنَّ َِ بَِفأَِت ا 

اَل  َٔ ُه  َّْ أُتٔنَّ َج َحً ٌِ أََِخُ َِرَکٔهُِت أَ  ٌٔ ن ًِ اِلُْقِ  َوََّیَّ حٔزِبٔی ٔم
أَ َُّه رَطَ اَل إٔى َٔ ِيَلَة  ؤل اهَّلٔ  َوَلِیَيا اللَّ ُُ ََِسأَِلُت أَِظَحاَب َر أَِوْس 

ةَ  ِبْي َوتِٔسْي َوإِٔحَسی َورِشَ َُ الُوا ثَََل ُْ َوَخِنْس َو َٔ  ٌَ ن ٌَ اِلُْقِ َْ تَُحزِبُو ِي َ٘ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َة َوحٔزُِب َظَّ  َوثَََل َُ َورِشَ

ٔل  َّعَّ  اِلُن

، امثعؿ نب دبعاہلل نب افس، رضحت افس نب ذحہفی رفامےت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، دبعاہلل 

 
ئ

نب دبعارلنمح نب یلعی قائ

ہک مہ فیقث ےک فدف ےک اسھت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ یبن رکمی رقشی ےک وفیلحں وک رضحت 

 فآہل فملس ےن اےنپ اکی ہبق ںیم رہھٹاای وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ریغمہ نب ہبعش ےک اہں ایقؾ رکفاای افر یبن امکل روسؽ یلص اہلل ہیلع

فملس رہ بش اشعء ےک دعب مہ ےس اپؤں ےک لب ڑھکے وہےئ وگتفگ رفامےت رےتہ افر اےنپ اپؤں ابری ابری الہسےت رےتہ افر زایدہ 

ویکہکن مہ زمکفر افر اظرہی وطر رپ دابؤ ںیم ےھت بج ںیمہ رقشی ےک اےنپ اسھت رفہی ےک قلعتم انسےت رفامےت مہ افر فہ ربارب ہن ےھت 

مہ دمہنی آےئ وت گنج اک ڈفؽ اکنےتل )افر حتف احلص رک ےتیل( افر یھبک فہ مہ ےس ڈفؽ اکنےتل )افر حتف اپےت( اکی رات آپ اسہقب 

الےئ۔ رفامای ریما  ومعمؽ ےس ذرا اتریخ ےس رشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! آپ آج اتریخ ےس رشتفی

التفت رقآؿ اک ومعمؽ ھچک رہ ایگ اھت ںیم ےن وپرا وہےن ےس لبق انلکن دنسپ ہن ایک۔ رضحت افس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن ےک احصہب ےس 

فر وپاھچ ہک  م رقآؿ )یک التفت ےک ےئل( ےسیک ےصح ےصح رکےت وہ؟ اوہنں ےن اتبای ہک نیت )وسرںیت افہحت ےک دعب رقبہ آؽ رمعاؿ ا

انسںیئ( افر اپچن )وسرںیت امدئہ ےس ربآت ےک آرخ کت( افر است )وسرںیت ویسن ےس لحن کت( افر ون )وسرںیت یبن ارسالیئ ےس 

رفاقؿ کت( افر ایگرہ )وسرںیت رعشاء ےس نیسٰی کت( افر ریتہ )وسرںیت فااصلافت ےس رجحات کت( افر آرخی زحب لصفم اک۔ 
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 اب ےک عومج ے وک رقاء رکاؾ  یم قوشؼ اکپرےت ںیہ( ۔)ینعی وسرہ ؼ ےس آرخ کت اؿ است ازح

، امثعؿ نب دبعاہلل نب افس، رضحت افس نب ذحہفی :  رافی

 
ئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی قائ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ےنتک دؿ ںیم رقآؿ متخ رکان بحتسم ےہ ؟

     1346    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه بً ظّواٌ، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی ْٰ بً ُىيس بً جزیج، ابً ابی مليٙہ، یحٌ  ابوبرک بً خَلز باہَّی، یحٌ

ًٔ أَبٔی ُملَ  ًِ ابِ ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٙٔئه بِ ًٔ َح ًِ َیِحٌَْ بِ ََٙة َو ِي

أِتُُه كُلَّهُ فٔی ََِْقَ  ٌَ ن اَل َجَنِىُت اِلُْقِ َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٌَ َو َوا ِّ ْ  َظ ََ ِّی أَِخ ٔن لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ َلِيَلٕة 

تٔی َوَشَبابٔی ُٔوَّ  ًِ َتِنتِٔي ٔم ُِ ِلُت َزِوىْٔ أَ ُٕ َِ  ٕ أُِه فٔی َشِهز ارِقَ َِ ٌِ َتَنلَّ 
ٌُ َوأَ ٌِ َیُفوَل َوَلِيَک الزََّما ُِٔلُت  أَ ةٕ  أُِه فٔی َورِشَ َِارِقَ اَل  َٔ

أَبَیَزِوىْٔ أَ  َِ تٔی َوَشَبابٔی  ُٔوَّ  ًِ َتِنتِٔي ٔم ُِ ُِٔلُت َزِوىْٔ أَ ِبٕي  َُ أُِه فٔی  َِارِقَ اَل  َٔ تٔی َوَشَبابٔی  ُٔوَّ  ًِ َتِنتِٔي ٔم ُِ 

ی ہہ، ٰییحی نب میکح نب وفصاؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 
لل
اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس نب رججی، انب ایب 

رکمی ظفح رک ایل وت اسرا اکی رات ںیم ڑپھ ایل۔ اس رپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ادنہشی ےہ ہک بج اہمتری رمع  رقآؿ

زایدہ وہ اجےئ یگ وت اہمترے ےئل )رہ رات امتؾ رقآؿ یک التفت( المؽ اک ابثع وہیگ اس ےئل  م اکی امہ ںیم وپرا رقآؿ ڑپھ ایل رکف۔ 

ایک ہک ےھجم رتصخ دےئجی اتہک اینپ وقت افر وجاین ےس افدئہ ااھٹؤں۔ رفامای رھپ دس دؿ ںیم ڑپھ ایل رکف۔ ںیم ےن ںیم ےن رعض 

رعض ایک ےھجم رتصخ دےئجی ہک ےھجم اینپ وقت افر وجاین ےس افدئہ ااھٹؤں۔ رفامای رھپ دس دؿ ںیم ڑپھ ایل رکف۔ ںیم رعض ایک ےھجم 

ےن اک وم ع دےئجی۔ رفامای وت است راوتں ںیم متخ رک ایل رکف۔ ںیم ےن رعض ایک ےھجم اینپ وقت افر  اینپ وقت افر وجاین ےس افدئہ ااھٹ

 وجاین ےس افدئہ ااھٹےن دےئجی۔ آپ ےن وبقؽ ہن رفامای )ہک اس ےس مک ںیم رقآؿ متخ رکفں( ۔
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ی ہہ، ٰییحی نب میکح :  رافی
لل
  نب وفصاؿ، رضحت دبعاہلل نب رمعاوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس نب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ےنتک دؿ ںیم رقآؿ متخ رکان بحتسم ےہ ؟

     1347    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ابوبرک بً خَلز، خالس بً حار ُ، شىبہ، ٔتازة، یزیس بً وبساهَّل بً  :  راوی

 شدیر، حرضت وبساهَّل بً ونزو

ًُ َخ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ زٕ َحسَّ َلَّ

 ًِ ٔ َو ًٔ الِصِدیر ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ َیزٔیَس بِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو َه  َحسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوِنزٕو أَ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ

ًِ ثَََل ُٕ  َٔلَّ ٔم ٌَ فٔی أَ ن أَ اِلُْقِ ًِ رَقَ ِه َم َٕ ِّ اَل َلِه َي َٔ 

ت دبعاہلل نب رمعف ےس دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب الخد، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدة، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رضح

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن نیت رات ےس مک ںیم رقآؿ ڑپاھ اس ےن رقآؿ ھجمس رک ںیہن 

 ڑپاھ۔

ت دبعاہلل نب دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب الخد، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدة، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رضح :  رافی

 رمعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ےنتک دؿ ںیم رقآؿ متخ رکان بحتسم ےہ ؟

     1348    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ابی شیبہ، محنس بً برش، ُىيس بً ابی رعوبہ، ٔتازة، زْارة بً اوفی، ُىيس بً ہصاو، حرضت وائصہ ابوبرک :  راوی

 ظسيٕہ

ثَيَ  وبََة َحسَّ ًُ أَبٔی رَعُ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ اَرَة بِ َْ ًِ ُز َتاَزةُ َو َٔ ًِ  ا  أَِوفَی َو

 ُ ٌَ ك ن أَ اِلُْقِ َه رَقَ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ اهَّلٔ َظَّ اَلِت ََل أَِوَلُه ىَٔي َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ هَٔصاوٕ َو ِىٔس بِ َباحٔ َُ َّْ العَّ  لَّهُ َحً

ت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت ںیہ ےھجم اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، زرارة نب افیف، دیعس نب اشہؾ، رضح

ںیہن ولعمؾ ہک یھبک حبص وہےن رپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لمکم رقآؿ رکمی ڑپھ ایل وہ۔ )ینعی اکی رات ںیم لمکم رقآؿ 

 ڑپاھ وہ( ۔

  اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقیاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدة، زرارة نب افیف، دیعس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات یک امنز ںیم رقآت

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک امنز ںیم رقآت

     1349    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً جىسة، حرضت او ہانی بيت ابی ـالب :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، مسىز، ابوالىَلٍ، یحٌ

ًِ أَبٔی ثََيا ٔمِسَىْز َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ یَِحٌَْ  َحسَّ ًِ اِلَىََلٔئ َو ًٔ َجِىَسَة َو بِ
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َه بٔاللَِّئل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ائََة الئَّي َنُي رٔقَ ُِ
ِيُت أَ ُ٘ اَلِت  َٔ َْٔ أُِو َهاىٕٔئ بِٔئت أَبٔی ـَالٕٔب  ی  َوأَىَا َوََّی رَعٔ

ایب قابل ایبؿ رفامیت ںیہ ہک اےنپ تخت رپ  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، اوباالعلء، ٰییحی نب مض ة، رضحت اؾ اہین تنب

 یھٹیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رات وک رقآؿ دیجم ڑپانھ یتنس ر یت یھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، اوباالعلء، ٰییحی نب مض ة، رضحت اؾ اہین تنب ایب قابل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک امنز ںیم رقآت

     1350    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ٔسامہ بً وبساهَّل، جِسة بيت زجاجہ، حرضت ابوذر :  راوی  برک بً خلْ ابوبرش، یحٌ

 ٔ َة ب ًِ َجِِسَ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو َُٔساَمَة بِ  ًِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ْٕ أَبُو برِٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ نِٔىُت َحسَّ َُ اَلِت  َٔ ِئت َزَجاَجَة 

ولُ  ُٕ َّ  أَبَا َذٓرٕ َي إٔى َِ ٌِ ُتَىِذبُِهِه  ٔ َّْ أَِظَبَح یَُزِززَُها َواِْلیَُة إ َه بٔآیَٕة َحً لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَو اليَّ رٔفِ َلُهِه َٔ ٍِ ٌِ َت ٔ ُهِه ؤَبازَُک َوإ

ٙٔيهُ  ََّک أَىَِت اِلَىزٔیزُ اِلَح إٔى َِ 

رسجة تنب داجہج، رضحت اوبذر رفامےت ںیہ ہک یبن امنز ںیم ڑھکے اکی اکی رکب نب ،فل اوبرشب، ٰییحی نب دیعس، دقاہم نب دبع اہلل، 
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ُم۔ آتی وک حبص کت درہاےت رےہ ٰیتح ہک حبص وہیئگ فہ آتی ہی ےہ ِإْؿ ع
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تم رعض رکںی ےگ اے اہلل ! ارگ آپ اؿ رپ ذعاب دںی وت ہی آپ ےک دنبے ںیہ افر ارگ آپ رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ رفز ایق

 شخب دںی وت آپ اغبل ںیہ تمکح فاےل ۔

 رکب نب ،فل اوبرشب، ٰییحی نب دیعس، دقاہم نب دبعاہلل، رسجة تنب داجہج، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک امنز ںیم رقآت

     1351    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، ُىس بً وبيسہ، مستورز بً احيْ، ظلة بً زرف، حرضت حذيّہ :  راوی

ًِ اِلُنِسَتِورٔ  ًٔ وُبَِيَسَة َو ِىٔس بِ َُ  ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ًِ ٔظَلَة بِ ْٔ َو ًٔ اِْلَِحَي زٔ بِ

ٌَ إٔذَ  َِکَا َّی  َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َة أَ َّ ًِ حَُذِي َتَجاَر َوإَٔذا َمزَّ ُزرَفَ َو ُِ أََل َوإَٔذا َمزَّ بٔآیَةٔ َوَذإب ا َُ ا َمزَّ بٔآَیٔة َرِحَنٕة 

بََّح  َُ  بٔآَیٕة ِٔيَها َتِيزٔیْه ِهَّلِل 

 نب زرف، رضحت ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعہ،  درورد نب افنح، صلة

 امنز ڑپیھ بج آپ آتی را ت ڑپےتھ وت را ت اک وساؽ رکےت افر آتی ذعاب رپ ذعاب ےس انپہ امےتگن افر سج فآہل فملس ےن

 آتی ںیم اہلل یک اپیک اک ایبؿ وہات اس رپ اہلل یک اپیک ایبؿ رفامےت ۔

 نب زرف، رضحت ذحہفی :  رافی

 

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعہ،  درورد نب افنح، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک امنز ںیم رقآت

     1352    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً ہاشه، ابً ابی ليَّٰی، ثابت، وبسالزحنً بً ابی يىَّی، ابً ابی ليَّٰی، حرضت ابی ليَّٰی  :  راوی

ًِ َوِبسٔ  ًِ ثَابٕٔت َو ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًِ ابِ ًُ َهأشٕه َو ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی  َحسَّ ًٔ بِ ًِ أَبٔی َلِيََّی الزَِّحَن َلِيََّی َو
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 ٔ َنزَّ ب َِ ّوا  ِئل َتَفوُّ
ًِ اللَّ ِّی ٔم لََّه َوهَُو ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔلَی َجِئب الئَّي اَل َظلَِّيُت إ َٔ ًِ اَل أَوُوذُ بٔاهَّلٔ ٔم َٕ َِ آَیٔة َوَذإب 

 اليَّارٔ َوَویِْل ْٔلَهِٔل اليَّارٔ 

 نب اہمش، انب ایب ٰیلیل، اثتب، دبعارلنمح نب ایب یلعی، انب ایب ٰیلیل، رضحت ایب ٰیلیل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولہپ ںیم امنز ڑپیھ آپ رات وک لفن ڑپھ رےہ ےھت آپ ےن اکی آتی ذعاب ڑپیھ وت رفامای ںیم اہلل یک 

 ےس افر الہتک ےہ دفزخ فاولں ےک ےئل ۔ انپہ اماتگن وہں دفزخ ےک ذعاب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب اہمش، انب ایب ٰیلیل، اثتب، دبعارلنمح نب ایب یلعی، انب ایب ٰیلیل، رضحت ایب ٰیلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک امنز ںیم رقآت

     1353    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، وبسالزحنً بً مہسی، جزیز بً حازو، ٔتازة، حرضت ٔتازہ رحنة اهَّل وليہ :  راوی

ثََيا َوِبُس ا ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ أَِلُت أَىََس بِ َُ اَل  َٔ َتاَزَة  َٔ  ًِ ًُ َحازٔوٕ َو ثََيا َجزٔیزُ بِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ لزَِّحَن

ا ٌَ َیُنسُّ َظِوَتُه َمسًّ اَل كَا َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ائَٔة الئَّي ًِ رٔقَ  َمالٕٔک َو

 اہلل ہیلع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ےس دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، رجری نب احزؾ، اتق

 

مة
ج
دة، رضحت اتقدہ ر

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقآت ےک قلعتم درایتف ایک وت رفامای آپ ذرا دنلب آفاز ےس رقآت رفامای رکےت ےھت ۔

  :  رافی

 

مة
ج
 اہلل ہیلعدمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، رجری نب احزؾ، اتقدة، رضحت اتقدہ ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک امنز ںیم رقآت

     1354    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، بزز بً ُياٌ، وبازہ بً ىسْ، حرضت ٌؽيْ بً حار ُ :  راوی

ًِ وَُباَزَة بِ  ٌٕ َو َيا ُٔ  ًٔ ٔ بِ ًِ بُزِز َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ ْٔ بِ ًِ ٌَُؽِي ْٕٓ َو ًٔ ىَُس

اَل أَ  ٌٔ أَِو یَُدأُِت بٔهٔ َٔ ن لََّه َیِجَهزُ بٔاِلُْقِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر ِلُت أَكَا ُٕ َِ اَلِت ُربََّنا َجَهَز َوُربََّنا  َتِيُت َوائَٔصَة  َٔ

َىّة  َُ  ٔ بَرُ اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی َجَىَل فٔی َهَذا اِْلَِمز ِ٘ ُِٔلُت اهَّلُ أَ َت  َِ  َخا

ی   نب احرث ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ یک اوب

 

َ

 

ع
رکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ربد نب انسؿ، ہدادہ نب یسن، رضحت 

 دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنلب آفاز ےس رقآؿ رکمی ڑپےتھ ےھت ای آہتسہ آفاز ےس وت رفامای یھبک دنلب

ِ اہلل ےن اس اکؾ ںیم فتعس ریھک ۔آفاز ےس افر یھبک آ
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ْ ل

 ا
ُ
ر َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 ہتسہ آفاز ےس ںیم ےن اہک اّللّ

ی   نب احرث :  رافی

 

َ

 

ع
 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ربد نب انسؿ، ہدادہ نب یسن، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج رات ںیم دیبار وہ وت ایک داع ڑپےھ ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج رات ںیم دیبار وہ وت ایک داع ڑپےھ ؟

     1355    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ُلامیٌ احول، ـاؤس، حرضت وباس :  راوی
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ًٔ وَ  ًِ ابِ ًِ ـَاُوٕس َو ٌَ اِْلَِحَؤل َو َلامِیَ ُُ  ًِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ بَّإس 

اَل اللَُّههَّ َلَک اِلَحِنُس  َٔ ًِ اللَِّئل  َس ٔم َه إَٔذا َتَهجَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًَّ َوَلَک اِلَحِنُس  َظَّ ًِ ِٔيهٔ َنَوأت َواِْلَِرٔؿ َوَم أَىَِت ىُوُر السَّ

ًِ ِٔيهٔ  َنَوأت َواِْلَِرٔؿ َوَم ًَّ َوَلَک اِلَحِنُس أَىَِت َمالُٔک السَّ ًِ ِٔيهٔ َنَوأت َواِْلَِرٔؿ َوَم اُو السَّ يَّ َٔ ًَّ َوَلَک اِلَحِنُس أَىَِت أَىَِت 

 َٔ ٖ  َو ُّٖ َوَوِوُسَک َح ٖ  اِلَح ْس َح ٖ  َوُمَحنَّ ٌَ َح و ٖ  َواليَّبٔيُّ اَوُة َح ٖ  َوالسَّ ٖ  َواليَّاُر َح ٖ  َواِلَجيَُّة َح اُؤَک َح َٕ ٔ ٖ  َول اللَُّههَّ  ِولَُک َح

َِاٌرِٔفِ  ِنُت  َ٘ َِّلُت َوإَٔلِيَک أَىَِبُت َوبَٔک َخاَظِنُت َوإَٔلِيَک َحا َلِنُت َوبَٔک نَمِيُت َوَوَلِيَک َتَوك ُِ ُت َلَک أَ ِ
ِمُت َوَما أََخَّ َٔسَّ  لٔی َما 

ِسُو َوأَىَِت اِلُنَؤَِخُ ََل إَٔلَه إَٔلَّ أَىَِت َوََل إَٔلَه ٌَیِرَُک َو  َٕ ِرُت َوَما أَِوَلِيُت أَىَِت اِلُن َة إَٔلَّ بَٔک َوَما أََِسَ ُٔوَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ  ََل َحِوَل َوََل  َحسَّ

زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ 
ًُ َخَلَّ نَٔي ـَاُو بِ َُ ًٔ أَبٔی ىَجٔيٕح  ًُ أَبٔی ُمِسلٕٔه اِْلَِحَوُل َخاُل ابِ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  ًُ وَُیِیَيَة َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ًِ ثََيا  ا َو ُّ

َذ  َِ َهجُّسٔ  ِئل لٔلتَّ
ًِ اللَّ اَو ٔم َٔ لََّه إَٔذا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوبَّإس   رَکَ ىَِحَوهُ ابِ

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ اوحؽ، قاؤس، رضحت ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات وک دیبار 
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اہلل آپ یہ ےئلیک ںیہ امتؾ رعتںیفی آپ آامسؿ ف زنیم افر وج ھچک اےکن ادنر ےہ ےک ونر ںیہ افر آپ یہ ےئلیک دمح ےہ ہک آپ آامسؿ ف 

درایمؿ یک امتؾ زیچفں وک اقمئ ےئک وہےئ ںیہ افر آپ یہ ےئلیک دمح ےہ ہک آامسؿ ف زنیم افر اےکن درایمؿ بس ھچک ےک زنیم افر اےکن 

امکل ںیہ افر آپ یہ ےئلیک دمح ےہ۔ آپ قح آپ یک ابت یھب قح افر تن یھب قح دفزخ یھب قح ایقتم یھب قح افر اایبنء یھب قح 

  وہا آپ یہ رپ اامیؿ الای آپ یہ رپ رھبفہس ایک آپ یہ یک رطػ وتمہج وہا افر آپ یہ یک افر دمحم یھب۔ اے اہلل ںیم آپ یہ اک 

وقت ےس زلا افر آپ یہ وک لصیف میلست ایک ریمے سگہتش افر آدنئہ افر وپدیشہ العہین بس انگہ اعمػ رفام دےئجی آپ یہ آےگ رکےن 

رگم آپ افر آپ ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن۔ انگوہں ےس افحتظ افر  فاےل ںیہ افر آپ یہ ےھچیپ رکےن فاےل ںیہ وکیئ وبعمد ںیہن

 قااعت یک وقت آپ ریغب احلص ںیہن وہ یتکس۔ دفرسی دنس ےس یھب ااسی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ اوحؽ، قاؤس، رضحت ہداس :  رافی
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج رات ںیم دیبار وہ وت ایک داع ڑپےھ ؟

     1356    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يس، حرضت واظه بً حنيسابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، مىاویہ بً ظالح، ازہز بً ُىيس، واظه بً حن :  راوی

ثَىْٔ أَِزهَ  ًٔ َظالٕٔح َحسَّ ًِ ُمَىاؤیََة بِ ًُ اِلُحَبأب َو ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوأظٔه بِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ زُ بِ

َّی اهَّلُ وَ  ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ أَِلُت َوائَٔصَة َماَذا كَا َُ اَل  َٔ ًِ َشِيٕئ حَُنِيٕس  أَِلَتىْٔ َو َُ ِس  َٕ اَلِت َل َٔ تَتُٔح بٔهٔ َٔٔياَو اللَِّئل  ِّ َه َي لَّ َُ َلِيهٔ َو

ا َو  رٔفُ َورِشّ ٍِ ا َوَيِسَت ا َويَُسِبُح َورِشّ ا َویَِحَنُس َورِشّ َٙبِرُ َورِشّ ٌَ یُ ِبَلَک كَا َٔ أََلىْٔ َوِيُه أََحْس  َُ ُههَّ اٌرِٔفِ لٔی َواهِٔسنٔیَما 
وُل اللَّ ُٕ  َي

اؤ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ  َٕ ٖٔ اِلُن ًِ ٔؼي ذُ ٔم ىْٔ َوَوأِىْٔ َویََتَىوَّ ِٔ  َواِرُز

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ازرہ نب دیعس، اعمص نب دیمح، رضحت اعمص نب دیمح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ 

ؾ سک زیچ ےس رشفع رکےت ےھت؟ رفامای  م ےن  ھج ےس ا یس ابت وپیھچ وج اعہشئ ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات اک ایق
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 رزؼ دےئجی افر اعتیف اطع رفام دےئجی افر ایقتم ےک رفز ہگج یک یگنت ےس انپہ امےتگن ۔

 حل، ازرہ نب دیعس، اعمص نب دیمح، رضحت اعمص نب دیمحاوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج رات ںیم دیبار وہ وت ایک داع ڑپےھ ؟

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

     1357    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، حرضت ابوُلنہ بً وبسالزحنً :  راوی  وبسالزحنً بً ونز، ونز بً یوىس ینامی، ورکمہ بً ونار، یحٌ

إر حَ  ًُ َونَّ َمُة بِ ثََيا ورِٔکٔ مٔیُّ َحسَّ ًُ یُوىَُس اِلامَیَ ثََيا وَُنزُ بِ ًُ وَُنَز َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ثَيَ َحسَّ ًِ أَبٔی سَّ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًُ أَبٔی  ا َیِحٌَْ بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي تُٔح اليَّ ِّ ٌَ َيِسَت أَِلُت َوائَٔصَة بَٔه كَا َُ اَل  َٔ  ًٔ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ ِئل َُ ًِ اللَّ اَو ٔم َٔ  َظََلَتُه إَٔذا 

وُل اللَُّههَّ َربَّ ٔجبَِرئٔيَل  ُٕ ٌَ َي اَلِت كَا َهاَزةٔ أَىَِت َٔ ِئب َوالصَّ ٍَ َنَوأت َواِْلَِرٔؿ َوالَٔه اِل َِارٔطَ السَّ أِيَل  َؤميکَائٔيَل َوإَِٔسَ

ََّک  ِٖ بٔإٔذِىَٔک إٔى ًِ اِلَح َْ ِٔيهٔ ٔم ٌَ اهِٔسنٔی لَٔنا اِخُتلٔ ُّو إك ُمِستَ َتِحُُٙه بَیَِن ؤَبازَٔک ِامَٔی كَاىُوا ِٔيهٔ یَِدَتلٔ ٔلَی ِٔصَ ٕٔيٕه َلَتِهسٔی إ

َّی اهَّلُ َوَليِ  ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ َذا َو َ٘ َُّه  إٔى َِ ُموُه ٔجبَِرئٔيَل َمِهُنوَزّة  َّ ًُ وَُنَز اِح ًٔ بِ اَل َوِبُس الزَِّحَن لََّه َٔ َُ  هٔ َو

 ےن دیسہ دبعارلنمح نب رمع، رمع نب ویسن امییم، رکعہم نب امعر، ٰییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم
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رب اے آامسؿ ف زنیم  ا

 فاےل آپ اےنپ دنبفں ےک درایمؿ سج رپ فہ ڑگھجںی ہلصیف رفامےت ںیہ۔ ےھجم سج ںیم ےک اخقل اے بیغ ف احرض اک ملع رےنھک

االتخػ ےہ اس ںیم اےنپ مکح ےس دہاتی اطع رفام دےئجی۔ آپ رصاط میقتسم کت اچنہپےن فاےل ںیہ دبعارلنمح نب رمع ےتہک ںیہ ہک 

 وک ایس رطح اید روھک ۔ربجالیئ زمہہ ےک اسھت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس 

 دبعارلنمح نب رمع، رمع نب ویسن امییم، رکعہم نب امعر، ٰییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات وک دجہت ینتک راعکت ڑپےھ ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات وک دجہت ینتک راعکت ڑپےھ ؟
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     1358    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ، ابً ابی ذئب، زہزی، رعوة، وائصہ، وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس، اوزاعی،  :  راوی

 ن ُيسہ وائصہ ظسيٕہزہزی، رعوة، حرضت او النؤميی

 ًِ َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ثََيا َشَبابَُة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  َحسَّ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َوائَٔصَة ح و َحسَّ

ثََيا ا ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ٌَ بِ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة َوهََذا َحٔسیُث أَبٔی برَِکٕ  َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ِْلَِوَزاعٔیُّ َو

ٔ إِٔحَس  ِجز َّ ٔلَی اِل ًِ َظََلةٔ اِلٔىَصأئ إ َُ ٔم ٌِ َيرِفُ ِّی َما بَیَِن أَ لََّه ُيَعَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َىّة يَُسلِ اليَّ ِ٘ َة َر ُه فٔی كُِل ی َورِشَ

ٌِ یَ  ِبَل أَ َٔ ِه َخِنٔسیَن نیَّة  ُ٘ ُ أََحُس أ ِسرٔ َما َيِْقَ َٕ ِجَسّة بٔ َُ  ًَّ ََٙت اثَِيَتیِٔن َویُوتٔزُ بَٔواحَٔسةٕ َوَيِسُجُس ِٔيهٔ َُ إَٔذا  َِ ُه  َُ ِ َي َرأ َِ زِ

َىتَ  ِ٘ َي َر َ٘ اَو رَفَ َٔ ِبٔح  ًِ َظََلةٔ العُّ ٔل ٔم ٌٔ اِْلَوَّ ًِ اِْلََذا ٌُ ٔم َتیِٔن اِلُنَؤِذ َّ ّٔي  یِٔن َخ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، زرہی، رعفة، اعہشئ، دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل، افزایع، زرہی، رعفة، رضحت اؾ 

 نینم دیسہ اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء یک امنز ےس افرغ وہ رک رجف کت ایگرہ راعکت

ئ

و
م
ل

 ا

ڑپےتھ۔ رہ دف رتعک رپ السؾ ریھپےت افر اکی رتعک فرت ڑپےتھ افر اؿ راعکت ںیم دجسہ ےس رس ااھٹےن ےس لبق این دری کت دجسہ 

ںیم رےتہ  ینت دری ںیم  م اچپس آایت یک التفت رکف۔ بج ںیم امنز حبص یک اذاؿ ےس افرغ وہیت وت ڑھکے وہ رک رصتخم یس دف رںیتعک 

 ڑپےتھ ۔

 نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، زرہی، رعفة، اعہشئ، دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل، افزایع، زرہی، رعفة، اوبرکب :  رافی

 نینم دیسہ اعہشئ دصہقی

ئ

و
م
ل

 رضحت اؾ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک رطہقی ااقتم امنز افر اس :   ابب

 رات وک دجہت ینتک راعکت ڑپےھ ؟

     1359    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسة بً ُلامیٌ، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ ظسيٕہ :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی  َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ َوائَٔصَة 

َىّة  ِ٘ َة َر ًِ اللَِّئل ثَََل َُ َورِشَ ِّی ٔم لََّه ُيَعَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رات ںیم ریتہ راعکت ڑپےتھ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات وک دجہت ینتک راعکت ڑپےھ ؟

     1360    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً َسی، ابواَلحوػ، اونض، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ ظسيٕہ :  راوی

ًِ َوا َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ئَٔصَة أَ

 ِّ ٌَ ُيَعَّ َه كَا لَّ َُ َىإت َو َ٘ ًِ اللَِّئل تِٔسَي َر  ی ٔم

انہد نب رسی، اوباالوحص، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ون 

 راعکت ڑپےتھ ۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات وک دجہت ینتک راعکت ڑپےھ ؟

     1361    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وٕبہ، ابواُحٖ، حرضت محنس بً وبيس بً مينوٌ ابووبيس مسیىْ، وبيس بً مينوٌ،  :  راوی محنس بً جىرف، موس

 وامز شىيْ ٘ہتے ہيں ٘ہ ميں ےن حرضات ابً وباس و وبساهَّل بً ونز

ًٔ َجِىرَفٕ  ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ثََيا أَبٔی َو ُّْ َحسَّ ٌٕ أَبُو وُبَِيٕس اِلَنٔسیىٔ ًٔ َمِيُنو ًُ وُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َبَة وَ َحسَّ ِٕ ًٔ وُ ًِ ُموَسْ بِ ًِ أَبٔی َو

 ُُ ًِ َظََلةٔ َر ًَ وَُنَز َو ًَ َوبَّإس َوَوِبَس اهَّلٔ بِ أَِلُت َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ اَل  َٔ  ِْ ِىٔي ٕ الصَّ ًِ َوأمز َٖ َو َح ُِ ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ

 ٔ ٌٕ َویُوتٔزُ ب َىّة ٔمِيَها ثََنا ِ٘ َة َر اََل ثَََل َُ َورِشَ َٕ َِ ِئل  ٔ بٔاللَّ ِجز َّ َىَتیِٔن َبِىَس اِل ِ٘  َثََل ُٕ َوَر

 دمحم نب دیبع نب ومیمؿ اوبدیبع دمینی، دیبع نب ومیمؿ، دمحم نب رفعج، وم،ٰی نب ہبقع، اوب ااحسؼ ، رضحت اعرم یبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن

رایتف ایک وت دفونں ےن رفامای ہک رضحات انب ہداس ف دبعاہلل نب رمع ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز ےک قلعتم د

 ریتہ راعکت۔ آھٹ دجہت نیت فرت افر دف راعکت رجف ولطع وہےن ےک دعب رجف یک ںیتنس ۔

دمحم نب دیبع نب ومیمؿ اوبدیبع دمینی، دیبع نب ومیمؿ، دمحم نب رفعج، وم،ٰی نب ہبقع، اوباقحس، رضحت اعرم یبعش ےتہک ںیہ ہک  :  رافی

 ف دبعاہلل نب رمع ںیم ےن رضحات انب ہداس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات وک دجہت ینتک راعکت ڑپےھ ؟

     1362    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالسَلو بً واظه، وبساهَّل بً ىاِي بً ثابت زبیری، مالک بً اىس، وبساهَّل بً ابی برک، ابوبرک، وبساهَّل بً  :  راوی
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 ٔيس بً مرخمہ، حرضت زیس بً خالس جہىْ

ثَيَ  ًٔ ثَابٕٔت الزُّبَیِرٔیُّ َحسَّ ًُ ىَأِٔي بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َوأظٕه َحسَّ ََلؤ بِ ثََيا َوِبُس السَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ أَىَٕس َو ا َمالُٔک بِ

 ُٔ اَل  َٔ  ِْ ًٔ َخالٕٔس اِلُجَهىٔ ًِ َزیِٔس بِ َمَة أَِخبََرُه َو ًٔ َمرِخَ ِئس بِ َٔ  ًَ ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ أَ ؤل اهَّلٔ برَِکٕ َو ُُ ًَّ َظََلَة َر َٕ ِلُت َْلَِرُم

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ َظَّ ََِعَّ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر َٕ َِ ُِِسَفاـَهُ  ِسُت َوتَبََتهُ أَِو  َُّ َتَو َِ اَل  َٔ ِيَلَة  َىَتیِٔن اللَّ ِ٘ ی َر

 ِ ٌَ اللََّتی َىَتیِٔن َوهَُنا زُو ِ٘ َىَتیِٔن ـَؤیَلَتیِٔن ـَؤیَلَتیِٔن ـَؤیَلَتیِٔن ثُهَّ َر ِ٘ َتیِٔن ثُهَّ َر َّ ّٔي ٌَ َخ َىَتیِٔن َوهَُنا زُو ِ٘ ِبَلُهَنا ثُهَّ َر َٔ ٔن 

َِتِٔلَک ثَ  َىَتیِٔن ثُهَّ أَِوَتَز  ِ٘ ِبَلُهَنا ثُهَّ َر َٔ ٌَ اللََّتیِٔن  َىَتیِٔن َوهَُنا زُو ِ٘ ِبَلُهَنا ثُهَّ َر َٔ َىّة اللََّتیِٔن  ِ٘ َة َر  ََل َُ َورِشَ

اسن، دبعاہلل نب ایب رکب، اوبرکب، دبعاہلل نب سیق نب رخمہم، رضحت  دبعاالسلؾ نب اعمص، دبعاہلل نب انعف نب اثتب زریبی، امکل نب

زدی نب اخدل ،ینہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وساچ ہک آج رات یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز دوھکیں اگ۔ ںیم ےن آپ یک وچٹھک ای ہمیخ 

ف رصتخم یس رںیتعک ڑپںیھ رھپ دف رںیتعک یرک  یرک  )ینعی تہب رپ ہیکت اگلای وت )رات ںیم( روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ د

 ۔ یرک ( رھپ دف رںیتعک یلہپ ےس ذرا رصتخم رھپ دف رںیتعک اؿ ےس یھب ذرا رصتخم رھپ دف رںیتعک رھپ نیت فرت ڑپےھ وت ہی ریتہ راعکت وہںیئ

دبعاہلل نب ایب رکب، اوبرکب، دبعاہلل نب سیق نب  دبعاالسلؾ نب اعمص، دبعاہلل نب انعف نب اثتب زریبی، امکل نب اسن، :  رافی

 رخمہم، رضحت زدی نب اخدل ،ینہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات وک دجہت ینتک راعکت ڑپےھ ؟

     1363    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، مالک بً اىس، مرخمہ بً ُلامیٌ، حرضت ابً وباس ٘ے نزاز رکزہ ٌَلو  :  راوی ْٰ ابوبرک بً خَلز باہَّی، مىً بً ويس

 حرضت رکیب

َم  ًِ َمرِخَ ًُ أَىَٕس َو ثََيا َمالُٔک بِ ًُ ؤيَسْ َحسَّ ًُ بِ ثََيا َمِى زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یِٕب َحسَّ ًِ رُکَ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًٔ َة بِ
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َُّه ىَاَو ؤِيَس َمِيُنوىََة َزِؤج ال ًٔ َوبَّإس أَِخبََرُه أَى ًِ ابِ ًٔ َوبَّإس َو اَل َمِولَی ابِ َٔ لََّه َوهَٔی َخاَلُتهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ئَّي

 َِ َه َوأَهِلُُه فٔی ـُولَٔها  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَزةٔ َواِؼَفَجَي َر َُ ٔ ٔؿ اِلو َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َِاِؼَفَجِىُت فٔی رَعِ ُّْ َظَّ ٔي َياَو اليَّ

َّْ إَٔذا  َه َحً لَّ َُ لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َن اليَّ َٕ تَِي ُِ لٔيٕل ا َٕ لٔيٕل أَِو َبِىَسُه بٔ َٕ ِبَلهُ بٔ َٔ ِيُل أَِو 
َْ اللَّ َجَىَل َیِنَسُح اىَِتَع َِ

ٔلَی اَو إ َٔ ٌَ ثُهَّ  ٔ نٔل ؤِنَزا وَرة ُُ ًِ نَٔخٔ  أَ اِلَىرِشَ نَیإت ٔم ٔ ثُهَّ رَقَ ًِ َوِجهٔهٔ بَٔئسه ِوَو َو
ًَ  اليَّ أَِحَس َِ  ٔمِيَها 

َ أ ََِتَوؼَّ ٕة  َٕ ًٕٓ ُمَىلَّ َش

نِ  ُٕ َِ ََِعَيِىُت ٔمِثَل َما َظَيَي ثُهَّ َذَهِبُت  ِنُت  ُٕ َِ ًُ َوبَّإس  اَل َوِبُس اهَّلٔ بِ َٔ ِّی  اَو ُيَعَّ َٔ وُل ُوُؼوئَهُ ثُهَّ  ُُ َوَؼَي َر َِ ٔلَی َجِيبٔهٔ  ُت إ

َه یََس  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِ اهَّلٔ َظَّ َىَتی ِ٘ َىَتیِٔن ثُهَّ َر ِ٘ َىَتیِٔن ثُهَّ َر ِ٘ َّی َر ََِعَّ ِّتٔلَُها  ٔن ثُهَّ ُه اِليُِنىَْ َوََّی َرأِٔسْ َوأََخَذ أُذُنٔی اِلُيِنىَْ َي

 ِ٘ َّی َر ََِعَّ  ٌُ َّْ َجائَُه اِلُنَؤِذ َىَتیِٔن ثُهَّ أَِوَتَز ثُهَّ اِؼَفَجَي َحً ِ٘ َىَتیِٔن ثُهَّ َر ِ٘ َىَتیِٔن ثُهَّ َر ِ٘ ٔ َر ََلة ٔلَی العَّ َج إ َتیِٔن ثُهَّ ََخَ َّ ّٔي  َىَتیِٔن َخ

اوبرکب نب الخد ابیلہ، نعم نب ٰیسیع، امکل نب اسن، رخمہم نب امیلسؿ، رضحت انب ہداس ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت رکبی ےتہک ںیہ 

اینپ اخہل رضحت ومیمہن ےک اہں رات وک ہک رضحت انب ہداس ےن اںیہن اتبای ہک فہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ افر 

  افر آپ افر آپ یک اہیلہ وطؽ ںیم۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ بج آدیھ 

ّ

 
وسےئ۔ رفامےت ںیہ ںیم ہیکت ےک رعض ںیم ل

دس آایت ڑپںیھ رھپ  رات وہیئ ای اس ےس ھچک ےلہپ ای دعب آپ اےھٹ اےنپ ہنم رپ اہھت ریھپ رک دنین وک متخ ایک رھپ آؽ رمعاؿ یک آرخی

ےکٹل وہےئ زیکشمے ےس اپین ےل رک وخب دمعیگ ےس فوض ایک۔ رھپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ ےگل۔ رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک 

ا ںیم یھب ڑھکا وہا افر ایس رطح ایک سج رطح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک افر اج رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یہ ڑھک

وہ ایگ۔ آپ ےن داایں اہھت ریمے رس رپ راھک افر ریما اکؿ ڑکپ رک دابےن ےگل آپ ےن دف رںیتعک ڑپںیھ رھپ دف رںیتعک رھپ دف رتعک 

رھپ دف رتعک رھپ دف رتعک رھپ دف رتعک رھپ فرت ڑپےھ رھپ آپ ٹیل ےئگ ٰیتح ہک ؤمذؿ آای وت آپ رصتخم یس دف رںیتعک ڑپھ رک امنز ےئلیک 

 ےئگ ۔رشتفی ےل 

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، نعم نب ٰیسیع، امکل نب اسن، رخمہم نب امیلسؿ، رضحت انب ہداس ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت رکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات یک الضف ڑھگی
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 رطہقی ااقتم امنز افر اس اک :   ابب

 رات یک الضف ڑھگی

     1364    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً بصار و محنس بً وليس، محنس بً جىرف، شىبہ، يىَّی بً وفاٍ، یزیس بً ـلٖ،  :  راوی

 وبسالزحنً بً بيلنانی، حرضت ونزو بً وبسہ

ُس  ثََيا ُمَحنَّ الُوا َحسَّ َٔ ًُ اِلَولٔئس  ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ  بِ

ًٔ اِلبَِيَلَنانٔیِ  ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٖٕ َو ًٔ ـَِل ًِ یَزٔیَس بِ ًٔ َوَفإئ َو َّی اهَّلُ  َيِىََّی بِ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََتِيُت َر َٔ ًٔ َوَبَسَة  ًِ َوِنزٔو بِ َو

 ٔ ُب إ اَوٕة أرَِقَ َُ  ًِ ُِٔلُت َهِل ٔم اَل َُح  َوَوِبْس  َٔ َلَه َمَىَک  ُِ ًِ أَ وَل اهَّلٔ َم ُُ ِلُت َیا َر ُٕ َِ َه  لَّ َُ اَل َنَىِه َوَلِيهٔ َو َٔ ی  ًِ أَُِخَ لَی اهَّلٔ ٔم

ُٓ اللَِّئل  ُق  َجِو َُ  اِْلَِو

ما ین، رضحت رمع
 ی ِّ
ی

ف نب اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب اشبر ف دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلعی نب اطعء، سیدی نب قلط، دبعارلنمح نب 

فملس ےک  ہسبع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

اسھت وکؿ االسؾ الای؟ رفامای آزاد یھب افر الغؾ یھب۔ ںیم ےن رعض ایک وکؿ ڑھگی دفرسی یک ہب ةسن اہلل )زعفلج( ےک اہں زایدہ 

 رقب یک ابثع ےہ ؟ رفامای یج! رات اک درایمین ہصح ۔

ما ین،  :  رافی
 ی ِّ
ی

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب اشبر ف دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلعی نب اطعء، سیدی نب قلط، دبعارلنمح نب 

 رضحت رمعف نب ہسبع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیااقتم امنز افر اس اک رط :   ابب

 رات یک الضف ڑھگی
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     1365    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبيساهَّل، اَسائيل، ابواُحٖ، اُوز، حرضت وائصہ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ائٔيَل َو ًِ إَِٔسَ ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو َوز ُِ ًِ اِْلَ َٖ َو َح ُِ ٔ ی إ

هُ  َل اللَِّئل َویُِحٌْٔ نَٔخَ َه یََياُو أَوَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ہل فملس رات ےک رشفع اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآ

 ہصح ںیم وسےت افر اریخ رات ںیم ہدادت رکےت ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوباقحس، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک الضف ڑھگی

     1366    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی و يىٕوب بً حنيس بً كاُب، ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، ابوُلنہ وابووبساهَّل  :  راوی

 اَغ، حرضت ابوہزیزہ

ثََيا أَبُو َمزِ  ِى َحسَّ َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ اََل َحسَّ َٔ ٕب  ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َوَيِى ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ًٔ َوا ًِ ابِ ٕس َو

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َلَنَة َوأَبٔی َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَََغِ َو َُ ًِ أَبٔی  اَل َیِيزُٔل َربَُّيا َتَباَرَک ٔشَهإب َو َٔ َه 
لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

 َ أ َِ ًِ یَِسوُونٔی  أُِؤفَيهُ َم َِ ًِ َيِسأَلُىْٔ  وُل َم ُٕ َي َِ نٔی َوَتَىالَی حٔیَن یَِبَقی ثُلُُث اللَِّئل اِْلَٔخُ كُلَّ َلِيَلٕة  رٔفُ ٍِ ًِ َيِسَت َتجٔيَب َلُه َم ُِ

 َّ َّْ َیِفلَُي اِل أٌَرِٔفَ َلُه َحً لٔهٔ َِ ٌَ َظََلَة نَٔخٔ اللَِّئل َوََّی أَوَّ و َِلَٔذلَٔک كَاىُوا َيِسَتحٔبُّ  ِجزُ 

اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اوبہملس فاوبدبع اہلل ارغ، رضحت اوبرہریہ 
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 بش بج رات اک آرخی اہتیئ رہ اجات ےہ اہلل اعتٰیل زنفؽ رفامےت ںیہ افر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ

رفامےت ںیہ وکؿ ےہ وج  ھج ےس وساؽ رکے اتہک ںیم اس وک اطع رکفں وکؿ ےہ وج  ھج ےس داع امےگن ںیم اس یک داع وبقؽ رکفں وکؿ 

ؽ ےہ وج  ھج ےس رفغمت بلط رکے ںیم اس یک رفغمت رک دفں۔ ٰیتح ہک رجف ولطع وہ 
ّ
اجےئ ایس ےئل احصہب اریخ رات یک امنز اف

 رات یک امنز یک ہب ةسن زایدہ دنسپ رکےت ےھت۔

اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ف وقعیب نب دیمح نب اکبس، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اوبہملس فاوبدبعاہلل ارغ، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رات یک الضف ڑھگی

     1367    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ہَلل بً ابی مينوىہ، وفاٍ بً يسار، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً معىب، اوزاعی، یحٌ

 رِاوہ جہىْ

 َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَْ بِ ًِ اِْلَِوَزاعِٔی َو ًُ ُمِعَىٕب َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ هََٔلٔل َحسَّ ًٔ أَبٔی َمِيُنوىََة ثٔیرٕ َو بِ

ٌَّ اهََّل ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ِْ اَوَة اِلُجَهىٔ َِ ًِ رٔ ًٔ َيَسإر َو ًِ َوَفأئ بِ ًِ َو َّْ إَٔذا َذَهَب ٔم  یُِنهُٔل َحً

 ِ ًَّ ؤَبازٔی ٌَی اَل ََل َيِسأََل َٔ ُُّه أَِو ثُلَُثاُه  نٔی أٌَرِٔفِ َلهُ اللَِّئل نِٔع رٔفِ ٍِ ًِ َيِسَت ًِ َيِسأَِلىْٔ أُِؤفهٔ َم َتجِٔب َلُه َم ُِ ًِ یَِسوُىْٔ أَ رٔی َم

ِجزُ  َّ  یَِفلَُي اِل
َّْ  َحً

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب بعصم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت رافہع ،ینہ رفامےت ںیہ ہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل )دنبفں وک آراؾ ےک ےئل( تلہم دےتی ںیہ۔ ٰیتح ہک بج رات اک فصن ای دف اہتیئ روسؽ یلص 

ہصح سگر اجےئ وت رفامےت ںیہ ریمے دنبے رہسگ یسک ےس وساؽ ہن رکںی وج  ھج ےس داع امےگن اگ اس یک داع وبقؽ رکفں اگ۔ وج  ھج ےس 
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 فں اگ وج  ھج ےس رفغمت بلط رکے اگ اس یک رفغمت رک دفں اگ ٰیتح رجف ولطع وہ اجےئ ۔وساؽ رکے اگ اس وک اطع رک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب بعصم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت رافہع ،ینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایقؾ الیلل یک اجبےئ وج لمع اکیف وہاجےئ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ایقؾ الیلل یک اجبےئ وج لمع اکیف وہاجےئ

     1368    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ُباك بً محنس، اونض، ابزاہيه، وبسالزحنً بً یزیس، ولٕنہ، محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، حّغ بً ٌيا ُ و ا :  راوی

 حرضت ابومسىوز

اََل َحسَّ  َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ َباُك بِ ُِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َوأَ ُِّغ بِ ثََيا َح ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ثََيا اِْلَِوَنُض َو

وُل ا ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی َمِسُىوزٕ  َنَة َو َٕ ًِ َوِل ًٔ َیزٔیَس َو ًٔ بِ ٔ َوِبٔس الزَِّحَن وَرة ُُ ًِ نَٔخٔ  ٌٔ ٔم لََّه اِْلیََتا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو هَّلٔ َظَّ

َلٕٔيُت أَبَا َمِسىُ  َِ  ًٔ اَل َوِبُس الزَِّحَن َٔ ِّْغ فٔی َحٔسیثٔهٔ  اَل َح َٔ َتاُه  َّ َ٘ أَهَُنا فٔی َلِيَلٕة  ًِ رَقَ ةٔ َم ثَىْٔ بٔهٔ اِلَبَْقَ ََِحسَّ  ُٓ ٕ َوهَُو یَُفو  وز

، صفح نب ایغث ف اطابط نب دمحم، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، ہمقلع، رضحت اوبوعسمد ایبؿ رفامےت دمحم نب دبعاہلل نب ریمن

 ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وسرہ رقبہ یک آرخی دف دف آںیتی ڑپےھ فہ اس ےک ےئل اکیف وہ اجںیئ یگ

 ایغث ف اطابط نب دمحم، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، ہمقلع، رضحت اوبوعسمد دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، صفح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ایقؾ الیلل یک اجبےئ وج لمع اکیف وہاجےئ

     1369    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، جزیز، ميعور، ابزاہيه، وبسالزحنً بً یزیس، حرضت ابومسىوز :  راوی

 ٔ ًٔ َیز ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ َمِيُعوٕر َو ثََيا َجزٔیْز َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی َمِسُىوزٕ أَ یَس َو

َتاهُ  َّ َ٘ ةٔ فٔی َلِيَلٕة  وَرةٔ اِلَبَْقَ ُُ ًِ نَٔخٔ  أَ اِْلیََتیِٔن ٔم ًِ رَقَ اَل َم َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، روصنر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت اوبوعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ر

 ےن رفامای وج صخش رات وک وسرہ رقبہ یک آرخی دف آںیتی ڑپھ ےل فہ اس ےک ےئل اکیف وہ اجںیئ یگ ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، روصنر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت اوبوعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج امنزی وک افھگن آےن ےگل

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج امنزی وک افھگن آےن ےگل

     1370    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر، ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، وبسالىزیز بً ابی حازو، ہصاو بً رعوة،  :  راوی

 رعوة، حرضت وائصہ

ُس  ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا ٕ ح و َحسَّ ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ وُثِ َحسَّ ثََيا َوِبُس بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ َنا

َّی ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َجنٔيّىا َو ٔ بِ لََّه إَٔذا َنَىَس  اِلَىزٔیز َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو
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َّْ یَِذَهَب َوِيُه اليَّ  ُِٔس َحً ِلیَرِ َِ ِه  ُ٘ َِّسهُ أََحُس ََِيُسبُّ َن رٔفُ  ٍِ َيِسَت َِ َّی َوهَُو ىَاؤْس َلَىلَُّه یَِذَهُب  َُّه ََل یَِسرٔی إَٔذا َظَّ إٔى َِ  ِوُو 

یت اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ رفام

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس یسک وک افھگن آےئ وت وس اجےئ اہیں کت ہک دنین )وپری وہ رک( متخ وہ ںیہ ہک روسؽ یلص ا

اجےئ۔ اس ےئل ہک افےتھگن افےتھگن امنز ڑپےنھ ںیم ایک ہتپ اافغتسر رکان رشفع رکے افر )اجبےئ اافغتسر ےک( اےنپ ےئل دب داع رشفع رک 

 دے ۔

ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت  اوبرکب نب ایب :  رافی

 اعہشئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بج امنزی وک افھگن آےن ےگل

     1371    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ليثْ، وبسالوار ُ بً ُىس، وبسالىزیز بً ظہيب، حرضت اىس بً مالک :  راوی  ونزاٌ بً موس

ىٔ  َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ بِ ُّْ َحسَّ ِيثٔ
ًُ ُموَسْ اللَّ ٌُ بِ ثََيا ؤِنَزا ٌَّ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ ًٔ ُظَهِيٕب َو ٔ بِ ًِ َوِبٔس اِلَىزٔیز يٕس َو

اَل  َٕ َِ ارٔیََتیِٔن  َُ أَی َحِبَّل َمِنُسوّزا بَیَِن  َه َزَخَل اِلَنِسجَٔس رَفَ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ الُوا لٔزَیَِيَب َر َٔ َما َهَذا اِلَحِبُل 

إٔذَ  َِ ِّی ِٔيهٔ  ُىِس ُتَعَّ ِٕ ِلَي َِ تََر  َِ إَٔذا  َِ ِه َنَصاـَُه  ُ٘ اَل حُلُّوُه حُلُّوُه لُٔيَعِل أََحُس َٕ َِ ِت بٔهٔ  َٕ تََرِت َتَىلَّ َِ  ا 

رمعاؿ نب وم،ٰی یثیل، دبعاولارث نب دعس، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دف وتسونں ےک درایمؿ ریس ین وہیئ د یھک وت وپاھچ ہک ہی ر یّ یسیک ےہ ؟ ولوگں ےن رعض ایک فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ آپ ےن

زبنی یک ےہ فہ امنز ڑپیتھ ر یت ںیہ۔ بج تعیبط تسس وہےن یتگل ےہ وت اس ےک اسھت کٹل اجیت ںیہ۔ آپ ےن رفامای وھکول ! اس ریس 
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  یتسس وہےن ےگل وت ھٹیب رےہ ۔وک وھکول۔  م ںیم ےس رہ اکی اشنط ےک اسھت امنز ڑپےھ بج

 رمعاؿ نب وم،ٰی یثیل، دبعاولارث نب دعس، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ےن ےگلبج امنزی وک افھگن آ

     1372    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نرض، حرضت ابوہزیزہ :  راوی ْٰ بً نرض، یحٌ  يىٕوب بً حنيس بً كاُب، حاته بً اُناويل ، ابوبرک بً یحٌ

ًٔ اليَّ  ًٔ یَِحٌَْ بِ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َحاتُٔه بِ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔيهٔ َو رِضٔ َو

ًِ اللَّيِ  ِه ٔم ُ٘ اَو أََحُس َٔ اَل إَٔذا  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي وُل اِؼَفَجَي اليَّ ُٕ َلِه یَِسرٔ َما َي َِ ٌُ َوََّی لَٔساىٔهٔ  ن َتِىَجَه اِلُْقِ ُِ ا َِ  ٔل 

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، اح م نب اامسلیع ، اوبرکب نب ٰییحی نب رضن، ٰییحی نب رضن، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

ز ڑپھ راہ( وہ رھپ رقآؿ اس یک زابؿ ےس ہن ےلکن )افر ہبلغ ونؾ ےک ابثع( اےس فآہل فملس ےن رفامای بج  م ےس وکیئ رات وک ڑھکا )امن

 ہی ہتپ ہن ےلچ ہک ایک ہہک راہ ےہ وس اجےئ ۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، اح م نب اامسلیع ، اوبرکب نب ٰییحی نب رضن، ٰییحی نب رضن، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رغمب فاشعء ےک درایمؿ امنز ڑپےنھ یک تلیضف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 رغمب فاشعء ےک درایمؿ امنز ڑپےنھ یک تلیضف

     1373    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً وليس مسیىْ، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ احنس بً مييي، يىٕوب :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ وَ  َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ًُ اِلَولٔيسٔ اِلَنَسنٔیُّ َو وُب بِ
ُٕ ثََيا َيِى ًُ َمئيٕي َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة 

َىّة بَىَْ اهَّلُ َلُه بَِیّتا فٔیاهَّلٔ َظ  ِ٘ ًَ َر ی زٔٔب َواِلٔىَصأئ ورِٔشٔ ٍِ َّی بَیَِن اِلَن ًِ َظَّ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اِلَجيَّةٔ  َّ

وج  ادمح نب عینم، وقعیب نب فدیل دمینی، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 رغمب ف اشعء ےک درایمؿ سیب راعکت ڑپےھ اہلل اعتٰیل تن ںیم اس ےک ےئل اکی رھگ انبںیئ ےگ ۔

 ادمح نب عینم، وقعیب نب فدیل دمینی، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   باب

 رغمب فاشعء ےک درایمؿ امنز ڑپےنھ یک تلیضف

     1374    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت  :  راوی وَّی بً محنس وابوونز حّغ بً ونز، زیس بً حباب، ونز بً ابی خثىه ینامی، یحٌ

 ابوہزیزہ

ثَىْٔ وَُنزُ حَ  ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ وَُنَز  ُِّغ بِ ٕس َوأَبُو وَُنَز َح ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َیِحٌَْ سَّ مٔیُّ َو ًُ أَبٔی َخِثَىٕه اِلامَیَ بِ

وُل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  زٔٔب بِ ٍِ َىإت َبِىَس اِلَن َ٘ تَّ َر ُٔ َّی  ًِ َظَّ لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

َيّة  َُ َة  ِْ َورِشَ َ ًَّ بُٔسوٕئ ؤُسَلِت َلُه ؤَباَزَة اثَِيً ِه بَِیَيُه  َلِه یََتکَلَّ
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، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یلع نب دمحم فاوبرمع صفح نب رمع، زدی نب ةحب، رمع نب ایب معثخ امییم، ٰییحی نب ایب ریثک

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رغمب ےک دعب ھچ رتعک ڑپےھ اس دفراؿ وکیئ ربی ابت ہن ےہک وت ہی اس ےک ےئل 

 ابرہ اسؽ یک ہدادت ےک ربارب ےہ ۔

 یلع نب دمحم فاوبرمع صفح نب رمع، زدی نب ةحب، رمع نب ایب معثخ امییم، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رھگ ںیم لفن رپانھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رھگ ںیم لفن رپانھ

     1375    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواَلحوػ، ـارٗ، واظه بً ونزو :  راوی

اَل  َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوأظٔه بِ ٕٗ َو ًِ ـَارٔ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔلَی وَُنَز  َحسَّ ٗٔ إ ًِ أَهِٔل اِلٔىزَا َج َنرَفْ ٔم ََخَ

الُوا َنَى  َٔ ٌٕ ٔجئُِتِه  بٔإٔذِ َِ اَل  َٔ  ٔٗ ًِ أَهِٔل اِلٔىَزا الُوا ٔم َٔ ًِ أْمُتَْن  اَل َلُهِه ٔمنَّ َٔ ٔسُموا َوَلِيهٔ  َٔ ا  َلنَّ ًِ َظََلةٔ الزَُّجٔل َِ ََِسأَلُوُه َو اَل  َٔ ِه 

أَِلُت  َُ اَل وَُنزُ  َٕ َِ َيوُِروا بُيُوَتُٙ  فٔی بَِیتٔهٔ  َِ َِيُوْر  ا َظََلةُ الزَُّجٔل فٔی بَِیتٔهٔ  اَل أَمَّ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ثََيا َر ِه َحسَّ

 ٕ ًُ َوِنز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًُ َجِىرَفٕ  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی اِلُحَسیِٔن َحسَّ ُس بِ َٖ ُمَحنَّ َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ًٔ أَبٔی أُىَِيَسَة َو ًِ َزیِٔس بِ و َو

َّی ا ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ أب َو ًٔ اِلَدفَّ ًِ وَُنَز بِ أب َو ًٔ اِلَدفَّ ٕ َمِولَی وَُنَز بِ ًِ وَُنیِر ًٔ َوِنزٕو َو ًِ َوأظٔه بِ َه ىَِحَوهُ َو لَّ َُ  هَّلُ َوَلِيهٔ َو

 نینم رضحت رمع افرفؼ ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، قارؼ، اع

ئ

و
م
ل

مص نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولگ رعاؼ ےس اریم ا

اپس آےئ۔ بج اؿ ےک اپس ےچنہپ وت اوہنں ےن اہک  م وکؿ ولگ وہ ؟ اوہنں ےن اہک رعاؼ فاےل۔ رضحت رمع افرفؼ ےن اہک  م مکح 

ز ڑپےنھ وک وپاھچ اوہنں ےن اہک ںیم ےن روسؽ یلص ےس آےئ وہ ؟ اوہنں ےن اہک یج۔ اؿ ولوگں ےن رضحت رمع افرفؼ ےس رھگ ںیم امن

رکف  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس وک وپاھچ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمد یک امنز اےنپ رھگ ںیم ونر ےہ وت ونمر )رفنش(
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 اےنپ رھگفں وک ۔

 اعمص نب رمعف اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، قارؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رھگ ںیم لفن رپانھ

     1376    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالزحنً بً مہسی، ُّياٌ، اونض، ابوُّياٌ، جابز بً وبساهَّل، حرضت  :  راوی ْٰ محنس بً بصار و محنس بً یحٌ

 ابوُىيس خسری

 ُُ ثََيا  ًُ َمِهسٔٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِْلَِوَنٔض َحسَّ ٌُ َو َيا ًِ أَبٔی  ِّ َو

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ٔ بِ ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ِه َظََلَتهُ ُُ ُ٘ َضْ أََحُس َٔ اَل إَٔذا  َٔ

ٌَّ اهَّلَ َجاؤْل فٔی بَِیتٔهٔ مٔ  إٔ َِ ِلَيِجَىِل لٔبَِیتٔهٔ ٔمِيَها َنٔعیّبا   ًِ َظََلتٔهٔ َخیِّراَِ

دمحم نب اشبر ف دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ 

۔ اس ےئل ہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم وکیئ اینپ امنز ادا رکے وت اس اک ھچک ہصح اےنپ رھگ ےک ےئل یھب رےھک

 اس یک امنز یک فہج ےس اہلل اس ےک رھگ ںیم ریخ افر الھبیئ رفامںیئ ےگ ۔

 دمحم نب اشبر ف دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 رھگ ںیم لفن رپانھ

     1377    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  زیس بً اخزو و وبسالزحنً بً ونز، یحٌ

ًِ وُبَِئس اهَّلٔ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ وَُنَز  ًٔ بِ ًُ أَِخزََو َوَوِبُس الزَِّحَن ثََيا َزیُِس بِ ًٔ وَُنزَ  َحسَّ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًٔ وَُنَز َو بِ

دُٔذوا بُُيوَتُٙ  َه ََل َتتَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ُٔبُوّرأَ  ِه 

زدی نب ازخؾ ف دبعارلنمح نب رمع، ٰییحی نب دیعس، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفامای اےنپ رھگفں وک ربقںی ہن انبؤ۔ )ینعی لفن رھگ ںیم ڑپاھ رکف( ۔

  نب دیعس، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمعزدی نب ازخؾ ف دبعارلنمح نب رمع، ٰییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رھگ ںیم لفن رپانھ

     1378    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرش برک بً خلْ، وبسالزحنً بً مہسی، مىاویہ بً ظالح، وَلٍ بً حار ُ، َحاو بً مىاویہ، حرضت  :  اویر

 وبساهَّل بً ُىس

ًِ الِ  ًٔ َظالٕٔح َو ًِ ُمَىاؤَیَة بِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ًٔ اِلَحاَحسَّ ًِ َىََلٔئ بِ ر ُٔٔ َو

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَِلُت َر َُ اَل  َٔ ِىٕس  َُ  ًٔ ًِ َوِنهٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ ُمَىاؤَیَة َو اؤ بِ ََلةُ فٔی بَِئًْ ََحَ َِِؽُل العَّ َه أَیَُّنا أَ

بَ  ٔلَی بَِئًْ َما أرَِقَ اَل أَََل َتَزی إ َٔ ََلةُ فٔی اِلَنِسجٔسٔ  َِّی فٔی أَِو العَّ ٌِ أَُظَّ ًِ أَ ٔلَیَّ ٔم َِّی فٔی بَِئًْ أََحبُّ إ ٌِ أَُظَّ َِلَ َِ ًِ اِلَنِسجٔسٔ  ُه ٔم
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ٌَ َظََلّة َمُِٙتوبَّة  ٌِ َتُٙو  اِلَنِسجٔٔس إَٔلَّ أَ

ہک  اوبرشب رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، العء نب احرث، رحاؾ نب اعمفہی، رضحت دبعاہلل نب دعس ےتہک ںیہ

ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ زایدہ تلیضف سک ںیم ےہ ریمے رھگ ںیم امنز ای اس دجسم ؟ رفامای دوھکی ریما رھگ دجسم 

 ابےک انتک رقبی ےہ نکیل اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپانھ ےھجم دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ےس زایدہ دنسپ ےہ اال ہی ہک رفض امنز وہ )وت فہ دجسم ںیم 

 امجتع ادا رکان رضفری ےہ( ۔

 اوبرشب رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، العء نب احرث، رحاؾ نب اعمفہی، رضحت دبعاہلل نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچتش یک امنز

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اچتش یک امنز

     1379    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، یزیس بً ابی زیاز، حرضت وبساهَّل بً حار ُ :  راوی

 ًُ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ أَِلُت فٔی َحسَّ َُ اَل  َٔ ًٔ اِلَحار ُٔٔ  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ َو ًِ َیزٔیَس بِ وَُیِیَيَة َو

 ٔ َلِه أَٔجِس أََحّسا یُِدب َِ َهی  ًِ َظََلةٔ الؽُّ ٌَ َو ُِو ٌَ أَِو ُمَتَوا ٌَ َواليَّاُس ُمَتَوارٔفُو ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ ًٔ وُِثَنا هَا َيِىىْٔ اَزَم َّهُ َظَلَّ َّْ رُنٔی أَى ٔي ليَّ

َىإت  َ٘ ٌَ َر َها ثََنا َّهُ َظَلَّ أَِخبََرِتىْٔ أَى َِ َه ٌَیَِر أُِو َهاىٕٔئ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، سیدی نب ایب زاید، رضحت دبعاہلل نب احرث ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت امثعؿ نب افعؿ ےک زامےن 

امنز ںیم بج ہک ولگ تہب ےھت اچتش یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت ےھجم ہی اتب ےن فاال وکیئ ہن الم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی 

 اےئ اؾ اہین ےن اوہنں ےن اتبای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچتش یک امنز آھٹ رتعک ڑپیھ ۔ڑپیھ وس
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، سیدی نب ایب زاید، رضحت دبعاہلل نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اچتش یک امنز

     1380    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً اىس، ثنامہ بً اىس، حرضت  :  راوی محنس بً وبساهَّل بً ىنیر و ابورکیب، یوىس بً بٙیر، محنس بً اُحٖ، موس

 اىس بً مالک

ثََيا مُ  ٕ َحسَّ َٙیِر ًُ بُ ثََيا یُوىُُس بِ اََل َحسَّ َٔ یِٕب  ٕ َوأَبُو رُکَ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ُموَسْ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ َحنَّ

وَل اهَّلٔ َظ  ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًٔ أَىَٕس َو ًِ ثَُناَمَة بِ َهی أَىَٕس َو َّی الؽُّ ًِ َظَّ وُل َم ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ

ًِ َذَهٕب فٔی اِلَجيَّةٔ  ا ٔم ِّصّ َٔ َىّة بَىَْ اهَّلُ َلُه  ِ٘ َة َر ِْ َورِشَ َ  ثِٔيً

رفامےت  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ف اوبرکبی، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ ، وم،ٰی نب اسن، امثہم نب اسن، رضحت اسن نب امکل ایبؿ

ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس سج ےن ابرہ راعکت اچتش یک امنز ڑپیھ اہلل اعتٰیل تن ںیم اس ےک 

 ےئل وسےن اک لحم ایتر رکفاںیئ ےگ ۔

 اسن، رضحت اسن نب امکل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ف اوبرکبی، ویسن نب ریکب، دمحم نب اقحس، وم،ٰی نب اسن، امثہم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اچتش یک امنز
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     1381    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، شبابہ، شىبہ، یزیس رشک، حرضت مىاویہ :  راوی

ًِ ُمَىاَذَة الِ  ًِ َیزٔیَس الِزِشٔک َو ثََيا ُشِىَبُة َو ثََيا َشَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ أَِلُت َوائَٔصَة َحسَّ َُ اَلِت  َٔ َىَسؤیَّةٔ 

َّی اهَّلُ وَ  ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت َنَىِه أَِرَبّىا َوَیزٔیُس َما َشاَئ اهَّلُأَكَا َٔ َهی  ِّی الؽُّ َه ُيَعَّ لَّ َُ  َلِيهٔ َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، سیدی رکش، رضحت اعمفہی رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ر افر اس ےس یھب زایدہ انتج اہلل وک روظنر وہات ۔فملس اچتش یک امنز ڑپےتھ ےھت ؟ رفامای یج اچ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، سیدی رکش، رضحت اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اچتش یک امنز

     1382    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ىٓہاس بً ٔہه، شساز ابوونار، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ إر َو ازٕ أَبٔی َونَّ ًِ َشسَّ ِهٕه َو َٔ  ًٔ أس بِ ًِ اليَّهَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ أَبٔی هَُزیَِزَة 

ٌِ كَاىَِت ٔمِثَل َزبَٔس ا ٔ ِت َلُه ذُىُوبُُه َوإ َهی ٌرُٔفَ َىةٔ الؽُّ ِّ َن َوََّی ُش َِ ًِ َحا َه َم
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ِلَبَِحٔ َظَّ

 م، دشاد اوبامعر، رضحت اوبرہریہ رفامےت 

قہ

 س نب 
ّ
 

 

ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ن

 اجںیئ ےگ ارگ دنمسر یک ڑاھگ ےل ربارب وہں ۔

ئ

 اچتش یک دف روتعکں یک دہگناتش رکے اس ےک انگہ اعمػ رک دی 

 م، دشاد اوبامعر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

قہ

 س نب 
ّ
 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ن
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااخسرہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ااخسرہ

     1383    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 لزحنً بً ابی النوالی، محنس بً ميٙسر، حرضت جابز بً وبساهَّلاحنس بً یوُْ ُلیم، خالس بً مدلس، وبسا :  راوی

ًُ أَبٔی اِلنَ  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ َلیٔمُّ َحسَّ َْ السُّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ ًَ َحسَّ َس بِ نِٔىُت ُمَحنَّ َُ اَل  َٔ َوالٔی 

 ٔ ًِ َجابٔز َٙٔسرٔ یَُحِس ُُ َو َنا ُيَىِلنُ  اِلُنِي َ٘ تَٔداَرَة  ُِ َه ُيَىِلُنَيا أَل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  َيا بِ

يَؽٔة ثُهَّ  ٔ اِلرَفٔ ًِ ٌَیِر َىَتیِٔن ٔم ِ٘ ِي َر َ٘ ِلیَرِ َِ  ٔ ِه بٔاِْلَِمز ُ٘ وُل إَٔذا َههَّ أََحُس ُٕ ٌٔ َي ن ًِ اِلُْقِ وَرَة ٔم َتدٔیرَُک السُّ ُِ ِّی أَ ٔن ُههَّ إ ِل اللَّ ُٕ  لَٔي

ٔسُر َوَتِىَلُه َو  ِٔ ٔسُر َوََل أَ ِٕ ََّک َت إٔى َِ َِِؽلَٔک اِلَىٔمئه   ًِ أَلَُک ٔم ُِ ِسَرتَٔک َوأَ ُٕ ٔسُرَک بٔ ِٕ َت ُِ ُو بٔٔىِلنَٔک َوأَ ََل أَِوَلُه َوأَىَِت َوَلَّ

ِيَت َتِىَلُه َهَذا اِْلَِم  ُ٘  ٌِ ٔ ُههَّ إ ُيؤب اللَّ ٍُ ًِ َشِيٕئ َخیِّرا لٔی فٔی زٔیىْٔ َوَمَىأشْ َوَوأَٔبٔة أَِمزٔی أَِو َخیِّرا لٔی فٔی اِل ٌَ ٔم ُيَسِنيهٔ َما كَا َِ َز 

اَل  َٔ وُل ٔمِثَل َما  ُٕ ِيَت َتِىَلُه َي ُ٘  ٌِ ٔ ُه لٔی َوبَارِٔک لٔی ِٔيهٔ َوإ ُِٔسِرُه لٔی َوَيِِسِ ا َِ ُ  َوأجٔل أَِمزٔی َونٔجلٔهٔ  ٌَ فٔی اِلَنزَّةٔ اِْل ٌِ كَا ٔ ولَی َوإ

ٌَ ثُهَّ َرِؼىْٔ بٔهٔ  ُسِر لٔی اِلَدیَِر َحِيُثَنا كَا ِٔ ِِىْٔ َوِيهُ َوا ُه َوىِْ َواِِصٔ ِِ َِاِِصٔ ا لٔی   رَشًّ

ادمح نب ویفس یملس، اخدل نب دلخم، دبعارلنمح نب ایب اوملایل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل 

 فآہل فملس ںیمہ امنز اہراخرہ اس رطح )اامتہؾ ےس( اھکسےت سج رطح رقآؿ یک وسرت اھکسےت ےھت رفامےت بج  م ںیم وکیئ ہیلع

یسک اکؾ اک ارادہ رکے وت رفض ےک العفہ )لفن( ڑپےھ رھپ ہی داع امےگن اے اہلل ںیم آپ ےس ریخ بلط رکات وہں ویکہکن آپ وک ملع 

 آپ اقدر ںیہ افر ںیم آپ ےس آپ ےک لضف اک وساؽ رکات وہں۔ ےب کش آپ وک دقرت ےہ افر دقرت بلط رکات وہں ویکہکن

ےہ افر ےھجم دقرت ںیہن آپ وک ملع ےہ افر ےھجم ملع ںیہن افر آپ بیغ یک ابوتں وک وخب اجےنن فاےل ںیہ۔ اے اہلل ارگ آپ ےک 

ش ںیم رتہب افر ااجنؾ ےک اابتعر ےس الھب ےہ ای رفامای ہک ملع ںیم ےہ ہک ہی اکؾ )افر اہیں اس اکؾ اک ذرک رکے( ریمے ےئل دنی افر اعم
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 ریمے ےئل احؽ افر امؽ ںیم الھب ےہ وت اوکس ریمے ےئل دقمر رفام دےئجی افر آاسؿ رفام دےئجی افر ےھجم اس ںیم ربتک اطع رفام دےئجی افر

ےہ وت اوکس  ھج ےس ریھپ دے افر ےھجم اس ےس  ارگ آپ ےک ملع ںیم ہی ےہ ہک ہی اکؾ )اہیں یھب ےلہپ یک رطح ےہک( ریمے ےئل ربا

 ریھپ دے افر ریمے ےئل اہجں ںیہک ریخ وہ دقمر رفام دےئجی رھپ ےھجم اس رپ نئمطم افر وخش رےئھک ۔

 ادمح نب ویفس یملس، اخدل نب دلخم، دبعارلنمح نب ایب اوملایل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

ة و ة ااحلج 
 صلٰ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 

 

ة و ة ااحلج 
 صلٰ

     1384    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، ابوواظه وبازانی، ِائس بً وبسالزحنً، حرضت وبساهَّل بً ابی اوفی :  راوی

ًِ َوِبٔس  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ائٔٔس بِ َِ  ًِ ثََيا أَبُو َوأظٕه اِلَىبَّاَزانٔیُّ َو
ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ َلیٔمِ  ُِ ًٔ أَبٔی أَِوفَی اِْلَ اهَّلٔ بِ

َج وَ  ٔلَی أََحٕس مٔ ََخَ ٔلَی اهَّلٔ أَِو إ ًِ كَاىَِت َلُه َحاَجْة إ اَل َم َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أِ َوِلُيَعِل َلِیَيا َر ِلَیَتَوؼَّ َِ ًِ َخِلٕٔهٔ 

ٌَ اهَّلٔ  ِبَحا ُُ یُه  ِل ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ اِلَحلٔيُه اِلرَکٔ ُٕ َىَتیِٔن ثُهَّ لَٔي ِ٘ ِّی َر ٔن  َرِب اِلَىزِٔط اِلَىٔمئه اِلَحِنُس ِهَّلِل َرِب اِلَىاَلنٔیَن اللَُّههَّ إ

ًِ كُِل إٔثِٕه أَ  ََلَمَة ٔم ٕ َوالسَّ ًِ كُِل بٔزٓ ئيَنَة ٔم ٍَ تَٔک َواِل رٔفَ ٍِ أَلَُک ُمؤجَبأت َرِحَنتَٔک َوَوزَائَٔه َم ُِ ًَ لٔی َذىِّبا إَٔلَّ أَ أَلَُک أََلَّ َتَس ُِ

ًِ أَِم ٌَ  َؽِیَتَها لٔی ثُهَّ َيِسأَُل اهَّلَ ٔم َٔ ِجَتُه َوََل َحاَجّة هَٔی َلَک رّٔؼا إَٔلَّ  ا إَٔلَّ رَفَّ َتُه َوََل َهنًّ َّهُ رَفِ إٔى َِ ةٔ َما َشاَئ  ىَِيا َواِْلَٔخَ ٔ السُّ ز

ُر  سَّ َٕ  ُي

یف رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسدی نب دیعس، اوباعمص ہداداین، افدئ نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب ایب اف

امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفامای سج وک اہلل لج الجہل ےس ای ایکس ولخمؼ ںیم ےس وکیئ احتج وہ وت فہ فوض رک ےک دف رںیتعک ڑپےھ 
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 امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےئل ںیہ۔ اے رھپ ہی داع امےگن ملح افر رکؾ فاےل اہلل ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن ڑبے تخت اک امکل اہلل اپک ےہ

اہلل ! ںیم آپ ےس آپ یک را ت ےک اطابب اماتگن وہں افر فہ اامعؽ وج آپ یک رفغمت افر ششخب وک الزؾ رک دںی افر رہ  یکی یک رطػ 

 افر 

ئ

ریمی رہ رکف وک دفر رک الان افر رہ انگہ ےس السیتم افر ںیم آپ ےس وساؽ رکات وہں ہک الب رفغمت ےئک ریما وکیئ انگہ ہن وھچڑی 

دےئجی افر ریمی رہ احتج سج ںیم آپ یک راض وہ وپری رفام دےئجی۔ رھپ اہلل اعتٰیل ےس داین آرخت یک وج زیچ اچےہ امےگن اہلل اعتٰیل اس 

 ےک ےئل دقمر رفام دںی ےگ ۔

 وسدی نب دیعس، اوباعمص ہداداین، افدئ نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 

 

ة و ة ااحلج 
 صلٰ

     1385    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ميعور بً يسار، وثناٌ بً ونز، شىبہ، ابوجىرف مسنی، ونارة بً خزینہ بً ثابت، وثناٌ بً حييْ :  راوی

ًِ أَبٔی َجِىرَفٕ الِ  ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ وَُنَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا إر َحسَّ يَّ َُ  ًٔ ًُ َمِيُعورٔ بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ ُخزَیِ َحسَّ ًِ وَُناَرَة بِ ًٔ َنَسنِٔی َو َنَة بِ

ا َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي یَز اِلَبَّصٔ أَتَی اليَّ ٌَّ َرُجَّل َْضٔ ْٕ أَ ًٔ حَُيِي ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ٌِ ثَابٕٔت َو ٔ اَل إ َٕ َِ ٌِ يَُىأَِيىْٔ  ًُ اهَّلَ لٔی أَ َل اِز

اَل ازِ  َٕ َِ ٌِ ٔشئَِت َزَوِوُت  ٔ ُت َلَک َوهَُو َخیِْر َوإ ِ
َىَتیِٔن َویَِسوَُو بَٔهَذا ٔشئَِت أََخَّ ِ٘ َِّی َر ًَ ُوُؼوئَُه َوُيَعَّ ُيِحٔس َِ أَ  ٌِ یََتَوؼَّ أََمَزُه أَ َِ وُِه 

ِس َتوَ  َٔ ِّی  ٔن ُس إ ِْ الزَِّحَنٔة یَا ُمَحنَّ ٕس ىَٔي ُه إَٔلِيَک بُٔنَحنَّ أَلَُک َوأََتَوجَّ ُِ ِّی أَ ٔن َوأئ اللَُّههَّ إ ِّی فٔی حَ السُّ ٔلَی َرب ِهُت بَٔک إ َضْ جَّ ِٕ اَجًْٔ هَٔذهٔ لُٔت

َٖ َهَذا َحٔسیْث َظٔحيْح  َح ُِ ٔ اَل أَبُو إ َٔ ِىُه فٔیَّ  ِّ  اللَُّههَّ َش

ادمح نب روصنر نب اسیر، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اوبرفعج دمین، امعرة نب زخہمی نب اثتب، امثعؿ نب  فین ےتہک ہک اکی انانیب رمد روسؽ 

 وہا افر دروخاتس یک ہک اہلل ےس ریمے ےئل اعتیف افر دنتریتس یک داع امےئگن۔ آپ ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض

آپ رفامای ارگ اچوہ وت آرخت ےئلیک داع اموگنں ہی اہمترے ےئل رتہب ےہ افر اچوہ وت )ایھب( داع رک دفں ؟ اس ےن رعض ایک داع رفام دےئجی۔ 
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َمَّد ٍ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس اہک ہک ایھچ رطح
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فوض رکف افر دف رںیتعک ڑپھ رک ہی داع اموگن ا
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ِ َّ اے اہلل ! ںیم آپن

 

ےس وساؽ رکات وہں افر آپ یک   ف

رطػ وتمہج وہات وہں را ت فاےل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فہلیس ےس اے دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

ہلل دمحم فآہل فملس ےک فہلیس ےس اےنپ رپفرداگر یک رطػ وتہج یک اینپ اس احتج ےک ہلسلس ںیم اتہک ہی احتج وپری وہ اجےئ۔ اے ا

 یلص اہلل ہیلع فملس یک افسرش ریمے ابرے ںیم وبقؽ رفام ےئجیل ۔

 ادمح نب روصنر نب اسیر، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اوبرفعج دمین، امعرة نب زخہمی نب اثتب، امثعؿ نب  فین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

و ة احیبستل
 صلٰ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

و ة احیبستل
 صلٰ

     1386    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيسة، ُىيس بً ابی ُىيس مولٰی ابی برک بً ونز  :  راوی ْٰ بً وبسالزحنً ابوويسْ مِسوقی، زیس بً حباب، موس موس

 بً حزو، حرضت ابوراِي

ثََيا ُموَسْ بِ  ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ وقٔیُّ َحسَّ ًٔ أَبُو ؤيَسْ اِلَنِِسُ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا ُموَسْ بِ ًُ ًُ وُبَيِ َحسَّ ٔىيُس بِ َُ ثَىْٔ  َسَة َحسَّ

َّی اهَّلُ َولَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی َرإِٔي  ًٔ َحزِوٕ َو ًٔ َوِنزٔو بِ ٔىيٕس َمِولَی أَبٔی برَِکٔ بِ َُ َه لِٔلَىبَّأس یَا َوِه أَََل أَبٔی  لَّ َُ ِيهٔ َو

اَل بَََّی یَ  َٔ ُىَک أَََل أَٔظلَُک  َّ َٙٔتأب أَِحبُوَک أَََل أَِن اتَٔحةٔ اِل َّ َىٕة بٔ ِ٘ ُ فٔی كُِل َر أ َىإت َتِْقَ َ٘ ََِعِل أَِربََي َر اَل  َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ ا َر

ٌَ اهَّلٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل َوََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َواهَّلُ أَ  ِبَحا ُُ ِل  ُٕ َِ ائَُة  َؽِت اِلْٔقَ َٕ إَٔذا اِن َِ وَرةٕ  ُُ َة َمزَّ َو بَرُ َخِنَس َورِشَ َي ثُهَّ ِ٘ َ٘ ٌِ َتزِ ِبَل أَ َٔ ّة 

 ُٕ َِ ک  َُ َِِي َرأِ ا ثُهَّ اِر ِلَها َورِشّ ُٕ َِ ُجِس  ُِ ا ثُهَّ ا ِلَها َورِشّ ُٕ َِ َک  َُ ِ ِي َرأ َِ ا ثُهَّ اِر ِلَها َورِشّ ُٕ َِ ِي  َ٘ ِلَها اِر ُٕ َِ ُجِس  ُِ ا ثُهَّ ا ِلَها َورِشّ

ٌِ تَ  ِبَل أَ َٔ ا  ِلَها َورِشّ ُٕ َِ َک  َُ ِي َرأِ َِ ا ثُهَّ اِر َىإت َورِشّ َ٘ َىٕة َوهَٔی ثَََل ُُ ٔمائَٕة فٔی أَِربَٔي َر ِ٘ ٌَ فٔی كُِل َر ِبُىو َُ َِتِٔلَک َخِنْس َو وَو  ُٕ
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ولُ  ُٕ ًِ َلِه َيِسَتٔفِي َي وَل اهَّلٔ َوَم ُُ اَل َیا َر َٔ َها اهَّلُ َلَک  َلِو كَاىَِت ذُىُوبَُک ٔمِثَل َرِمٔل َوالٕٔج ٌرََفَ َِ ٔ ُِٔلَها ف اَل  َٔ ی ُجُنَىٕة َها فٔی یَِووٕ 

َيةٕ  َُ ِلَها فٔی  ُٕ َِ اَل  َٔ  
َّْ ٕ َحً ِلَها فٔی َشِهز ُٕ َِ ٌِ َلِه َتِسَتٔفِي  إٔ َِ 

ومیس نب دبعارلنمح اوبیسیع رسمفیق، زدی نب ةحب، وم،ٰی نب دیبعة، دیعس نب ایب دیعس ومٰیل ایب رکب نب رمع نب زحؾ، رضحت اوبراعف 

رضحت ہداس ےس رفامای اے ریمے اچچ ںیم آپ وک ہیطع ہن دفں عفن ہن اچنہپؤں آپ  رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اے اہلل ےک روسؽ۔ رفامای وت اچر راعکت اس رطح 

ئ

ےک اسھت ہلص ریمح ہن رکفں ؟ رضحت ہداس ےن اہک ویکں ںیہن رضفر رفامی 

َم 
ح
ل

ا
َ
ا َؿ اہللِ ف
َ
ح
ی  ُ
ص
 دنپرہ ابر روکع ےس لبق رھپ روکع ںیم ڑپوھ ہک رہ رتعک ںیم افہحت افر وسرت ڑپھ وکچ وت وہک 

ُ
ر َ
اہلُل َاک 
َ
  اہللُ ف
َّ
  اہِٰلَ اِل
َ
ل
َ
د ُ ہللِ ف

دس ابر یہی املکت وہک رھپ روکع ےس رس ااھٹ رک دس ابر وہک رھپ دجسہ ںیم دس ابر وہک ۔ رھپ دجسہ ےس رس ااھٹ رک ڑھکے وہےن ےس لبق 

رر ابر وہا رہ رتعک ںیم افر 

 

پهی
ح
يپ

اچر راعکت ںیم نیت وس ابر فہ ایگ وت ارگ اہمترے انگہ رتی ےک ذرات ےک ربارب یھب دس ابر وہک وت ہی لک 

ھ وہں ےگ وت اہلل اعتٰیل شخب دںی ےگ۔ اوہنں ےن اہک اے اہلل ےک روسؽ! افر ارگ وکیئ رہ رفز ہن ڑپھ ےکس وت ؟ رفامای ہتفہ ںیم اکی ابر ڑپ

 ےنیہم ںیم اکی ابر ڑپھ ےل۔ اہیں کت ہک رفامای ہک اسؽ ںیم یہ اکی ابر ڑپھ ےل افر ارگ ہتفہ ںیم اکی ابر ڑپےنھ یک یھب تمہ ہن وہ وت

 ےل۔

وم،ٰی نب دبعارلنمح اوبیسیع رسمفیق، زدی نب ةحب، وم،ٰی نب دیبعة، دیعس نب ایب دیعس ومٰیل ایب رکب نب رمع نب زحؾ،  :  رافی

 رضحت اوبراعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

و ة احیبستل
 صلٰ

     1387    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبسالىزیز، حٙه بً اباٌ، ورکمہ، حرضت ابً وباس :  راوی  وبسالزحنً بً برش بً حٙه ىيصاپوری، موس

ثَيَ  ٔ َحسَّ ًُ َوِبٔس اِلَىزٔیز ثََيا ُموَسْ بِ َٙٔه اليَِّيَسابُورٔیُّ َحسَّ ًٔ اِلَح ًُ برِٔشٔ بِ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن َمَة َحسَّ ًِ ورِٔکٔ ٌَ َو ًُ أَبَا َُٙه بِ ا اِلَح
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َه لِٔلَىبَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ اُه أَََل أُِؤفيَک أَََل َو لٔٔب یَا َوبَّاُس َیا َونَّ ًٔ َوِبٔس اِلُنفَّ أس بِ

َىِلَت َذلَٔک ٌرََفَ اهَّلُ َلَک َذىَِبَک أَوَّ  َِ َِِىُل َلَک َورِشَ خَٔعإل إَٔذا أَىَِت  ٔسیَنُه َوَحٔسیَثهُ أَِمَيُحَک أَََل أَِحبُوَک أَََل أَ َٔ ُه َو َلُه َونَٔخَ

ُ فٔی كُِل َوَخَفأَُه َو  أ َىإت َتِْقَ َ٘ َِّی أَِربََي َر ٌِ ُتَعَّ ُه َوَوََلىَٔیَتهُ َورِشُ خَٔعإل أَ بٔیَرُه َؤَسَّ َ٘ اتَٔحٔة َوِنَسُه َوَظٍٔیَرُه َو َّ َىٕة بٔ ِ٘  َر

ِبَحا ُُ ائْٔه  َٔ ُِٔلَت َوأَىَِت  َىٕة  ِ٘ ٔل َر ائَةٔ فٔی أَوَّ ًِ اِلْٔقَ إٔذَا رَفٌََِت ٔم َِ وَرةٕ  ُُ َٙٔتأب َو بَرُ اِل ِ٘ ٌَ اهَّلٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل َوََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َواهَّلُ أَ

ولُهَ  ُٕ َت َِ  ًٔ و ُ٘ ًِ الزُّ َک ٔم َُ ُي َرأِ َِ ا ثُهَّ َتزِ وُل َوأَىَِت َراْ٘ٔي َورِشّ ُٕ َت َِ ُي  َ٘ َة َمزَّّة ثُهَّ َتزِ أجّسا َخِنَس َورِشَ َُ ا ثُهَّ َتِهؤی  ا َورِشّ

ولَُها َوأَىَِت  ُٕ َت َِ  َِ ا ثُهَّ َتزِ ولَُها َورِشّ ُٕ َت َِ ا ثُهَّ َتِسجُُس  ولَُها َورِشّ ُٕ َت َِ جُوزٔ  ًِ السُّ َک ٔم َُ ُي َرأِ َِ ا ثُهَّ َتزِ أجْس َورِشّ َُ ًِ َک ٔم َُ ُي َرأِ

َىإت  َ٘ َىُل فٔی أَِربَٔي َر ِّ َىٕة َت ِ٘ ٌَ فٔی كُِل َر ِبُىو َُ ََِذلَٔک َخِنَسْة َو ا  ولَُها َورِشّ ُٕ َت َِ  ٔ ُجوز ٌِ ُتَعِلَيَها فٔی كُِل یَِووٕ  السُّ َتَفِىَت أَ ُِ ٌِ ا ٔ إ

 ٌِ إٔ َِ ٕ َمزَّّة  َِفٔی كُِل َشِهز َىِل  ِّ ٌِ َلِه َت إٔ َِ َِفٔی كُِل ُجُنَىٕة َمزَّّة  ٌِ َلِه َتِسَتٔفِي  إٔ َِ َىِل  ِِ ا َِ َِفٔی وُُنزَٔک َمزَّةّ َمزَّّة  َىِل  ِّ  َلِه َت

 دبعازعلسی، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ہداس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص دبعارلنمح نب رشب نب مکح اشینوپری، وم،ٰی نب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہداس )ریض اہلل ہنع( نب  بلط ےس رفامای اے ہداس ! اے اچچ ! ںیم آپ وک ہیطع ہن دفں ہفحت ہن 

آپ ےک سگہتش ف آدنئہ ےئن ف رپاےن اطخء رسزد وہےئ  دفں ولسک ہن رکفں دس ںیتلصخ ہن اتبؤں ارگ آپ اؿ وک رک ںیل ےگ وت اہلل

افر دمعاً ےئک وہےئ ریغصہ ریبکہ اظرہہ افر وپدیشہ بس انگہ اعمػ رفام دںی ےگ۔ دس ںیتلصخ ہی ںیہ آپ اچر راعکت امنز ڑپںیھ۔ رہ 

ا َؿ اہلِل  رتعک ںیم وسرہ افہحت افر )وکیئ افر( وسرة ڑپںیھ۔ یلہپ رتعک ںیم رقآت ےس افرغ وہ رک ڑھکے ڑھکے
َ
ح
ی  ُ
ص
دنپرہ ابر 

 ںیہک رھپ روکع وت روکع ںیم یھب دس ابر یہی ںیہک رھپ روکع ےس رس ااھٹ رک
ُ
ر َ
اہللُ اَک 
َ
  اہللُ ف
َّ
  اہِٰلِ اِل
َ
ل
َ
د ُ ہللِ ف
َم
ح
ل

ا
َ
یھب دس ابر یہی ڑپںیھ رھپ  ف

 ڑپںیھ رھپ دفرسے دجسہ ںیم یھب دس ابر دجسہ ںیم اجںیئ وت دجسے ںیم یھب دس ابر یہی ڑپںیھ رھپ دجسہ ےس رس ااھٹ رک یھب دس یہی

رر ابر وہایگ اچر راعکت ںیم ےس رہ رہ رتعک ںیم ااسی یہ رکںی ارگ وہ ےکس 
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ڑپںیھ رھپ دجسے ےس رس ااھٹ رک یھب دس ابر ڑپںیھ۔ ہی 

 ہی یھب ہن وہ ےکس وت رمع رھب ںیم اکی ابر۔وت رفزاہن اکی ابر امنز ڑپںیھ ہی ہن وہ ےکس وت رہ ہعمج وک اکی ابر ہی ہن وہ ےکس وت رہ امہ اکی ابر 

 دبعارلنمح نب رشب نب مکح اشینوپری، وم،ٰی نب دبعازعلسی، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابعشؿ یک دنپ روھںی بش یک تلیضف
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ابعشؿ یک دنپ روھںی بش یک تلیضف

     1388    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حسً بً وَّی خَلل، وبسالززاٗ، ابً ابی ُبرة، ابزاہيه بً محنس، مىاویہ بً وبساهَّل بً جىرف، وبساهَّل بً جىرف،  :  راوی

 حرضت وَّی بً ابی ـالب

ًِ إٔبَِزاهٔيَه  بَِرَة َو َُ ًُ أَبٔی  ٗٔ أَىَِبأَىَا ابِ ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ُل َحسَّ
ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبسٔ  بِ ًِ ُمَىاؤیََة بِ ٕس َو ُمَحنَّ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  ًِ َؤَِّی بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َجِىرَفٕ َو ًِ اهَّلٔ بِ ْٔ ٔم َه إَٔذا كَاىَِت َلِيَلُة الِيِع

وُموا َلِيَلَها َوُظوُموا ىََهاَرَها ُٕ َِ  ٌَ رٔفٕ لٔی  َشِىَبا ٍِ ًِ ُمِسَت وُل أَََل ٔم ُٕ َي َِ ىَِيا  َنأئ السُّ َُ ٔلَی  ِنٔس إ زُؤب الصَّ ٍُ ٔ ٔيَها ل ٌَّ اهَّلَ یَِيزُٔلِ  إٔ َِ

جِ  َّ َّْ َیِفلَُي اِل َذا َحً َ٘ َذا أَََل  َ٘ أَُوأَِيُه أَََل  َِ ُه أَََل ُمبَِتَّّی  َٔ أَِرُز َِ  ْٗ أٌَرِٔفَ َلُه أَََل ُمِستَرِزٔ  زُ َِ

ؽ، دبعارلزاؼ، انب ایب ربسة، اربامیہ نب دمحم، اعمفہی نب دبعاہلل نب رفعج، دبعاہلل نب رفعج، رضحت یلع نب ایب نسح نب یلع الخ

قابل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج فصن ابعشؿ یک رات وہ وت رات وک ہدادت رکف افر آدنئہ دؿ رفزہ 

ےس رجف ولطفع وہےن کت آامسؿ داین رپ اہلل اعتٰیل زنفؽ رفامےت ںیہ افر ہی ےتہک ںیہ ےہ وکیئ  روھک اس ےئل ہک اس ںیم رغفب سمش

رفغمت اک اگبلطر ہک ںیم اس یک رفغمت رکفں۔ وکیئ رفزی اک اگبلطر ہک ںیم اس وک رفزی دفں۔ ےہ وکیئ امیبر ہک ںیم اس وک امیبری ےس 

 ولطع وہ اجیت ےہ ۔اعتیف دفں ےہ وکیئ ااسی ےہ وکیئ۔ اہیں کت ہک رجف 

نسح نب یلع الخؽ، دبعارلزاؼ، انب ایب ربسة، اربامیہ نب دمحم، اعمفہی نب دبعاہلل نب رفعج، دبعاہلل نب رفعج، رضحت یلع  :  رافی

 نب ایب قابل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز افر اس اک رطہقیااقتم امن :   ابب
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 ابعشؿ یک دنپ روھںی بش یک تلیضف

     1389    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، رعوة، حرضت  :  راوی وبسة بً وبساهَّل خزاعی و محنس بً وبسالنلک ابوبرک، یزیس بً ہاروٌ، حجاج، یحٌ

 وائصہ

ًُ َوِبسٔ  ثََيا َوِبَسةُ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا َحجَّ  َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک أَبُو برَِکٕ  ُس بِ ًِ َیِحٌَْ اهَّلٔ اِلُدزَاعٔیُّ َوُمَحنَّ اْج َو

َه ذَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ِسُت اليَّ َٕ َِ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوَة َو ًِ رُعِ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  إَٔذا هَُو بٔاِلَبٕٔئي بِ َِ ِجُت أَـِلُبُُه  َِرَخَ اَت َلِيَلٕة 

اَلِت  َٔ ولُُه  ُُ َْ اهَّلُ َوَلِئک َوَر ٌِ َیٔحي ِئت َتَدأِیَن أَ ُ٘ اَل َیا َوائَٔصُة أَ َٕ َِ َنأئ  ٔلَی السَّ ُه إ َُ ُِٔلُت َوَما بٔی َذلَٔک  َرأِْي َرأِ ِس  َٔ

ََّک أََتِيَت بَ  ٙٔىِْ َلَيِيُت أَى رٔفُ َوَل ٍِ َي َِ ىَِيا  َنأئ السُّ ٔلَی السَّ ٌَ إ ًِ َشِىَبا ْٔ ٔم ٌَّ اهَّلَ َتَىالَی یَِيزُٔل َلِيَلَة الِيِع ٔ اَل إ َٕ َِ  ِىَؾ نَٔسائَٔک 

ٔ ٌََئه كَِلٕب  ٔ َشَىز ًِ َوَسز ثََر ٔم ِ٘  ْٔلَ

دبعة نب دبعاہلل زخایع ف دمحم نب دبعانب ک اوبرکب، سیدی نب اہرفؿ، اجحج، ٰییحی نب ایب ریثک، رعفة، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ اکی رات 

 ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )اےنپ رتسب رپ ہن( اپای وت التش ںیم یلکن دیتھکی وہں ہک آپ عیقب ںیم آامسؿ یک رطػ رس ااھٹےئ

ںیہ۔ آپ ےن رفامای اے اعہشئ ! ایک ںیہمت ہی ادنہشی وہا ہک اہلل افر اس اک روسؽ  م رپ ک م رکںی ےگ )ہک ںیم یسک افر ویبی ےک  وہےئ

 اہں الچ اجؤں اگ( رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ےھجم ااسی وکیئ ایخؽ ہن اھت ہکلب ںیم ےن اھجمس ہک آپ اینپ یسک اہیلہ ےک

فرت یک فہج ےس( ےئگ وہں ےگ۔ وت آپ ےن رفامای اہلل اعتٰیل فصن ابعشؿ یک بش آامسؿ داین رپ زنفؽ رفامےت ںیہ افر ونب اہں )یسک رض

 بلک یک رکبویں ےس یھب زایدہ ولوگں یک ششخب رفام دےتی ںیہ )ونب بلک ےک اپس امتؾ رعب ےس زایدہ رکبایں ںیھت( ۔

 انب ک اوبرکب، سیدی نب اہرفؿ، اجحج، ٰییحی نب ایب ریثک، رعفة، رضحت اعہشئدبعة نب دبعاہلل زخایع ف دمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 ابعشؿ یک دنپ روھںی بش یک تلیضف

     1390    حسیث                               جلس اول  :  جلس

راشس بً ُىيس بً راشس رمَّی، وليس، ابً لَيىہ، ؼحاک بً اینً، ؼحاک بً وبسالزحنً بً رعزب، حرضت  :  راوی

ْٰ اشىزی  ابوموس

ًِ الؽَّ  ًٔ َلهٔيَىَة َو ًِ ابِ ثََيا اِلَولٔيُس َو ًٔ َرأشٕس الزَِّمَّٔیُّ َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًُ ثََيا َرأشُس بِ
ًٔ َوِبسٔ َحسَّ أک بِ حَّ ًِ الؽَّ ًَ َو ًٔ أَیَِن أک بِ حَّ

 ٌَّ ٔ اَل إ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ًِ أَبٔی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی َو َزٕب َو ًٔ رَعِ ًٔ بِ ْٔ  الزَِّحَن لُٔي فٔی َلِيَلٔة الِيِع اهََّل َلَيفَّ

رٔفُ لَٔجنٔئي  ٍِ َي َِ  ٌَ ًِ َشِىَبا ًُ َوبِ ٔم َوزٔ اليَّرِضُ بِ ُِ ثََيا أَبُو اِْلَ َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٕ َحسَّ ٕک أَِو ُمَصاحٔ سٔ َخِلٕٔهٔ إَٔلَّ لُٔنرِشٔ

 َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن أک بِ حَّ ًِ الؽَّ َلِيٕه َو ُُ  ًٔ ٔ بِ ًِ الزُّبَیِر ًُ َلهٔيَىَة َو ثََيا ابِ ًِ  اَل اِلَجبَّارٔ َحسَّ نِٔىُت أَبَا ُموَسْ َو َُ

لََّه ىَِحَوهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  اليَّ

هی عہ، احضک نب انمی، احضک نب دبعارلنمح نب رعزب، رضحت اوب وم،ٰی ارعشی ےس 
ل

رادش نب دیعس نب رادش ریلم، فدیل، انب 

ٰیل فصن ابعشؿ یک بش وتمہج وہےت ںیہ افر امتؾ ولخمؼ یک ششخب رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعت

 رفام دےتی ںیہ وساےئ رشک رکےن فاےل افر ہنیک رےنھک فاےل ےک۔ دفرسی دنس ےس یھب ااسی یہ ومضمؿ رمفی ےہ ۔

هی عہ، احضک نب انمی، احضک نب دبعارلنمح نب رعزب، رضحت  :  رافی
ل

 اوبوم،ٰی ارعشیرادش نب دیعس نب رادش ریلم، فدیل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکشاےن ںیم امنز افر دجسہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رکشاےن ںیم امنز افر دجسہ
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     1391    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرش برک بً خلْ، ُلنہ بً رجاٍ، شىثاٍ، حرضت وبساهَّل بً اوفی :  راوی

ًٔ أَ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثَِتىْٔ َشِىَثاُئ َو ًُ َرَجإئ َحسَّ َلَنُة بِ َُ ثََيا  ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ َّی َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر بٔی أَِوفَی أَ

لَّ  َُ َىَتیِٔن اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِ٘ َّی َیِوَو برُِشَ بَٔزأِٔس أَبٔی َجِهٕل َر  َه َظَّ

اوبرشب رکب نب ،فل، ہملس نب راجء، اثعشء، رضحت دبعاہلل نب افیف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج اوبلہج اک 

 رس الےن یک وخربخشی دی یئگ وت آپ ےن دف رںیتعک ڑپںیھ ۔

 ،فل، ہملس نب راجء، اثعشء، رضحت دبعاہلل نب افیفاوبرشب رکب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رکشاےن ںیم امنز افر دجسہ

     1392    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وثناٌ بً ظالح مّصی، ابً لہيىہ، یزیس بً ابی حبيب، ونز بً وليس بً وبسة ُہیم، حرضت اىس بً  :  راوی یحٌ

 مالک

ًٔ أَ  ًِ َیزٔیَس بِ ًُ َلهٔيَىَة َو ًٔ َظالٕٔح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا أَبٔی أَىَِبأَىَا ابِ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َیِحٌَْ بِ ًِ وَ َحسَّ ًٔ بٔی َحبٔيٕب َو ًٔ اِلَولٔيسٔ بِ ِنزٔو بِ

 َُ َِرَخَّ  لََّه برُِشَ بَٔحاَجٕة  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ ِهیٔمِ َو  أجّساَوِبَسَة السَّ

امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن  ٰییحی نب امثعؿ نب اصحل رصمی، انب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، رمع نب فدیل نب دبعة یمہس، رضحت اسن نب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی اکؾ وہ اجےن یک وخربخشی دی یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم رگ ڑپے ۔
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 ٰییحی نب امثعؿ نب اصحل رصمی، انب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، رمع نب فدیل نب دبعة یمہس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رکشاےن ںیم امنز افر دجسہ

     1393    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، مىنز، زہزی، وبسالزحنً بً ٘ىب بً مالک، حرضت ٘ىب بً مالک :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ الزُّهِزِٔی َو ٕ َو ًِ َمِىَنز ٗٔ َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َمالٕٔک َو ِىٔب بِ َ٘

ا َتاَب  أجّسا َلنَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ ََخَّ 

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت بعک نب امکل یک بج اہلل )زعف لج( ےک اہں وتہب 

 وبقؽ وہیئ )زغہ وبتک ںیم ہن اجےن یک( وت فہ دجسہ ںیم رگ ےئگ ۔

 ارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت بعک نب امکلدمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 رکشاےن ںیم امنز افر دجسہ

     1394    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسة بً وبساهَّل خزاعی و احنس بً یوُْ ُلیم، ابوواظه ، بکار بً وبسالىزیز بً وبساهَّل بً ابی برکة، وبسالىزیز  :  راوی
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 بً وبساهَّل بً ابی برکة، حرضت ابوبرکہ

ثََيا أَ  اََل َحسَّ َٔ َلیٔمُّ  َْ السُّ ُُ ًُ یُو ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلُدزَاعٔیُّ َوأَِحَنُس بِ ثََيا َوِبَسةُ بِ ًٔ َوِبٔس َحسَّ ٔ بِ ًٔ َوِبٔس اِلَىزٔیز ارٔ بِ
َّ ًِ بَک بُو َوأظٕه َو

ٌَ إَٔذا أَ  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َة أَ ًِ أَبٔی برَِکَ ًِ أَبٔيهٔ َو َة َو ًٔ أَبٔی برَِکَ أجّسا اهَّلٔ بِ َُ ُه أَِو برُِشَ بٔهٔ ََخَّ  َتاُه أَِمْز َيُِسُّ

ا ِهَّلِل   َتَباَرَک َوَتَىالَیُشرِکّ

دبعة نب دبعاہلل زخایع ف ادمح نب ویفس یملس، اوباعمص ، اکبر نب دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ایب رکبة، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ایب 

فاعتٰیل یک  رکبة، رضحت اوبرکبہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس بج وکیئ وخش نک ابت یتچنہپ وت اہلل ابترک

 رکش سگاری ںیم دجسے ںیم رگ ڑپےت ۔

دبعة نب دبعاہلل زخایع ف ادمح نب ویفس یملس، اوباعمص ، اکبر نب دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ایب رکبة، دبعازعلسی نب دبعاہلل  :  رافی

 نب ایب رکبة، رضحت اوبرکبہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز انگوہں اک افکرہ ےہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز انگوہں اک افکرہ ےہ

     1395    حسیث                               جلس اول  :  جلس

شیبہ و نّص بً وَّی، و٘يي، مسىز و ُّياٌ، وثناٌ بً مٍیرة ثٕفی، وَّی بً ربيىہ واليْ، اُناٍ بً  ابوبرک بً ابی :  راوی

 حٙه ِزاری، حرضت ُيسىا وَّی

ٌُ وَ  َيا ِّ ُُ ثََيا ٔمِسَىْز َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َوَّٓٔیٕ  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَنِّصُ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ بِ َحسَّ فِٔی ًِ وُِثَنا َٕ ًٔ اِلُنٍٔیَرةٔ الثَّ

 ُ٘ اَل  َٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب  ًِ َؤَِّی بِ زَارِٔی َو َّ َٙٔه اِل ًٔ اِلَح َناَئ بِ ُِ ًِ أَ ِْ َو ًٔ َربٔيَىَة اِلَوالٔٔي ًِ َؤَِّی بِ ؤل اهَّلٔ َو ُُ ًِ َر نِٔىُت ٔم َُ ِيُت إَٔذا 
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ُىىْٔ اهَّلُ َّ َه َحٔسیّثا َیِي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَّ أَبَا َظَّ ٔ ُتُه َوإ ِٔ َْ َظسَّ إَٔذا َحَل َِ ُتُه  ِّ َتِحَل ُِ ٌَیِرُُه ا ثَىْٔ َوِيُه   بَٔنا َشاَئ ٔمِيُه َوإَٔذا َحسَّ

ًِ َرُجٕل یُِذىُٔب  َه َما ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َٗ أَبُو برَِکٕ  ثَىْٔ َوَظَس َیتَ برَِکٕ َحسَّ َِ ًُ  َذىِّبا  ُيِحٔس َِ  ُ أ َوؼَّ

رٔفُ اهَّلَ إَٔلَّ ٌرََفَ اهَّلُ َلهُ  ٍِ ِّی َوَيِسَت اَل ٔمِسَىْز ثُهَّ ُيَعَّ َٔ َىَتیِٔن َو ِ٘ ِّی َر  اِلُوُؼوَئ ثُهَّ ُيَعَّ

ت دیسان یلع اوبرکب نب ایب ہبیش ف رصن نب یلع، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، امثعؿ نب ریغمة یفقث، یلع نب رہعیب فایبل، اامسء نب مکح زفاری، رضح

روسؽ  رفامےت ںیہ ہک بج ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یسک ابت وک اتنس وت اہلل اعتٰیل انتج اچاتہ ےھجم عفن داتی افر بج وکیئ ےھجم

قی رکات افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی انسات وت ںیم )اتدیک یک اخرط( اس ےس فلح اتیل بج فہ فلح ااھٹ اتیل وت ںیم اس یک دصت

 اوبرکب ےن ےھجم دحثی انسیئ افر چس رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےس یھب وکیئ انگہ رسزد وہ اجےئ رھپ

 فہ وخب ایھچ رطح فوض رکے دف رتعک امنز ڑپھ رک اہلل اعتٰیل ےس رفغمت امےگن اہلل اعتٰیل اس یک رفغمت رفام دےتی ںیہ ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف رصن نب یلع، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، امثعؿ نب ریغمة یفقث، یلع نب رہعیب فایبل، اامسء نب مکح زفاری، رضحت  :  رافی

 دیسان یلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز انگوہں اک افکرہ ےہ

     1396    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابوزبیر، ُّياٌ بً وبساهَّل، حرضت واظه بً ُّياٌ ثٕفی :  راوی

ًِ أَبٔی الزُّبَ  ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ َيا ِّ ُُ  ًٔ ًِ َوأظٔه بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ أَُليُّهُ َو ٌَ بِ َيا ِّ ُُ  ًِ ٔ َو یِر

ٔلَی ُمَىاؤیََة َوؤيِ  ابَُفوا ثُهَّ َرَجُىوا إ زُِو رَفَ ٍَ اَتُهِه اِل َّ َِ ٔل  ُٔ ََل ٌَزَِوَة السُّ ٌَزَِوا  َُّهِه  فِٔی أَى َٕ
اَل الثَّ َٕ َِ  ٕ ًُ َوأمز َبُة بِ ِٕ َسُه أَبُو أَیُّوَب َووُ

َّی فٔی اِلَنَسأجٔس اِْلَِرَبَىٔة  ًِ َظَّ َُّه َم ِس أُِخبٔرِىَا أَى َٔ زُِو اِلَىاَو َو ٍَ اَتَيا اِل َِ ًَ أَخٔی َوأظْه َیا أَبَا أَیُّوَب  اَل یَا ابِ َٕ َِ ٌرُٔفَ َلهُ َذىِبُُه 

َّی اهَّلُ وَ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  ٔن ًِ َذلَٔک إ َنا أُٔمَز ٌرُٔفَ َلهُ أَزُلَُّک َوََّی أَِيَِسَ ٔم َ٘ ی 
َّ َنا أُٔمَز َوَظَّ َ٘ أَ  ًِ َتَوؼَّ وُل َم ُٕ لََّه َي َُ َلِيهٔ َو
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اَل َنَىِه  َٔ َبُة  ِٕ َذلَٔک یَا وُ َ٘ ًِ َوَنٕل أَ َو ٔم سَّ َٕ  َما َت

اہجد ایک زلایئ وت دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، ایفسؿ نب دبع اہلل، رضحت اعمص نب ایفسؿ یفقث رفامےت ںیہ ہک مہ ےن السلس اک 

ہن وہیئ رصػ ومرہچ ابدناھ رھپ اعمفہی ےک اپس فاسپ آےئگ۔ آپ ےک اپس اوباویب ہبقع نب اعرم وموجد ےھت اعمص ےن اہک 

 اجںیئ ےگ 

ئ

اایوباویب ! ااسمؽ زلایئ ہن وہ یکس افر ںیمہ اتبای ایگ ےہ ہک وج یھب اؿ اچر اسمدج ںیم امنز ڑپھ ےل اس ےک انگہ ششخب دی 

ں ےن اہک اے ےجیتھب! ںیم ںیہمت اس ےس آاسؿ ابت ہن اتبؤں ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس سج ےن وت اوہن

 اجںیئ ےگ اےسی یہ ےہ ان ہبقع؟ 

ئ

مکح رقآین ےک اطمقب فوض ایک افر ےسیج امنز اک مکح ےہ فےسی امنز ڑپیھ وت اس ےک اسہقب انگہ ششخب دی 

 رفامای یج ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، ایفسؿ نب دبعاہلل، رضحت اعمص نب ایفسؿ یفقث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز انگوہں اک افکرہ ےہ

     1397    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً ابی زیاز، يىٕوب بً ابزاہيه بً ُىس، ابً شہاب، ظالح بً وبساهَّل بً ابی رفوة، وامز بً ُىس، اباٌ  :  راوی

 بً وثناٌ، حرضت وثناٌ

 ًٔ ًُ أَخٔی ابِ ثَىْٔ ابِ ِىٕس َحسَّ َُ  ًٔ ًُ إٔبَِزاهٔيَه بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًُ أَبٔی زٔیَازٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثَىْٔ َظالُٔح َحسَّ ًِ َوِنهٔ َحسَّ ٔشَهإب َو

نِٔىُت  َُ اَل  َٔ ِىٕس أَِخبََرُه  َُ  ًَ ٌَّ َوأمَز بِ َوَة أَ ًٔ أَبٔی رَفِ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ وَل اهَّلٔ  بِ ُُ نِٔىُت َر َُ  ٌُ اَل وُِثَنا َٔ وَل  ُٕ ٌَ َي ًَ وُِثَنا ٌَ بِ أَبَا

َتٔسُل ِٔيهٔ كُلَّ یَ  ٍِ ِه ىَِهْز َیِجزٔی َي ُ٘ َيأئ أََحٔس ّٔ ٌَ بٔ وُل أََرأَیَِت َلِو كَا ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ َظَّ ٌَ یَِبَقی ٔم ِووٕ َخِنَس َمزَّإت َما كَا

اَل  َٔ ٌَ  َزَرىٔهٔ  َر َنا یُِذهُٔب اِلَناُئ السَّ َ٘ ىُوَب  ََلَة تُِذهُٔب الذُّ ٌَّ العَّ إٔ َِ اَل  َٔ  ََل َشِيَئ 

دبع اہلل نب ایب زاید، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اصحل نب دبعاہلل نب ایب رففة، اعرم نب دعس، اابؿ نب امثعؿ، رضحت 
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ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس اتبؤ ! ارگ  م ںیم ےس اکی ےک رھگ ےک اسےنم رہن امثعؿ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل 

ح اجری وہ فہ اس ںیم رفزاہن اپچن دہعف اہنےئ وت اس رپ ھچک  لی ابیق رہ اجےئ اگ؟ رعض ایک ابا ل ںیہن۔ وت رفامای امنز انگوہں وک ایس رط

 متخ رک دیتی ےہ ےسیج اپین  لی وک ۔

اہلل نب ایب زاید، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اصحل نب دبعاہلل نب ایب رففة، اعرم نب دعس، اابؿ نب امثعؿ، دبع :  رافی

 رضحت امثعؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اک افکرہ ےہ امنز انگوہں

     1398    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُّياٌ بً و٘يي، اُناويل بً وليہ ، ُلامیٌ تيیم، ابووثناٌ ىہسی، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

 ٌَ َلامِیَ ُُ  ًِ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ  َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ اليَِّهسِٔی َو ًِ أَبٔی وُِثَنا التَِّيیٔمِ َو

ٌَ ا َُّه زُو ََ ٌَیَِر أَى َََِل أَِزرٔی َما بََل احَٔصٔة  َّ ٌَ اِل ٕ َيِىىْٔ َما زُو ًِ اِمَزأَة ٌَّ َرُجَّل أََظاَب ٔم َّی اهَّلُ َمِسُىوزٕ أَ َّْ َظَّ ٔي َتَی اليَّ أ َِ لزِىَا 

لَّ  َُ ٌَّ اَوَلِيهٔ َو ٔ ِئل إ ًِ اللَّ ا ٔم ّّ فَِی اليََّهارٔ َوُزَل ََلَة رَطَ ِبَحاىَهُ أَِٔٔه العَّ ُُ أَىِزََل اهَّلُ  َِ ََِذرَکَ َذلَٔک َلُه  ِلَحَسَيأت یُِذهٔبَِن َه 

ًِ أََخَذ بٔهَ  اَل لَٔن َٔ  ٔ وَل اهَّلٔ أَلٔی هَٔذه ُُ اَل یَا َر َٕ َِ  ًَ ی ارٔکٔ ی لٔلذَّ ِيَئأت َذلَٔک ذرِٔکَ  االسَّ

ایفسؿ نب فعیک، اامسلیع نب ہیلع ، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ دہنی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک اکی رمد زان ےس مک یسک 

ہی درہج یک تیصعم اک رمبکت وہ ایگ وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اس اک ذرک ایک۔ اس رپ اہلل اعتٰیل ےن 

زؽ رفامیئ )امنز اقمئ رک دؿ ےک دفونں انکرفں ںیم افر رات ےک ل د وصحں ںیم ےب کش ایکینں رباویئں وک متخ رک دیتی ںیہ ہی آتی ان

تحیصن ےہ اید رےنھک فاولں ےئلیک۔ وت اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ایک ہی ریمے ےئل ےہ ؟ رفامای وج یھب اس رپ لمع رک ےل 

 افر درگی ہدادات ےس ریغصہ انگہ اعمػ وہےت ںیہ ۔اس ےک ےئل ےہ۔ امنز رفزہ 
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 ایفسؿ نب فعیک، اامسلیع نب ہیلع ، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ دہنی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپچن امنزفں یک رفتیض افر اؿ یک دہگناتش اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اپچن امنزفں یک رفتیض افر اؿ یک دہگناتش اک ایبؿ

     1399    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ مّصی، وبساهَّل بً وہب، یوىس بً یزیس، ابً ش :  راوی  ہاب، حرضت اىس بً مالکَحملہ بً یحٌ

ًِ ا ًُ َیزٔیَس َو ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُس بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ یَِحٌَْ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ًٔ ٔشَهإب َو بِ

َه رَفََؿ اهَّلُ 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َّْ نتَٔی َوََّی َمالٕٔک  َجِىُت بَٔذلَٔک َحً ًْٔ َخِنٔسیَن َظََلّة رَفَ  َوََّی أُمَّ

ٔلَی  َِاِرٔجِي إ اَل  َٔ ُِٔلُت رَفََؿ َوََّیَّ َخِنٔسیَن َظََلّة  تَٔک  ِِتََرَؿ َربَُّک َوََّی أُمَّ اَل ُموَسْ َماَذا ا َٕ َِ َتَک ََل ُموَسْ  ٌَّ أُمَّ إٔ َِ َربَِک 

اَجِى  ُٖ َذلَٔک رَفَ َتَک ََل تُٔفي ٌَّ أُمَّ إٔ َِ ٔلَی َربَِک  اَل اِرٔجِي إ َٕ َِ أَِخبَرِتُُه  َِ ٔلَی ُموَسْ  َجِىُت إ َها رَفَ َوَؼَي َوىِْ َشرِطَ َِ ِّی  ُٖ ُت َرب  تُٔفي

 َِ ٔلَی ُموَسْ  َجِىُت إ ِوُل َلَسیَّ رَفَ َٕ ُل اِل
ٌَ ََل یَُبسَّ اَل هَٔی َخِنْس َوهَٔی َخِنُسو َٕ َِ ِّی  اَجِىُت َرب ِلُت َذلَٔک رَفَ ُٕ َِ ٔلَی َربَِک  اَل اِرٔجِي إ َٕ

ِّی ًِ َرب َتِحَیِيُت ٔم ُِ ِس ا َٔ 

رحہلم نب ٰییحی رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل ےن ریمی اتم رپ اچپس امنزںی رفض رفامںیئ وت ںیم ہی اچپس امنزںی ےل رک فاسپ وہا۔ رضحت وم،ٰی ےس 

ےگل ہک اہمترے رب ےن اہمتری اتم رپ ایک رفض رفامای ؟ ںیم ےن اہک  ھج رپ اچپس امنزںی رفض رفامںیئ۔ وت  الماقت وہیئگ وت وپےنھچ

ےنہک ےگل اےنپ رب یک رطػ روجع رکف ویکہکن ہی اہمتری اتم ےک ا  ںیم ںیہن۔ ںیم ےن اےنپ رب یک رطػ روجع ایک وت ریمے 

 ںیم وم،ٰی ےک اپس آای افر اؿ وک اتبای وت اوہنں ےن اہک اےنپ رب یک رب ےن ےھجم اکی ہصح )سیچپ امنزںی( اعمػ رفام دںی۔ رھپ

رطػ روجع رکفں ویکہکن ہی یھب اہمتری اتم ےک ا  ںیم ںیہن۔ ںیم ےن رھپ اےنپ رب یک رطػ روجع ایک۔ وت رب ےن رفامای ہی 
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رھپ روجع رکف۔ ںیم ےن اہک اب وت ےھجم اےنپ )امشر ںیم وت( اپچن ںیہ افر )وثاب وپری( اچپس اپس آای وت ےنہک ےگل اےنپ رب یک رطػ 

 رب ےس رشؾ آریہ ےہ ۔

 رحہلم نب ٰییحی رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اپچن امنزفں یک رفتیض افر اؿ یک دہگناتش اک ایبؿ

     1400    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً خَلز باہَّی، وليس، رشیک، وبساهَّل بً وعه ابی ولواٌ، حرضت ابً وباس :  راوی

 ٕ ز ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوبَّ  َحسَّ ًِ ابِ ٌَ َو ًٔ وُِعٕه أَبٔی وُِلَوا ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ یْک َو ثََيا رَشٔ ثََيا أَبُو اِلَولٔئس َحسَّ اَل اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ َٔ إس 

ٌِ َیِجَىَلَها َخِنَس َظلَ  ُِه أَ َياَزَل َربَّٙ َِ َه بَٔدِنٔسیَن َظََلّة  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َوإت أُٔمَز ىَبٔيُُِّٙه َظَّ

م ایب ولعاؿ، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

عض

اوبرکب نب الخد ابیلہ، فدیل، رشکی، دبعاہلل نب 

 وک اچپس امنزفں اک مکح دای ایگ وت اوہنں ےن اہمترے رب ےس یمک یک دروخاتس یک ہک اؿ وک اپچن انب دںی ۔

م ایب ولعاؿ، رضحت انب ہداس اوبرکب نب الخد ابیلہ، :  رافی

عض

 فدیل، رشکی، دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اپچن امنزفں یک رفتیض افر اؿ یک دہگناتش اک ایبؿ

     1401    حسیث                               جلس اول  :  جلس

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ْٰ بً حباٌ، ابً محیرز مدسظی، حرضت  :  راوی محنس بً بصار، ابً ابی وسی، شىبہ، وبسربہ بً ُىيس، محنس بً یحٌ

 وبازہ بً ظامت

ًِ ُمَحنَّ  ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َوِبسٔ َربِهٔ بِ ًِ ُشِىَبَة َو ًُ أَبٔی َوسٔٓیٕ َو ثََيا ابِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٌَ َو ًٔ َحبَّا ًٔ یَِحٌَْ بِ سٔ بِ

وَل اهَّلٔ  ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ أمٔت  ًٔ العَّ ًِ وَُباَزَة بِ ًِ اِلُنِدسٔظِٔی َو ٕ َو ًٔ ُمَحیِرٔیز وُل َخِنُس َظَلَوإت ابِ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

إٔ  َِ  ًَّ هٔ ِٕ ا بَٔح ِّ ا َّ تِٔد ُِ ًَّ َشِيّئا ا ًَّ َلِه یَِيَتِٕٔغ ٔمِيُه ٔ ًِ َجاَئ بٔه َن َِ  ٔ ًَّ اهَّلُ َوََّی ؤَبازٔه ِِتََرَؼُه ٌَّ اهَّلَ َجاؤْل َلُه یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ ا

ٌِ یُِسخَٔلهُ  ًِ َلُه ؤِيَس اهَّلٔ وَ  َوِهّسا أَ ًَّ َلِه یَُٙ هٔ ِٕ ا بَٔح ِّ ا َّ تِٔد ُِ ًَّ َشِيّئا ا َغ ٔمِيُه َٕ ِس اىَِت َٔ  ًَّ ٔ ًِ َجاَئ بٔه ٌِ َشاَئ اِلَجيََّة َوَم ٔ ِهْس إ

ٌِ َشاَئ ٌرََفَ َلهُ  ٔ بَُه َوإ
 َوذَّ

ز یجدیج، رضحت ہدادہ نب اصتم رفامےت ںیہ ہک دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، انب ریحم

ں وک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اہلل اعتٰیل ےن اےنپ دنبفں رپ اپچن امنزںی رفض رفامیئ ںیہ وج اؿ اپچن امنزف

ٰیل اک اس ےک ےئل ہی دہع ےہ ہک اس وک تن ںیم ڑپےھ اگ افر اؿ وک ریقح ھجمس رک اؿ ںیم یسک مسق یک وکاتیہ رکےن ےس ےچب اگ وت اہلل اعت

دالخ رفامںیئ ےگ افر وج اؿ امنزفں وک اس رطح ڑپےھ ہک اؿ وک ریقح ھجمس رک اؿ ںیم وکاتیہ یھب رکے وت اہلل اعتٰیل اک اس ےک ےئل 

 وکیئ دہع ںیہن اچںیہ ذعاب دںی اچںیہ اعمػ رفام دںی ۔

 دبعرہب نب دیعس، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ، انب ریحمز یجدیج، رضحت ہدادہ نب اصتمدمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اپچن امنزفں یک رفتیض افر اؿ یک دہگناتش اک ایبؿ

     1402    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حناز مّصی، ليث بً ُىس، ُىيس مْقبی، رشیک بً وبساهَّل بً ابی ىنز، حرضت اىس بً مالک :  راوی  ويس

بُرِٔی  ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ  ًِ ِىٕس َو َُ  ًُ یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ٕ اِلنِّٔصٔ از ًُ َحنَّ ثََيا ؤيَسْ بِ نَٔي  َحسَّ َُ َّهُ  ٕ أَى ًٔ أَبٔی ىَنٔز ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ یٔک بِ ًِ رَشٔ َو
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 ُ أَىَاَخُه فٔی اِلَنِسجٔٔس ث َِ ًُ ُجلُوْس فٔی اِلَنِسجٔسٔ َزَخَل َرُجْل َوََّی َجَنٕل  وُل بَِیَيَنا ىَِح ُٕ ًَ َمالٕٔک َي اَل َلُهِه أَىََس بِ َٔ َلهُ ثُهَّ  َٕ هَّ َو

ولُ  ُُ ْس َوَر الُوا َهَذا الزَُّجُل اِْلَبَِيُؾ اِلُنتَّ  أَیُُِّٙه ُمَحنَّ َٕ َِ اَل  َٔ ْٙٔئ بَیَِن َلِهَزاىَِيهِٔه  لََّه ُمتَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل َلُه اهَّلٔ َظَّ َٕ َِ ُٙٔئ 

ِس أََجبِتُ  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل َلهُ اليَّ َٕ َِ لٔٔب  ًَ َوِبسٔ اِلُنفَّ ائٔلَُک الزَُّجُل یَا ابِ َُ ِّی  ٔن ُس إ اَل َلهُ الزَُّجُل یَا ُمَحنَّ َٕ َِ َک 

اَل َلُه الزَُّجُل  َٔ ِل َما بََسا َلَک  َُ اَل  َٕ َِ ِّٔسَک  ٌَّ َوََّیَّ فٔی َن ََل َتجَٔس َِ ًِ َوُمَصِسْز َوَلِيَک فٔی اِلَنِسأََلةٔ  َنَصِستَُک بَٔزبَِک َوَرِب َم

ٔلَی اليَّ  َلَک إ َُ ِبَلَک نهَّلُ أَِر َِأَِنُصُسَک بٔاهَّلٔ نهَّلَُٔ اَل  َٔ لََّه اللَُّههَّ َنَىِه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ  أََمزََک أس كُِلهِٔه 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ َلَوأت اِلَدِنَس فٔی اِلَيِوؤ َواللَِّيَلةٔ  َِّی العَّ ٌِ ُتَعَّ َِأَِنُصُسَک بٔاهَّلٔ  أَ اَل  َٔ اللَُّههَّ َنَىِه 

لََّه اللَّهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ َيةٔ  ًِ السَّ ِهَز ٔم ٌِ َتُعوَو َهَذا الصَّ َِأَِنُصُسَک بٔاهَّلٔ نهَّلُ نهَّلُ أََمَزَک أَ اَل  َٔ هَّ َنَىِه 

ٌِ َتأُِخَذ هَٔذهٔ العَّ  لََّه اللَّهُ أََمَزَک أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ائَٔيا  َُِْقَ ٔسَنَها َوََّی  ِٕ َت َِ ًِ أٌَِئَيائَٔيا  َة ٔم َٔ هَّ َنَىِه َس

ًُ َثِىَلَبةَ  ِومٔی َوأَىَا ٔؼَناُو بِ َٔ  ًِ ًِ َوَرائٔی ٔم وُل َم ُُ اَل الزَُّجُل نَمِيُت بَٔنا ٔجئَِت بٔهٔ َوأَىَا َر َٕ ًٔ برَِکٕ  َِ ِىسٔ بِ َُ  أَُخو بَىْٔ 

ی نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، دیعس رقمیب، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ اکی ابر مہ دجسم ںیم  ٰ
عي س

  م ںیم دمحم وکؿ ےھٹیب وہےئ ےھت۔ اکی اصبح افٹن رپ وسار دجسم ںیم دالخ وہےئ دجسم ںیم افٹن اھٹبای رھپ اےس ابدنھ دای رھپ وپاھچ

ںیہ ؟ اس فتق روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب ےک درایمؿ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت۔ وت احصہب ےن اہک ہی وگرے رمد ہیکت اگلےئ 

یج ! وہےئ وت اؿ اصبح ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک اے دبع ابلطمل ےک ےٹیب ! وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ںیم اہمتری رطػ وتمہج وہں۔ وت اؿ اصبح ےن رعض ایک اے دمحم ! ںیم آپ ےس ھچک وپانھچ اچاتہ وہں افر وپےنھچ ںیم یتخس وہیگ اس 

 اگ۔ آپ ےن رفامای وج یج ںیم آےئ وپھچ ول۔ وت اس ےن اہک ںیم آپ وک آپ ےک رب یک افر آپ ےس ولہپں ےک رب یک 

ئ

وک ربا ہن انمی 

 

ئ

 ایک اہلل ےن آپ وک امتؾ ااسنونں یک رطػ اجیھب ےہ ؟ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخبا ! یج اہں۔ اس مسق داتی وہں اتبی 

 ایک آپ وک اہلل ےن مکح دای ہک دؿ رات ںیم اپچن امنزںی رپںیھ ؟ روسؽ یلص اہلل ہیلع 

ئ

ےن اہک ںیم آپ وک اہلل یک مسق داتی وہں اتبی 

ا ! یج۔ اس ےن رعض ایک ںیم آپ وک اہلل یک مسق داتی وہں ایک اہلل ےن آپ وک اسؽ ںیم اس امہ ےک رفزفں اک مکح فآہل فملس ےن رفامای دخب

 ایک آپ وک اہلل ےن 

ئ

مکح دای ےہ ؟ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخبا ! یج۔ اس ےن اہک ںیم آپ وک مسق داتی وہں اہلل یک اتبی 

ہی زوکۃ فوصؽ رک ےک امہرے اندارفں ںیم میسقت رکںی ؟ آپ ےن رفامای دخبا ! یج۔ وت اؿ اصبح ےن اہک دای ہک امہرے امدلارفں ےس 

 ے اینپ وپری وقؾ اک اقدص وہں افر ںیم ونب دعس نب رکب ہلیبق اک اکی رفد امض
ح
 ه
پی ی

ؾ ںیم آپ ےک الےئ وہےئ دنی رپ اامیؿ الای افر ںیم اےنپ 

 نب ہبلعث وہں ۔
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 رصمی، ثیل نب دعس، دیعس رقمیب، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن، رضحت اسن نب امکل ٰیسیع نب امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اپچن امنزفں یک رفتیض افر اؿ یک دہگناتش اک ایبؿ

     1403    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وثناٌ بً ُىيس بً ٘ثیر بً زیيار حنصْ، بٕيہ بً وليس، ؼبارة بً وبساهَّل بً ابی ُليل، زویس بً  :  راوی یحٌ

 ىاِي، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابؤتازہ بً ربعی

ٔىئس  َُ  ًٔ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثََيا ُؼَباَرةُ بِ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ُة بِ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ًٔ زٔیَيإر اِلحِٔنٔص ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًٔ بِ

َتا َٔ ٌَّ أَبَا  ٔ ٔب إ ًُ اِلُنَسيَّ ٔىيُس بِ َُ اَل  َٔ اَل  َٔ ًِ الزُّهِزِٔی  ًُ ىَإِٔي َو َلِئک أَِخبََرنٔی زَُویُِس بِ ًَ أَبٔی السُّ وَل  َزَة بِ ُُ ٌَّ َر رٔبِعٓٔیٕ أَِخبََرُه أَ

تَٔک َخِنَس َظَلَوإت َووَ  ِِتََرِؼُت َوََّی أُمَّ اَل اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ ا َٔ اَل  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ اهَّلٔ َظَّ َُّه َم هِٔسُت ؤِئسی َوِهّسا أَى

ًَّ أَِزَخِلُتهُ اِلَجيََّة  ٔ تٔه ِٔ ًَّ لَٔو َن َوَلِيهٔ َِ ََل َوِهَس َلُه ؤِيسٔیَحا َِ  ًَّ ًِ َلِه یَُحأِِن َوَلِيهٔ  َوَم

ل، دفدی نب انعف، زرہی، دیعس نب بیسم، 
ی 
سل

ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح،  ہیق نب فدیل، ابضرة نب دبعاہلل نب ایب 

ای اہلل اعتٰیل رفامےت ںیہ ںیم ےن آپ یک اتم رپ اپچن رضحت اوباتقدہ نب ر یع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

امنزںی رفض یک ںیہ افر ہی دہع رک ایل ےہ ہک وج اؿ امنزفں یک فتق ےک اطمقب دہگناتش رکے اگ اس وک تن ںیم دالخ رکفں اگ افر 

 وج اؿ یک دہگناتش ہن رکے اس ےک ےئل ریمے اپس وکیئ دہع ںیہن ۔

ل، دفدی نب انعف، زرہی، دیعس نب ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس :  رافی
ی 
سل

 نب ریثک نب دانیر یصمح،  ہیق نب فدیل، ابضرة نب دبعاہلل نب ایب 

 بیسم، رضحت اوباتقدہ نب ر یع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دجسم رحاؾ افر دجسم وبنی ںیم امنز یک تلیضف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم رحاؾ افر دجسم وبنی ںیم امنز یک تلیضف

     1404    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابومعىب مسیىْ، ابً ابی برک، مالک بً اىس، زیس بً رباح و وبيساهَّل بً ابی وبساهَّل، ابووبساهَّل اَغ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ًٔ َربَإح َووُ  ًِ َزیِٔس بِ ًُ أَىَٕس َو ثََيا َمالُٔک بِ ًُ أَبٔی برَِکٕ َحسَّ ثََيا أَبُو ُمِعَىٕب اِلَنَسنٔیُّ أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًِ بَِئس اهَّلٔ بِ أَبٔی َوِبٔس اهَّلٔ َو

 ٔ اَل َظََلْة ف َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ْٔ َظََلةٕ أَبٔی َوِبسٔ اهَّلٔ اِْلَََغِ َو ًِ أَِل َِِؽُل ٔم ی َمِسجٔٔسی َهَذا أَ

ثََيا هٔ  اَو َحسَّ َواُه إَٔلَّ اِلَنِسجَٔس اِلََحَ ُٔ ًِ ِامَٔی  ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ َصاُو بِ

َه ىَِحَوهُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي  أَبٔی هَُزیَِزَة َو

ایب دبع اہلل، اوبدبع اہلل ارغ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ اوببعصم دمینی، انب ایب رکب، امکل نب اسن، زدی نب رابح ف دیبع اہلل نب 

ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی اس دجسم ںیم اکی امنز دجسم رحاؾ ےک العفہ ابیق اسمدج ںیم زہار امنزفں ےس 

 الضف ےہ۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 اوببعصم دمینی، انب ایب رکب، امکل نب اسن، زدی نب رابح ف دیبعاہلل نب ایب دبعاہلل، اوبدبعاہلل ارغ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم رحاؾ افر دجسم وبنی ںیم امنز یک تلیضف

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

     1405    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُحٖ بً ميعور، وبساهَّل بً ىنیر، وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

ًِ وُ  ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َمِيُعوٕر َحسَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ َه َحسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو بَِئس اهَّلٔ َو

اَو  ًِ اِلَنَسأجٔس إَٔلَّ اِلَنِسجَٔس اِلََحَ َواُه ٔم ُٔ ْٔ َظََلةٕ ِامَٔی  ًِ أَِل َِِؽُل ٔم اَل َظََلْة فٔی َمِسجٔٔسی هََذا أَ َٔ 

 اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای ریمی اس دجسم ںیم اکی امنز دجسم ااحسؼ نب روصنر، دبعاہلل نب ریمن، دیبع

 رحاؾ ےک العفہ ابیق اسمدج ںیم زہار امنزفں ےس الضف ےہ ۔

 اقحس نب روصنر، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم رحاؾ افر دجسم وبنی ںیم امنز یک تلیضف

     1406    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُناويل بً اُس، زرکیا بً وسی، وبيساهَّل بً ونزو، وبسالرکیه، وفاٍ، حرضت جابز :  راوی

ًِ َوِبٔس ا ًُ َوِنزٕو َو ًُ َوسٔٓیٕ أَىَِبأَىَا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ یَّا بِ ثََيا َزرَکٔ ٕس َحسَّ َُ ًُ أَ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ٌَّ َحسَّ ٕ أَ ًِ َجابٔز ًِ َوَفإئ َو یٔه َو ِلرَکٔ

وَل اهَّلٔ  ُُ َواُه إَٔلَّ اِلَنِسجَٔس  َر ُٔ ْٔ َظََلةٕ ِامَٔی  ًِ أَِل َِِؽُل ٔم اَل َظََلْة فٔی َمِسجٔسٔی أَ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَو َوَظََلْة فٔی َظَّ اِلََحَ

َواهُ  ُٔ ْٔ َظََلةٕ ِامَٔی  ًِ ٔمائَٔة أَِل َِِؽُل ٔم اؤ أَ  اِلَنِسجٔٔس اِلََحَ

دیبع اہلل نب رمعف، دبعارکلمی، اطعء، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اامسلیع نب ادس، زرکای نب دعی،

رفامای ریمی اس دجسم ںیم اکی امنز دجسم رحاؾ ےک العفہ ابیق اسمدج یک زہار امنزفں ےس الضف ےہ افر دجسم رحاؾ ںیم اکی امنز درگی 
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 اسمدج یک الھک امنزفں ےس الضف ےہ ۔

 اامسلیع نب ادس، زرکای نب دعی، دیبعاہلل نب رمعف، دبعارکلمی، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسم تیب ادقملس ںیم امنز یک تلیضف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم تیب ادقملس ںیم امنز یک تلیضف

     1407    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، ثور بً یزیس، زیاز بً ابی ُوزة، وثناٌ بً ابی ُوزة، ىيْ ظَّی اهَّل وليہ  :  راوی اُناويل بً وبساهَّل رقی، ويس

 ونلہ وُله كی باىسی حرضت مينوىہ

 ٔ ثََيا إ ًُ َیزٔیَس َحسَّ ثََيا ثَِوُر بِ ًُ یُوىَُس َحسَّ ثََيا ؤيَسْ بِ ِّیُّ َحسَّ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ الزَّق َنٔىيُل بِ ُِ  ٌَ ًِ أَخٔيهٔ وُِثَنا ِوَزَة َو َُ ًٔ أَبٔی  ًِ زٔیَازٔ بِ َو

الَ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ َمِيُنوىََة َمِوََلةٔ الئَّي ِوَزَة َو َُ ًٔ أَبٔی  اَل أَِرُؿ بِ َٔ سٔٔس  ِٕ ِِتَٔيا فٔی بَِئت اِلَن وَل اهَّلٔ أَ ُُ ُِٔلُت َیا َر ِت 

 ٌِ ٔ ُِٔلُت أََرأَیَِت إ  ٔ ٌَیِرٔه ْٔ َظََلةٕ فٔی  أَِل َ٘ ٌَّ َظََلّة ِٔيهٔ  إٔ َِ وا ِٔيهٔ  ََِعلُّ اَل  اِلَنِحرَشٔ َواِلَنِيرَشٔ ائُِتوُه  َٔ َل إَٔلِيهٔ  ٌِ أََتَحنَّ َتٔفِي أَ ُِ َلِه أَ

ُتهِ  ًِ أََتاهُ َِ َن َ٘ ُهَو  َِ َىَل َذلَٔک  َِ  ًِ َن َِ ُج ِٔيهٔ   ٔسی َلُه َزیِّتا يُِِسَ

 اامسلیع نب دبعاہلل ریق، ٰیسیع نب ویسن، وثر نب سیدی، زاید نب ایب وسدة، امثعؿ نب ایب وسدة، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابدنی

۔ رفامای فہ رشح یک افر زدنہ وہ 

ئ

رضحت ومیمہن رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ںیمہ تیب ادقملس ےک قلعتم اتبی 

 ارگ ںیم رک اےنھٹ 

ئ

یک زنیم ےہ فاہں اج رک امنز رپوھ ویکہکن فاہں امنز ابیق وہگجں یک زہار امنزفں ےک ربارب ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک اتبی 

 فاہں اجےن یک ااطتستع ہن اپؤں ؟ رفامای فاہں ےک ےئل لیت جیھب دف سج ےن رفا ے اک ااظتنؾ وہ اج ااسی رک ےل فہ یھب فاہں اجےن فاےل یک

 امدنن ےہ ۔
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اامسلیع نب دبعاہلل ریق، ٰیسیع نب ویسن، وثر نب سیدی، زاید نب ایب وسدة، امثعؿ نب ایب وسدة، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  :  افیر

 ابدنی رضحت ومیمہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس اک رطہقی ااقتم امنز افر :   ابب

 دجسم تیب ادقملس ںیم امنز یک تلیضف

     1408    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ونز، وبساهَّل بً زیلیم، حرضت وبساهَّل بً  :  راوی وبيساهَّل بً جہه اىناِط، ایوب بً ُویس، ابوزْوہ شیبانی یحٌ

 ونز

ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ  ًٔ أَبٔی َوِنزٕوَحسَّ ِیَبانِٔی یَِحٌَْ بِ َوَة السَّ ِْ ًِ أَبٔی ُز َویِٕس َو ُُ  ًُ ثََيا أَیُّوُب بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ  ًُ اِلَجِهٔه اِْلَىَِنأِطُّ َحسَّ َحسَّ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َوِنزٕو َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ یَِلیٔمِ َو ًُ السَّ ًِ بَٔيأئ بَِئت بِ ًُ َزاُوَز ٔم ٌُ بِ َلامِیَ ُُ  َُ ا رَفَ اَل َلنَّ َٔ

 ٔ ِت ًِ َبِىسٔهٔ َوأََلَّ َیأ ُٓ حَُِٙنهُ َوُمِلکّا ََل یَِيَبَٔی َْلََحٕس ٔم ٔ أََل اهَّلَ ثَََلثّا حُِّٙنا يَُعاز َُ سٔٔس  ِٕ َی َهَذا اِلَنِسجَٔس أََحْس ََل یُزٔیُس إَٔلَّ اِلَن

 ٔ ََلَة ِٔيهٔ إ ٌٔ العَّ ا اثَِيَتا َه أَمَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ ُه  َيِوؤ َوَلَسِتُه أُمُّ َ٘ ًِ ذُىُوبٔهٔ  َج ٔم ٌِ  َلَّ ََخَ ِس أُِؤفَيُهَنا َوأَِرُجو أَ َٕ َِ

ِس أُِؤفَی الثَّالَٔثةَ  َٔ  ٌَ  َیُٙو

نب ایب رمع، دبعاہلل نب دیملی، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص  دیبع اہلل نب مہج اامنیط، اویب نب وسدی، اوبزرہع ابیشین ٰییحی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج امیلسؿ نب داؤد امہیلع االسلؾ تیب ادقملس یک ریمعت ےس افرغ وہےئ وت اوہنں ےن اہلل اعتٰیل ےس نیت

ا یس اشیہ وج اؿ ےک دعب یسک وک ہن ےلم افر ہی ہک اس دجسم ںیم وج یھب  زیچںی امںیگن اےسی ےلصیف وج اہلل ےک ہلصیف ےک اطمقب وہں افر

رصػ افر رصػ امنز ےک ارادے ےس آےئ وت فہ اس دجسم ےس اس رطح انگوہں ےس اپک وہ رک ےلکن سج رطح دیپاشئ ےک دؿ 

 اھت۔ یبن ےن رفامای ہک دف وت اوکن لم ںیئگ رسیتی یک یھب ےھجم ادیم ےہ ہک لم یئگ وہیگ ۔

 دیبعاہلل نب مہج اامنیط، اویب نب وسدی، اوبزرہع ابیشین ٰییحی نب ایب رمع، دبعاہلل نب دیملی، رضحت دبعاہلل نب رمع :  یراف
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

  امنز یک تلیضفدجسم تیب ادقملس ںیم

     1409    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساَلوَّٰی، مىنز، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ الِ  ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٕ َو ًِ َمِىَنز ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ُنَسئَّب َو

ٔلَی  اَل ََل ُتَصسُّ الِزَحاُل إَٔلَّ إ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اؤ َوَمِسجٔٔسی هََذا َواِلَنِسجٔسٔ اهَّلٔ َظَّ ثَََلثَٔة َمَسأجَس َمِسجٔٔس اِلََحَ

َِٔصْ  اِْلَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالٰیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ی ۔اراشد رفامای اجکفے ہن ابدنےھ اجںیئ رگم نیت اسمدج یک رط ٰ
َض

 ػ دجسم رحاؾ ریمی ہی دجسم افر دجسم ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالٰیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم تیب ادقملس ںیم امنز یک تلیضف

     1410    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، محنس بً شىيب، یزیس بً ابی مزیه، ٔزوہ، حرضت ابوُىيس اور وبساهَّل بً ونزو بً واػ :  راوی

 ًِ زََوَة َو َٔ  ًِ ًُ أَبٔی َمزَِیَه َو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ ُشَىِيٕب َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َوِنزٔو  َحسَّ ٔىيٕس َوَوِبٔس اهَّلٔ بِ َُ أَبٔی 
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اَل ََل ُتَصسُّ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ اِلَىأػ أَ ٔلَی  بِ اؤ َوإ ٔلَی اِلَنِسجٔٔس اِلََحَ ٔلَی ثَََلثَٔة َمَسأجَس إ الِزَحاُل إَٔلَّ إ

ٔلَی َمِسجٔٔسی َهَذا َِٔصْ َوإ  اِلَنِسجٔٔس اِْلَ

اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، سیدی نب ایب رممی، زقہع، رضحت اوبدیعس افر دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای اجکفے ہن ابدنےھ اجںیئ رگم نیت اسمدج یک رطػ دجسم رحاؾ دجسم اٰیصق افر ریمی ہی دجسم ۔اہلل ہیلع 

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، سیدی نب ایب رممی، زقہع، رضحت اوبدیعس افر دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسم ابقء ںیم امنز یک تلیضف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم ابقء ںیم امنز یک تلیضف

     1411    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 َلبزز مولٰی بىْ خفنة، حرضت اُيس بً لہیرابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ وبسالحنيس بً جىرف، ابوا :  راوی

ثََيا أَبُو  ًٔ َجِىرَفٕ َحسَّ ًِ َوِبٔس اِلَحنٔيسٔ بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ نَٔي َحسَّ َُ َُّه  اِْلَبَِززٔ َمِولَی بَىْٔ َخِفَنَة أَى

ٕ اِْلَِنَعارٔیَّ َو  ًَ ُلَهیِر ِيَس بِ َُ ُ َه أ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ َه یَُحِس ُُ َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ أَِظَحأب الئَّي ٌَ ٔم َّهُ  كَا أَى

ُىِنَزةٕ  َ٘ َُٔباَئ  اَل َظََلْة فٔی َمِسجٔٔس  َٔ 

 ، رضحت ادیس نب ریہظ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 

مہ
ع

 

ح

احصیب  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دبعادیمحل نب رفعج، اوباالربد ومٰیل ینب 

 ۔ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دجسم ابقء ںیم )ڑپیھ یئگ( اکی امنز )وثاب ںیم( رمعہ ےک ربارب ےہ

 ، رضحت ادیس نب ریہظ :  رافی

 

مہ
ع

 

ح

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دبعادیمحل نب رفعج، اوباالربد ومٰیل ینب 
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم ابقء ںیم امنز یک تلیضف

     1412    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، محنس بً ُلامیٌ رکمانی، ابوامامہ بً ُہل بً حييْ،  :  راوی ہصاو بً ونار، حاته بً اُناويل و ويس

 حرضت ُہل بً حييْ

َنٔىيَل َوؤ  ُِ ٔ ًُ إ ثََيا َحاتُٔه بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ َمانٔیُّ  ٌَ اِلرَکِ َلامِیَ ُُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ یُوىَُس  يَسْ بِ

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  ْٕ ًُ حَُيِي ِهُل بِ َُ اَل  َٔ وَل  ُٕ ْٕ َي ًٔ حَُيِي ِهٔل بِ َُ  ًَ نِٔىُت أَبَا أَُماَمَة بِ َز فٔی َُ ًِ َتَفهَّ َه َم لَّ َُ َلِيهٔ َو

 ُ ٔ وُِنَزةٕ بَِیتٔهٔ ث أَِجز َ٘ ٌَ َلهُ  َّی ِٔيهٔ َظََلّة كَا ََِعَّ َُٔباَئ   هَّ أَتَی َمِسجَٔس 

اشہؾ نب امعر، اح م نب اامسلیع ف ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب امیلسؿ رکامین، اوباامہم نب لہس نب  فین، رضحت لہس نب  فین ایبؿ 

وج اےنپ رھگ وخب اپیک احلص رکے رھپ دجسم ابقء آ رک امنز ڑپےھ اس وک رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 رمعہ ےک ربارب ارج ےلم اگ ۔

 اشہؾ نب امعر، اح م نب اامسلیع ف ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب امیلسؿ رکامین، اوباامہم نب لہس نب  فین، رضحت لہس نب  فین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجعم دجسم ںیم امنز یک تلیضف

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 اجعم دجسم ںیم امنز یک تلیضف
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     1413    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ابوالدفاب زمصقی، زْیٖ ابووبساهَّل الہانی، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ْٖ أَبُو َوِبسٔ اهَّلٔ اِْلَلِ  ثََيا ُرَزیِ أب الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ
ثََيا أَبُو اِلَدفَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ َهانٔیُّ َو

وُل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َبائٔٔل بَٔدِنٕس َٔ َٕ لََّه َظََلةُ الزَُّجٔل فٔی بَِیتٔهٔ بَٔعََلةٕ َوَظََلتُُه فٔی َمِسجٔٔس اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًَ َظََلّة  َظَّ ی َوورِٔشٔ

 ِٔ ُي ِٔيهٔ بَٔدِنٔس ٔمائَٔة َظََلةٕ َوَظََلتُُه فٔی اِلَنِسجٔٔس اِْلَ ْٔ َظََلةٕ َوَظََلتُُه فٔی َوَظََلتُُه فٔی اِلَنِسجٔٔس الَّٔذی یَُجنَّ َصْ بَٔدِنٔسیَن أَِل

ْٔ َظََلةٕ  اؤ بٔنٔائَةٔ أَِل ْٔ َظََلةٕ َوَظََلْة فٔی اِلَنِسجٔسٔ اِلََحَ  َمِسجٔٔسی بَٔدِنٔسیَن أَِل

ہل فملس ےن اشہؾ نب امعر، اوبااطخلب دیقشم، زرقی اوبدبع اہلل اناہین، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآ

ںیم  رفامای رمد اک اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپانھ اکی امنز ےک ربارب ےہ افر ہلحم یک دجسم ںیم امنز ڑپانھ سیچپ امنزفں ےک ربارب افر اجعم دجسم

ی ںیم امنز ڑپانھ اچپس زہار امنزفں ےک ربارب ےہ افر ریمی دجسم ںیم  ٰ
َض

امنز ڑپانھ امنز ڑپانھ اپچن وس امنزفں ےک ربارب ےہ افر دجسم ا

 اچپس زہار امنزفں ےک ربارب ےہ افر دجسم رحاؾ ںیم امنز ڑپانھ اکی الھک امنزفں ےک ربارب ےہ ۔

 اشہؾ نب امعر، اوبااطخلب دیقشم، زرقی اوبدبعاہلل اناہین، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربنمیک ادتباء

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ربنمیک ادتباء

     1414    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً وبساهَّل رقی، وبيساهَّل بً ونزو رقی، وبساهَّل بً محنس بً وٕيل، ـّيل بً ابی ابً ٘ىب، حرضت ابی بً  :  راوی

 ٘ىب
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ًِ َوِبٔس اهَّلٔ ِّیُّ َو ًُ َوِنزٕو الزَّق ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ِّیُّ َحسَّ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ الزَّق َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًٔ أُبَِی َحسَّ ِئل بِ َّ ًِ الفُّ ًٔ َؤٕيٕل َو ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ  بِ

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ِىٕب َو َ٘  ًٔ ٔلَی بِ ٌَ َیِدُفُب إ يّصا َوكَا ٌَ اِلَنِسجُٔس رَعٔ ًٕ إٔذِ كَا ٔلَی ٔجِذ ِّی إ لََّه ُيَعَّ َُ َلِيهٔ َو

 َّ وُو َوَلِيهٔ َیِوَو اِلُجُنَىٔة َحً ُٕ ٌِ ىَِجَىَل َلَک َشِيّئا َت ًِ أَِظَحابٔهٔ َهِل َلَک أَ اَل َرُجْل ٔم َٕ َِ  ًٔ ْ یََزاَک اليَّاُس َذلَٔک اِلجِٔذ

ا ُؤؼَي اِلنِٔيبَرُ َوَؼُىوهُ َوُتِسنَٔىُهِه خُ  َلنَّ َِ  ٔ َِهَٔی الًَّْٔ أَِوََّی اِلنِٔيبَر ََِعَيَي َلهُ ثَََل َُ َزَرَجإت  اَل َنَىِه  َٔ  فٔی َمِؤؼٔىهٔ ِفبََتَک 

 َ ٔلَی اِلنِٔيب وَو إ ُٕ ٌِ َي َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا أََراَز َر َلنَّ َِ ا الَّٔذی هَُو ِٔيهٔ  َلنَّ َِ ٌَ َیِدُفُب إَٔلِيهٔ  ًٔ الَّٔذی كَا ٔلَی اِلجِٔذ ٔ َمزَّ إ ر

نَٔي  َُ ا  لََّه َلنَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َيزََل َر َِ  َّٖ ًَ َواِنَص  َتَعسَّ
َّْ ًَ َخاَر َحً ٔ َجاَوَز اِلجِٔذ َنَسَحُه بَٔئسه َِ  ًٔ َظِوَت اِلجِٔذ

ًَ ثُهَّ َرَجَي  َٙ َُ  
َّْ ًَ أُبَیُّ َحً ا هُٔسَو اِلَنِسجُٔس َوٌُیَِر أََخَذ َذلَٔک اِلجِٔذ َلنَّ َِ َّی إَٔلِيهٔ  َّی َظَّ ٌَ إَٔذا َظَّ َِکَا  ٔ ٔلَی اِلنِٔيبَر ٌَ إ ِىٕب َوكَا َ٘  ًُ بِ

َِاّتا أَكََلِتُه اِْلََرَؼُة َوَواَز ُر َِ َّْ بَََّٔی   ؤِيَسُه فٔی بَِیتٔهٔ َحً

نب رمعف ریق، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، لیفط نب ایب انب بعک، رضحت ایب نب بعک رفامےت ںیہ ہک  اامسلیع نب دبعاہلل ریق، دیبع اہلل

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی درتخ ےک ےنت یک رطػ امنز ڑپاھےت ےھت بج دجسم رپ رپھچ اھت افر آپ ایس درتخ ےس کیٹ اگل 

 مہ وکیئ زیچ ایتر رکںی ہک آپ اس رپ ڑھکے وہں ہعمج ےک رفز اتہک ولگ رک ہبطخ یھب اراشد رفامےت وت اکی احصیب ےن رعض ایک ارگ

آپ وک د ےگ ں افر آپ ہبطخ اراشد رفامںیئ وت اس یک ااجزت وہیگ ؟ رفامای یج۔ وت اؿ احصیب ےن نیت ریسایھں انبںیئ فیہ اب کت ربنم 

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رپ ڑھکے وہےن اک ارادہ رپ ںیہ بج ربنم ایتر وہ ایگ وت احصہب ےن ایس ہگج راھک اہجں اب ےہ بج روس

رفامای وت آپ ایس ڈنٹ )اکیٹ یئگ ڑکلی( ےک اپس ےس سگرے سج رپ کیٹ اگل رک ہبطخ دای رکےت ےھت بج اس ڈنٹے ےس آےگ ڑبےھ وت 

 فملس ربنم ےس ارتے افر اس رپ اہھت فہ اخیچ ٰیتح ہک اس یک آفاز زیت وہیئگ افر ٹھپ یئگ ایکس آفاز نس رک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

ریھپےت رےہ۔ ٰیتح ہک اوکس وکسؿ وہ ایگ رھپ آپ ربنم رپ رشتفی ےل ےئگ بج آپ امنز ڑپےتھ وت ایس ڈنٹ ےک رقبی امنز ڑپےتھ بج 

ان وہ ایگ رھپ اوکس دکمی دجسم ڈاھیئ یئگ افر دبیل یئگ وت فہ ڈنٹ رضحت ایب نب بعک ےن ےل ایل فہ اؿ ےک اپس اؿ ےک رھگ ںیم راہ ٰیتح ہک رپا

 اھک یئگ افر رسیہ رسیہ وہ ایگ ۔

 اامسلیع نب دبعاہلل ریق، دیبعاہلل نب رمعف ریق، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، لیفط نب ایب انب بعک، رضحت ایب نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ربنمیک ادتباء

     1415    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً خَلز باہَّی، بہز بً اُس، حناز بً ُلنہ، ونار بً ابی ونار، حرضت اىس :  راوی

ًِ َونَّ  َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕس َحسَّ َُ ًُ أَ ُ بِ ثََيا بَِهز زٕ اِلَباهَّٔٔیُّ َحسَّ
ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوبَّإس َحسَّ ًِ ابِ إر َو ًٔ أَبٔی َونَّ ارٔ بِ

 ٔ ًِ ثَاب ا اتََّدَذ اِلنِٔيبََر ذَ َوَو َلنَّ َِ  ًٕ ٔلَی ٔجِذ ٌَ یَِدُفُب إ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَىَٕس أَ ًَّ ٕت َو َح َِ  ٔ ٔلَی اِلنِٔيبَر َهَب إ

ٔلَی َیِوؤ الِ  ًَّ إ اَل َلِو َلِه أَِحَتٔؽِيُه َلَح َٕ َِ  ًَ َٙ َس َِ اِحَتَؽَيُه  َِ أََتاُه  َِ  ًُ  َٕٔياَمةٔ اِلجِٔذ

اوبرکب نب الخد ابیلہ، زہب نب ادس، امحد نب ہملس، امعر نب ایب امعر، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

ےنت ےک اہسرے ہبطخ اراشد رفامےت بج ربنم ایتر وہا وت آپ ربنم یک رطػ ڑبےھ اس رپ ربنم رفےن اگل۔ آپ ربنم ےک رقبی آےئ 

 ےس اگلای وت اس یک آفاز مھت یئگ۔ آپ ےن رفامای ارگ ںیم اس وک ہنیس ےس ہن اگلات وت ہی ایقتم کت رفات راتہ ۔اس وک ےنیس 

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، زہب نب ادس، امحد نب ہملس، امعر نب ایب امعر، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ربنمیک ادتباء

     1416    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ثابت جحسری، ُّياٌ بً وییيہ، ابوحازو :  راوی

 ًُ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ ثَابٕٔت اِلَجِحَسرٔیُّ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ؤل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ ٔ َر َْ اليَّاُس فٔی ٔمِيبَر اَل اِخَتَل َٔ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ  وَُیِیَيَة َو
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اَل َما بَقَٔی أََحْس مٔ  َٕ َِ ََِسأَلُوُه  ِىٕس  َُ  ًَ ِهَل بِ َُ أََتِوا  َِ ًِ أَِی َشِيٕئ هَُو  َه ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ َظَّ ًِ اليَّأس أَِوَلُه بٔهٔ ٔمىِْ هَُو ٔم

اَو أَ  َٔ َبَل َو ِٕ َت ُِ ا َِ اَو َوَلِيهٔ حٔیَيَنا ُؤؼَي  َٕ َِ ََِجاَئ بٔهٔ  ََُِلىََة ىَجَّاْر  ٌْ َمِولَی  ََُِل ابَةٔ َونَٔلهُ  ٍَ َي ثِٔل ال َ٘ أَ ثُهَّ َر ََِْقَ هُ  َّ  اليَّاُس َخِل

ٔلَی ا َجَس بٔاِْلَِرٔؿ ثُهَّ َواَز إ َُ  
َّْ ی َحً ِهَْقَ َٕ َجَي اِل ُه رَفَ َُ

َي َرأِ َِ َجَس ثُهَّ َر َُ  
َّْ ی َحً ِهَْقَ َٕ اَو ثُهَّ َرَجَي اِل َٕ َِ َي  َ٘ أَ ثُهَّ َر َْقَ َِ  ٔ ِلنِٔيبَر

 بٔاِْلَِرٔؿ 

حد ری، ایفسؿ نب ہنییع، اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں اک اس ابرے ںیم االتخػ وہا ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 
ج 

ادمح نب اثتب 

فملس اک ربنم سک زیچ ےس انب ےہ ؟ وت فہ لہس نب دعس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس وپاھچ وت رفامای ولوگں ںیم وکیئ یھب  ھج ےس 

 ابیق ہن راہ۔ فہ اغہب ےک ڑاھؤ اک الفں ڑب یئ وج الفین وعرت اک الغؾ ےہ اس ےن انبای۔ ہی الغؾ ربنم ےل رک آای بج راھک ایگ زایدہ اجےنن فاال

وت آپ اس رپ ڑھکے وہےئ افر ہلبق یک رطػ ہنم ایک ولگ آپ ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ آپ ےن رقآت رفامیئ رھپ روکع ایک رھپ 

ےھچیپ ےٹہ افر )ربنم ےس ارت( زنیم رپ دجسہ ایک۔ رھپ ربنم رپ رشتفی ےل ےئگ رھپ رقآت رفامیئ روکع ایک روکع ےس رس ااھٹ رک اےٹل اپؤں 

 رھپ ڑھکے وہ رک ےھچیپ وک وہےئ افر زنیم رپ دجسہ ایک ۔

حد ری، ایفسؿ نب ہنییع، اوباحزؾ :  رافی
ج 

 ادمح نب اثتب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 ربنمیک ادتباء

     1417    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرش برک بً خلْ، ابً ابی وسی، ُلامیٌ تيیم، ابونرضة، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

َة وَ  ًِ أَبٔی َنرِضَ ٌَ التَِّيیٔمِ َو َلامِیَ ُُ  ًِ ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َو ثََيا ابِ ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ٌَ َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز

 َٔ ٔلَی أَِظٔل َشَجَزةٕ أَِو  وُو إ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّْ َر اَل َجابْٔز َحً َٔ  ًُ ًَّ اِلجِٔذ َح َِ اَل  َٔ ًٕ ثُهَّ اتََّدَذ ٔمِيبَّرا  ٔلَی ٔجِذ اَل إ

اَل َبِى  َٕ َِ  ًَ َٙ َس َِ َنَسَحُه  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  أََتاُه َر
َّْ نَٔىُه أَهُِل اِلَنِسجٔٔس َحً ٔلَی یَوِ َُ ًَّ إ ؤ ُؽُهِه َلِو َلِه َیأِتٔهٔ َلَح
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 اِلَٕٔياَمةٔ 

اوبرشب رکب نب ،فل، انب ایب دعی، امیلسؿ یمیت، اوبرضنة، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

 درتخ ےک ےنت ےس کیٹ اگل رک ڑھکے وہےت رھپ ربنم انب۔ رفامےت ںیہ ہک انت رف ےن اگل اجرب ےتہک ںیہ ہک اس ےک رفےن یک آفاز دجسم

فاولں ےن یھب ینس۔ اہیں کت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ اس رپ اہھت ریھپا وت فہ وکسؿ ںیم آایگ وت اکی اصبح 

 ےن اہک ارگ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ہن آےت وت ایقتم کت رفات یہ راتہ ۔

 اوبرضنة، رضحت اجرب نب دبعاہللاوبرشب رکب نب ،فل، انب ایب دعی، امیلسؿ یمیت،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ںیم ابمل ایقؾ رکان

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم ابمل ایقؾ رکان

     1418    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً وامز بً زوارة و ُویس بً ُىيس، وَّی بً مسہز، اونض، ابووائل، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

ًِ اِْلَ  ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
اََل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ اَرَة َو َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔی َو َحسَّ ًِ َوِبسٔ ِوَنٔض َو ائٕٔل َو

َّْ هَ  ائّٔنا َحً َٔ َلِه َیزَِل  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َظلَِّيُت َذاَت َلِيَلٕة َمَي َر َٔ ُِٔلُت َوَما َذاَک اهَّلٔ  ِوٕئ  َُ  ٔ َنِنُت بٔأَِمز

هُ  َ٘ ٌِ أَِجلَٔس َوأَِتزُ اَل َهَنِنُت أَ َٔ  اِْلَِمزُ 

 زفارة ف وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک اکی رات ںیم دبع اہلل نب اعرم نب

ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز رشفع رک دی آپ لسلسم ایقؾ ںیم رےہ ٰیتح ہک ںیم ےن انانمبس اکؾ اک ارادہ رک ایل 

 انمبس اکؾ ایک اھت ؟ وت رفامای ںیم ےن ہی ارادہ ایک ہک آپ وک وھچڑ رک وخد ھٹیب اجؤں ۔)اوبفالئ ےتہک ںیہ( ںیم ےن اہک فہ ان
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 دبعاہلل نب اعرم نب زفارة ف وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم ابمل ایقؾ رکان

     1419    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زیاز بً وَلٔہ، مٍیرہ :  راوی

ولُ  ُٕ نَٔي اِلُنٍٔیَرَة َي َُ َة  َٔ ًٔ ؤََل ًِ زَٔیازٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر َٔ

ِس ٌرََفَ اهَّلُ َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ ٕٔيَل یَا َر َِ َسَماُه  َٔ َمِت   َتَورَّ
َّْ لََّه َحً َُ ٌُ َوَلِيهٔ َو و ُ٘ ََل أَ َِ اَل أَ َٔ  َ

ًِ َذىِبَٔک َوَما َتأََخَّ َو ٔم سَّ َٕ  َلَک َما َت

 َوِبّسا َشُٙوّرا

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زاید نب العہق، ریغمہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم ڑھکے وہےئ۔ اہیں کت 

 ایگ ہک اے اہلل ےک روسؽ! اہلل ےن آپ ےک سگہتش ف آدنئہ انگہ اعمػ رفام ہک آپ ےک دقؾ ابمرک وسج ےئگ۔ وت آپ ےس رعض ایک

 )رھپ این تقشم ربداتش رکےن یک ایک رضفرت ؟( رفامای ایک ںیم رکش سگار دنبہ ہن ونبں ۔

ئ

 دی 

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زاید نب العہق، ریغمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم ابمل ایقؾ رکان

     1420    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً یناٌ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  ابوہصاو رِاعی محنس بً یزیس، یحٌ

 ٔ ًِ أَب ثََيا اِْلَِوَنُض َو ٌٕ َحسَّ ًُ یََنا ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َیزٔیَس َحسَّ ُس بِ َِاعٔیُّ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو هَٔصاوٕ الِز
ٌَ َحسَّ اَل كَا َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ی َظالٕٔح َو

وُل اهَّلٔ  ُُ سَّ  َر َٕ ِس ٌرََفَ َلَک َما َت َٔ ٌَّ اهَّلَ  ٔ َِٕٔيَل َلهُ إ َسَماُه  َٔ َمِت  َّْ َتَورَّ ِّی َحً َه ُيَعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ َذىِبَٔک َوَما َظَّ َو ٔم

ٌُ َوِبّسا َشُٙوّرا و ُ٘ ََل أَ َِ اَل أَ َٔ  َ
 َتأََخَّ

، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اوباشہؾ رافیع دمحم نب سیدی، ٰییحی نب امیؿ، اشمع، اوباصحل

ڑپےتھ رےتہ ٰیتح ہک آپ ےک دقؾ ابمرک وسج اجےت آپ ےس رعض ایک ایگ ہک اہلل اعتٰیل ےن آپ ےک اسہقب آدنئہ انگہ اعمػ رفام 

 ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک رھپ ںیم رکش سگار دنبہ ہن ونب

ئ

 ں ؟دی 

 اوباشہؾ رافیع دمحم نب سیدی، ٰییحی نب امیؿ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ںیم ابمل ایقؾ رکان

     1421    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برک بً خلْ ابوبرش، ابوواظه، ابً جزیج، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ٔ بِ  ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ثََيا أَبُو َوأظٕه َو ْٕ أَبُو برِٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ُّْ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ٔي ئَٔل اليَّ ُُ اَل  َٔ  

يُؤت  ُٕ اَل ـُوُل اِل َٔ َِِؽُل  ََلةٔ أَ َه أَیُّ العَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

رکب نب ،فل اوبرشب، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف 

 الضف ےہ؟ رفامای سج ںیم ابمل ایقؾ وہ ۔ایک ایگ ہک وکؿ یس امنز 
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 رکب نب ،فل اوبرشب، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسے تہب ےس رکےن اک ایبؿ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے تہب ےس رکےن اک ایبؿ

     1422    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار و وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، وبسالزحنً بً ثابت بً ثوباٌ، ثابت بً ثوباٌ،  :  راوی

 مٙحول، ٘ثیر بً مزة، ابوِاـنہ

ًُ مُ  ثََيا اِلَولٔيُس بِ اََل َحسَّ َٔ  ٌٔ ا ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصٕٔيَّ ًٔ بِ إر َوَوِبُس الزَِّحَن ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًُ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ِسلٕٔه َحسَّ

ٌَّ أَبَا ًٔ ُمزََّة أَ ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًِ ًِ َمُِٙحوٕل َو ًِ أَبٔيهٔ َو ٌَ َو ًٔ ثَِوبَا وَل اهَّلٔ أَِخبٔرِنٔی بَٔىَنٕل  ثَابٔٔت بِ ُُ ُِٔلُت یَا َر اَل  َٔ ثَهُ  َِاـَٔنَة َحسَّ

َىَک اهَّلُ َِ ِجَسّة إَٔلَّ َر َُ ََّک ََل َتِسُجُس ِهَّلِل  إٔى َِ  ٔ جُوز اَل َوَلِيَک بٔالسُّ َٔ َتٕٔيُه َوَلِيهٔ َوأَِوَنلُهُ  ُِ  بَٔها َزَرَجّة َوَحقَّ بَٔها َوِيَک َخٔفيئَّة  أَ

ر ف دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب اثتب نب وثابؿ، اثتب نب وثابؿ، لوحکؽ، ریثک نب رمة، اشہؾ نب امع

 ہک ںیم ااقتستم افر دفاؾ ےک اسھت اس رپ اکر 

ئ

اوبافہمط ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ ! ےھجم ااسی لمع اتبی 

ای اےنپ افرپ دجسہ الزؾ رکول ویکہکن بج یھب اہلل اعتٰیل ےک ےئل دجسہ رکف ےگ اہلل اعتٰیل اس یک فہج ےس دنب روہں۔ آپ ےن اراشد رفام

 اہمترا اکی درہج دنلب رفام دںی ےگ افر اکی اطخ اٹم دںی ےگ ۔

 وثابؿ، لوحکؽ، ریثک اشہؾ نب امعر ف دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب اثتب نب وثابؿ، اثتب نب :  رافی

 نب رمة، اوبافہمط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسے تہب ےس رکےن اک ایبؿ

     1423    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس بً مسله، وبسالزحنً بً ونزوابوونزو اوزاعی، وليس بً ہصاو مىيفی، حرضت  :  راوی

 مىساٌ بً ابی ـلحہ يىنزی

 ٕ ًُ َوِنز ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ثَىْٔ و أَبُو َونِ َحسَّ اَل َحسَّ َٔ زٕو اِْلَِوَزاعٔیُّ 

ِلُت  ُٕ َِ  ٌَ اَل َلٕٔيُت ثَِوبَا َٔ ًُ أَبٔی ـَِلَحَة اِلَيِىُنزٔیُّ  ٌُ بِ ثَُه َمِىَسا ًُ هَٔصاوٕ اِلُنَىِئفیُّ َحسَّ  َلُه َحِسثِىْٔ َحٔسیّثا َوَسْ اهَّلُ اِلَولٔيُس بِ

 َِ ََٙت ثُهَّ وُِسُت  َس َِ اَل  َٔ َىىْٔ بٔهٔ  َّ ٌِ یَِي نِٔىُت أَ َُ ِّی  إٔن َِ ٔ ِهَّلِل  جُوز اَل لٔی َوَلِيَک بٔالسُّ َٕ َِ ََٙت ثَََل َُ َمزَّإت  َس َِ ِلُت ٔمِثَلَها  ُٕ

 ٔ َىهُ اهَّلُ ب َِ ِجَسّة إَٔلَّ َر َُ ًِ َوِبٕس َيِسُجُس ِهَّلِل  وُل َما ٔم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ بَٔها َخٔفيَئّة  َها َزَرَجّة َوَحقَّ َوِيهُ َر

اَل ٔمِثَل َذلَٔک  َٕ َِ ََِسأَِلُتهُ  ِرَزأئ  ٌُ ثُهَّ َلٕٔيُت أَبَا السَّ اَل َمِىَسا َٔ 

ی، رضحت دعماؿ نب ایب ہحلط رمعیی 

عی ع
ن

دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب رمعفاوبرمعف افزایع، فدیل نب اشہؾ 

 ادیم ےہ ہک اہلل اعتٰیل ےھجم اس ےس عفن اطع رفامںیئ ےگ۔  ےتہک ںیہ ہک ںیم وثابؿ ےس الم وت اؿ ےس

ئ

رعض ایک ہک ےھجم وکیئ دحثی انسی 

رفامےت ںیہ فہ اخومش رےہ۔ ںیم ےن رھپ یہی رعض ایک وت آپ اخومش یہ رےہ نیت ابر ااسی یہ وہا۔ رھپ ےھجم رفامےن ےگل اہلل وک دجسہ 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج دنبہ یھب اہلل اعتٰیل وک اکی دجسہ رکےن )ینعی امنز( اک اامتہؾ ایک رکف ویکہکن ںیم ےن

رکے اہلل اعتٰیل اس دجسہ یک فہج ےس اس اک اکی درہج دنلب رفام دےتی ںیہ افر اکی اطخ اعمػ رفامےتی ںیہ۔ رضحت دعماؿ ےتہک ںیہ 

 ےن یھب ااسی یہ رفامای ۔ رھپ ںیم رضحت اوبدرداء ےس الم اؿ ےس درایتف ایک وت اوہنں

ی، رضحت دعماؿ نب ایب ہحلط  :  رافی

عی ع
ن

دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب رمعفاوبرمعف افزایع، فدیل نب اشہؾ 

 رمعیی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ز افر اس اک رطہقیااقتم امن :   ابب

 دجسے تہب ےس رکےن اک ایبؿ

     1424    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وثناٌ زمصقی، وليس بً مسله، خالس بً یزیس مزی، یوىس بً ميِسة بً حلبس، ظيابهی، حرضت  :  راوی

 وبازہ بً ظامت

ًٔ َیزٔیَس اِلُنِزِی  ًِ َخالٔٔس بِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًٔ َحسَّ َة بِ ًٔ َمِيَِسَ ًِ یُوىَُس بِ  َو

 َّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نَٔي َر َُ َُّه  أمٔت أَى ًٔ العَّ ًِ وَُباَزَة بِ َيابٔهِٔی َو ًِ العُّ ًِ َوِبٕس َيِسجُُس َحِلَبٕس َو وُل َما ٔم ُٕ َه َي لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

تَ  ُِ َِا َي َلُه بَٔها َزَرَجّة  َِ ِيَئّة َوَر َُ َتَب اهَّلُ َلُه بَٔها َحَسَيّة َوَمَحا َوِيهُ بَٔها  َ٘ ِجَسّة إَٔلَّ  َُ ٔ ِهَّلِل  ُجوز ًِ السُّ  ِٙثٔرُوا ٔم

س، انصیحب، رضحت ہدادہ نب اصتم رفامےت ںیہ ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اخدل نب
جلي 

 سیدی رمی، ویسن نب رسیمة نب 

اس ےک ہک اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج دنبہ اہلل اعتٰیل وک اکی دجسہ یھب رکات ےہ اہلل اعتٰیل اس ےک دبہل 

 افر اکی درہج دنلب رفامںیئ ےگ۔ اس ےئل رثکبت دجسے ایک رکف ۔ےئل اکی  یکی ںیھکل ےگ افر اکی انگہ اعمػ رفام دںی ےگ 

س، انصیحب، رضحت ہدادہ نب اصتم :  رافی
جلي 

 ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اخدل نب سیدی رمی، ویسن نب رسیمة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بس ےس ےلہپ دنبے ےس امنز اک اسحب ایل اجےئ اگ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بس ےس ےلہپ دنبے ےس امنز اک اسحب ایل اجےئ اگ

     1425    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ین، وَّی بً زیس، حرضت اىس بً حٙيهابوبرک بً ابی شیبہ ومحنس بً بصار، یزیس بً ہاروٌ، ُّياٌ بً حس :  راوی

 ٌَ َيا ِّ ُُ  ًِ ٌَ َو ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َزیِٕس َحسَّ ًِ َؤَِّی بِ ًٔ حَُسیِٕن َو بِ

اَل لٔی أَبُو هَُزیَِزَة إَٔذا أََتِيَت أَهَِل  َٔ اَل  َٔ  ِْ ِي ٙٔيٕه الؽَّ ًٔ َح ًِ أَىَٔس بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  أَِخبٔرِهُِه أَن َِ َک  ٔمِّصٔ

 ٌِ إٔ َِ ََلةُ اِلَنُِٙتوبَُة  ُب بٔهٔ اِلَىِبُس اِلُنِسلُٔه َیِوَو اِلَٕٔياَمةٔ العَّ َُ َل َما یَُحا ٌَّ أَوَّ ٔ وُل إ ُٕ َه َي لَّ َُ ًِ  َو َها َوإَٔلَّ ٔٔيَل اىُِمزُوا هَِل َلُه ٔم  أََتنَّ

ٔ اِْلَِوَنأل اِلَنرِفُ  َىُل بَٔسائٔز ِّ ؤهٔ ثُهَّ ُي ًِ َتَفوُّ يَؽُة ٔم نَٔلِت اِلرَفٔ ِ٘ ُ ًْ أ ٌَ َلُه َتَفوُّ ٌِ كَا إٔ َِ  ًٕ  وَؼٔة ٔمِثُل َذلَٔک َتَفوُّ

اوبرہریہ ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش فدمحم نب اشبر، سیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ نب نیسح، یلع نب زدی، رضحت اسن نب میکح ےتہک ںیہ ہک رضحت

 ےھجم رفامای بج  م اےنپ رہش فاولں ےک اپس اجؤ وت اؿ وک اتبان ہک ںیم )اوبرہریہ( ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس

املسمؿ دنبے ےس ایقتم ےک رفز بس ےس ےلہپ رفض امنز اک اسحب وہاگ۔ ارگ اس ےن امنزںی وپری یک وہں یگ وت کیھٹ فرہن اہک 

 دوھکی اس ےک اپس لفن ںیہ ؟ ارگ اس ےک اپس لفن وہں ےگ وت رفوضں یک  لیمک ونالف ےک ذرہعی رک دی اجےئ یگ رھپ ابیق اجےئ اگ

 رفض اامعؽ ںیم یھب ااسی یہ وہاگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش فدمحم نب اشبر، سیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ نب نیسح، یلع نب زدی، رضحت اسن نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 بس ےس ےلہپ دنبے ےس امنز اک اسحب ایل اجےئ اگ

     1426    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 َحب، حناز بً ُلنہ، زاؤز بً ابی ہيس، زْارہ بً اوفی، حرضت تنيه زاریاحنس بً ُىيس زارمی، ُلامیٌ بً  :  راوی

ًِ َزاُو  َلَنَة َو َُ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕب َحسَّ ًُ ََحِ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  ارٔمٔیُّ َحسَّ
ٔىيٕس السَّ َُ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ اَرَة بِ َْ ًِ ُز ًٔ أَبٔی هِٔيٕس َو َز بِ

ًِ َتنٔيٕه ال ثَيَ أَِوفَی َو بَّاحٔ َحسَّ ًٔ العَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس لََّه ح و َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ارِٔی َو ثََيا سَّ ٌُ َحسَّ ا َّّ ا َو
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ًُ أَبٔی هِٔيٕس وَ  ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َوَزاُوزُ بِ ًِ َرُجٕل َو ًٔ َو ًِ اِلَحَس اْز أَىَِبأَىَا حَُنِيْس َو ًِ َحنَّ ارِٔی َو ًِ َتنٔيٕه السَّ ًٔ أَِوفَی َو اَرَة بِ َْ ًِ ُز

 ٌِ إٔ َِ ُب بٔهٔ اِلَىِبُس یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ َظََلتُهُ  َُ ُل َما یَُحا اَل أَوَّ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٌِ َلِه اليَّ إٔ َِ تَٔبِت َلُه ىَأَِلّة  ُ٘ َنَلَها  ِ٘ أَ

اَل ا َٔ َنَلَها  ِ٘ ًِ أَ ًِ رَفٔ َیُٙ َي ٔم نٔلُوا بَٔها َما َؼيَّ ِ٘
َ أ َِ  ًٕ ًِ َتَفوُّ ٌَ لَٔىِبسٔی ٔم َٙتٔهٔ اىُِمزُوا َهِل َتجُٔسو ٔ ِبَحاىَهُ لَٔنََلئ ُُ يَؽتٔهٔ ثُهَّ هَّلُ 

 تُِؤَخُذ اِْلَِوَناُل َوََّی َحَسٔب َذلَٔک 

افیف، رضحت میمت داری ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ادمح نب دیعس داریم، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، داؤد نب ایب دنہ، زرارہ نب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دنبے ےس ایقتم ےک رفز بس ےس ےلہپ امنز اک اسحب وہاگ ارگ اس ےن امنزںی وپری وہں یگ 

رفںوتں ےس رفامںیئ ےگ دوھکی ایک وت اس ےک لفن دحیلعہ ےس ےھکل اجںیئ ےگ افر ارگ اس ےن امنز وپری ہن یک وہیگ وت اہلل اعتٰیل اےنپ 

 اؿ یک  لیمک رک دف رھپ ابیق اامعؽ اک اسحب 

ئ

ریمے دنبے ےک اپس لفن ںیہ ؟ وت اؿ ونالف ےک ذرےعی وج رفاضئ اس ےن اضعئ رک دی 

 یھب ایس رطح وہاگ ۔

 رضحت میمت داریادمح نب دیعس داریم، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، داؤد نب ایب دنہ، زرارہ نب افیف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفن امنفاہں ہن ڑپےھ اہجں رفض ڑپےھ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 لفن امنفاہں ہن ڑپےھ اہجں رفض ڑپےھ

     1427    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ليث، حجاج بً وبيس، ابزاہيه بً اُناويل، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ وُبَِيٕس وَ  ًِ َحجَّأج بِ ًِ َلِيٕث َو َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی ًِ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًٔ إ بِ

َو أَِو یَ  سَّ َٕ ٌِ یََت َّی أَ ِه إَٔذا َظَّ ُ٘ اَل أََيِىجٔزُ أََحُس َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ ٔشَنالٔهٔ َيِىىْٔ هَُزیَِزَة َو ًِ َینٔیئهٔ أَِو َو َ أَِو َو
َتأََخَّ
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ِبَحةَ   السُّ

، ثیل، اجحج نب دیبع، اربامیہ نب اامسلیع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع

فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ لفن ڑپےنھ ےگل وت ایک فہ اس ےس اعزج وہات ےہ ہک آےگ ڑبھ اجےئ ای ےھچیپ ٹہ اجےئ ای 

 داںیئ ابںیئ وہ اجےئ ۔

  ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ثیل، اجحج نب دیبع، اربامیہ نب اامسلیع، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 لفن امنفاہں ہن ڑپےھ اہجں رفض ڑپےھ

     1428    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ٔتیبہ، ابً وہب، وثناٌ بً وفاٍ، وفاٍ، حرضت مٍیرہ بً شىبہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 ًِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوَفإئ َو ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًُ َوهِٕب َو ثََيا ابِ ُٔتَِیَبُة َحسَّ ثََيا  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ اِلُنٍٔی َحسَّ ًٔ ُشِىَبَة أَ َرةٔ بِ

َّی ِٔيهٔ اِلَنُِٙتو أمهٔ الَّٔذی َظَّ َٕ َٔماُو فٔی ُم ِْ ِّی ا اَل ََل ُيَعَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ثََيا َر ی َوِيُه َحسَّ َّْ یَتََيهَّ بََة َحً

 ٔ ًِ أَب ُة َو ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ًُ وُبَِيٕس اِلحِٔنٔص ثٔیرُ بِ َ٘ ًِ ٔ َو ًِ اِلُنٍٔیَرة ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوَفإئ َو ٌَ بِ ًِ وُِثَنا نٔيیٔمِ َو ًٔ التَّ ی َوِبٔس الزَِّحَن

لََّه ىَِحَوهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  اليَّ

 فآہل فملس ےن رفامای دمحم نب ٰییحی، ہبیتق، انب فبہ، امثعؿ نب اطعء، اطعء، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

 اامؾ ےن اہجں رفض امنز ڑپاھںیئ فںیہ لفن امنز ہن ڑپےھ ہکلب فاہں ےس ٹہ اجےئ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 دمحم نب ٰییحی، ہبیتق، انب فبہ، امثعؿ نب اطعء، اطعء، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دجسم ںیم امنز ےک ےئل اکی ہگج ہشیمہ

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 دجسم ںیم امنز ےک ےئل اکی ہگج ہشیمہ

     1429    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، حنيس بً جىرف، جىرف، تنيه بً محنوز، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي ابوبرش برک بً خلْ، یحٌ

 وبسالزحنً بً شبل

ثََيا َیحِ  ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔىيسٕ َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس  ٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ

وُل اهَّلٔ ُُ اَل ىََهی َر َٔ ًٔ ٔشِبٕل  ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ َمِحُنوزٕ َو ًِ َتنٔئه بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًُ َجِىرَفٕ َو لََّه اِلَحنٔئس بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

بُٔي َو  َشٔة السَّ ًِ رٔفِ َزأب َوَو ٍُ ةٔ اِل ًِ َنِْقَ ًِ ثَََل ُٕ َو ًُ اِلَبٔىیرُ َو َنا یُوـٔ َ٘ ِّی ِٔيهٔ  ٌَ الَّٔذی يَُعَّ ًَ الزَُّجُل اِلَنکَا ٌِ یُوـٔ  أَ

 ےتہک 
 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک اوبرشب رکب نب ،فل، ٰییحی نب دیعس، دیمح نب رفعج، رفعج، میمت نب ومحمد، رضحت دبعارلنمح نب ش

عنم رفامای اکی ّوکے یک رطح وھٹںیگن امرےن ےس )ینعی دلجی وھچےٹ ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت ابوتں ےس 

وھچےٹ دجسے رکان افر ہسلج یھب وپری رطح ہن رکان( دفرسے دردنے یک رطح ابزف اھچبےن ےس )دجسہ ںیم ابزف زنیم رپ اھچب دانی 

 ےسیج افٹن اینپ ہگج نیعتم رک اتیل ےہ ۔ ےسیج اتکڑیھب ای اھچبات ےہ( رسیتے امنز ڑپےنھ ےک ےئل لقتسم وطر رپ اکی نیعتم رک انیل

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک اوبرشب رکب نب ،فل، ٰییحی نب دیعس، دیمح نب رفعج، رفعج، میمت نب ومحمد، رضحت دبعارلنمح نب  :  رافی

 
 

 

 ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب
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 دجسم ںیم امنز ےک ےئل اکی ہگج ہشیمہ

     1430    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 يىٕوب بً حنيس بً كاُب، مٍیرة بً وبسالزحنً مدزومی، یزیس بً ابی وبيس، حرضت ُلنہ بً ا٘وً :  راوی

ًِ َیزٔیَس  ًٔ اِلَنِدزُومٔیُّ َو ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا اِلُنٍٔیَرةُ بِ
ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ َحسَّ َلَنَة بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی وُبَِيٕس َو بِ

ُفَواىَةٔ  ُِ ُ ٔلَی اِْل َيِىنُٔس إ َِ َهی  ِبَحٔة الؽُّ ُُ ٔلَی  تٔی إ
ِ ٌَ َیأ َُّه كَا ًٔ أَى َو ِ٘ ِّی َها هَُيا اِْلَ ُٔوُل َلُه أَََل ُتَعَّ َ أ َِ یّبا ٔمِيَها  ُيَعِل رَقٔ َِ  ْٔ ٌَ اِلُنِعَح زُو

َه یََتََحَّ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِّی َرأَیُِت َر ٔن وُل إ ُٕ َي َِ ٔلَی َبِىٔؾ ىََواؤی اِلَنِسجٔٔس  اَو َوأُٔشیرُ إ َٕ  ی َهَذا اِلُن

ریغمۃ نب دبعارلنمح زخمفیم، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اچتش یک وقعیب نب دیمح نب اکبس، 

امنز ےک ےئل آےت وت اس وتسؿ ےک اپس اجےت اہجں فحصم راھک راتہ ےہ اس ےک رقبی یہ امنز ڑپےتھ۔ سیدی نب ایب دیبع ےتہک ںیہ 

نب اوکع ےس اہک آپ اہیں امنز ویکں ںیہن ڑپےتھ ؟ وت رفامےن ےگل ںیم ےن دجسم ےک اکی وکےن یک رطػ ااشرہ رک ےک رضحت ہملس 

 ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اقمؾ اک دصق رکےت داھکی ۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمۃ نب دبعارلنمح زخمفیم، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ےک ےئل وجات ااتر رک اہکں رےھک ؟

 ااقتم امنز افر اس اک رطہقی :   ابب

 امنز ےک ےئل وجات ااتر رک اہکں رےھک ؟

     1431    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ابً جزیج، محنس بً وباز، حرضت وبساهَّل بً ُائب :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

ًٔ َوبَّازٕ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َو

َجَىَل َنِىَليِ َوِبٔس اهَّلٔ  َِ ِتٔح  َّ َّی یَِوَو اِل لََّه َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَیُِت َر َٔ ائٔٔب  ًٔ السَّ ٔ  بِ ًِ َيَسارٔه  هٔ َو

 ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس، انب رججی، دمحم نب ہداد، رضحت دبعاہلل نب اسبئ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل

 فملس وک حتف ہکم ےک دؿ امنز ڑپےتھ داھکی آپ ےن اےنپ وجےت ابںیئ اجبن ااترے ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس، انب رججی، دمحم نب ہداد، رضحت دبعاہلل نب اسبئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر اس اک رطہقی ااقتم امنز :   ابب

 امنز ےک ےئل وجات ااتر رک اہکں رےھک ؟

     1432    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُحٖ بً ابزاہيه بً حبيب و محنس بً اُناويل، وبسالزحنً محاربی، وبساهَّل بً ابی ُىيس، ابوُىيس، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ًٔ اِلُنَحا ثََيا َوِبُس الزَِّحَن اََل َحسَّ َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ًٔ َحبٔيٕب َوُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه بِ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ٔىئس َحسَّ َُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ رٔبٔیُّ َو

َّی ا وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ٔىيٕس َو َُ ًٔ أَبٔی  ٌِ َخَلِىَتُهَنا بِ إٔ َِ َسَمِيَک  َٔ َه أَِلزِٔو َنِىَلِيَک  لَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

ُتِؤذَٔی َم  َِ ًِ َینٔیٔن َظاحٔبَٔک َوََل َوَرائََک  ًِ یَنٔیئَک َوََل َو اِجَىِلُهَنا بَیَِن رِٔجَلِيَک َوََل َتِجَىِلُهَنا َو َک َِ َّ  ًِ َخِل

ااحسؼ نب اربامیہ نب بیبح ف دمحم نب اامسلیع، دبعارلنمح احمریب، دبعاہلل نب ایب دیعس، اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ وجےت اپؤں ںیم روھک۔ ارگ ااترف وت اؿ وک دقومں ےک درایمؿ ںیم روھک۔ ہن داںیئ 

  افر ہن یہ ےھچیپ ہک ںیہک )اؿ یک فہج ےس( ےھچیپ فاولں وک فیلکت اچنہپؤ۔ہن ابںیئ

 اقحس نب اربامیہ نب بیبح ف دمحم نب اامسلیع، دبعارلنمح احمریب، دبعاہلل نب ایب دیعس، اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ : ابب

 امیبر یک ایعدت

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1433    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً َسی، ابواَلحوػ، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی :  راوی

ثََيا  ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ أَبُو اِْلَِحَؤػ َو

ٓٔ ُيَسِلُه َوَلِيهٔ إَٔذا َلَٕٔيُه َویُجٔیبُُه إَٔذا َزَواُه َو  ْة بٔاِلَنِىزُو تَّ ُٔ َه لِٔلُنِسلٔٔه َوََّی اِلُنِسلٔٔه  لَّ َُ إَٔذا َوَفَس َوَيُىوزُُه إَٔذا  يَُصِنُتهُ َو

ٔسهٔ  ِّ  َمزَٔؿ َویَتَِبُي ٔجَياَزَتُه إَٔذا َماَت َویُٔحبُّ َلُه َما یُحٔبُّ لَٔي

انہد نب رسی، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ ےک 

ےس الماقت وہ وت السؾ رکے ارگ فہ دوعت رکے وت وبقؽ رکے بج ےکنیھچ وت اس وک  املسمؿ ےک ذہم ھچ قح ںیہ۔ بج اس

 اہلل( ہہک وجاب دے امیبر وہ وت ایعدت رکے افر وفت وہ اجےئ وت اےکس انجزہ ںیم رشکی وہ افر اےکس ےئل فہ بس ھچک دنسپ 
َ
َمُک
ج

ر )ن َ

 رکے وج اےنپ ےئل دنسپ رکات وہ ۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اوباقحس، احرث، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1434    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، وبسالحنيس بً جىرف، جىرف، حٙيه بً اِلح، حرضت  :  راوی ابوبرش برک بً خلْ و محنس بً بصار، یحٌ

 ابومسىوز

ثََيا َوِبُس  ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َبصَّ ُس بِ ْٕ َوُمَحنَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ًِ  َحسَّ ًُ َجِىرَفٕ َو أَبٔيهٔ  اِلَحنٔئس بِ

اَل لِٔلُنِسلٔٔه َوََّی الِ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔی َمِسُىوزٕ َو َلَح َو ِِ ًٔ أَ ٙٔئه بِ ًِ َح ُنِسلٔٔه أَِربَُي خََٔلٕل ُيَصِنُتُه إَٔذا َو

 َمزَٔؿ َوَفَس َویُجٔیبُُه إَٔذا َزَواُه َوَيِصَهُسُه إَٔذا َماَت َوَيُىوزُُه إٔذَا 

 اوبرشب رکب نب ،فل ف دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، رفعج، میکح نب احلف، رضحت اوبوعسمد ےس رفاتی ہک یبن یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ ےک )دفرسے( املسمؿ رپ اچر قح ںیہ بج ےکنیھچ وت وجاب دے البےئ وت اس ےک اپس اجےئ 

 وت انجزہ ںیم رشکی وہ امیبر وہ اجےئ وت ایعدت رکے ۔ رم اجےئ

 اوبرشب رکب نب ،فل ف دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، رفعج، میکح نب احلف، رضحت اوبوعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1435    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی
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َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ برِٔشٕ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو

ِٖ اِلُنِسلٔٔه َوََّی اِلُنِسلٔٔه  ًِ َح لََّه َخِنْس ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔ َوُشُهوزُ اِلجَٔياَزةٔ َوؤَياَزةُ  اهَّلٔ َظَّ ِوَوة ٔة َوإَٔجابَُة السَّ حٔيَّ َرزُّ التَّ

 اِلَنزٔیٔؾ َوَتِصنٔيُت اِلَىاـٔٔس إَٔذا َحنَٔس اهَّلَ 

املسمؿ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

د ُ ہلل( ےہک
َم
ح
ل

 وت ےک املسمؿ رپ اپچن قح ںیہ السؾ اک وجاب دانی دوعت وبقؽ رکان انجزہ ںیم رشکی وہان امیبر یک ایعدت رکان ےنکنیھچ رپ )َا

 اہلل( انہک ۔
َ
َمُک
ج

ر  )ن َ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1436    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظيىانی، ُّياٌ، ميٙسر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

 ُٕ ًَ اِلُنِيَٙٔسرٔ َي َس بِ نِٔىُت ُمَحنَّ َُ اَل  َٔ  ٌُ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِيَىانٔیُّ َحسَّ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ نِٔىُت َجابَٔز بِ َُ وُل 

لََّه َمأشّيا َوأَبُو برَِکٕ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل َواَزنٔی َر ُٕ َلَنةَ  َي َُ  َوأَىَا فٔی بَىْٔ 

دمحم نب دبعاہلل اعنصین، ایفسؿ، دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب لچ رک 

 ریمی ایعدت وک رشتفی الےئ ہکبج ںیم ونب ہملس ںیم اھت )دمہنی ےس دف  لی دفر ےہ( ۔

 ؿ، دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہللدمحم نب اعنصین، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1437    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، مسلنہ بً وَّی، ابً جزیج، حنيس ـویل، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًِ أَ  ؤیٔل َو ًِ حَُنِيٕس الفَّ ًُ ُجَزیِٕج َو ثََيا ابِ ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َمِسَلَنُة بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٌَ َحسَّ اَل كَا َٔ ًٔ َمالٕٔک  ىَٔس بِ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ُّْ َظَّ ٔي لََّه ََل َيُىوزُ َمزٔيّؽا إَٔلَّ َبِىَس ثَََل ُٕ  اليَّ َُ  َو

اشہؾ نب امعر، ہملسم نب یلع، انب رججی، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت رات 

 دعب امیبر یک ایعدت رفامےت ےھت ۔

 لی، رضحت اسن نب امکلاشہؾ نب امعر، ہملسم نب یلع، انب رججی، دیمح وط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1438    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً محنس بً ابزاہيه تيیم، محنس بً ابزاہيه تيیم، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، وٕبہ بً خالس ُٙونی، موس

 ابوُىيس خسری

 ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ ُموَسْ بِ ُٙونٔیُّ َو ًُ َخالٕٔس السَّ َبُة بِ ِٕ ثََيا وُ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی بَِزاهٔيَه التَِّيیٔمِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو  َو

ُس  ِّ َي َِ َه إَٔذا َزَخِلُتِه َوََّی اِلَنزٔیٔؾ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  ٌَّ َذلَٔک ََل َُ ٔ إ َِ وا َلهُ فٔی اِْلََجٔل 
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ِّٔس اِلَنزٔیٔؾ   َیزُزُّ َشِيّئا َوهَُو َیٔفيُب بَٔي

ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل وکسین، وم،ٰی نب دمحم نب اربامیہ یمیت، دمحم نب اربامیہ یمیت، رضحت اوبدیعس دخری ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اوبرکب نب 

ںیہن اتکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م امیبر ےک اپس اجؤ وت اس وک زدنیگ یک ادیم دالؤ ویکہکن ہی یسک زیچ وک ولاٹ وت 

  امیبر ےک دؽ وک وخش رک داتی ےہ ۔نکیل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل وکسین، وم،ٰی نب دمحم نب اربامیہ یمیت، دمحم نب اربامیہ یمیت، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں اک ایبؿانجز :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1439    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسً بً وَّی خَلل، ظّواٌ بً ہبیرة، ابومٙین، ورکمہ، حرضت ابً وباس :  راوی

َمَة وَ  ًِ ورِٔکٔ ٙٔیٕن َو ثََيا أَبُو َم ًُ هَُبیَِرَة َحسَّ ٌُ بِ َوا ِّ ثََيا َظ ُل َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس َّی َحسَّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ

اَل أَِشَتهٔی ُخِبزَ بُ  َٔ اَل َما َتِصَتهٔی  َٕ َِ لََّه َواَز َرُجَّل  َُ ٕ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ ؤِيَسُه ُخِبزُ بُزٓ ًِ كَا لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٔ  ٕ زٓ

ِه َشِيّئا ُ٘ لََّه إَٔذا اِشَتَهی َمزٔیُؾ أََحٔس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٔ ٔلَی أَخٔيهٔ ثُهَّ  ِلَیِبَىِث إ ِلُيِفٔىِنهُ  َِ َِ 

نسح نب یلع الخؽ، وفصاؿ نب ریبہة، اوبنیکم، رکعہم، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمد یک 

 ایعدت یک وت اس وک وپاھچ سک زیچ یک وخاشہ ےہ ؟ ےنہک اگل دنگؾ یک رفیٹ یک۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس دنگؾ یک

اےنپ اھبیئ ےک اہں جیھب دے رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس یسک ےک امیبر وک یسک زیچ یک وخاشہ وہ وت  رفیٹ وہ وت

 اس وک فہ زیچ الھک دے ۔

 نسح نب یلع الخؽ، وفصاؿ نب ریبہة، اوبنیکم، رکعہم، رضحت انب ہداس :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1440    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ حنانی، اونض، یزیس رٔاشْ، حرضت اىس بً مالک :  راوی  ُّياٌ بً و٘يي، ابویحٌ

ًُ َو٘ٔيٕي  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اَل َزَخَل اليَّ  َحسَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ِْ َو أش َٔ ًِ َیزٔیَس الزَّ ًِ اِْلَِوَنٔض َو انٔیُّ َو ثََيا أَبُو َیِحٌَْ اِلحٔنَّ
ُّْ َحسَّ ٔي

َف  َِ اَل َنَىِه  َٔ ِىکّا  َ٘ اَل أََتِصَتهٔی َشِيّئا أََتِصَتهٔی  َٕ َِ َه َوََّی َمزٔیٕؾ َيُىوزُُه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َلبُوا َلهُ َظَّ

ایفسؿ نب فعیک، اوبٰییحی امحین، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی امیبر ےک اپس 

ایعدت ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ۔ آپ ےن وپاھچ سک زیچ یک وخاشہ ےہ ؟ ایک رفیٹ یک وخاشہ ےہ ؟ ےنہک اگل یج۔ وت ولوگں ےن اس 

 فیٹ اوگنایئ ۔ےئلیک ر

 ایفسؿ نب فعیک، اوبٰییحی امحین، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت

     1441    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جىرف بً مسارف، ٘ثیر بً ہصاو، جىرف بً بزٔاٌ، مينوٌ بً مہزاٌ، حرضت ونز بً خفاب :  راوی

ًٔ ٔمهِ  ٌٔ بِ ًِ َمِيُنو ٌَ َو ا َٔ ًُ بُزِ ثََيا َجِىرَفُ بِ ًُ هَٔصاوٕ َحسَّ ثٔیرُ بِ َ٘ ثَىْٔ  ًُ ُمَسارٔفٕ َحسَّ ثََيا َجِىرَفُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ وَُنَز بِ ٌَ َو أب َزا اِلَدفَّ
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 ٌَّ ٔ إ َِ ٌِ یَِسوَُو َلَک  ُنزُِه أَ َِ لََّه إَٔذا َزَخِلَت َوََّی َمزٔیٕؾ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل لٔی اليَّ َٔ اَل  ُسَوأئ اِلَنََلئَٔٙةٔ  َٔ َ٘  زَُوائَُه 

ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رفعج نب اسمرف، ریثک نب اشہؾ، رفعج نب رباقؿ، ومیمؿ نب  رہاؿ، رضحت رمع نب اطخب رفامےت

 ےن ےھجم رفامای بج  م امیبر ےک اپس اجؤ اس ےس وہک ہک اہمترے قح ںیم داع رکے ویکہکن اس یک داع رفںوتں یک داع ےک ربارب ےہ ۔

 رفعج نب اسمرف، ریثک نب اشہؾ، رفعج نب رباقؿ، ومیمؿ نب  رہاؿ، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیبر یک ایعدت اک وثاب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت اک وثاب

     1442    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، حٙه، وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی، حرضت وَّی :  راوی

ًِ َوِبٔس الزَّ َٙٔه َو ًِ اِلَح ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا اَل َحسَّ َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًٔ أَبٔی َلِيََّی َو ًٔ بِ ِحَن

 ُُ نِٔىُت َر ٔة اِلَجئَّة َُ َِ ا ْ فٔی ََخَ ََ ًِ أَتَی أََخاُه اِلُنِسلَٔه َوائّٔسا َم وُل َم ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو إٔذَا وَل اهَّلٔ َظَّ َِ َّْ یَِجلَٔس  َحً

 َْ َّْ یُِنٔس َْ َمَلٕک َحً ٌَ أَِل ِبُىو َُ َّی َوَلِيهٔ  ٌَ ٌُِسَوّة َظَّ ٌِ كَا إٔ َِ ٌَ  َجَلَس ٌََنَزِتُه الزَِّحَنُة  ِبُىو َُ َّی َوَلِيهٔ  ٌَ َمَساّئ َظَّ ٌِ كَا ٔ َوإ

َّْ ُيِعبَٔح  َْ َمَلٕک َحً  أَِل

ہی  امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

آراہ وہ وت فہ تن ںیم لچ راہ ےہ اہیں کت ہک ھٹیب اجےئ افر بج فہ ھٹیب اجےئ وت رفامےت انس وج اےنپ املسمؿ اھبیئ یک ایعدت ےک ےیل 

را ت اس وک ڈاھپن یتیل ےہ ارگ حبص اک فتق وہ وت اشؾ کت رتس زہار رفےتش اس ےک ےئل را ت ف ششخب یک داع رکےت ںیہ افر ارگ اشؾ 

 اک فتق وہ وت حبص کت رتس زہار رفےتش اس ےک ےئل داع رکےت ںیہ ۔
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 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ایعدت اک وثاب

     1443    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، یوُْ بً يىٕوب، ابوُياٌ ٔسنَّی، وثناٌ بً ابی ُوزة، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٌَ بِ  ًِ وُِثَنا ِسَنَّٔیُّ َو َٕ ٌٕ اِل َيا ُٔ ثََيا أَبُو 
وَب َحسَّ ُٕ ًُ َيِى ُْ بِ ُُ ثََيا یُو إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ِوَزَة َو َُ أَبٔی هَُزیَِزَة ًٔ أَبٔی 

َنأئ ـِٔبَت َوـَا ًِ السَّ ًِ َواَز َمزٔيّؽا ىَاَزی ُمَيازٕ ٔم َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  أَِت َٔ َب َمِنَصاَک َوَتَبوَّ

ًِ اِلَجيَّةٔ َمِيزَّٔل   ٔم

ی، امثعؿ نب ایب وسدة

مِّ
َس

، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب اشبر، ویفس نب وقعیب، اوبانسؿ 

 رفامای وج یسک امیبر یک ایعدت رکے وت آامسؿ ےس اکی رفہتش االعؿ رکات ےہ ہک  م ےن وخب ایک افر اہمترا انلچ یھب دنسپدیہ ےہ افر  م ےن

 تن ںیم رھگ انب ایل ۔

ی، امثعؿ نب ایب وسدة، رضحت اوبرہریہدمحم نب اشبر، ویفس نب وقعیب، اوبانسؿ  :  رافی

مِّ
َس

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تّیم وک ال اہل اال اہلل یک نیقلت رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک ال اہل اال اہلل یک نیقلت رکان
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     1444    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابوخالس احنز، یزیس بً ٘يساٌ، ابوحازو ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی َحازٔ  ٌَ َو ِيَسا َ٘  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  وٕ َو

ِه ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ  ُ٘ يُوا َمِوَتا ِٕ َه َل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ ، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  اہلل یک نیقلت ایک رکف ۔
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
 اراشد رفامای اےنپ رمدفں )ینعی رقبی ارملگ( وک ل

 سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ ، رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک ال اہل اال اہلل یک نیقلت رکان

     1445    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ونارة، حرضت ابوُىيس  :  راوی ، وبسالزحنً بً مہسی، ُلامیٌ بً بَلل، ونارة بً ٌزیہ، یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 خسری

ًِ وَُناَرَة بِ  ًٔ بََٔلٕل َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َیِحٌَ َحسَّ ًٔ وَُناَرَة ًٔ ٌَزٔیََّة َو ْ بِ

ِه ََل إَٔلهَ  ُ٘ يُوا َمِوَتا ِٕ َه َل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی    إَٔلَّ اهَّلُ َو

ری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، امیلسؿ نب البؽ، امعرة نب زغہی، ٰییحی نب امعرة، رضحت اوبدیعس دخ

  اہللِ یک نیقلت ایک رکف۔
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ رمےن فاولں وک ل
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 دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، امیلسؿ نب البؽ، امعرة نب زغہی، ٰییحی نب امعرة، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک ال اہل اال اہلل یک نیقلت رکان

     1446    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ابووامز، ٘ثیر بً یزیس، اُحٖ بً وبساهَّل بً جىرف، حرضت وبساهَّل بً جىرف :  راوی

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  َٖ بِ َح ُِ ٔ ًِ إ ًُ َزیِٕس َو ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َجِىرَفٕ َو بِ

وُل ا ُُ ٌَ اهَّلَٔر ِبَحا ُُ یُه  ِه ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ اِلَحلٔيُه اِلرَکٔ ُ٘ يُوا َمِوَتا ِٕ َه َل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َرِب اِلَىزِٔط اِلَىٔمئه اِلَحِنُس ِهَّلِل هَّلٔ َظَّ

اَل أَِجَوزُ  َٔ َْ لِِٔلَِحَيأئ  ِي َ٘ وَل اهَّلٔ  ُُ الُوا یَا َر َٔ  َوأَِجَوزُ  َرِب اِلَىاَلنٔیَن 

رضحت دبعاہلل نب رفعج رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اشبر، اوباعرم، ریثک نب سیدی، ااحسؼ نب دبعاہلل نب رفعج،

ِ
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 ُ
 
رِث
َ ْ

ُم اْل
 

لِی
َ
ح
ْ ل

ُ ا
َ
  اّلّل
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 فملس ےن رفامای اےنپ رمےن فاولں وک اؿ املکت یک نیقلت ایک رکف ل

ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ح
ْ ل

 ا
ِ
م
 

ِی

 

ْعَغ
ل

ِش ا
ْ
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ْ
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ِّ
ب
َ
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 احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! زدنہ ےئلیک ہی داع ڑپانھ اسیک ےہ؟ رفامای تہب دمعہ ےہ تہب دمعہ ےہ ۔
َ

 

ن
 
ِمي

َ ل

 
َ
 اْْل

 رفعجدمحم نب اشبر، اوباعرم، ریثک نب سیدی، اقحس نب دبعاہلل نب رفعج، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومت ےک رقبی امیبر ےک اپس ایک ابت یک اجےئ ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت ےک رقبی امیبر ےک اپس ایک ابت یک اجےئ ؟
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     1447    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، شٕيٖ، حرضت او ُلنہ :  راوی

 ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَلِت  َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  ٖٕ َو   َشٕٔي

ٌَّ اِلنَ  إٔ َِ ولُوا َخیِّرا  ُٕ َِ تُِه اِلَنزٔیَؾ أَِو اِلَنِيَت  َه إَٔذا َحرَضِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا َر َلنَّ َِ  ٌَ ولُو ُٕ ٌَ َوََّی َما َت ََٙة یَُؤِميُو ٔ ََلئ

 َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ َلَنَة أََتِيُت الئَّي َُ ُههَّ اٌرِٔفِ لٔی َماَت أَبُو 
ُٔولٔی اللَّ اَل  َٔ ِس َماَت  َٔ َلَنَة  َُ ٌَّ أَبَا  ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ ِلُت یَا َر ُٕ

و ُُ ْس َر ًِ هَُو َخیِْر ٔمِيُه ُمَحنَّ َبىْٔ اهَّلُ َم َٕ أَِو َِ َىِلُت  َّ َِ اَلِت  َٔ ّيْ َحَسَيّة  ِٕ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َوَلُه َوأَِؤِٕبىْٔ ٔمِيهُ وُ لََّه ُل اهَّلٔ َظَّ َُ 

 م  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج

یبن  امیبر ای رمےن فاےل ےک اپس اجؤ وت الھبیئ یک ابت وہک ویکہکن رفےتش اہمتری ابوتں رپ آنیم ےتہک ںیہ۔ بج اوبہملس اک ااقتنؽ وہا وت ںیم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اوبہملس وفت وہ ےئگ۔ آپ ےن رفامای ہی داع اموگن 

اہلل اے اہلل ریمی افر اؿ یک ششخب رفام دےئجی افر ےھجم اؿ اک رتہب دبؽ اطع رفام دےئجی۔ اؾ ہملس یتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی داع امگن یل افر 

 ۔اعت

ئ

ی ا وبہملس ےس رتہب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اطع رفام دی 
 ه
ح
م

 ٰیل ےن 

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿانجزفں  :   ابب

 ومت ےک رقبی امیبر ےک اپس ایک ابت یک اجےئ ؟

     1448    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً حسً بً شٕيٖ، ابً مبارک، ُلامیٌ تيیم، وثناٌ، حرضت مىٕل بً يسار :  راوی

ًُ أَبٔی َشِیَبَة حَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ًِ أَبٔی وُِثَنا ٌَ التَِّيیٔمِ َو َلامِیَ ُُ  ًِ ًٔ اِلُنَباَرٔک َو ًِ ابِ ٖٕ َو ًٔ َشٕٔي ًٔ بِ ًُ اِلَحَس ثََيا َؤَّیُّ بِ
سَّ
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َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َيَسإر  ًِ َمِىٕٔٔل بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ُؤهَ  َوَلِيَس بٔاليَِّهٔسِی َو ِه َيِىىْٔ ارِقَ ُ٘ ا ؤِيَس َمِوَتا

 یس

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب نسح نب قیقش، انب ابمرک، امیلسؿ یمیت، امثعؿ، رضحت لقعم نب اسیر رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ رمدفں )رقبی ارملگ( ےک اپس وسرۃ نیسٰی ڑپاھ رکف۔

 ، یلع نب نسح نب قیقش، انب ابمرک، امیلسؿ یمیت، امثعؿ، رضحت لقعم نب اسیراوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت ےک رقبی امیبر ےک اپس ایک ابت یک اجےئ ؟

     1449    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً اُناويل، محاربی، محنس بً اُحٖ، حار ُ بً ِؽيل، زہزی،  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 وبسالزحنً بً ٘ىب بً مالک، حرضت ٘ىب بً مالک

ثَيَ  ٌَ ح و َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َجنٔيّىا َو
َنٔىيَل َحسَّ ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ا ُمَحنَّ

اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ َمالٕٔک َو ِىٔب بِ َ٘  ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًِ الزُّهِزِٔی َو َُِؽِيٕل َو  ًٔ ًِ اِلَحار ُٔٔ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ َِاةُ إ ِىّبا اِلَو َ٘ ِت  ا َحرَضَ َلنَّ

 ُ أِ َوَلِيهٔ مٔ أََتِتُه أ ارِقَ َِ ََُِلىّا  ٌِ َلٕٔيَت  ٔ ًٔ إ اَلِت یَا أَبَا َوِبٔس الزَِّحَن َٕ َِ ًٔ َمِىزُوٕر  َٔاَل ٌرََفَ اهَّلُ وُّ برِٔشٕ بِٔيُت اِلبََرأئ بِ ََلَو  ىِْ السَّ

ًٔ أََما  اَلِت َیا أَبَا َوِبٔس الزَِّحَن َٔ ًِ َذلَٔک  ُل ٔم ٍَ ًُ أَِش ٌَّ َلٔک َیا أُوَّ برِٔشٕ ىَِح ٔ وُل إ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىَت َر َُ

ُهَو َذاَک  َِ اَلِت  َٔ اَل بَََّی  َٔ ٔ اِلَجئَّة  ُٖ بَٔصَجز ٕ ُخرِضٕ َتِىلُ  أَِرَواَح اِلُنِؤٔمئیَن فٔی ـَیِر

دمحم نب ٰییحی، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب اامسلیع، احمریب، دمحم نب ااحسؼ ، احرث نب لیضف، زرہی، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت 

بعک نب امکل یک فافت اک بج فتق آای وت رضحت اؾ رشب تنب رباء نب رعمفر آںیئ افر ےنہک ںیگل اایوبدبعارلنمح ارگ  م الفں ےس ولم وت 
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رطػ ےس السؾ انہک۔ ےنہک ےگل اے اؾ رشب اہلل اہمتری رفغمت رفامےئ ںیمہ این رفتص اہکں وہیگ )ہک السؾ اس وک ریمی 

یت اچنہپںیئ( وت ےنہک ںیگل اایوبدبعارلنمح  م ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت ہن انس ہک ؤمنینم یک رفںیح رپدنفں ںیم وہ

  ںیہ ےنہک ےگل ویکں ںیہن )رضفر انس ےہ( ےنہک ںیگل ا  رھپ یہی ابت ےہ ۔ںیہ وج تن ےک درتخ ےس ےتکٹل رھپےت

دمحم نب ٰییحی، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب اامسلیع، احمریب، دمحم نب اقحس، احرث نب لیضف، زرہی، دبعارلنمح نب بعک نب امکل،  :  رافی

 رضحت بعک نب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت ےک رقبی امیبر ےک اپس ایک ابت یک اجےئ ؟

     1450    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، یوُْ بً ماجصوٌ، محنس بً ميٙسر، حرضت محنس بً ميٙس رحنة وليہ :  راوی ْٰ  احنس بً ازہز، محنس بً ويس

ثََيا ُمَحنَّ  ٌٔ َحسَّ ًُ اِلَنأجُصو ُْ بِ ُُ ثََيا یُو ًُ ؤيَسْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَهز ثََيا أَِحَنُس بِ اَل َزَخِلُت َحسَّ َٔ َٙٔسرٔ  ًُ اِلُنِي ُس بِ

ََلَو  َوََّی لََّه السَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ أِ َوََّی َر ِلُت ارِقَ ُٕ َِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َوهَُو یَُنوُت  ٔ بِ  َجابٔز

 ہیلع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اجرب نب 

 

مة
ج
ادمح نب ازرہ، دمحم نب ٰیسیع، ویفس نب اموشجؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت دمحم نب دکنم ر

 اپس ایگ فہ رقبی ارملگ ےھت وت ںیم ےن رعض ایک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ریما السؾ رعض ےئجیک دبعاہلل ےک

 اگ ۔

 ہیلع :  رافی

 

مة
ج
 ادمح نب ازرہ، دمحم نب ٰیسیع، ویفس نب اموشجؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت دمحم نب دکنم ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ومنمئ وک زنع ینعی ومت یک یتخس ںیم ارج ف وثاب احلص وہات ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومنمئ وک زنع ینعی ومت یک یتخس ںیم ارج ف وثاب احلص وہات ےہ

     1451    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 او بً ونار، وليس بً مسله، اوزاعی، وفاٍ، حرضت وائصہہص :  راوی

ًِ َوائَٔصَة أَ  ًِ َوَفإئ َو ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو
ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر

َه َزَخَل َوَلِيَها َوؤِيَس  لَّ َُ اَل َلَها ََل َو َٔ َه َما بَٔها  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ا َرأَی اليَّ َلنَّ َِ ُه اِلَنِوُت  ُٕ َتبَِتئٔٔسْ َها َحنٔيْه َلَها َیِديُ

ًِ َحَسَياتٔهٔ  ٌَّ َذلَٔک ٔم إٔ َِ  َوََّی َحنٔينٔٔک 

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، افزایع، اطعء، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس آےئ اس 

فتق اؿ ےک اپس اؿ اک اکی رہتش دار یھب اھت نج اک دؾ ٹھگ راہ اھت )ومت رقبی یھت( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت 

 داھکی وت رفامای اےنپ رہتش دار رپ نیگمغ تم وہان ویکہکن ہی یھب اس یک ویکینں ںیم ےس ےہ ۔ اعہشئ یک رپاشیین وک

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، افزایع، اطعء، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومنمئ وک زنع ینعی ومت یک یتخس ںیم ارج ف وثاب احلص وہات ےہ

     1452    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، مثىْ بً ُىيس، ٔتازة، ابً بزیسة، حرضت بزیسہ :  راوی  برک بً خلْ ابوبرش، یحٌ
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ْٕ أَبُو ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ٌَّ  َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ أَ ًٔ بَُزیَِسَة َو ًِ ابِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ َّْ بِ ًِ اِلُنَثى ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ برِٔشٕ َحسَّ

ٗٔ اِلَجبٔیٔن  ًُ یَُنوُت بَٔىَز اَل اِلُنِؤٔم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  اليَّ

نب دیعس، اتقدة، انب ربدیة، رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکب نب ،فل اوبرشب، ٰییحی نب دیعس، ینثم 

 رفامای ومنم اشیپین ےک ہنیسپ ےس رمات ےہ ۔

 رکب نب ،فل اوبرشب، ٰییحی نب دیعس، ینثم نب دیعس، اتقدة، انب ربدیة، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومنمئ وک زنع ینعی ومت یک یتخس ںیم ارج ف وثاب احلص وہات ےہ

     1453    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ  :  راوی ْٰ بً رکزو، محنس بً ٔيس، ابوبززة، حرضت ابوموس  روح بً رفج، نّص بً حناز، موس

ِيٕس وَ  َٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َزوٕ َو ًُ رَکِ ثََيا ُموَسْ بِ ازٕ َحسَّ ًُ َحنَّ ثََيا َنِّصُ بِ ٔج َحسَّ ًُ اِلرَفَ ثََيا َرِوُح بِ ًِ أَبٔی ُموَسْ َحسَّ ًِ أَبٔی بُزَِزَة َو

 ُُ أَِلُت َر َُ اَل  َٔ ًَ اَل إَٔذا َواَی َٔ ًِ اليَّأس  ُة اِلَىِبٔس ٔم َِ ٔ ٔفُي َمِىز َٕ لََّه َمًَْ َتِي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وَل اهَّلٔ َظَّ

رفح نب رفج، رصن نب امحد، وم،ٰی نب رکدؾ، دمحم نب سیق، اوبربدة، رضحت اوب وم،ٰی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اھچ دنبے یک ولوگں ےس اجؿ ےتناؿ بک متخ وہ اجیت ےہ رفامای بج اشمدہہ رک ےل )آرخت یک زیچفں ًالثم المہکئ فآہل فملس ےس وپ

 فریغہ اگ( ۔

 رفح نب رفج، رصن نب امحد، وم،ٰی نب رکدؾ، دمحم نب سیق، اوبربدة، رضحت اوبوم،ٰی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تّیم یک آںیھکن دنب رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم یک آںیھکن دنب رکان

     1454    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُناويل بً اُس، مىاویہ بً ونزو، ابواُحٖ ِزاری، خالس حذاٍ، ابؤَلبہ، ٔبيعہ بً ذویب، حرضت او ُلنہ :  راوی

ًِ َخالٕٔس ا زَارٔیُّ َو َّ َٖ اِل َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ًُ َوِنزٕو َحسَّ ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ ٕس َحسَّ َُ ًُ أَ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو أئ َو
ِلَحذَّ

َّی اهَّلُ َولَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت َزَخَل َر َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  ًٔ ذَُؤیِٕب َو بٔيَعَة بِ أٌََِنَؽُه َٔ َِ ُه  َّٖ َبَّصُ ِس َش َٔ َلَنَة َو َُ لََّه َوََّی أَبٔی  َُ ِيهٔ َو

ُٔبَٔؾ َتبَٔىهُ اِلَبَّصُ  ٌَّ الزُّوَح إَٔذا  ٔ اَل إ َٔ  ثُهَّ 

اامسلیع نب ادس، اعمفہی نب رمعف، اوب ااحسؼ زفاری، اخدل ذحاء، اوبالقہب، ہصیبق نب ذفبی، رضحت اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس اوبہملس ےک اپس آےئ۔ اؿ یک آںیھکن  یلھ وہیئ ںیھت آپ ےن اؿ یک آںیھکن دنب رک دںی رھپ رفامای بج رفح یلص 

 ضبق وہیت ےہ وت اگنہ اس ےک ےھچیپ ےھچیپ اجیت ےہ ۔

 ت اؾ ہملساامسلیع نب ادس، اعمفہی نب رمعف، اوباقحس زفاری، اخدل ذحاء، اوبالقہب، ہصیبق نب ذفبی، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم یک آںیھکن دنب رکان

     1455    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ٔزوہ بً ُویس، حنيس ارعج، زہزی، محنوز بً لبيس، شساز، حرضت شساز ابوزاؤز ُلامیٌ بً توبہ، واظه بً وَّی،  :  راوی
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 بً اوس

ًِ حُنَ  َویِٕس َو ُُ  ًُ زََوُة بِ َٔ ثََيا  ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َوأظُه بِ ًُ َتِوبََة َحسَّ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا أَبُو َزاُوَز  ًِ َحسَّ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٔج َو ِيٕس اِْلرَِعَ

ًٔ َلبٔيسٕ  أٌَِنٔ  َمِحُنوزٔ بِ َِ ِه  ُ٘ تُِه َمِوَتا لََّه إٔذَا َحرَضِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ أَِوٕس  ازٔ بِ ًِ َشسَّ ُؽوا اِلَبَّصَ َو

اَل أَهُِل اِلبَ  َٔ ًُ َوََّی َما  ََٙة تَُؤِم ٔ ٌَّ اِلَنََلئ إٔ َِ ُٔولُوا َخیِّرا  ٌَّ اِلَبَّصَ یَتَِبُي الزُّوَح َو إٔ  ِئت َِ

اوبداؤد امیلسؿ نب وتہب، اعمص نب یلع، زقہع نب وسدی، دیمح ارعج، زرہی، ومحمد نب دیبل، دشاد، رضحت دشاد نب افس ایبؿ رفامےت 

 ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن اراشد رفامای بج  م اےنپ رمدفں ےک اپس اجؤ وت اؿ یک آںیھکن دنب رک دف اس ےئل ہک اگنہ رفح ےک ےھچیپ ےھچیپ اجیت

 یلھب ابت وہک اس ےئل ہک رفےتش تّیم فاولں یک ابت رپ آنیم ےتہک ںیہ۔ ےہ افر

 اوبداؤد امیلسؿ نب وتہب، اعمص نب یلع، زقہع نب وسدی، دیمح ارعج، زرہی، ومحمد نب دیبل، دشاد، رضحت دشاد نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تّیم اک وبہس انیل

 اک ایبؿ انجزفں :   ابب

 تّیم اک وبہس انیل

     1456    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ي، ُّياٌ، واظه بً وبيساهَّل، ٔاُه بً محنس، حرضت وائصہ ظسيٕہابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘ي :  راوی

ًِ َوأظٔه بِ  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ َو

اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٕس َو ٔلَی زُ  ُمَحنَّ ِّی أَىُِمزُ إ ن
َ َٙأ َِ ٌٕ َوهَُو َمِيْت  ًَ َمِمُىو ٌَ بِ َه وُِثَنا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ بََّل َر ُموؤهٔ َٔ

یِهٔ   َتٔسيُل َوََّی َخسَّ
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ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اعمص نب دیبع اہلل، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امثعؿ نب وعظمؿ ےک رمےن ےک دعب اؿ اک وبہس ایل۔ وگای فہ رظنم ریمی آوھکنں ےک اسےنم ےہ ہک 

 آپ ےک آوسن راسخرفں رپ ہہب رےہ ںیہ ۔

 اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اعمص نب دیبعاہلل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم اک وبہس انیل

     1457    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی وائصہ،  :  راوی ْٰ بً ُىيس، ُّياٌ، موس احنس بً ُياٌ و وباس بً وبسالىميه و ُہل بً ابی ُہل، یحٌ

 وبيساهَّل، حرضت ابً وباس

ثََيا َیِحٌَْ بِ  الُوا َحسَّ َٔ ِهٕل  َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ًُ َوِبٔس اِلَىٔمئه َو ٌٕ َواِلَىبَّاُس بِ َيا ُٔ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔىيٕس وَ َحسَّ َُ  ًُ ًِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ

 َّ َّْ َظَّ ٔي بََّل اليَّ َٔ ٌَّ أَبَا برَِکٕ  ًٔ َوبَّإس َوَوائَٔصَة أَ ًِ ابِ ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو ًٔ أَبٔی َوائَٔصَة َو َه َوهَُو َمِيْت ُموَسْ بِ لَّ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ؿ، وم،ٰی نب ایب اعہشئ، دیبع اہلل، رضحت انب ہداس ےس ادمح نب انسؿ ف ہداس نب دبعامیظعل ف لہس نب ایب لہس، ٰییحی نب دیعس، ایفس

 رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یک فافت ےک دعب رضحت اوبرکب ےن آپ اک وبہس ایل ۔

ادمح نب انسؿ ف ہداس نب دبعامیظعل ف لہس نب ایب لہس، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ، وم،ٰی نب ایب اعہشئ، دیبعاہلل، رضحت انب  :  رافی

 ہداس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تّیم وک الہنان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک الہنان

     1458    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسالوہاب، ثٕفی، ایوب، محنس بً ُیریً، حرضت او وفيہ :  راوی

 ٔ یر ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ أَیُّوَب َو فٔیُّ َو َٕ
ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب الثَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َزَخَل َحسَّ َٔ َة  ًِ أُِو َؤفيَّ ًَ َو ی

وُل ا ُُ اَل أٌِسِلَيَها ثَََلثّا أَِو َخنِ َوَلِیَيا َر َٕ َِ ِسُل ابَِيَتهُ أُوَّ كُِلُثووٕ  ٍَ ًُ نُ لََّه َوىَِح َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ َذلَٔک هَّلٔ َظَّ ثََر ٔم ِ٘ ّسا أَِو أَ

 ُِ ًِ كَا ُِوّرا أَِو َشِيّئا ٔم ةٔ كَا ًَ فٔی اِْلَٔخَ ِسٕر َواِجَىِل ُٔ ٌِ َرأَیِتُنَّ َذلَٔک بَٔنإئ َو ٔ أَِلَقی إ َِ َّاُه  ٌَِيا نَذى ا رَفَ َلنَّ َِ ىْٔ 
َّ َِآذٔى إَٔذا رَفٌَِتُنَّ  َِ وٕر 

اَل أَِشٔىزِىََها إٔیَّاهُ  َٔ َوُه َو ِٕ  إَٔلِیَيا َح

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب، یفقث، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے 

فی الےئ مہ آپ یک اصزبحادی اؾ وثلکؾ وک الہن ریہ ںیھت۔ آپ ےن رفامای ارگ  م انمبس  وھجم وت اپین ںیم ریبی ےک  ےل ڈاؽ اہں رشت

رک نیت ای اپچن ای اس ےس زادئ رمہبت اؿ وک لسغ دف افر آرخی رمہبت وھتڑا اس اکوفر یھب الم انیل افر بج لسغ ےس افرغ وہ اجؤ وت ےھجم 

 مہ افرغ وہںیئ وت مہ ےن االطع رک دی آپ ےن اانپ  دنبہ امہری رطػ اکنیھپ افر اہک ہی اؿ ےک ادنر اک ڑپکا انب دف ۔ االطع رک دانی۔ بج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب، یفقث، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک الہنان
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     1459    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسالوہاب ثٕفی، ایوب، حّعہ، او وفيہ :  راوی

َِّعُة وَ  ثَِتىْٔ َح ًِ أَیُّوَب َحسَّ فٔیُّ َو َٕ
ثََيا َوِبُس اِلَوهَّأب الثَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕس َحسَّ َة بٔنِٔثٔل َحٔسیٔث ُمَحنَّ ًِ أُِو َؤفيَّ

ٌَ ِٔيهٔ أٌِسِلَيَها ثَََلثّا َعَة أٌِسِلَيَها ؤِتّزا َوكَا ِّ ٌَ فٔی َحٔسیٔث َح ٌَ ِٔيهٔ ابَِسُؤا بَٔنَيأمئَها َوَمَوأؼٔي اِلُوُؼؤئ  َوكَا أَِو َخِنّسا َوكَا

 ٌٕ اَلِت َوَمَصِفَياَها ثَََلثََة رُقُو َٔ َة  ٌَّ أُوَّ َؤفيَّ ٌَ ِٔيهٔ أَ  ٔمِيَها َوكَا

ری افر اس ںیم ہی یھب ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب یفقث، اویب، ہصفح، اؾ ہیطع دفرسی رفاتی یھب ف یس یہ ےہ ےسیج افرپ سگ

ہک اؿ وک قاؼ رمہبت لسغ دف افر یلہپ رفاتی ںیم اھت ہک نیت ای اپچن رمہبت لسغ دف افر اس ںیم ہی یھب ےہ ہک داںیئ ےس ادتباء رکف افر 

ا ء فوض ےس رشفع رکف افر اس دحثی ںیم ہی یھب ےہ ہک اؾ ہیطع ےن اہک ہک مہ ےن اےکن ابولں ںیم یھگنک رک ےک نیت وچ

 

ض
ع

ایٹں انب 

 دںی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب یفقث، اویب، ہصفح، اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک الہنان

     1460    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً نزو، روح بً وبازة ابً جزیج، حبيب بً ابی ثابت، واظه بً ؼنزة، حرضت وَّی رکو اهَّل وجہہ :  راوی

ًِ َوأظٔه  ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ًِ َحبٔئب بِ ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ًُ وَُباَزَة َو ثََيا َرِوُح بِ ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا برِٔشُ بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًٔ َؼِنَزَة َو  بِ

 َ ٔل َِدَٔذَک َوََل َتِيُمزِ إ لََّه ََل تُبِرِٔز  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل لٔی اليَّ َِدٔٔذ َوٓیٕ َوََل َمِيٕت َٔ  ی 

رشب نب آدؾ، رفح نب ہدادة انب رججی، بیبح نب ایب اثتب، اعمص نب رمضة، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 
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 ہن ڈاانل ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اراشد رفامای اینپ راؿ یگنن ہن رکان افر یسک زدنہ ای رمدہ یک راؿ رپ )یھب( رظن 

 ایب اثتب، اعمص نب رمضة، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رشب نب آدؾ، رفح نب ہدادة انب رججی، بیبح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک الہنان

     1461    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، بٕيہ بً وليس، مبرش بً وبيس، زیس بً اُله، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

ًِ َزیِ  ًٔ وُبَِيٕس َو ًِ ُمَبرِشٔ بِ ًُ اِلَولٔئس َو ُة بِ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ وَُنَز َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َلَه َو ُِ ًٔ أَ ٔس بِ

 ٌَ ِه اِلَنأُِموىُو ُ٘ ِسِل َمِوَتا ٍَ َه لُٔي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق نب فدیل، رشبم نب دیبع، زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 فملس ےن اراشد رفامای اچےئہ ہک اہمترے رمدفں وک اب اامتعد ولگ لسغ دںی ۔

 دمحم نب یفصم یصمح،  ہیق نب فدیل، رشبم نب دیبع، زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم وک الہنان

     1462    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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وَّی بً محنس، وبسالزحنً محاربی، وباز بً ٘ثیر، ونزو بً خالس، حبيب بً ابی ثابت، واظه بً ؼنزة، حرضت  :  راوی

 وَّی رکو اهَّل وجہہ

ًِ َوِنزٔو ٕ َو ثٔیر َ٘  ًُ ثََيا َوبَّازُ بِ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت  َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ًٔ َخالٕٔس َو بِ

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًٔ َؼِنَزَة َو ًِ َوأظٔه بِ َّی َو َيُه َوَحيََّفهُ َوَحَنَلُه َوَظَّ َّّ َ٘ َل َمِیّتا َو ًِ ٌَسَّ َه َم لَّ َُ َلِيهٔ َو

هُ  ًِ َخٔفيَئتٔهٔ ٔمِثَل َیِوؤ َوَلَسِتُه أُمُّ َج ٔم ِّٔض َوَلِيهٔ َما َرأَی ََخَ  َوَلِيهٔ َوَلِه ُي

، اعمص نب رمضة، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، ہداد نب ریثک، رمعف نب اخدل، بیبح نب ایب اثتب

زہ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج یسک تّیم وک الہنےئ نفک انہپےئ وخوبش اگلےئ افر اس وک ااھٹےئ امنز انج

 اجات ےہ ےسیج دیپاشئ ےک دؿ اھت ۔ڑپےھ افر وکیئ بیع فریغہ داھکی وت اس وک اظرہ ہن رکے فہ اینپ اطخؤں ےس اےسی اپک اصػ وہ 

 یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، ہداد نب ریثک، رمعف نب اخدل، بیبح نب ایب اثتب، اعمص نب رمضة، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿانجزف :   ابب

 تّیم وک الہنان

     1463    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالىزیز بً مدتار، ُہل بً ابی ظالح، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َهيِ  ُُ  ًِ ًُ اِلُنِدَتارٔ َو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ أَبٔی َظالٕٔح َو ٔل بِ

َل  ٌَسَّ  ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َتٔسِل  أَبٔی هَُزیَِزَة  ٍِ ِلَي َِ  َمِیّتا 

دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعازعلسی نب اتخمر، لہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج یسک تّیم وک لسغ دے وت اس وک )دعب ںیم( وخد یھب لسغ رک انیل اچےئہ ۔
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 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعازعلسی نب اتخمر، لہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمد اک اینپ ویبی وک افر ویبی اک اخفدن وک لسغ دانی

 ؿانجزفں اک ایب :   ابب

 رمد اک اینپ ویبی وک افر ویبی اک اخفدن وک لسغ دانی

     1464    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وباز بً وبساهَّل بً زبیر، وباز بً وبساهَّل زبیر،  :  راوی ، احنس بً خالس زہيْ، محنس بً اُحٖ، یحٌ ْٰ محنس بً یحٌ

 حرضت وائصہ ظسيٕہ

ًِ َیِحٌَ  َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ َهٔي
ًُ َخالٕٔس الذَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ َوبَّازٔ بِ ْ بِ

ًِ أَِمزٔی َم  َبِلُت ٔم ِٕ َت ُِ ِيُت ا ُ٘ اَلِت َلِو  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ٔ َو ٌَیِرُ الزُّبَیِر َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي َل اليَّ ٌَسَّ َتِسبَزُِت َما  ُِ ا ا

 نَٔسائٔهٔ 

ؿ دمحم نب ٰییحی، ادمح نب اخدل زیبہ، دمحم نب ااحسؼ ، ٰییحی نب ہداد نب دبعاہلل نب زریب، ہداد نب دبعاہلل زریب، رضحت اعہشئ دصہقی ایب

اجات وج دعب ںیم آای وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رفامیت ںیہ ہک ارگ ےھجم ےلہپ فہ ایخؽ آ 

 رہطمات یہ لسغ دںیتی ۔

 دمحم نب ٰییحی، ادمح نب اخدل زیبہ، دمحم نب اقحس، ٰییحی نب ہداد نب دبعاہلل نب زریب، ہداد نب دبعاہلل زریب، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 رمد اک اینپ ویبی وک افر ویبی اک اخفدن وک لسغ دانی

     1465    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، احنس بً حيبل، محنس :  راوی ْٰ بً ُلنہ، محنس بً اُحٖ، يىٕوب بً وتبہ، زہزی، وبيساهَّل بً  محنس بً یحٌ

 وبساهَّل، حرضت وائصہ

 ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ َلَنَة َو َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحِيَبٕل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ وُتَِبَة َحسَّ وَب بِ ُٕ ًِ َيِى َٖ َو َح ُِ

ًِ الزُّهِزِٔی  ًِ َو لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت َرَجَي َر َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ َوَجَسنٔی َو َِ  اِلَبٕٔئي 

 ِ اَل بَِل أَىَا یَا َوائَٔصُة َوا َرأ َٕ َِ اُه  َُ ُٔوُل َوا َرأِ ِنُت َوأَىَا أَٔجُس ُظَساّوا فٔی َرأِٔسْ َوأَىَا أَ ُٕ َِ ِبَّٔی  َٔ ٔک َلِو ٔمِت  اَل َما َْضَّ َٔ اُه ثُهَّ  َُ

ِيُتٔک  َِ ِيُتٔک َوَظلَِّيُت َوَلِئک َوَز َّّ َ٘ ِلُتٔک َو سَّ ٍَ َِ  َوَلِئک 

 اکی ہکدمحم نب ٰییحی، ادمح نب لبنح، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، وقعیب نب ہبتع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ 

 ابر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عیقب ےس فاسپ رشتفی الےئ وت ےھجم اس احتل ںیم اپای ہک ریمے رس ںیم درد اھت افر ںیم رکاہ ریہ

یھت اہےئ ریما رس۔ آپ ےن رفامای اے اعہشئ ! ںیم اتہک وہں اہےئ ریما رس )ینعی ریمے رس ںیم یھب درد ےہ( رھپ رفامای ارگ  م  ھج ےس 

 لبق وفت وہ اجؤ وت اہمترا ایک اصقنؿ ںیم اہمترا اکؾ رکفں اگ لسغ دفں اگ نفک دفں اگ افر اہمترا انجزہ ڑپاھ رک دنف رک دفں اگ۔

 دمحم نب ٰییحی، ادمح نب لبنح، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، وقعیب نب ہبتع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےسیک لسغ دای ایگ ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےسیک لسغ دای ایگ ؟

     1466    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ازہز واُفی، ابومىاویہ، ابوبززہ، ولٕنہ بً مزثس، ابً بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی  ُىيس بً یحٌ

ًِ وَ  ثََيا أَبُو بُزَِزَة َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َحسَّ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ٔ اِلَوا ًٔ اِْلَِزَهز ًُ َیِحٌَْ بِ ٔىيُس بِ َُ ثََيا 
ًِ َحسَّ ًٔ َمزِثَٕس َو َنَة بِ َٕ ًِ ِل ًٔ بَُزیَِسَة َو ابِ

اخٔٔل ََل  ًِ السَّ َه ىَاَزاهُِه ُمَيازٕ ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ا أََخُذوا فٔی ٌُِسٔل اليَّ اَل َلنَّ َٔ َّی اهَّلُ أَبٔيهٔ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر َتِيزٔوُوا َو

نٔيَعهُ  َٔ لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

فہی، اوبربدہ، ہمقلع نب رمدث، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل دیعس نب ٰییحی نب ازرہ فایطس، اوباعم

 ہیلع فآہل فملس وک لسغ دےنی ےگل وت ادنر ےس یسک اکپرےن فاےل ےن اکپرا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک صیمق ہن ااتران )اس

 ےئل ڑپکے ااترںی ای ںیہن( ۔ ےس لبق احصہب ارکاؾ رتدد ںیم ےھت ہک لسغ ےک

 دیعس نب ٰییحی نب ازرہ فایطس، اوباعمفہی، اوبربدہ، ہمقلع نب رمدث، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےسیک لسغ دای ایگ ؟

     1467    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، مىنز، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت وَّی بً ابی ـالب :  راوی ْٰ ْٰ بً حذاو، ظّواٌ بً ويس  یحٌ

ٌُ بِ  َوا ِّ ثََيا َظ ًُ خَٔذاوٕ َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ َؤَِّی بِ ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ ؤيَسْ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو

ًِ اِلَنيِ  لََّه َذَهَب َیِلَتنُٔس ٔمِيهُ َما یَِلَتنُٔس ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ َل الئَّي ٌَسَّ ا  اَل َلنَّ َٔ اـَالٕٔب  َٕ َِ َلِه َیجِٔسُه  َِ َبٔی ٔت  َل بٔأ

ِيُب ـِٔبَت َحيًّا َوـِٔبَت َمِیّتا  الفَّ

ٰییحی نب ذحاؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت یلع نب ایب قابل رفامےت ںیہ ہک یبن وک لسغ دای وت ڈوھڈن ےن 

ہک اجنتس ےلکن وت اصػ رک دںی( وس اوکن ھچک ہن ےگل اس زیچ وک سج وک اعؾ تّیم ںیم ڈوھڈنےت ںیہ )ینعی ٹیپ فریغہ ذرا داب رک دےتھکی ںیہ 

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

الم وت رفامای آپ رپ ریما ابپ رقابؿ وہ۔ آپ اپک اصػ ںیہ زدنیگ ںیم یھب اپک اصػ رےہ افر فافت ےک دعب یھب اپک اصػ رےہ 

 ۔

 ٰییحی نب ذحاؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت یلع نب ایب قابل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےسیک لسغ دای ایگ ؟

     1468    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباز بً يىٕوب، حسین بً زیس بً وَّی بً حسین بً وَّی، اُناويل بً وبساهَّل بً جىرف، وبساهَّل بً جىرف،  :  راوی

 حرضت وَّی رکو اهَّل وجہہ

َنىٔ  ُِ ٔ ًِ إ ًٔ َوَّٓٔیٕ َو ًٔ اِلُحَسیِٔن بِ ًٔ َؤَِّی بِ ًُ َزیِسٔ بِ ثََيا اِلُحَسیُِن بِ وَب َحسَّ ُٕ ًُ َيِى ثََيا َوبَّازُ بِ ًٔ َوبِ َحسَّ ًِ يَل بِ ًٔ َجِىرَفٕ َو ٔس اهَّلٔ بِ

َِأٌِسلُونٔی بَٔسِبٔي رٔقَ  لََّه إَٔذا أَىَا ُمتُّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ٕس أَبٔيهٔ َو ٔ ََغِ ًِ بٔئِزٔی بٔئِز  ٕب ٔم

 نب رفعج، دبعاہلل نب رفعج، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ہداد نب وقعیب، نیسح نب زدی نب یلع نب نیسح نب یلع، اامسلیع نب دبعاہلل

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ںیم رم اجؤں وت ےھجم ریمے ونکںی رئیب رعس ےس است وکشمں 

 ےس لسغ دانی ۔

نب رفعج، دبعاہلل نب رفعج، رضحت یلع رکؾ  ہداد نب وقعیب، نیسح نب زدی نب یلع نب نیسح نب یلع، اامسلیع نب دبعاہلل :  رافی

 اہلل فہہج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک نفک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک نفک

     1469    حسیث                               لجلس او  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حّغ بً ٌيا ُ، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ :  راوی

 ٔ ًِ َوائ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ َصَة أَ

نٔيْغ َوََل  َٔ ًَ فٔی ثَََلثَٔة أَثَِوإب بٔيٕؾ َیَناىَٔيٕة َلِيَس ِٔيَها  ِّ ُ٘ َه  لَّ َُ ًَ َو ِّ ُ٘  ٌَ ِس كَا َٔ َّهُ  ٌَ أَى َُّهِه كَاىُوا َیزِوُُنو َِٕٔيَل لَٔىائَٔصَة إٔى  ؤَناَمْة 

يُوهُ  ِّ َٙ ُ َلِه ی َِ ٔ حٔبََرةٕ  ِس َجاُؤا بٔبُرِز َٔ اَلِت َوائَٔصُة  َٕ َِ  فٔی حٔبََرةٕ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نیت  اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن

دیفس ینمی ڑپکفں ںیم انفکای ایگ اؿ ںیم صیمق یھت ہن ڑگپی۔ وت رضحت اعہشئ ےس یسک ےن اہک ہک ولوگں اک ایخؽ ےہ ہک آپ وک داھری 

 دار رسخ اچدر ںیم انفکای ایگ۔ رفامای ولگ ہی اچدر الےئ ےھت نکیل اس ںیم نفک ںیہن دای ایگ ۔

  نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئاوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک نفک

     1470    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی ْٰ  محنس بً خلْ وسَٕلنی، ونزو بً ابی ُلنہ، ُلامیٌ بً موس
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ًِ أَبٔی نِٔىُت ٔم َُ اَل َهَذا َما  َٔ َلَنَة  َُ ًُ أَبٔی  ثََيا َوِنزُو بِ ََلنٔیُّ َحسَّ َٕ ْٕ اِلَىِس ًُ َخَل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ  َحسَّ ِّٔغ بِ ًِ ُمَىِيٕس َح ٌَ َو ٌَِيََل

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَ َر ِّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ ىَإِٔي َو ًٔ ُموَسْ َو ٌَ بِ َلامِیَ لََّه فٔی ثَََل ُٔ رَٔیإك بٔيٕؾ ُُ َُ

ُحولٔيَّةٕ  ُُ 

اہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ،فل القسعین، رمعف نب ایب ہملس، امیلسؿ نب ومیس، انعف، رضحت دبع

 فملس وک نیت ابرکی دیفس ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ وج وحسؽ )نمی اک اکی اگؤں ےہ( ےک ےنب وہےئ ےھت ۔

 دمحم نب ،فل القسعین، رمعف نب ایب ہملس، امیلسؿ نب وم،ٰی، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک نفک

     1471    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ازریس، یزیس بً ابی زیاز، حٙه، مٕسه، حرضت ابً وباس :  راوی

 ًِ َٙٔه َو ًِ اِلَح ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ َو ًِ َیزٔیَس بِ ًُ إِٔزرٔیَس َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َٔاَل َحسَّ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َسٕه َو ِٕ  ٔم

وُل اهَّلٔ ُُ ًَ َر ِّ ْة ُ٘ ُٔبَٔؾ ِٔيهٔ َوحُلَّْة ىَِجَزاىٔيَّ نٔيُعُه الَّٔذی  َٔ لََّه فٔی ثَََلثَٔة أَثَِوإب  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، سیدی نب ایب زاید، مکح، مسقم، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 انفکای ایگ آپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک صیمق سج ںیم ااقتنؽ وہا افر رجناین وجڑا ۔ نیت ڑپکفں ںیم

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، سیدی نب ایب زاید، مکح، مسقم، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 بحتسم نفک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بحتسم نفک

     1472    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، وبساهَّل بً رجاٍ مکی، وبساهَّل بً وثناٌ بً خثيه، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس :  راوی

 ٌَ ًٔ وُِثَنا ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ِّیُّ َو ًُ َرَجإئ اِلَنک بَّاحٔ أَىَِبأَىَا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ًٔ ُخَثِيٕه َو بِ

 ٔ لََّه َخیِرُ ث َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ِه َواِلَبُسوهَاابِ ُ٘ يُوا ِٔيَها َمِوَتا ِّ َٙ َِ  َيابُِٔٙه اِلبََياُؿ 

 دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  ںیم اےنپ رمدفں وک انفکؤ افر )زدنیگ ںیم( ایہن انہپ رکف۔فآہل فملس ےن رفامای اہمترے رتہبنی ڑپکے دیفس ڑپکے ںیہ اس ےئل ایہن

 دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں اک ایبؿانجز :   ابب

 بحتسم نفک

     1473    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوىس بً وبساَلوَّی، ابً وہب، ہصاو بً ُىس، حاته بً ابی نّص، وبازة بً نسیم، حرضت وبازہ بً ظامت :  راوی

ًٔ أَبٔی َنِّصٕ  ًِ َحاتٔٔه بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ َوهِٕب أَىَِبأَىَا هَٔصاُو بِ ثََيا ابِ ًُ َوِبٔس اِْلَِوََّی َحسَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًِ َحسَّ ْٕٓ َو ًٔ ىَُس ًِ وَُباَزَة بِ  َو
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َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر أمٔت أَ ًٔ العَّ ًِ وَُباَزَة بِ ًٔ اِلُحلَّةُ  أَبٔيهٔ َو َّ َٙ اَل َخیِرُ اِل َٔ 

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، اح م نب ایب رصن، ہدادة نب یمسن، رضحت ہدادہ نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی نفک وجڑا )ینعی ازار ف اچدر( ےہ ۔

 ، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، اح م نب ایب رصن، ہدادة نب یمسن، رضحت ہدادہ نب اصتمویسن نب دبعاالیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بحتسم نفک

     1474    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، ونز بً یوىس، ورکمہ بً ونار، ہصاو بً حساٌ، محنس بً ُیریً، حرضت ابؤتازہ :  راوی

ًٔ َحسَّ  ًِ هَٔصاؤ بِ إر َو ًُ َونَّ َمُة بِ ثََيا ورِٔکٔ ًُ یُوىَُس َحسَّ ثََيا وَُنزُ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٌَ َو ا

لََّه إَٔذا َولَٔی أَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َتاَزَة  َٔ ًِ أَبٔی  َيهُ َو َّ َ٘  ًِ ِليُِحٔس َِ ِه أََخاُه  ُ٘  َحُس

 دمحم نب اشبر، رمع نب ویسن، رکعہم نب امعر، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوباتقدہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ اک وتمیل وہ وت اس وک ااھچ نفک دے ۔

 دمحم نب اشبر، رمع نب ویسن، رکعہم نب امعر، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 بحتسم نفک

     1475    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً اُناويل بً ُنزة، ابوشیبہ، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًِ أَىَٔس  ثََيا أَبُو َشِیَبَة َو ًٔ َحسَّ ًُ اِلَحَس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُنَزَة َحسَّ َُ  ًٔ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُٔبَٔؾ  َحسَّ ا  اَل َلنَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  بِ

َه ََل تُِسرُٔجوُه فٔیإٔبَِزاهٔيُه ابِ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَل َلُهِه الئَّي َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ أََتاُه  ًُ الئَّي َِ َّْ أَىُِمَز إَٔلِيهٔ  اىٔهٔ َحً َّ ِ٘ أَ

َٙبَّ َوَلِيهٔ َوبَکَی ِ اى َِ 

ےت ںیہ ہک بج یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے رضحت دمحم نب اامسلیع نب رمسة، اوبہبیش، رضحت اسن نب امکل رفام

پ اؿ ےک اربامیہ اک ااقتنؽ وہا وت یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک نفک ںیم ہن وٹیپل اتہک ںیم اس اک ددیار رک ولں۔ رھپ آ

 ۔

ئ

 رقبی وہےئ اؿ رپ ےکھج افر رف دی 

 نب رمسة، اوبہبیش، رضحت اسن نب امکلدمحم نب اامسلیع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومت یک ربخ دےنی یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت یک ربخ دےنی یک اممتعن

     1476    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ  :  راوی  ونز بً راِي، وبساهَّل بً مبارک، حبيب بً ُليه، حرضت بَلل بً یحٌ

ًٔ َیحِ  ًِ بََٔلٔل بِ َلِيٕه َو ُُ  ًٔ ًِ َحبٔئب بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ُة إَٔذا َماَت َحسَّ َّ ٌَ حَُذِي اَل كَا َٔ  ٌَْ
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َّی اهَّلُ َوَليِ َلُه اِلَنيِ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  ٔن ٌَ َنِىّيا إ ٌِ یَُٙو ُٓ أَ ِّی أََخا ٔن اَل ََل تُِؤذٔىُوا بٔهٔ أََحّسا إ َٔ لََّه بٔأُذُنَیَّ َهاَتیِٔن ُت  َُ هٔ َو

ًِ اليَِّعیٔ   َیِيَهی َو

ںیہ ہک بج رضحت ذحہفی ےک اہں یسک اک ااقتنؽ وہ  رمع نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، بیبح نب میلس، رضحت البؽ نب ٰییحی رفامےت

ی ہن اجےئ ںیم ےن اےنپ اؿ دفونں اکونں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

 

ن

 اجات وت رفامےت یسک وک ربخ ہن رکان ویکہکن ےھجم رطخہ ےہ ںیہک ہی 

ی )ومت یک ربخ دےنی( ےس عنم رفامےت ےہ ۔

 

 

ن

 فآہل فملس وک 

 نب ابمرک، بیبح نب میلس، رضحت البؽ نب ٰییحی رمع نب راعف، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت یک ربخ دےنی یک اممتعن

     1477    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ًِ الزُّهِز ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوهَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ِی َو

َِ  أَبٔی ًِ َظالَٔحّة  ٌِ َتُٙ إٔ َِ وُوا بٔاِلجَٔياَزةٔ  لََّه أََِسٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ هَُزیَِزَة  ٌِ َتُٙ ٔ ِسُموىََها إَٔلِيهٔ َوإ َٕ َدیِْر ُت

ابُِٔٙه  َٔ ًِ رٔ َِرَش  َتَؽُىوىَُه َو  ٌَیَِر َذلَٔک 

، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر

 فآہل فملس ےن رفامای انجزے ںیم دلجی رکف ارگ ااھچ صخش اھت وت  م اس وک الھبیئ یک رطػ ڑباھ رےہ وہ افر ارگ ھچک افر اھت وت رش وک اینپ

 رگدونں ےس اٹہ رےہ وہ ۔

 نب ایب ہبیش ف اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہاوبرکب  :  رافی
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت یک ربخ دےنی یک اممتعن

     1478    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مسىسہ حناز بً زیس، ميعور، وبيس بً نسفاس، ابووبيسة، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

ًِ أَبٔی وُ  ًٔ نِٔسَفإس َو ًِ وُبَِئس بِ ًِ َمِيُعوٕر َو ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َمِسَىَسَة َحسَّ ثََيا حَُنِيُس بِ اَل َوِبُس اهَّلٔ َحسَّ َٔ اَل  َٔ بَِيَسَة 

َّهُ مٔ  إٔى َِ ٔ كُِلَها  یز ٔ ِلَيِحنِٔل بَٔجَواىٔٔب الِسَّ َِ ًِ اتََّبَي ٔجَياَزّة  ًُ َمِسُىوزٕ َم ًِ بِ ِلَيَس َِ ٌِ َشاَئ  ٔ ًِ َوإ ِلَیَتَفوَّ َِ ٌِ َشاَئ  ٔ ئَّة ثُهَّ إ  ًِ السُّ

َظا س، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای وج وکیئ انجزے ےک اسھت ےلچ وت 

 

ن
دیمح نب دعسمہ امحد نب زدی، روصنر، دیبع نب 

ےک دعب ارگ اچےہ وت لفن ےک وطر رپ ااھٹ ےل افر اچےہ وت اچراپیئ یک اچرفں اجبن ےس )ابری ابری( ااھٹےئ ویکہکن ہی تنس ےہ اس 

 وھچڑ دے ۔

َظا س، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 

ن
 دیمح نب دعسمہ امحد نب زدی، روصنر، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿانجزفں  :   ابب

 ومت یک ربخ دےنی یک اممتعن

     1479    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ  :  راوی  محنس بً وبيس بً وٕيل، برش بً ثابت، شىبہ، ليث، ابوبززة، حرضت ابوموس

ًُ ثَابٕٔت َحسَّ  ثََيا برِٔشُ بِ ًٔ َؤٕيٕل َحسَّ ًُ وُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِْ َحسَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔی ُموَسْ َو ًِ أَبٔی بُزَِزَة َو ًِ َلِيٕث َو ثََيا ُشِىَبُة َو
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ٙٔیَيةُ  ًِ َوَلِيُِٙه السَّ اَل لَٔتُٙ َٔ ٌَ بَٔها  وُو َّهُ َرأَی ٔجَياَزّة ُيِِسٔ َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

دمحم نب دیبع نب لیقع، رشب نب اثتب، ہبعش، ثیل، اوبربدة، رضحت اوب وم،ٰی ےس رفاتی ےہ ہک یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 داھکی اکی انجزہ وک ولوگں دلجی دلجی ےل اج رےہ ںیہ وت رفامای  م رپ وکسؿ افر فاقر یک تیفیک وہین اچےئہ ۔

 نب اثتب، ہبعش، ثیل، اوبربدة، رضحت اوبوم،ٰیدمحم نب دیبع نب لیقع، رشب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت یک ربخ دےنی یک اممتعن

     1480    حسیث                               جلس اول  :  جلس

٘ثیر بً وبيس حنصْ، بٕيہ بً وليس، ابوبرک بً ابی مزیه، راشس بً ُىس، رُول اهَّل ٘ے نزاز رکزہ ٌَلو حرضت  :  راوی

 ثوباٌ

 ًِ ًٔ أَبٔی َمزِیََه َو ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ًُ اِلَولٔئس َو ُة بِ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ًُ وُبَِيٕس اِلحِٔنٔص ثٔیرُ بِ َ٘ ثََيا  ًِ  َحسَّ ِىٕس َو َُ  ًٔ ٌَ َمِولَی َرأشسٔ بِ ثَِوبَا

بَ  ِ٘ ا ُر ُّ َه ىَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرأَی َر َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ اىّا َوََّی َزَوابِهِٔه فٔی ٔجَياَزةٕ 

َس  ِٔ ٌَ َوََّی أَ ََٙة اهَّلٔ َیِنُصو ٔ ٌَّ َمََلئ ٌَ أَ ٌْ أَََل َتِسَتِحيُو َبا ِ٘  أمهِٔه َوأْمُتَْن ُر

ریثک نب دیبع یصمح،  ہیق نب فدیل، اوبرکب نب ایب رممی، رادش نب دعس، روسؽ اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ رفامےت ںیہ ہک 

 روسؽ اہلل ےن اکی انجزے ںیم ھچک ولوگں وک وسارویں رفےتش دیپؽ اج رےہ ںیہ افر  م وسار وہ ۔

 یصمح،  ہیق نب فدیل، اوبرکب نب ایب رممی، رادش نب دعس، روسؽ اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ ریثک نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت یک ربخ دےنی یک اممتعن

     1481    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، روح بً وبازة، ُىيس بً وبيساهَّل بً جبیر بً حيہ، زیاز بً جبیر بً حيہ، حرضت مٍیرہ بً  :  راوی

 شىبہ

ٔ بِ  ًٔ ُجَبیِر ًُ وُبَِيسٔ اهَّلٔ بِ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ وَُباَزَة َحسَّ ثََيا َرِوُح بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًُ ُجَبیِر ثَىْٔ زٔیَازُ بِ َة َحسَّ ًٔ َحيَّ

َّی  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ ًَ ُشِىَبَة َي نَٔي اِلُنٍٔیَرَة بِ َُ َة  ًٔ َحيَّ َْ اِلجَٔياَزةٔ َواِلَنأشْ بِ وُل الزَّاُ٘ٔب َخِل ُٕ لََّه َي َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 ٔمِيَها َحِيُث َشاَئ 

دمحم نب اشبر، رفح نب ہدادة، دیعس نب دیبع اہلل نب ریبج نب ہیح، زاید نب ریبج نب ہیح، رضحت ریغمہ نب ہبعش رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 وک ہی اراشد رفامےت انس وسار انجزے ےک ےھچیپ ےھچیپ رےہ افر دیپؽ اہجں اچےہ ےلچ ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دمحم نب اشبر، رفح نب ہدادة، دیعس نب دیبعاہلل نب ریبج نب ہیح، زاید نب ریبج نب ہیح، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےک اسےنم انلچ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک اسےنم انلچ

     1482    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس و ہصاو بً ونار و ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ، زہزی، ُاله، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی
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ًِ الزُّهِ  ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  الُوا َحسَّ َٔ ِهٕل  َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ إر َو ًُ َونَّ ٕس َوهَٔصاُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  الٕٔه َو َُ  ًِ زِٔی َو

ٌَ أََم  َه َوأَبَا برَِکٕ َووَُنَز یَِنُصو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔ َرأَیُِت الئَّي  اَو اِلجَٔياَزة

 یلع نب دمحم ف اشہؾ نب امعر ف لہس نب ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ف رمع وک انجزے ےک اسےنم یھب ےتلچ داھکی ۔

 ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمعیلع نب دمحم ف اشہؾ نب امعر ف لہس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک اسےنم انلچ

     1483    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً وَّی جہؽیم و ہاروٌ بً وبساهَّل حنال، محنس بً برک بزُانی، یوىس بً یزیس ایَّی، زہزی، حرضت اىس بً نّص ب :  راوی

 مالک

ًُ برَِکٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ اُل  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَحنَّ ٌُ بِ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َوَهاُرو ثََيا َنِّصُ بِ انٔیُّ أَىَِبأَىَا َحسَّ َُ ًُ  اِلبُرِ یُوىُُس بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌَ  َیزٔیَس اِْلَیَِّٔیُّ َو ٌُ َیِنُصو َوأَبُو برَِکٕ َووَُنزُ َووُِثَنا

 ٔ  أََماَو اِلجَٔياَزة

ی ف اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، دمحم نب 

م

 

 ہ ض
ج

رکب رباسین، ویسن نب سیدی ایلی، زرہی، رضحت اسن نب امکل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رصن نب یلع 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحات اوبرکب رمع افر امثعؿ انجزے ےک اسےنم الچ رکےت ےھت ۔

ی ف اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، دمحم نب رکب رباسین، ویسن نب سیدی ایلی، :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 زرہی، رضحت اسن نب امکل رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک اسےنم انلچ

     1484    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبساهَّل تيیم، ابوماجسة حيفی، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی  احنس بً وبسة، وبسالواحس بً زیاز، یحٌ

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ التَِّيیٔمِ وَ  ًِ َیِحٌَْ بِ ًُ زٔیَازٕ َو ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َوِبُس اِلَواحٔٔس بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ وَ َحسَّ ِبٔس اهَّٔل ًِ أَبٔی َمأجَسَة اِلَحَيفِٔی َو

لََّه اِلجَٔياَزةُ َمتِبُوَوْة َوَلِيَسِت بَٔتابَٔىٕة  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  َمَهابِ سَّ َٕ ًِ َت  َلِيَس ٔمِيَها َم

 ادمح نب دبعة، دبعاولادح نب زاید، ٰییحی نب دبعاہلل یمیت، اوبامدجة یفنح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انجزے ےک ےھچیپ انلچ اچےئیہ انجزہ ےک آےگ ںیہن انلچ اچےئہ وج انجزہ ےس آےگ ےلچ فہ انجزے ےک اسھت ںیہن 

 ۔

 ادمح نب دبعة، دبعاولادح نب زاید، ٰییحی نب دبعاہلل یمیت، اوبامدجة یفنح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انج زے ےک اسھت وسگ اک ابلس ےننہپ یک امم تعب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انج زے ےک اسھت وسگ اک ابلس ےننہپ یک امم تعب

     1485    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، ونزو بً نىناٌ، وَّی بً حزور، نّيي، حرضت ونزاٌ بً حعین اور ابوبززور :  راوی
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ًُ ال ًُ َوِبَسَة أَِخبََرنٔی َوِنزُو بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ اِلُحَعیِٔن َوأَبٔی بَزَِزَة َحسَّ ٌَ بِ ًِ ؤِنَزا ِيٕي َو َّ ًِ نُ رٔ َو ًُ اِلَحزَوَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٌٔ َحسَّ يُِّىَنا

حُوا أَِرزٔیَتَ  ِس رَطَ َٔ ِوّما  َٔ أَی   رَفَ
لََّه فٔی ٔجَياَزةٕ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِجَيا َمَي َر اََل ََخَ ٌَ فٔی َٔ اَل ُهِه َیِنُصو َٕ َِ ُُٔنٕغ 

ٌَ أَِو بُٔعِئي اِلَجاهٔلٔيَّةٔ َتَصبَّ  ِّٔىٔل اِلَجاهٔلٔيَّةٔ َتأُِخُذو َه أَبٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌِ أَِزوَُو َوَلِيُِٙه َر ِس َهَنِنُت أَ َٕ ٌَ َل ُهو

َِأََخُذوا أَِرزٔیَ  اَل  َٔ ِه  ُ٘ ٔ ُظَورٔ ٌَیِر ٌَ فٔی   َتُهِه َوَلِه َيُىوزُوا لَٔذلَٔک َزِوَوّة َتزِٔجُىو

 ادمح نب دبعة، رمعف نب امعنؿ، یلع نب زحفر، عیفن، رضحت رمعاؿ نب نیصح افر اوبربزفر رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رپ روسؽ اہلل یلص اہلل  فملس ےک اسھت اکی انجزے ںیم ےئگ وت ھچک ولوگں وک داھکی ہک اچدرںی کنیھپ رک ںیصیمق ےنہپ لچ رےہ ںیہ اس

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اجتیلہ ےک اکؾ رک رےہ وہ ای اجتیلہ ےک وطر رطہقی یک اشمتہب اایتخر رک رےہ وہ ںیم ارادہ رک  اک اھت ہک

  ایک ۔اہمترے ےئل ا یس دب داع رکفں ہک وصرںیت خسم وہ رک ولوٹ۔ ےتہک ںیہ ہک ولوگں ےن اچدرںی ےل ںیل افر دفابرہ ااسی ہن

 ادمح نب دبعة، رمعف نب امعنؿ، یلع نب زحفر، عیفن، رضحت رمعاؿ نب نیصح افر اوبربزفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وہین اچےئہ ۔بج انجزہ آاجےئ وتامنز انجزہ ںیم اتریخ ہن یک اجےئ افر انجزے ےک اسھت آگ ںیہن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج انجزہ آاجےئ وتامنز انجزہ ںیم اتریخ ہن یک اجےئ افر انجزے ےک اسھت آگ ںیہن وہین اچےئہ ۔

     1486    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً وہب، ُىيس بً وبساهَّل جہىْ، محنس بً ونز بً وَّی بً ابی ـالب، ونز بً وَّی بً ابی  :  راوی ْٰ َحملہ بً یحٌ

 ـالب، حرضت وَّی بً ابی ـالب

 ُّْ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلُجَهىٔ ٔىيُس بِ َُ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًٔ  َحسَّ ًٔ َؤَِّی بِ ًَ وَُنَز بِ َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ أَ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب أَ ًِ َجِسهٔ َؤَِّی بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ثَُه َو وا اِلجَٔياَزَة إٔذَا أَبٔی ـَالٕٔب َحسَّ اَل ََل تَُؤَِخُ َٔ َه  لَّ َُ
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ِت   َحرَضَ

فبہ، دیعس نب دبعاہلل ،ینہ، دمحم نب رمع نب یلع نب ایب قابل، رمع نب یلع نب ایب قابل، رضحت یلع نب ایب  رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب

 قابل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج انجزہ آ اجےئ وت امنز انجزہ ںیم اتریخ ہن ایک رکف۔

فبہ، دیعس نب دبعاہلل ،ینہ، دمحم نب رمع نب یلع نب ایب قابل، رمع نب یلع نب ایب قابل، رضحت  رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب :  رافی

 یلع نب ایب قابل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج انجزہ آاجےئ وتامنز انجزہ ںیم اتریخ ہن یک اجےئ افر انجزے ےک اسھت آگ ںیہن وہین اچےئہ ۔

     1487    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ  :  راوی  محنس بً وبساَلوَّی ظيىانی، مىتنز بً ُلامیٌ، ِؽيل بً ميِسة، ابوجزیز، ابوبززة، حرضت ابوموس

 ُّ أُِت َوََّی اِل اَل رَقَ َٔ  ٌَ َلامِیَ ُُ  ًُ ِيَىانٔیُّ أَىَِبأَىَا ُمِىَتنٔزُ بِ ًُ َوِبٔس اِْلَِوََّی العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ٌَّ َحسَّ ٕ أَ یز ًِ أَبٔی ََحٔ َة َو ًٔ َمِيَِسَ َؽِئل بِ

ُه  اَل أَِوَصْ أَبُو ُموَسْ اِْلَِشَىزٔیُّ حٔیَن َحرَضَ َٔ ثَُه  نِٔىَت ِٔيهٔ َشِيّئا أَبَا بُزَِزَة َحسَّ َُ الُوا َلهُ أََو  َٔ  ٕ اَل ََل تُتِبُٔىونٔی بٔنِٔجَنز َٕ َِ اِلَنِوُت 

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر اَل َنَىِه ٔم َٔ 

اک فتق رقبی وہا وت دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، رمتعم نب امیلسؿ، لیضف نب رسیمة، اوبرجری، اوبربدة، رضحت اوب وم،ٰی ےک ااقتنؽ 

فتیص رفامیئ دوھین داؿ )سج ےس وخوبش یک دوھین دی اجیت ےہ( ریمے اسھت ہن ےل اجان۔ ولوگں ےن وپاھچ ہک ایک آپ ےن اس 

 ابرے ںیم ھچک نس راھک ےہ ؟ رفامای یج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ۔

 ؿ، لیضف نب رسیمة، اوبرجری، اوبربدة، رضحت اوبوم،ٰیدمحم نب دبعاالیلع اعنصین، رمتعم نب امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 سج اک انجزہ املسمونں یک اکی امجتع ڑپےھ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج اک انجزہ املسمونں یک اکی امجتع ڑپےھ ۔

     1488    حسیث                               س اولجل  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبيساهَّل، شیباٌ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی َظا ًِ اِْلَِوَنٔض َو ٌُ َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ أَىَِبأَىَا َشِیَبا ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی  لٕٔح َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو َو

ًِ اِلُنِسلٔنٔیَن ٌرُٔفَ َلهُ  ی َوَلِيهٔ ٔمائَْة ٔم
َّ ًِ َظَّ اَل َم َٔ لََّه  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل، ابیشؿ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای سج اک انجزہ وس املسمؿ ڑپںیھ اس یک رفغمت رک دی اجےئ یگ ۔

 ریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل، ابیشؿ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج اک انجزہ املسمونں یک اکی امجتع ڑپےھ ۔

     1489    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ُليه، حنيس بً زیاز َخاك، رکیب مولی وبساهَّل بً وباسابزاہيه بً ميذر حزامی، برک  :  راوی

ًُ زٔیَازٕ اِلرَخَّ  ثَىْٔ حَُنِيُس بِ َلِيٕه َحسَّ ُُ  ًُ ثََيا برَِکُ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
یِٕب َمِولَی َحسَّ ًِ رُکَ یْک َو ثََيا رَشٔ اُك َحسَّ
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 َٕ َِ ًٔ َوبَّإس  ًْ لَٔىِبٔس اهَّلٔ بِ اَل َهَلَک ابِ َٔ ًٔ َوبَّإس  ِلُت َنَىِه َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُٕ َِ َِاىُِمزِ َهِل اِجَتَنَي َٔلبِىْٔ أََحْس  ُِٔه  یُِب  اَل لٔی یَا رُکَ

أَِشَهُس َلَسنِٔىُت َر  َِ ُجوا بٔابِىْٔ  َِاَِخُ اَل  َٔ ثَرُ  ِ٘ ُِٔلُت ََل بَِل هُِه أَ ِه َتَزاهُِه أَِرَبٔىیَن  َ٘ اَل َویَِحَک  َٕ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َِ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ

َه  لَّ َُ َىُهِه اهَّلُ َو َّّ ًٕ إَٔلَّ َش ٌَ لُٔنِؤٔم ُىو َّ ًٕ َيِص ًِ ُمِؤٔم ًِ أَِرَبٔىیَن ٔم وُل َما ٔم ُٕ  َي

اربامیہ نب ذنمر زحایم، رکب نب میلس، دیمح نب زاید رخاط، رکبی ومیل دبعاہلل نب ہداس ےتہک ںیہ ہک انب ہداس ےک اکی ےٹیب اک ااقتنؽ 

دوھکی ریمے ےٹیب یک اخرط وکیئ عمج وہا ؟ ںیم ےن اہک یج ےنہک ےگل اوسفس! ایک ایخؽ ےہ  وہا وت ےھجم رفامےن ےگل اے رکبی ! اھٹ رک

 اچسیل وہں ےگ ؟ ںیم ےن اہک ںیہن ! ہکلب اس ےس زایدہ ںیہ۔ رفامای رھپ ریمے ےٹیب وک )امنز ےئلیک( ابرہ ےل اجؤ۔ ںیم وگایہ داتی وہں ہک

رفامےت انس سج ؤمنم یک افشتع اچسیل الہ اامیؿ رکںی اہلل ایکن افشتع وبقؽ رفام ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی 

 ےتیل ںیہ ۔

 اربامیہ نب ذنمر زحایم، رکب نب میلس، دیمح نب زاید رخاط، رکبی ومیل دبعاہلل نب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج اک انجزہ املسمونں یک اکی امجتع ڑپےھ ۔

     1490    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ىنیر، محنس بً اُحٖ، یزیس بً ابی حبيب، مزثس بً وبساهَّل یزفی،  :  راوی

 حرضت مالک بً ہبیرہ شامی

ًِ ُمحَ  ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب نَّ َحسَّ ًِ یَزٔیَس بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ

 ٔ ٌَ إ اَل كَا َٔ امِٔی َوكَاىَِت َلُه ُظِحَبْة  ًٔ هَُبیَِرَة الصَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَيزَنِٔی َو ًِ َمزِثَٔس بِ ًِ َتبَٔىَها َو الَّ َم َٕ َت َِ ُتَٔی بٔجَٔياَزةٕ  َذا أ

 ُ ٕٓ ث ُّو ًِ َجزَّأَهُِه ثَََلثََة ُظ ْٓ ثَََلثَْة ٔم ُّو َّْ ُظ اَل َما َظ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ اَل إ َٔ َّی َوَلِيَها َو هَّ َظَّ
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 اِلُنِسلٔنٔیَن َوََّی َمِيٕت إَٔلَّ أَِوَجَب 

دث نب دبعاہلل سییف، رضحت امکل نب ریبہہ اشیم اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، رم

نج وک رشػ تبحص احلص ےہ اؿ ےک اپس بج وکیئ انجزہ آات افر اس ےک رشاکء مک ولعمؾ وہےت وت اؿ وک نیت وفصں ںیم میسقت رک 

ونں یک نیت ںیفص انجزہ دےتی۔ رھپ انجزہ ڑپاھےت افر رفامےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج تّیم رپ املسم

 ڑپںیھ اس ےئلیک تن فابج وہ اجیت ےہ ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، رمدث نب دبعاہلل سییف، رضحت امکل نب  :  رافی

 ریبہہ اشیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تّیم یک رعتفی رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم یک رعتفی رکان

     1491    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، ثابت، حرضت اىس بً مالک :  راوی

اَل ُمزَّ َوََّی اليَّ  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ًِ ثَابٕٔت َو ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َه َحسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي

اَل َوَجَبِت ثُهَّ ُمزَّ َوَلِيهٔ بٔجَٔياَزةٕ  َٕ َِ َْ َوَلِيَها َخیِّرا  أُثِىٔ َِ ُِٔلَت  بٔجَٔياَزةٕ  وَل اهَّلٔ  ُُ َِٕٔيَل یَا َر اَل َوَجَبِت  َٕ َِ ا  َْ َوَلِيَها رَشًّ أُثِىٔ َِ

ٌَ ُشُهوزُ اهَّلٔ فٔی اِْلَِرٔؿ  ِوؤ َواِلُنِؤٔميُو َٕ اَل َشَهاَزةُ اِل َٕ َِ ٔ َوَجَبِت  ٔ َوَجَبِت َولَٔهٔذه  لَٔهٔذه

ہک روسؽ اہلل ےک اپس ےس اکی انجزہ سگرا ایکس وخایبں افر ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ 

رعتںیفی یک ںیئگ۔ آپ ےن رفامای فابج وہیئگ )ینعی تن( رھپ اکی افر انجزہ سگرا سج یک رباایئں ذرک یک ںیئگ وت آپ ےن رفامای 
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؟ رفامای ولوگں یک وگایہ ےہ۔ الہ فابج وہیئگ )دفزخ( وت رعض ایک ایگ اےکس ےئل یھب فابج وہیئگ افر اےکس ےئل یھب فابج وہیئگ 

 اامیؿ زنیم ںیم اہلل ےک وگاہ ںیہ ۔

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم یک رعتفی رکان

     1492    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً مسہز، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی ًٔ َوِنزٕو َو ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِْ  َحسَّ ٔي اَل ُمزَّ َوََّی اليَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َلَنَة َو َُ

اَل َوَجَبِت ثُهَّ َمزُّ  َٕ َِ  ٔ َْ َوَلِيَها َخیِّرا فٔی َمَيأٔٔب اِلَدیِر أُثِىٔ َِ َه بٔجَٔياَزةٕ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ا َظَّ َْ َوَلِيَها رَشًّ أُثِىٔ َِ ی  وا َوَلِيهٔ بٔأَُِخَ

 ِ ُِه ُشَهَساُئ اهَّلٔ فٔی اِْلَِرٔؿ فٔی َمَيأٔٔب الرشَّ َّٙ اَل َوَجَبِت إٔى َٕ َِ   

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

 فابج وہیئگ رھپ اکی افر انجزہ سگرا اس یک رباویئں اک ذرک ےس اکی انجزہ سگرا اس یک وخایبں افر الھبںیئ ذرک یک ںیئگ۔ آپ ےن رفامای

 وہا وت آپ ےن رفامای فابج وہیئگ  م زنیم رپ اہلل ےک وگاہ وہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز انجزہ ےک فتق اامؾ اہکں ڑھکا وہ ؟
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ےک فتق اامؾ اہکں ڑھکا وہ ؟

     1493    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابواُامہ، حسین بً ذ٘واٌ، وبساهَّل بً بزیسة اُلیم، حرضت ُنزة بً جيسب ِزاری :  راوی

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ٌَ أَِخبََرنٔی َو َوا ِ٘ ًُ َذ اَل اِلُحَسیُِن بِ َٔ اَمَة  َُ ُ ثََيا أَبُو أ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ُنزَ  َحسَّ َُ  ًِ َلیٔمِ َو ُِ ًٔ بَُزیَِسَة اِْلَ َة بِ

 ُٔ ا َّ َّی َوََّی اِمَزأَةٕ َماَتِت فٔی نٔ لََّه َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر زَارِٔی أَ َّ ًٔ ُجِيَسٕب اِل َفَهابِ َُ اَو َو َٕ َِ  َها 

ؽ اہلل یلص یلع نب دمحم، اوبااسہم، نیسح نب ذوکاؿ، دبعاہلل نب ربدیة ایملس، رضحت رمسۃ نب دنجب زفاری ےس رفاتی ےہ ہک روس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وعرت اک انجزہ ڑپاھای وج احتل زیگچ ںیم وفت وہیئ یھت۔ آپ اس ےک فطس ےک اقملب ڑھکے وہےئ ۔

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، نیسح نب ذوکاؿ، دبعاہلل نب ربدیة ایملس، رضحت رمسۃ نب دنجب زفاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ےک فتق اامؾ اہکں ڑھکا وہ ؟

     1494    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، ُىيس بً وامز، ہناو، حرضت ابوٌالب :  راوی

اَل َرأَیُِت  َٔ ًِ أَبٔی ٌَالٕٔب  اوٕ َو ًِ َهنَّ ٕ َو ًُ َوأمز ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ َّی َوََّی  َحسَّ ًَ َمالٕٔک َظَّ أَىََس بِ

َِجٔ  هٔ  ُٔ اَو حَٔياَل َرأِ َٕ َِ ٔ ٔجَياَزةٔ َرُجٕل  یز ٔ ٔق الِسَّ َُ اَو حَٔياَل َو َٕ َِ الُوا یَا أَبَا َحِنزََة َظِل َوَلِيَها  َٕ َِ  ٕ ی بٔاِمَزأَة يَئ بٔجَٔياَزةٕ أَُِخَ

اَو مٔ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ََٙذا َرأَیَِت َر ًُ زٔیَازٕ یَا أَبَا َحِنزََة َه اَل اِلَىََلُئ بِ َٕ َِ ٔ ًِ الزَُّجٔل  ًِ اِلجَٔياَزة اَمَک ٔم َٕ ُم
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ُموا َّ اَل اِح َٕ َِ َبَل َوَلِیَيا  ِٔ َ أ َِ اَل َنَىِه  َٔ ًِ اِلَنزِأَةٔ  اَمَک ٔم َٕ ًِ اِلَنزِأَةٔ ُم اَو ٔم َٔ  َو

ی، دیعس نب اعرم، امہؾ، رضحت اوباغبل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک اسن نب امکل ےن اکی رمد اک انجزہ ڑپاھ وت 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

رس ےک اقملب ڑھکے وہےئ۔ رھپ اکی وعرت اک انجزہ آای وت ولوگں ےن اہک ای اوبزمحہ اس اک انجزہ ڑپاھ دےئجی۔ آپ اچراپیئ ےک اےکس 

فطس ےک اقملب ڑھکے وہےئ اس رپ العء نب زاید ےن اؿ ےس اہک ہک ای اوبزمحہ ! ایک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس 

وعرت ےک انجزہ ںیم ایس ایس ہگج ڑھکے وہےئ اہجں اہجں آپ ڑھکے وہےئ ؟ رفامےن ےگل یج ! رھپ امہری  رطح داھکی ہک رمد افر

 رطػ وتمہج وہ رک رفامای اید روھک ۔

ی، دیعس نب اعرم، امہؾ، رضحت اوباغبل :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز انجزہ ںیم رقآت

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم رقآت

     1495    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً مييي، زیس بً حباب، ابزاہيه بً وثناٌ، حٙه، مٕسه، حرضت ابً وباس :  راوی

 ًِ َٙٔه َو ًِ اِلَح ٌَ َو ًُ وُِثَنا ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ َمئيٕي َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٌَّ  َحسَّ ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ َسٕه َو ِٕ ٔم

َٙٔتأب  اتَٔحةٔ اِل َّ أَ َوََّی اِلجَٔياَزةٔ بٔ َه رَقَ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  اليَّ

دمح نب عینم، زدی نب ةحب، اربامیہ نب امثعؿ، مکح، مسقم، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

 ااتکلب ڑپیھ ۔

 

حة

 

ي
 انجزہ ںیم اف
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 ادمح نب عینم، زدی نب ةحب، اربامیہ نب امثعؿ، مکح، مسقم، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم رقآت

     1496    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ونزو بً ابی واظه ىبيل و ابزاہيه بً مستنز، ابوواظه، حناز بً جىرف وبسی، شہز بً حوشب، حرضت او رشیک  :  راوی

 انعاریہ

ثَيَ  ثََيا أَبُو َوأظٕه َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ اِلُنِسَتنِٔز  ًُ أَبٔی َوأظٕه اليَّبٔيُل َوإٔبَِزاهٔيُه بِ ثََيا َوِنزُو بِ ًُ َجِىرَفٕ الِ َحسَّ ازُ بِ ثَىْٔ ا َحنَّ َىِبٔسیُّ َحسَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت أََمَزىَا َر َٔ یٕک اِْلَِنَعارٔیَُّة  ثَِتىْٔ أُوُّ رَشٔ ًُ َحِوَشٕب َحسَّ ٔ َشِهزُ بِ أَ َوََّی اِلجَٔياَزة ٌِ َنِْقَ َه أَ لَّ َُ

َٙٔتأب  اتَٔحٔة اِل َّ  بٔ

اعمص، امحد نب رفعج دبعی، رہش نب وحبش، رضحت اؾ رشکی ااصنرہی رفامیت ںیہ ہک رمعف نب ایب اعمص لیبن ف اربامیہ نب رمتسم، اوب

 ڑپےنھ اک مکح دای ۔

 

حة

 

ي
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ انجزے ںیم وسرة اف

 کی ااصنرہیرمعف نب ایب اعمص لیبن ف اربامیہ نب رمتسم، اوباعمص، امحد نب رفعج دبعی، رہش نب وحبش، رضحت اؾ رش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز انجزہ ںیم داع

 ایبؿ انجزفں اک :   ابب

 امنز انجزہ ںیم داع
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     1497    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابووبيس محنس بً وبيس بً مينوٌ مسیىْ، محنس بً ُلنہ َحانی، محنس بً اُحٖ، محنس بً ابزاہيه بً حار ُ  :  راوی

 تيیم، ابوُلنہ بً وبسالزحنً ، حرضت ابوہزیزہ

َلَنَة اِلََحَّ  َُ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِْ َحسَّ ٌٕ اِلَنٔسیىٔ ًٔ َمِيُنو ًُ وُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا أَبُو وُبَِيٕس ُمَحنَّ ًِ َحسَّ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ انٔیُّ َو

 َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ َُ ًِ أَبٔی  ًٔ اِلَحار ُٔٔ التَِّيیٔمِ َو ًٔ إٔبَِزاهٔيَه بِ ٔس بِ َّی اهَّلُ ُمَحنَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل 

وُل إَٔذا َظلَِّیتُ  ُٕ لََّه َي َُ َواَئ َوَلِيهٔ َو َِأَِخلُٔعوا َلهُ السُّ  ِه َوََّی اِلَنِئت 

 اوبدیبع دمحم نب دیبع نب ومیمؿ دمینی، دمحم نب ہملس رحاین، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، اوبہملس نب دبعارلنمح ،

انس بج  م تّیم اک انجزہ ڑپوھ وت ولخص ےک  رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت

 اسھت تّیم ےک ےئل داع ایک رکف ۔

اوبدیبع دمحم نب دیبع نب ومیمؿ دمینی، دمحم نب ہملس رحاین، دمحم نب اقحس، دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، اوبہملس نب دبعارلنمح  :  رافی

 ، رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم داع

     1498    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، وَّی بً مسہز، محنس بً اُحٖ، محنس بً ابزاہيه، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا  ٔ َحسَّ ًِ أَب ًٔ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ ُمَحنَّسٔ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة ُُ َلَنَة َو َُ ی 

ولُ  ُٕ َّی َوََّی ٔجَياَزةٕ َي لََّه إَٔذا َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا ُههَّ اٌرِٔفِ لَٔحِیَيا َوَمِیتَٔيا َوَشاهٔسٔىَا َوٌَائٔبَٔيا  َٔ
اللَّ
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ًِ تَ  ََلؤ َوَم ُِ ٔ ِْ أَِحئهٔ َوََّی ا َِ ًِ أَِحَیِیَتُه ٔميَّا  ىَا َوأُىَِثاىَا اللَُّههَّ َم بٔیرٔىَا َوَذرَکٔ َ٘ ٌٔ َوَظٍٔیرٔىَا َو ٔیَنا ِْ َِّهُ َوََّی ا َتَو َِ ِیَتُه ٔميَّا  َِّ َو

َيا َبِىَسهُ  اللَُّههَّ  ِمَيا أَِجَزُه َوََل ُتٔؽلَّ  ََل َتَِحٔ

 وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 
َ
َ  ف

 

ی
ِ
 رر
ِی

 

ع َ
ط

َ
َ  ف

 

ِ
 ِ

ئ

َ ئ

 

ع
َ
َ  ف

 

ی  هِد ِ
َ

 

س
َ
ا  ف َ

 

ِی

 

ي ِ
ّ
نَی 

َ
ا  ف َ

 

ِّی
َي 
ح
ِل

 
ْ
ِ،ر
ْف

 

ع
 ا
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

رِ فملس بج وکیئ انجزہ ڑپےتھ وت ہی داع ڑپےتھ ا  ِ
 َ
َّ  ک

 

ِ
َّ 
ُ
ة
َ

 

ي ْی َ
ی  ْ
ح َ
 نَْم أ
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

َ  ا

 

َ ی

 

ْ

 

ی
ُ
أ
َ
َ  ف

 

رِی
َ
َذک
َ
َ  ف

 

ی

 
َ
ـُ ف
َ
ر ج ْ
َ
َ  أ

 

رَِّْ ْ

َ

 

  ت
َ
 ل
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

 ِؿ ا
َ ئ   اْلٔ ِ

َ
َ
 لَع
ُ
ة
َ
ّ ل َ
 َ

 

َ

 

َّ  ف

 

ِ
َّ 
ُ
ة
َ

 

ي ْی
َ
ّ ل
َ
 
َ

 

نَْم ي
َ
 ف
ِ
َْسَ ؾ  اْلٔ ِ

َ
َ
ِة لَع

ِ
ی  ْ
َ  َح

 

ـُ اے اہلل ! شخب دےئجی امہرے زدنفں وک افرف َ ْ
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رمدفں وک احرض وک افر اغبئ وک وھچےٹ وک افر ڑبے وک رمد وک افر وعرت وک ای اہلل آپ مہ ںیم ےس سج وک زدنہ رںیھک وت السؾ رپ افر 

 افر اس ےک دعب رمگاہ ہن وہےن دےئجی ۔

ئ

 ومت دںی وت اامیؿ رپ اے اہلل ںیمہ اس ےک ارج ےس رحمفؾ ہن رفامی 

 دمحم نب اقحس، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہوسدی نب دیعس، یلع نب رہسم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم داع

     1499    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، وليس بً مسله، مزواٌ بً جياح، یوىس بً ميِسة بً حلبس، حرضت واثلہ بً  :  راوی

 إُي

 ًُ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ًُ َحسَّ ثَىْٔ یُوىُُس بِ َجَيإح َحسَّ

لََّه َوََّی َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َر اَل َظَّ َٔ ٔي  َٕ ُِ َ ًٔ اِْل ًِ َواثَٔلَة بِ ًٔ َحِلَبٕس َو َة بِ ًِ اِلُنِسلٔنٔیَن  َمِيَِسَ َرُجٕل ٔم

 ًِ ٕٔهٔ ٔم َِ تَٔک َوَحِبٔل ٔجَوارَٔک  ٌٕ فٔی ذٔمَّ ََُِل  ًَ ٌَ بِ ََُِل  ٌَّ ٔ وُل اللَُّههَّ إ ُٕ َنُىهُ َي ُِ
َ أ َِأئ  َِ ٔ َوَوَذأب اليَّارٔ َوأَىَِت أَهُِل اِلَو بِر َٕ ِٔتَِيةٔ اِل

ُّوُر الزَّحٔيهُ  ٍَ ََّک أَىَِت اِل َِاٌرِٔفِ َلهُ َواِرَحِنهُ إٔى  ِٖ  َواِلَح

س، رضحت فاہلث نب اعقس رفامےت ںیہ ہک 
جلي 

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، رمفاؿ نب انجح، ویسن نب رسیمة نب 
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الفں نب الفں آپ ےک ذہم ںیم ےہ افر آپ یک انپہ یک ر یّ ںیم ےہ۔ ذہلا اس وک ربق یک آزامشئ افر دفزخ ےک ذعاب ےس اچب دےئجی 

 البہبش

ئ

  آپ تہب و ےنش فاےل افر  رہابؿ ںیہ ۔آپ فاف افر قح فاےل ںیہ اس وک شخب دےئجی اس وک رپ رک  رفامی 

س، رضحت فاہلث نب اعقس :  رافی
جلي 

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل نب ملسم، رمفاؿ نب انجح، ویسن نب رسیمة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم داع

     1500    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابوزاؤز ـيالسْ، رفج بً ِؽالہ، وعنة بً راشس، حبيب بً وبيس، حرضت ووٓ بً مالک :  راوی  یحٌ

ثَىْٔ ؤِعنَ  َؽاَلةٔ َحسَّ َّ ًُ اِل ُج بِ ثََيا رَفَ
ُّْ َحسَّ َيالٔٔس ثََيا أَبُو َزاُوَز الفَّ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ًُ َرأشٕس َو ُة بِ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َشهِٔسُت َر َٔ ًٔ َمالٕٔک  ٓٔ بِ ًِ َوِو وُل وُبَِيٕس َو ُٕ ََِسنِٔىُتهُ َي ًِ اِْلَِنَعارٔ  َّی َوََّی َرُجٕل ٔم َه َظَّ

هٔ  ِٕ ُْ َوِيُه َوأٌِسِلُه بَٔنإئ َوثَِلٕج َوبََززٕ َوَن ُههَّ َظِل َوَلِيهٔ َواٌرِٔفِ َلُه َواِرَحِنُه َوَوأِهٔ َواِو
َنا یَُيقَّی  اللَّ َ٘ ىُؤب َواِلَدَفایَا  ًِ الذُّ ٔم

ِوُب اِْلَبَِيُؾ مٔ  ٔ َووَ الثَّ بِر َٕ ًِ أَهِلٔهٔ َؤٔهٔ ِٔتَِيَة اِل ٔ َوأَهَِّل َخیِّرا ٔم ًِ َزارٔه ىَٔس َوأَبِٔسِلُه بَٔسارٔهٔ َزاّرا َخیِّرا ٔم َذاَب اليَّارٔ ًِ السَّ

ٌَ الزَُّجٔل  ٌَ َمکَا و ُ٘ ٌِ أَ َّْ أَ امٔی َذلَٔک أََتَنى َٕ ِس َرأَیُِتىْٔ فٔی ُم َٕ َل َِ  ْٓ اَل َوِو َٔ 

  نب رادش، بیبح نب دیبع، رضحت وعػ نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ٰییحی نب میکح، اوب
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وک اعتیف ںیم رےئھک افر اس وک دوھ دےئجی اپین ربػ افولں ےس افر اس وک انگوہں افر اطخؤں ےس اےسی اصػ رک دےئجی ےسیج دیفس ڑپکا 

ےک رھگ ےس رتہب رھگ افر رھگ فاولں ےس رتہب رھگ فاےل اطع رفام دےئجی افر اس وک اچب دےئجی ربق  لی ےس اصػ رک دای اجات ےہ افر اس وک اس 

ےک ےنتف افر دفزخ ےک ذعاب ےس۔ رضحت وعػ رفامےت ںیہ ہک ےھجم اس ہگج انمت وہےن یگل ہک اکش ہی تّیم ںیم وہات افر روسؽ اہلل 

 ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک این داعؤں وک احلص رکات 

  نب رادش، بیبح نب دیبع، رضحت وعػ نب امکل :  رافی

 

مہ
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 ٰییحی نب میکح، اوبداؤد ایطیسل، رفج نب اضفہل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم داع

     1501    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ُىيس، حّغ بً ٌيا ُ، حجاج، ابوزبیر، حرضت جابز :  راوی

اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًِ َحجَّإج َو ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َّی  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َما أَبَاَح َلَيا َر

لََّه َوََل أَبُو برَِکٕ َوََل وَُنزُ فٔی َشِيٕئ َما أَبَاحُوا فٔی ا َُ ِت اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِٔ ََلةٔ َوََّی اِلَنِئت َيِىىْٔ َلِه یَُو  لعَّ

دبع اہلل نب دیعس، صفح نب ایغث، اجحج، اوبزریب، رضحت اجرب ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ف رمع 

 ۔ےن ںیمہ یسک ابت ںیم این وھچٹ ہن دی  ینت امنز انجزہ ںیم ہک اس اک فتق رقمر رفامای 

 دبعاہلل نب دیعس، صفح نب ایغث، اجحج، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انج زے ےک اچر ریبکتںی
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انج زے ےک اچر ریبکتںی

     1502    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، مٍیرة بً وبسالزحنً، خالس بً ایاس، اُناويل بً ونزو بً ُىيس بً واػ، وثناٌ  :  راوی

 بً وبساهَّل بً حٙه بً حار ُ، حرضت وثناٌ بً وّاٌ

ًُ وَ  ثََيا اِلُنٍٔیَرةُ بِ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ َوِنزٔو َحسَّ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ٔیَأس َو ِْ ًُ ا ثََيا َخالُٔس بِ ًٔ َحسَّ ِبسٔ الزَِّحَن

 ٌَّ ٌَ أَ ا َّّ ًٔ َو ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو َٙٔه بِ ًٔ اِلَح ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ًٔ اِلَىأػ َو ٔىيسٔ بِ َُ  ًٔ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ بِ َّْ َظَّ ٔي  اليَّ

َه َظ  لَّ َُ ََّر َوَلِيهٔ أَِرَبّىاَو ب َ٘ ٌٕ َو ًٔ َمِمُىو ٌَ بِ َّی َوََّی وُِثَنا َّ 

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح، اخدل نب اایس، اامسلیع نب رمعف نب دیعس نب اعص، امثعؿ نب دبعاہلل نب مکح نب 

احرث، رضحت امثعؿ نب افعؿ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امثعؿ نب وعظمؿ ےک انجزہ ںیم اچر 

 ریبکتںی ںیہک ۔

ب نب دیمح نب اکبس، ریغمة نب دبعارلنمح، اخدل نب اایس، اامسلیع نب رمعف نب دیعس نب اعص، امثعؿ نب دبعاہلل نب وقعی :  رافی

 مکح نب احرث، رضحت امثعؿ نب افعؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک اچر ریبکتںیانج زے 

     1503    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، وبسالزحنً محاربی، حرضت ابوبرک ہجزی :  راوی
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اَل َظلَِّيُت َم  َٔ ثََيا اِلَهَجزٔیُّ  ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

َلیٔمِ َحسَّ ُِ ًٔ أَبٔی أَِوفَی اِْلَ َي َوِبٔس اهَّلٔ بِ

ََٙث  َن َِ ََّر َوَلِيَها أَِرَبّىا  َٙب َِ لََّه َوََّی ٔجَياَزةٔ ابَِيٕة َلهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل  َظاحٔٔب َر َٔ َبِىَس الزَّابَٔىةٔ َشِيّئا 

 ًِ ٌَ بٔهٔ ٔم ِوَو يَُسِبُحو َٕ اَل َلِه ََِسنِٔىُت اِل َٔ َيا َذلَٔک  ِِ الُوا َتَدوَّ َٔ َٙبِْر َخِنّسا  ِّی ُم ٌَ أَن ِيُتِه َتَزِو ُ٘ اَل أَ َٔ ََِسلََّه ثُهَّ   ٔٓ ُّو  ىََواؤی العُّ

اَوّة  َُ َٙبِرُ أَِرَبّىا ثُهَّ یَِنُُٙث  ٌَ یُ َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ٔٙ َىَل َوَل ِِ ًِ ْٔلَ ُ٘ يَ  أَ وَل ثُهَّ َِ ُٕ ٌِ َي وُل َما َشاَئ اهَّلُ أَ ُٕ

 ُيَسِلُه 

یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، رضحت اوبرکب رجہی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن احصہب روسؽ رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ایملس ےک اسھت اؿ 

ومش رےہ وت داھکی ہک ولگ وفصں یک ارطاػ یک یٹیب یک امنز انجزہ ڑپیھ۔ آپ ےن اچر ریبکتںی یہک افر وچیھت ریبکت ےک دعب ھچک دری اخ

ِ ہہک رےہ ںیہ وت السؾ ریھپا افر اہک ہک اہمترا ایخؽ وہاگ ہک اپڑوچںی ریبکت ےنہک اگل وہں۔ ول
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 ِ
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
وگں ےن اہک ںیمہ ےس 

 فآہل فملس اچر ریبکتںی ہہک رک ھچک دری رہھٹےت رھپ ھچک ڑپھ اس اک دخہش وہ راہ اھت۔ رفامای ںیم ااسی ںیہن رکات نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رک السؾ ریھپےت ۔

 یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، رضحت اوبرکب رجہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ریبکتںی انج زے ےک اچر

     1504    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یناٌ، ميہال بً خليّہ، حجاج، وفاٍ، حرضت ابً  :  راوی ابوہصاو رِاعی و محنس بً ظباح و ابوبرک بً خَلز، یحٌ

 وباس

ثََيا یَِحٌَْ بِ  الُوا َحسَّ َٔ زٕ  ًُ َخَلَّ بَّاحٔ َوأَبُو برَِکٔ بِ ًُ العَّ ُس بِ َِاعٔیُّ َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو هَٔصاوٕ الِز
َة َحسَّ َّ ًٔ َخلٔي ًِ اِلنِٔيَهأل بِ ٌٔ َو ًُ اِلامَیَ
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َّی اهَّلُ َولَ  َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ ًِ َوَفإئ َو ًِ َحجَّإج َو ََّر أَِرَبّىاَو ب َ٘ َه  لَّ َُ  ِيهٔ َو

اوباشہؾ رافیع ف دمحم نب ابصح ف اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب امیؿ، اہنمؽ نب ہفیلخ، اجحج، اطعء، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )انجزہ یک امنز ںیم( اچر ریبکتںی ںیہک ۔

 نب ابصح ف اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب امیؿ، اہنمؽ نب ہفیلخ، اجحج، اطعء، رضحت انب ہداساوباشہؾ رافیع ف دمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزے ںیم اپچن ریبکتںی

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزے ںیم اپچن ریبکتںی

     1505    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حٙيه، ابً ابی وسی و ابوزاؤز، شىبہ، ونزو بً مزة، حرضت  :  راوی محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، یحٌ

 وبسالزحنً بً ابی ليَّٰی 

ٙٔيٕه  ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ثََيا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َوأَبُو  َحسَّ ثََيا ابِ َحسَّ

ًٔ أَبٔی َلِيََّی  ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًٔ ُمزََّة َو ًِ َوِنزٔو بِ ًِ ُشِىَبَة َو َّرَ َزاُوَز َو ب َ٘ َّهُ  َٙبِرُ َوََّی َجَيائٔزٔىَا أَِرَبّىا َوأَى َه یُ َٔ ًُ أَِر ٌَ َزیُِس بِ اَل كَا َٔ

َٙبِرُهَا َه یُ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٕ َِ ََِسأَِلُتهُ   َوََّی ٔجَياَزةٕ َخِنّسا 

ایب دعی ف اوبداؤد، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل ےتہک ںیہ  دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ٰییحی نب میکح، انب

رضحت زدی نب ارمق امہرے انجزفں رپ اچر ریبکتںی اہک رکےت ےھت افر اکی ابر اپچن ریبکتںی ںیہک وت ںیم ےن وپاھچ ؟ )وجاًاب( رفامےن 

  ںیہک ۔ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن ریبکتںی یھب
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 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ٰییحی نب میکح، انب ایب دعی ف اوبداؤد، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  اپچن ریبکتںیانجزے ںیم

     1506    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً ميذر حزامی، ابزاہيه بً وَّی راِعی، ٘ثیر بً وبساهَّل :  راوی

ًُ َوَّٓٔیٕ الزَّأِعٔیُّ وَ  ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ

وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َجِسهٔ أَ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًِ

ََّر َخِنّسا ب َ٘ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

اربامیہ نب ذنمر زحایم، اربامیہ نب یلع رایعف، ریثک نب دبعاہلل اےنپ فادل ےس افر فہ داد ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

  فآہل فملس ےن امنز انجزہ ںیم اپچن ریبکتںی ںیہک ۔ہیلع

 اربامیہ نب ذنمر زحایم، اربامیہ نب یلع رایعف، ریثک نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےچب یک امنز انجزہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےچب یک امنز انجزہ

     1507    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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محنس بً بصار، روح بً وبازة، ُىيس بً وبيساهَّل بً جبیر بً حيہ، زیاز بً جبیر، ابوجبیر بً حيہ، حرضت  :  راوی

 مٍیرہ بً شىبہ

 ًُ ثََيا َرِوُح بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىْٔ َویِم زٔیَازُ  َحسَّ َة َحسَّ ًٔ َحيَّ ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ًُ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ وَُباَزَة 

وَل اهَّلٔ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ ًَ ُشِىَبَة َي نَٔي اِلُنٍٔیَرَة بِ َُ َّهُ  َة أَى ًُ َحيَّ ثَىْٔ أَبٔی ُجَبیِرُ بِ ٕ َحسَّ ًُ ُجَبیِر َّی اهَّلُ وَ بِ وُل  َظَّ ُٕ َه َي لَّ َُ َلِيهٔ َو

َّی َوَلِيهٔ  ُل ُيَعَّ ِّ  الِف

دمحم نب اشبر، رفح نب ہدادة، دیعس نب دیبع اہلل نب ریبج نب ہیح، زاید نب ریبج، اوبریبج نب ہیح، رضحت ریغمہ نب ہبعش رفامےت ںیہ ہک 

 ڑپیھ اجےئ یگ ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ےچب یک امنز انجزہ

 دمحم نب اشبر، رفح نب ہدادة، دیعس نب دیبعاہلل نب ریبج نب ہیح، زاید نب ریبج، اوبریبج نب ہیح، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےچب یک امنز انجزہ

     1508    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ربيي بً بسر، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ٔ بِ  ًِ َجابٔز ٔ َو ثََيا أَبُو الزُّبَیِر ًُ بَِسٕر َحسَّ ثََيا الزَّبٔيُي بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ 

َِّی َوَلِيهٔ َوُور َُٔ  ُّْ ُظَّ ٔي َتَهلَّ العَّ ُِ َه إَٔذا ا
لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

رفےئ  اشہؾ نب امعر، رعیب نب دبر، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ہچب

 )ینعی اس ےک زدنہ وہےن اک ملع وہ اجےئ( وت اس یک امنز انجزہ یھب ڑپیھ اجےئ یگ افر فراتث یھب اجری وہیگ ۔
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 اشہؾ نب امعر، رعیب نب دبر، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےچب یک امنز انجزہ

     1509    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، بدتری بً وبيس، وبيس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

اَل اليَّ  َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ًُ وُبَِيٕس َو ثََيا اِلَبِدتَرٔیُّ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ وا َحسَّ َه َظلُّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي

اـُِٔٙه  ًِ أرَِفَ ُهِه ٔم
َّ إٔى َِ الُِٔٙه  َّ ِ  َوََّی أَـ

رری نب دیبع، دیبع

 

ی

 

ح
ي 

، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ وچبں یک امنز اشہؾ نب امعر، 

 انجزہ ڑپاھ رکف ویکہکن فہ اہمترے ےئل شیپ ہمیخ ںیہ ۔

رری نب دیبع، دیبع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

ی

 

ح
ي 

 اشہؾ نب امعر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے یک فافت افر امنز انجزہ اک ذرک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے یک فافت افر امنز انجزہ اک ذرک

     1510    سیثح                               جلس اول  :  جلس
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 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، محنس بً برش، حرضت اُناويل بً ابی خالس :  راوی

ًُ أَبٔی َخا َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ برِٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ُِٔلُت لَٔىِبٔس اهَّلٔ بِ اَل  َٔ لٕٔس 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَ َر َّی اهَّلُ  أَِوفَی َرأَیَِت إٔبَِزاهٔيَه ابِ ٕس َظَّ ٌَ َبِىَس ُمَحنَّ ٌِ یَُٙو َْ أَ ُٔٔض اَل َماَت َوهَُو َظٍٔیْر َوَلِو  َٔ

َّْ َبِىَسهُ  ًِ ََل ىَٔي ٔٙ ْ  َلَىاَط ابِيُُه َوَل َه ىَٔي
لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

افیف ےس اہک آپ ےن روسؽ اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، رضحت اامسلیع نب ایب اخدل ےتہک ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ایب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے انجب اربامیہ یک زایرت یک ؟ ےنہک ےگل مک ینس ںیم اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ افر ارگ دمحم ےک دعب یسک

 یبن ےن آان وہات وت آپ ےک اصزبحادے زدنہ رےتہ )افر ڑبے وہ رک یبن ےتنب( نکیل آپ ےک دعب وکیئ یبن ںیہن ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، رضحت اامسلیع نب ایب اخدل :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے یک فافت افر امنز انجزہ اک ذرک

     1511    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبسالٕسوس بً محنس، زاؤز بً شبيب باہَّی، ابزاہيه بً وثناٌ، حٙه بً وتیبہ، مٕسه حرضت ابً وباس :  راوی

ًُ َشبٔيٕب اِلَباهَّٔٔیُّ حَ  ثََيا َزاُوزُ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ؤس بِ سُّ ُٕ ثََيا َوِبُس اِل ًُ وُتَِیَبَة َحسَّ َُٙه بِ ثََيا اِلَح ٌَ َحسَّ ًُ وُِثَنا ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ سَّ

 َّ َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ َر ا َماَت إٔبَِزاهٔيُه ابِ اَل َلنَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َسٕه َو ِٕ ًِ ٔم َّی اهَّلُ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ی َوَلِيهٔ َر

 َُ ِت أَِخَوالُهُ َوَلِيهٔ َو َٕ ا َوَلِو َواَط َلَىَت ا ىَبٔيًّ ّٕ ٌَ ٔظِسي ٌَّ َلُه ُمزِٔؼّىا فٔی اِلَجيَّةٔ َوَلِو َواَط َلکَا ٔ اَل إ َٔ َّٗ  لََّه َو ٔ تُر ُِ اِلِٕٔبُق َوَما ا

 
 
 ِٔٔبٔفی

ےت یہ ہک بج روسؽ اہلل یلص دبعادقلفس نب دمحم، داؤد نب بیبش ابیلہ، اربامیہ نب امثعؿ، مکح نب ہبیتع، مسقم رضحت انب ہداس رفام
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 ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے انجب اربامیہ اک ااقتنؽ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انجزہ ڑپاھای افر رفامای تن

ؽ ےک ولگ ازآ  آزاد وہ اس وک دفدھ الپےن فایل یھب ےہ افر ارگ ہی زدنہ راتہ وت دصقی یبن وہات افر ارگ ہی زدنہ راتہ وت اس ےک ایھنن

 اجےت رھپ وکیئ ازآ  الغؾ ہن اتنب۔

 دبعادقلفس نب دمحم، داؤد نب بیبش ابیلہ، اربامیہ نب امثعؿ، مکح نب ہبیتع، مسقم رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے یک فافت افر امنز انجزہ اک ذرک

     1512    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ونزاٌ، ابوزاؤز، ہصاو بً ابی الوليس، او ہصاو، ِاـنہ بيت حسین، حرضت حسین بً وَّی :  راوی

َِاـٔ َحسَّ   ًِ ًِ أُِمهٔ َو ًُ أَبٔی اِلَولٔيسٔ َو ثََيا هَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ٌَ َحسَّ ًُ ؤِنَزا ًِ أَبٔيَها ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ َنَة بِٔئت اِلُحَسیِٔن َو

َّی اهَّلُ  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ َر ُه ابِ ُٔ ا َٕ َِّی اِل ا تُُوف اَل َلنَّ َٔ ًٔ َوَّٓٔیٕ  ِت لُبَِیَيُة اِلُحَسیِٔن بِ وَل اهَّلٔ َزرَّ ُُ اَلِت َخٔسیَجُة یَا َر َٔ َه  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ  َيِسَتِٙنَٔل رَٔؼاَوهُ 
َّْ اُه َحً َٕ ٌَ اهَّلُ أَبِ َلِو كَا َِ ٔه  ُٔ ا َٕ ٌَّ إِٔتَناَو َرَؼاؤهٔ فٔی اِلَجئَّة اِل ٔ َه إ

اَلِت  لََّه  َٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ٌَ َوََّیَّ أَِمَزُه  وَل اهَّلٔ َلَهوَّ ُُ ٌِ ٔشئِٔت َزَوِوُت اهََّل َتَىالَی  َلِو أَِوَلُه َذلَٔک یَا َر ٔ إ

 َّ وَلهُ َظَّ ُُ ُٗ اهََّل َوَر وَل اهَّلٔ بَِل أَُظِس ُُ اَلِت یَا َر َٔ َنَىٔک َظِوَتُه  ُِ
َ أ َه َِ لَّ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دبع اہلل نب رمعاؿ، اوبداؤد، اشہؾ نب ایب اولدیل، اؾ اشہؾ، افہمط تنب نیسح، رضحت نیسح نب یلع رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل 

 اک دفدھ زادئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے اربامیہ اک ااقتنؽ وہا وت دخہجی ےن رعض ایک ; اے اہلل ےک روسؽ ! اقمس یک اھچیت

وہ ایگ اکش اہلل اعتٰیل اس وک راضتع وپری وہےن کت زدنیگ اطع رفامےت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک راضتع 

تن ںیم وپری وہیگ۔ رعض رکےن ںیگل اے اہلل ےک روسؽ! ارگ ےھجم ہی ولعمؾ وہ اجےئ وت ریما مغ ذرا اکلہ وہ اجےئ۔ روسؽ اہلل یلص 

 رعض اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ  م اچوہ وت ںیم اہلل اعتٰیل ےس داع رکفں رھپ اہلل اعتٰیل ںیہمت اقمس یک آفاز ونسا دںی۔ دخہجی ےن
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 ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایکس اجبےئ ںیم اہلل افر اےکس روسؽ یک دصتقی رکیت وہں ۔

 دیل، اؾ اشہؾ، افہمط تنب نیسح، رضحت نیسح نب یلعدبعاہلل نب رمعاؿ، اوبداؤد، اشہؾ نب ایب اول :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہش اء اک انجزہ ڑپانھ افر اؿ وک دنف رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دہش اء اک انجزہ ڑپانھ افر اؿ وک دنف رکان

     1513    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ابوبرک بً وياط، یزیس بً زیاز، مٕسه، حرضت ابً وباس :  راوی

ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ  ًِ یَزٔیَس بِ ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُتَٔی َحسَّ اَل أ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َسٕه َو ِٕ ًِ ٔم َو

ةٕ َوَحِنزَةُ هُ  ةٕ َورَشَ ِّی َوََّی َورَشَ َجَىَل ُيَعَّ َِ َه یَِوَو أُحُٕس  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َنا هَُو بٔهِٔه َر َ٘ ٌَ َوهَُو  ُىو َِ َنا هَُو یُزِ َ٘ َو 

 ًْ  َمِوُؼو

 نب ایعش، سیدی نب زاید، مسقم، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک ادح ےک رفز دہشاء وک روسؽ اہلل یلص دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ آپ ےن دس دس رپ انجزہ ڑپانھ رشفع ایک افر رضحت زمحہ وجں ےک وتں رےھک رےہ افر ابیق دہشاء 

 ااھٹ ےئل اجےت اؿ وک ہن ااھٹای اجات ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب نب ایعش، سیدی نب زاید، مسقم، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 دہش اء اک انجزہ ڑپانھ افر اؿ وک دنف رکان

     1514    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ابً شہاب، وبسالزحنً بً ٘ىب بً مالک، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

 ًٔ ِىٔب بِ َ٘  ًٔ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبسٔ  َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز َمالٕٔک َو

 َ ِتَّ َٔ  ًِ ََلثَٔة ٔم
ٌَ َیِجَنُي بَیَِن الزَُّجَلیِٔن َوالثَّ لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر وُل أَیُُّهِه اهَّلٔ أَ ُٕ ی أُحُٕس فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ثُهَّ َي

إَٔذا أُٔشیَر  َِ  ٌٔ ن ثَرُ أَِخّذا لِٔلُْقِ ِ٘ ِِئهِٔه فٔی زَٔمائٔهِٔه َولَ أَ اَل أَىَا َشهٔيْس َوََّی َهُؤََلٔئ َوأََمَز بَٔس َٔ َمُه فٔی اللَِّحٔس َو َٔسَّ ٔلَی أََحٔسهِٔه  ِه َلُه إ

لُوا سَّ ٍَ  ُيَعِل َوَلِيهِٔه َوَلِه ُي

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی

 ہیلع فآہل فملس دہشاء ادح ںیم ےس دف ای نیت وک اکی نفک ںیم ےتٹیپل افر وپ ےتھچ ہک اؿ ںیم سک وک زایدہ رقآؿ اید اھت سج یک رطػ ااشرہ

ای افر ہن اک انجزہ ڑپاھ ایک اجات۔ دحل ںیم اس وک آےگ ر ےتھ افر رفامےت ںیم اؿ بس اک وگاہ وہں افر وخؿ تیمس اؿ وک دنف رکےن اک مکح د

 ہن اؿ وک لسغ دای ایگ ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اک انجزہ ڑپانھ افر اؿ وک دنف رکاندہش اء 

     1515    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً زیاز، وَّی بً واظه، وفاٍ بً ُائب، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس :  راوی
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 ًِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ ائٔٔب َو ًٔ السَّ ًِ َوَفأئ بِ ًُ َوأظٕه َو ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوبَّإس أَ  ابِ

ًَ َوِيُهِه اِلَحٔسیُس  ٌِ یُِيزَ ِتََّی أُحُٕس أَ َٕ َه أََمَز بٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو يُوا فٔی ثَٔيابٔهِٔه بٔٔسَمائٔهِٔه اهَّلٔ َظَّ َِ ٌِ یُِس  َواِلُجلُوزُ َوأَ

دمحم نب زاید، یلع نب اعمص، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ۔ےن دہشاء اہحلس افر زادئ ابلس ااترےن افر وخؿ افر ڑپکفں تیمس دنف رکےن اک مکح دای

 دمحم نب زاید، یلع نب اعمص، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دہش اء اک انجزہ ڑپانھ افر اؿ وک دنف رکان

     1516    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار و ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، اُوز بً ٔيس، ىبيحا ويزی، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

 ُِ ًِ اِْلَ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ِهٕل  َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ إر َو ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ نَٔي ىُبَِيّحا اِلَىِيزٔیَّ َحسَّ َُ ِيٕس  َٔ  ًٔ َوزٔ بِ

ِتََّی َٕ َه أََمَز بٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ وُل إ ُٕ ًَ َوِبٔس اهَّلٔ َي نِٔىُت َجابَٔز بِ َُ وُل  ُٕ ٔلَی َمَعارٔؤهِٔه  َي ٌِ یَُززُّوا إ أُحُٕس أَ

ٔلَی اِلَنٔسیَيةٔ   َوكَاىُوا نُٕٔلُوا إ

حا  زنعی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اشہ
ي ی 

 

ب
ؾ نب امعر ف لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اوسد نب سیق، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہشاء ادح وک فاسپ اؿ یک اجےئ اہشدت ےل اجےن اک مکح دای ہکبج اؿ وک دمہنی لقتنم رک دای ایگ اھت۔

حا  زنعی، رضحت اجرب نب دبعاہللاشہؾ نب  :  رافی
ي ی 

 

ب
 امعر ف لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اوسد نب سیق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دجسم ںیم امنز انج زہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز انج زہ

     1517    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ابوذئب، ظالح مولی توامہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هُ  ِوأََمةٔ َو ًِ َظالٕٔح َمِولَی التَّ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ َّی  َزیَِزَة  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

َلِيَس َلهُ َشِيْئ  َِ َّی َوََّی ٔجَياَزةٕ فٔی اِلَنِسجٔٔس  ًِ َظَّ لََّه َم َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبذبئ، اصحل ومیل وتاہم، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج دجسم ںیم

 ڑپےھ اس وک ھچک یھب ہن الم ۔امنز انجزہ 

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبذبئ، اصحل ومیل وتاہم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز انج زہ

     1518    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، یوىس بً محنس، ِليح بً ُلامیٌ، ظالح بً وجَلٌ، وباز بً وبساهَّل بً زبیر، حرضت وائصہ  :  راوی

 ظسيٕہ

لَ  ُُ  ًُ َُِلِيُح بِ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوبِسٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َوبَّاز ٌَ َو ًٔ َوِجََل ًِ َظالٔٔح بِ ٌَ َو امِیَ
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َه َوََّی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّی َر اَلِت َواهَّلٔ َما َظَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٔ َو ًٔ الزُّبَیِر ًٔ بَِيَؽاَئ إَٔلَّ فٔی اِلَنِسجٔسٔ اهَّلٔ بِ َهِئل ابِ ُُ

اَل ابًِ َماَجَة حَ  َِٔویَٔ  ٔسیُث َوائَٔصَة أَ

  نب امیلسؿ، اصحل نب الجعؿ، ہداد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت ںیہ 

للی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، 

 ۔ دخبا ! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لیہس نب اضیبء )ریض اہلل اعتٰیل ہنع( اک انجزہ دجسم یہ ںیم ڑپاھ اھت

  نب امیلسؿ، اصحل نب الجعؿ، ہداد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

للی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نف ںیہن انک اچےئہنج افاقت ںیم تّیم اک انجزہ ںیہن ڑپانھ اچےئہ افر د

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نج افاقت ںیم تّیم اک انجزہ ںیہن ڑپانھ اچےئہ افر دنف ںیہن انک اچےئہ

     1519    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وَّی بً رباح، حرضت وٕبہ بً وامز جہىْ :  راوی  وَّی بً محنس، و٘يي، ونز بً راِي، وبساهَّل بً مبارک، موس

ًُ اِلنُ  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ وَ َحسَّ ًِ ُموَسْ بِ َِّٔی َباَرٔک َجنٔيّىا َو

وُل  ُُ ٌَ َر اَوإت كَا َُ وُل ثَََل ُُ  ُٕ َّْ َي ٕ اِلُجَهىٔ ًَ َوأمز َبَة بِ ِٕ نِٔىُت وُ َُ وُل  ُٕ نِٔىُت أَبٔی َي َُ اَل  َٔ ًٔ َربَإح  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ بِ اهَّلٔ َظَّ

ًَّ َمِوَتاىَا حٔیَن َتِفلُيُ  بَٔر ِٔيهٔ ِٕ ًَّ أَِو َن َِّی ِٔيهٔ ٌِ نَُعَّ َه یَِيَهاىَا أَ لَّ َُ َّْ َتنٔيَل  َو هٔیَرةٔ َحً ائُٔه المَّ َٔ وُو  ُٕ ِنُس بَازٌَّٔة َوحٔیَن َي الصَّ

زَُب  ٍِ َّْ َت زُؤب َحً ٍُ ُْ لِٔل ِنُس َوحٔیَن َتَؽيَّ  الصَّ

یلع نب دمحم، فعیک، رمع نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، وم،ٰی نب یلع نب رابح، رضحت ہبقع نب اعرم ،ینہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک نیت 

 ںیہ نج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ امنز ڑپےنھ افر رمدفں وک دنانےن ےس عنم رفامےت ےھت۔ بج افاقت اےسی

وسرج ولطع وہ راہ وہ افر بج کیھٹ دفرہپ وہ۔ اہیں کت ہک زفاؽ وہ اجےئ افر بج وسرج ڈفےنب ےک رقبی وہ اہیں کت ہک ڈفب 
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 اجےئ ۔

 راعف، دبعاہلل نب ابمرک، وم،ٰی نب یلع نب رابح، رضحت ہبقع نب اعرم ،ینہیلع نب دمحم، فعیک، رمع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نج افاقت ںیم تّیم اک انجزہ ںیہن ڑپانھ اچےئہ افر دنف ںیہن انک اچےئہ

     1520    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یناٌ، ميہال بً خليّہ، وفاٍ، حرضت وباس :  راوی  محنس بً ظباح، یحٌ

ًِ ابِ  ًِ َوَفإئ َو َة َو َّ ًٔ َخلٔي ًِ ٔمِيَهأل بِ ٌٔ َو ًُ اِلامَیَ بَّأح أَىَِبأَىَا َیِحٌَْ بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی ًٔ َوبَّ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر إس أَ

 ٔ بِرٔه َٔ َج فٔی  بَِرُه َلِيَّل َوأََِسَ َٔ لََّه أَِزَخَل َرُجَّل  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب ابصح، ٰییحی نب امیؿ، اہنمؽ نب ہفیلخ، اطعء، رضحت ہداس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

  ںیم دالخ ایک افر دنف رکےت فتق رفا ے یک ۔رمد وک رات ےک فتق ربق

 دمحم نب ابصح، ٰییحی نب امیؿ، اہنمؽ نب ہفیلخ، اطعء، رضحت ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ڑپانھ اچےئہ افر دنف ںیہن انک اچےئہنج افاقت ںیم تّیم اک انجزہ ںیہن 

     1521    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ونزو بً وبساهَّل اوزی، و٘يي، ابزاہيه بً یزیس مکی، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ًِ أَبٔی  ِِّی َو ًٔ َیزٔیَس اِلَنک ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَِوزٔیُّ َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو الزُّبَیِر

 ُ٘ َه ََل َتِسِٔيُوا َمِوَتا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ واَر ٌِ ُتِؽرَطُّ  ِه بٔاللَِّئل إَٔلَّ أَ

 رمعف نب دبعاہلل افدی، فعیک، اربامیہ نب سیدی یکم، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  وہےن رفامای اےنپ رمدفں وک رات وک ہن دنف رکان اال ہی ہک وبجمری وہ )افر دؿ ںیم دنف ہن ایک اج اکس

 رمعف نب دبعاہلل افدی، فعیک، اربامیہ نب سیدی یکم، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نج افاقت ںیم تّیم اک انجزہ ںیہن ڑپانھ اچےئہ افر دنف ںیہن انک اچےئہ

     1522    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وباس بً وثناٌ زمصقی، وليس بً مسله، ابً لہيىہ، ابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل :  راوی

ٌَ الِس  ًُ وُِثَنا ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ أَ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًٔ َلهٔيَىَة َو ًِ ابِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَّ َمِصقٔیُّ َحسَّ

ِه بٔاللَِّئل َواليََّهارٔ  ُ٘ اَل َظلُّوا َوََّی َمِوَتا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  اليَّ

 نب ملسم، انب ہعیہل، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل

 ےن اراشد رفامای اےنپ رمدفں رپ دؿ رات ںیم انجزہ ڑپھ ےتکس وہ ۔

 ہداس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، انب ہعیہل، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 الہ ہلبق اک انجزہ ڑپانھ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ ہلبق اک انجزہ ڑپانھ

     1523    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، وبيساهَّل، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی  ابوبرش برک بً خلْ، یحٌ

ًٔ وُنَ  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ًُ أُبَٓیٕ َحسَّ َِّی َوِبُس اهَّلٔ بِ ا تُُوف اَل َلنَّ َٔ َز 

اَل َجاَئ ابِيُهُ  َٕ َِ ِيُه ِٔيهٔ  ِّ َ٘ ُ نٔيَعَک أ َٔ وَل اهَّلٔ أَِؤفىْٔ  ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي َّی اهَّلُ إ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

 ٌِ لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ا أََراَز اليَّ َلنَّ َِ َه نذٔىُونٔی بٔهٔ 
لَّ َُ أب َما َذاَک َلَک  َوَلِيهٔ َو ًُ اِلَدفَّ اَل َلهُ وَُنزُ بِ َٔ َِّی َوَلِيهٔ  ُيَعَّ

 َ لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل َلُه اليَّ َٕ َِ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ی َوَلِيهٔ اليَّ

َّ رٔفِ َلُهِه أَِو ََل ََِعَّ ٍِ َت ُِ ا بَیَِن خٔیََرَتیِٔن ا

رٔفِ  ٍِ ٔ  َتِسَت بِرٔه َٔ ِه َوََّی  ُٕ أَىِزََل اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ َوََل ُتَعِل َوََّی أََحٕس ٔمِيُهِه َماَت أَبَّسا َوََل َت َِ  َلُهِه 

 اوبرشب رکب نب ،فل، ٰییحی نب دیعس، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک بج دبعاہلل نب ایب )رسیئ اانمل نیق( رما وت اس اک

 دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ےھجم اینپ صیمق دےئجی ںیم اس وک اس ںیم نفک دفں۔ آپ ےن رفامای اٹیب یبن یک

 بج )بج انجزہ ایتر وہ وت( ےھجم االطع رک دانی۔ بج یبن ےن اس اک انجزہ ڑپانھ اچاہ وت رمع ےن اہک ہی آپ ےک القئ ںیہن )ویکہکن ہی رسیئ

وکیئ افر ڑپھ ےل( نکیل یبن ےن اس اک انجزہ ڑپاھ افر رضحت رمع ےس رفامای ےھجم زیچفں ںیم اایتخر دای ایگ۔  اانمل نیق ےہ اس ےئل
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َ
ل
َ
وقفں ف

 ۔ وہں ڑھکے رپ ربق ایکس ہن افر ڑپںیھ ہن انجزہ ااکس یھبک وت ۓںیم ےس وکیئ رم اج

 اوبرشب رکب نب ،فل، ٰییحی نب دیعس، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ ہلبق اک انجزہ ڑپانھ

     1524    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، مجالس، وامز، جابز :  راوی  ونار بً خالس واُفی و ُہل بً ابی ُہل، یحٌ

 ٔ ًِ ُمَجال ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ اََل َحسَّ َٔ ِهٕل  َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ٔفیُّ َو ُٔ ًُ َخالٕٔس اِلَوا اُر بِ ثََيا َونَّ
اَل َحسَّ َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٕ َو ًِ َوأمز ٕس َو

َّی  ُّْ َظَّ َِّی َوَلِيهٔ الئَّي ٌِ ُيَعَّ
َّی َوَلِيهٔ َماَت َرأُِس اِلُنَيإِٔٔیَن بٔاِلَنٔسیَئة َوأَِوَصْ أَ ََِعَّ نٔئعهٔ  َٔ َيُه فٔی  ِّ َٙ ٌِ یُ َه َوأَ لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

أَىِزََل اهَّلُ َوََل ُتَعِل َوََّی أََحٕس ٔمِيُهِه َماَت أَبَّسا َوََل َت  َِ  ٔ بِرٔه َٔ اَو َوََّی  َٔ نٔئعهٔ َو َٔ َيُه فٔی  َّّ َ٘ ٔ َو بِرٔه َٔ ِه َوََّی  ُٕ 

لہس، ٰییحی نب دیعس، اجمدل، اعرم، اجرب رفامےت ںیہ ہک دمہنی ںیم انم نیق اک رسہنغ رما افر اس ےن امعر نب اخدل فایطس ف لہس نب ایب 

فملس فتیص یک ہک ااکس انجزہ دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ڑپاھںیئ افر اس وک اینپ صیمق ابمرک ںیم نفک دںی وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ْم ےن ااکس انجزہ ڑپاھای افر اینپ صیمق
ُ
ْه

 

نِی

 ٍ  
َ
ج
َ
 أ

َ
َ
 لَع
ِ
ّل َ
ض
ُ

 

ن

  
َ
ل
َ
 ںیم نفک دای افر ایکس ربق رپ ڑھکے وہےئ۔ اس رپ اہلل ےن ہی آتی ااتری ف

ـِ انموقفں ںیم ےس وکیئ رم اج ِ ر ْ
 َ

 

 ق

َ
َ
ْم لَع

َُی

 

ن

  
َ
ل
َ
دَبًا ف
َ
 َت أ
َ
 ڑھکے اپس ےک ربق ایکس یہ ہن افر ڑپوھ تم رہسگ انجزہ اک اس وت ۓم

 ۔ وہ

  فایطس ف لہس نب ایب لہس، ٰییحی نب دیعس، اجمدل، اعرم، اجربامعر نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ ہلبق اک انجزہ ڑپانھ

     1525    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً یوُْ ُلیم، مسله بً ابزاہيه حار ُ بً ىبہاٌ، وتبہ بً يٕماٌ، ابوُىيس، مٙحول، حرضت واثلہ بً  :  راوی
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 إُي

ٌَ َحسَّ  ًُ ىَِبَها ثََيا اِلَحار ُُٔ بِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِسلُٔه بِ َلیٔمُّ َحسَّ َْ السُّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ٌَ َو َما ِٕ ًُ َي ثََيا وُتَِبُة بِ

َّی وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔي  َٕ ُِ ًٔ اِْلَ ًِ َواثَٔلَة بِ ًِ َمُِٙحوٕل َو ٔىيٕس َو وا َوََّی كُِل َمِيٕت َوَجاهُٔسوا َمَي  َُ َه َظلُّ لَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

 ٕ  كُِل أَٔمیر

ا ؿ، اوبدیعس، لوحکؽ، رضحت فاہلث نب عقس رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 

ادمح نب ویفس یملس، ملسم نب اربامیہ احرث نب اہبنؿ، ہبتع نب ن قظ

  انجزہ ڑپوھ افر رہ اریم ےک اسھت لم رک اہجد رکف ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای تّیم اک

ا ؿ، اوبدیعس، لوحکؽ، رضحت فاہلث نب اعقس :  رافی

 

 ادمح نب ویفس یملس، ملسم نب اربامیہ احرث نب اہبنؿ، ہبتع نب ن قظ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زفں اک ایبؿانج :   ابب

 الہ ہلبق اک انجزہ ڑپانھ

     1526    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً وامز بً زْارة، رشیک بً وبساهَّل، ُناک بً َحب، حرضت جابز بً ُنزہ :  راوی

یُک  ثََيا رَشٔ اَرَة َحسَّ َْ ًٔ ُز ٔ بِ ًُ َوأمز ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ َحسَّ ٌَّ َرُجَّل ٔم ُنَزَة أَ َُ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕب َو ًٔ ََحِ َنأک بِ ُٔ  ًِ ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ َو بِ

ََِذبََح بَٔها نَ  ٔلَی َمَصأَٔغ  ََِسبَّ إ َِآذَِتُه اِلجَٔزاَحُة  لََّه ُجزَٔح  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ُّْ أَِظَحأب الئَّي ٔي َلِه ُيَعِل َوَلِيهٔ اليَّ َِ َسهُ  ِّ 

ٌَ َذلَٔک ٔمِيُه أََزبّا اَل َوكَا َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

دبع اہلل نب اعرم نب زرارة، رشکی نب دبع اہلل، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

فہ ٹسھگ ٹسھگ رک ریت ےک اکیپونں کت اچنہپ افر اےنپ آپ وک ذحب  ااصب ںیم ےس اکی رمد زیمخ وہ ایگ۔ ز م اکیف فیلکت دہ اثتب وہا وت

 رک ڈاال وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکس انجزہ ںیہن ڑپاھ افر ہی آپ یک اجبن ےس اتبی یھت )ہک افر ولگ یھبک ہن رکںی( ۔
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  رمسہدبعاہلل نب اعرم نب زرارة، رشکی نب دبعاہلل، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ

     1527    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، ثابت، ابوراِي، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیَِزةَ  ًِ أَبٔی َرإِٔي َو ثََيا ثَابْٔت َو ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ هُّ َحسَّ ُٕ ِوَزاَئ كَاىَِت َت َُ ٌَّ اِمَزأَّة 
 أَ

ولُ  ُُ َسهَا َر َٕ َّ َِ ِ  اِلَنِسجَٔس  ََِهَلَّ نَذى اَل  َٔ ََّها َماَتِت  ٕٔيَل َلُه إٔى َِ ََِسأََل َوِيَها َبِىَس أَیَّاوٕ  َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َتَی اهَّلٔ َظَّ أ َِ ُتُنونٔی 

َّی َوَلِيَها ََِعَّ بَِرَها  َٔ 

وتؿ دجسم ںیم ڑاھڑف دای رکیت ںیھت روسؽ ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی ایسہ افؾ اخ

آپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہن داھکی وت ھچک رفز دعب اس ےک قلعتم درایتف رفامای۔ رعض ایک ایگ ہک اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ۔ 

  ۔ےن رفامای  م ےن ےھجم االطع ویکں ہن دی رھپ آپ اؿ یک ربق رپ رشتفی ےل ےئگ افر امنز انجزہ ڑپیھ

 ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اثتب، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ
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     1528    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ہصيه، وثناٌ بً حٙيه، خارجہ بً زیس بً ثابت، یزیس بً ثابت :  راوی

ًُ َز  ثََيا َخارَٔجُة بِ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ثََيا هَُصِيْه َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َیزٔیَس بِ ًٔ ثَابٕٔت َو  یِٔس بِ

ا َوَرَز اِلَبٕٔ  َلنَّ َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ِجَيا َمَي اليَّ اَل ََخَ َٔ ًِ َزیِٕس  بََر ٔم ِ٘ ٌَ أَ ََِسأََل َوِيهُ ثَابٕٔت َوكَا ٕ َجٔسیٕس  بِر َٕ إَٔذا هَُو بٔ َِ يَي 

 ُ٘ الُوا  َٔ اَل أَََل نَذىُِتُنونٔی بَٔها  َٔ َها َو َِ َىَز َِ اَل  َٔ ََُِلىَُة  الُوا  ًَّ َما َٔ َِ َىلُوا ََل أرَِعٔ ِّ ََل َت َِ اَل  َٔ ٌِ ىُِؤذَٔیَک  َِرَکٔهَِيا أَ ائَّٔل َظائّٔنا  َٔ ِيَت 

ٌَّ َظََلتٔی َوَلِيهٔ َلهُ َرِحَنْة ثُهَّ  إٔ َِ ِه إَٔلَّ نَذىُِتُنونٔی بٔهٔ  ُ٘ ٔ ِيُت بَیَِن أَِلُهز ُ٘ هُ  َماَت ٔمِيُِٙه َمِيْت َما  َّ َيا َخِل ِّ َّ َع َِ بَِر  َٕ ََّر َوَلِيهٔ  أَتَی اِل َٙب َِ

 أَِرَبّىا

اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، امثعؿ نب میکح، اخرہج نب زدی نب اثتب، سیدی نب اثتب وج زدی نب اثتب ےک ڑبے اھبیئ ںیہ رفامےت ںیہ ہک 

۔ ولوگں ےن رعض مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ابرہ آےئ بج آپ عیقب ےچنہپ وت اکی یئن ربق د یھک اےکس ابرے ںیم وپاھچ

ایک ہک الفں اخوتؿ ںیہ۔ آپ ےن ےتناؿ ایل افر رفامای ہک ےھجم االطع ویکں ہن دی۔ ولوگں ےن رعض ایک آپ رفزے ںیم دفرہپ وک آراؾ 

وفت وہ وت رفام رےہ ےھت اےئلس مہ ےن آپ وک فیلکت دانی انمبس ہن اھجمس۔ رفامای آدنئہ ااسی ہن رکان ہک ےھجم ہتپ یہ ہن ےلچ  م ںیم وج یھب 

بج ںیم اہمترے درایمؿ وہں ےھجم ایکس االطع دانی ویکہکن ریما انجزہ ڑپانھ اس ےئلیک را ت اک ابثع ےہ۔ رھپ آپ ربق رپ رشتفی 

 ےل ےئگ افر مہ ےن آپ ےک ےھچیپ ںیفص انبںیئ۔ آپ ےن اچر ریبکتںی ںیہک ۔

  اثتب، سیدی نب اثتباوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، امثعؿ نب میکح، اخرہج نب زدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ

     1529    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، وبسالىزیز بً محنس زراورزی، محنس بً زیس بً مہاجز بً ٔيّذ، وبساهَّل بً وامز  :  راوی
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 بً ربيىہ، حرضت وامز بً ربيىہ

ٔس  ًِ ُمَحنَّ َراَوِرزٔیُّ َو ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ َز َحسَّ ًٔ بِ ٔ بِ ًٔ اِلُنَهأجز یِٔس بِ

ٌِ بَٔها ِوَزاَئ َماَتِت َوَلِه یُِؤَذ َُ ٌَّ اِمَزأَّة  ًِ أَبٔيهٔ أَ ًٔ َربٔيَىَة َو ٔ بِ ًٔ َوأمز ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُّٕذ َو ِي َه  ُٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اليَّ

 ُ اَل َهَلَّ نذَىُِتُنونٔی بَٔها ث َٕ َِ أُِخبَٔر بَٔذلَٔک  َّی َوَلِيَهاَِ ََِعَّ وا َوَلِيَها  ُّّ اَل ْٔلَِظَحابٔهٔ ُظ َٔ  هَّ 

 ، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب، رضحت اعرم نب 

 

فد

 

َی
وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، دمحم نب زدی نب اہمرج نب 

 فآہل فملس وک اس یک االطع ہن یک یئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع رہعیب رفامےت ںیہ ہک اکی ایسہ افؾ اخوتؿ اک ااقتنؽ وہا وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

ےس فآہل فملس وک ولعمؾ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم االطع ویکں ہن یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااحصب 

 رفامای ںیفص انبؤ افر اس رپ امنز ڑپیھ

 ، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب، رضحت وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبع :  رافی

 

فد

 

َی
ازعلسی نب دمحم درافردی، دمحم نب زدی نب اہمرج نب 

 اعرم نب رہعیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ

     1530    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، ابواُحٖ شیبانی، شىيْ، حرضت ابً وباس :  راوی

ًِ ابِ  ِْ َو ِىٔي ًِ الصَّ ِیَبانِٔی َو َٖ الصَّ َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َم َحسَّ َٔ ٌَ ًٔ َوبَّإس  اَت َرُجْل َوكَا

اَل َما َٕ َِ ا أَِظَبَح أَِوَلُنوُه  َلنَّ َِ يُوُه بٔاللَِّئل  َِ َس َِ َه َيُىوزُُه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ  َر الُوا كَا َٔ ٌِ ُتِىلُٔنونٔی  َمَيَىُِٙه أَ

 َِ َّٖ َوَلِيَک  ٌِ َنُص َِرَکٔهَِيا أَ ِلَنُة  َّی َوَلِيهٔ اللَِّيُل َوكَاىَِت المُّ ََِعَّ بَِرُه  َٔ َتَی   أ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اوب ااحسؼ ابیشین، یبعش، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک اکی اصبح اک ااقتنؽ وہ ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 راکفٹ یھت ؟ رعض ایک فملس اؿ یک ایعدت رفامای رکےت ےھت ولوگں ےن اؿ وک رات ںیم یہ دنف رک دای حبص ےھجم ربفتق اتبےن ںیم ایک

 رات افر اتریکی یھت اس ےئل آپ وک فیلکت دانی انمبس ہن اھجمس آپ اؿ یک ربق رپ ےئگ افر امنز ڑپیھ ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اوباقحس ابیشین، یبعش، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ

     1531    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، احنس بً  :  راوی ْٰ حيبل، ٌيسر، شىبہ، حبيب بً شہيس، ثابت، حرضت وباس بً وبسالىميه ويبری و محنس بً یحٌ

 اىس

ًُ َحِيَبٕل  ثََيا أَِحَنُس بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ ًُ َوِبٔس اِلَىٔمئه اِلَىِيبَرٔیُّ َوُمَحنَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًِ َحسَّ ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا ٌُِيَسْر َو  َحسَّ

ًِ أَ  ًِ ثَابٕٔت َو هٔئس َو ًٔ الصَّ ُٔبٔرَ َحبٔئب بِ ٕ َبِىَس َما  بِر َٔ َّی َوََّی  لََّه َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي  ىَٕس أَ

ہداس نب دبعامیظعل ربنعی ف دمحم نب ٰییحی، ادمح نب لبنح، دنغر، ہبعش، بیبح نب دیہش، اثتب، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

  اجےن ےک دعب ربق رپ امنز ڑپیھ ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تّیم ےک دنف ےئک

 ہداس نب دبعامیظعل ربنعی ف دمحم نب ٰییحی، ادمح نب لبنح، دنغر، ہبعش، بیبح نب دیہش، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ

     1532    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً حنيس، مہزاٌ بً ابی ونز، ابوُياٌ، ولٕنہ بً مزثس، حرضت بزیسہ :  راوی

ًٔ َمزِثَٕس وَ  َنَة بِ َٕ ًِ َوِل ٌٕ َو َيا ُٔ ًِ أَبٔی  ًُ أَبٔی وَُنَز َو ٌُ بِ ثََيا ٔمِهَزا ًُ حَُنِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ أَ ًٔ بَُزیَِسَة َو ًِ ابِ

 ًَ ٔ َّی َوََّی َمِيٕت َبِىَس َما زُِ َه َظَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

دیمح،  رہاؿ نب ایب رمع، اوبانسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی تّیم رپ دمحم نب 

 دنف ےک دعب امنز انجزہ ڑپیھ ۔

 دمحم نب دیمح،  رہاؿ نب ایب رمع، اوبانسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ڑپانھ

     1533    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ُىيس بً رشحبيل، ابً لہيىہ، وبيساهَّل بً مٍیرہ، ابوالہيثه، حرضت ابوُىيس :  راوی

ًِ أَ َحسَّ  ًٔ اِلُنٍٔیَرةٔ َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًٔ َلهٔيَىَة َو ًِ ابِ ِحبٔيَل َو ًُ رُشَ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  یِٕب َحسَّ ٔىيٕس ثََيا أَبُو رُکَ َُ ًِ أَبٔی  بٔی اِلَهِيَثٔه َو

وُل اهَّلٔ ُُ ا أَِظَبَح َر َلنَّ َِ َِِيِت َلِيَّل  ُتُو َِ هُّ اِلَنِسجَٔس  ُٕ ِوَزاُئ َت َُ اَل كَاىَِت  اَل أَََل َٔ َٕ َِ َه أُِخبَٔر بَٔنِوتَٔها  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

هُ َوَزَوا َلَها ثُهَّ  َّ ََّر َوَلِيَها َواليَّاُس َخِل َٙب َِ بِرَٔها  َٔ َْ َوََّی  َٔ َو َِ َج بٔأَِظَحابٔهٔ  َِرَخَ َٓ نَذىُِتُنونٔی بَٔها    اِنَّصَ

نب ریغمہ، اوبامثیہل، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اکی ایسہ اخوتؿ دجسم ںیم ڑاھڑف  اوبرکبی، دیعس نب رشلیبح، انب ہعیہل، دیبع اہلل
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ای دیتی ںیھت رات ںیم اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ حبص وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک فافت یک االطع دی یئگ۔ آپ ےن رفام

 اس یک ربق رپ ڑھکے وہےئ افر ریبکت یہک ولگ آپ ےک ےھچیپ ےھت اس ےک ےئل ایس فتق ویکں ہن اتب دای رھپ آپ احصہب وک ےل رک ےلکن

 داع رفامیئ افر فاسپ رشتفی ےل آےئ ۔

 اوبرکبی، دیعس نب رشلیبح، انب ہعیہل، دیبعاہلل نب ریغمہ، اوبامثیہل، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجنیش یک امنز انجزہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجنیش یک امنز انجزہ

     1534    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہابوبرک بً ابی شیبہ، وبساَلوَّی، مى :  راوی  نز، زہزی،ُ 

ًٔ الِ  ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٕ َو ًِ َمِىَنز ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ُنَسئَّب َو

َِرَخَ  ِس َماَت  َٔ  َّْ ٌَّ اليََّجأش ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔلَی اِلَبٕٔئي اهَّلٔ َظَّ َه َوأَِظَحابُُه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َر

ََّر أَِربََي َتِٙبٔیَرإت  َٙب َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َو َر سَّ َٕ هُ َوَت َّ َيا َخِل َّّ َع َِ 

رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، 

 ےن رفامای اجنیش اک ااقتنؽ وہ ایگ آپ افر احصہب عیقب رشتفی ےل ےئگ مہ ےن آپ ےک ےھچیپ ںیفص انبںیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن آےگ ڑبھ رک اچر ریبکتات یہک ۔

 االیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجنیش یک امنز انجزہ

     1535    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً خلْ و محنس بً زیاز، برش بً مّؽل، ونز بً راِي، ہصيه، یوىس، ابؤَلبہ، ابومہلب، حرضت ونزاٌ  :  راوی یحٌ

 بً حعین

 ًُ ثََيا َوِنزُو بِ ٔل ح و َحسَّ َّؽَّ ًُ اِلُن ثََيا برِٔشُ بِ اََل َحسَّ َٔ ًُ زٔیَازٕ  ُس بِ ْٕ َوُمَحنَّ ًُ َخَل ثََيا َیِحٌَْ بِ ثََيا هَُصيِ َحسَّ ْه َجنٔيّىا  َرإِٔي َحسَّ

َّی اهَّلُ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ اِلُحَعیِٔن أَ ٌَ بِ ًِ ؤِنَزا ًِ أَبٔی اِلُنَهلَّٔب َو ًِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو ًِ یُوىَُس َو ِه َو ُ٘ ٌَّ أََخا ٔ اَل إ َٔ َه  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ََِعلَِّیَيا َخلِ  اَو  َٕ َِ اَل  َٔ ََِعلُّوا َوَلِيهٔ  ِس َماَت  َٔ  َّْ یِٔن اليََّجأش َّّ َّی َوَلِيهٔ َظ ََِعَّ انٔی  ِْ الثَّ ِّی َلفٔی العَّ ٔن ُه َوإ َّ 

ٰییحی نب ،فل ف دمحم نب زاید، رشب نب لضفم، رمع نب راعف، میشہ، ویسن، اوبالقہب، اوببلہم، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ 

ؽ وہ ایگ اس یک امنز انجزہ ڑپوھ۔ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اھبیئ اجنیش اک ااقتن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ مہ ےن آپ یک ادتقاء ںیم امنز ڑپیھ افر ںیم دفرسی فص ںیم اھت اس یک امنز ںیم دف ںیفص 

 ںیھت ۔

 وبالقہب، اوببلہم، رضحت رمعاؿ نب نیصحٰییحی نب ،فل ف دمحم نب زاید، رشب نب لضفم، رمع نب راعف، میشہ، ویسن، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجنیش یک امنز انجزہ

     1536    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، مىاویہ بً ہصاو، ُّياٌ، ونزاٌ بً اوین ، ابی ـّيل، حرضت مجني بً جاریہ انعاری :  راوی

ًٔ أَوِ  ٌَ بِ ًِ حُِنزَا ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ هَٔصاوٕ َحسَّ ثََيا ُمَىاؤیَُة بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ُمجَ َحسَّ ِئل َو َّ ًِ أَبٔی الفُّ ِنٔي یََن َو

 َٔ  َّْ ِه اليََّجأش ُ٘ ٌَّ أََخا ٔ اَل إ َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َجارٔیََة اِْلَِنَعارِٔی أَ وا َوَلِيهٔ بِ ََِعلُّ وُموا  ُٕ َِ ِس َماَت 

یِٔن  َّّ هُ َظ َّ َيا َخِل َّّ َع َِ 

، ایب لیفط، رضحت عمجم نب اجرہی ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، رمعاؿ نب انیع

ںیفص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے اھبیئ اجنیش اک ااقتنؽ وہ ایگ۔ اوھٹ ! اس اک انجزہ ڑپوھ وت مہ ےن آپ ےک ےھچیپ دف 

 انبںیئ ۔

 اؿ نب انیع ، ایب لیفط، رضحت عمجم نب اجرہی ااصنریاوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجنیش یک امنز انجزہ

     1537    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، وبسالزحنً بً مہسی، مثىْ بً ُىيس، ٔتازة، ابوـّيل، حرضت حذيّہ بً اُيس :  راوی

َتازَ  َٔ  ًِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ َّْ بِ ًِ اِلُنَثى ًُ َمِهٔسٓیٕ َو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ِئل َو َّ ًِ أَبٔی الفُّ َة َو

ًٔ أَ  َة بِ َّ ٔ أَِرٔؼ حَُذِي یِر ٍَ اَل َظلُّوا َوََّی إَٔر َلُِٙه َماَت بٔ َٕ َِ َج بٔهِٔه  َه ََخَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي يٕس أَ ًِ هَُو ُٔ الُوا َم َٔ ُِٙه 

 ُّْ اَل اليََّجأش َٔ 

اتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ینثم نب دیعس، اتقدة، اوبلیفط، رضحت ذحہفی نب ادیس ےس رف

 فآہل فملس احصہب وک ےل رک ےلکن افر رفامای اےنپ اس اھبیئ اک انجزہ ڑپوھ وج اہمترے فنط ےک العفہ یسک افر ہگج ااقتنؽ رک ےئگ ولوگں ےن
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 وپاھچ وکؿ ںیہ ؟ رفامای اجنیش ۔

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ینثم نب دیعس، اتقدة، اوبلیفط، رضحت ذحہفی نب ادیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجنیش یک امنز انجزہ

     1538    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، مکی بً ابزاہيه ابوالسًٙ، مالک، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ َمالٕٔک َو ًٔ َو َٙ ًُ إٔبَِزاهٔيَه أَبُو السَّ ِّیُّ بِ ثََيا َمک
ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  َّی اهَّلُ َحسَّ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي   وَُنَز أَ

ََّر أَِرَبّىا َٙب َِ  ِْ َّی َوََّی اليََّجأش لََّه َظَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

لہس نب ایب لہس، یکم نب اربامیہ اوبانکسل، امکل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجنیش 

 اک انجزہ ڑپاھای وت اچر ریبکتںی ںیہک ۔

 یکم نب اربامیہ اوبانکسل، امکل، انعف، رضحت انب رمعلہس نب ایب لہس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز انجزہ ڑپےنھ اک وثاب افر دنف کت رشکی رےنہ اک وثاب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ڑپےنھ اک وثاب افر دنف کت رشکی رےنہ اک وثاب
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     1539    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اَلوَّٰی، مىنز، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا َوِبُس  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِْ َحسَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٕ َو ًِ َمِىَنز اِْلَِوََّی َو

َُ ٔمِيَها  َّْ ُيرِفَ ًِ اىَِتَمَز َحً َلُه ٔٔیَراْك َوَم َِ َّی َوََّی ٔجَياَزةٕ  ًِ َظَّ اَل َم َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌٔ َظَّ َلُه ٔٔیَراـَا الُوا َوَما َِ َٔ

اَل ٔمِثُل اِلَجَبَلیِٔن  َٔ  ٌٔ  اِلٕٔیَراـَا

اوبرکب نب ایب ہبیش، االٰیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای وج وکیئ انجزہ ڑپےھ اس وک اکی ریقاط وثاب ےلم اگ افر وج دنف ےس افرغ وہےن کت ااظتنر رکے اس وک دف ریقاط وثاب ےلم اگ۔ 

 ہک ہی ریقاط ےسیک ںیہ ؟ رفامای اہپڑ ےک ربارب ۔احصہب ےن وپاھچ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، االٰیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ڑپےنھ اک وثاب افر دنف کت رشکی رےنہ اک وثاب

     1540    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مسىسة، خالس بً حار ُ، ُىيس ، ٔتازة، ُاله بً ابی الجىس، مىساٌ بً ابی ـلحہ، حرضت ثوباٌ :  راوی

ًُ َمِسَىَسَة َحسَّ  ثََيا حَُنِيُس بِ ٌَ َحسَّ ًِ َمِىَسا ًُ أَبٔی اِلَجِىٔس َو الُٔه بِ َُ ثَىْٔ  َتاَزَة َحسَّ َٔ  ًِ ٔىيْس َو َُ ثََيا  ًُ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ

َّی َوََّی ٔجَياَزةٕ  ًِ َظَّ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ًٔ أَبٔی ـَِلَحَة َو َلُه ٔٔیبِ َِِيَها َِ ًِ َشهَٔس َز َراْك َوَم

اَل ٔمِثُل أُحُسٕ  َٕ َِ ًِ اِلٕٔیَرأك  لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َُِسئَٔل اليَّ اَل  َٔ  ٌٔ َلُه ٔٔیَراـَا َِ 

ؽ اہلل یلص اہلل دیمح نب دعسمة، اخدل نب احرث، دیعس ، اتقدة، اسمل نب ایب ادعجل، دعماؿ نب ایب ہحلط، رضحت وثابؿ رفامےت ںیہ ہک روس
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ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وکیئ امنز انجزہ ڑپےھ وت اس وک اکی ریقاط وثاب ےلم افر وج دنف ںیم یھب رشکی وہ اس وک دف ریقاط ےک 

 ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت رفامای ادح ےک ربارب ۔

 اؿ نب ایب ہحلط، رضحت وثابؿدیمح نب دعسمة، اخدل نب احرث، دیعس ، اتقدة، اسمل نب ایب ادعجل، دعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ڑپےنھ اک وثاب افر دنف کت رشکی رےنہ اک وثاب

     1541    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وبساهَّل بً ُىيس، وبسالزحنً محاربی، حجاج بً ارـاة، وسی بً ثابت، ذر بً حبيض، حرضت ابی بً ٘ىب :  راوی

ًِ َؤسِی  ًٔ أَِرـَاَة َو ًِ َحجَّأج بِ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ َو ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ حُ َحسَّ ِْ بِ ًِ زٔ ًٔ ثَابٕٔت َو بَِيٕض  بِ

َلُه ٔٔی َِ َّی َوََّی ٔجَياَزةٕ  ًِ َظَّ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ِىٕب  َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ ًَ َو َِ  تُِس
َّْ ًِ َشهَٔسَها َحً َراْك َوَم

ًِ أُحُ  ٔ اِلٕٔیَراُك أَِوَمُه ٔم ٕس بَٔئسه ُِّس ُمَحنَّ ٌٔ َوالَّٔذی َن َلُه ٔٔیَراـَا  ٕس َهَذاَِ

دبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح احمریب، اجحج نب ارقاة، دعی نب اثتب، ذر نب شیبح، رضحت ایب نب بعک رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وکیئ انجزہ ڑپےھ اس وک اکی ریقاط وثاب ےلم اگ افر وج دنف کت رشکی راہ اس وک دف ریقاط وثاب 

 مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یک اجؿ ےہ ہی ریقاط اس ادح ےس یھب ڑبا ےہ ۔ ےلم اگ

 دبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح احمریب، اجحج نب ارقاة، دعی نب اثتب، ذر نب شیبح، رضحت ایب نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ یک فہج ےس ڑھکے وہاجان
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ یک فہج ےس ڑھکے وہاجان

     1542    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ىاِي، ابً ونز، حرضت وامز بً ربيىہ :  راوی

ًٔ َربٔيَىةَ  ٔ بِ ًِ َوأمز ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ َو

 ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ لََّه ح و َحسَّ َُ ًِ  َو نَٔىهُ یَُحِس ُُ َو َُ ًٔ َربٔيَىَة  ٔ بِ ًِ َوأمز ًِ أَبٔيهٔ َو الٕٔه َو َُ

ُِٙه أَِو تُ  َّ َّْ تَُدِل وُموا َلَها َحً ُٕ َِ اَل إَٔذا َرأَیُِتِه اِلجَٔياَزَة  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  وَؼَي اليَّ

 رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، انب رمع، رضحت اعرم نب

 بج  م انجزہ دوھکی وت اس ےک ےئل ڑھکے وہ اجؤ اہیں کت ہک فہ  م ےس آےگ لکن اجےئ ای زنیم رپ رھک دای اجےئ ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، انب رمع، رضحت اعرم نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ یک فہج ےس ڑھکے وہاجان

     1543    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 زو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہابوبرک بً ابی شیبہ و ہياز بً َسی، وبسة بً ُلامیٌ، محنس بً ون :  راوی

ًِ ُمَحنَّ  ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ اََل َحسَّ َٔ ِی  ٔ ًُ الِسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَهيَّازُ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ

َّی اهَّلُ  ِْ َظَّ اَل ُمزَّ َوََّی الئَّي َٔ زَّواهَُزیَِزَة  َِ ٌَّ لِٔلَنِؤت  إٔ َِ ُٔوُموا  اَل  َٔ اَو َو َٕ َِ لََّه بٔجَٔياَزةٕ  َُ  َوَلِيهٔ َو
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اوبرکب نب ایب ہبیش ف انہد نب رسی، دبعة نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  افر رفامای ڑھکے وہ اجؤ اس ےئل ہک ومت یک ربھگاٹہ وہیت ےہ ۔فآہل فملس ےک رقبی ےس اکی انجزہ سگرا آپ ڑھکے وہ ےئگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف انہد نب رسی، دبعة نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں اک ایبؿانجز :   ابب

 انجزہ یک فہج ےس ڑھکے وہاجان

     1544    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس ، و٘يي ، شىبہ ، محنس بً ميٙسر، مسىوز بً حٙه ، حرضت وَّی بً ابی ـالب :  راوی

ًٔ اِلحَ  ًِ َمِسُىوزٔ بِ ًٔ اِلُنِيَٙسٔرٔ َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب َحسَّ ًِ َؤَِّی بِ َٙٔه َو

َّْ جَ  ِنَيا َحً ُٕ َِ َه لٔجَٔياَزةٕ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر َٔ اَل  َجَلِسَيأَ َِ  َلَس 

 یلع نب دمحم ، فعیک ، ہبعش ، دمحم نب دکنمر، وعسمد نب مکح ، رضحت یلع نب ایب قابل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 انجزے یک فہج ےس ڑھکے وہےئ وت مہ یھب ڑھکے وہےئگ ٰیتح ہک آپ ھٹیب ےئگ وت مہ یھب ھٹیب ےئگ ۔

 یلع نب دمحم ، فعیک ، ہبعش ، دمحم نب دکنمر، وعسمد نب مکح ، رضحت یلع نب ایب قابل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ یک فہج ےس ڑھکے وہاجان

     1545    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ ، برش بً راِي، وبساهَّل بً ُلامیٌ بً جيازہ ، ابً ابی اميہ ،  :  راوی محنس بً بصار ، وٕبہ بً مرکو، ظّواٌ بً ويس

 حرضت وبازہ بً ظامت

ًُ َر  ثََيا برِٔشُ بِ ًُ ؤيَسْ َحسَّ ٌُ بِ َوا ِّ ثََيا َظ اََل َحسَّ َٔ ًُ ُمرِکَوٕ  َبُة بِ ِٕ إر َووُ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ إِٔي َو

ا ًٔ العَّ ًِ وَُباَزَة بِ ًِ َجِسهٔ َو ًِ أَبٔيهٔ َو َة َو ًٔ أَبٔی أَُميَّ ًٔ ُجَياَزَة بِ لََّه إَٔذا اتََّبَي بِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَل كَا َٔ ٔمٔت 

 ُُ ََِجَلَس َر ُس  ََٙذا َنِعَيُي یَا ُمَحنَّ اَل َه َٕ َِ َىَزَؿ َلُه َحبِْر  َِ َّْ تُوَؼَي فٔی اللَِّحسٔ  ُىِس َحً ِٕ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ ٔجَياَزّة َلِه َي وُل اهَّلٔ َظَّ

َه َو  لَّ َُ ُّوهُِه َو ٔ اَل َخال َٔ 

دمحم نب اشبر ، ہبقع نب رکمؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع ، رشب نب راعف، دبعاہلل نب امیلسؿ نب انجدہ ، انب ایب اہیم ، رضحت ہدادہ نب اصتم 

 اکی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک انجزہ ںیم رشتفی ےل اجےت وت دحل ںیم رےھک اجےن کت ہن ےتھٹیب۔ رھپ

ہل فملس وہیدی اعمل آپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اہک اے دمحم ! مہ یھب ااسی یہ رکےت ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 ھٹیب ےئگ افر رفامای وہید یک اخمتفل رکف ۔

نب امیلسؿ نب انجدہ ، انب ایب اہیم ، رضحت ہدادہ نب دمحم نب اشبر ، ہبقع نب رکمؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع ، رشب نب راعف، دبعاہلل  :  رافی

 اصتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربقاتسؿ ںیم اجےن یک داع

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقاتسؿ ںیم اجےن یک داع

     1546    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، رشیک بً وبساهَّل، واظه بً وبيساهَّل، وبساهَّل بً وامز بً ربيىہ، حرضت وائصہ :  راوی ْٰ  اُناويل بً موس
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ًِ َوِبٔس اهَّلٔ ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ َو ًِ َوأظٔه بِ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َو یُک بِ ثََيا رَشٔ ًُ ُموَسْ َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًِ َحسَّ ًٔ َربٔيَىَة َو ٔ بِ ًٔ َوأمز  بِ

إَٔذا هُوَ  َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ِستُُه َتِىىْٔ اليَّ َٕ َِ اَلِت  َٔ ِووٕ ُمِؤٔمئیَن أْمُتَْن  َوائَٔصَة  َٔ ََلُو َوَلِيُِٙه َزاَر  اَل السَّ َٕ َِ بٔاِلَبٕٔئي 

ِّتٔيَّا َبِىَسهُِه  ِمَيا أَِجَزهُِه َوََل َت ٌَ اللَُّههَّ ََل َتَِحٔ و ُٕ َّا بُِٔٙه ََلحٔ ْك َوإٔى  َلَيا رَفَ

رہعیب، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی  اامسلیع نب ومیس، رشکی نب دبع اہلل، اعمص نب دیبع اہلل، دبعاہلل نب اعرم نب
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ْم  م رپ السیتم وہ اے اامیؿ دارفں ےک رھگ فاول!  م امہرے شیپ ہمیخ وہ افر مہ  م ےس ےنلم فاےل ا
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 افر اؿ ےک دعب آزامشئ ںیم ہن ڈا ےئل ۔

ئ

 ںیہ اے اہلل ںیمہ اےکن ارج ےس رحمفؾ ہن رفامی 

 اہلل، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب، رضحت اعہشئاامسلیع نب وم،ٰی، رشکی نب دبعاہلل، اعمص نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقاتسؿ ںیم اجےن یک داع

     1547    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وباز بً نزو، احنس، ُّياٌ، ولٕنہ بً مزثس، ُلامیٌ بً بزیسة، حرضت بزیسہ :  راوی

لَ  ُُ  ًِ ًٔ َمزِثَٕس َو َنَة بِ َٕ ًِ َوِل ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ثََيا أَِحَنُس َحسَّ ًٔ نَزَو َحسَّ ًُ َوبَّازٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ بَُزیَِسَة َو ٌَ بِ امِیَ

 ُُ ٌَ َر وُل السَّ كَا ُٕ ائٔلُُهِه َي َٔ  ٌَ ٔ كَا ابٔز َٕ ٔلَی اِلَن ُجوا إ لََّه يَُىِلُنُهِه إَٔذا ََخَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ وُل اهَّلٔ َظَّ ََلُو َوَلِيُِٙه أَهَِل الِسَیارٔ ٔم

ٌَ َنِسأَُل اهََّل و ُٕ ٌِ َشاَئ اهَّلُ بُِٔٙه ََلحٔ ٔ َّا إ   َلَيا َوَلُِٙه اِلَىأَِيةَ اِلُنِؤٔمئیَن َواِلُنِسلٔنٔیَن َوإٔى

دمحم نب ہداد نب آدؾ، ادمح، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة، رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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مہ یھب اؿ اشء اہلل  م ےس ےنلم ِب
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 رے ےئل اعتیف امےتگن ںیہ ۔فاےل ںیہ مہ اہلل ےس اےنپ ےئل افر اہمت

 دمحم نب ہداد نب آدؾ، ادمح، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربقاتسؿ ںیم انھٹیب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقاتسؿ ںیم انھٹیب

     1548    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً زیاز، حناز بً زیس، یوىس بً خباب، ميہال بً ونزو، زاذاٌ، حرضت بزاٍ بً وازب :  راوی

ًٔ َخ  ًِ یُوىَُس بِ ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ اِلبََرأئ بِ ٌَ َو ًِ َزاَذا ًٔ َوِنزٕو َو ًِ اِلنِٔيَهأل بِ بَّإب َو

َىَس حَٔياَل اِلِٕٔبَلةٔ  َٕ َِ لََّه فٔی ٔجَياَزةٕ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِجَيا َمَي َر اَل ََخَ َٔ  َوازٕٔب 

ؿ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب زاید، امحد نب زدی، ویسن نب ابخب، اہنمؽ نب رمعف، زاذا

 فآہل فملس ےک اسھت اکی انجزہ ںیم ےئگ وت آپ ہلبق یک رطػ )ہنم رک ےک( ےھٹیب ۔

 دمحم نب زاید، امحد نب زدی، ویسن نب ابخب، اہنمؽ نب رمعف، زاذاؿ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقاتسؿ ںیم انھٹیب
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     1549    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابوخالس احنز، ونزو بً ٔيس، ميہال بً ونزو، زاذاٌ، حرضت بزاٍ بً وازب :  راوی

ًِ َز  ًٔ َوِنزٕو َو ًِ اِلنِٔيَهأل بِ ِيٕس َو َٔ  ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ َوازٕٔب َحسَّ ًِ اِلبََرأئ بِ ٌَ َو اَذا

َِاىَِتهَ  َه فٔی ٔجَياَزةٕ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِجَيا َمَي َر اَل ََخَ یِرَ َٔ َيا الفَّ ُٔ ٌَّ َوََّی ُرُؤ َ أ َ٘ ََِجَلَس َوَجَلِسَيا   ٔ بِر َٕ ٔلَی اِل  ِیَيا إ

اوبرکبی، اوباخدل ارمح، رمعف نب سیق، اہنمؽ نب رمعف، زاذاؿ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ھٹیب ےئگ افر مہ یھب ھٹیب ےئگ وگای امہرے رسفں رپ رپدنے ںیہ ۔ فملس ےک اسھت اکی انجزے ںیم ےئگ بج ربق ےک اپس ےچنہپ وت آپ

 اوبرکبی، اوباخدل ارمح، رمعف نب سیق، اہنمؽ نب رمعف، زاذاؿ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وک ربق ںیم دالخ رک

ّ

ّ

 انم 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وک ربق ںیم دالخ رکان

ّ

ّ

 م 

     1550    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، ليث بً ابی ُليه، ىاِي۔ حجاج، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

 ًِ ًِ ىَإِٔي َو َلِيٕه َو ُُ ًُ أَبٔی  ثََيا َلِيُث بِ ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ  َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ وَُنَز َو ابِ

ثََيا أَبُو َخالٔسٕ  ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ لََّه ح و َحسَّ َُ ٌَ  َوَلِيهٔ َو اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو اُج َو ثََيا اِلَحجَّ اِْلَِحَنزُ َحسَّ

ولٔ  ُُ ٔة َر اَل بِٔسٔه اهَّلٔ َوَوََّی ٔملَّ َٔ بَِر  َٕ لََّه إَٔذا أُِزخَٔل اِلَنِيُت اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي اَل أَبُو َخالٕٔس َمزَّّة إَٔذا ُؤؼَي  اليَّ َٔ اهَّلٔ َو

 ٔ اَل هَٔصاْو فٔی َحٔسیثٔهٔ بِٔسٔه اهَّلٔ َوف َٔ ؤل اهَّلٔ َو ُُ ئَّة َر ُُ اَل بِٔسٔه اهَّلٔ َوَوََّی  َٔ ؤل اِلَنِيُت فٔی َلِحسٔهٔ  ُُ ٔة َر بٔئل اهَّلٔ َوَوََّی ٔملَّ َُ ی 
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 اهَّلٔ 

ؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، ثیل نب ایب میلس، انعف۔ اجحج، انعف، رضحت انب رمع ایب

 ِ
ْ ِ
 

ِ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ِب
َ
وُسِؽ اّللّ

َ
ِ ر

 

ة
َ
ِّل ل
 

َ
َ
لَع
َ
ِ ف
َ
ِ اّللّ
ْ ِ
 

ِ فملس بج تّیم وک ربق ںیم دالخ رکےت وت )اس وم ع رپ( ےتہکِب

 

ة َ
ّ

 

ی ُ
 ص

َ
َ
لَع
َ
ِ ف
َ
 اّللّ

 ِ
 ِ
 َ
ِ  ش

 

ف
َ
ِ ف
َ
ِ اّللّ
ْ ِ
 

ِ اکی افر رفاتی ںیم ےہ ِب
َ
وُسِؽ اّللّ

َ
ِر

َ
وُسِؽ اّللّ

َ
ِ ر

 

ة
َ
ِّل ل
 

َ
َ
لَع
َ
ِ ف
َ
  اّللّ

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، ثیل نب ایب میلس، انعف۔ اجحج، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وک ربق ںیم دالخ رکان

ّ

ّ

 م 

     1551    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبسالنلک بً محنس رٔاشْ، وبسالىزیز بً خفاب، ميسل بً وَّی، محنس بً وبيساهَّل بً ابی راِي، زاؤز بً  :  راوی

 حعین، حعین، حرضت ابوراِي

ًُ ُمَحنَّ  ثََيا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًُ وُ َحسَّ ُس بِ ًُ َوَّٓٔیٕ أَِخبََرنٔی ُمَحنَّ ثََيا َمِيَسُل بِ أب َحسَّ ًُ اِلَدفَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ُّْ َحسَّ أش َٔ بَِئس ٕس الزَّ

َّی  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ لَّ َر َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔی َرإِٔي  ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ اِلُحَعیِٔن َو ًِ َزاُوَز بِ ًٔ أَبٔی َرإِٔي َو ِىّسا َوَرطَّ اهَّلٔ بِ َُ لََّه  َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٔ َماّئ  بِرٔه َٔ  َوََّی 

دبعانب ک نب دمحم راقیش، دبعازعلسی نب اطخب، دنمؽ نب یلع، دمحم نب دیبع اہلل نب ایب راعف، داؤد نب نیصح، نیصح، رضحت اوبراعف 

  ےس ربق ںیم دالخ ایک افر اؿ یک ربق رپ اپین ڑھچاک ۔رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دعس وک رس یک اجبن

دبعانب ک نب دمحم راقیش، دبعازعلسی نب اطخب، دنمؽ نب یلع، دمحم نب دیبعاہلل نب ایب راعف، داؤد نب نیصح، نیصح،  :  رافی

 رضحت اوبراعف
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وک ربق ںیم دالخ رکان

ّ

ّ

 م 

     1552    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً اُحٖ، محاربی، ونزو بً ٔيس، وفيہ، حرضت ابوُىيس :  راوی

 ٌَّ ٔىيٕس أَ َُ ًِ أَبٔی  َة َو ًِ َؤفيَّ ِيٕس َو َٔ  ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َو
َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َر

َباَّل  ِٕ تٔ ُِ بَٔل ا ِٕ ُت ُِ ًِ َٔٔبٔل اِلِٕٔبَلٔة َوا َه أُخَٔذ ٔم لَّ َُ  َو

یب، رمعف نب سیق، ہیطع، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہلبق یک رطػ اہرفؿ نب ااحسؼ ، احمر

 ےس ایل ایگ افر آپ اک رہچہ ابمرک ہلبق یک رطػ ایک ایگ ۔

 اہرفؿ نب اقحس، احمریب، رمعف نب سیق، ہیطع، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وک ربق ںیم دالخ رکان

ّ

ّ

 م 

     1553    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، حناز بً وبسالزحنً كليْ، ازریس اوزی، حرضت ُىيس مسيب :  راوی

ثََيا هَٔصاُو بِ  ًٔ اِلنُ َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ثََيا إِٔزرٔیُس اِْلَِوزٔیُّ َو ُّْ َحسَّ ًٔ اِلکَِلٔي ًُ َوِبسٔ الزَِّحَن ازُ بِ ثََيا َحنَّ إر َحسَّ اَل ًُ َونَّ َٔ ٔب  َسيَّ

بٔئل اهَّلٔ َووَ  َُ اَل بِٔسٔه اهَّلٔ َوفٔی  َٔ ا َوَؼَىَها فٔی اللَِّحسٔ  َلنَّ َِ ًَ وَُنَز فٔی ٔجَياَزةٕ  ُت ابِ ا أُخَٔذ فٔی َحرَضِ َلنَّ َِ ؤل اهَّلٔ  ُُ ََّی ٔملَّٔة َر
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ٓٔ ا ٔ اللَُّههَّ َجا بِر َٕ ًِ َوَذأب اِل ٌٔ َؤم ِيَفا ًِ الصَّ اَل اللَُّههَّ أَٔجزَِها ٔم َٔ ًِ َجِيبَِيَها َوَظِىِس َتِسؤیَةٔ اللَّبٔٔن َوََّی اللَِّحٔس  ِْلَِرَؿ َو

ُِٔلُت یَ  َها ٔمِيَک رِٔؼَواىّا  ِٕ ِولٔ ُروَحَها َوَل َٕ ازْٔر َوََّی اِل َٕ ِّی إّٔذا َل ٔن اَل إ َٔ ُِٔلَتهُ بَٔزأِیَٔک  ؤل اهَّلٔ أَِو  ُُ ًِ َر نِٔىَتهُ ٔم َُ ًَ وَُنَز أََشِيْئ   ا ابِ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر نِٔىُتهُ ٔم َُ  بَِل َشِيْئ 

ت دیعس بیسم رفامےت ںیہ ںیم انب رمع ےک اسھت اکی انجزہ ںیم رشکی اشہؾ نب امعر، امحد نب دبعارلنمح ،یبل، ادرسی افدی، رضح

ِ بج دحل یک اںیٹنی
َ
وُسِؽ اّللّ

َ
ِ ر
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ِّل ل
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ِ ف
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ِ  ش

 

ف
َ
ِ ف
َ
ِ اّللّ
ْ ِ
 

 اھت۔ بج اوہنں ےن اوکس ربق ںیم راھک وت اہک ِب
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

 ربارب رکےن ےگل۔ وت اہک ا

نِمْ 
َ
ا ِؿ ف
َ
ظ
ْ
ي 
َ
ّ

 

َ
ل
  نِمْ ا
َ
رِجْه
َ
 اچب دےئجی۔ اے اہلل! اوکس اطیشؿ ےس افر ربق ےک ذعاب ےس اچب دےئجی۔ اے اہلل ! زنیم وک ایکس أ

ِ
ْرر
لَْقی 
 ا
ِ
اب َ 

 

 َغ

 ویلسپں ےس دجا رےئھک )ںیہک زنیم سک رک ایکس ایلسپں وتڑ دے( افر ایکس رفح وک افرپ ااھٹ ےئجیل افر اوکس اینپ راض ےس وناز دےئجی۔ ںیم

آپ ےن ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ای ہک وخد اینپ راےئ ےس ڑپاھ ؟ رفامےن ےگل رھپ وت ےھجم  ےن رعض ایک اے انب رمع

 بس ھچک ےنہک اک اایتخر وہان اچےئہ )احالہکن ااسی ںیہن ےہ( ہکلب ںیم ےن ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ۔

  ،یبل، ادرسی افدی، رضحت دیعس بیسماشہؾ نب امعر، امحد نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحل اک افٰیل وہان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دحل اک افٰیل وہان

     1554    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، حکاو بً ُله رازی، وَّی بً وبساَلوَّی، وبساَلوَّٰی، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً  :  راوی

 وباس

 ًَ نِٔىُت َؤَّیَّ بِ َُ اَل  َٔ ِلٕه الزَّازٔیُّ  َُ  ًُ اُو بِ
ثََيا َحکَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َوِبٔس اِْلَِوََّی یَِذرُکُ وَ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو
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لََّه اللَِّحُس َلَيا َوالصَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ یِرٔىَاَُ ٍَ ٔ  ُّٖ ل

ہداس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اکحؾ نب ملس رازی، یلع نب دبعاالیلع، دبعاالٰیلع، دیعس نب ریبج، رضحت انب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دحل )ینعی ربق( امہرے ےئل ےہ افر دنصفیق ربق افرفں ےک ےئل ےہ ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اکحؾ نب ملس رازی، یلع نب دبعاالیلع، دبعاالٰیلع، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دحل اک افٰیل وہان

     1555    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ُسی، رشیک، ابواليٕماٌ، زاذاٌ، حرضت جزیز بً وبساهَّل بجَّی :  راوی  اُناويل بً موس

ًٔ َوبِ  ٔ بِ ًِ َجزٔیز ٌَ َو ًِ َزاَذا ٌٔ َو َما ِٕ ًِ أَبٔی اِلَي یْک َو ثََيا رَشٔ ِسیُّ َحسَّ ًُ ُموَسْ السُّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ٔس اهَّلٔ اِلَبَجَِّٔی 

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ یِرٔىَاَر ٍَ ٔ ُّٖ ل َه اللَِّحُس َلَيا َوالصَّ لَّ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ا ؿ، زاذاؿ، رضحت رجری نب دبعاہلل یلجب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ی قظ
اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی، اوبال

 ےن رفامای دحل امہرے ےئل ےہ افر درایمین ربق افرفں ےک ےئل ےہ ۔

ا ؿ، زاذاؿ، رضحت رجری نب دبعاہلل یلجب :  رافی

 

ی قظ
 اامسلیع نب وم،ٰی دسی، رشکی، اوبال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 دحل اک افٰیل وہان

     1556    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً مثىْ، ابووامز، وبساهَّل بً جىرف زہزی، اُناويل بً محنس بً ُىس، وامز بً ُىس، حرضت ُىس :  راوی

 ُِ ٔ ًِ إ ًُ َجِىرَفٕ الزُّهِزٔیُّ َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز ًُ اِلُنَثىَّْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ِىٕس َو َُ  ًٔ ًٔ ُمَحنَّسٔ بِ َنٔىيَل بِ

اَل أَِلٔحُسوا لٔی َلِحّسا َواِنٔعبُوا َوََّی اللَّ  َٔ َُّه  ِىٕس أَى َُ  ًِ ِىٕس َو َُ  ًٔ ٔ بِ ؤل اهَّلٔ َوأمز ُُ ُِٔىَل بَٔز َنا  َ٘  بٔٔن نُِعّبا 

 دمحم نب ینثم، اوباعرم، دبعاہلل نب رفعج زرہی، اامسلیع نب دمحم نب دعس، اعرم نب دعس، رضحت دعس ےن ایبؿ رفامای ہک ریمے ےئل دحل انب

 ایک ایگ ۔ افر یچک اںوٹنں ےس اس وک دنب رک دانی۔ ےسیج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل

 دمحم نب ینثم، اوباعرم، دبعاہلل نب رفعج زرہی، اامسلیع نب دمحم نب دعس، اعرم نب دعس، رضحت دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (شق ) دنص فیق ربق

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 (شق ) دنص فیق ربق

     1557    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنوز بً ٌيَلٌ، ہاشه بً ٔاُه، مبارک بً ِؽالہ، حنيس ـویل، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ثَىْٔ حَُنِيْس  ََِؽاَلَة َحسَّ  ًُ ثََيا ُمَباَرُک بِ ٔه َحسَّ ُٔ ا َٕ ًُ اِل ثََيا َهأشُه بِ ٌَ َحسَّ ًُ ٌَِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ؤیُل َو  الفَّ

ٌَ بٔاِلَنٔسیَئة َرجُ  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ َِّی الئَّي ا تُُوف اَل َلنَّ َٔ الُوا َنِسَتدٔیرُ َربََّيا َوىَِبَىُث َمالٕٔک  َٕ َِ ُح  ْل َیِلَحُس َونََخُ َيرِضَ
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 ِْ ٔي َلَحُسوا لٔليَّ َِ َٖ َظاحُٔب اللَِّحسٔ  َسَب َِ َل إَٔلِيهَٔنا  ُٔ أُِر َِ َياُه  ِ٘ َٖ َتَز ٔ ب ُُ أَیُُّهَنا  َِ  إَٔلِيهَٔنا 

امکل رفامےت ںیہ ہک بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  ومحمد نب الیغؿ، اہمش نب اقمس، ابمرک نب اضفہل، دیمح وطلی، رضحت اسن نب

 ےس اہراخرہ 
ّ
فملس اک ااقتنؽ وہا دمہنی ںیم اکی اصبح دحل انبےت ےھت افر دفرسے اصبح دنصفیق ربق۔ وت احصہب ےن اہک مہ اےنپ رب

 فاےل اصبح ےلہپ آےئ افر آپ ےک رکےت ںیہ افر دفونں یک رطػ آدیم ےتجیھب ںیہ وس وج ےلہپ آای مہ اےس وم ع دںی ےگ وت دحل انبےن

 ےئل دحل انبیئ ۔

 ومحمد نب الیغؿ، اہمش نب اقمس، ابمرک نب اضفہل، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 (شق ) دنص فیق ربق

     1558    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ونز بً شبہ بً وبيسة بً زیس وبيس بً ـّيل مْقی، وبسالزحنً بً ابی مليٙہ رقشْ، ابً ابی مليٙہ، حرضت  :  راوی

 وائصہ

ًُ َشبَّةَ  ثََيا وَُنزُ بِ ثََيا وُبَِيُس بِ  َحسَّ ًٔ َزیِٕس َحسَّ ًٔ وُبَِيَسَة بِ ُّْ بِ ٔش ََٙة اِلُْقَ ًُ أَبٔی ُمَلِي ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ُئ َحسَّ ِيٕل اِلُنِْقٔ َّ ًُ ـُ

َه اِختَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا َماَت َر اَلِت َلنَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ََٙة َو ًُ أَبٔی ُمَلِي ثََيا ابِ َّْ َحسَّ ِٖ َحً ُّوا فٔی اللَِّحٔس َوالصَّ َل

 َ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َتک ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل وَُنزُ ََل َتِعَدبُوا ؤِيَس َر َٕ َِ َىِت أَِظَواتُُهِه  َّ ا َوََل َمِیّتا أَِو كَلَٔنّة لَُّنوا فٔی َذلَٔک َواِرَت َه َحيًّ
لَّ َُ

لَ  َِ حُٔس  ََِجاَئ الَلَّ حٔٔس َجنٔيّىا  ٗٔ َوالَلَّ ا َّٕ ٔلَی الصَّ لُوا إ َُ أَِر َِ َّی اهَّلُ ىَِحَوَها  ًَ َظَّ ٔ َه ثُهَّ زُِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َحَس لَٔز

لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

ی ہہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص
لل
ی ہہ رقیش، انب ایب 

لل
 رمع نب ہبش نب دیبعة نب زدی دیبع نب لیفط رقمی، دبعارلنمح نب ایب 

فاصؽ وہا وت احصہب ںیم االتخػ وہا ہک دحل انبںیئ ای دنصفیق ربق اس ابرے ںیم وگتفگ ےک دفراؿ آفازںی دنلب وہ اہلل ہیلع فآہل فملس اک 
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ای۔ آرخ ںیئگ وت رضحت رمع ےن رفامای یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وشر ہن رکف ہن زدنیگ ںیم ہن فافت ےک دعب ای ااسی یہ ھچک رفام

اےل افر دنصفیق ربق انبےن فاےل دفونں یک رطػ آدیم اجیھب وت دحل انبےن فاےل اصبح )ےلہپ( آےئ افر آپ ولوگں ےن دحل انبےن ف

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل دحل انبیئ رھپ آپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنف ایک ایگ ۔

ی ہہ، رضحت اعہشئرمع نب ہبش نب دیبعة نب زدی دیبع نب لیفط رقمی، دبعارلنمح :  رافی
لل
ی ہہ رقیش، انب ایب 

لل
  نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رہگی وھکدان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رہگی وھکدان

     1559    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيسة، ُىيس بً ابی ُىيس، حرضت ازرً ُلیم :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، موس

 َُ ثَىْٔ  ًُ وُبَِيَسَة َحسَّ ثََيا ُموَسْ بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ اِْلَِزَر ٔىيٕس َو َُ ًُ أَبٔی   ٔىيُس بِ

ائَُتُه َوالَٔيْة  إَٔذا َرُجْل رٔقَ َِ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي اَل ٔجئُِت َلِيَلّة أََِحُُس اليَّ َٔ َلیٔمِ  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  السُّ ُّْ َظَّ َج الئَّي َِرَخَ

رَفَ  َِ َناَت بٔاِلَنٔسیَئة  َِ اَل  َٔ وَل اهَّلٔ َهَذا ُمَزإئ  ُُ ِلُت یَا َر ُٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َو ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٕ َِ ََِحَنلُوا َنِىَصهُ   ٔ ًِ ٔجَهازٔه ٌُوا ٔم

 َٕ َِ َتُه  اَل َوَحرَفَ حرُِفَ َٔ وَلهُ  ُُ ٌَ یُحٔبُّ اهَّلَ َوَر َُّه كَا َٖ اهَّلُ بٔهٔ إٔى َِ وا بٔهٔ َر ُٕ ُِ َه اِر لَّ َُ اَل َوَلِيهٔ َو َٕ َِ َي اهَّلُ َوَلِيهٔ  َُ ُىوا َلُه أَِو ُٔ  اَل أَِو

وَلهُ  ُُ ٌَ یُٔحبُّ اهَّلَ َوَر َّهُ كَا اَل أََجِل إٔى َٕ َِ ِس َحزٔىَِت َوَلِيهٔ  َٕ وَل اهَّلٔ َل ُُ  َبِىُؾ أَِظَحابٔهٔ یَا َر

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، وم،ٰی نب دیبعة، دیعس نب ایب دیعس، رضحت ادرع یملس رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رات یبن رکمی یلص 

 فملس یک وچدیکاری ےئلیک آای وت اکی اصبح یک رقآت تہب افیچن یھت۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ آےئ وت ںیم اہلل ہیلع فآہل

وک  ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ہی رای اکر ےہ۔ ےتہک ںیہ ہک رھپ ااکن دمہنی ںیم ااقتنؽ وہا ولوگں ےن ااکن انجزہ ایتر رک ےک ایکن شعن

ےن رفامای اےکس اسھت رنیم رکف اہلل یھب اےکس اسھت رنیم رفامےئ ہی اہلل افر اےکس روسؽ ےس تبحم راتھک اھت ےتہک ہک ایکن ربق ااھٹای وت یبن 
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وھکدی یئگ وت آپ ےن رفامای ایکس ربق اشکدہ رکف اہلل اعتٰیل اس رپ اشکدیگ رفامےئ وت اکی اصبح ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! آپ 

 اوسفس ےہ ؟ رفامای یج ویکہکن فہ اہلل افر اےکس روسؽ ےس تبحم راتھک اھت ۔وک اےکن ااقتنؽ رپ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، وم،ٰی نب دیبعة، دیعس نب ایب دیعس، رضحت ادرع یملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رہگی وھکدان

     1560    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ازہز بً مزواٌ، وبسالوار ُ بً ُىيس، ایوب، حنيس بً ہَلل، ابوزہناٍ، حرضت ہصاو بً وامز :  راوی

 َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ بِ ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَهزُ بِ ًِ هَٔصاؤ َحسَّ هَِنأئ َو ًِ أَبٔی السَّ ًٔ هََٔلٕل َو ًِ حَُنِئس بِ ثََيا أَیُّوُب َو ٔىيٕس َحسَّ

ُىوا َوأَِحٔسيُوا ُٔ وا َوأَِو َه اِحرٔفُ
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًٔ َوأمز  بِ

وبدامہء، رضحت اشہؾ نب اعرم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث نب دیعس، اویب، دیمح نب الہؽ، ا

 فآہل فملس ےن رفامای ربق وخب وھکدف اشکدہ روھک افر ایھچ انبؤ

 ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث نب دیعس، اویب، دیمح نب الہؽ، اوبدامہء، رضحت اشہؾ نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ اشنین رانھک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 ربق رپ اشنین رانھک

     1561    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً جىرف، محنس بً ایوب، ابوہزیزة واُفی، وبسالىزیز بً محنس، ٘ثیر بً زیس، زیيب بيت ىبيق، حرضت  :  راوی

 اىس بً مالک

ثََيا َوِبُس اِلَى  ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًُ أَیُّوَب أَبُو هَُزیَِزَة اِلَوا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ٕس وَ َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ًٔ َزیِٕس زٔیز ٔ بِ ثٔیر َ٘  ًِ

بِرَ  َٔ َه أَِوَلَه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔس بِ ًِ َزیَِيَب بِٔئت ىُبَِيٕق َو ةٕ َو ٌٕ بَٔعرِخَ ًٔ َمِمُىو ٌَ بِ   وُِثَنا

 ی ط، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ہداس نب رفعج، دمحم نب اویب، اوبرہریہ فایطس، دبعازعلسی نب دمحم، ریثک نب
ي

 

 زدی، زبنی تنب ب

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امثعؿ نب وعظمؿ یک ربق رپ اشنین ےک وطر رپ اکی رھتپ اگلای ۔

 ی ط، رضح :  رافی
ي

 

 ت اسن نب امکلہداس نب رفعج، دمحم نب اویب، اوبرہریة فایطس، دبعازعلسی نب دمحم، ریثک نب زدی، زبنی تنب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تّیم یک رعتفی رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم یک رعتفی رکان

     1562    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ازہز بً مزواٌ و محنس بً زیاز، وبسالوار ُ، ایوب، ابوزبیر، حرضت جابز :  راوی

ًِ أَبٔی الزُّ  ًِ أَیُّوَب َو ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ َو اََل َحسَّ َٔ ًُ زٔیَازٕ  ُس بِ ٌَ َوُمَحنَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَهزُ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو بَیِر

َّی اهَّلُ وَ  بُورٔ اهَّلٔ َظَّ ُٕ ًِ َتِجٔعئغ اِل َه َو لَّ َُ  َلِيهٔ َو
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ازرہ نب رمفاؿ ف دمحم نب زاید، دبعاولارث، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن ربقفں وک ہتخپ انبےن ےس عنم 

 رفامای۔

 ازرہ نب رمفاؿ ف دمحم نب زاید، دبعاولارث، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ امعرت انبان اس وک ہتخپ انبان اس رپ ہبتک اگلان ونممع ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امعرت انبان اس وک ہتخپ انبان اس رپ ہبتک اگلان ونممع ےہ

     1563    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حرضت جابز :  راوی ْٰ  وبساهَّل بً ُىيس، حّغ بً ٌيا ُ، ابً جزیج، ُلامیٌ بً موس

ًِ جَ  ًٔ ُموَسْ َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ًٔ ُجَزیِٕج َو ًِ ابِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ  ٕ ابٔز

ٔ َشِيْئ  بِر َٕ ٌِ یَُِٙتَب َوََّی اِل َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ایغث، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، رضحت اجرب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل نب دیعس، صفح نب 

 ےن ربق رپ ھچک یھب ےنھکل ےس عنم رفامای۔

 دبعاہلل نب دیعس، صفح نب ایغث، انب رججی، امیلسؿ نب وم،ٰی، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 ربق رپ امعرت انبان اس وک ہتخپ انبان اس رپ ہبتک اگلان ونممع ےہ

     1564    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، محنس بً وبساهَّل رٔاشْ، وہب، وبسالزحنً بً جابز، ٔاُه بً مدينزہ، حرضت ابوُىيس :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ثََيا َوِبُس  ثََيا ُوَهِيْب َحسَّ ُّْ َحسَّ أش َٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ الزَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ َجابٔز ًُ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ًِ  الزَِّحَن َو

ٌِ یُِبىَْ َوََّی ا لََّه ىََهی أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ٔىيٕس أَ َُ ًِ أَبٔی  ًٔ ُمَدِينَٔزَة َو ٔه بِ ُٔ ا َٕ ٔ اِل بِر َٕ  ِل

،رہ، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 
 م
ی

 

ج
م

دمحم نب ٰییحی، دمحم نب دبعاہلل راقیش، فبہ، دبعارلنمح نب اجرب، اقمس نب 

 ہیلع فآہل فملس ےن ربق رپ امعرت انبےن ےس عنم رفامای ۔

  :  رافی

م

،رہ، رضحت اوبدیعسدمحم نب ٰییحی، دمحم نب دبعاہلل راقیش، فبہ، دبعارلنمح نب اجرب، اقمس نب 
 م
ی

 

ج

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ یٹم ڈا انل

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ یٹم ڈا انل

     1565    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہوباس بً وليس زمصق :  راوی ْٰ بً ظالح، ُلنہ بً كلثوو، اوزاعی، یحٌ  ی، یحٌ

ًُ كُِلُثووٕ َحسَّ  َلَنُة بِ َُ ثََيا  ًُ َظالٕٔح َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ ًُ اِلَولٔئس الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًٔ َحسَّ ًِ َیِحٌَْ بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َو

 َ٘ َّی َوََّی ٔجَياَزةٕ أَبٔی  لََّه َظَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ٕ َو ََِحثَْ َوَلِيهٔ ثٔیر بَِر اِلَنِئت  َٔ  ثُهَّ أَتَی 
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هٔ ثَََلثّا ُٔ ًِ َٔٔبٔل َرأِ  ٔم

فزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ہداس نب فدیل دیقشم، ٰییحی نب اصحل، ہملس نب وثلکؾ، ا

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی انجزے رپ امنز ڑپیھ رھپ تّیم یک ربق رپ آےئ افر رس یک اجبن نیت پل یٹم ڈایل ۔

  ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہہداس نب فدیل دیقشم، ٰییحی نب اصحل، ہملس نب وثلکؾ، افزایع، ٰییحی نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربقفں رپ انلچ افر ومانھٹیب عنم ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقفں رپ انلچ افر ومانھٹیب عنم ےہ

     1566    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، وبسالىزیز بً ابی حازو، ُہيل، ابوُہيل، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔيهٔ َو َهِيٕل َو ُُ  ًِ ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

ُُٔه َخیِْر َلهُ  ِه َوََّی َجِنَزةٕ تَُِحٔ ُ٘ ٌِ َیِجلَٔس أََحُس لََّه َْلَ َُ ٕ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو بِر َٔ ٌِ َیِجلَٔس َوََّی  ًِ أَ  ٔم

وسدی نب دیعس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، لیہس، اوبلیہس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

  م ںیم ےس وکیئ ااگنرے رپ ےھٹیب وج اس وک الج دے ہی اس ےک ےئل ربق رپ ےنھٹیب ےس رتہب ےہ ۔

 نب دیعس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، لیہس، اوبلیہس، رضحت اوبرہریہ وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 ربقفں رپ انلچ افر ومانھٹیب عنم ےہ

     1567    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً اُناويل بً ُنزة، محاربی، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، ابوالدیر مزثس بً وبساهَّل یزنی، حرضت  :  راوی

 وٕبہ بً وامز

ًِ یَزٔیَس  ِىٕس َو َُ  ًٔ ًِ اللَِّئث بِ ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َو
ُنَزَة َحسَّ َُ  ًٔ َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َمزِثَٔس َحسَّ ًِ أَبٔی اِلَدیِر ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو بِ

َه َْلَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًٔ َوأمز َبَة بِ ِٕ ًِ وُ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَيزَنِٔی َو ْٕ أَِو بِ ِي َُ َْ َوََّی َجِنَزةٕ أَِو  َٔ ٌِ أَِم

 ٔ َْ َنِىَّٔی بٔزِٔجَّٔی أََحبُّ إ ٗٔ أَِخٔع و َق السُّ ُِ َؽِيُت َحاَجًْٔ أَِو َو َٔ بُورٔ  ُٕ َق اِل ُِ ٔ ُمِسلٕٔه َوَما أُبَالٔی أََو بِر َٔ َْ َوََّی  َٔ ٌِ أَِم ًِ أَ  لَیَّ ٔم

 دمحم نب اامسلیع نب رمسة، احمریب، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، اوباریخل رمدث نب دبعاہلل سیین، رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ااگنرے ای ولتار رپ ولچں ای وجےت اپؤں ےک اسھت یس ولں ہی ےھجم زایدہ دنسپ ےہ یسک  روسؽ اہلل

املسمؿ یک ربق رپ ےنلچ ےس افر ںیم ربقفں ےک درایمؿ ای ابزار ےک درایمؿ اضقء احتج )اشیپب اپاخہن رکےن ںیم وکیئ اضقء احتج ےب 

 ( رطح ربقفں ےک درایمؿ یھب اس ےس ولعمؾ وہا ہک رمدفں وک وعشر وہات ےہ رشیم افر فشک رتس ایس

 دمحم نب اامسلیع نب رمسة، احمریب، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، اوباریخل رمدث نب دبعاہلل سیین، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق اتسؿ ںیم وجےت ااترانیل

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق اتسؿ ںیم وجےت ااترانیل

     1568    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 وَّی بً محنس، و٘يي، اُوز بً شیباٌ، خالس بً ُنیر، بصیر بً ىہيک، حرضت بصیر بً خعاظيہ :  راوی

ًِ بَ  ٕ َو َنیِر ُُ  ًٔ ًِ َخالٔٔس بِ ٌَ َو ًُ َشِیَبا َوزُ بِ ُِ ثََيا اِْلَ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َحسَّ ٔ ابِ ًِ َبٔصیر ًٔ ىَهٔيٕک َو ٔ بِ ٔصیر

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َْٔ َمَي َر اَل بَِیَيَنا أَىَا أَِم َٔ ًَ اِلَدَعأظَئة َما َتِئُٕه َوََّی اهَّلٔ اِلَدَعأظَيةٔ  اَل یَا ابِ َٕ َِ َه  لَّ

ِس نَتاىٔي َٔ  ٕ وَل اهَّلٔ َما أَِنُٕٔه َوََّی اهَّلٔ َشِيّئا كُلُّ َخیِر ُُ ِلُت یَا َر ُٕ َِ وَل اهَّلٔ  ُُ ٔ أَِظَبِحَت تَُنأشْ َر ابٔز َٕ َنزَّ َوََّی َم َِ هٔ اهَّلُ 

اَل أَِزَر  َٕ َِ َِاِلتَ اِلُنِسلٔنٔیَن  اَل  َٔ ثٔیّرا  َ٘ َٖ َهُؤََلٔئ َخیِّرا  َب َُ اَل  َٕ َِ ٘ٔیَن  ٔ اِلُنرِشٔ ابٔز َٕ ثٔیْر ثُهَّ َمزَّ َوََّی َم َ٘ َت َک َهُؤََلٔئ َخیِْر  َّ

ثََيا ُمحَ  اَل َیا َظاحَٔب الِسبِتٔیََّتیِٔن أَِلٕٔهَٔنا َحسَّ َٕ َِ ٔ فٔی َنِىَلِيهٔ  ابٔز َٕ َْٔ بَیَِن اِلَن أَی َرُجَّل یَِن ثََيا َوِبُس رَفَ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ نَّ

ْة  َٕ وُل َحٔسیْث َجِيْس َوَرُجْل ٔث ُٕ ٌَ َي ًُ وُِثَنا ٌَ َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل كَا َٔ ًُ َمِهٔسٓیٕ  ًٔ بِ  الزَِّحَن

وسؽ اہلل یلص یلع نب دمحم، فعیک، اوسد نب ابیشؿ، اخدل نب ریمس، ریشب نب کیہن، رضحت ریشب نب اصخہیص رفامےت ںیہ ہک اکی ابر ںیم ر

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت لچ راہ اھت ہک آپ ےن رفامای اے انب اصخہیص !  م اہلل یک رطػ ےس سک زیچ وک اندنسپ ےتھجمس وہ احالہکن  م

اہلل ےک روسؽ یک تیعم ںیم لچ رےہ وہ ؟ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم اہلل یک یسک ابت وک اندنسپ ںیہن اتھجمس بس 

الھبیئ ےہ۔ اہلل اعتٰیل ےن ےھجم اطع رفام دی ںیہ وت آپ املسمونں ےک ربقاتسؿ ےس سگرے افر رفامای ہک اؿ ولوگں ےن تہب یس ریخ 

احلص یک رھپ رشمنیک ےک ربقاتسؿ ےس سگرے وت رفامای ہی ولگ تہب ےس ریخ ےس ےلہپ آےئگ۔ رفامےت ںیہ ہک آپ ےن وتہج رفامیئ وت 

 ےنہپ ربقاتسؿ ںیم لچ رےہ ںیہ۔ آپ ےن اراشد رفامای اے وجوتں فاےل اےنپ وجےت ااتر دف۔داھکی ہک اکی اصبح وجےت 

 یلع نب دمحم، فعیک، اوسد نب ابیشؿ، اخدل نب ریمس، ریشب نب کیہن، رضحت ریشب نب اصخہیص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زایرت وبقر

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زایرت وبقر
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     1569    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً وبيس، یزیس بً ٘يساٌ، ابوحازو، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٕ ًِ أَبٔی َحازٔو ٌَ َو ِيَسا َ٘  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًُ وُبَِيٕس َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل  َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو

ِه اِْل  ُ٘ ََّها تَُذرِکُ إٔى َِ بُوَر  ُٕ َه ُزوُروا اِل لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ةَ اهَّلٔ َظَّ  َٔخَ

امای اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دیبع، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 ربقفں یک زایرت رکف ویکہکن ہی ںیہمت آرخت یک اید دالیت ںیہ ۔

 وباحزؾ، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دیبع، سیدی نب اسیکؿ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زایرت وبقر

     1570    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابزاہيه بً ُىيس جوہزی، روح، بسفاو بً مسله، ابوالتياح، ابً ابی مليٙہ، حرضت وائصہ :  راوی

نِٔىُت أَبَا َُ اَل  َٔ ًُ ُمِسلٕٔه  ثََيا بِٔسَفاُو بِ ثََيا َرِوْح َحسَّ ٔىيٕس اِلَجِوَهزٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًَ أَبٔی  َحسَّ نِٔىُت ابِ َُ اَل  َٔ التَّيَّأح 

ََٙة  بُورٔ ُمَلِي ُٕ َغ فٔی زٔیَاَرةٔ اِل لََّه َرخَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ َوائَٔصَة أَ  َو

ی ہہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
لل
اربامیہ نب دیعس وجرہی، رفح، اطسبؾ نب ملسم، اوباایتلح، انب ایب 

 تصخ دی ۔فآہل فملس ےن ربقفں یک زایرت ںیم ر

ی ہہ، رضحت اعہشئ :  رافی
لل
 اربامیہ نب دیعس وجرہی، رفح، اطسبؾ نب ملسم، اوباایتلح، انب ایب 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زایرت وبقر

     1571    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوىس بً وبساَلوَّی، ابً وہب، ابً جزیج، ایوب بً ہانی، مِسوٗ بً اجساً، حرضت ابً مسىوز :  راوی

 ًِ ًٔ َهاىٕٔئ َو ًِ أَیُّوَب بِ ًُ ُجَزیِٕج َو ًُ َوهِٕب أَىَِبأَىَا ابِ ثََيا ابِ ًُ َوِبٔس اِْلَِوََّی َحسَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًٔ َو ًٔ اِْلَِجَس ٗٔ بِ و َمِِسُ

ِيُت ىََهِیُتُِٙه وَ  ُ٘ اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٕ أَ ىَِيا َمِسُىوز ََّها تُزَِهُس فٔی السُّ َِإٔى زُوُروَها  َِ بُورٔ  ُٕ ٔ اِل ًِ زَٔیاَرة

ةَ   َوتَُذرِکُ اِْلَٔخَ

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب رججی، اویب نب اہین، رسمفؼ نب ادجاع، رضحت انب وعسمد رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

یک زایرت ےس عنم رک دای اھت وت اب ربقفں یک زایرت رک ےتکس وہ ویکہکن اس ےس داین ےس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ںیہمت ربقفں 

 ےب ریتبغ افر آرخت یک اید احلص وہیت ےہ ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب رججی، اویب نب اہین، رسمفؼ نب ادجاع، رضحت انب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشموکں یک ربقفں یک زایرت

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک ربقفں یک زایرت

     1572    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً وبيس، یزیس بً ٘يساٌ، ابوحازو، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی حَ  ٌَ َو ِيَسا َ٘  ًُ ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ وُبَِيٕس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُّْ َحسَّ اَل َزاَر الئَّي َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ازٔوٕ َو

َّی  رٔفَ َظَّ ٍِ َت ُِ ٌِ أَ ِّی فٔی أَ َتأَِذىُِت َرب ُِ اَل ا َٕ َِ ًِ َحِوَلهُ  َبکَی َوأَبِکَی َم َِ بَِر أُِمهٔ  َٔ لََّه  َُ ِّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َتأَِذىُِت َرب ُِ ٌِ لٔی َوا َلِه یَأَِذ َِ َلَها 

 ُ٘ ََّها تَُذرِکُ إٔى َِ بُوَر  ُٕ َِزُوُروا اِل ٌَ لٔی  ٔ أَذ َِ بَِرَها  َٔ ٌِ أَُزوَر   ِه اِلَنِوَت فٔی أَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دیبع، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ

ششخب بلط یک  فادلہ  مرتہم یک ربق یک زایرت یک وت رفےئ افر اپس فاولں وک یھب رال دای افر رفامای ںیم ےن اےنپ رپفرداگر ےس فادلہ ےئلیک

اجزت اچیہ وت ےھجم ااجزت ہن دی افر ںیم ےن اےنپ رب ےس فادلہ یک ربق یک زایرت ےئلیک ااجزت اچیہ وت ااجزت دے دی وس  م یھب 

 ربقفں یک زایرت رک ایل رکف ایک ہی ںیہمت ومت یک اید دالیت ںیہ ۔

 رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دیبع، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک ربقفں یک زایرت

     1573    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً اُناويل بً بدتری واُفی، یزیس بً ہاروٌ، ابزاہيه بً ُىس، زہزی، ُاله، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

ًِ إٔبَِزاهٔيَه بِ  ٌَ َو ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًٔ اِلَبِدتَرِٔی اِلَوا َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
اَحسَّ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ِىٕس َو َُ لٕٔه ًٔ 

ٌَّ أَ  ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ اَل یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ ابٔی  إ اَل َجاَئ أرَِعَ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًَ هَُو َو أَیِ َِ  ٌَ ٌَ َوكَا ٌَ َئعُل الزَّحَٔه َوكَا بٔی كَا

اَل یَا َر  َٕ َِ ًِ َذلَٔک  َّهُ َوَجَس ٔم َٙأَى َِ اَل  َٔ اَل فٔی اليَّارٔ  َه َحِيُثَنا َٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ًَ أَبُوَک  أَیِ َِ وَل اهَّلٔ  ُُ

وُل ا ُُ ىْٔ َر َّ ِس كَلَّ َٕ اَل َل َٔ ابٔیُّ َبِىُس َو َلَه اِْلرَِعَ ُِ
َ أ َِ اَل  َٔ ُه بٔاليَّارٔ  َبرِشِ َِ ٕک  ٔ ُمرِشٔ بِر َٕ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َمَزِرَت بٔ َه َتَىّبا هَّلٔ َظَّ لَّ َُ
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تُُه بٔاليَّارٔ  ِ
ٔ كَارٔفٕ إَٔلَّ َبرشَّ بِر َٕ  َما َمَزِرُت بٔ

رری فایطس، سیدی نب اہرفؿ، اربامیہ نب دعس، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 

ی

 

ح
ي 

دمحم نب اامسلیع نب 

 افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ریمے فادل ہلص داہیت ےک رےنہ فاےل اصبح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ

 فہ اہکں ںیہ ؟ آپ ےن رفامای دفزخ ںیم۔ رافی ےتہک ںیہ اشدی اؿ وک اس 

ئ

ریمح رکےت ےھت افر اےسی اےسی ےھت )الھبایئں ونگاںیئ( اتبی 

فآہل فملس ےن رفامای اہجں یھب  م یسک  ےس رجن وہا۔ ےنہک ےگل اے اہلل ےک روسؽ ! وت آپ ےک فادل اہکں ںیہ ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رشمک یک ربق ےس سگرف وت اوکس دفزح یک وخربخشی ددیف ہک فہ اصبح دعب ںیم االسؾ ےل آےئ افر ےنہک ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 داتی وہں۔ فآہل فملس ےن ےھجم لکشم اکؾ ددیای ںیم سج اکرف یک ربق ےک اپس ےس سگرات وہں اس وک دفزخ یک وخربخشی رضفر

رری فایطس، سیدی نب اہرفؿ، اربامیہ نب دعس، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

ی

 

ح
ي 

 دمحم نب اامسلیع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک ےئل ربقفں یک زایرت رکان عنم ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےئل ربقفں یک زایرت رکان عنم ےہ

     1574    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ وابوبرش، ٔبيعہ، ابورکیب، وبيس بً ُىيس، محنس خلْ وسَٕلنی، رفیابی و ٔبيعہ، ُّياٌ،  :  راوی

 حساٌ بً ثابت وبساهَّل بً وثناٌ بً خثيه، حرضت

ثَيَ  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ بٔيَعُة ح و َحسَّ َٔ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوأَبُو برِٔشٕ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا َحسَّ ٔىيٕس ح و َحسَّ َُ  ًُ ا وُبَِيُس بِ

بٔيَعةُ  َٔ یَابٔیُّ َو ثََيا اِلرٔفِ
ََلنٔیُّ َحسَّ َٕ ْٕ اِلَىِس ًُ َخَل ُس بِ ًِ َوِبٔس  ُمَحنَّ ًٔ ُخَثِيٕه َو ٌَ بِ ًٔ وُِثَنا ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ُهِه َو كُلُّ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَ َر اَل َلَى َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ ثَابٕٔت َو ٌَ بِ ا ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ٌَ َو ًٔ بَِهَنا ًٔ بِ اَرأت الزَِّحَن لََّه ُزوَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو
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بُورٔ الِ  ُٕ 

اوبرکب نب ایب ہبیش فاوبرشب، ہصیبق، اوبرکبی، دیبع نب دیعس، دمحم ،فل القسعین، رفاییب ف ہصیبق، ایفسؿ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، 

 رضحت اسحؿ نب اثتب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربقفں رپ اجےن فاےل وعروتں رپ تنعل رفامیئ ۔

رکب نب ایب ہبیش فاوبرشب، ہصیبق، اوبرکبی، دیبع نب دیعس، دمحم ،فل القسعین، رفاییب ف ہصیبق، ایفسؿ، دبعاہلل نب امثعؿ نب اوب :  رافی

 میثخ، رضحت اسحؿ نب اثتب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےئل ربقفں یک زایرت رکان عنم ےہ

     1575    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ازہز بً مزواٌ، وبسالوار ُ، محنس بً حجازة، ابوظالح، حرضت ابً وباس :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ َحسَّ ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَهزُ بِ وُل َحسَّ ُُ ًَ َر اَل َلَى َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًُ ُجَحاَزَة َو ُس بِ

بُورٔ  ُٕ اَرأت اِل َه ُزوَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

ےن ربقفں  ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث، دمحم نب اجحدة، اوباصحل، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یک زایرت رکےن فایل وعروتں رپ تنعل رفامیئ ۔

 ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث، دمحم نب اجحدة، اوباصحل، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 یک زایرت رکان عنم ےہ وعروتں ےک ےئل ربقفں

     1576    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً خلْ وسَٕلنی ابونّص، محنس بً ـالب، ابووواىہ، ونزو بً ابی ُلنہ، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَبُو َوَواىََة  ًُ ـَالٕٔب َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ََلنٔیُّ أَبُو َنِّصٕ َحسَّ َٕ ْٕ اِلَىِس ًُ َخَل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ َلَنَة َو َُ ًٔ أَبٔی  ًِ وَُنَز بِ َو

لََّه ُز  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَ َر اَل َلَى َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  بُورٔ َو ُٕ اَرأت اِل  وَّ

دمحم نب ،فل القسعین اوبرصن، دمحم نب قابل، اوبوعاہن، رمعف نب ایب ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربقفں رپ اجےن فایل وعروتں رپ تنعل رفامیئ ۔

 بل، اوبوعاہن، رمعف نب ایب ہملس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہدمحم نب ،فل القسعین اوبرصن، دمحم نب قا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں اک انجزہ ںیم اجان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک انجزہ ںیم اجان

     1577    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، ہصاو، حّعہ، حرضت او وفيہ :  راوی

اَلِت  َٔ َة  ًِ أُِو َؤفيَّ َعَة َو ِّ ًِ َح ًِ هَٔصاوٕ َو اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َوَلِه َحسَّ ًٔ اِلَجَيائٔز ًِ اِتَبا   ىُهٔیَيا َو

 ُيِىزَِو َوَلِیَيا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع رفامیت ںیہ ہک ںیمہ انجزفں ںیم رشتک ےس عنم رک دای ایگ افر ںیمہ 
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 )رشتک ہن وہےن اک( الزیم مکح ںیہن دای ایگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک انجزہ ںیم اجان

     1578    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُلامیٌ، زیيار ابوونز، ابً حيّيہ، حرضت وَّیمحنس بً معفی، احنس بً خالس، اَسائيل، اُناويل بً  :  راوی

َنٔىيَل  ُِ ٔ ًِ إ ائٔيُل َو ثََيا إَِٔسَ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ زٔیَيإر أَبٔی وَُنزَ َحسَّ ٌَ َو ِلَنا َُ  ًٔ بِ

اَل ََخَ  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ٔة َو ّٔيَّ ًٔ اِلَحَي ًِ ابِ ًَ ىَِيَتٔمزُ َو ُِٔل  ًَّ اَل َما یُِجلُٔسُٙ َٔ إَٔذا نِٔسَوْة ُجلُوْس  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َر

ًَ ََل  ِل ُٔ ًِ یُِسلٔی  اَل َهِل تُِسلٔیَن ِٔيَن َٔ ًَ ََل  ِل ُٔ  ًَ اَل َهِل َتِحنِٔل َٔ ًَ ََل  ِل ُٔ  ًَ ٔسِل ٍِ اَل هَِل َت َٔ َِ اِلجَٔياَزَة  اَل  َٔ   ًَ اِرٔجِى

ٌَیَِر َمأُِجوَرإت   َمأُِزوَرإت 

 دمحم نب یفصم، ادمح نب اخدل، ارسالیئ، اامسلیع نب امیلسؿ، دانیر اوبرمع، انب ہیفنح، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رکےن ںیگل انجزے ےک ااظتنر ںیم۔ رفامای ایک فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ وت داھکی ھچک وعرںیت یھٹیب ںیہ۔ رفامای ویکں یھٹیب وہ ؟ رعض 

رھپ  م )رشاع ً( لسغ دے یتکس وہ ؟ ےنہک ںیگل ںیہن۔ رفامای ایک  م تّیم وک ربق ںیم دالخ رکےن فاولں ںیم وہیگ ؟ ےنہک ںیگل ںیہن۔ رفامای 

 فاسپ وہ اجؤ انگہ اک وبھج ےل رک وثاب ےک ریغب ۔

 دمحم نب یفصم، ادمح نب اخدل، ارسالیئ، اامسلیع نب امیلسؿ، دانیر اوبرمع، انب ہیفنح، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ونہح یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح یک اممتعن

     1579    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، یزیس بً وبساهَّل مولٰی ظحباٍ، شہز بً حوشب، حرضت او ُلنہ :  راوی

ًِ َشهِ  ِهَبأئ َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َمِولَی العَّ ًِ َیزٔیَس بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ  ز َلَنَة َو َُ ًِ أُِو  ًٔ َحِوَشٕب َو بِ

اَل اليَِّوُح  َٔ  ٕٓ لََّه َوََل َيِىٔعیَيَک فٔی َمِىزُو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  اليَّ

 
َ
َک

 

 ی
ِْضي
ن َع

  
َ
ل
َ
ی ا ء، رہش نب وحبش، رضحت اؾ ہملس یبن ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک ف

ج
ض

ِ   اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، سیدی نب دبعاہلل ومٰیل 

 

ف

فٍػ ہک وعرںیت کین اکؾ ںیم آپ یک انرفامین رکںی ےس رماد ونہح رکان ےہ ۔
ُ
ر  ََمْ

ی ا ء، رہش نب وحبش، رضحت اؾ ہملس :  رافی
ج
ض

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، سیدی نب دبعاہلل ومٰیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح یک اممتعن

     1580    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، وبساهَّل بً زیيار، جزیز مولٰی مىاویہ، حرضت مىاویہ :  راوی

 ُ ثََيا أَب ًُ زٔیَيإر َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َخَفَب َحسَّ َٔ ٕ َمِولَی ُمَىاؤیََة  یز و ََحٔ
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َّی اهَّلُ َوَليِ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ََِذرَکَ فٔی ُخِفبَتٔهٔ أَ ًِ اليَِّوحٔ ُمَىاؤیَُة بٔٔحِنَغ  َه ىََهی َو لَّ َُ  هٔ َو

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دبعاہلل نب دانیر، رجری ومٰیل اعمفہی، رضحت اعمفہی ےن صمح ںیم ہبطخ دےتی وہےئ رفامای ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونہح رکےن ےس عنم رفامای ۔

 ہلل نب دانیر، رجری ومٰیل اعمفہی، رضحت اعمفہیاشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح یک اممتعن

     1581    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ٘ثیر، ابً مىاىٖ یا ابی مىاىٖ، حرضت  :  راوی ، وبسالززاٗ، مىنز، یحٌ ْٰ وباس بً وبسالىميه ويبری و محنس بً یحٌ

 ابومالک اشىزی

ٗٔ أَ  ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ ًُ َوِبسٔ اِلَىٔمئه اِلَىِيبَرٔیُّ َوُمَحنَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ٕ ىَِبأَىَا َمِىنَ َحسَّ ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ْز َو

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی َمالٕٔک اِْلَِشَىزِٔی  ٖٕ َو ٔ ٖٕ أَِو أَبٔی ُمَىاى ٔ ًٔ ُمَىاى ًِ ابِ ٔ َو ًِ أَِمز لََّه الِيَياَحُة ٔم َُ هٔ َو

ٌَّ اليَّائَٔحَة إَٔذا َماَتِت َوَلِه  ٔ ًِ َلَهٔب اليَّارٔ  اِلَجاهٔلٔيَّةٔ َوإ ٌٕ َوزِٔرّوا ٔم ا رٔطَ َٔ  ًِ َفَي اهَّلُ َلَها ثَٔيابّا ٔم َٔ  َتُتِب 

ہداس نب دبعامیظعل ربنعی ف دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ریثک، انب اعمقن ای ایب اعمقن، رضحت اوبامکل ارعشی ایبؿ 

اراشد رفامای ونہح رکان اجتیلہ اک اکؾ ےہ افر ونہح رکےن فایل بج وتہب ےک ریغب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رمے وت اہلل اعتٰیل اوکس اتروکؽ اک ابلس افر دفزخ ےک ولعشں اک رکہت انہپںیئ ےگ ۔

 ، رضحت اوبامکل ارعشیہداس نب دبعامیظعل ربنعی ف دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ریثک، انب اعمقن ای ایب اعمقن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح یک اممتعن

     1582    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، محنس بً یوُْ، ونز بً ر :  راوی ْٰ ْٰ بً ابی ٘ثیر، ورکمہ، حرضت ابً وباسمحنس بً یحٌ  اشس ینامی، یحٌ

ًِ َیِحٌَْ مٔیُّ َو ًُ َرأشٕس اِلامَیَ ثََيا وَُنزُ بِ
َْ َحسَّ ُُ ًُ یُو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  بِ

وُل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  ٌِ َلِه ابِ ٔ ٌَّ اليَّائَٔحَة إ إٔ َِ ٔة  ٔ اِلَجاهٔلٔيَّ ًِ أَِمز لََّه الِيَياَحُة َوََّی اِلَنِئت ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َتُتِب   َظَّ

 ٔ ٌٕ ثُهَّ ُيِىََّی َوَلِيَها ب ا رٔطَ َٔ  ًِ ابٔيُل ٔم ََّها تُِبَىُث َیِوَو اِلَٕٔياَمٔة َوَلِيَها ََسَ إٔى َِ ٌِ َتُنوَت  ِبَل أَ ًِ َلَهٔب اليَّارٔ َٔ ًٕ ٔم  ٔسِر

فآہل  دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، رمع نب رادش امییم، ٰییحی نب ایب ریثک، رکعہم، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

وت اےس رفز ایقتم اتروکؽ  فملس ےن اراشد رفامای تّیم رپ ونہح رکان اجتیلہ اک اکؾ ےہ افر ونہح رکےن فایل بج وتہب ےس لبق رم اجےئ

 ےک ابلس ںیم ااھٹای اجےئ اگ رھپ اس رپ دفزخ ےک ولعشں اک رکہت انہپای اجےئ اگ ۔

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، رمع نب رادش امییم، ٰییحی نب ایب ریثک، رکعہم، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح یک اممتعن

     1583    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، مجاہس، حرضت ابً :  راوی ْٰ  ونز احنس بً یوُْ، وبيساهَّل، اَسائيل، ابویحٌ

 ًِ ًِ ُمَجاهٕٔس َو ًِ أَبٔی َیِحٌَْ َو ائٔيُل َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ أَىَِبأَىَا إَِٔسَ َْ َحسَّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ ًٔ وَُنَز  ابِ
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َّْة  ٌِ تُتَِبَي ٔجَياَزْة َمَىَها َراى َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

فس، دیبع اہلل، ارسالیئ، اوبٰییحی، اجمدہ، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس انجزے ادمح نب وی

 ےک اسھت اجےن ےس عنم رفامای سج ےک اسھت ونہح رکےن فایل وعرت وہ۔

 ادمح نب ویفس، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوبٰییحی، اجمدہ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہچہ ےنٹیپ افر رگةیؿ اھپڑ ےن یک امم تعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ ےنٹیپ افر رگةیؿ اھپڑ ےن یک امم تعن

     1584    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس و وبسالزحنً، ُّياٌ، زبيس، ابزاہيه، مِسوٗ، وَّی بً  :  راوی وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً بصار، یحٌ

 محنس و ابوبرک بً خَلز، اونض، وبساهَّل بً مزة، مِسوٗ، حرضت وبساهَّل بً مسىوز

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ  َحسَّ ًٔ َجنٔيّىا َو ٔىيٕس َوَوِبُس الزَِّحَن َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َبصَّ بِ

 َٔ  ٕ ز ًُ َخَلَّ ٕس َوأَبُو برَِکٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٕٗ ح و َحسَّ و ًِ َمِِسُ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ ُزبَِيٕس َو ٌَ َو َيا ِّ ثََيا ُُ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ

لَّ اِْلَِوَنُض وَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ ًٔ ُمزََّة َو َّٖ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ َش َه َلِيَس ٔميَّا َم

َب اِلُدُسوَز َوَزَوا بَٔسِوَوی اِلَجاهٔلٔيَّةٔ   اِلُجُيوَب َوَْضَ

نب دیعس ف دبعارلنمح، ایفسؿ، زدیب، اربامیہ، رسمفؼ، یلع نب دمحم ف اوبرکب نب الخد، اشمع، دبعاہلل  یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، ٰییحی

نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ صخش مہ ںیم 

 اجتیلہ یک یس ابںیت رکے۔ )ینعی فافالی رکے( ۔ےس ںیہن وج رگةیؿ اچک رکے رہچہ ےٹیپ افر 
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یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس ف دبعارلنمح، ایفسؿ، زدیب، اربامیہ، رسمفؼ، یلع نب دمحم ف اوبرکب نب الخد،  :  رافی

 اشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ ےنٹیپ افر رگةیؿ اھپڑ ےن یک امم تعن

     1585    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً جابز محاربی و محنس بً رکامہ، ابواُامہ، وبسالزحنً بً یزیس بً جابز، مٙحول و ٔاُه، حرضت  :  راوی

 ابوامامہ

ًِ َوِبٔس ال اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ اََل َحسَّ َٔ اَمَة  ًُ رَکَ ُس بِ ٕ اِلُنَحارٔبٔیُّ َوُمَحنَّ ًُ َجابٔز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ جَ َحسَّ ًٔ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ًِ زَِّحَن ٕ َو ابٔز

ًَ اِلَدأمَصَة َوِجهَ  َه َلَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی أَُماَمَة أَ ٔه َو ُٔ ا َٕ َة َجِیَبَها َمُِٙحوٕل َواِل َّٔ ا َها َوالصَّ

بُورٔ  اؤَيَة بٔاِلَویِٔل َوالثُّ  َوالسَّ

ارلنمح نب سیدی نب اجرب، لوحکؽ ف اقمس، رضحت اوباامہم ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ دمحم نب اجرب احمریب ف دمحم نب رکاہم، اوبااسہم، دبع

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہچہ ونےنچ فایل رگةیؿ اچک رکےن فایل افر اہےئ ابتیہ اہےئ الہتک اکپرےن فایل )وعروتں افر 

 رمدفں( رپ تنعل رفامیئ ۔

 رکاہم، اوبااسہم، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، لوحکؽ ف اقمس، رضحت اوباامہم دمحم نب اجرب احمریب ف دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 رہچہ ےنٹیپ افر رگةیؿ اھپڑ ےن یک امم تعن

     1586    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وثناٌ بً حٙيه اوزی، جىرف بً ووٌ، ابوالحنيس، ابوظرخة، حرضت وبسالزحنً بً یزیس اور ابوبززہ :  راوی

نٔ  َُ اَل  َٔ ًِ أَبٔی اِلُىَنِئس  ٌٕ َو ًُ َوِو ثََيا َجِىرَفُ بِ ٙٔيٕه اِْلَِوزٔیُّ َحسَّ ًٔ َح ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ َة یَِذرُکُ َو ِىُت أَبَا َظرِخَ

َبَلِت اِم  ِٔ َل أَبُو ُموَسْ أَ ُٕ ا َث اََل َلنَّ َٔ ًٔ یَزٔیَس َوأَبٔی بُزَِزَة  ًٔ بِ اَل َلَها أََو َما َوِبٔس الزَِّحَن َٕ َِ  َٗ ا َِ َ أ َِ َّٕة  َزأَتُهُ أُوُّ َوِبسٔ اهَّلٔ َتٔعيُح بَٔزى

ٌَّ َر  ٌَ یَُحِسثَُها أَ َه َوكَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ بَزَٔئ ٔمِيُه َر ِّی بَزٔیْئ ٔمنَّ َٔ َولِٔنٔت أَن َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ اَل ُُ

 َٗ َٖ َوََخَ َل َُ َٖ َو ًِ َحَل  أَىَا بَزٔیْئ ٔمنَّ

س، اوبرخصة، رضحت دبعارلنمح نب سیدی افر اوبربدہ رفامےت ںیہ ہک بج اوب 

مي 
ح
ل

ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی، رفعج نب وعؿ، اوبا

ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک سج ےس اہلل ےک  وم،ٰی امیبر وہےئ وت اؿ یک اہیلہ اؾ دبعاہلل رفےن الچےن ےگل۔ بج ھچک وہش آای وت رفامےن ےگل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربی ںیہ ںیم یھب اس ےس ربی وہں افر فہ اؿ وک ہی دحثی انسای رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ں ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم رس ڈنماےن فاےل رف رف رک الچےن فاےل افر ڑپکے اھپڑےن فاےل ےس زیبار وہ

س، اوبرخصة، :  رافی

مي 
ح
ل

 رضحت دبعارلنمح نب سیدی افر اوبربدہ ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی، رفعج نب وعؿ، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تّیم رپ رفےن اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ تّیم رپ رفےن اک

     1587    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، وہب بً ٘يساٌ، محنس بً ونزو بً وفاٍ، حرضت  :  راوی
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 ابوہزیزہ

اََل  َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ُمَحنَّسٔ  َحسَّ ٌَ َو ِيَسا َ٘  ًٔ ًِ َوهِٔب بِ َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو َحسَّ

أَ  ٌَ فٔی ٔجَياَزةٕ رَفَ َه كَا
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًٔ َوَفإئ َو ًٔ َوِنزٔو بِ اَل ابِ َٕ َِ ََِعاَح بَٔها  ُّْ ی وَُنزُ اِمَزأَّة  لئَّي

یْب حَ  َِّس ُمَعابَْة َواِلَىِهَس رَقٔ ٌَّ اِلَىیَِن َزأمَىْة َواليَّ إٔ َِ َه َزِوَها یَا وَُنزُ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َظَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ سَّ

 ًِ َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ َلَنَة َو َُ  ًٔ ازٔ بِ ًِ َحنَّ ٌُ َو ا َّّ ثََيا َو َلَنَة  َحسَّ َُ  ًِ ًٔ َوَفإئ َو ًٔ َوِنزٔو بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َو ِيَسا َ٘  ًٔ َوهِٔب بِ

 ٔ َه بَٔيِحؤه لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ٗٔ َو َْ ًٔ اِْلَِز  بِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، فبہ نب اسیکؿ، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی انجزے ںیم ےھت ہک رضحت رمع ےن اکی وعرت وک )رفےت( دھکی رک اکپرا وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

اراشد رفامای اے رمع اس وک وھچڑ ویکہکن آھکن رفیت ےہ دؽ تبیصم زدہ افر )دصہم اک( فتق رقبی ےہ۔ دفرسی دنس  فآہل فملس ےن

 ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، فبہ نب اسیکؿ، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم رپ رفےن اک ایبؿ

     1588    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حرضت اُامہ بً زیسمحنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب، وبسالواحس بً زیاز، واظه احول، ابووثناٌ،  :  راوی

ثََيا َوأظ  ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَواحٔسٔ بِ َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٌَ َو ًِ أَبٔی وُِثَنا ْه اِْلَِحَوُل َو

ؤل اهَّلٔ  ُُ ًْ لَٔبِىٔؾ بََيأت َر ٌَ ابِ اَل كَا َٔ ًٔ َزیِٕس  اَمَة بِ َُ ُ َل  أ َُ أَِر َِ ٌِ َیأِتَٔيَها  َلِت إَٔلِيهٔ أَ َُ أَِر َِ ٔضْ  ِٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ
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ِلَتِعبٔرِ َوِلَتِحَتٔس  َِ ٔلَی أََجٕل ُمَسیمًّ  ٌَّ ِهَّلِل َما أََخَذ َوَلُه َما أَِوَفی َوكُلُّ َشِيٕئ ؤِيَسُه إ َسَنِت إَٔلِيَها أَ ِٔ َ أ َِ َلِت إَٔلِيهٔ  َُ أَِر َِ َوَلِيهٔ ِب 

ِىٕب  َ٘  ًُ ًُ َجَبٕل َوأُبَیُّ بِ ُِٔنُت َمَىهُ َوَمَىُه ُمَىاذُ بِ لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر َٕ ا َِ َلنَّ َِ أمٔت  ًُ العَّ َووَُباَزةُ بِ

لََّه َوُر  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َّْ َر ٔي اَل َزَخِلَيا ىَاَولُوا العَّ َٔ ََّها َشيَّْة  أَى َ٘ اَل  َٔ اَل َحٔسبُِتُه  َٔ  ٔ ُل فٔی َظِسرٔه َٕ ِل َٕ وحُهُ َت

وَل اهَّلٔ ُُ أمٔت َما َهَذا یَا َر ًُ العَّ اَل َلهُ وَُباَزةُ بِ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َبکَی َر اَل الزَِّحَنُة الًَّْٔ َجَىَلَها اهَّلُ َِ َٔ  

ٔ الزَُّحَناَئ فٔی بَىٔ  ًِ ؤَبازٔه ََّنا َیزَِحُه اهَّلُ ٔم  ْ نَزَو َوإٔى

دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وک الہک اجیھب آپ ےن وجاب ںیم الہک اجیھب اہلل یہ اک ےہ وج ہیلع فآہل فملس ےک اکی وناےس اک ااقتنؽ وہےن اگل وت اصزبحادی اصہبح ےن یبن

وت  اس ےن ےل ایل افر ایس اک ےہ وج اس ےن اطع رفامای افر رہ زیچ اک اہلل ےک اہں اکی فتق رقمر ےہ۔ اذٰہا ربص رکف افر وثاب یک ادیم روھک

اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ۔ ںیم اعمذ نب لبج ایب نب اصزبحادی ےن دفابرہ آپ وک الب اجیھب افر مسق )یھب( دی۔ روسؽ اہلل یلص 

بعک افر ہدادہ نب اصتم )ریض اہلل مہن( اسھت وہےئل بج مہ ادنر ےئگ وت رھگ فاولں ےن ہچب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای 

 رپاین کشم یک امدنن )ےسیج اس ںیم اپین  اتل ےہ ہکبج اس یک رفح ےنیس ںیم ڑھپک ریہ یھت۔ رافی ےتہک ںیہ ریما ایخؽ ےہ ہک ہی یھب اہک

ایس رطح رفح ہنیس ںیم رحتک رک ریہ یھت( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفےن ےگل۔ ہدادہ نب اصتم ےن رعض ایک اے 

ےنپ دننفں ںیم ےس رک  رکےن فاولں رپ اہلل ےک روسؽ ! ہی ایک ؟ رفامای فہ را ت وج اہلل اعتٰیل ےن افالد آدؾ ںیم ریھک ےہ افر اہلل اعتٰیل ا

 یہ وصخیص را ت رفامےت ںیہ ۔

 دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب، دبعاولادح نب زاید، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم رپ رفےن اک ایبؿ

     1589    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً ُليه، ابً خيثه، شہز بً حوشب، حرضت اُناٍ بيت یزیس :  راوی  ُویس بً ُىيس، یحٌ

َناَئ  ُِ ًِ أَ ًٔ َحِوَشٕب َو ٔ بِ ًِ َشِهز ًٔ ُخَثِيٕه َو ًِ ابِ َلِيٕه َو ُُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ا َحسَّ اَلِت َلنَّ َٔ  بِٔئت یَزٔیَس 

وُل اهَّلٔ ُُ َه إٔبَِزاهٔيُه بَکَی َر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ َر َِّی ابِ ا أَبُو برَِکٕ  تُُوف اَل َلُه اِلُنَىزِی إٔمَّ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

َه َتِسَمُي  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ُه  َّٕ َه اهَّلُ َح ًِ َومَّ ُّٖ َم ا وَُنزُ أَىَِت أََح وُل َما َوإٔمَّ ُٕ ِلُب َوََل َن َٕ ٌُ اِل اِلَىیُِن َوَیِحزَ

ٔل َلَوَجِسىَا َوَلِيَک يُ  ٌَّ اِْلَٔخَ َتابْٔي لِِٔلَوَّ ْٗ َوَمِووُوْز َجأمْي َوأَ ٔ َّهُ َوِوْس َظاز ا َوَجِسىَا ِسدُٔق الزَّبَّ َلِوََل أَى َِِؽَل ٔمنَّ یَا إٔبَِزاهٔيُه أَ

 ٌَ َّا بَٔک َلَنِحزُوىُو  َوإٔى

امسء تنب سیدی رفامیت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، انب مثیخ، رہش نب وحبش، رضحت ا

ےک اصزبحادے اربامیہ اک ااقتنؽ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفےن ےگل وت زعتتی رکےن فاےل )اوبرکب ای رمع ریض اہلل 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آھکن ربس ریہ ےہ امہنع( ےن اہک آپ بس ےس زایدہ اہلل ےک قح وک ڑبا اجےنن فاےل ںیہ۔ روسؽ 

دؽ زمغدہ ےہ افر مہ ا یس ابت ںیہن ںیہک ےگ وج رپفرداگر یک انرایگض اک ابثع وہ وگ ہی  اچ فدعہ ہن وہات۔ اس فدعہ ںیم اسےنم فاےل ہن 

اس ےس ںیہک زایدہ رجن وہات افر مہ اب یھب وہےت افر دعب فاےل ےلہپ فاےل ےک اتعب ہن وہےت۔ اے اربامیہ ںیمہ اب انتج رجن ےہ 

 اہمتری دجایئ رپ ردیجنہ ںیہ ۔

 وسدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، انب مثیخ، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿانجزفں اک  :   ابب

 تّیم رپ رفےن اک ایبؿ

     1590    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، اُحٖ بً محنس رفوی، وبساهَّل بً ونز، ابزاہيه بً محنس بً وبساهَّل بً جحض، محنس بً  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 وبساهَّل بً جحض، حرضت حنيہ بيت جحض
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 ًِ ًُ وَُنَز َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ؤیُّ َحسَّ ٕس اِلرَفِ ًُ ُمَحنَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َحسَّ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ إٔبَِزاهٔيَه بِ

ُٔتَٔل أَخُ  َّهُ ٔٔيَل َلَها  ًِ َحِنَيَة بِٔئت َجِحٕض أَى ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َجِحٕض َو الُوا بِ َٔ  ٌَ َّا إَٔلِيهٔ َرأجُىو َّا ِهَّلِل َوإٔى اَلِت َرحَٔنُه اهَّلُ َوإٔى َٕ َِ ؤک 

ًِ اِلَنزِ  ٌَّ لٔلزَِّؤج ٔم ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ اَلِت َوا حُزِىَاُه  َٔ  أَةٔ َلُصِىَبّة َما هَٔی لَٔصِيٕئ ُٔتَٔل َزِوُجٔک 

، ااحسؼ نب دمحم رففی، دبعاہلل نب رمع، اربامیہ نب دمحم نب دبعاہلل نب شحج، دمحم نب دبعاہلل نب شحج، رضحت ہنمح تنب شحج دمحم نب ٰییحی
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ُو َؿ ولوگےس اہک ایگ ہک آپ اک اھبیئ امرا ایگ۔ وت ےنہک ںیگل اہلل اس رپ را ت رفامےئ ر

ع ِ
ح 
ں ےن اہک آپ اک ا

 اخفدن امرا ایگ۔ ےنہک ںیگل اہےئ اوسفس ! وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعرت وک اخفدن ےس وج قلعت ےہ فہ یسک ےس ںیہن

 وہات۔

نب شحج، رضحت ہنمح  دمحم نب ٰییحی، اقحس نب دمحم رففی، دبعاہلل نب رمع، اربامیہ نب دمحم نب دبعاہلل نب شحج، دمحم نب دبعاہلل :  رافی

 تنب شحج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم رپ رفےن اک ایبؿ

     1591    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہاروٌ بً ُىيس مّصی، وبساهَّل بً وہب، اُامہ بً زیس، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

 َ ًِ ى ًُ َزیِٕس َو اَمُة بِ َُ ُ ًُ َوهِٕب أَىَِبأَىَا أ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔىيٕس اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو وَل َحسَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ إِٔي َو

َّی اهَّلُ وَ  َّی اهَّلُاهَّلٔ َظَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ًَّ یَِوَو أُحُٕس  ٙٔیَن َهِلکَاهُ َه َمزَّ بٔئَسأئ َوِبٔس اِْلَِشَهٔل یَِب لَّ َُ لََّه َلِيهٔ َو َُ  َوَلِيهٔ َو

وُل اهَّلٔ  ُُ َن َر َٕ تَِي ُِ ا َِ ٙٔیَن َحِنزََة  ََِجاَئ نَٔساُئ اِْلَِنَعارٔ یَِب ًَّ َحِنزََة ََل بََواكَٔی َلهُ  ٔٙ ًَّ َما َل اَل َویَِحُه َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ٙٔیَن َوََّی َهالٕٔک َبِىَس اِلَيِوؤ  لٔبَِن َوََل یَِب َٕ ِلَیِي َِ  ًَّ َلبَِن َبِىُس ُمزُوهُ َٕ  اِن
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اہلل ہیلع فآہل فملس اہرفؿ نب دیعس رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ااسہم نب زدی، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہلیبق دبعاال لہش یک ھچک وعروتں ےک اپس ےس سگرے وج اےنپ ادح یک زلایئ ںیم امرے اجےن فاولں رپ رف ریہ ںیھت۔ وت روسؽ اہلل یلص 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زمحہ رپ رفےن فایل وکیئ یھب ںیہن ؟ وت ااصنری وعرںیت آںیئ افر رضحت زمحہ رپ رفےن ںیگل۔ روس

اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ وت رفامای اؿ اک انس وہ ایھب کت فاسپ ںیہن ںیئگ اؿ ےس وہک ہک یلچ اجںیئ افر آج ےک دعب یسک رم ےن 

 فاےل رپ ہن رفںیئ ۔

 اہرفؿ نب دیعس رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ااسہم نب زدی، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم رپ رفےن اک ایبؿ

     1592    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ، ابزاہيه ہجزی، حرضت ابً ابی اوفی :  راوی

 ُُ اَل ىََهی َر َٔ ًٔ أَبٔی أَِوفَی  ًِ ابِ ًِ إٔبَِزاهٔيَه اِلَهَجزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ لََّه َحسَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ

ًِ اِلَنَزاثٔی  َو

  ں ےس عنم اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، اربامیہ رجہی، رضحت انب ایب افیف ایبؿ رفامےت ںیہ

 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمي

 رفامای ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، اربامیہ رجہی، رضحت انب ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تّیم رپ ونہح یک فہج ےس اس وک ذعاب وہات ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم رپ ونہح یک فہج ےس اس وک ذعاب وہات ےہ

     1593    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، شاذاٌ، محنس بً بصار و محنس بً وليس، محنس جىرف، نّص بً وَّی، وبسالعنس و وہب بً  :  راوی

 جزیز، شىبہ، ٔتازة، ُىيس بً مسيب، ابً ونز، حرضت ونز بً خفاب

ا ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌُ ح و َحسَّ ثََيا َشاَذا ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ اِلَولٔئس  ُس بِ ٕر َوُمَحنَّ

 ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو الُوا َحسَّ َٔ  ٕ ًُ َجزٔیز َنٔس َوَوهُِب بِ ثََيا َوِبُس العَّ ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ًٔ َجِىرَفٕ ح و َحسَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ َتاَزَة َو َٔ  

ًِ وُ  ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ُب بَٔنا ىٔيَح َوَلِيهٔ اِلُنَسئَّب َو اَل اِلَنِيُت يَُىذَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ أب َو ًٔ اِلَدفَّ  َنَز بِ

، اوبرکب نب ایب ہبیش، اشذاؿ، دمحم نب اشبر ف دمحم نب فدیل، دمحم رفعج، رصن نب یلع، دبعادمصل ف فبہ نب رجری، ہبعش، اتقدة، دیعس نب بیسم

، رضحت رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تّیم رپ ونہح یک فہج ےس اس وک ذعاب انب رمع

 وہات ےہ ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشذاؿ، دمحم نب اشبر ف دمحم نب فدیل، دمحم رفعج، رصن نب یلع، دبعادمصل ف فبہ نب رجری، ہبعش، اتقدة، دیعس  :  رافی

 ، انب رمع، رضحت رمع نب اطخبنب بیسم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم رپ ونہح یک فہج ےس اس وک ذعاب وہات ےہ

     1594    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ اشىزی، حرضت  :  راوی ْٰ بً ابی موس يىٕوب بً حنيس بً كاُب، وبسالىزیز بً محنس زراورزی، اُيس بً اُيس، موس

 اُيس

 ُٔ ثََيا أَ َراَوِرزٔیُّ َحسَّ ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًِ ُموَحسَّ يٕس َو ُٔ ًُ أَبٔی أَ َسْ يُس بِ

 ٔ ُب ب اَل اِلَنِيُت ُيَىذَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ أَ ًٔ أَبٔی ُموَسْ اِْلَِشَىزِٔی َو الُوا َوا َوُؽَساُه َوا بِ َٔ بُکَأئ اِلَهِی إَٔذا 

اُل أَ  َٕ اُه َوا َجَبََلُه َوىَِحَو َهَذا یَُتِىَتُي َوُي َياُه َوا ىَأِصَ ُٔ ٌَّ اهَّلَ كَا ٔ ٌَ اهَّلٔ إ ِبَحا ُُ ِلُت  ُٕ َِ يْس  ُٔ اَل أَ َٔ َذلَٔک  َ٘ َذلَٔک أَىَِت  َ٘ ىَِت 

ؤل اهَّلٔ َظ  ُُ ًِ َر ثَىْٔ َو ٌَّ أَبَا ُموَسْ َحسَّ اَل َویَِحَک أَُحِسثَُک أَ َٔ ی  َْ أَُِخَ ْة ؤِز َْ وُل َوََل َتزُٔر َوازٔ ُٕ َِتََری َي َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ

 ٌَّ َذبُِت َوََّی أَبٔی ُموَسْ أَ َ٘ ِّی  َه أَِو َتَزی أَن لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ َذَب َوََّی الئَّي َ٘  أَبَا ُموَسْ 

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، ادیس نب ادیس، وم،ٰی نب ایب وم،ٰی ارعشی، رضحت ادیس رفاتی رکےت ںیہ 

اوب وم،ٰی ارعشی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تّیم وک زدنفں ےک وم،ٰی ےس فہ اےنپ فادل 

رفےن ےس ذعاب وہات ےہ بج فہ ںیہک اہےئ امہرے دمد رکےن فاےل اہےئ اہپڑ یک امدنن وبضمط افر اس ےسیج املکت وت تّیم وک ڈاٹن 

ِ )بجعت ےہ ہک( اہلل اعتٰیل وت رفامےت ںیہ ہک وکیئ رک وپاھچ اجات ےہ ہک وت ااسی یہ اھت ؟ وت ااسی
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
 یہ اھت ؟ ادیس ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک 

ےن اوب وبھج ااھٹےن فاال دفرسے اک وبھج ہن ااھٹےئ اگ وت وم،ٰی ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ ابدناھ ای ہی وہک ےگ ہک ںیم 

 وم،ٰی رپ وھجٹ ابدناھ ۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، ادیس نب ادیس، وم،ٰی نب ایب وم،ٰی ارعشی، رضحت ادیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ات ےہتّیم رپ ونہح یک فہج ےس اس وک ذعاب وہ

     1595    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو، ابً ابی مليٙہ، حرضت وائصہ :  راوی
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ًِ َوائَٔصةَ  ََٙة َو ًٔ أَبٔی ُمَلِي ًِ ابِ ًِ َوِنزٕو َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ََّنا كَاىَِت یَُهوزٔیَّْة  َحسَّ اَلِت إٔى َٔ

اَل  َٔ ٌَ َوَلِيَها  َه یَِبُٙو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ََِسنَٔىُهِه الئَّي بِرٔهَاَماَتِت  َٔ ُب فٔی  ََّها ُتَىذَّ ٌَ َوَلِيَها َوإٔى ٌَّ أَهَِلَها یَِبُٙو ٔ  إ

ی ہہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک اکی وہیدی وعرت رم یئگ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ف
لل
آہل اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب ایب 

اس ےک رھگ فاےل اس رپ رف رےہ ںیہ احالہکن اس وک اس یک ربق ںیم  فملس ےن اس ےک رھگ فاولں وک اس رپ رفےت وہےئ انس وت رفامای

 ذعاب وہ راہ ےہ ۔

ی ہہ، رضحت اعہشئ :  رافی
لل
 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبیصم رپ ربص رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   باب

 تبیصم رپ ربص رکان

     1596    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، یزیس بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، ُىس بً ُياٌ، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ٌٕ وَ  َيا ُٔ  ًٔ ِىسٔ بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ یَزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ

 َ ِسَمٔة اِْلُول بِرُ ؤِيَس العَّ ََّنا العَّ لََّه إٔى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر  یَٔ

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ربص وت دصہم یک 

 ادتباء ںیم وہات ےہ

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان

     1597    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ت ابوامامہہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، ثابت بً وجَلٌ، ٔاُه، حرض :  راوی

 ًِ ٔه َو ُٔ ا َٕ ًِ اِل ٌَ َو ًُ َوِجََل ثََيا ثَابُٔت بِ ًُ َويَّإط َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ أَبٔی أَُماَمَة َو

 َ ٌِ َظب ٔ ًَ نَزَو إ ِبَحاىَُه ابِ ُُ وُل اهَّلُ  ُٕ اَل َي َٔ َه  لَّ َُ ٌَ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِسَمٔة اِْلُولَی َلِه أَِرَؿ َلَک ثََوابّا زُو رَِت َواِحَتَسِبَت ؤِيَس العَّ

 اِلَجيَّةٔ 

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اثتب نب الجعؿ، اقمس، رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

دصہم ےک رشفع ںیم وت ربص افر وثاب یک ادیم رےھک وت ںیم )ریتے ےئل( تن ےک رفامای ہک اہلل اپک رفامےت ںیہ آدؾ ےک ےٹیب ارگ 

 العفہ افر یسک دبہل وک دنسپ ہن رکفں اگ ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اثتب نب الجعؿ، اقمس، رضحت اوباامہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان

     1598    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، وبسالنلک بً ٔسامہ جنهی، ٔسامہ جنهی، ونز بً ابی ُلنہ، او ُلنہ،  :  راوی
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 حرضت ابوُلنہ

َُٔساَمَة اِلجُ   ًُ ٌَ أَىَِبأَىَا َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًُ َهاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ وَُنَز بِ ًِ أَبٔيهٔ َو َنهٔیُّ َو

وَل اهَّلٔ ُُ نَٔي َر َُ َُّه  ثََها أَى َلَنَة َحسَّ َُ ٌَّ أَبَا  َلَنَة أَ َُ ًِ أُِو  َلَنَة َو ًِ ُمِسلٕٔه ُيَعاُب َُ وُل َما ٔم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ٌَ اللَُّههَّ ؤيِ  َّا إَٔلِيهٔ َرأجُىو َّا ِهَّلِل َوإٔى ِولٔهٔ إٔى َٔ  ًِ ٔلَی َما أََمَز اهَّلُ بٔهٔ ٔم ًُ إ زَ ِّ َي َِ أُِجزِنٔی ِٔيَها بُٔنٔعیَبٕة  َِ َسَک اِحَتَسِبُت ُمٔعیَبًْٔ 

ُت الَّ َوَووِِؼ  َلَنَة َذرَکِ َُ َِّی أَبُو  ا تُُوف َلنَّ َِ اَلِت  َٔ ؤل اهَّلٔ ىْٔ ٔمِيَها إَٔلَّ نَجَزُه اهَّلُ َوَلِيَها َوَواَؼُه َخیِّرا ٔمِيَها  ُُ ًِ َر ثَىْٔ َو ٔذی َحسَّ

ٌَ اللَّهُ  َّا إَٔلِيهٔ َرأجُىو َّا ِهَّلِل َوإٔى ِلُت إٔى ُٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو إَٔذا أََرِزُت َظَّ َِ أُِجزِنٔی َوَلِيَها  َِ هَّ ؤِيَسَک اِحَتَسِبُت ُمٔعیَبًْٔ َهٔذهٔ 

َىاَؼىْٔ اهَّلُ  َِ ُِٔلُتَها  َلَنَة ثُهَّ  َُ ًِ أَبٔی  ِّٔسْ أَُواُؿ َخیِّرا ٔم ُِٔلُت فٔی َن ُٔوَل َوؤِؽىْٔ َخیِّرا ٔمِيَها  ٌِ أَ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ أَ ّسا َظَّ  ُمَحنَّ

َه  لَّ َُ  َونَجَزنٔی فٔی ُمٔعیَبًَْٔو

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعانب ک نب دقاہم یحمج، دقاہم یحمج، رمع نب ایب ہملس، اؾ ہملس، رضحت اوبہملس رفامےت ںیہ ہک 

اہلل اک مکح وپرا ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک سج املسمؿ رپ یھب تبیصم آےئ رھپ فہ ربھگاٹہ ںیم 
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ِإی
َ
ِ ف
َ
َّ  ّللِّ

 

َها ( اے اہلل ! ںیم اینپ تبیصم ںیم رکے ینعی ہی ےہک ہک ) ِإی ْ
لَی 
َ
ع

 

وت اہلل اعتٰیل اس وک تبیصم رپ ارج یھب دےتی ںیہ افر اس  آپ یہ ےس ارج یک ادیم راتھک وہں ےھجم اس رپ ارج دےئجی افر اس اک دبہل دےئجی

 ےس رتہب دبہل یھب اطع رفامےت ںیہ اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک بج اوبہملس اک ااقتنؽ وہا وت ےھجم اؿ یک ہی دحثی اید آیئ وج اوہنں ےن روسؽ

ُو َؿ( بج ںیم ہی ےنہک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رک ےک ےھجم انسیئ یھت وت ںیم ےن یہی املک
ع ِ
ح 
ا
َ
ِة ر

ْ
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َ َّ  ِإل

 

ِإی
َ
ِ ف
َ
َّ  ّلِلّ

 

ت ےہک ) ِإی

َها ( ہک ےھجم اؿ ےس رتہب دبہل اطع رفام۔ وت دؽ ںیم وسیتچ ہک اوبہملس ےس رتہب یھب ےھجم ےلم اگ ؟ ابال 
ْ

 

نِی

ا 
ً
ر ْ
 َ

 

ی  خ
ِ

 

ی ْ

 

عَِ

َ
آرخ ںیم ےن ہی یتگل )ف

 افر تبیصم ںیم ےھجم ارج اطع رفامای۔ہملک یھب ہہک دای وت اہلل اعتٰیل ےن ےھجم )اوبہملس

ئ

  ےک( دبہل ںیم دمحم دے دی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعانب ک نب دقاہم یحمج، دقاہم یحمج، رمع نب ایب ہملس، اؾ ہملس، رضحت اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 تبیصم رپ ربص رکان

     1599    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيسة، معىب بً محنس، ابوُلنہ بً وبسالزحنً، حرضت وائصہ :  راوی  وليس بً ونزو بً السٙین، ابوہناو، موس

ثََيا مُ  ًُ وُبَِيَسَة َحسَّ ثََيا ُموَسْ بِ ثََيا أَبُو َهنَّاوٕ َحسَّ َٙیِٔن َحسَّ ًٔ السُّ ًُ َوِنزٔو بِ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َلَنَة َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ِعَىُب بِ

َّی اهَّلُ َولَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َتَح َر َِ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن إَٔذا بِ َِ تِّرا  ُٔ  َْ َص َ٘ لََّه بَابّا بَِیَيهُ َوبَیَِن اليَّأس أَِو  َُ ِيهٔ َو

هُ اهَّلُ  َّ ٌِ َیِدلُ ًٔ َحالٔهِٔه َرَجاَئ أَ ًِ حُِس ََِحنَٔس اهَّلَ َوََّی َما َرأَی ٔم ٌَ َوَراَئ أَبٔی برَِکٕ  و اَل اليَّاُس ُيَعلُّ َٕ َِ  ِٔيهِٔه بٔالَّٔذی َرنهُِه 

ًِ اِلُنٔعیبَ َیا أَیَُّها اليَّ  ِلَیَتَىزَّ بُٔنٔعیبَتٔهٔ بٔی َو َِ ًِ اِلُنِؤٔمئیَن أُٔظيَب بُٔنٔعیَبٕة  ًِ اليَّأس أَِو ٔم ةٔ الًَّْٔ ُتٔعیبُهُ اُس أَیَُّنا أََحٕس ٔم

ًِ ُمٔعیَبًْٔ ًِ ُيَعاَب بُٔنٔعیَبٕة َبِىسٔی أََشسَّ َوَلِيهٔ ٔم ًْٔ َل ًِ أُمَّ ٌَّ أََحّسا ٔم إٔ َِ یِرٔی  ٍَ  بٔ

 نب رمعف نب ا ،نیک، اوبامہؾ، وم،ٰی نب دیبعة، بعصم نب دمحم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص فدیل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )رمض اولافت ںیم( اکی درفازہ وھکال وج آپ ےک افر ولوگں ےک درایمؿ اھت رفامای ہک رپدہ اٹہای وت داھکی ہک 

یک ادتقاء ںیم امنز ڑپھ رےہ ےھت وت ولوگں یک ہی ایھچ احتل دھکی رک اہلل اعتیل یک دمح فانث یک افر اس ادیم رپ )دمح ف انث یک( ہک ولگ اوبرکب 

اہلل اعتٰیل آپ اک ہفیلخ ف اجںیشن ایہن وک انبںیئ ےگ نج وک دھکی رےہ ںیہ۔ رھپ رفامای اے ولوگ! سج ااسنؿ ای املسمؿ رپ وکیئ تبیصم 

آیئ اےئلس ہک ریمی  ریمی تبیصم )وک اید رک ےک اس( ےس یلست احلص رکے اس تبیصم ےئلیک وج ریمے العفہ دفرسفں رپ آےئ وت فہ

 اتم رپ ریمے دعب ریمی تبیصم ےس زایدہ رگاں تبیصم رہسگ ہن آےئ یگ ۔

 نمح، رضحت اعہشئفدیل نب رمعف نب ا ،نیک، اوبامہؾ، وم،ٰی نب دیبعة، بعصم نب دمحم، اوبہملس نب دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان
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     1600    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً زیاز، او زیاز، ِاـنہ بيت حسین، حرضت حسین ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، بً جزاح، ہصاو :  راوی

 َِ  ًِ ًِ أُِمهٔ َو ًٔ زٔیَازٕ َو ًِ هَٔصاؤ بِ ًُ اِلَجزَّأح َو ثََيا َو٘ٔيُي بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔيَها َحسَّ اـَٔنَة بِٔئت اِلُحَسیِٔن َو

َّی اهَّلُ َوَليِ  ُّْ َظَّ اَل الئَّي َٔ اَل  اَزَو َوِهُسَها َٔ َٕ ٌِ َت ٔ رَِجاّوا َوإ
ٔ
ت ُِ َِأَِحَس َُ ا ََِذرَکَ ُمٔعیبََتهُ  ًِ أُٔظيَب بُٔنٔعیَبٕة  لََّه َم َُ هٔ َو

ٔ ٔمِثَلُه یَِوَو أُٔظيَب  ًِ اِْلَِجز َتَب اهَّلُ َلُه ٔم َ٘ 

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، نب رجاح، اشہؾ نب زاید، اؾ زاید، افہمط تنب نیسح، رضحت نیسح ےس

 ِ
ح 
ا
َ
ِة ر

ْ
ی 
َ َّ  ِإل

 

ِإی
َ
ِ ف
َ
َّ  ّللِّ

 

ُو َؿ( ےہک وخاہ اکی زامہن ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج رپ وکیئ رپاشیین آیئ رھپ فہ اس وک اید رک ےک ازرس ون ) ِإی
ع

 دؿ اھکل اھت سگرےن ےک دعب وہ اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل اانت یہ ارج ںیھکل ےگ انتج رپاشیین ےک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، نب رجاح، اشہؾ نب زاید، اؾ زاید، افہمط تنب نیسح، رضحت نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک وثاب

ئ

 تبیصم زدہ وک یلست دی 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اک وثاب

ئ

 تبیصم زدہ وک یلست دی 

     1601    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، خالس بً مدلس، ٔيس ابوونارة مولٰی انعار، وبساهَّل بً ابی برک بً محنس بً ونزو بً حزو،  :  راوی

 حرضت محنس بً ونزو بً حزو

ِيْس أَبُو وَُناَرَة َمِولَی اِْلَنِ  َٔ ثَىْٔ  ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ َحسَّ نِٔىُت َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ اَل  َٔ َعارٔ 

 ٔ ًِ َجِسه ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َحزِوٕ یَُحِس ُُ َو ًٔ َوِنزٔو بِ ًٔ ُمَحنَّسٔ بِ ًٕ أَبٔی برَِکٔ بِ ًِ ُمِؤٔم اَل َما ٔم َٔ َُّه  لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي َو
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اَمةٔ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ  ًِ حَُلٔل اِلرَکَ ِبَحاىَُه ٔم ُُ َساُه اهَّلُ  َ٘  ُيَىزِی أََخاُه بُٔنٔعیَبٕة إَٔلَّ 

 نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رضحت دمحم نب رمعف نب زحؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، سیق اوبامعرة ومٰیل ااصنر، دبعاہلل

 رفز ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اامیؿ فاال اےنپ اھبیئ وک رپاشیین ںیم یلست دالےئ اہلل اعتٰیل

 ایقتم اس وک زعت اک ابلس انہپںیئ ےگ ۔

، اخدل نب دلخم، سیق اوبامعرة ومٰیل ااصنر، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رضحت دمحم نب رمعف اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 نب زحؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اک وثاب

ئ

 تبیصم زدہ وک یلست دی 

     1602    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونزو بً راِي، وَّی بً واظه محنس بً ُؤہ، ابزاہيه، اُوز، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی

ًِ إٔبِزَ  َة َو َٔ و ُُ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َوأظٕه َو ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ ًُ َرإِٔي  ثََيا َوِنزُو بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ اهٔيَه َو

 ٔ َلهُ ٔمِثُل أَِجزٔه َِ ًِ َوزَّی ُمَعابّا  َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب راعف، یلع نب اعمص دمحم نب وسہق، اربامیہ، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ےن رفامای سج ےن تبیصم زدہ وک یلست دی اس وک تبیصم زدہ ےک ربارب ارج ےلم اگ ۔

 رمعف نب راعف، یلع نب اعمص دمحم نب وسہق، اربامیہ، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 سج اک ہچب رماجےئ اس اک وثاب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج اک ہچب رماجےئ اس اک وثاب

     1603    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی،ُ 

ًٔ اِلُنَسيَّ  ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ٔب َو

 َِ ًِ اِلَوَلٔس  اَل ََل یَُنوُت لَٔزُجٕل ثَََلثَْة ٔم َٔ لََّه  َُ َسٔه اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٕ  َيلَٔج اليَّاَر إَٔلَّ َتٔحلََّة اِل

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  اخرط ۔رفامای ااسی ہن وہاگ ہک یسک آدیم ےک نیت ےچب رم اجںیئ رھپ فہ دفزخ ںیم اجےئ رگم مسق وپری رکےن یک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج اک ہچب رماجےئ اس اک وثاب

     1604    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، اُحٖ بً ُلامیٌ، جزیز بً وثناٌ، رشحبيل بً شّىہ، حرضت وتبہ بً وبسالسلیم :  راوی

ُ بِ  یز ثََيا ََحٔ ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ اَل َحسَّ َٔ  ٕ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َىَة َحسَّ ِّ ًٔ ُش ِحبٔيَل بِ ًِ رُشَ ٌَ َو ًُ وُِثَنا

وُل  ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٕ َِ َلیٔمُّ  ًُ َوِبٕس السُّ اَل َلَٕٔيىْٔ وُتَِبُة بِ ًِ ُمِسلٕٔه یَُنوُت َلُه ثَََلثَْة َٔ َما ٔم
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وا اِلحِٔيَث إَٔلَّ  ٍُ ًِ اِلَوَلٔس َلِه یَِبلُ ًِ أَیَِها َشاَئ َزَخَل ٔم َناىَٔيةٔ ٔم
ًِ أَبَِوأب اِلَجئَّة الثَّ ِوُه ٔم

َّٕ   َتَل

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب امیلسؿ، رجری نب امثعؿ، رشلیبح نب ہعفش، رضحت ہبتع نب دبعایملسل ایبؿ رفامےت ےت ںیہ ہک ںیم 

امےت انس سج املسمؿ ےک نیت ےچب وجاین ےس لبق رم اجںیئ وت فہ )وچبں ےک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ویں اراشد رف

 فادلنی( تن ےک آوھٹں درفازفں ںیم ےس سج ےس دالخ وہان اچںیہ )رقمب رفےتش ااکن( اابقتسؽ رکںی ےگ ۔

 ایملسلدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اقحس نب امیلسؿ، رجری نب امثعؿ، رشلیبح نب ہعفش، رضحت ہبتع نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج اک ہچب رماجےئ اس اک وثاب

     1605    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوُْ بً حناز، وبسالوار ُ بً ُىيس، وبسالىزیز بً ظہيب، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًٔ ُظَهِيٕب  ٔ بِ ًِ َوِبسٔ اِلَىزٔیز ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اِلَوار ُٔٔ بِ ُّْ َحسَّ ازٕ اِلَنِىىٔ ًُ َحنَّ ُْ بِ ُُ ثََيا یُو ًِ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک َو ًِ أَىَٔس بِ َو

َّی اهَّلُ َوَليِ  ِْ َظَّ ٔي وا اِلٔحِيَث إَٔلَّ أَِزَخلَ اليَّ ٍُ ًِ اِلَوَلٔس َلِه َیِبلُ َّی َلُهَنا ثَََلثَْة ٔم ًِ ُمِسلَٔنیِٔن یَُتَوف اَل َما ٔم َٔ لََّه  َُ ُهِه اهَّلُ اِلَجيََّة هٔ َو

ِؽٔل َرِحَنةٔ اهَّلٔ إٔیَّاهُِه  َّ  بٔ

ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ویفس نب امحد، دبعاولارث نب دیعس، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل 

فملس ےن رفامای نج دف املسمؿ اخفدن ویبی ےک نیت ےچب وجاین ےس لبق رم اجںیئ اہلل اعتٰیل اینپ زادئ را ت ےس اؿ بس )فادلنی افر 

 وچبں( وک تن ںیم دالخ رفامںیئ ےگ ۔

 ، رضحت اسن نب امکلویفس نب امحد، دبعاولارث نب دیعس، دبعازعلسی نب بیہص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج اک ہچب رماجےئ اس اک وثاب

     1606    حسیث                               جلس اول  :  جلس

یوُْ، وواو بً حوشب، ابومحنس مولی ونز بً خفاب، حرضت ونز، ابووبيسہ، نّص بً وَّی جہؽیم، اُحٖ بً  :  راوی

 حرضت وبساهَّل بً مسىوز

ًِ أَبٔی ُمحَ  ًٔ َحِوَشٕب َو ًِ اِلَىوَّاؤ بِ َْ َو ُُ ًُ یُو ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ أب َحسَّ ًٔ اِلَدفَّ ٕس َمِولَی وَُنَز بِ نَّ

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ًِ أَبٔی وُبَِيَسَة َو وا اِلٔحِيَث كَاىُوا  َو ٍُ ًِ اِلَوَلٔس َلِه َیِبلُ َو ثَََلثَّة ٔم َٔسَّ  ًِ َه َم لَّ َُ َو

يِ  َُ ِىٕب  َ٘  ًُ اَل أُبَیُّ بِ َٕ َِ اَل َواثَِيیِٔن  َٔ ِمُت اثَِيیِٔن 
َٔسَّ اَل أَبُو َذٓرٕ  َٕ َِ ًِ اليَّارٔ  ِمُت َواحّٔسا َلُه حِٔعّيا َحٔعیّيا ٔم َٔسَّ أئ  ُس اِلُْقَّ

اَل َوَواحٔ   ّسأَ

ی، ااحسؼ نب ویفس، وعاؾ نب وحبش، اوبدمحم ومیل رمع نب اطخب، رضحت رمع، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش نیت ےچب وجاین ےس لبق یہ آےگ جیھب دے وت فہ دفزخ 

س اک( وبضمط ہعلق نب اجںیئ ےگ وت اوبذر ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم ےن دف گ ےجی ںیہ ؟ وت آپ ےن رفامای ےس )اچبؤ ےک ےئل ا

 افر دف یہ یہس وت اقرویں ےک رسدار ایب نب بعک ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اکی اجیھب ےہ ؟ رفامای اکی یہ یہس ۔

ی، اقحس نب ویفس، وعاؾ نب وحبش :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

، اوبدمحم ومیل رمع نب اطخب، رضحت رمع، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب رصن نب یلع 

 وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یسک اک لمح اسطق وہاجےئ ؟
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج یسک اک لمح اسطق وہاجےئ ؟

     1607    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، خالس بً مدلس، یزیس بً وبسالنلک ىوَِّی، یزیس بً روماٌ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ َوِبٔس الِ  ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ اَل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی َشِیَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ًٔ ُروَما ًِ َیزٔیَس بِ َّٔیُّ َو َِ ِو
َنلٔٔک اليَّ

ِسُمهُ بَیَِن یََسیَّ أََحبُّ  َٔ ُ ْق أ ِٕ لََّه َلٔس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ُّهُ َخِلفٔیَو َِارٕٔس أَُخِل  ًِ ٔلَیَّ ٔم   إ

 نب دبعانب ک ونیلف، سیدی نب رفامؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، سیدی

 ے وھچڑ آؤں ۔
ح
 ه
پی ی

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہتبل اچک ہچب سج وک ںیم آےگ وجیھبں ےھجم زایدہ دنسپ ےہ وسار ےس سج وک ںیم 

 ونیلف، سیدی نب رفامؿ، رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، سیدی نب دبعانب ک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج یسک اک لمح اسطق وہاجےئ ؟

     1608    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و محنس بً اُحٖ ابوبرک بکانی، ابوٌساٌ، ميسل، حسً بً حٙه ىدعی، اُناٍ بيت وابس بً  :  راوی محنس بً یحٌ

 ربيىہ، وابس بً ربيىہ، حرضت وَّی

اَل  َٔ  ٌَ ا ثََيا أَبُو ٌَسَّ اََل َحسَّ َٔ ائٔیُّ 
َٖ أَبُو برَِکٕ اِلَبکَّ َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ًُ َیِحٌَْ َوُمَحنَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ َحسَّ ًٔ بِ ًِ اِلَحَس ثََيا َمِيَسْل َو

وُل اهَّلٔ َظ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ أَبٔيَها َو ًٔ َربٔيَىَة َو َناَئ بِٔئت َوابٔٔس بِ ُِ ًِ أَ َٙٔه اليََّدعِٔی َو ٌَّ اِلَح ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ
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َق َلیَُرأٌُه َربَُّه إَٔذا أَِزَخَل أَبََویِهٔ ال ِٕ َّْ الِس ٔ َحً رٔه َيُجزُّهَُنا بَِٔسَ َِ ُق اِلُنَزأٌُه َربَّهُ أَِزخِٔل أَبََویَِک اِلَجيََّة  ِٕ اُل أَیَُّها الِس َٕ ُي َِ يَّاَر 

 یُِسخَٔلُهَنا اِلَجيَّةَ 

ہعیب، رضحت یلع دمحم نب ٰییحی ف دمحم نب ااحسؼ اوبرکب اکبین، اوباسغؿ، دنمؽ، نسح نب مکح یعخن، اامسء تنب اعا  نب رہعیب، اعا  نب ر

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اچک ہچب ڑگھجا رکے اگ اےنپ امکل )اہلل زعفلج( ےس بج امکل 

اس ےک فادلنی وک دفزخ ںیم ڈاےل اگ رھپ مکح وہاگ اے ےچک ےچب ڑگھجےن فاےل اےنپ امکل ےس اینپ امں ابپ وک تن ںیم ےل اجؤ فہ 

 ونں وک تن ںیم ےل اجےئ اگ ۔اؿ دف

دمحم نب ٰییحی ف دمحم نب اقحس اوبرکب اکبین، اوباسغؿ، دنمؽ، نسح نب مکح یعخن، اامسء تنب اعا  نب رہعیب، اعا  نب رہعیب،  :  رافی

 رضحت یلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج یسک اک لمح اسطق وہاجےئ ؟

     1609    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيساهَّل، وبيساهَّل بً مسله حرضمی، حرضت مىاذ بً جبل :  راوی  وَّی بً ہاشه بً مززوٗ، وبيسة بً حنيس، یحٌ

ًُ وُبَِئس اهَّلٔ وَ  ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ حَُنِيٕس َحسَّ ثََيا َوبٔيَسةُ بِ ٕٗ َحسَّ ًٔ َمزُِزو ًُ َهأشٔه بِ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ ُمِسلٕٔه َحسَّ ًِ وُبَِيسٔ اهَّلٔ بِ

اَل َو  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َجَبٕل َو ًِ ُمَىاذٔ بِ مِٔی َو ٔلَی اِلَحرِضَ ٔ إ رٔه ُه بَِٔسَ َق َلَيُجزُّ أُمَّ ِٕ ٌَّ الِس ٔ ٔسْ بَٔئسهٔ إ ِّ ٔذی َن
الَّ

 اِلَجيَّةٔ إَٔذا اِحَتَسبَِتهُ 

یلع نب اہمش نب رمزفؼ، دیبعة نب دیمح، ٰییحی نب دیبع اہلل، دیبع اہلل نب ملسم رضحیم، رضحت اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 رفامای مسق ےہ اس یک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ اچک اچب اینپ امں وک اینپ آونؽ ےس چنیھک ےل اجفے اگ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
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 تن ںیم بج فہ وثاب یک تین ےس ربص رکے ۔

 یلع نب اہمش نب رمزفؼ، دیبعة نب دیمح، ٰییحی نب دیبعاہلل، دیبعاہلل نب ملسم رضحیم، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تّیم ےک رھگ اھک ان انجیھب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم ےک رھگ اھک ان انجیھب

     1610    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً وییيہ، جىرف بً خالس، خالس، حرضت وبساهَّل بً جىرف ہصاو بً ونار و محنس بً ظباح، ُّياٌ :  راوی

 ًٔ ًِ َجِىرَفٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َخالٕٔس َو

َّی اهَّلُ َولَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ا َجاَئ ىَِعُی َجِىرَفٕ  اَل َلنَّ َٔ ًٔ َجِىرَفٕ  ِس أََتاهُِه َما بِ َٕ َِ لََّه اِظَيُىوا ْٔلٔل َجِىرَفٕ ـََىاّما  َُ ِيهٔ َو

لُُهِه  ٍَ لُُهِه أَِو أَِمْز َيِص ٍَ  َيِص

اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رفعج نب اخدل، اخدل، رضحت دبعاہلل نب رفعج ایبؿ رفامےت ںیہ ہک بج رضحت رفعج 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفعج ےک رھگ فاولں ےک ےئل اھکان ایتر رکف ۔یک اہشدت یک االطع آیئ وت روسؽ 

 اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رفعج نب اخدل، اخدل، رضحت دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب
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 تّیم ےک رھگ اھک ان انجیھب

     1611    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ حزار، او ووٌ، محنس بً  :  راوی ْٰ بً خلْ ابوُلنہ، وبساَلوَّی، محنس بً اُحٖ، وبساهَّل بً ابی برک، او ويس یحٌ

 جىرف، حرضت اُناٍ بيت ونيس

ثَىْٔ َوبِ  َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًٔ إ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ثََيا َوِبُس اِْلَِوََّی َو اَل َحسَّ َٔ َلَنَة  َُ ْٕ أَبُو  ًُ َخَل ثََيا یَِحٌَْ بِ ًِ أُِو ُس اهَّلَٔحسَّ ًُ أَبٔی برَِکٕ َو  بِ

َناَئ بِٔئت وَُنِيٕس  ُِ تَٔها أَ ًِ َجسَّ ًٔ َجِىرَفٕ َو ٔس بِ ٌٕ ابَِيُة ُمَحنَّ ثَِتىْٔ أُوُّ َوِو اَلِت َحسَّ َٔ ا أُٔظيَب َجِىرَفْ ؤيَسْ اِلَجزَّارٔ  اَلِت َلنَّ َٔ  

ٔلَی أَ  َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َرَجَي َر َٔ َِاِظَيُىوا َلُهِه ـََىاّما  ٌٔ َمِیتٔهِٔه  ِ ِس ُشٍٔلُوا بَٔصأ َٔ ٌَّ نَل َجِىرَفٕ  ٔ اَل إ َٕ َِ هِلٔهٔ 

تُرَٔک  َِ ٌَ َحٔسیّثا  َّْ كَا يَّّة َحً ُُ َنا َزاَلِت  َِ  َوِبُس اهَّلٔ 

اؾ وعؿ، دمحم نب رفعج، رضحت اامسء تنب سیمع ٰییحی نب ،فل اوبہملس، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب رکب، اؾ ٰیسیع زحار، 

ایبؿ رفامیت ںیہ ہک بج رفعج نب ایب قابل دہش وہےئ وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رھگفں ےک اپس ولےٹ افر اراشد رفامای 

ایتر رکف۔ رضحت دبعاہلل ےن  رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ولگ )رھگ فاےل( لوغشؽ ںیہ اینپ تّیم ےک اکؾ ںیم  م اؿ ےک ےئل اھکان

 اہک رھپ ہی اکؾ تنس راہ اہیں کت ہک اکی این اکؾ وہ ایگ وت وھچڑ دای ایگ ۔

ٰییحی نب ،فل اوبہملس، دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، دبعاہلل نب ایب رکب، اؾ ٰیسیع زحار، اؾ وعؿ، دمحم نب رفعج، رضحت اامسء تنب  :  رافی

 سیمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تّیم ےک رھگ فاولں ےک اپس عمج وہےن یک اممتعن افر اھک ان ایتر رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم ےک رھگ فاولں ےک اپس عمج وہےن یک اممتعن افر اھک ان ایتر رکان
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     1612    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ُىيس بً ميعور، ہصيه، شجاً بً مدلس ابوالّؽل، ہصيه، اُناويل بً ابی خالس، ٔيس بً ابی  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 حازو، حرضت جزیز بً وبساهَّل بجَّی

ثََيا هَُصِيْه ح  ًُ َمِيُعوٕر َحسَّ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ِؽٔل  َّ ًُ َمِدَلٕس أَبُو اِل ًُ بِ ثََيا ُشَجا و َحسَّ

ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ اِلبَ  ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ َو ِئس بِ َٔ  ًِ ًٔ أَبٔی َخالٕٔس َو َنٔىيَل بِ ُِ ٔ ًِ إ ثََيا هَُصِيْه َو ًَ َحسَّ يَّا ىََزی أَلِجتَٔنا ُ٘ اَل  َٔ َجَِّٔی 

ٔلَی أَهِٔل اِلَنِئت َوَظِيَىةَ  ًِ الِيَياَحةٔ  إ َىاؤ ٔم  الفَّ

دمحم نب ٰییحی، دیعس نب روصنر، میشہ، اجشع نب دلخم اوبالضفل، میشہ، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری نب دبعاہلل 

  ۔یلجب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ تّیم ےک رھگ فاولں ےک اپس عمج وہےن افر اھکان ایتر رکےن وک ونہح امشر رکےت ےھت

دمحم نب ٰییحی، دیعس نب روصنر، میشہ، اجشع نب دلخم اوبالضفل، میشہ، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری نب  :  رافی

 دبعاہلل یلجب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج رفس ںیم رم اجےئ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج رفس ںیم رم اجےئ

     1613    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جنيل بً حسً، ابوميذر، ہذیل بً حٙه، وبسالىزیز بً ابی رواز، ورکمہ، حرضت ابً وباس :  راوی

 ٔ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز َٙٔه َحسَّ ًُ اِلَح ثََيا أَبُو اِلُنِئذرٔ اِلُهَذیُِل بِ اَل َحسَّ َٔ  ًٔ ًُ اِلَحَس ثََيا َجنٔيُل بِ ًِ َحسَّ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ازٕ َو ًُ أَبٔی َروَّ بِ
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بَ  لََّه َمِوُت َُغِ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس   ٕة َشَهاَزةْ ابِ

لیمج نب نسح، اوبذنمر، ذہلی نب مکح، دبعازعلسی نب ایب رفاد، رکعہم، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفس یک ومت اہشدت ےہ ۔

 انب ہداس لیمج نب نسح، اوبذنمر، ذہلی نب مکح، دبعازعلسی نب ایب رفاد، رکعہم، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج رفس ںیم رم اجےئ

     1614    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبساهَّل بً وہب، وی بً وبساهَّل مىارفی، ابووبسالزحنً جبَّی، حرضت وبساهَّل بً ونزو :  راوی ْٰ  َحملہ بً یحٌ

ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَنَى  ُّْ بِ َ ثَىْٔ حٌُ ًُ َوهِٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًُ َیِحٌَْ  َمَلُة بِ ثََيا ََحِ ًٔ َحسَّ ًِ أَبٔی َوِبٔس الزَِّحَن یُّ َو  ارٔفٔ

َّی وَ  ََِعَّ ًِ ُولَٔس بٔاِلَنٔسیَئة  َِّی َرُجْل بٔاِلَنٔسیَئة ٔمنَّ اَل تُُوف َٔ ًٔ َوِنزٕو  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ لََّه اِلُحبَُِّٔی َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي َلِيهٔ اليَّ

ًِ اليَّأس  اَل َرُجْل ٔم َٕ َِ  ٔ ٔ َمِولٔٔسه اَل یَا َلِیَتُه َماَت فٔی ٌَیِر َٕ ٔ ٔٔيَس  َِ ٔ َمِولٔٔسه ٌَّ الزَُّجَل إَٔذا َماَت فٔی ٌَیِر ٔ اَل إ َٔ وَل اهَّلٔ  ُُ َولَٔه یَا َر

ٔ فٔی اِلَجيَّةٔ  َفٔي أَثَزٔه َٕ ٔلَی ُمِي ٔ إ ًِ َمِولٔسٔه  َلُه ٔم

ہک اکی اصبح یک  رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، یح نب دبعاہلل اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبج، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ

ہ دمہنی ںیم فافت وہیئ اؿ یک دیپاشئ یھب دمہنی ںیم یہ وہیئ یھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ اک انجزہ ڑپاھ رک رفامای اکش ف

ےک دفرسے کلم ںیم رمات۔ اکی صخش ےن رعض ایک ویکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ؟ آپ رفامای بج آدیم اینپ دیپاشئ 

 اقمؾ ےس ےل رک ومت ےک اقمؾ کت اس وک ہگج تن ںیم ہگج دی اجےئ یگ ۔

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، یح نب دبعاہلل اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبج، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبری ںیم فافت

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبری ںیم فافت

     1615    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً یوُْ، وبسالززاٗ، ابً جزیج، ابووبيسة بً ابی السرف، حجاج بً محنس، ابً جزیج، ابزاہيه بً محنس بً  :  راوی

ْٰ بً ورزاٌ، حرضت ابوہزیزہ  ابی وفاٍ، موس

ثَيَ  ًُ ُجَزیِٕج ح و َحسَّ اَل أَىَِبأَىَا ابِ َٔ  ٔٗ ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ اَل َحسَّ َٔ  َْ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ ثََيا َحسَّ اَل َحسَّ َٔ رَفٔ  ًُ أَبٔی السَّ ا أَبُو وُبَِيَسَة بِ

 ًٔ ًِ ُموَسْ بِ ًٔ أَبٔی َوَفإئ َو ًُ ُمَحنَّسٔ بِ ًُ ُجَزیِٕج أَِخبََرنٔی إٔبَِزاهٔيُه بِ اَل ابِ َٔ اَل  َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ اُج بِ اَل َحجَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌَ َو  َوِرَزا

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ًِ ٔ َؤٌُسَی َورٔیَح َوَلِيهٔ بٔزِٔزٔٔهٔ ٔم بِر َٕ ًِ َماَت َمزٔيّؽا َماَت َشهٔيّسا َوُوقَٔی ِٔتَِيَة اِل لََّه َم َُ   َوَلِيهٔ َو

 اِلَجيَّةٔ 

 فرداؿ، ادمح نب ویفس، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبدیبعة نب ایب ارفسل، اجحج نب دمحم، انب رججی، اربامیہ نب دمحم نب ایب اطعء، وم،ٰی نب

رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج امیبری ںیم رما اہشدت یک ومت رما فہ 

 ذعاب ربق ےس وفحمظ رےہ اگ حبص اشؾ تن ےس اس اک رزؼ اچنہپای اجات ےہ ۔

، اجحج نب دمحم، انب رججی، اربامیہ نب دمحم نب ایب اطعء، وم،ٰی ادمح نب ویفس، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبدیبعة نب ایب ارفسل :  رافی

 نب فرداؿ، رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تّیم یک ڈہی وتڑےن یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم یک ڈہی وتڑےن یک اممتعن

     1616    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، وبسالىزیز بً محنس زراورزی، ُىس بً ُىيس، ونزة، حرضت وائصہ :  راوی

ِىُس  َُ ثََيا  اَل َحسَّ َٔ َراَوِرزٔیُّ  ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز اَل َحسَّ َٔ إر  ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ َحسَّ ًِ َوِنَزَة َو ٔىيٕس َو َُ  ًُ بِ

ِِسُ َوِمٔه اِلَنِئت  َ٘ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ٔ َحيًّاَوائَٔصَة  ه َِِٙسٔ َ٘ 

اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، دعس نب دیعس، رمعة، رضحت اعہشئ ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفامای تّیم یک ڈہی وتڑان زدنیگ ںیم اس یک ڈہی وتڑےن ےک رتمادػ ےہ ۔

 درافردی، دعس نب دیعس، رمعة، رضحت اعہشئ اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تّیم یک ڈہی وتڑےن یک اممتعن

     1617    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً مىنز، محنس بً برک، وبساهَّل بً زیاز، ابووبيسة بً وبساهَّل بً زمىہ، او ابووبيسہ، حرضت او ُلنہمحنس  :  راوی

ًُ زٔیَازٕ أَِخبََرنٔی أَبُو  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ برَِکٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًُ َمِىَنز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َز َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ وُبَِيَسَة بِ ِمَىَة َو
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َِِٙسٔ َوِمٔه  َ٘ ِِسُ َوِمٔه اِلَنِئت  َ٘ اَل  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي َلَنَة َو َُ ًِ أَِو  ٔثِٔه أُِمهٔ َو ِْ  اِلَهِی فٔی ا

 ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب، دبعاہلل نب زاید، اوبدیبعة نب دبعاہلل نب زہعم، اؾ اوبدیبعہ، رضحت اؾ ہملس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای تّیم یک ڈہی وک وتڑان انگہ ںیم زدنہ یک ڈہی وتڑےن یک امدنن ےہ ۔

 دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب، دبعاہلل نب زاید، اوبدیبعة نب دبعاہلل نب زہعم، اؾ اوبدیبعہ، رضحت اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1618    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، وبيساهَّل بً وبساهَّل :  راوی

ًٔ َوِبٔس  ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ِلُت َحسَّ ُٕ َِ أَِلُت َوائَٔصَة  َُ اَل  َٔ اهَّلٔ 

ِه أَِخبٔرٔیىٔ  ِّ أَِی أُمَّ َجَىِلَيا نَُصِبهُ َن َِ ُُّث  َٖ یَِي َىَل َِ اَلِت اِشَتکَی  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َمَزٔؿ َر َثةٔ ْ َو ِّ َثهُ بَٔي

ٌَ فٔی بَِئت َوائَٔصةَ  ٌِ یَُٙو ًَّ أَ َتأَِذىَُه ُِ َل ا ُٕ ا َث َلنَّ َِ ٌَ یَُسوُر َوََّی نَٔسائٔهٔ  ََِسَخَل َوََّیَّ  نكٔٔل الزَّبٔئب َوكَا اَلِت  َٔ ٌَ َوَلِيهٔ  ٌِ یَُسِر َوأَ

ٌٔ بٔاِْلَِرٔؿ أََحُسهَُنا الِ  ا َه َوهَُو بَیَِن َرُجَلیِٔن َورِٔجََلُه َتُدفَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَ َوبَّإس َر ثُِت بٔهٔ ابِ ََِحسَّ َىبَّاُس 

ًِ الزَُّجُل الَّذٔ  اَل أََتِسرٔی َم َٕ ًُ أَبٔی ـَالٕٔب َِ  ی َلِه ُتَسِنهٔ َوائَٔصُة هَُو َؤَّیُّ بِ

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اعہشئ ےس اہک اامّں !  ھج ےس آرضحنت یک 

امیبری اک احؽ ایبؿ رکف۔ اوہنں ےن اہک آپ امیبر وہےئ وت آپ ےن وھپانکن رشفع ایک )اےنپ دبؿ رپ امیبری یک دشت یک فہج ےس( وت مہ 

ےک وھپےنکن وک اوگنر اھکےن فاےل ےک وھپےنکن ےس )ےسیج اوگنر اھکےن فاال اس یک رگد افر اخک وھپاتکن ےہ افر ےن اشمتہب دی آپ 
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آپ وھپاک رکےت ےھت ابری ابری۔ بج آپ امیبر وہےئ وت افر ویبیبں ےس ااجزت امہ ی امیبری ںیم اعہشئ ےک رھگ ںیم رےنہ یک( )اس 

ےس زایدہ تبحم اؿ ےس یھت( افر امتؾ ویبیبں وک آپ ےک اپس وھگےنم یک )ےسیج تحص  ےئل ہک فہ وبحمہب اخص ںیھت افر بس ویبیبں

 وہےئ۔ اؿ ںیم ےس اکی 

ئ

ںیم آپ اؿ ےک اپس وھگےتم ےھت( اعہشئ ےن اہک آرضحنت ریمے اپس آےئ دف رمدفں رپ اہسرا دی 

 وت اجاتن ےہ۔ دفرسا رمد وکؿ اھت سج اک انؾ انب ہداس ےھت۔ دیبع اہلل ےن اہک ںیم ےن ہی دحثی انب ہداس ےس ایبؿ یک اوہنں ےن اہک

 اعہشئ ےن ںیہن ایل؟ فہ ٰیلع نب ایب قابل ےھت ۔

 لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1619    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، مسله، مِسوٗ، حرضت وائصہ :  راوی

ثََيا أَبُو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی  َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ ًِ ُمِسلٕٔه َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ُمَىاؤیََة َو

افٔی ََل  ْٔ أَىَِت الصَّ ذُ بَٔهُؤََلٔئ اِلکَلَٔنأت أَذِهِٔب اِلَباِس َربَّ اليَّاِس َواِش لََّه یََتَىوَّ َُ اُؤَک  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ اَئ إَٔلَّ ٔش َّ اّئ ََل  ٔش َّ ٔش

َه فٔی َمَزٔؼهٔ الَّٔذی َماَت ِٔيهٔ أََخِذُت بٔيَ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ َل الئَّي ُٕ ا َث َلنَّ َِ ّنا  َٕ َُ ازُٔر  ٍَ ُٔولَُها ُي َجَىِلُت أَِمَسُحُه َوأَ َِ ٔسهٔ 

 ٔ ىْٔ ب ِٕ ُههَّ اٌرِٔفِ لٔی َوأَِلٔح
اَل اللَّ َٔ ًِ یَٔسی ثُهَّ  ًَ یََسُه ٔم َيزَ َّی َِ ٔمهٔ َظَّ ًِ ََکَ نِٔىُت ٔم َُ ٌَ هََذا نَٔخَ َما  َِکَا اَلِت  َٔ ٖٔ اِْلَِوََّی  الزَِّٔي

لََّه  َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت انپہ امےتگن ےھت اؿ وملکں ےک اسھت 

 
َ
ّ

 

َ ابْل
ّ
ب
َ
 ابْْل َ ْس ر
ْ
ْذهِت 
َ
ْس( ینعی دفر رک دے امیبری اے امکل ولوگں یک افر دنتریتس دے وت یہ دنتریتس دےنی فاال ےہ۔ دنتریتس ) أ

ریتی دنتریتس ےہ وت ا یس دنتریتس اطع رفام ہک ابا ل امیبری ہن رےہ بج آرضحنت امیبر وہےئُ  اس امیبری ںیم ہک سج ںیم ااقتنؽ رفامای 
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وک ریھپان رشفع ایک آپ ےن مسج رپ ہی املکت ےہک افر )اعہشئ ےن آرضحنت اک اہھت رھپاای اس یک  وت ںیم ےن آپ اک اہھت اھتام افر اس

 ِ

 

 

ِ

 

ف
َ
 رّل
ِ
ی  ی 
ِ

 

جِْقی
ْ ل

َ
أ
َ
 َِل  ف
ْ
ِ،ر
ْف

 

ع
 ا
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لِّ

 ای اہلل ! ربتک ےس دلج آپ وک تحص اخص وہ۔ آپ ےن اانپ اہھت ریمے اہھت ےس اکنؽ ایل رھپ رفامای ا

َ
ْ
لَع
َ
 اْل  

دنلب رقیف ےس )المہکئ اایبنء دصنیقی افر دہشاء ےس( الم دے  ھج وک اعہشئ ےن اہک وت ہی آرخی ہملک اھت وج ںیم ےن  ھج وک شخب دے افر 

 آپ ےس انس ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1620    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومزواٌ وثنانی، ابزاہيه بً ُىس، ُىس، رعوة، وائصہ :  راوی

الَ  َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوَة َو ًِ رُعِ ًِ أَبٔيهٔ َو ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
َّی اهَّلُ َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِت 

ىَِيا َو  ْٕٓ َیِنَزُؿ إَٔلَّ ُخیَِر بَیَِن السُّ ًِ ىَٔي وُل َما ٔم ُٕ لََّه َي َُ ْة َوَلِيهٔ َو ُٔبَٔؾ ِٔيهٔ أََخَذِتُه بُحَّ ٌَ َمَزُؼهُ الَّٔذی  ا كَا َلنَّ َِ اَلِت  َٔ ةٔ  اِْلَٔخَ

 ٔ ال َهَسأئ َوالعَّ ًِ اليَّبِٔيیَن َوالِعِسئٕیَن َوالصُّ ًَ أَِنَىَه اهَّلُ َوَلِيهِٔه ٔم وُل َمَي الَّٔذی ُٕ َّهُ ُخیِرَ ََِسنِٔىُتُه َي َىلِٔنُت أَى َِ  حٔیَن 

، اربامیہ نب دعس، دعس، رعفة، اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی وک ہی رفامےت انس وج یبن یھب امیبر وہ اجےئ وت اےس داین اوبرمفاؿ امثعین

 َ
َ
ںیم رےنہ افر آرخت اک رفس رکےن اک ایتخر ددیای اجات ےہ۔ رمض فافت ںیم آپ وک اھکیسن ایھٹ وت ںیم ےن آپ وک ہی ےتہک انس )َم

مَ 
َ
 ْ

 

ن

َ
 أ
َ

 

 ِي 

 

َ
( اؿ ولوگں ےک اسھت سج رپ اہلل اعتٰیل ےن  اّل

َ

 

ن
 
حِي
ِل

ا  َ
ّ
ض
ل
ا
َ
ائِ ف َهد َ

ُ
ّ

 

لس

ا
َ
 ف
َ

 
 ِ

 

 

ِي ِد ّ ّ
ض
ل
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َ
 ف
َ

 

ن
 
ِي
ّ
ِی 
ي 
َ
ّ

 

لی

ْم نِمْ ا
ِ
ْه
لَی 
َ
ع

 ُ
َ
ااعنؾ رفامای ینعی دص اّللّ

 نیقی دہشاء افر اصنیحل وت ےھجم ولعمؾ وہ ایگ ہک آپ وک یھب اایتخر دے دای ایگ ےہ ۔

 میہ نب دعس، دعس، رعفة، اعہشئاوبرمفاؿ امثعین، اربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1621    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر، زرکیا، رفاس، وامز، مِسوٗ، حرضت وائصہ :  راوی

 ٕ ًِ َوأمز ًِ رٔفَإس َو یَّا َو ًِ َزرَکٔ ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت  َحسَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ َو

 ًَ ٌَّ ٔمِصَیتَ  اِجَتَنِى َ أ َ٘ َِاـَٔنُة  ََِجائَِت  ًَّ اِمَزأَْة  ازِٔر ٔمِيُه ٍَ َلِه ُت َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ؤل اهَّلٔ نَٔساُئ الئَّي ُُ َها ٔمِصَيُة َر

ًِ ٔشَنالٔهٔ ثُهَّ  اَل َمزَِحّبا بٔابَِئًْ ثُهَّ أَِجَلَسَها َو َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو هَا  َظَّ ارَّ َُ َُّه  َِاـَٔنُة ثُهَّ إٔى َِٙت  َب َِ َُّه أَََسَّ إَٔلِيَها َحٔسیّثا  إٔى

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َْ َٔسَّ َر َٔ ِِ ُ ِيُت ْٔل ُ٘ اَلِت َما  َٔ ٙٔئک  ِلُت َلَها َما یُِب ُٕ َِ َِٙت أَِيّؽا  َؽٔح ِلُت َما َرأَیُِت كَاِلَيِوؤ َِ ُٕ َِ َه  لَّ َُ

ّحا لََّه بَٔحٔسیٕث زُوىَيَ  رَفَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔک َر َِٙت أََخعَّ ِلُت َلَها حٔیَن بَ ُٕ َِ  ٌٕ ًِ حُزِ َب ٔم أَِلُتَها أرَِقَ َُ ٙٔیَن َو ا ثُهَّ َتِب

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َْ َٔسَّ َر َٔ ِِ ُ ِيُت ْٔل ُ٘ اَلِت َما  َٕ َِ اَل  َٔ ا  ٌَ َونَّ َُّه كَا اَلِت إٔى َٕ َِ اَل  َٔ ا  أَِلُتَها َونَّ َُ ُٔبَٔؾ  َّْ إَٔذا  َه َحً

َّهُ َواَرَؼهُ بٔهٔ اِلَىاَو َمزَّ  ٌٔ فٔی كُِل َواوٕ َمزَّّة َوأَى ن ٌَ ُيَىارُٔؼهُ بٔاِلُْقِ ٌَّ ٔجبَِرائٔيَل كَا ِس َحرَضَ أََجَّٔی یَُحِسثُىْٔ أَ َٔ َتیِٔن َوََل أَُرانٔی إَٔلَّ 

َّٔک  ٌِ تَ  َوأَى اَل أَََل َتزَِؼیَِن أَ َٕ َِ نٔی  ارَّ َُ َُّه  َِٙيُت ثُهَّ إٔى َب َِ ُْ أَىَا َلٔک  َل ا بٔی َونِٔىَه السَّ ّٔ ُل أَهَِّٔی لُُحو ِيَسَة نَٔسأئ أَوَّ َُ ُٙونٔی 

ََِؽٔحُِٙت لَٔذلَٔک  ٔة  ٔ اِْلُمَّ  اِلُنِؤٔمئیَن أَِو نَٔسأئ هَٔذه

زرکای، رفاس، اعرم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، 

رہطمات عمج وہ ںیئگ وکیئ یھب اؿ ںیم ابیق ہن ریہ رھپ افہمط احرض وہںیئ اؿ یک اچؽ ہنیعب روسؽ اہلل یک اچؽ یھت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اںیہن اینپ ابںیئ اجبن اھٹبای افر اؿ ےس رسوگیش یک وت فہ رفےن ںیگل رھپ آپ ےن دفابرہ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمةح ریمی یٹیب۔ رھپ

رسوگیش یک وت ےنسنہ ںیگل ںیم ےن اؿ ےس اہک آپ ویکں رفںیئ ؟ ےنہک یگل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راز وک افش ںیہن 

 سج ںیم وخیش ےہ نکیل رجن ےس یلم وہیئ )وخیش وت ہی ہک آپ ےن وکیئ اشبرت رکان اچ یت ںیم ےن اہک ںیم ےن آج اک اس دؿ ںیہن داھکی

دی ایس ےیل افہمط ںیسنہ افر رجن ہی ہک آپ یک امیبری اک دصہم( بج فہ رفںیئ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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 رف ریہ وہ افر اؿ ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ ںیہمت ےس یہ وکیئ ابت رفامیئ ںیمہ ںیہن اتبیئ رھپ یھب  م

 ےن ایک رفامای ؟ رفامےن ںیگل ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راز وک افش ںیہن رکان اچ یت یتح ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل

 فہ ایک ابت رفامیئ یھت؟ ےنہک ںیگل ہک آپ ےن ہی رفامای اھت ہک ہیلع فآہل فملس اس داین ےس رشتفی ےل اج ےکچ وت رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک

ربجالیئ رہ اسؽ اکی رمہبت رقآؿ رکمی اک دفر ایک رکےت ےھت افر اس اسؽ اوہنں ےن دف رمہبت دفر ایک ےہ وت ںیم اتھجمس وہں ہک ریمی 

وت ںیم اہمترے ےیل رتہبنی شیپ ہمیخ وہں وت  ومت اک فتق رقبی آایگ ےہ افر  م ریمے الہ اخہن ںیم ےس بس ےس ےلہپ ےھجم ولم یگ

 ںیم رف ڑپی رھپ دفابرہ رسوگیش یک وت رفامای  م اس رپ وخش ہن وہیگ ہک  م اس اتم یک ای ومنینم یک وعروتں یک رسدار ونب یگ ہی نس رک ںیم

 یسنہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، زرکای، رفاس، اعرم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1622    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ظىب بً مٕساو، ُّياٌ، اونض، شٕيٖ، مِسوٗ، حرضت وائصہ :  راوی

ًِ اِْلَوِ  ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  َساؤ َحسَّ ِٕ ًُ اِلنٔ ثََيا ُمِعَىُب بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕٗ َحسَّ و ًِ َمِِسُ ٖٕ َو ًِ َشٕٔي َنٔض َو

اَلِت َوائَٔص  َٔ اَل  لََّه َٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر  ُة َما َرأَیُِت أََحّسا أََشسَّ َوَلِيهٔ اِلَوَجُي ٔم

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، بعص نب دقماؾ، ایفسؿ، اشمع، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ایبؿ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 ی یک دشت یسک رپ ںیہن د یھک۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ امیبر

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، بعص نب دقماؾ، ایفسؿ، اشمع، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  امیبری اک ایبؿآرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

     1623    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً َسجس، ٔاُه بً محنس،  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، یوىس بً محنس، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، موس

 حرضت وائصہ ظسيٕہ

 ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا َلِيُث بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  َحسَّ ًِ ُموَسْ بِ أَبٔی َحبٔيٕب َو

َّی اهَّلُ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت َرأَیُِت َر َٔ ًِ َوائَٔصَة  ٕس َو ًٔ ُمَحنَّ ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل ٔجَس َو َسْح ِٔيهٔ ََسِ َٔ لََّه َوهَُو یَُنوُت َوؤِيَسُه  َُ  َوَلِيهٔ َو

أت الِ  رَکَ َُ وُل اللَُّههَّ أَؤىِْ َوََّی  ُٕ َسٔح ثُهَّ یَِنَسُح َوِجَهُه بٔاِلَنأئ ثُهَّ َي َٕ ُيِسخُٔل یََسُه فٔی اِل َِ  َنِؤت َماْئ 

، وم،ٰی نب رسسج، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفامیت اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح

ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت ےک فتق داھکی۔ آپ ےک اپس اکی ایپےل ںیم اپین اھت آپ ایپےل ںیم 

 اہھت ڈاؽ رک ہنم رپ ریھپےت افر رفامےت اے اہلل ! رکسات ومت ںیم ریمی دمد رفام۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، وم،ٰی نب رسسج، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1624    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، حرضت اىس :  راوی
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نٔ  َُ ًِ الزُّهِزِٔی  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ؤل َحسَّ ُُ ٔلَی َر وُل نَٔخُ ىَِمَزةٕ ىََمزِتَُها إ ُٕ ًَ َمالٕٔک َي َي أَىََس بِ

ةُ  َٔ َُّه َوَر أَى َ٘ ٔلَی َوِجهٔهٔ  َيَمزُِت إ َِ ُْ الِسَتاَرةٔ یَِوَو أَلثَِيیِٔن  ِص َ٘ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َْ أَبٔی برَِکٕ فٔی اهَّلٔ َظَّ ْٕ َواليَّاُس َخِل  ُمِعَح

 َِ ََلةٔ  ًِ نَٔخٔ َذلَٔک اِلَيِوؤ العَّ َْ َوَماَت ٔم ٌِ اثِبُِت َوأَِلَقی الِسِج َِأََشاَر إَٔلِيهٔ أَ َک  ٌِ یََتََحَّ  أََراَز أَ

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک آرخی ددیار ںیم ےن ریپ ےک 

ای ںیم ےن آپ ےک رہچہ ابمرک یک رطػ داھکی )وخوصبریت افر ونراتین ںیم( وگای فحصم اک فرؼ اھت۔ اس دؿ ایک آپ ےن رپدہ ااھٹ

رپدہ ڈاؽ دای رھپ  فتق ولگ دیسان اوبرکب یک ادتقاء ںیم امنز ادا رک رےہ ےھت۔ فہ ےنٹہ ےگل وت آپ ےن اینپ ہگج رہھٹےن اک ااشرہ رفامای افر

 وہا ۔ ایس دؿ ےک آرخی ہصح ںیم آپ اک فاصؽ

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1625    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، ہناو، ٔتازة، ظالح ُّیيہ، حرضت او ُلنہ :  راوی

ًِ َظالٕٔح  َتاَزَة َو َٔ  ًِ اْو َو ثََيا َهنَّ ٌَ َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أُِو أَبٔی اِلَدلٔئل َو ّٔیَيَة َو َُ

ََلةَ  َِّی ِٔيهٔ العَّ وُل فٔی َمَزٔؼهٔ الَّٔذی تُُوف ُٕ ٌَ َي َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َلَنَة أَ َنا َزاَل َُ َِ َِٙت أَیَِناىُُِٙه   َوَما َمَل

ّٔيُؾ بَٔها لَٔساىُهُ  َّْ َما َي ولَُها َحً ُٕ  َي

دی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدة، اصحل ہنیفس، رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، سی

اےنپ رمض فافت ںیم رفامےت رےہ امنز اک اامتہؾ رکان افر الغومں اک ایخؽ رانھک افر لسلسم یہی رفامےت رےہ ٰیتح ہک آپ زابؿ ابمرک 
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 رےنک یگل ۔

 ، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اتقدة، اصحل ہنیفس، رضحت اؾ ہملساوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیبری اک ایبؿ

     1626    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ابً ووٌ، ابزاہيه، حرضت اُوز :  راوی

ًِ ا ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وا ؤِيَس َحسَّ اَل َذرَکُ َٔ َوزٔ  ُِ َوائَٔصَة  ِْلَ

ٔلَی َحِجزٔی  ٔلَی َظِسرٔی أَِو إ ِيُت ُمِسئَسَتُه إ ُ٘ ِس  َٕ َل َِ اَلِت َمًَْ أَِوَصْ إَٔلِيهٔ  َٕ َِ ا  ٌَ َؤظيًّ ا كَا ٌَّ َولٔيًّ ِس اىَِدَيَث فٔی أَ َٕ َل َِ ََِسَوا بَٔفِسٕت 

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َنًَْ أَِوَصْ َظَّ َِ ََِناَت َوَما َشَىزُِت بٔهٔ   لََّه حِٔجزٔی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، انب وعؿ، اربامیہ، رضحت اوسد ےتہک ںیہ ہک ولوگں ےن دیسہ اعہشئ ےک اسےنم رضحت یلع ےک 

 وہےئ یھت۔ 

ئ

فیص وہےن اک ذرک ڑیھچا۔ رفامےن ںیگل آپ ےن بک اؿ وک فیص انبای ںیم اےنپ ےنیس ےس ای وگد ںیم آپ وک اہسرا دی 

ی وگد ںیم یہ کھج ےئگ افر ےھجم ہتپ یھب ہن الچ آپ اک فاصؽ وہ ایگ وت بک آپ ےن فیص انبای۔ یلص اہلل آپ ےن تشط اوگناای رھپ ریم

 ہیلع فآہل فملس ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، انب وعؿ، اربامیہ، رضحت اوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ
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 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1627    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، وبسالزحنً بً ابی برک، ابً ابی مليٙہ، حرضت وائصہ :  راوی

ًٔ أَبٔی ُملَ  ًِ ابِ ًٔ أَبٔی برَِکٕ َو ًٔ بِ ًِ َوِبٔس الزَِّحَن ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ُٔبَٔؾ َحسَّ ا  اَلِت َلنَّ َٔ ًِ َوائَٔصَة  ََٙة َو ِي

وُل اهَّلٔ  ُُ ٌَ َلِه  َر ولُو ُٕ ََِجَىلُوا َي َه َوأَبُو برَِکٕ ؤِيَس اِمَزأَتٔهٔ ابَِيةٔ َخارَٔجَة بٔاِلَىَوالٔی  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّی اهَّلُ َظَّ ُّْ َظَّ ٔي  یَُنِت اليَّ

ََِجاَئ أَبُو بَ  ٌَ َیأُِخُذُه ؤِيَس اِلَوؤِی  ََّنا هَُو َبِىُؾ َما كَا لََّه إٔى َُ اَل أَىَِت َوَلِيهٔ َو َٔ بََّل بَیَِن َوِیَيِيهٔ َو َٔ ًِ َوِجهٔهٔ َو َْ َو ََٙص َِ رِکٕ 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِس َواهَّلٔ َماَت َر َٔ ٌِ یُنٔیَتَک َمزََّتیِٔن  ًِ أَ ُو َوََّی اهَّلٔ ٔم وُل  أرَِکَ ُٕ َووَُنزُ فٔی ىَاحَٔئة اِلَنِسجٔٔس َي

ٔ َواهَّلٔ َما َم  ث َ٘ ًِ اِلُنَيإِٔٔیَن  َفَي أَیِٔسَی أُىَإس ٔم ِٕ َّْ َي لََّه َوََل یَُنوُت َحً َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو اَت َر َٕ َِ ٕ َوأَِرُجَلُهِه  یر

ٌَّ اهَّلَ َوی  َلِه َیُنِت  إٔ َِ ٌَ َيِىبُُس اهََّل  ًِ كَا اَل َم َٕ َِ ََِعٔىَس اِلنِٔيبََر  ِس َماَت َوَما  أَبُو برَِکٕ  َٔ ّسا  ٌَّ ُمَحنَّ إٔ َِ ّسا  ٌَ َيِىبُُس ُمَحنَّ ًِ كَا َوَم

ابُِٔٙه َوَم  َٕ َلبُِتِه َوََّی أَِو َٕ ُٔتَٔل اِن ٌِ َماَت أَِو  إٔ َِ ُل أَ ُُ ِبلٔهٔ الزُّ َٔ  ًِ ِس َخَلِت ٔم َٔ وْل  ُُ ْس إَٔلَّ َر ًِ ُمَحنَّ َل َِ لِٔب َوََّی َؤٕبَِيهٔ  َٕ ًِ یَِي

أَِها إَٔلَّ یَِوَمئٔذٕ َيرُضَّ اهََّل َشِيئّ  ِّی َلِه أرَِقَ أَن
َٙ َل َِ اَل وَُنزُ  َٔ  ًَ ی ارٔکٔ َيِجزٔی اهَّلُ الصَّ َُ  ا َو

ی ہہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
لل
 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، دبعارلنمح نب ایب رکب، انب ایب 

ں ںیھت دمہنی ےک ارطاػ ںیم( وت ولگ یہ ےنہک ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہا، وعایل ںیم ےھت )وعایل ایتسب

ااقتنؽ ںیہن وہا ہکلب فیہ تیفیک قاری ےہ وج یھبک فیح ےک فتق وہا رکیت ےہ۔ اوبرکب دصقی آےئ آپ اک رہچہ ابمرک وھکال افر دفونں 

ز اہلل اعتٰیل ےک اہں اس ےس زایدہ ےہ ہک آپ وک دف ابر ومت دے۔ دخبا! انیقی آوھکنں ےک درایمؿ وبہس ایل افر اہک ہک آپ اک ازعا

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقتنؽ رفام ےئگ افر رضحت رمع دجسم ےک اکی وکےن ںیم ہی ہہک رےہ ےھت ہک اہلل یک مسق ! روسؽ اہلل

 ےس انموقفں ےک اہھت اپؤں ہن وٹکا دںی آپ اک فاصؽ ہن وہاگ۔ وت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااقتنؽ ںیہن وہا افر بج کت آپ تہب

وج دمحم یک  اوبرکب اھٹ رک ربنم رپ رشتفی ےل ےئگ افر رفامای وج اہلل اعتٰیل یک رپشتس افر دنبیگ رکات اھت وت اہلل اعتٰیل زدنہ ںیہ رمے ںیہن افر

 دنبیگ رکات اھت وت دمحم اک ااقتنؽ وہ  اک رھپ ہی آتی ڑپیھ ) 
ْ
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ےس لبق تہب ےس ربمغیپ وہ سگرے رھپ ارگ  اؿ ف

 اجںیئ وت ایک  م ازیویں ےک لب فاسپ وہ اجؤ ےگ افر وج اینپ ازیفں ےک لب فاسپ وہ اجؤ ےگ وت فہ

ئ

اہلل  اؿ اک ااقتنؽ وہ اجےئ ای دیہش رک دی 

ےت ںیہ وگای ہی آتی ںیم ےن ایس دؿ اک ھچک اصقنؿ ہن رکے اگ افر رقنعبی اہلل اعتٰیل زجا دںی ےگ رکش رکےن فاولں وک رضحت رمع رفام

 یھجمس ۔

ی ہہ، رضحت اعہشئ :  رافی
لل
 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، دبعارلنمح نب ایب رکب، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

     1628    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، وہب بً جزیز، جزیز، محنس بً اُحٖ، حسین بً وبساهَّل، ورکمہ، حرضت ابً وباس :  راوی

ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ أَىَِبأَىَا ثََيا َنِّصُ بِ ًِ  َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َو ثَىْٔ حَُسیُِن بِ َٖ َحسَّ َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َو ٕ َحسَّ ًُ َجزٔیز َوهُِب بِ

َه َبَى  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ وا لَٔز ٌِ َیِحرٔفُ ا أََرازُوا أَ اَل َلنَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َمَة َو ٔلَی أَبٔی وُ ورِٔکٔ ًٔ اِلَجزَّاحٔ ُثوا إ بَِيَسَة بِ

ٔذی َیِحرٔفُ ْٔلَهِٔل اِلَنٔسیَيةٔ 
ٌَ هَُو الَّ ٔلَی أَبٔی ـَِلَحَة َوكَا َة َوَبَىُثوا إ

َّٙ یٔح أَهِٔل َم رَضٔ َ٘ ُح  ٌَ َيرِضَ َبَىُثوا إَٔلِيهَٔنا  َوكَا َِ ٌَ َیِلَحُس  َوكَا

َوَجُسوا أَ  َِ ولَٔک  ُُ الُوا اللَُّههَّ َٔخِ لَٔز َٔ وَلیِٔن َو ُُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َر ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َلَحَس لَٔز َِ َِجٔيَئ بٔهٔ َوَلِه یُوَجِس أَبُو وُبَِيَسَة  بَا ـَِلَحَة 

ٔ فٔی بَِیتٔهٔ ثُهَّ َزَخَل اليَّا یزٔه ََلثَأئ ُؤؼَي َوََّی ََسٔ ٔ َیِوَو الثُّ ًِ ٔجَهازٔه ا رَفٌَُوا ٔم َلنَّ َِ اَل  َٔ َه 
لَّ َُ ؤل اهَّلَٔو ُُ َّی اهَّلُ ُس َوََّی َر  َظَّ

 إَٔذا رَفٌَُوا أَِزَخلُو
َّْ  إٔذَا رَفٌَُوا أَِزَخلُوا الِيَساَئ َحً

َّْ ٌَ َوَلِيهٔ َحً اَّل ُيَعلُّو َُ لََّه أَِر َُ ٌَ َوَلِه یَُؤوَّ اليَّاَس َوََّی َوَلِيهٔ َو ا الِعبَِيا

ِس اِختَ  َٕ لََّه أََحْس َل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًُ فٔی َر َِ ٌَ یُِس ائٔلُو َٔ اَل  َٕ َِ ٌٔ الَّٔذی یُِحرَفُ َلُه  ٌَ فٔی اِلَنکَا َْ اِلُنِسلُٔنو َل

َّی اهَّلُ وَ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ ِّی  ٔن اَل أَبُو برَِکٕ إ َٕ َِ ًُ َمَي أَِظَحابٔهٔ  َِ ٌَ یُِس ائٔلُو َٔ اَل  َٔ ُٔبَٔؾ َمِسجٔٔسهٔ َو وُل َما  ُٕ لََّه َي َُ َلِيهٔ َو

ِّیَ ىَئ  لََّه الَّٔذی تُُوف َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َُِىوا رٔفَاَط َر اَل رَفَ َٔ َبُؾ  ِٕ ًَ َحِيُث يُ ٔ َّی ْ  إَٔلَّ زُِ ًَ َظَّ ٔ وا َلهُ ثُهَّ زُِ ََِحرَفُ  َوَلِيهٔ 
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 ٔ ًِ َلِيَلٔة اِْلَِربَٔىأئ َوىَزََل ف َق اللَِّئل ٔم َُ َه َو لَّ َُ َُٔثُه أَُخوُه اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًُ اِلَىبَّأس َو ِؽُل بِ َّ ًُ أَبٔی ـَالٕٔب َواِل تٔهٔ َؤَّیُّ بِ ی حرُِفَ

ًُ َخِولٓٔیٕ َوهَُو أَبُو َلِيََّی لَٔى  اَل أَِوُس بِ َٔ لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌُ َمِولَی َر ا ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب أَِنُصُسَک اهَّلَ َوُشِْقَ َِّٔی بِ

ٌُ َمِوََلُه أََخَذ َو  ا ٌَ ُشِْقَ اَل َلُه َؤَّی  اىِزِٔل َوكَا َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر َيا ٔم َّی اهَّلُ  َحمَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر ّة كَا َّ ٔفي َٔ

اَل َواهَّلٔ ََل یَلِ  َٔ ٔ َو بِر َٕ َيَها فٔی اِل َِ َس َِ َه یَِلَبُسَها  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َُِسَِٔيِت َمَي َر َبُسَها أََحْس َبِىَسَک أَبَّسا 

َه  لَّ َُ  َو

ی، فبہ نب رجری، رجری، دمحم نب ااحسؼ ، نیسح نب دبع اہلل، رکعہم، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک بج احصہب 

م

 

 ہ ض
ج

رصن نب یلع 

 وھکدےن ےگل وت رضحت اوبدیبعہ نب ارجلاح یک رطػ آدیم اجیھب افر فہ الہ ہکم یک رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل ربق

دنصفیق وھکدےت ےھت افر اوبہحلط یک رطػ یھب آدیم اجیھب فہ الہ دمہنی ےک ےئل یلغب ربق وھکدا رکےت۔ رغض احصہب ےن دفونں یک رطػ 

ہیلع فآہل فملس ےک ےئل )رتہب وصرت وک( اایتخر رفام ےئجیل۔ آرخ اوبہحلط ےلم فہ  البفا اجیھب افر ہی ےنہک ےگل اے اہلل ! روسؽ اہلل یلص اہلل

آےئ افر اوبدیبعہ ہن ےلم وت روسؽ اہلل ےک ےئل یلغب ربق وھکدی یئگ۔ بج لگنم ےک رفز روسؽ اہلل یک زیہجت ف دتنیف ےس افرغ وہےئ وت 

ےک رھگ اج رک امنز ڑپےتھ رےہ بج رمد افرغ وہ ےئگ وت وعروتں وک  آےئ وت آپ ےک رھگ ںیم تخت رپ راھک ایگ رھپ ولگ وفج در وفج آپ

وم ع دای بج وعرںیت افرغ وہ ںیئگ وت وچبں وک وم ع دای۔ آپ ےک انجزہ ںیم یسک ےن اامتم ںیہن یک )ہکلب ولوگں ےن رفداً رفداً امنز 

 ہک آپ وک دجسم وبنی ںیم دنف ایک اجےئ افر انجزہ ڑپیھ( رھپ اقمؾ دتنیف ےک ابرے ںیم ولوگں یک راےئ فلتخم وہیئ۔ ضعب ےن اہک

 ضعب ےن اہک ہک آپ احصہب ےک اسھت یہ دنف ایک اجےئ۔ وت اوبرکب ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن وک ہی رفامےت انس سج یبن اک یھب ااقتنؽ وہا وت

روسؽ اہلل اک فہ رتسب ااھٹای سج رپ آپ اک  اس وک فںیہ دنف ایک ایگ اہجں اس اک ااقتنؽ وہا۔ رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک رھپ احصہب ےن

 ااقتنؽ وہ افر فںیہ آپ یک ربق وھکدی افر دبھ یک بش ےک درایمؿ آپ وک دنف ایک ایگ۔ آپ یک ربق ںیم رضحت یلع نب ایب قابل ،

افر رضحت اوبٰیلیل لضف نب ہداس اےکن اھبیئ مسق افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ رقشاؿ اُرتے  رضحت

افس نب وخیل ےن رضحت یلع نب ایب قابل ےس اہک ہک ںیم ںیہمت اہلل اعتٰیل یک مسق داتی وہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

اؿ ےن امہرا یھب قلعت ےہ۔ رضحت یلع ےن اؿ ےس اہک )ربق ںیم( ارتف افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ رقش

 اچدر ڑکپی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افڑاھ رکےت ےھت افر ہی ہہک رک ربق ںیم دنف رک دی ہک اہلل یک مسق ! آپ ےک دعب وکیئ

 یھب ہی اچدر ںیہن افڑھ اتکس وس فہ اچدر آپ ےک اسھت یہ دنف وہیئ ۔

ی، فبہ نب رجری، رجری، دمحم نب اقحس، نیسح نب دبعاہلل، رکعہم، رضحت انب ہداس :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1629    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی، وبساهَّل بً زبیر، ثابت بيانی، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا َوِبُس اهَّلٔ  ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ ا َوَجَس َحسَّ اَل َلنَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ثََيا ثَابْٔت اِلبَُيانٔیُّ َو ٔ َحسَّ ٔ أَبُو الزُّبَیِر ًُ الزُّبَیِر  بِ

 َٕ َِ َب أَبََتاُه  َِاـَٔنُة َوا رَکِ اَلِت  َٔ ٔب اِلَنِؤت َما َوَجَس  ًِ رَکِ َه ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ وُل اَر ُُ َّی اهَّلُ اَل َر هَّلٔ َظَّ

ًِ أَبٔئک َما َلِيَس بَٔتارٕٔک ٔمِيُه أَحَ  ِس َحرَضَ ٔم َٔ َّهُ  َب َوََّی أَبٔئک َبِىَس اِلَيِوؤ إٔى لََّه ََل رَکِ َُ اةُ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ َوَلِيهٔ َو َِ  ّسا اِلُنَوا

رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رصن نب یلع، دبعاہلل نب زریب، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

رپ رکسات رشفع وہیئ وت رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن اہک اہےئ ریمے فادل یک فیلکت۔ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

تق آایگ وج بس رپ آےن فاال ےہ اب ےن رفامای آج ےک دعب اہمترے فادل رپ یھبک یتخس افر فیلکت ہن آےئ یگ۔ اہمترے فادل رپ فہ ف

 ایقتم ےک رفز الماقت وہیگ۔

 رصن نب یلع، دبعاہلل نب زریب، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہروسؽ اہلل

     1630    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 وَّی بً محنس، ابواُامہ، حناز بً زیس، ثابت، حرضت اىس بً مالک :  راوی

ًِ أَىَٔس بِ  ثَىْٔ ثَابْٔت َو ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ثَىْٔ َحنَّ اَمَة َحسَّ َُ ُ ثََيا أَبُو أ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َِاـَٔنُة َحسَّ اَلِت لٔی  َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک 

َّی ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌِ َتِحُثوا التَُّراَب َوََّی َر ُُّسُِٙه أَ َدِت أَِن َُ  َْ ِي َ٘ ٌَّ  َیا أَىَُس  ًِ أَىَٕس أَ ثََيا ثَابْٔت َو لََّه و َحسَّ َُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٔلَی ٔجبَِرائٔيَل أَِنَىاُه َو  َه َوا أَبََتاُه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُٔبَٔؾ َر اَلِت حٔیَن  َٔ ًِ َربِهٔ َما أَِزىَاُه َوا َِاـَٔنَة  ا أَبََتاُه ٔم

أَیُِت ثَابّٔتا حٔیَن َحسَّ َُ بَٔهَذا اِلَحٔسیٔث أَبََتاُه َجيَُّة الِ  اْز رَفَ اَل َحنَّ َٔ َزِؤس َمأَِواُه َوا أَبََتاُه أََجاَب َربًّا َزَواُه  َّْ  رٔفِ بَکَی َحً

 ُْ  َرأَیُِت أَِؼََلَوُه َتِدَتلٔ

ہمط ےن اہک اے اسن ! اہمترے دولں یلع نب دمحم، اوبااسہم، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت اف

وک ہی ےسیک وگارا وہ ہک  م ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ یٹم ڈاؽ دی۔ رضحت اثتب ، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

السلؾ وک اؿ ےک فاصؽ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہا وت رضحت افہمط ےن اہک آہ ریمے فادل ! ںیم ربجالیئ ہیلع ا

 ےک سک دقر رقبی وہ ےئگ۔ آہ ریمے فادل ! تن رفدفس اؿ اک اکھٹہن ےہ۔ امحد 
ّ
یک االطع دیتی وہں۔ آہ ریمے فادل ! اےنپ رب

 ۔

ئ

 

 ےتہک ںیہ ہک ںیم دھکی راہ اھت ہک اثتب ںیمہ ہی دحثی انسےت وہےئ رف رےہ ےھت ٰیتح ہک اؿ یک ایلسپں افرپ ےلت وہ یگ

 نب دمحم، اوبااسہم، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن نب امکل یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1631    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برش بً ہَلل ظوآ، جىرف بً ُلامیٌ ؼبهی، ثابت، حرضت اىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 َٔ ًِ أَىَٕس  ثََيا ثَابْٔت َو َبعٔیُّ َحسَّ ٌَ الؽُّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َجِىرَفُ بِ ُٓ َحسَّ ا وَّ ًُ هََٔلٕل العَّ ثََيا برِٔشُ بِ ٌَ الِ َحسَّ ا كَا َيِوُو الَّٔذی اَل َلنَّ
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ٌَ اِليَ  ا كَا َلنَّ َِ َه اِلَنٔسیَيَة أََؼاَئ ٔمِيَها كُلُّ َشِيٕئ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِوُو الَّٔذی َماَت ِٔيهٔ أَِلَلَه ٔمِيَها َزَخَل ِٔيهٔ َر

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ِؽَيا َو َّ ُٔلُوبََياكُلُّ َشِيٕئ َوَما َن ىَا  َّْ أَىرَِکِ َه اِْلَیِٔسَی َحً  لَّ

ی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ح
ی 

 

ط

رشب نب الہؽ وصاػ، رفعج نب امیلسؿ 

فملس دمہنی رشتفی الےئ دمہنی یک رہ رہ زیچ رفنش وہیگ افر سج رفز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئ وت رہ زیچ اترکی 

 وت ایھب آیکپ دتنیف ےک دعب اہھت یھب ہن ڑاھڑے ےھت ہک دولں ںیم دبتیلی وسحمس وہےن یگل ۔ وہیئگ افر مہ ےن

ی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

ح
ی 

 

ط

 رشب نب الہؽ وصاػ، رفعج نب امیلسؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1632    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، وبسالزحنً بً مہسی، ُّياٌ، وبساهَّل بً زیيار، حرضت ابً ونز :  راوی

إر حَ  ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ يَّ َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ا سَّ

َِةَ  َه َمَدا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَی نَٔسائَٔيا َوََّی َوِهٔس َر قٔی اِلکَََلَو َوأَلىِبَٔساَك إ ا أَ  ىَتَّ َلنَّ َِ  ٌُ ن ٌِ یُِيزََل ِٔیَيا اِلُْقِ

لََّه َتکَلَِّنَيا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َماَت َر

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس ابںیت رکےن افر زایدہ ےنلھک ےس یھب ےتچب ےھت اس وخػ ےس ہک ںیہک امہرے قلعتم رقآؿ انزؽ ہن وہ ےک زامےن ںیم اینپ وعروتں 

 اجےئ بج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہا وت مہ ابںیت رکےن ےگل ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1633    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 اُحٖ بً ميعور، وبسالوہاب بً وفاٍ وجَّی، ابً ووٌ، حسً، حرضت ابی بً ٘ىب رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ اِلَحَس ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ ًُ َوَفإئ اِلٔىِجَّٔیُّ َو أب بِ
ًُ َمِيُعوٕر أَىَِبأَىَا َوِبُس اِلَوهَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ يَّا َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ ِىٕب  َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ َو

ولٔ  ُُ ََٙذا َمَي َر ََٙذا َوَه ُٔبَٔؾ ىََمزِىَا َه ا  َلنَّ َِ ََّنا َوِجُهَيا َواحْٔس  َه َوإٔى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

ااحسؼ نب روصنر، دبعاولاہب نب اطعء یلجع، انب وعؿ، نسح، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےک وہےت 

 رطػ یگل ر یت ںیھت۔ آپ ےک فاصؽ ےک دعب مہ ادرھ اُدرھ دےنھکی ےگل ۔ وہےئ امہری اگنںیہ اکی یہ

 اقحس نب روصنر، دبعاولاہب نب اطعء یلجع، انب وعؿ، نسح، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں اک ایبؿانجز :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1634    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبساهَّل بً  :  راوی ابزاہيه بً ميذر حزامی، خالس بً محنس بً ابزاہيه بً مفلب بً ُائب بً ابی وزاوہ ُہیم، موس

 ابی اميہ مدزومی، معىب بً وبساهَّل، او النؤميین حرضت او ُلنہ بيت ابی اميہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہا

 ًٔ لٔٔب بِ ًٔ اِلُنفَّ ًُ إٔبَِزاهٔيَه بِ ُس ابِ ثََيا َخالٔی ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
ِهیٔمُّ َحسَّ ًٔ أَبٔی َوَزاَوَة السَّ ائٔٔب بِ السَّ
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ثَىْٔ  َة اِلَنِدزُومٔیُّ َحسَّ ًٔ أَبٔی أَُميَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ثَىْٔ ُموَسْ بِ ِْ َحسَّ ٔي َة َزِؤج اليَّ َلَنَة بِٔئت أَبٔی أَُميَّ َُ ًِ أُِو  ًُ َوِبٔس اهَّلٔ َو ُمِعَىُب بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ اليَّاُس فٔی َوِهسٔ َر اَلِت كَا َٔ ََّها  َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِّی َلِه يَ َظَّ ِّی ُيَعَّ اَو اِلُنَعَّ َٔ ِىُس  إَٔذا 

 ٔ ٌَ اليَّاُس إ َِکَا لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َِّی َر ا تُُوف َلنَّ َِ َسَمِيهٔ  َٔ ِّی َلِه َيِىُس َبَّصُ أََحٔسهِٔه َمِؤؼَي  اَو أََحُسهُِه ُيَعَّ َٔ َذا 

َِکَا ٌَ وَُنزُ  َِّی أَبُو برَِکٕ َوكَا ُتُوف َِ ِّی َلِه َيِىُس َبَّصُ أََحسٔهِٔه َمِؤؼَي َبَّصُ أََحٔسهِٔه َمِؤؼَي َجبٔیئهٔ  اَو أََحُسهُِه ُيَعَّ َٔ ٌَ اليَّاُس إٔذَا 

َت اليَّاُس یَنٔیّيا َؤشَناَّل  َّّ َتَل َِ ّٔتَِيُة  َِکَاىَِت اِل  ٌَ ا َّّ ًُ َو ٌُ بِ ٌَ وُِثَنا  اِلِٕٔبَلٔة َوكَا

ایب فداہع یمہس، وم،ٰی نب دبعاہلل نب ایب اہیم زخمفیم، اربامیہ نب ذنمر زحایم، اخدل نب دمحم نب اربامیہ نب  بلط نب اسبئ نب 

 نینم رضحت اؾ ہملس تنب ایب اہیم ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ئ

و
م
ل

بعصم نب دبع اہلل، اؾ ا

اہلل اک ااقتنؽ وہا وت اس ےک دعب بج وکیئ  فملس ےک دہع ںیم امنزی یک اگنہ امنز ںیم اےنپ دقومں ےس آےگ ہن ڑپیتھ یھت۔ بج روسؽ

امنز ںیم ڑھکا وہات وت اس یک اگنہ اشیپین یک ہگج ےس آےگ ہن ڑپیتھ رھپ بج رضحت اوبرکب اک یھب ااقتنؽ وہایگ افر رضحت رمع ریض اہلل 

 داتھکی( افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل اعتٰیل ہنع اک دفر آای وت ولوگں یک اگنںیہ ہلبق یک رطػ ےس اجتمفز ہن وہںیئ )ینعی داںیئ ابںیئ ہن

 ہنع ےک زامےن ںیم ہنتف اعؾ وہ ایگ وت ولگ داںیئ ابںیئ وتمہج وہےن ےگل ۔

اربامیہ نب ذنمر زحایم، اخدل نب دمحم نب اربامیہ نب  بلط نب اسبئ نب ایب فداہع یمہس، وم،ٰی نب دبعاہلل نب ایب اہیم  :  رافی

 نینم رضحت اؾ ہملس تنب ایب اہیم ریض اہلل اعتٰیل اہنع زخمفیم، بعصم نب دبعاہلل، اؾ

ئ

و
م
ل

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1635    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسً وَّی خَلل، ونزو بً واظه، ُلامیٌ بً مٍیرة، ثابت، حرضت اىس :  راوی

ًِ ثَ  ًُ اِلُنٍٔیَرةٔ َو ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  ًُ َوأظٕه َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ ُل َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس َٔ َحسَّ اَل  َٔ ًِ أَىَٕس  اَل أَبُو ابٕٔت َو
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ًَ ىَزُوُر  ٔلَی أُِو أَیَِن ِٖ بَٔيا إ َه لُٔىَنَز اىَِفلٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ اةٔ َر َِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ برَِکٕ َبِىَس َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر َنا كَا َ٘ َها 

َِٙت  ا اىَِتَهِیَيا إَٔلِيَها بَ َلنَّ َِ اَل  َٔ َه َیزُوُرَها  لَّ َُ ٌَّ َما ؤيَِس  َو ِّی َْلَِوَلُه أَ ٔن اَلِت إ َٔ ولٔهٔ  ُُ َنا ؤِيَس اهَّلٔ َخیِْر لَٔز َِ ٙٔئک  اََل َلَها َما یُِب َٕ َِ

َهيََّجِتُهَنا َوََّی اِلبُ  َِ اَل  َٔ َنأئ  ًِ السَّ َفَي ٔم َٕ ِس اِن َٔ ٌَّ اِلَووَِی  ًِ أَبِکٔی أَ ٔٙ ولٔهٔ َوَل ُُ َجَىََل یَ اهَّلٔ َخیِْر لَٔز َِ ٌٔ َمَىَهاکَأئ  َيا ٔٙ  ِب

نسح یلع الخؽ، رمعف نب اعمص، امیلسؿ نب ریغمة، اثتب، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاصؽ 

 ےک دعب اوبرکب ےن رمع ےس اہک آؤ امہرے اسھت ، اؾ انمی ےس لم رک آںیئ ےسیج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےنلم اجای رکےت

ےھت۔ اسن رفامےت ںیہ بج مہ اےکن اپس ےچنہپ وت رف ڑپںی وت رضحت نیخیش ےن اؿ ےس اہک ہک آپ رفیت ویکں ںیہ ؟ اہلل ےک اہں روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل ریخ ںیہ ریخ ےہ رفامےن ںیگل ےھجم ہی نیقی ےہ ہک اہلل ےک اہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےہ نکیل ںیم اےئلس رف ریہ وہں ہک اب آامسؿ ےس فیح ارتان وموقػ وہیئگ ےہ۔ رفامےت ںیہ ہک اؾ انمی ےن رضحات نیخیش ےئلیک ریخ

 وک یھب رال دای افر فہ یھب اےکن اسھت رفےن ےگل ۔

 نسح یلع الخؽ، رمعف نب اعمص، امیلسؿ نب ریغمة، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1636    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حسین بً وَّی، وبسالزحنً بً یزیس بً جابز، ابوالصىث ظيىانی، حرضت اوس بً اوس :  راوی

ًٔ َجا ًٔ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن ًُ َوَّٓٔیٕ َو ثََيا اِلُحَسیُِن بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِيَىاَحسَّ ًِ أَبٔی اِْلَِشَىٔث العَّ ٕ َو ًِ بٔز نِٔی َو

َِِؽٔل أَیَّأمُِٙه َیِوَو اِلجُ  ًِ أَ ٌَّ ٔم ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ أَِوٕس  َٖ نَزُو َؤِيهٔ أَِؤس بِ ُنَىٔة ِٔيهٔ ُخلٔ

ٌَّ َظ  إٔ َِ ََلةٔ ِٔيهٔ  ًِ العَّ ثٔرُوا َوََّیَّ ٔم ِ٘
َ أ َِ ُة  َٕ ِى َدُة َؤِيهٔ العَّ ِّ َْ ُتِىَزُؿ اليَّ ِي َ٘ وَل اهَّلٔ  ُُ اَل َرُجْل یَا َر َٕ َِ ََلَتُِٙه َمِىزُوَؼْة َوََّیَّ 
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 َ ٌِ َتأِكَُل أَِجَساَز اِْل َو َوََّی اِْلَِرٔؿ أَ ٌَّ اهَّلَ ََحَّ ٔ اَل إ َٔ ِس أَرِٔمَت َيِىىْٔ بَلٔيَت  َٔ  ىِبَٔيائٔ َظََلتَُيا َوَلِيَک َو

 اعنصین، رضحت افس نب افس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، دبعارلنمح

 

عت

 

َ
ل
 نب سیدی نب اجرب، اوبا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے الضف دونں ںیم ہعمج اک دؿ ےہ۔ ایس رفز آدؾ دیپا وہےئ افر ایس دؿ وصر وھپاکن اجےئ اگ ، 

ت ایک رکف ویکہکن اہمترا درفد  ھج رپ شیپ ایک اجےئ اگ۔ اکی اصبح ےن ایس دؿ ےب وہش ایک اجےئ اگ ذہلا اس دؿ  ھج رپ درفد یک رثک

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اہلل ! امہرا درفد آپ ےک اسےنم ےسیک الای اجےئ اگ ؟ احالہکن آپ لگ رک یٹم وہےئگ وہں ےگ۔ آپ ےن 

 ۔رفامای ےب کش اہلل اعتٰیل ےن زنیم رپ اایبنء ےک دبونں وک اھکان رحاؾ رک دای ےہ 

 اعنصین، رضحت افس نب افس :  رافی

 

عت

 

َ
ل
 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت افر دتنیف اک ذترکہ

     1637    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونزو بً ُواز مّصی، وبساهَّل بً وہب، ونزو بً حار ُ، ُىيس بً ابی ہَلل، حرضت ابوالسرزاٍ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ٔىيسٔ  َُ  ًِ ًٔ اِلَحار ُٔٔ َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ َوهِٕب َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ازٕ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ وَّ َُ  ًُ ثََيا َوِنزُو بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَبٔی هََٔلٕل َو بِ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ِرَزأئ  ًِ أَبٔی السَّ ْٕٓ َو ًٔ ىَُس ًِ وَُباَزَة بِ ًَ َو ََلَة َوََّیَّ یَِوَو اِلُجُنَىةٔ أَیَِن ثٔرُوا العَّ ِ٘ َه أَ لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

َّْ َؼِت َوََّیَّ َظََلتُُه َحً َِّی َوََّیَّ إَٔلَّ رُعٔ ًِ ُيَعَّ ٌَّ أََحّسا َل ٔ َُٙة َوإ ٔ َُّه َمِصُهوْز َتِصَهُسُه اِلَنََلئ إٔى ُِٔلُت َوَبِىَس  َِ اَل  َٔ َُ ٔمِيَها  َيرِفُ

ا َٔ ُّْ اهَّلٔ َوی  یُ اِلَنِؤت  َئي َِ ٌِ َتأِكَُل أَِجَساَز اِْلَىِبَٔيأئ 
َو َوََّی اِْلَِرٔؿ أَ ٌَّ اهَّلَ ََحَّ ٔ ُٗ َل َوَبِىَس اِلَنِؤت إ  زَِز

رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، رضحت اوبادلرداء ایض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ھج رپ ہعمج ےک رفز رثکبت درفد ڑپاھ رکف ویکہکن اس رفز رفےتش احرض وہےت ںیہ افر وج یھب  ھج رپ درفدیلص 

گ ےجی رفےتش اس اک درفد ریمے اسےنم الےت رےتہ ںیہ۔ اہیں کت ہک فہ درفد ےس افرغ وہ اجےئ۔ ںیم ےن رعض ایک آپ ےک فاصؽ 
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ومت ےک دعب یھب اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن زنیم رپ اایبنء ےک ااسجؾ اھکان رحاؾ رک دای سپ اہلل اک یبن زدنہ ےہ افر اؿ  ےک دعب یھب ؟ رفامای

 وک رفزی دی اجیت ےہ ۔

 رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ : ابب

 رفزفں یک تلیضف

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزفں یک تلیضف

     1638    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ و و٘يي، اونض، ابوظالح، ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ بٔی هَُزیَِزَة 

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ْٕ َما َشاَئ اهَّلُ يَ َظَّ ِبٔي ٔمائَٔة ٔؼِى َُ ٔلَی  ُْ اِلَحَسَيُة بَٔىرِشٔ أَِمَثالَٔها إ ًٔ نَزَو ُيَؽاَو َه كُلُّ َوَنٔل ابِ لَّ وُل اهَّلُ َُ ُٕ

َحَتا ائٔٔه رَفِ ًِ أَِجَّٔی لٔلعَّ ًُ َشِهَوَتُه َوـََىاَمُه ٔم ُه لٔی َوأَىَا أَِجزٔی بٔهٔ یََس
َّ إٔى َِ ِوَو  أئ إَٔلَّ العَّ َٕ ٔ َحْة ؤِيَس ل هٔ َورَفِ َحْة ؤِيَس ِرِٔطٔ ٌٔ رَفِ

ًِ رٔیٔح اِلنِٔسٔک  ائٔٔه أَـَِيُب ؤِيَس اهَّلٔ ٔم ٔه العَّ َِ  ُٓ  َربِهٔ َوَلُدلُو

ااسنؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ف فعیک، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

اک رہ لمع ڑباھای اجات ےہ دس انگ ےس است وس انگ کت ہکلب اس ےس آےگ کت انتج اہلل اچںیہ۔ اہلل اعتٰیل رفامےت ںیہ وساےئ رفزہ ےک ہک 

فہ اخص ریمے ےئل ےہ افر ںیم وخد ااکس دبہل دفاگن آدیم اینپ وخاشہ افر ذغا ریمی اخرط وھچڑات ےہ۔ رفزہ رےنھک فاےل وک دف وخایشں 
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کی وخیش ااطفر ےک فتق افر دفرسی اےنپ رپفرداگر ےس الماقت ےک فتق افر البہبش رفزہ دار ےک ہنم یک وب اہلل ےک اہں کشم یک ںیہ ا

 وب ےس زایدہ دنسپدیہ ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ف فعیک، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزفں یک تلیضف

     1639    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رميح مّصی، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، ُىيس بً ابی ہيس، مرطٓ، ٔبيلہ بيو وامز بً ظىعىہ :  راوی

ٔىئس  َُ  ًِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ َیزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ا ٔم ِّ ٌَّ ُمرَطِ ًٔ أَبٔی هِٔيٕس أَ بِ

فٔیَّ زَ  َٕ ًَ أَبٔی اِلَىأػ الثَّ ٌَ بِ ٌَّ وُِثَنا ثَُه أَ ًٔ َظِىَعَىَة َحسَّ ٔ بِ اَل بَىْٔ َوأمز َٕ َِ ِّی َظائْٔه  ٔن ْٓ إ اَل ُمرَطِ َٔ َوا َلُه بَٔلبَٕن َيِسٕٔيهٔ 

جُئَّة أََحسٔ  َ٘ ًِ اليَّارٔ  وُل الِعَياُو ُجيَّْة ٔم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ  ٌُ ًِ اِلَٕٔتالٔ وُِثَنا ِه ٔم ُ٘ 

 رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب

 

َعہ ےک رطمػ ےتہک ںیہ ہک  دمحم نب ریم
طع
بیبح، دیعس نب ایب دنہ، رطمػ، ہلیبق ونب اعرم نب 

رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص یفقث ےن اؿ ےک ےنیپ ےک ےئل دفدھ اوگناای۔ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم رفزہ دار وہں اس رپ رضحت امثعؿ 

رفامےت انس رفزے دفزخ ےس اےسی یہ ڈاھؽ ںیہ ےسیج زلایئ ںیم یفقث ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی 

 اہمترے اپس ڈاھؽ وہیت ےہ۔

َعہ :  رافی
طع
 رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دیعس نب ایب دنہ، رطمػ، ہلیبق ونب اعرم نب 

 

 دمحم نب ریم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 رفزفں یک تلیضف

     1640    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ازو، حرضت ُہل بً ُىس رضْ اهَّل ويہوبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی، ابً ابی ِسیک، ہصاو بً ُىس، ابوح :  راوی

ِىسٕ  َُ  ًُ ثَىْٔ هَٔصاُو بِ َُِسیِٕک َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن
ًٔ  َحسَّ ِهٔل بِ َُ  ًِ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َو َو

 َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ِىٕس أَ َُ ٌَ ائُٔنو ًَ العَّ اُل أَیِ َٕ ٌُ یُِسعَی َیِوَو اِلَٕٔياَمٔة يُ اُل َلُه الزَّیَّا َٕ ٌَّ فٔی اِلَجئَّة بَابّا يُ ٔ اَل إ

ِ أَبَّسا ًِ َزَخَلُه َلِه یَِمَنأ ائٔنٔیَن َزَخَلُه َوَم ًِ العَّ ٌَ ٔم ًِ كَا َن َِ 

رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، اوباحزؾ،

 ؿ اہک اجات ےہ ایقتم ےک رفز اکپر رک اہک اجےئ اگ ر
ّ
فزہ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای تن ںیم اکی درفازہ ےہ اس وک ری 

 )اکی دہعف( دالخ وہاگ )رھپ( یھبک یھب دار اہکں ںیہ ؟ وت وج رفزہ دار وہں ےگ فہ اس درفازے ںیم دالخ وہں ےگ افر وج اس ںیم

 ایپاس ہن وہاگ ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلیضف امہ راضمؿ یک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ راضمؿ یک تلیضف

     1641    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً ِؽل ، یحٌ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َیِحٌَْ بِ َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو

ٌَ إٔیَناىّا َواِحتَٔسابّا ٌُ  ًِ َظاَو َرَمَؽا َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ َذىِبٔهٔ اهَّلٔ َظَّ َو ٔم سَّ َٕ  رٔفَ َلهُ َما َت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لضف ، ٰییحی نب دیعس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 

ئ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اامیؿ ےک اسھت وثاب یک تین ےس راضمؿ رھب ےک رفزے رےھک اس ےک اسہقب انگہ شخب دی 

 اجںیئ ےگ ۔

 رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لضف ، ٰییحی نب دیعس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ راضمؿ یک تلیضف

     1642    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب محنس بً وَلٍ، ابوبرک بً وياط، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی َظالٕٔح  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ اِلَىََلٔئ َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًِ َر  َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ؤل اهَّلٔ َو ُُ

َياـٔیُن َوَمَزَزةُ اِلجٔ  َسِت الصَّ ِّ ٌَ ُظ ًِ َرَمَؽا ُل َلِيَلٕة ٔم اَل إَٔذا كَاىَِت أَوَّ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َلِه َظَّ َِ ِت أَبَِواُب اليَّارٔ  َٕ ًِ َوٌُِل

ِٖ مٔ  َل ٍِ َلِه ُي َِ ٔة  ُِتَٔحِت أَبَِواُب اِلَجيَّ َتِح ٔمِيَها بَاْب َو ِّ ِّٔٔصِ ُي ِ أَ بِٔل َویَا بَاغَٔی الرشَّ ِٔ ٔ أَ ِيَها بَاْب َوىَاَزی ُمَيازٕ یَا بَاغَٔی اِلَدیِر

ًِ اليَّارٔ َوَذلَٔک فٔی كُِل َلِيَلةٕ  اُئ ٔم َٕ  َوِهَّلِل وَُت

 فآہل فملس ےن اوبرکبی دمحم نب العء، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اجےت ںیہ اکی درفازہ 

ئ

رفامای راضمؿ یک یلہپ بش ایشنیط افر رسشک انجت وک دیق رک دای اجات ےہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دی 

 اجےت ںیہ۔ اکی درفازہ یھب دنب ںیہن راتہ افر اکپر ےن فاال اکپرات ےہ اے ریخ 

ئ

یھب الھک ںیہن راتہ افر تن ےک درفازے وھکؽ دی 

 قابل آےگ ڑبھ افر اے رش ےک قابل رہھٹ اج افر اہلل اعتٰیل تہب وسں وک دفزخ ےس آزاد رفامےت ںیہ افر ااسی )راضمؿ یک( رہ ےک

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 رات وہات ےہ ۔

 اوبرکبی دمحم نب العء، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ راضمؿ یک تلیضف

     1643    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابورکیب، ابوبرک بً وياط، اونض، ابوُّياٌ، حرضت جابز رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

اَل  َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٌَ َو َيا ِّ ُُ ًِ أَبٔی  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

اَئ َوَذلَٔک فٔی كُِل َلِيَلةٕ  َٕ ٌَّ ِهَّلِل ؤِيَس كُِل ِرِٔطٕ وَُت ٔ َه إ لَّ َُ  َو

، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکبی

 رفامای رہ ااطفری ےک فتق اہلل اعتٰیل تہب وسں وک دفزخ ےس آزاد رفامےت ںیہ افر ااسی رہ بش وہات ےہ ۔

 ؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اوبایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ راضمؿ یک تلیضف

     1644    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبسر وباز بً وليس، محنس بً بَلل، ونزاٌ ٔفاٌ، ٔتازة، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

تَ  َٔ  ًِ ٌُ َو ا فَّ َٕ ٌُ اِل ثََيا ؤِنَزا ًُ بََٔلٕل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ثََيا أَبُو بَِسٕر َوبَّازُ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ اَزَة َو

ِه َؤِيهٔ َلِيَلْة َزَخ  ُ٘ ِس َحرَضَ َٔ ِهَز  ٌَّ َهَذا الصَّ ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ  ٌُ ًِ  َل َرَمَؽا ٕ َم ْٔ َشِهز ًِ أَِل َخیِْر ٔم

وْو  ُو َخیَِرَها إَٔلَّ َمَِحُ َو اِلَدیَِر كُلَُّه َوََل یَُِحَ ِس َُحٔ َٕ َِ َمَها   َُحٔ

فدیل، دمحم نب البؽ، رمعاؿ اطقؿ، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک راضمؿ آای وت روسؽ  اوبدبر ہداد نب

 ےس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م رپ ہی ہنیہم آایگ افر اس ںیم اکی رات زہار امہ ےس الضف ےہ وج اس ےس رحمفؾ وہ ایگ فہ ریخ

  الھبیئ ےس فیہ رحمفؾ رےہ اگ وج فااتعق رحمفؾ وہ ۔رحمفؾ وہ ایگ اس یک

 اوبدبر ہداد نب فدیل، دمحم نب البؽ، رمعاؿ اطقؿ، اتقدة، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کش ےک دؿ رفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 کش ےک دؿ رفزہ

     1645    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، ابوخالس احنز، ونزو بً ٔيس، ابواُحٖ، حرضت ظلہ بً زرف :  راوی

 ٔ ثََيا أَبُو َخال ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ يَّا َحسَّ ُ٘ اَل  َٔ ًٔ ُزرَفَ  ًِ ٔظَلَة بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ِيٕس َو َٔ  ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ ٕس اِْلَِحَنزُ َو

ًِ َظاَو  اْر َم اَل َونَّ َٕ َِ ِوؤ  َٕ ی َبِىُؾ اِل َِتََيهَّ ُتَٔی بَٔصاةٕ  أ َِ إر فٔی اِلَيِوؤ الَّٔذی ُيَصکُّ ِٔيهٔ  ِس َوَصْ أَبَ ؤِيَس َونَّ َٕ َِ ا َهَذا اِلَيِوَو 

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٔه َظَّ ُٔ ا َٕ  اِل
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دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل ارمح، رمعف نب سیق، اوب ااحسؼ ، رضحت ہلص نب زرف ےتہک ںیہ ہک مہ کش ےک دؿ رضحت امعر ریض اہلل 

امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت ہک اکی رکبی )وھبین وہیئ( الیئ یئگ وت ضعب ولگ رسک ےئگ اس رپ رضحت 

 سج ےن اےسی دؿ رفزہ راھک اس ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل ارمح، رمعف نب سیق، اوباقحس، رضحت ہلص نب زرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 کش ےک دؿ رفزہ

     1646    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، حّغ بً ٌيا ُ، وبساهَّل بً ُىيس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

 ًِ ًِ َجِسهٔ َو ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل  َحسَّ ُُ اَل ىََهی َر َٔ أَبٔی هَُزیَِزَة 

ِبَل الزُِّؤیَةٔ  َٔ ًِ َتِىجٔئل َظِوؤ یَِووٕ  َه َو
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

رکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، دبعاہلل نب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوب

 فآہل فملس ےن اچدن دےنھکی ےس اکی دؿ لبق رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، دبعاہلل نب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 کش ےک دؿ رفزہ
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     1647    سیثح                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وليس زمصقی، مزواٌ بً محنس، ہيثه بً حنيس، وَلٍ بً حار ُ، ٔاُه ابووبسالزحنً، حرضت مىاویہ  :  راوی

 بً ابی ُّياٌ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ

ًُ حَُنِيسٕ  ثََيا اِلَهِيَثُه بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ اِلَولٔئس الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًُ اِلَحار ُٔٔ َحسَّ ثََيا اِلَىََلُئ بِ  َحسَّ

ٌَ وَ  َيا ِّ ُُ ًَ أَبٔی  نَٔي ُمَىاؤَیَة بِ َُ َُّه  ًٔ أَى ٔه أَبٔی َوِبٔس الزَِّحَن ُٔ ا َٕ ًِ اِل لََّه َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ ٔ َي ََّی اِلنِٔيبَر

ِلیَ  َِ ًِ َشاَئ  َن َِ  ٌَ ِسُمو َٕ ًُ ُمَت َذا َوىَِح َ٘ َذا َو َ٘ ٌَ الِعَياُو َیِوَو  ٔ َرَمَؽا ِبَل َشِهز َٔ  ٔ وُل َوََّی اِلنِٔيبَر ُٕ ًِ َشاَئ َي ِو َوَم سَّ َٕ َت

 ِ
ِلَیَتأََخَّ َِ 

دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث، اقمس اوبدبعارلنمح، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل  ہداس نب فدیل

ہنع ےن ربنم رپ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ راضمؿ ےس لبق ربنم رپ رفامای رکےت ےھت ہک راضمؿ ےک رفزے ےس 

ےگ افر مہ اس ےس لبق )یلفن( رفزہ رھک رےہ ںیہ وت وج اچےہ ےلہپ رفزہ )یلفن( رےھک افر وج اچےہ الفں الفں دؿ ےس رشفع وہں 

 راضمؿ کت اتریخ رکےل ۔

ہداس نب فدیل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث، اقمس اوبدبعارلنمح، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابعشؿ ےک رفزے راضمؿ ےک رفزں ےک اسھت الم دانی

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابعشؿ ےک رفزے راضمؿ ےک رفزں ےک اسھت الم دانی

     1648    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ابوبرک بً ابی شیبہ، زیس بً حباب، شىبہ، ميعور، ُاله بً ابی الجىس، ابوُلنہ، حرضت آو ُلنہ رضْ اهَّل تىالٰی  :  ویرا

 ويہا

 ًٔ الٔٔه بِ َُ  ًِ ًِ َمِيُعوٕر َو ًِ ُشِىَبَة َو ًُ اِلُحَبأب َو ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  أَبٔی اِلَجِىٔس َو

َه َئعُل َشِى  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ َلَنَة  َُ ٌَ أُِو  ٌَ بَٔزَمَؽا  َبا

ؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ہبعش، روصنر، اسمل نب ایب ادعجل، اوبہملس، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روس

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابعشؿ وک راضمؿ ےس الم دےتی ےھت ۔

 ر، اسمل نب ایب ادعجل، اوبہملس، رضحت اّؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ہبعش، روصن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابعشؿ ےک رفزے راضمؿ ےک رفزں ےک اسھت الم دانی

     1649    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حنزة، ثور بً یزیس، خالس بً مىساٌ، حرضت ربىيہ ٌاز :  راوی  ہصاو بً ونار، یحٌ

 ٌَ ًٔ َمِىَسا ًِ َخالٔسٔ بِ ًُ یَزٔیَس َو ثَىْٔ ثَِوُر بِ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َحسَّ ًِ َربٔيَىَة بِ َّهُ  َو ازٔ أَى ٍَ اِل

 َّ ٌَ كُلَّهُ َحً ٌَ َيُعوُو َشِىَبا اَلِت كَا َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ ٔظَياؤ َر أََل َوائَٔصَة َو َُ ٌَ  ْ َئعَلهُ بَٔزَمَؽا

ی ہ اغز ےن رضحت اعہشئ ریض
 اہلل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحة، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت رن ع

ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں ےک قلعتم وپاھچ وت رفامےن ںیگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابعشؿ رھب رفزے رھک رک اےس 

 راضمؿ ےس الم دےتی ۔
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ی ہ اغز :  رافی
 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحة، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت رن ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

راضمؿ ےس اکی دؿ لبق رفزہ رانھک عنم ےہ ، وساےئ اس صخش ےک وج ےلہپ ےس یسک دؿ اک رفزہ راتھک وہ افر فیہ دؿ 

 راضمؿ ےس ےلہپ آاجےئ ۔

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےس اکی دؿ لبق رفزہ رانھک عنم ےہ ، وساےئ اس صخش ےک وج ےلہپ ےس یسک دؿ اک رفزہ راتھک وہ افر فیہ دؿ راضمؿ ےس ےلہپ آاجےئ ۔

     1650    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ ب :  راوی ً ابی ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ ہصاو بً ونار، وبسالحنيس بً حبيب وليس بً مسله، اوزاعی، یحٌ

 اهَّل ويہ

ًِ اِْلَِوَزاعِٔی وَ  ًُ ُمِسلٕٔه َو ًُ َحبٔيٕب َواِلَولٔيُس بِ ثََيا َوِبُس اِلَحنٔئس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ

اَل  َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َلَنَة َو ٌَ بَٔيِووٕ َوََل بَٔيِوَمیِٔن إَٔلَّ َرُجْل  َُ ُموا ٔظَياَو َرَمَؽا سَّ َٕ َه ََل َت لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

َيُعوُمهُ  َِ ٌَ َيُعوُو َظِوّما   كَا

ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ  اشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راضمؿ ےک رفزفں ےس اکی دف دؿ ےلہپ رفزہ تم راھک رکف االّ ہی ہک وکیئ اس 

 دؿ اک رفزہ ےلہپ ےس راتھک وہ وت فہ رھک اتکس ےہ ۔

 زایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، دبعادیمحل نب بیبح فدیل نب ملسم، اف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےس اکی دؿ لبق رفزہ رانھک عنم ےہ ، وساےئ اس صخش ےک وج ےلہپ ےس یسک دؿ اک رفزہ راتھک وہ افر فیہ دؿ راضمؿ ےس ےلہپ آاجےئ ۔

     1651    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَلٍ بً وبسالزحنً، وبسالزحنً، حرضت احنس بً وبسة، وبسالىزیز بً محنس۔ ہصاو بً ونار، مسله بً خالس،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ثََيا إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٕس ح و َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ثََيا  َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َخالٕٔس  ُمِسلُٔه بِ

 ًٔ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ َش  اِلَىََلُئ بِ ُْ ٔم ٌَ الِيِع لََّه إَٔذا كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ٌَ َو ِىَبا

 ٌُ َّْ َیجٔيَئ َرَمَؽا ََل َظِوَو َحً َِ 

ادمح نب دبعة، دبعازعلسی نب دمحم۔ اشہؾ نب امعر، ملسم نب اخدل، العء نب دبعارلنمح، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج فصن ابعشؿ وہ اجےئ وت رھپ راضمؿ آےن کت وکیئ رفزہ ںیہن 

 ۔

دبعة، دبعازعلسی نب دمحم۔ اشہؾ نب امعر، ملسم نب اخدل، العء نب دبعارلنمح، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  ادمح نب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچدن دےنھکی یک وگایہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دےنھکی یک وگایہ

     1652    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ونزو بً وبساهَّل اوزی و محنس بً اُناويل، ابواُامہ، زائسہ بً ٔسامہ، ُناک بً َحب، ورکمہ، حرضت ابً  :  راوی

 وباس رضْ اهَّل تىالٰی ويہ

ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَ  ثََيا َوِنزُو بِ َناُک َحسَّ ُٔ ثََيا  َُٔساَمَة َحسَّ  ًُ ثََيا َزائَٔسةُ بِ اَمَة َحسَّ َُ ُ ثََيا أَبُو أ اََل َحسَّ َٔ َنٔىيَل  ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ  ِوزٔیُّ َوُمَحنَّ

 َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ ابٔیُّ إ اَل َجاَئ أرَِعَ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ ٕب َو ًُ ََحِ اَل بِ ِيَلَة  َٕ ُت اِلهََٔلَل اللَّ أَبَِّصِ

 َ أ َِ ُِٔه یَا بََٔلُل  اَل  َٔ اَل َنَىِه  َٔ وُل اهَّلٔ  ُُ ّسا َر ٌَّ ُمَحنَّ ٌِ ََل إَٔلَه إَٔلَّ اهَّلُ َوأَ اَل أََتِصَهُس أَ َٕ اَل أَبُو َِ َٔ ٌِ َيُعوُموا ٌَّسا  ٌِ فٔی اليَّأس أَ ِذ

ًٔ أَ  ٌِ َوَّٓٔیٕ َهََٙذا رَٔوایَُة اِلَولٔئس بِ َياَزی أَ َِ اَل  َٔ ًَ َوبَّإس َو َلِه یَِذرُکِ ابِ َِ َلَنَة  َُ  ًُ ازُ بِ ًٔ َوَّٓٔیٕ َوَرَواُه َحنَّ ًٔ بِ بٔی ثَِوٕر َواِلَحَس

ٌِ َيُعوُموا وُموا َوأَ ُٕ  َي

 اعتٰیل ہنع رمعف نب دبعاہلل افدی ف دمحم نب اامسلیع، اوبااسہم، زادئہ نب دقاہم، امسک نب رحب، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل

ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اکی داہیت ےک رےنہ فاےل اصبح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک آج 

ِ یک وگایہ دےتی وہ
َ
وُسُؽ اّللّ

َ
ا ر
ً
 
َ
ّ َ
ُ
ّؿَ حُم
َ
أ
َ
ُ ف
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
اس ےن رعض ایک یج۔  ؟رات ںیم ےن اچدن داھکی۔ آپ ےن اراشد رفامای ایک  م ل

 اراشد رفامای البؽ )ریض اہلل اعتٰیل ہنع( اوھٹ افر ولوگں ںیم االعؿ رک دف ہک حبص رفزہ رںیھک ۔

رمعف نب دبعاہلل افدی ف دمحم نب اامسلیع، اوبااسہم، زادئہ نب دقاہم، امسک نب رحب، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دےنھکی یک وگایہ

     1653    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ہصيه، ابوبصیر، حرضت ابوونیر بً اىس بً مالک :  راوی

ًٔ َمالٕٔک  ًٔ أَىَٔس بِ ٔ بِ ًِ أَبٔی وَُنیِر ًِ أَبٔی برِٔشٕ َو ثََيا هَُصِيْه َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ثَىْٔ وُُنوَمًْٔ ٔم اَل َحسَّ َٔ  
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الُوا أٌُیِٔمَ وَ  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ أَِظَحأب َر ْب اِْلَِنَعارٔ ٔم ِ٘ ََِجاَئ َر أَِظَبِحَيا ٔظَياّما  َِ إل  َلِیَيا هََٔلُل َشوَّ

َُّهِه َرأَِوا اِلهََٔلَل بٔاِْلَِمٔس  َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ََِصهُٔسوا ؤِيَس اليَّ ًِ نَٔخٔ اليََّهارٔ  َّی اهَّلُ  ٔم وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أََمَزهُِه َر َِ

 ٌِ لََّه أَ َُ سٔ  َوَلِيهٔ َو ٍَ ًِ اِل ٔلَی ؤئسهِٔه ٔم ُجوا إ ٌِ َیرِخُ وا َوأَ رٔطُ ِّ  ُي

اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، اوبریشب، رضحت اوبریمع نب اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ریمے اچچؤں ےن وج ااصنری اجصیب ےھت ہی دحثی 

ےن رفزہ راھک رھپ اریخ دؿ ںیم ل د وسار آےئ افر یبن یلص  ایبؿ یک ہک اکی ابر )ارب یک فہج ےس( ںیمہ وشاؽ اک اچدن داھکییئ ہن دای وت حبص مہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ہی اہشدت دی ہک لک اوہنں ےن اچدن داھکی وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک مکح دای ہک رفزہ

 ااطفر رک ڈاںیل افر لک حبص دیع ےک ےئل آاجںیئ ۔

 ، اوبریشب، رضحت اوبریمع نب اسن نب امکلاوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچ دندھکی رک رفزہ رانھک افر اچدن دھکی رک ااطفر ) دیع( رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچ دندھکی رک رفزہ رانھک افر اچدن دھکی رک ااطفر ) دیع( رکان

     1654    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ىس، زہزی، ُاله بً وبساهَّل، حرضت ابً ونز :  راوی  ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی، ابزاہيه بًُ 

 ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًٔ وَُنزَ َحسَّ ًِ ابِ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو الٔٔه بِ َُ  

لََّه إَٔذا َرأَیُِتِه اِلهٔ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  ُِٔسُروا َلهُ َٔ ا َِ ٌِ ٌُهَّ َوَلِيُِٙه  إٔ َِ وا  ِِرٔطُ َ أ َِ َُِعوُموا َوإَٔذا َرأَیُِتُنوُه  ََلَل 

ِبَل اِلهََٔلٔل بَٔيِووٕ  َٔ ًُ وَُنَز َيُعوُو  ٌَ ابِ اَل َوكَا َٔ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، زرہی، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روس
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یک  فآہل فملس ےن رفامای بج  م )راضمؿ اک( اچدن دوھکی وت رفزہ روھک افر بج  م )دیع اک( اچدن دوھکی وت رفزہ وموقػ رکف افر ارگ یھبک ارب

 رفزہ فہج ےس اچدن داھکیئ ہن دے وت اسحب )رک ےک سیت دؿ وپرے( رکول افر انب رمع )راضمؿ اک( اچدن رظن آےن ےس اکی دؿ لبق

 راھک رکےت ےھت )لفن یک تین ےس( ۔

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، زرہی، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فزہ رانھک افر اچدن دھکی رک ااطفر ) دیع( رکاناچ دندھکی رک ر

     1655    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومزواٌ وثنانی، ابزاہيه بً ُىس، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

ثََيا ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
وُل  َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ِىٕس َو َُ  ًُ إٔبَِزاهٔيُه بِ

ٌِ ٌُهَّ  إٔ َِ وا  ِِرٔطُ َ أ َِ َُِعوُموا َوإَٔذا َرأَیُِتُنوُه  َه إَٔذا َرأَیُِتِه اِلهََٔلَل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َُِعوُموا ثَََلثٔیَن یَِوّما َوَلِيُِٙه اهَّلٔ َظَّ

اوبرمفاؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہن  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اچدن دوھکی وت رفزے رشفع رشفع رک دف افر اچدن دھکی رک یہ رفزہ وموقػ رکف افر ارگ یھبک اچدن داھکییئ

 ؿ ےک رفزے وپرے رکول ۔دے وت سیت د

 اوبرمفاؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہرات ےہ
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 اک ایبؿرفزفں  :   ابب

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہرات ےہ

     1656    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َزَة 

ٌَ َو  و ٌٔ َوورِٔشُ ُِٔلَيا اثَِيا اَل  َٔ  ٔ ِهز ًِ الصَّ ِه َمَضْ ٔم َ٘ لََّه  َُ ِهزُ َوَلِيهٔ َو َه الصَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ  ٌٕ َبَٕٔيِت ثََنا

ِهزُ َهََٙذا ثَََل َُ َمزَّإت َوأَِمَسَک َواحَٔسةّ  ََٙذا َوالصَّ ِهزُ َه ََٙذا َوالصَّ  َه

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک

 رفامای ےنیہم ںیم ےس ےنتک دؿ سگر ےئگ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )دفونں اہوھتں ےس ااشرہ رکےت وہےئ ہک( یھبک

 ہنیہم اانت وہات ےہ ہک افر اانت وہات ےہ افر اانت رسیتی رمہبت اکی ایلگن دنب رکیل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہرات ےہ

     1657    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساهَّل بً ىنیر، محنس بً برش، اُناويل بً ابی خالس، محنس بً ُىس بً ابی ؤاػ، حرضت ُىس بً  :  راوی

 ابی ؤاػ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ
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 ُِ ٔ ًِ إ ًُ برِٔشٕ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ِىسٔ بِ َُ  ًٔ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًٔ أَبٔی َخالٕٔس َو َنٔىيَل بِ

ََٙذا َوهَََٙذا َوَهََٙذا َووَ  ِهزُ َه َه الصَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  إػ َو َّٔ ًَ فٔی َو ی َس تِٔسّىا َوورِٔشٔ َٕ

الَٔثةٔ   الثَّ

، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، دمحم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن

 د اتبای ۔ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یھبک ہنیہم اانت افر اانت افر اانت افر آرخ ںیم اسیتن اک دع

اہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، دمحم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل دمحم نب دبع :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات ےہہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہ

     1658    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ٔاُه بً مالک مزنی، جزیزی، ابونرضة، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی ْٰ  مجاہس بً موس

ةَ  ًِ أَبٔی َنرِضَ ثََيا اِلُجَزیِزٔیُّ َو ًُ َمالٕٔک اِلُنزَنٔیُّ َحسَّ ُه بِ ُٔ ا َٕ ثََيا اِل ًُ ُموَسْ َحسَّ ثََيا ُمَجاهُٔس بِ اَل َما ُظِنَيا َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة   َو

 َ ث ِ٘ ًَ أَ ی لََّه تِٔسّىا َوورِٔشٔ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا ُظِنَيا ثَََلثٔیَن َوََّی َوِهٔس َر  رُ ٔمنَّ

 اجمدہ نب ومیس، اقمس نب امکل زمین، رجریی، اوبرضنة، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم مہ سیت رفزفں یک  تبسن اسیتن رفزے زایدہ ابر ر ےتھ ۔

 اقمس نب امکل زمین، رجریی، اوبرضنة، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجمدہ نب وم،ٰی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دیع ےک دفونں ونیہمں اک ایبؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیع ےک دفونں ونیہمں اک ایبؿ

     1659    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حنيس بً مسىسة، یزیس بً زْیي، خالس حذاٍ، وبسالزحنً بً ابی برکة، حرضت ابوبرکة رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

ًٔ بِ  ًِ َوِبسٔ الزَِّحَن اُئ َو
ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ یِٕي َحسَّ َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ َمِسَىَسَة َحسَّ ثََيا حَُنِيُس بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َة َو ًٔ أَبٔی برَِکَ

ٌُ َوذُ  ٌٔ َرَمَؽا َعا ُٕ اَل َشِهَزا ؤيٕس ََل یَِي َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  و اِلحٔجَّةٔ اليَّ

دیمح نب دعسمة، سیدی نب زرعی، اخدل ذحاء، دبعارلنمح نب ایب رکبة، رضحت اوبرکبۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

ح ہ مک ںیہن وہےت ۔
ح 
ل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دیع ےک دف ےنیہم راضمؿ افر ذی ا

 رعی، اخدل ذحاء، دبعارلنمح نب ایب رکبة، رضحت اوبرکبۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیمح نب دعسمة، سیدی نب ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیع ےک دفونں ونیہمں اک ایبؿ

     1660    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حناز بً زیس، ایوب، محنس بً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً ونز مْقی، اُحٖ بً ويس

ًُ َزیِسٕ  ثََيا َحنَّازُ بِ ًُ ؤيَسْ َحسَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ُئ َحسَّ ًٔ أَبٔی وَُنَز اِلُنِْقٔ ًُ وَُنَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  وَ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ أَیُّوَب َو
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ٌَ َوا و رٔطُ ِّ ّٔرِطُ یَِوَو ُت لََّه اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًَ َو یرٔی ُٔ ٌَ و  ِْلَِؼَهی َیِوَو ُتَؽحُّ

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب رمع رقمی، ااحسؼ نب ٰیسیع، امحد نب زدی، اویب، دمحم نب ریسنی، رضح

ی ایس رفز 

ح

 

ض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دیع رطف ایس دؿ ےہ سج دؿ  م )املسمونں یک امجتع( رطف رکف افر دیع انمؤ افر دیعاال

 ےہ سج رفز  م رقابین رکف ۔

 ، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رمع رقمی، اقحس نب ٰیسیع، امحد نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم رفزہ رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رانھک

     1661    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ميعور، مجاہس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل تىالٰی ويہا :  راوی

اَل َظ  َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ًِ ُمَجاهٕٔس َو ًِ َمِيُعوٕر َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَو َر

ِِرَطَ  رَفٔ َوأَ لََّه فٔی السَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

س ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، روصنر، اجمدہ، رضحت انب ہدا

 رفس ںیم رفزہ راھک یھب افر وھچڑا یھب ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، روصنر، اجمدہ، رضحت انب ہداس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رانھک

     1662    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبساهَّل بً ىنیر، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ًِ أَبٔيهٔ وَ  َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ أََل َحِنزَةُ َحسَّ َُ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة 

 َ أ َِ ِّی أَُظوُو أَ ٔن اَل إ َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َلیٔمُّ َر ُِ ُعِه اِْلَ َِ ٌِ ٔشئَِت  ٔ لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل َظَّ َٕ َِ رَفٔ  ُظوُو فٔی السَّ

ِِرٔطِ  َ أ َِ ٌِ ٔشئَِت  ٔ  َوإ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت زمحہ ایملس ریض اہلل ہنع 

 فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ںیم رفزہ راتھک وہں ایک رفس ںیم یھب رفزہ روھکں ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفامای اچوہ وت رفزہ رھک ول افر اچوہ وت ہن روھک ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ رانھک

     1663    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً بصار، ابووامز، وبسالزحنً بً ابزاہيه و ہاروٌ بً وبساهَّل حنال، ابً ابی ِسیک، ہصاو بً ُىس،  :  راوی

 وثناٌ بً حياٌ زمصقی، حرضت ابوالسرزاٍ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ
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ًُ إٔبِ  ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ٕ ح و َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحسَّ اََل َحسَّ َٔ اُل  ًُ َوِبسٔ اهَّلٔ اِلَحنَّ ٌُ بِ َزاهٔيَه َوَهاُرو

ِر  ثَِتىْٔ أُوُّ السَّ ٌَ الِسَمِصقِٔی َحسَّ ا ًٔ َحيَّ ٌَ بِ ًِ وُِثَنا ِىٕس َو َُ  ًٔ ًِ هَٔصاؤ بِ َُِسیِٕک َجنٔيّىا َو ًُ أَبٔی  ِرَزأئ ابِ ًِ أَبٔی السَّ َزأئ َو

ِس َرأَیِتُيَ  َٕ اَل َل َٔ َُّه  ٔسیٔس اِلََحِ َو أَى ارٔهٔ فٔی اِلَيِوؤ اِلَحاِر الصَّ َّ ُِ َه فٔی َبِىٔؾ أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ الزَُّجَل ا َمَي َر ٔ إ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِوؤ أََحْس َظائْٔه إَٔلَّ َر َٕ ةٔ اِلََحِ َوَما فٔی اِل ًِ ٔشسَّ هٔ ٔم ُٔ ًُ َرَواَحةَ َلَيَؽُي یََسُه َوََّی َرأِ لََّه َوَوِبُس اهَّلٔ بِ َُ  ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

دمحم نب اشبر، اوباعرم، دبعارلنمح نب اربامیہ ف اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، امثعؿ نب ایحؿ دیقشم، رضحت 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ ااہتنیئ تخس رگیم اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اکی رفس ںیم مہ یبن رک

اک دؿ ےھت ٰیتح ہک رگیم یک دشت ےس ولگ رس ڑکپ رےہ ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت دبعاہلل نب رفاہح ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےک العفہ وکیئ یھب رفزہ دار ہن اھت ۔

رم، دبعارلنمح نب اربامیہ ف اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، امثعؿ نب ایحؿ دیقشم، دمحم نب اشبر، اوباع :  رافی

 رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم رفزہ وموقػ رک دانی

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ وموقػ رک دانی

     1664    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، ظّواٌ بً وبساهَّل، حرضت ٘ىب بً واظه رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

ًِ الزُّ  ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ٌَ بِ َوا ِّ ًِ َظ هِزِٔی َو
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َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوأظٕه  ِىٔب بِ َ٘  ًِ ِرَزأئ َو ًِ أُِو السَّ رَفٔ َو ًِ اِلبِٔر الِعَياُو فٔی السَّ َه َلِيَس ٔم لَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، وفصاؿ نب دبع اہلل، رضحت بعک نب اعمص ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 روسؽ اہلل ےن رفامای رفس ںیم رفزہ رانھک  یکی ںیہن ۔

 نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، وفصاؿ نب دبعاہلل، رضحت بعک نب اعمص ریض اہلل ہنع اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ وموقػ رک دانی

     1665    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی حنصْ، محنس بً َحب، وبيساهَّل بً ونز، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

ًٔ وَُنزَ  ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ٕب َو ًُ ََحِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ ی اِلٔحِنٔص
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو َو

رَفٔ  ًِ اِلبِٔر الِعَياُو فٔی السَّ َه َلِيَس ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

رفامای رفس  دمحم نب یفصم یصمح، دمحم نب رحب، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن

 ںیم رفزہ رانھک  یکی ںیہن ۔

 دمحم نب یفصم یصمح، دمحم نب رحب، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 رفس ںیم رفزہ وموقػ رک دانی

     1666    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ تيیم، اُامہ بً زیس، شہاب، ابوُلنہ بً وبسالزحنً، حرضت  :  راوی ابزاہيه بً ميذر حزامی، وبساهَّل بً موس

 وبسالزحنً بً ووٓ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ

 ًٔ اَمَة بِ َُ ُ ًِ أ ًُ ُموَسْ التَِّيیٔمُّ َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
ًِ أَبٔی  َحسَّ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ َزیِٕس َو

 ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕٓ ًٔ َوِو ًٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َلَنَة بِ ٌَ فٔی َُ لََّه َظائُٔه َرَمَؽا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ

رٔطٔ فٔی اِلَحرَضٔ  ِّ رَفٔ كَاِلُن  السَّ

اربامیہ نب ذنمر زحایم، دبعاہلل نب وم،ٰی یمیت، ااسہم نب زدی، اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفس ںیم راضمؿ اک رفزہ رےنھک فاال ااسی یہ ےہ اسیج اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ر

 ہک رضح ںیم رفزہ وھچڑےن فاال۔

اربامیہ نب ذنمر زحایم، دبعاہلل نب وم،ٰی یمیت، ااسہم نب زدی، اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت دبعارلنمح نب  :  رافی

 ٰیل ہنعوعػ ریض اہلل اعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہلم افر دفدھ الپےن فایل ےک ےئل رفزہ وموقػ رکدانی

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احہلم افر دفدھ الپےن فایل ےک ےئل رفزہ وموقػ رکدانی

     1667    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ابوہَلل، وبساهَّل بً ُوازة، حرضت اىس بً مالک جو بيو وبساَلشہل  :  راوی
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 ٘ىب یا بيو وبساهَّل بً

ثََيا َو٘ٔيْي وَ  اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ َواَزَة َو َُ  ًٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔی هََٔلٕل َو

اَل أٌََا َٔ ِىٕب  َ٘  ًٔ ًِ بَىْٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕس ٔم ًُ ُمَحنَّ اَل َؤَّیُّ بِ َٔ ًِ بَىْٔ َوِبٔس اِْلَِشَهٔل َو ؤل َمالٕٔک َرُجْل ٔم ُُ َرِت َوَلِیَيا َخِيُل َر

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  ِّی َظ  اهَّلٔ َظَّ ٔن ُِٔلُت إ َِکُِل   ٌُ اَل اِز َٕ َِ ی  سَّ ٍَ لََّه َوهَُو یََت َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ أََتِيُت َر َِ َه  لَّ َُ اَل َو َٔ ائْٔه 

ََل  ًِ اِلُنَسارٔفٔ َشرِطَ العَّ ٌَّ اهَّلَ َوزَّ َوَجلَّ َوَؼَي َو ٔ ِوؤ أَِو الِعَياؤ إ ًِ العَّ ًِ اِلُنَسارٔفٔ َواِلَحأمٔل اِجلِٔس أَُحِسثَِک َو ٔ َوَو ة

لََّه كِٔلَتاهَُنا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ اَلُهَنا الئَّي َٔ ِس  َٕ ِوَو أَِو الِعَياَو َواهَّلٔ َل َهَلَّ  َواِلُنزِٔؼٔي العَّ َِ ٔسْ  ِّ َْ َن َيا َلِه َِ أَِو إِٔحَساهَُنا 

ؤل اهَّلٔ  ُُ ًِ ـََىاؤ َر ِيُت ـَٔىِنُت ٔم لََّه  ُ٘ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اوبالہؽ، دبعاہلل نب وسادة، رضحت اسن نب امکل وج ونب دبعااللہش ای ونب دبعاہلل نب بعک ںیم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےس ےھت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وسار وفج ےن مہ رپ رکشل یشک یک وت ںیم

فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ حبص اک اھکان انتفؽ رفام رےہ ےھت۔ رفامای رقبی آ اجؤ افر اھکےن ںیم رشکی وہ اجؤ۔ ںیم ےن رعض 

ام دی افر ایک ریما رفزہ ےہ۔ رفامای وھٹیب ںیم ںیہمت رفزے ےک قلعتم اتبؤں۔ اہلل زعفلج ےن اسمرف ےک ےئل آدیھ امنز اعمػ رف

۔ اہلل یک مسق ! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی دفونں ابںیت

ئ

 اسمرف افر احہلم افر دفدھ الپےن فایل وک رفزے اعمػ رفام دی 

رشػ رفامںیئ ای اؿ ںیم ےس اکی ابت رفامیئ۔ اہےئ اوسفس  ھج رپ اکش ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھکان اھکےن اک 

 احلص رک اتیل )افر رفزہ یک دعب ںیم اضق رک اتیل( ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، اوبالہؽ، دبعاہلل نب وسادة، رضحت اسن نب امکل وج ونب دبعااللہش ای ونب دبعاہلل نب  :  رافی

 بعک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احہلم افر دفدھ الپےن فایل ےک ےئل رفزہ وموقػ رکدانی
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     1668    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار زمصقی، ربيي بً بسر، جزیزی، حسً، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

 َ ًِ أَى ًٔ َو ًِ اِلَحَس ًِ اِلُجَزیِزِٔی َو ًُ بَِسٕر َو ثََيا الزَّبٔيُي بِ إر الِسَمِصقٔیُّ َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ
َغ َحسَّ اَل َرخَّ َٔ ًٔ َمالٕٔک  ٔس بِ

ٌِ تُ  ٔسَها أَ ِّ ُٓ َوََّی َن َه لِٔلُحِبََّی الًَّْٔ َتَدا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُٓ َوََّی َوَلٔسَهاَر  ِّرٔطَ َولِٔلُنزِٔؼٔي الًَّْٔ َتَدا

اشہؾ نب امعر دیقشم، رعیب نب دبر، رجریی، نسح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک احہلم ےسج اینپ اجؿ اک 

 ی ۔ادنہشی وہ افر دفدھ الپےن فایل ےسج اےنپ ہچب اک ادنہشی وہ رفزہ وھچڑےن یک ااجزت د

 اشہؾ نب امعر دیقشم، رعیب نب دبر، رجریی، نسح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ یک اضق

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ یک اضق

     1669    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، حرضت ابوُلنہ :  راوی  وَّی بً ميذر، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، یحٌ

ٔىيسٕ  َُ  ًٔ ًِ یَِحٌَْ بِ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َُ  َحسَّ ًِ أَبٔی  نِٔىُت َو َُ اَل  َٔ َلَنَة 

 ٌُ َّْ َیجٔيَئ َشِىَبا ٔؽيهٔ َحً ِٔ َنا أَ َِ  ٌَ ٔ َرَمَؽا ًِ َشِهز ٌُ َوََّیَّ الِعَياُو ٔم ٌَ َلَيُٙو ٌِ كَا ٔ وُل إ ُٕ  َوائَٔصَة َت

اعتٰیل اہنع  یلع نب ذنمر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ٰییحی نب دیعس، رضحت اوبہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل

 وک ہی رفامےت انس ہک ریمے ذہم راضمؿ ےک رفزے ابیق وہےت ےھت ایھب اؿ یک اضق یھب ںیہن یک وہیت یھت ہک ابعشؿ آ اجات ۔
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 یلع نب ذنمر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ٰییحی نب دیعس، رضحت اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ یک اضق

     1670    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، وبساهَّل بً ىنیر، وبيسة، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہا :  راوی

ًُ ُمَحنَّ  ثََيا َؤَّیُّ بِ
َ َحسَّ يَّا ى ُ٘ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ وُبَِيَسَة َو ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔحيُؾ ؤِيَس ٕس َحسَّ

ِوؤ  َؽأئ العَّ َٕ َيأُِمزُىَا بٔ َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي  اليَّ

فملس  یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبعة، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیمہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےک زامےن ںیم اموہاری آیت وت آپ ںیمہ رفزے اضقء رےنھک اک مکح دےتی ۔

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبعة، اربامیہ، اوسد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ اک رفزہ وتڑےن اک افکرہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اک رفزہ وتڑےن اک افکرہ

     1671    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، زہزی، حنيس بً وبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ َوِبسٔ  ًِ حَُنِئس بِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ َو أَتَی  الزَِّحَن

 ٔ ِىُت َوََّی اِمَزأَتٔی ف َٔ اَل َو َٔ ََٙک  اَل َوَما أَهَِل َٔ اَل َهَلُِٙت  َٕ َِ لََّه َرُجْل  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي َّی اليَّ ُّْ َظَّ ٔي اَل اليَّ َٕ َِ  ٌَ ی َرَمَؽا

ًٔ مُ  اَل ُظِه َشِهَزیِ َٔ اَل ََل أَٔجُس  َٔ َبّة  َٔ ِٖ َر َه أَِوتٔ لَّ َُ اَل ََل اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٔ ٙٔیّيا  ِتیَن ٔمِس ُٔ اَل أَـِٔىِه  َٔ  ُٖ اَل ََل أُـٔي َٔ تََتابَٔىیِٔن 

 ِٗ َتَعسَّ َِ اَل اذَِهِب  َٕ َِ  َٗ ُتَٔی بٔنَِٔٙتٕل یُِسعَی اِلَىَز َذلَٔک إٔذِ أ َ٘ بَِیَيَنا هَُو  َِ ََِجَلَس  اَل اِجلِٔس  َٔ وَل اهَّلٔ أَٔجُس  ُُ اَل َیا َر َٔ بٔهٔ 

ثََيا ََحِ َوالَّٔذی َبَىَثَک بٔا أَـِٔىِنُه ؤَياَلَک َحسَّ َِ  ِٖ َِاىَِفلٔ اَل  َٔ ِٖ َما بَیَِن ََلبَتَِيَها أَهُِل بَِيٕت أَِحَوُج إَٔلِيهٔ ٔميَّا  ًُ َیِحٌَْ ِلَح َمَلُة بِ

ٔىي َُ  ًُ ثَىْٔ َیِحٌَْ بِ ًُ وَُنَز َحسَّ ثََيا َوِبُس اِلَجبَّارٔ بِ ًُ َوهِٕب َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ٕس َو

اَل َوُظِه یَِوّما َمکَاىَهُ  َٕ َِ َه بَٔذلَٔک  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

 دختم ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی اصبح یبن یک

 رک 

 
 
احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ںیم ابتہ وہ ایگ۔ آپ ےن رفامای  م سک رطح الہک وہ ےئگ ؟ رعض ایک راضمؿ ںیم اینپ اہیلہ ےس ص

اھٹیب۔ یبن ےن رفامای اکی الغؾ آزاد رک دف۔ رعض ایک ریما اانت دقمفر ںیہن۔ رفامای لسلسم دف امہ رفزے روھک۔ رعض ایک  ھج ںیم این 

ںیہن۔ رفامای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھکؤ۔ رعض ایک ایکس یھب ااطتستع ںیہن۔ رفامای ھٹیب اجؤ۔ فہ ھٹیب ےئگ اےنت ںیم اکی وٹرکا تمہ 

ںیہک ےس آای۔ آپ ےن رفامای اجؤ ہی دصہق رک دف۔ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! اس ذات یک مسق سج ےن آپ وک قح دے رک اجیھب 

 درایمؿ وکیئ رھگاہن مہ ےس زایدہ رضفرت دنم ںیہن آپ ےن رفامای اجؤ اےنپ رھگ فاولں وک الھک دف۔ دمہنی ےک دفونں انکرفں ےک

 رضحت اوبرہریہ ےس دفرسی رفاتی ہی یھب ےہ ہک اس یک ہگج اکی رفزہ یھب روھک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اک رفزہ وتڑےن اک افکرہ
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     1672    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حبيب بً ابی ثابت، ابً مفوس، مفوس، حرضت ابوہزیزہ رضْ ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ :  راوی

 اهَّل ويہ

ًِ َحبٔئب بِ  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ اِلُنَفؤِس َحسَّ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو

ًِ أَبٔيهٔ اِلُنَفؤِس وَ  ٌَ َو  ًِ ٌَ ٔم ًِ َرَمَؽا ِِرَطَ َیِوّما ٔم ًِ أَ لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔ ُرِخَعٕة ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  یِر

 ٔ هِز ٔ ٔظَياُو السَّ  َلِه یُِجزٔه

ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، انب وطمس، وطمس، رضح

ں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج الب ذعر راضمؿ اک اکی رفزہ یھب وھچڑ دے وت زامہن رھب ےک رفزے اس وک اکیف ہن وہ

 ےگ ۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، انب وطمس، وطمس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھبےل ےس ااطفر رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وھبےل ےس ااطفر رکان

     1673    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، ووٓ، خَلس و محنس بً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ خََٔلٕس َوُمَحنَّ ٕٓ َو ًِ َوِو اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  أَبٔی هَُزیَِزَة 
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َُ اهَّلٔ  ََّنا أَـَِىَنُه اهَّلُ َو إٔى َِ ِلیُتٔهَّ َظِوَمهُ  َِ ّيا َوهَُو َظائْٔه  ُٔ ًِ أَكََل ىَا َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهُ َظَّ َٕ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، وعػ، الخس ف دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  فملس ےن وج رفزہ ںیم وھبےل ےس اھک ےل وت فہ اانپ رفزہ لمکم رک ےل ہی اہلل اعتٰیل ےن اےس الھکای الپای ۔فآہل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، وعػ، الخس ف دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وھبےل ےس ااطفر رکان

     1674    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، ابواُامہ، ہصاو بً رعوة، ِاـنہ بيت ميذر، حرضت اُناٍ بيت ابی برک رضْ  :  راوی

 اهَّل تىالٰی ويہا

ًٔ رُعِ  ًِ هَٔصاؤ بِ اَمَة َو َُ ُ ثََيا أَبُو أ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َِاَحسَّ  ًِ ًِ َوَة َو ـَٔنَة بِٔئت اِلُنِئذرٔ َو

 ٌَ َه فٔی یَِوؤ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ىَا َوََّی َوِهٔس َر ِِرَطِ اَلِت أَ َٔ َناَئ بِٔئت أَبٔی برَِکٕ  ُِ ُِٔلُت أَ ِنُس  ِيٕه ثُهَّ ـََلَىِت الصَّ

ًِ َذلَٔک  َََِل بُسَّ ٔم اَل  َٔ َؽأئ  َٕ  لٔهَٔصاوٕ أُٔمزُوا بٔاِل

ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفة، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ارب ےک رفز مہ ےن رفزہ ااطفر رک ایل وت )ل د استع دعب( وسرج لکن آای۔ اوبااسہم ےتہک

 ںیہ ںیم ےن اشہؾ ےس اہک ہک رھپ ولوگں وک اضقء رےنھک اک مکح دای ایگ ؟ ےنہک ےگل افر اچرہ یہ ایک اھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفة، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزہ دار وک ےق آ اجےئ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار وک ےق آ اجےئ

     1675    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، يىَّی و محنس بً وبيس ـياِسْ، محنس بً اُحٖ، یزیس بً ابی حبيب، ابومززوٗ، حرضت  :  راوی

 ِؽالة بً وبيس رضْ اهَّل تىالٰی ويہ

ثََيا  اََل َحسَّ َٔ  ِْ َيأِٔس ُس ابَِيا وُبَِيٕس الفَّ ثََيا َيِىََّی َوُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی مُ َحسَّ ًِ یَزٔیَس بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ َحنَّ

َّی اهَّلُ َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًَ وُبَِيٕس اِْلَِنَعارٔیَّ یَُحِس ُُ أَ ََِؽاَلَة بِ نِٔىُت  َُ اَل  َٔ  ٕٗ ًِ أَبٔی َمزُِزو َج َوَلِيهِٔه فٔی  َحبٔيٕب َو َه ََخَ لَّ َُ َوَلِيهٔ َو

 َِ ََِسَوا بٔإٔىَإئ  ٌَ َيُعوُمهُ  ٙٔىِْ ٔٔئُِت َیِووٕ كَا اَل أََجِل َوَل َٔ ِيَت َتُعوُمُه  ُ٘ ٌَّ هََذا یَِوْو  ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ ِلَيا یَا َر ُٕ َِ َب   رَشٔ

 نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل

 

ی، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، اوبرمزفؼ، رضحت اضفلة

فس

 ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی ف دمحم نب دیبع انط

دم وہےئ اس دؿ سج دؿ آپ رفزہ راھک رکےت ےھت۔ آپ ےن ربنت اوگناای افر اپین ایپ۔ مہ ےن رعض ایک اے رفامےت ںیہ ہک یبن ربآ

 اہلل ےک روسؽ! آج ےک رفز وت آپ ےک رفز وت آپ اک رفزہ رےنھک اک ومعمؽ اھت ؟ رفامای یج اہں نکیل ںیم ےن ےق یک یھت

ی، :  رافی

فس

 نب دیبع ریض اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی ف دمحم نب دیبع انط

 

دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، اوبرمزفؼ، رضحت اضفلة

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار وک ےق آ اجےئ
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     1676    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، وبيساهَّل، وَّی بً حسً بً ُلامیٌ ابوالصىثاٍ، حّغ  :  راوی ، ويس ْٰ وبيساهَّل بً وبسالرکیه، حٙه بً موس

 بً ٌيا ُ، ہصاو، ابً ُیریً، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ

ثََيا اِلحَ  یٔه َحسَّ ًُ َوِبسٔ اِلرَکٔ ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ثََيا َؤَّیُّ َحسَّ
ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ َحسَّ ًُ یُوىَُس ح و َحسَّ ثََيا ؤيَسْ بِ ًُ ُموَسْ َحسَّ َُٙه بِ

ًَ وَ  یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ ابِ ًِ هَٔصاوٕ َو ًُ ٌَٔيا ُٕ َجنٔيّىا َو ُِّغ بِ ثََيا َح ٌَ أَبُو الَصِىَثأئ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًٔ ًٔ بِ ًُ اِلَحَس ًِ بِ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو

َٕ اليَّئ  َىَلِيهٔ اِل َِ اَئ  َٕ َت ُِ ًِ ا َؽاَئ َوَلِيهٔ َوَم َٔ ََل  َِ ِيُئ  َٕ ًِ َذَرَوهُ اِل اَل َم َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َؽاُئ ِْ َظَّ

دیبع اہلل نب دبعارکلمی، مکح نب ومیس، ٰیسیع نب ویسن، دیبع اہلل، یلع نب نسح نب امیلسؿ اوبااثعشلء، صفح نب ایغث، اشہؾ، انب 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج وک وخد وخبد  ریسنی،

 )دفراؿ رفزہ( ےق آاجےئ اس رپ وت اضق ںیہن ےہ افر وج دمعا ےق رکے وت اس رپ )رفزہ یک( اضق ےہ۔

ویسن، دیبعاہلل، یلع نب نسح نب امیلسؿ اوبااثعشلء، صفح نب ایغث، اشہؾ،  دیبعاہلل نب دبعارکلمی، مکح نب وم،ٰی، ٰیسیع نب :  رافی

 انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار ےک ےئل وسماک رکان افر رسہم اگلان ۔

 فزفں اک ایبؿر :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل وسماک رکان افر رسہم اگلان ۔

     1677    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وثناٌ بً محنس بً ابی شیبہ، ابواُناويل مؤزب، مجالس، شىيْ، مِسوٗ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ِى  ًِ الصَّ ًِ ُمَجالٕٔس َو َنٔىيَل اِلُنَؤِزُب َو ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ ًٔ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ًُ ُمَحنَّسٔ بِ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ًِ َوائَٔصَة َحسَّ ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ ِْ َو ٔي
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ائٔٔه  ٔ خَٔعأل العَّ ًِ َخیِر لََّه ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت   الِسَواُک َٔ

 امثعؿ نب دمحم نب ایب ہبیش، اوباامسلیع ؤمدب، اجمدل، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن رفامای رفزہ دار یک رتہبنی تلصخ وسماک رکان ےہ ۔

 یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع امثعؿ نب دمحم نب ایب ہبیش، اوباامسلیع ؤمدب، اجمدل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل وسماک رکان افر رسہم اگلان ۔

     1678    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوالتقی ہصاو بً وبسالنلک حنصْ، بٕيہ، زبيسی، ہصاو بً رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ًِ هٔ  ثََيا الزُّبَِئسیُّ َو ُة َحسَّ ثََيا َبٕٔيَّ ُّْ َحسَّ ًُ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک اِلٔحِنٔص قِٔی هَٔصاُو بِ ثََيا أَبُو التَّ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ َصاؤ بِ

لََّه َوهَُو َظائْٔه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َتَحَل َر ِ٘ اَلِت ا َٔ  َوائَٔصَة 

اوبایقتل اشہؾ نب دبعانب ک یصمح،  ہیق، زدیبی، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفزے یک احتل ںیم رسہم اگلای ۔

 اوبایقتل اشہؾ نب دبعانب ک یصمح،  ہیق، زدیبی، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار وک ےنھچپ اگلان
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار وک ےنھچپ اگلان

     1679    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ً رشيس، مىنز بً ُلامیٌ، وبساهَّل بً برش، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ ایوب بً محنس رقی و زاؤز ب :  راوی

 اهَّل تىالٰی ويہ

ثََيا ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ زُ بِ ثََيا ُمَىنَّ اََل َحسَّ َٔ ًُ َرٔشيٕس  ِّیُّ َوَزاُوزُ بِ ٕس الزَّق ًُ ُمَحنَّ ثََيا أَیُّوُب بِ
ًِ اِْلَِونَ  َحسَّ ًُ برِٔشٕ َو ًِ َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔض َو

ِِرَطَ اِلَحأجُه َواِلنَ  لََّه أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة   ِحُجوُو أَبٔی َظالٕٔح َو

ؿ اویب نب دمحم ریق ف داؤد نب ردیش، رمعم نب امیلسؿ، دبعاہلل نب رشب، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایب

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس ہک ےنھچپ اگلےن فاےل افر وگلاےن ےن رفزہ وتڑ دای ۔

 اویب نب دمحم ریق ف داؤد نب ردیش، رمعم نب امیلسؿ، دبعاہلل نب رشب، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار وک ےنھچپ اگلان

     1680    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ابی  :  راوی  ٘ثیر، ابؤَلبہ، حرضت ثوباٌ رضْ اهَّل تىالٰی ويہاحنس بً یوُْ ُلیم، وبيساهَّل، شيہباٌ، یحٌ

ثٔی َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَْ بِ ٌُ َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ أَىَِبأَىَا َشِیَبا َلیٔمُّ َحسَّ َْ السُّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ َناَئ َحسَّ ُِ ٌَّ أَبَا أَ ثَىْٔ أَبُو ََٔٔلبََة أَ ٕ َحسَّ ر

 َُ اَل  َٔ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ثَُه َو ِِرَطَ اِلَحأجُه َواِلَنِحُجوُو َحسَّ وُل أَ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  نِٔىُت اليَّ
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 ی ا ؿ، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 
 ہ
ی

 

ص
ادمح نب ویفس یملس، دیبع اہلل، 

 ہی اراشد رفامےت انس ہک ےنھچپ اگلےن فاےل افر وگلاےن فاےل ےن رفزہ وتڑ دای ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 ی ا ؿ، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ہ
ی

 

ص
 ادمح نب ویفس یملس، دیبعاہلل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار وک ےنھچپ اگلان

     1681    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوُْ ُلیم ، وبيساهَّل ، شيہباٌ ، یحٌْ ، ابؤَلبہ، حرضت شساز بً اوس رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی ََٔٔل  ًِ َیِحٌَْ َو ٌُ َو ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ أَىَِبأَىَا َشِیَبا َلیٔمُّ َحسَّ َْ السُّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ ًَ أَِوٕس َحسَّ اَز بِ ٌَّ َشسَّ َّهُ أَِخبَرَُه أَ بََة أَى

 ٔ لََّه ب َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َْٔ َمَي َر ٔ ثََنانَٔی بَِیَيَنا هَُو یَِن ِهز ًِ الصَّ َنزَّ َوََّی َرُجٕل یَِحَتجُٔه َبِىَس َما َمَضْ ٔم َِ اِلَبٕٔئي 

ِِرَطَ اِلَحأجُه َواِلَنِحُجوُو  َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ َة َلِيَلّة   َورِشَ

 ی ا ؿ ، ییحی ، اوبالقہب، رضح
 ہ
ی

 

ص
ت دشاد نب افس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص ادمح نب ویفس یملس ، دیبع اہلل ، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت عیقب ےک رقبی اج رےہ ےھت اکی صخش رپ سگر وہا وج ےنھچپ وگلا راہ اھت راضمؿ یک ااھٹروہںی اترخی یھت وت 

 وگلاےن فاےل ےن رفزہ وتڑ دای ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےنھچپ اگلےن فاےل افر 

 ی ا ؿ ، ییحی ، اوبالقہب، رضحت دشاد نب افس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ہ
ی

 

ص
 ادمح نب ویفس یملس ، دیبعاہلل ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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  اگلانرفزہ دار وک ےنھچپ

     1682    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، محنس بً ِؽيل، یزیس بً ابی زیاز، مٕسه، حرضت وباس رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ًٔ أَبٔی  ًِ َیزٔیَس بِ َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل اِحَتَجَه َحسَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َسٕه َو ِٕ ًِ ٔم ٕ َو زٔیَاز

ْو  َه َوهَُو َظائْٔه ُمَِحٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

 یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، سیدی نب ایب زاید، مسقم، رضحت ہداس ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 )کیب فتق( ارحاؾ افر رفزے یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ ۔

 اہنعیلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، سیدی نب ایب زاید، مسقم، رضحت ہداس ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار ےک ےئل وبہس ےنیل اک مکح

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل وبہس ےنیل اک مکح

     1683    حسیث                               جلس اول  :  جلس

برک بً ابی شیبہ و وبساهَّل بً جزاح، ابواَلحوػ، زیاز بً وَلٔہ، ونزو بً مينوٌ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ظَّی ابو :  راوی

 اهَّل وليہ ونلہ وُله ويہا

 ٔ ًِ زٔیَاز ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو اََل َحسَّ َٔ ًُ اِلَجزَّاحٔ  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ٌٕ َو ًٔ َمِيُنو ًِ َوِنزٔو بِ َة َو َٔ ًٔ ؤََل  بِ

 ٔ ِبُل ف َٕ لََّه ُي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ ِوؤ َوائَٔصَة  ٔ العَّ  ی َشِهز
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 اوبرکب نب ایب ہبیش ف دبعاہلل نب رجاح، اوباالوحص، زاید نب العہق، رمعف نب ومیمؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہنع

 رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ ایصؾ ںیم وبہس ےل ایل رکےت ےھت ۔

 ف دبعاہلل نب رجاح، اوباالوحص، زاید نب العہق، رمعف نب ومیمؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 فملس اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل وبہس ےنیل اک مکح

     1684    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وَّی بً مسہز، وبيساهَّل، ٔاُه، حرضت وائصہ ظسيٕہ :  راوی

 ًِ ٔه َو ُٔ ا َٕ ًِ اِل ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو ٕ َو ًُ ُمِسهٔز ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ َوائَٔصَة 

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر َنا كَا َ٘ ِبُل َوهَُو َظائْٔه َوأَیُُِّٙه یَِنلُٔک إِٔربَُه  َٕ لََّه ُي َُ لََّه َیِنلُٔک إِٔربَهُ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َُ  َوَلِيهٔ َو

مس، رضحت اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک احتل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیبع اہلل، اق

ںیم وبہس ےل ایل رکےت ےھت افر  م ںیم ےس وکؿ اینپ وخاشہ رپ ااسی اایتخر راتھک ےہ۔ اسیج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ 

 وخاشہ رپ اایتخر ر ےتھ ےھت ۔

 ، یلع نب رہسم، دیبعاہلل، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقیاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 رفزہ دار ےک ےئل وبہس ےنیل اک مکح

     1685    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، مسله، شتیر بً شکل، حرضت حّعہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ًِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ بِ َحسَّ ًِ ُشَتیِر ًِ  ُمِسلٕٔه َو ًٔ َشکَٕل َو

ِبُل َوهَُو َظائْٔه  َٕ ٌَ ُي لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي َعَة أَ ِّ  َح

ر نب لکش، رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  

  

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، ش

 احتل ںیم وبہس ےل ایل رکےت ےھت ۔ہیلع فآہل فملس رفزہ یک 

ر نب لکش، رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی  

  

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل وبہس ےنیل اک مکح

     1686    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ِؽل بً ز٘ین، اَسائيل، زیس بً جبیر، ابویزیس ؼىْ :  راوی

 ٔ ًِ إ یِٕن َو َ٘ ًُ زُ ِؽُل بِ َّ ثََيا اِل ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َمِيُنوىََة َحسَّ ِْ َو ًِ أَبٔی َیزٔیَس الِؽىِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ًِ َزیِسٔ بِ ائٔيَل َو َِسَ

ًِ َرُجٕل  َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ئَٔل اليَّ ُُ اَلِت  َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي اَل َمِوََلةٔ اليَّ َٔ  ٌٔ بََّل اِمَزأََتُه َوهَُنا َظائَٔنا َٔ   

ا ِِرَطَ ِس أَ َٔ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ارسالیئ، زدی نب ریبج، اوبسیدی ینض، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابدنی رضحت ومیمہن ریض اہلل
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 اسیک ےہ ؟ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ایگ ہک رمد اینپ ویبی اک وبہس ےل ہکبج دفونں رفزہ دار وہں وت

 رفامای دفونں ےن ااطفر رک ایل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ارسالیئ، زدی نب ریبج، اوبسیدی ینض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار ےک ےئل ویبی ےک اسھت انٹیل

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےئل ویبی ےک اسھت انٹیل

     1687    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ابً ووٌ، حرضت ابزاہيه :  راوی

ًُ وُلَ  َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ْٗ َوََّی َحسَّ و َوزُ َوَمِِسُ ُِ اَل َزَخَل اِْلَ َٔ ًِ إٔبَِزاهٔيَه  ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ َة َو يَّ

َىُل  ِّ ٌَ َي اَلِت كَا َٔ َه یَُبارٔشُ َوهَُو َظائْٔه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اََل أَكَا َٕ َِ ِٔربٔهٔ َوائَٔصَة  ْٔ َُِٙٙه  ٌَ أَِمَل  َوكَا

ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، انب وعؿ، رضحت اربامیہ ےتہک ںیہ ہک انجب اوسد افر رسمفؼ اعہشئ یک دختم ںیم احرض وہےئ اوبرکب نب ایب 

افر درایتف ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک احتل ںیم اینپ ازفاج ےک اسھت ٹیل اجےت ےھت ؟ رفامےن ںیگل ااسی یھب 

  زایدہ اینپ وخاشہ رپ اقوب ر ےتھ ےھت ۔رک ےتیل ےھت نکیل فہ  م بس ےس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، انب وعؿ، رضحت اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 رفزہ دار ےک ےئل ویبی ےک اسھت انٹیل

     1688    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً خالس بً وبساهَّل واُفی، خالس بً وبساهَّل واُفی، وفاٍ بً ُائب، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہا

ثََيا  ٔفیُّ َحسَّ ُٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ اِلَوا ًُ َخالٔٔس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َوبَّإس َحسَّ ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ ائٔٔب َو ًٔ السَّ ًِ َوَفأئ بِ أَبٔی َو

اِب  َه لٔلصَّ ةٔ َورُکٔ ائٔٔه فٔی اِلُنَبارَشَ ٔ العَّ َٙبٔیر اَل ُرِخَغ لِٔل َٔ 

دمحم نب اخدل نب دبعاہلل فایطس، اخدل نب دبعاہلل فایطس، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ 

 ہک رمعم رفزہ دار ےک ےئل اس یک رتصخ ےہ افر وجاؿ ےک ےئل رکمفہ ےہ ۔

 اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل اہنعدمحم نب اخدل نب دبعاہلل فایطس، اخدل نب دبعاہلل فایطس، اطعء نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار اک تبیغ افر وہیبدہ وگیئ ںیم التبم وہان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار اک تبیغ افر وہیبدہ وگیئ ںیم التبم وہان

     1689    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونزو بً راِي، وبساهَّل بً مبارک، ابً ابی ذئب، ُىيس مٕبری، ابوُىيس مٕبری، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ اَل  َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو بُرِٔی َو ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ  ًِ أَبٔی ذٔئِٕب َو

َََِل حَ  ِوَل الزُّورٔ َواِلَجِهَل َواِلَىَنَل بٔهٔ  َٔ  ًِ ًِ َلِه یََس لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر ًَ ـََىاَمهُ َٔ ٌِ یََس اَجَة ِهَّلِل فٔی أَ
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ا  بَهُ َورَشَ

رمعف نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش وھجیٹ ابت اہجتل افر اہجتل رپ انلچ ہن وھچڑے وت اہلل اعتٰیل وک اس ےک اس اھکان انیپ

 یک وکیئ احتج ںیہن ۔ وھچڑےن

 رمعف نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار اک تبیغ افر وہیبدہ وگیئ ںیم التبم وہان

     1690    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ونزو بً راِي، وبساهَّل بً مبارک، اُامہ بً زیس، ُىيس مٕبری، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا َوِبُس اهَّلٔ  ًُ َرإِٔي َحسَّ ثََيا َوِنزُو بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  بُرِٔی َو ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ  ًِ ًٔ َزیِٕس َو اَمَة بِ َُ ُ ًِ أ ًُ اِلُنَباَرٔک َو  بِ

ائٕٔه لَ  َٔ ًُ َوُربَّ  ًِ ٔظَيأمهٔ إَٔلَّ اِلجُو لََّه ُربَّ َظائٕٔه َلِيَس َلهُ ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ ٔٔيَ َر َهزُ ِيَس َلهُ ٔم  أمهٔ إَٔلَّ السَّ

رمعف نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، ااسہم نب زدی، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اولں وک فآہل فملس ےن رفامای تہب ےس رفزہ دارفں وک رفزہ ںیم وھبک ےک العفہ ھچک احلص ںیہن افر تہب ےس )رات وک( ایقؾ رکےن ف

 اجےنگ ےک العفہ ھچک احلص ںیہن ۔

 رمعف نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، ااسہم نب زدی، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار اک تبیغ افر وہیبدہ وگیئ ںیم التبم وہان

     1691    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، جزیز، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو بَّأح أَىَِبأَىَا َجزٔیْز َو ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َل َر

ٌِ َجهٔ  ٔ ُِِث َوََل َیِجَهِل َوإ ََل َیزِ َِ ِه  ُ٘ ٌَ یَِوُو َظِوؤ أََحٔس َه إَٔذا كَا لَّ َُ ِّی اِمزُْؤ َظائْٔه َو ٔن ِل إ ُٕ ِلَي َِ  َل َوَلِيهٔ أََحْس 

دمحم نب ابصح، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج  م ںیم ےس یسک 

یک ابت رکے وت ہہک دے ہک ںیم رفزہ دار  ےک رفزہ اک دؿ وہ وت ےب وہدیگ افر اہجتل ےس ابز رےہ افر ارگ وکیئ اس ےک اسھت اہجتل

 وہں ۔

 دمحم نب ابصح، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحسی اک ایبؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اک ایبؿ

     1692    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، وبسالىزیز بً ظہيب، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ٔ ًٔ َمال ًِ أَىَٔس بِ ًٔ ُظَهِيٕب َو ٔ بِ ًِ َوِبسٔ اِلَىزٔیز ًُ َزیِٕس َو ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َّی  ٕک َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ
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ّة  َ٘ ُحورٔ بََز ٌَّ فٔی السُّ إٔ َِ وا  ُ لََّه َتَسَحَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای رحسی اھکای رکف ویکہکن رحسی ںیم ربتک ےہ ۔

 ہنعادمح نب دبعة، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اک ایبؿ

     1693    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً وباس رضْ اهَّل ويہمحنس بً بصار، ابووامز، زمىہ بً ظالح، ُلنہ، ورکمہ، حرضت اب :  راوی

َمَة وَ  ًِ ورِٔکٔ َلَنَة َو َُ  ًِ ًُ َظالٕٔح َو ثََيا َزِمَىُة بِ ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو َوأمز إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِْ َحسَّ ٔي ًِ اليَّ ًٔ َوبَّإس َو ًِ ابِ

ََحٔ َوََّی ٔظَياؤ اليََّهارٔ َتٔىیيُوا بَٔفَىاؤ السَّ ُِ اَل ا َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِيلُوَلٔة َوََّی َٔٔياؤ اللَِّئل  َظَّ َٕ  َوبٔاِل

دمحم نب اشبر، اوباعرم، زہعم نب اصحل، ہملس، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 امنز ںیم دمد احلص رکف ۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحسی ےک اھکےن ےس دؿ ےک رفزے ںیم افر دفرہپ وک وس رک دجہت یک

 دمحم نب اشبر، اوباعرم، زہعم نب اصحل، ہملس، رکعہم، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحسی دری ےس رکان
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی دری ےس رکان

     1694    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو زُتوائی، ٔتازة، اىس بً مالک، حرضت زیس بً ثابت رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ُتَوائِٔی َو ُِ ًِ هَٔصاوٕ السَّ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل  َحسَّ َٔ ًٔ ثَابٕٔت  ًِ َزیِٔس بِ ًٔ َمالٕٔک َو أَىَٔس بِ

 َٔ ِه بَِیَيُهَنا  َ٘ ُِٔلُت  ََلةٔ  ٔلَی العَّ ُِٔنَيا إ لََّه ثُهَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ىَا َمَي َر ِ ائَةٔ َخِنٔسیَن نیَّة َتَسَحَّ ِسُر رٔقَ َٔ  اَل 

سن نب امکل، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، اتقدة، ا

ای ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رحسی اک اھکان اھکای رھپ امنز ےک ےئل اےھٹ )رافی ےتہک ںیہ ہک( ںیم ےن اہک اؿ ےک درایمؿ انتک فہفق اھت۔ رفام

 اچپس آایت یک التفت ےک دقبر ۔

 ، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، اتقدة، اسن نب امکل، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی دری ےس رکان

     1695    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابوبرک بً وياط، واظه، زْ، حرضت حذيّہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ِ اَل َتَسَحَّ َٔ َة  َّ ًِ حَُذِي ٕ َو ْٓ ًِ زٔ ًِ َوأظٕه َو ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُت َمَي َر

ِنَس َلِه َتِفلُِي َوَلِيهٔ َو  ٌَّ الصَّ لََّه هَُو اليََّهاُر إَٔلَّ أَ َُ 
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یلع نب دمحم، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 اسھت رحسی اھکیئ دؿ وہ ایگ اھت ا  وسرج ںیہن الکن اھت ۔

 ، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی دری ےس رکان

     1696    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىس و ابً ابی وسی، ُلامیٌ تيیم، ابووثناٌ ىہسی، حرضت وبساهَّل بً مسىوز :  راوی ْٰ بً حٙيه، یحٌ  یحٌ

 ٔ ًِ أَب ٌَ التَِّيیٔمِ َو َلامِیَ ُُ  ًِ ًُ أَبٔی َؤسٓیٕ َو ٔىيٕس َوابِ َُ  ًُ ثََيا یَِحٌَْ بِ ٙٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَْ بِ ًِ َوِبٔس اَحسَّ ٌَ اليَِّهٔسِی َو هَّلٔ ی وُِثَنا

 ًِ ٌُ بََٔلٕل ٔم ِه أََذا ُ٘ ًَّ أََحَس اَل ََل یَِنَيَى َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٕ أَ ًٔ َمِسُىوز ٌُ لَٔیِيتَبَٔه بِ َُّه یَُؤِذ إٔى َِ  ٔ ُحورٔه ُُ

وَل َهََٙذا َوَل  ُٕ ٌِ َي ِجزُ أَ َّ ائُٔنُِٙه َوَلِيَس اِل َٔ َنائٔ ىَائُٔنُِٙه َولٔیَرِٔجَي  ٖٔ السَّ ُِ ُ ََٙذا َيِىتَرُٔؿ فٔی أ ًِ َه ٔٙ 

ٰییحی نب میکح، ٰییحی نب دعس ف انب ایب دعی، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ دہنی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اؿ دےتی ںیہ ہک وسےن فاال دیبار وہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای البؽ یک اذاؿ  م ںیم ےس یسک وک رحسی ےس ہن رفےک فہ اس ےئل اذ

اجےئ افر وج امنز ڑپھ راہ وہ فہ ولٹ اجےئ )افر رحسی اھک ےل( افر رجف ہی ںیہن ےہ ہکلب ہی ےہ آامسؿ ےک انکرفں ںیم وچڑایئ ںیم 

 )ومندار وہےن فایل رفا ے( ۔

 ی، رضحت دبعاہلل نب وعسمدٰییحی نب میکح، ٰییحی نب دعس ف انب ایب دعی، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ دہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دلج ااطفر رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دلج ااطفر رکان

     1697    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہل بً ُىس رضْ اهَّل ويہ ہصاو بً ونار و محنس :  راوی  بً ظباح، وبسالىزیز بً ابی حازو، ابوحازو، حرضتُ 

 ٔ ًِ أَب ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّْ َحسَّ ٔي ٌَّ اليَّ ِىٕس أَ َُ  ًٔ ِهٔل بِ َُ  ًِ يهٔ َو

ٕ َما َوجَّلُوا ا اَل ََل َیزَاُل اليَّاُس بَٔدیِر َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َِِفاَر َظَّ ٔ ِْ 

اشہؾ نب امعر ف دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولگ اس فتق کت الھبیئ رپ رںیہ ےگ بج کت ااطفر رکےن ںیم دلجی رکےت رںیہ ےگ ۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر ف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دلج ااطفر رکان

     1698    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً برش، محنس بً ونزو، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ برِٔشٕ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َو
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ٕ َما َوجَّلُوا الِ  َه ََل َیزَاُل اليَّاُس بَٔدیِر لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ اهَّلٔ َظَّ و ٌَّ اِلَيُهوَز یَُؤَِخُ إٔ َِ ّٔرِطَ   ّٔرِطَ َوِجلُوا اِل

فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ااطفر ںیم دلجی ایک رکف ویکہکن وہید ااطفر ںیم اتریخ ےن رفامای ولگ ریخ رپ رںیہ ےگ بج کت ااطفر ںیم دلجی رکےت رںیہ ےگ  م 

 رکےت ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااطفر رکان بحتسم ےہ َ  سک زیچ ےس رفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےس رفزہ ااطفر رکان بحتسم ےہ َ 

     1699    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وثناٌ بً ابی شیبہ، وبسالزحيه بً ُلامیٌ و محنس بً ِؽيل، ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً ِؽيل، واظه احول،  :  راوی

 حّعہ بيت ُیریً، رباب او الزائح بيت ظليي، حرضت ُلناٌ بً وامز رضْ اهَّل ويہ

َلامِیَ  ُُ  ًُ ثََيا َوِبُس الزَّحٔئه بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا وُِثَنا ثََيا َحسَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َُِؽِيٕل ح و َحسَّ  ًُ ُس بِ ٌَ َوُمَحنَّ

ًِ الزَّبَأب أُِو الزَّائٔٔح بِٔئت ُظَليِ  ًَ َو یرٔی ُٔ َعَة بِٔئت  ِّ ًِ َح ًِ َوأظٕه اِْلَِحَؤل َو َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ًٔ ُمَحنَّ ٌَ بِ ِلَنا َُ ًِ َوِنَها  ٕي َو

 َٔ  ٕ ٌِ َلِه یَ َوأمز إٔ َِ  ٕ رٔطِ َوََّی َتِنز ِّ ِلُي َِ ِه  ُ٘ ِِرَطَ أََحُس لََّه إٔذَا أَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ َّهُ اَل  إٔى َِ ِّرٔطِ َوََّی اِلَنأئ  ِلُي َِ جِٔس 

 ـَُهوْر 

نب لیضف، اعمص اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی، رابب اؾ  امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ ف دمحم نب لیضف، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم

ع، رضحت  نامؿ نب اعرم ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج 

صلی 

ارلاحئ تنب 
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ےس ااطفر رک ےل ویکہکن اپین اپک رکےن   م ںیم ےس وکیئ رفزہ ااطفر رکےن ےگل وت وجھکر ےس ااطفر رکے۔ ارگ وجھکر رسیم ہن وہ وت رھپ اپین

 فاال ےہ ۔

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ ف دمحم نب لیضف، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اعمص اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی،  :  رافی

ع، رضحت  نامؿ نب اعرم ریض اہلل ہنع

صلی 

 رابب اؾ ارلاحئ تنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ےس رفزہ یک تیب رکان افر یلفن رفزہ ںیم اایتخر

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات ےس رفزہ یک تیب رکان افر یلفن رفزہ ںیم اایتخر

     1700    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، خالس بً مدلس ٔرطانی، اُحٖ بً حازو، وبساهَّل بً ابی برک بً ونزو بً حزو، ُاله، ابً ونز،  :  راوی

 حرضت حّعہ رضْ اهَّل ويہا

 ًِ ًٔ َحازٔوٕ َو َٖ بِ َح ُِ ٔ ًِ إ َفَوانٔیُّ َو َٕ ًُ َمِدَلٕس اِل ثََيا َخالُٔس بِ
ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َوِنزٔو وَ َحسَّ ًٔ أَبٔی برَِکٔ بِ ِبسٔ اهَّلٔ بِ

َه ََل  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ َعَة  ِّ ًِ َح ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ الٕٔه َو َُ  ًِ ًٔ َحزِوٕ َو ًِ بِ ِؼُه ٔم ًِ َلِه َيرِفٔ ٔظَياَو لَٔن

 اللَِّئل 

ااحسؼ نب احزؾ، دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعف نب زحؾ، اسمل، انب رمع، رضحت ہصفح ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم رطقاین، 

 اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رات ےس رفزہ یک تین ہن رکے اس اک رفزہ ںیہن ۔

 نب احزؾ، دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعف نب زحؾ، اسمل، انب رمع، رضحت ہصفح اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم رطقاین، اقحس :  رافی

 ریض اہلل اہنع
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات ےس رفزہ یک تیب رکان افر یلفن رفزہ ںیم اایتخر

     1701    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، مجاہس، حرضت وائصہ :  راوی ْٰ ، رشیک، ـلحہ بً یحٌ ْٰ  اُناويل بً موس

اَلِت َزَخَل  َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ ُمَجاهٕٔس َو ًٔ َیِحٌَْ َو ًِ ـَِلَحَة بِ یْک َو ثََيا رَشٔ ًُ ُموَسْ َحسَّ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ وُل اهَّلٔ  َحسَّ ُُ َوََّیَّ َر

 َِ ِّی َظائْٔه  ٔن وُل إ ُٕ َي َِ وُل ََل  ُٕ َي َِ ِه َشِيْئ  ُ٘ اَل َهِل ؤِيَس َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِّرٔطُ َظَّ ُي َِ ُئٕيُه َوََّی َظِؤمهٔ ثُهَّ یُِهَسی َلَيا َشِيْئ 

ُيِى  َِ ٕة  َٔ ُج بَٔعَس ََّنا َمَثُل َهَذا َمَثُل الَّٔذی یرَِخُ اَلِت إٔى َٔ َْ َذا  ِي َ٘ ُِٔلُت  ِِرَطَ  اَلِت َوُربََّنا َظاَو َوأَ  ٔفی َبِىّؽا َویُِنٔسُک َبِىّؽأَ

دہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےت افر رفامےت اامسلیع نب ومیس، رشکی، ہحلط نب ٰییحی، اجم

اہمترے اپس ھچک ےہ۔ ںیم رعض رکیت ںیہن۔ آپ رفامےت رھپ ریما رفزہ ےہ افر اےنپ رفزے رپ اقمئ رےتہ رھپ وکیئ زیچ امہرے اہں 

رےنھک ےک دعب وتڑ یھب دےتی۔ )رافی ےتہک ںیہ( ںیم ےن رعض ایک ہی  دہہی آیت وت آپ رفزہ ااطفر رک ےتیل۔ رفامیت ںیہ ہک یھبک آپ رفزہ

 ویکں ؟ رفامےن ںیگل ہی اےسی یہ ےہ ےسیج وکیئ دصہق ےک ےئل ھچک اکنےل رھپ ھچک دے دے افر ھچک رفک ےل ۔

 اامسلیع نب وم،ٰی، رشکی، ہحلط نب ٰییحی، اجمدہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ اک ارادہ وہ افر حبص ےک فتق انجتب یک احتل ںیم اےھُٹ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ اک ارادہ وہ افر حبص ےک فتق انجتب یک احتل ںیم اےھُٹ
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     1702    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً جىسة، وبساهَّل بً ونز ٔاری،  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ونز بً زیيار، یحٌ

 حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

 ًِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َیِحٌَْ بِ ًٔ زٔیَيإر َو َوِنزٔو بِ

 َ َِٙىَبٔة َما أَى وُل ََل َوَرِب اِل ُٕ نِٔىُت أَبَا هَُزیَِزَة َي َُ اَل  َٔ ارِٔی  َٕ ًٔ َوِنزٕو اِل ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ أَِظَبَح َوهَُو ُجيُْب َجِىَسَة َو ُِٔلُت َم ا 

 َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ْس َظَّ رٔطِ ُمَحنَّ ِّ ِلُي اَلهُ َِ َٔ َه   لَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمع نب دانیر، ٰییحی نب مض ة، دبعاہلل نب رمع اقری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 بعک یک مسق ہی ابت ںیم ےن ںیہن یہک وج انجتب یک احتل ںیم حبص رکے فہ رفزہ ہن رےھک ہکلب )ہی ابت
ّ
( ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامیئ ےہ ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمع نب دانیر، ٰییحی نب مض ة، دبعاہلل نب رمع اقری، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ اک ارادہ وہ افر حبص ےک فتق انجتب یک احتل ںیم اےھُٹ

     1703    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً ِؽيل، مرطٓ، شىيْ، مِسوٗ، حرضت وائصہ :  راوی

 ٕٗ و ًِ َمِِسُ ِْ َو ِىٔي ًِ الصَّ ٕٓ َو ًِ ُمرَطِ َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة   َو

ُيِؤذٔىُُه بٔالعَّ  َِ َيأِتٔيهٔ بََٔلْل  َِ لََّه َیبٔيُت ُجيُّبا  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ رٔ اِلَنأئ ٔم ٔلَی َتَحسُّ أَىُِمزُ إ َِ َتٔسُل  ٍِ َي َِ وُو  ُٕ َي َِ  ٔ ََلة
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اَل َر  َٔ  ٌَ ٕ أَفٔی َرَمَؽا ِلُت لَٔىأمز ُٕ َِ  ْٓ اَل ُمرَطِ َٔ  ٔ ِجز َّ َنُي َظِوَتُه فٔی َظََلةٔ اِل ُِ
َ أ َِ ُج  هٔ ثُهَّ یرَِخُ ُٔ َواْئ َرأِ َُ ٌَیِرُُه  ٌُ َو  َمَؽا

رطمػ، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف،

احتل انجتب ںیم وہےت ہک رضحت البؽ آ رک امنز یک االطع دےتی۔ آپ اےتھٹ افر لسغ رکےت ےھجم آپ ےک رس ےس اپین اتکپٹ رظن آ راہ 

یک آفاز انسیئ دیتی۔ رطمػ ےتہک ںیہ ںیم ےن اعرم یبعش ےس وپاھچ ہک ہی  وہات۔ آپ ابرہ رشتفی ےل اجےت رھپ ےھجم امنز رجف ںیم آپ

 راضمؿ ںیم وہات اھت ےنہک ےگل راضمؿ افر ریغ راضمؿ ربارب ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، رطمػ، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ اک ارادہ وہ افر حبص ےک فتق انجتب یک احتل ںیم اےھُٹ

     1704    حسیث                               جلس اول  :  جلس

  بً ىنیر، وبيساهَّل، وبيساهَّل، حرضت ىاِيوَّی بً محنس، وبساهَّل :  راوی

 ُ أَِلُت أ َُ اَل  َٔ ًِ ىَإِٔي  ًِ وُبَِئس اهَّلٔ َو ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ الزَُّجٔل يُِعبُٔح َوهَُو َحسَّ َلَنَة َو َُ وَّ 

و ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ِوَو  َتٔسُل َویُتٔهُّ ُجيُْب یُزٔیُس العَّ ٍِ ًِ اِحتََٔلوٕ ثُهَّ َي ًٔ ََل ٔم ا َٔ ٔ ًِ اِلو َه ُيِعبُٔح ُجيُّبا ٔم
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُل اهَّلٔ َظَّ

 َظِوَمهُ 

تب یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، دیبع اہلل، رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک انج

 یک احتل ںیم آدیم حبص رکے افر رفزہ اک ارادہ یھب وہ ؟ وت رفامےن ںیگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجتب تبحص ےس وہیت ہن ہک

 االتحؾ ےس رھپ آپ لسغ رکےت افر وپرا رفزہ ر ےتھ ۔

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، دیبعاہلل، رضحت انعف :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہشیمہ رفزہ رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہشیمہ رفزہ رانھک

     1705    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، وبيساهَّل بً ُىيس، محنس بً بصار، یزیس بً ہاروٌ و ابوزاؤز، شىبہ، ٔتازة، مرطٓ بً  :  راوی

 وبساهَّل شدیر، حرضت وبساهَّل بً شدیر رضْ اهَّل ويہ

ًُ َبصَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔىيٕس ح و َحسَّ َُ  ًُ ثََيا وُبَِيُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َوأَبُو َزاُوَز َحسَّ ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ إر َحسَّ

اَل اليَّ  َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  ٔ َو ًٔ الِصِدیر ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٓٔ بِ ًِ ُمرَطِ َتاَزَة َو َٔ  ًِ ثََيا ُشِىَبُة َو الُوا َحسَّ َٔ ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي

ََل َظاَو َوََل  َِ ِِرَطَ َظاَو اِْلَبََس    أَ

نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب اشبر، سیدی نب اہرفؿ ف اوبداؤد، ہبعش، اتقدة، رطمػ نب دبعاہلل ریخش، رضحت دبعاہلل

اس ےن ہن رفزہ  ریخش ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ہشیمہ )البانہغ( رفزہ رےھک

 راھک ہن ااطفر ایک ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب دیعس، دمحم نب اشبر، سیدی نب اہرفؿ ف اوبداؤد، ہبعش، اتقدة، رطمػ نب دبعاہلل ریخش، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب ریخش ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 ہشیمہ رفزہ رانھک

     1706    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي، مسىز و ُّياٌ، حبيب بً بی ثابت، ابوالىباس مکی، حرضت وبساهَّل بً ونزو رضْ اهَّل تىالٰی  :  راوی

 ويہ

ًِ أَبٔی الِ  ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ًِ َحبٔئب بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ ٕ َو ًِ ٔمِسَىز ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ِِّی َو ًٔ  َىبَّأس اِلَنک َوِبٔس اهَّلٔ بِ

ًِ َظاَو اِْلَبََس  َه ََل َظاَو َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  َوِنزٕو 

یلع نب دمحم، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، بیبح نب یب اثتب، اوباابعلس یکم، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ہشیمہ رفزہ رےھک )فہ اےسی ےہ وگای ہک( اس ےن رفزہ راھک یہ ںیہن روسؽ اہلل

 یلع نب دمحم، فعیک، رعسم ف ایفسؿ، بیبح نب یب اثتب، اوباابعلس یکم، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ امہ ںیم نیت دؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت دؿ

     1707    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، شىبہ، اىس بً ُیریً، وبسالنلک بً ميہال، حرضت ميہال :  راوی

ًَ وَ  یرٔی ُٔ  ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُشِىَبُة َو ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ اِلنِٔيَهأل َحسَّ ًِ َوِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ

ًِ أَ  َة َوأَِر َو ٌَ َیأُِمزُ بٔٔعَياؤ اِلبٔئؾ ثَََل َُ َورِشَ َُّه كَا لََّه أَى َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر َة بٔيهٔ َو َة َوَخِنَس َورِشَ بََي َورِشَ
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ًُ َمِيُع  ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ٔ َحسَّ هِز َهِيَئٔة َظِوؤ السَّ َ٘ ٔ أَِو  هِز َعِوؤ السَّ َ٘ وُل هَُو  ُٕ ًِ أَىَٔس َوَي اْو َو ثََيا َهنَّ ًُ هََٔلٕل َحسَّ ٌُ بِ وٕر أَىَِبأَىَا َحبَّا

َّی اهَّلُ ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ُّْ َو ِئس َٕ ٌَ اِل ًٔ َمِلَحا َتاَزَة بِ َٔ  ًُ ثَىْٔ َوِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ َحسَّ یرٔی ُٔ  ًٔ اَل ابًِ بِ َٔ َه ىَِحَوُه  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

اْو َماَجَة أَِخَفأَ ُش   ِىَبُة َوأََظاَب َهنَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اسن نب ریسنی، دبعانب ک نب اہنمؽ، رضحت اہنمؽ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 امہ نیت اہلل ہیلع فآہل فملس اایّؾ ضیب ںیم ریتوہںی وچدوہںی دنپروہںی ےک رفزہ اک رفامای رکےت ےھت افر اراشد رفامےت ےھت ہک ہی )رہ

 رفزے رےنھک( زدنیگ رھب رفزہ رےنھک ےک ربارب ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اسن نب ریسنی، دبعانب ک نب اہنمؽ، رضحت اہنمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرفزفں اک  :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت دؿ

     1708    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ابومىاویہ، واظه احول، ابووثناٌ، حرضت ابوذر رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ٌَ َو ًِ أَبٔی وُِثَنا ًِ َوأظٕه اِْلَِحَؤل َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َو ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  

ََِذلَٔک َظِوُو ال  ٕ ًِ كُِل َشِهز ًِ َظاَو ثَََلثََة أَیَّاوٕ ٔم َه َم لَّ َُ ًِ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٖ َذلَٔک فٔی َ٘ٔتابٔهٔ َم َِأَىِزََل اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ َتِعٔسی  ٔ هِز سَّ

ةٔ أَیَّاوٕ  اِلَيِوُو بَٔىرِشَ َِ َلهُ َورِشُ أَِمَثالَٔها  َِ  َجاَئ بٔاِلَحَسَئة 

لہس نب ایب لہس، اوباعمفہی، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای سج ےن رہ امہ نیت دؿ رفزہ راھک وت ہی زامہن رھب ےک رفزے ںیہ )وثاب ےک اابتعر( اہلل اعتٰیل ےن اینپ اتکب ںیم اس یک 

 یئ وج وکیئ یھب  یکی الےئ وت اس وک اس اک دس انگ ےلم اگ وت اکی دؿ دس ےک ربارب وہا ۔دصتقی انزؽ رفام
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 لہس نب ایب لہس، اوباعمفہی، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت دؿ

     1709    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ٌيسر، شىبہ، یزیس رشک، مىاذة وسوی، حرضت مىاذہ وسویہ :  راوی

ًِ ُشِىَبَة وَ  ثََيا ٌُِيَسْر َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ اَلِت كَا َٔ ََّها  ًِ َوائَٔصَة أَى ًِ ُمَىاَذَة اِلَىَسؤیَّةٔ َو ًِ َیزٔیَس الِزِشٔک َو

اَلِت لَ  َٔ ًِ أَیِهٔ  ُِٔلُت ٔم  ٕ ًِ كُِل َشِهز َه َيُعوُو ثَََلثََة أَیَّاوٕ ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر ًِ أَیِهٔ كَا ًِ یَُبالٔی ٔم  ِه یَُٙ

رکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، سیدی رکش، اعمذة دعفی، رضحت اعمذہ دعفہی یتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اوب

ؿ اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت دؿ رفزہ راھک رکےت ےھت۔ ںیم ےن وپاھچ ہک وکؿ ےس نیت دؿ وت رفامای ہی ایخؽ ہن رفامےت ےھت ہک وک

 ںیہ )ہکلب الب نییعت نیت دؿ رفزہ ر ےتھ ےھت( ۔ ےس دؿ ےس دؿ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، سیدی رکش، اعمذة دعفی، رضحت اعمذہ دعفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے
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     1710    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، ابً ابی لبيس، ابوُلنہ، ابوُلنہ :  راوی

ٌُ بِ  َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َظِوؤ َحسَّ أَِلُت َوائَٔصَة َو َُ اَل  َٔ َلَنَة  َُ ًِ أَبٔی  ًٔ أَبٔی َلبٔيٕس َو ًِ ابِ ًُ وَُیِیَيَة َو

ِس  َٔ وَل  ُٕ َّْ َن ِّرٔطُ َحً ِس َظاَو َوُي َٔ وَل  ُٕ َّْ َن ٌَ َيُعوُو َحً اَلِت كَا َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ  اليَّ ِِرَطَ َوَلِه أََرُه َظاَو ٔم ٕ  أَ َشِهز

لٔيَّل  َٔ ٌَ إَٔلَّ  ٌَ َيُعوُو َشِىَبا ٌَ كُلَُّه كَا ٌَ َيُعوُو َشِىَبا ٌَ كَا ًِ َشِىَبا ًِ ٔظَيأمهٔ ٔم ثََر ٔم ِ٘ قُّ أَ َٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب دیبل، اوبہملس، اوبہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اعہشئ ےس یبن ےک رفزے ےک قلعتم 

 درایتف ایک۔ وت رفامای آپ رفزے ر ےتھ ےلچ اجےت ٰیتح ہک مہ ہی ےتہک ہک اب وت رفزہ یہ رںیھک ےگ افر رفزہ وموقػ رفام دےتی وت مہ ےتہک

 رںیھک ےگ افر رفزہ وموقػ رفام دےتی وت مہ ےتہک اب وت وموقػ یہ رک دای ںیم ےن ںیہن داھکی ہک آپ ےن ابعشؿ ےس اب وت رفزہ یہ

 زایدہ یسک ہنیہم رفزے رےھک وہں۔ آپ ل د رفز ےک العفہ وپرا ابعشؿ رفزے ر ےتھ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب دیبل، اوبہملس، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے

     1711    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً بصار، محنس بً جىرف، شىبہ، ابوبرش، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ أَبٔی برِٔشٕ َو ثََيا ُشِىَبُة َو ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َو ُجَبیِر

ولُ  ُُ ٌَ َر وَل ََل َيُعوُو َوَما َظا كَا ُٕ َّْ َن ِّرٔطُ َحً رٔطُ َوُي ِّ وَل ََل ُي ُٕ َّْ َن لََّه َيُعوُو َحً َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َو َشِهّزا ُمتََتابّٔىا إَٔلَّ اهَّلٔ َظَّ

ٔسَو اِلَنٔسیَيةَ  َٔ ٌَ ُمِيُذ   َرَمَؽا
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انب ہداس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت 

فملس رفزے ر ےتھ ٰیتح ہک مہ ےتہک ہک اب رفزہ وموقػ ہن رفامںیئ ےگ افر رفزہ وھچڑ دےتی ٰیتح ہک مہ ےتہک اب رفزہ ہن رںیھک ےگ افر 

 رےھک ۔ بج ےس دمہنی رشتفی الےئ لسلسم وپرا ہنیہم راضمؿ ےک العفہ یھبک رفزے ںیہن

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے

     1712    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابواُحٖ شاِعی ابزاہيه بً محنس بً وباس، ُّياٌ بً وییيہ، ونزو بً زیيار، ونزو بً اوس، حرضت وبساهَّل بً  :  راوی

 ونزو رضْ اهَّل ويہ

أِعٔیُّ 
َٖ الصَّ َح ُِ ٔ ثََيا أَبُو إ نِٔىُت  َحسَّ َُ اَل  َٔ ًٔ زٔیَيإر  ًِ َوِنزٔو بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًٔ اِلَىبَّأس َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ إٔبَِزاهٔيُه بِ

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ ًَ َوِنزٕو َي نِٔىُت َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ اَل  َٔ ًَ أَِوٕس  ٔلَی اهَّلٔ ٔظَياُو  أَحَ َوِنَزو بِ بُّ الِعَياؤ إ

 َ ٔلَی اهَّلٔ َوزَّ َوَجلَّ َظََلةُ َزاُوَز ك ََلةٔ إ رٔطُ یَِوّما َوأََحبُّ العَّ ِّ ٌَ َيُعوُو َیِوّما َوُي َّهُ كَا إٔى َِ ِّی ثُلَُثهُ َزاُوَز  َْ اللَِّئل َويَُعَّ ٌَ یََياُو نِٔع ا

هُ  َُ ُس ُُ  َوَیَياُو 

نب دمحم نب ہداس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعف نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع رفامےت اوب ااحسؼ اشیعف اربامیہ 

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل وک بس ےس زایدہ وبحمب رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اسیج رفزہ ےہ۔ آپ 

ر رکےت )رفزہ ہن ر ےتھ( افر اہلل اعتٰیل ےک اہں بس ےس زایدہ دنسپدیہ امنز رضحت داؤد ہیلع اکی دؿ رفزہ ر ےتھ افر اکی دؿ ااطف
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 االسلؾ یک ےہ آپ آدیھ رات کت وسےت افر اکی اہتیئ امنز ڑپےتھ افر اٹھچ ہصح رھپ وس اجےت ۔

 نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنعاوباقحس اشیعف اربامیہ نب دمحم نب ہداس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے

     1713    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، ٌيَلٌ بً جزیز، وبساهَّل بً مىبس زمانی، حرضت ابؤتازہ :  راوی

 ًٔ ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ٕ َو ًُ َجزٔیز ٌُ بِ ثََيا ٌَِيََل ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َوِبَسَة َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٔ َتاَزَة  َٔ ًِ أَبٔی  انِٔی َو َمِىَبٕس الزِمَّ

أَ  َٔ رٔطُ َیِوّما  ِّ ًِ َيُعوُو َیِوَمیِٔن َوُي َْ بَٔن ِي َ٘ وَل اهَّلٔ  ُُ َْ اهَّلُ َوِيُه َیا َر أب َرضٔ ًُ اِلَدفَّ اَل یَا اَل وَُنزُ بِ َٔ ُٖ َذلَٔک أََحْس  َل َویُٔفي

اَل َذلَٔک َظِوُو َزاُوَز  َٔ رٔطُ یَِوّما  ِّ ًِ َيُعوُو یَِوّما َوُي َْ بَٔن ِي َ٘ وَل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َٔ رٔطُ یَِوَمیِٔن  ِّ ًِ َيُعوُو َیِوّما َوُي َْ بَٔن ِي َ٘ اَل  َٔ

ُِٔت َذلَٔک  ِّی ـُوِ  َوزِٔزُت أَن

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت اوباتقدہ رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رعض 

افر اکی دؿ ااطفر رکے فہ اسیک ےہ ؟ آپ ےن رفامای یسک ںیم این قاتق یھب ےہ ؟ ایک اے اہلل ےک روسؽ ! وج صخش دف رفزے رےھک 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! وج اکی دؿ رفزہ رےھک افر اکی دؿ ااطفر رک فہ اسیک ےہ ؟ آپ ےن رفامای ںیم اچاتہ وہں ہک ےھجم ایکس 

 قاتق وہیت ۔

 اہلل نب دبعم زامین، رضحت اوباتقدہادمح نب دبعة، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رضحت ونح ہیلع االسلؾ یک رفزے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت ونح ہیلع االسلؾ یک رفزے

     1714    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُىيس بً ابی مزیه، ابً لہيىہ، جىرف بً ربيىہ، ابورفاس، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی

ًٔ َربٔيَىَة  ًِ َجِىرَفٔ بِ ًٔ َلهٔيَىَة َو ًِ ابِ ًُ أَبٔی َمزَِیَه َو ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  َّ َحسَّ إس أَى ًِ أَبٔی رٔفَ نَٔي َوِبَس َو َُ ُه 

هَِز إَٔلَّ  وُل َظاَو ىُوْح السَّ ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ وُل  ُٕ ًَ َوِنزٕو َي ّٔرِطٔ َوَیِوَو اِْلَِؼَهیاهَّلٔ بِ  َیِوَو اِل

اہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل لہس نب ایب لہس، دیعس نب ایب رممی، انب ہعیہل، رفعج نب رہعیب، اوبرفاس، رضحت دبع

ی ےک دؿ

ح

 

ض

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک رضحت ونح ہیلع االسلؾ ہشیمہ )افر البانہغ( رفزہ راھک رکےت ےھت رصػ رطف افر 

 رفزہ ہن ر ےتھ ےھت ۔

 ، اوبرفاس، رضحت دبعاہلل نب رمعلہس نب ایب لہس، دیعس نب ایب رممی، انب ہعیہل، رفعج نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امہ وشاؽ ںیم ھچ رفزے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ وشاؽ ںیم ھچ رفزے

     1715    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حار ُ ذماری، ابواُناٍ رحيْ، رُول اهَّل ظَّی اهَّل وليہ ونلہ  :  راوی ہصاو بً ونار، بٕيہ، ظسٔہ بً خالس، یحٌ
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 وُله ٘ے نزاز رکزہ ٌَلو حرضت ثوباٌ رضْ اهَّل ويہ

 ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٔ ثََيا َظَس ُة َحسَّ ثََيا َبٕٔيَّ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ نِٔىُت أَبَا  َحسَّ َُ اَل  َٔ َمارٔیُّ 
اِلَحار ُٔٔ الذَّ

َّی ا ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َمِولَی َر ًِ ثَِوبَا َّْ َو َناَئ الزََّحٔي ُِ ًِ أَ اَل َم َٔ َُّه  لََّه أَى َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

ّٔرِطٔ  َة أَیَّاوٕ َبِىَس اِل تَّ ُٔ َلُه َورِشُ أَِمَثالَٔها َظاَو  َِ ًِ َجاَئ بٔاِلَحَسَيةٔ  َئة َم ٌَ َتَناَو السَّ  كَا

اشہؾ نب امعر،  ہیق، دصہق نب اخدل، ٰییحی نب احرث ذامری، اوباامسء ریبح، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج دیع ارطفل ےک دعب ھچ دؿ رفزہ رےھک  رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 اس وک وپرے اسؽ ےک رفزفں اک وثاب ےلم اگ وج اکی  یکی الےئ اس وک اس اک دس انگ ارج ےلم اگ ۔

فملس ےک آزاد رکدہ  اشہؾ نب امعر،  ہیق، دصہق نب اخدل، ٰییحی نب احرث ذامری، اوباامسء ریبح، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل :  رافی

 الغؾ رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ وشاؽ ںیم ھچ رفزے

     1716    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ً محنس، وبساهَّل بً ىنیر، ُىس بً ُىيس، ونز بً ثابت، حرضت ابوایوب رضْ اهَّل ويہوَّی ب :  راوی

ًٔ ثَابٕٔت وَ  ًِ وَُنَز بِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ِىٔس بِ َُ  ًِ ٕ َو ًُ ىَُنیِر ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی أَیُّوَب 

َّی  ٔ اهَّلٔ َظَّ هِز َعِوؤ السَّ َ٘  ٌَ إل كَا ًِ َشوَّ ٌَ ثُهَّ أَِتَبَىُه بٔٔسٓتٕ ٔم ًِ َظاَو َرَمَؽا َه َم لَّ َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دعس نب دیعس، رمع نب اثتب، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اضمؿ ےک رفزے رےھک رھپ اس ےک دعب وشاؽ ںیم ھچ رفزے رےھک وت ہی ہشیمہ رفزہ رےنھک یک امدنن ےہ ۔فملس ےن رفامای وج ر
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 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دعس نب دیعس، رمع نب اثتب، رضحت اوباویب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل ےک راےتس ںیم اکی رفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راےتس ںیم اکی رفزہ

     1717    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ليث بً ُىس، ابً الہاز، ُہيل بً ابی ظالح، نىناٌ بً ابی وياط، حرضت ابوُىيس محنس بً رمح بً مہاجز :  راوی

 خسری رضْ اهَّل ويہ

ًٔ أَ  َهِئل بِ ُُ  ًِ ًٔ اِلَهازٔ َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ٔ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًٔ اِلُنَهأجز ًُ ُرِمٔح بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٌٔ بِ ِىَنا ًِ اليُّ بٔی َظالٕٔح َو

ًِ َظاَو یَِوّماأَ  لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  بٔئل اهَّلٔ بَاَوَس اهَّلُ  بٔی َويَّإط َو َُ فٔی 

ا ّّ ي ِبٔىیَن ََخٔ َُ ًِ َوِجهٔهٔ   بَٔذلَٔک اِلَيِوؤ اليَّاَر ٔم

انب اناہد، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس  دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل نب دعس،

اس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اہلل یک راہ ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک اہلل اعتٰیل اس یک فہج ےس دفزخ وک 

  ۔ےس رتس اسؽ )یک اسمتف ےک ربارب( دفر رفام دںی ےگ

دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل نب دعس، انب اناہد، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راےتس ںیم اکی رفزہ

     1718    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، اىس بً وياؿ، وبساهَّل بً وبسالىزیز ليثْ، مٕبری، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثَ  ًُ ؤَيإؿ َحسَّ ثََيا أَىَُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  بُرِٔی َو ِٕ ًِ اِلَن ُّْ َو ِيثٔ
ٔ اللَّ ًُ َوِبٔس اِلَىزٔیز َيا َوِبُس اهَّلٔ بِ

 ًِ بٔئل اهَّلٔ َزِحزََح اهَّلُ َوِجَهُه َو َُ ًِ َظاَو َیِوّما فٔی  لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ  ّّ ي ِبٔىیَن ََخٔ َُ  االيَّارٔ 

اشہؾ نب امعر، اسن نب ایعض، دبعاہلل نب دبعازعلسی یثیل، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اہلل ےک راےتس ںیم اکی دؿ رفزہ راھک اہلل اعتٰیل دفزخ وک اس ےس رتس اسؽ دفر رفام دںی ےگ ۔

 امعر، اسن نب ایعض، دبعاہلل نب دبعازعلسی یثیل، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اشہؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ رشت قی ںیم رفزہ یک امم تعن
ّ
 ای 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؾ رشت قی ںیم رفزہ یک امم تعن
ّ
 ای 

     1719    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، وبسالزحنً بً ُلامیٌ، محنس بً ونز، ابوُلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا َوِبُس  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َوِنزٕو َو ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًُ الزَّحٔئه بِ
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ٕب  َه أَیَّاُو ٔمىّْ أَیَّاُو أَكِٕل َورُشِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلنمح نب امیلسؿ، دمحم نب رمع، اوب

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ٰینم ںیم رےنہ ےک دؿ اھکےن ےنیپ ےک دؿ ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلنمح نب امیلسؿ، دمحم نب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؾ رشت قی ںیم رفزہ یک امم تعن
ّ
 ای 

     1720    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، حبيب بً ابی ثابت، ىاِي بً جبیر بً مفىه، حرضت برش بً  :  راوی

 ُحيه

ًِ َحبٔئب بِ  ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ ىَاِ ٔ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو ًٔ ُجَبیِر ٔي بِ

 ٖٔ ی رِشٔ َه َخَفَب أَیَّاَو التَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َحِيٕه أَ ُُ  ًٔ ًِ برِٔشٔ بِ ًٔ ُمِفٔىٕه َو ِّْس بِ اَل ََل یَِسُخُل اِلَجيََّة إَٔلَّ َن َٕ َِ

ٕب  ٔ اِْلَیَّاَو أَیَّاُو أَكِٕل َورُشِ ٌَّ َهٔذه ٔ  ُمِسلَٔنْة َوإ

 نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، انعف نب ریبج نب  معط، رضحت رشب نب  میح ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اایؾ رشتقی ںیم ہبطخ اراشد رفامای افر رفامای ہک تن ںیم رصػ املسمؿ اجےئ اگ افر ہی دؿ اھکےن ےنیپ ےک 

 دؿ ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، انعف نب ریبج نب  معط، رضحت رشب نب  میح :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ی رفزہ ےنھک یک امم تعب

ح

 

ض

 ویؾ ارطفل افر ویؾ اال 

 فزفں اک ایبؿر :   ابب

ی رفزہ ےنھک یک امم تعب

ح

 

ض

 ویؾ ارطفل افر ویؾ اال 

     1721    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً يىَّی تيیم، وبسالنلک بً ونیر، ٔزوہ، حرضت ابوُىيس رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، یحٌ

 ٕ ًٔ وَُنیِر ًِ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًُ َيِىََّی التَِّيیٔمُّ َو ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ؤل َحسَّ ُُ ًِ َر ٔىيٕس َو َُ ًِ أَبٔی  زََوَة َو َٔ  ًِ َو

ّٔرِطٔ  ًِ َظِوؤ یَِوؤ اِل َُّه ىََهی َو َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َوَیِوؤ اِْلَِؼَهیاهَّلٔ َظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب یلعی یمیت، دبعانب ک نب ریمع، زقہع، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ی ےک دؿ رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ۔

ح

 

ض

 ہیلع فآہل فملس ےن دیع ارطفل افر دیع اال

 یلعی یمیت، دبعانب ک نب ریمع، زقہع، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ی رفزہ ےنھک یک امم تعب

ح

 

ض

 ویؾ ارطفل افر ویؾ اال 

     1722    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ، زہزی، حرضت ابووبيس :  راوی

اَل َشهِٔسُت اِلٔىيَس َمَي وُ  َٔ ًِ أَبٔی وُبَِيٕس  ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  َبَسأَ َحسَّ َِ أب  ًٔ اِلَدفَّ َنَز بِ
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ِبَل الِ  َٔ  ٔ ََلة ًٔ اِلَيِوَمیِٔن یَِوؤ الِ بٔالعَّ ًِ ٔظَياؤ َهَذیِ لََّه ىََهی َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔ اَل إ َٕ َِ ّٔرِطٔ َویَِوؤ ُدِفَبةٔ 

 ًِ ٌَ ِٔيهٔ ٔم ًِ ٔظَيأمُِٙه َویَِوُو اِْلَِؼَهی َتأِكُلُو ِه ٔم ُ٘ َيِوُو ِرِٔطٔ َِ ّٔرِطٔ  ا یَِوُو اِل ُِٙٔٙه  اِْلَِؼَهی أَمَّ  َلِحٔه نُُس

لہس نب ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، رضحت اوبدیبع رفامےت ںیہ ہک ںیم دیع ںیم احرض وہا۔ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےک 

 اسھت آپ ےن ےلہپ امنز ڑپاھیئ ہبطخ اراشد رفامای افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں دونں ںیم رفزہ رےنھک ےس

ی وک  م اینپ عنم رفامای ویؾ ارطفل

ح

 

ض

ی۔ ویؾ ارطفل وت اہمترے ااطفر اک دؿ ےہ )راضمؿ ےک رفزفں ےس( افر ویؾ اال

ح

 

ض

 افر ویؾ اال

 رقابوینں اک وگتش اھکےت وہ۔

 لہس نب ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، رضحت اوبدیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج وک رفزہ رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج وک رفزہ رانھک

     1723    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 بً ٌيا ُ، اونض، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہابوبرک بً ابی شیبہ، ابومىاویہ و حّغ  :  راوی

ًِ أَبٔی َظ  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َوَح ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل ىََهی َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  الٕٔح َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِبَلُه أَِو یَِووٕ َبِىَسهُ َر َٔ ًِ َظِوؤ یَِوؤ اِلُجُنَىةٔ إَٔلَّ بَٔيِووٕ  َه َو لَّ َُ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ف صفح نب ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 رفامای اال ہی ہک اکی دؿ ےلہپ ای اکی دؿ دعب یھب رفزہ رےھک )وت اس یک ہیلع فآہل فملس ےن رصػ ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک ےس عنم

 ااجزت ےہ( ۔
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ف صفح نب ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج وک رفزہ رانھک

     1724    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ، حرضت محنس بً وباز بً جىرفہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، وبسالحنيس بً جبیر بً شیبہ :  راوی

 ًِ ًٔ َشِیَبَة َو ٔ بِ ًٔ ُجَبیِر ًِ َوِبٔس اِلَحنٔيسٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ َجِىرَفٕ  َحسَّ ًٔ َوبَّازٔ بِ ُمَحنَّسٔ بِ

ُٓ بٔالِ  ًَ َوِبٔس اهَّلٔ َوأَىَا أَـُو أَِلُت َجابَٔز بِ َُ اَل  اَل َنَىِه َٔ َٔ ًِ ٔظَياؤ یَِوؤ اِلُجُنَىٔة  َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٔي بَِئت أَىََهی اليَّ

 َوَرِب َهَذا اِلبَِئت 

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش، رضحت دمحم نب ہداد نب رفعج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن تیب اہلل ےک وطاػ 

اؿ رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعمج ےک دؿ رفزہ رےنھک ےس عنم ےک دفر

 رفامای؟ رفامای یج اہں اس رھگ ےک رب یک مسق ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش، رضحت دمحم نب ہداد نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج وک رفزہ رانھک

     1725    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 اُحٖ بً ميعور، ابوزاؤز شیباٌ، واظه، ذر، حرضت وبساهَّل بً مسىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ٕ َو ْٓ ًِ زٔ ًِ َوأظٕه َو ٌُ َو ثََيا َشِیَبا ًُ َمِيُعوٕر أَىَِبأَىَا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ لََّنا َرأَیُِت  َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  بِ

وَل اهَّلٔ َظ  ُُ رٔطُ یَِوَو اِلجُُنَىةٔ َر ِّ َه ُي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّ 

ااحسؼ نب روصنر، اوبداؤد ابیشؿ، اعمص، ذر، رضحت دبعاہلل نب دعسم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس وک ہعمج ےک رفز تہب مک ااطفر )رفزہ وموقػ( رکےت داھکی ۔

  نب روصنر، اوبداؤد ابیشؿ، اعمص، ذر، رضحت دبعاہلل نب دعسم ریض اہلل ہنعاقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہتفہ ےک دؿ رفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہتفہ ےک دؿ رفزہ

     1726    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً یوىس، ثور بً یزیس، خالس بً مىساٌ، حرضت وبساهَّل بً بِس :  راوی  ابوبرک بً ابی شیبہ، ويس

ًٔ َمِىَسا ًِ َخالٔٔس بِ ًٔ َیزٔیَس َو ًِ ثَِورٔ بِ ًُ یُوىَُس َو ثََيا ؤيَسْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ ًٔ بُِِسٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ َو

ِبٔت إَٔلَّ  لََّه ََل َتُعوُموا یَِوَو السَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر ِه إَٔلَّ وُوَز ؤَيٕب أَِو َٔ ُ٘ ٌِ َلِه َیجِٔس أََحُس إٔ َِ ِِتُرَٔؿ َوَلِيُِٙه   ِامَٔی ا

ًٔ َیزٔیَس  ًِ ثَِورٔ بِ ًُ َحبٔيٕب َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ َمِسَىَسَة َحسَّ ثََيا حَُنِيُس بِ ُه َحسَّ ِلَيُنعَّ َِ ًِ  لَٔحاَئ َشَجَزةٕ  ٌَ َو ًٔ َمِىَسا ًِ َخالٔٔس بِ َو

ََِذرَکَ ىَِحَوهُ َوِبٔس اهَّلٔ  لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَلِت  َٔ ًِ أُِختٔهٔ  ًٔ بُِِسٕ َو   بِ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت دبعاہلل نب رسب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
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د رفامای ہتفہ ےک دؿ رفض رفزہ ےک العفہ ہن روھک ارگ  م ںیم ےس یسک وک اھکےن وک ھچک ہن ےلم وت اوگنر یک اشخ ای درتخ فآہل فملس ےن اراش

یک اھچؽ یہ وچس ےل۔ رضحت دبعاہلل نب رسب اینپ ریشمہہ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی یہ اراشد 

 رفامای ۔

 نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت دبعاہلل نب رسباوبرکب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذی اہجحل ےک دس دونں ےک رفزے ۔

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذی اہجحل ےک دس دونں ےک رفزے ۔

     1727    حسیث                               لس اولج  :  جلس

 وَّی بً محنس، ابومىاویہ، اونض، مسله بفین، ُىيس بً جبیر، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ًٔ جُ  ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ ُمِسلٕٔه اِلَبٔفیٔن َو ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َو َبیِر

الُٔح ِٔي ًِ أَیَّاوٕ اِلَىَنُل العَّ لََّه َما ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر الُوا َٔ َٔ ًِ هَٔذهٔ اِْلَیَّاؤ َيِىىْٔ اِلَىرِشَ  ٔلَی اهَّلٔ ٔم َها أََحبُّ إ

َج بٔيَ  بٔئل اهَّلٔ إَٔلَّ َرُجْل ََخَ َُ اَل َوََل اِلجَٔهازُ فٔی  َٔ بٔئل اهَّلٔ  َُ وَل اهَّلٔ َوََل اِلجَٔهازُ فٔی  ُُ ًِ َذلَٔک َیا َر َلِه یَزِٔجِي ٔم َِ ٔسهٔ َوَمالٔهٔ  ِّ

 بَٔصِيٕئ 

 نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم نیطب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل اہنع ےک رفزے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یلع

فملس ےن رفامای اامعؽ اصہحل اہلل اعتٰیل وک اؿ دس دونں ںیم ابیق دونں ےس زایدہ وبحمب ف دنسپدیہ ںیہ۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

ےک راےتس ںیم اہجد یھب ںیہن ؟ رفامای اہلل ےک راےتس ںیم اہجد یھب ںیہن اّل  ہی ہک وکیئ رمد اجؿ امؽ تیمس ےلکن افر رھپ ھچک روسؽ ! اہلل 

 یھب ےل رک فاسپ ہن ولےٹ )ہکلب امؽ رخچ رک دے افر اجؿ یک رقابین دے دے( ۔
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 انب ہداس ریض اہلل اہنعیلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم نیطب، دیعس نب ریبج، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذی اہجحل ےک دس دونں ےک رفزے ۔

     1728    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 مسىوز بً واظل، ىہاس بً ٔہه، ٔتازة، ُىيس بً مسيب، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ ونز بً شیبہ بً وبيسة، :  راوی

َتاَزَة وَ  َٔ  ًِ ِهٕه َو َٔ  ًٔ أس بِ ًِ اليَّهَّ ًُ َوأظٕل َو ثََيا َمِسُىوزُ بِ ًٔ َوبٔيَسَة َحسَّ ًُ َشبََّة بِ ثََيا وَُنزُ بِ ًِ َحسَّ ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ

 َٔ ِبحَ أَبٔی هَُزیَِزَة  ُُ ٔلَی اهَّلٔ  ىَِيا أَیَّاْو أََحبُّ إ ًِ أَیَّاؤ السُّ لََّه َما ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ٌِ یَُتَىبََّس َلهُ ِٔيَها اَل  اىَهُ أَ

َيٕة َوَلِيَلٕة ِٔيهَ  َُ ٌَّ ٔظَياَو َیِووٕ ِٔيَها َلَيِىٔسُل ٔظَياَو  ٔ ًِ أَیَّاؤ اِلَىرِشٔ َوإ ِسرٔ ٔم َٕ  ا بَٔلِيَلةٔ اِل

 م، اتقدة، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

قہ

رمع نب ہبیش نب دیبعة، وعسمد نب فالص، اہنس نب 

 اؿ ںیم اکی اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امتؾ اایؾ ںیم اہلل اعتٰیل وک اؿ دس دونں یک ہدادت ےس زایدہ وکیئ ہدادت دنسپ ںیہن

 ادقلر ےک ربارب ےہ ۔

 

ی لة
 دؿ اک رفزہ اسؽ رھب ےک رفزفں ےک ربارب ےہ افر اکی رات )یک ہدادت( ل

 م، اتقدة، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

قہ

 رمع نب ہبیش نب دیبعة، وعسمد نب فالص، اہنس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذی اہجحل ےک دس دونں ےک رفزے ۔

     1729    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ہياز بً َسی، ابواَلحوػ، ميعور، ابزاہيه، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ٔ ًِ َوائ ٔ َو َوز ُِ ًِ اِْلَ ًِ إٔبَِزاهٔيَه َو ًِ َمِيُعوٕر َو ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤػ َو ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ وَل اهَّلٔ َحسَّ ُُ اَلِت َما َرأَیُِت َر َٔ َصَة 

َٔقُّ  لََّه َظاَو اِلَىرِشَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

امیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یھبک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل انہد نب رسی، اوباالوحص، روصنر، ارب

 فملس اؿ دس دونں ںیم رفزہ ر ےتھ ہن داھکی ۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، روصنر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعہف ںیم ونںی ذی اہجحل اک رفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ںیم ونںی ذی اہجحل اک رفزہ

     1730    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، ٌيَلٌ بً جزیز، وبساهَّل بً مىبس زمانی، حرضت ابؤتازہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕ َو ًُ َجزٔیز ٌُ بِ ثََيا ٌَِيََل ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ تَ  َحسَّ َٔ ًِ أَبٔی  انِٔی َو اَل َمِىَبٕس الزِمَّ َٔ اَزَة 

ٌِ یُٙرَِفَ  ِّی أَِحَتٔسُب َوََّی اهَّلٔ أَ ٔن َة إ َِ لََّه ٔظَياُو یَِوؤ رَعَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر ِبَلهُ َوالًَّْٔ َبِىَسهُ َٔ َٔ َيَة الًَّْٔ    السَّ

اوباتقدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم زامین، رضحت 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم اہلل ےس ادیم ےہ ہک رعہف ےک دؿ اک رفزہ اکی اسؽ ےلہپ افر اکی اسؽ دعب ےک انگوہں اک افکرہ وہ اجےئ 

 اگ ۔
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 رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم زامین، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ںیم ونںی ذی اہجحل اک رفزہ

     1731    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، یحسی بً حنزہ، اُحٖ بً وبساهَّل، وياؿ بً وبساهَّل، ابوُىيس خسری، حرضت ٔتازہ بً  :  راوی

 نىناٌ رضْ اهَّل ويہ

ًٔ َوِبٔس  ًِ ؤَيأؿ بِ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َو َٖ بِ َح ُِ ٔ ًِ إ ًُ َحِنزََة َو ثََيا َیِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ىٔ َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  يٕس اِلُدِسرِٔی اهَّلٔ َو

ًِ َظاَو یَِوَو رَعَ  وُل َم ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ  ٌٔ ًٔ اليُِّىَنا َتاَزَة بِ َٔ  ًِ َيْة أََماَمهُ َو َُ َة ٌرُٔفَ َلُه  َِ

َيْة َبِىَسهُ  َُ  َو

حد ی نب زمحہ، ااحسؼ نب دبع اہلل، ایعض نب دبع
ي 

اہلل، اوبدیعس دخری، رضحت اتقدہ نب امعنؿ ریض اہلل ہنع ایبؿ  اشہؾ نب امعر، 

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس سج ےن رعہف ےک دؿ رفزہ راھک اس ےک اکی اسؽ اےلگ افر 

 اکی اسؽ ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےئ اجںیئ ےگ ۔

حد ی نب زمح :  رافی
ي 

 ہ، اقحس نب دبعاہلل، ایعض نب دبعاہلل، اوبدیعس دخری، رضحت اتقدہ نب امعنؿ ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ںیم ونںی ذی اہجحل اک رفزہ
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     1732    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، حوشب بً وٕيل، مہسی وبسی، ورکمہ، حرضت ورکمہ :  راوی

ًُ َؤٕي ثَىْٔ َحِوَشُب بِ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ثَىْٔ َمِهٔسی  اِلَىِبٔسیُّ َو ٕل َحسَّ

ًِ َظِوؤ یَ  ََِسأَِلُتهُ َو اَل َزَخِلُت َوََّی أَبٔی هَُزیَِزَة فٔی بَِیتٔهٔ  َٔ َمَة  َّی ورِٔکٔ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أَبُو هَُزیَِزَة ىََهی َر َٕ َِ َِإت  َة بَٔىَز َِ ِوؤ رَعَ

َِإت  َة بَٔىَز َِ ًِ َظِوؤ یَِوؤ رَعَ لََّه َو َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، وحبش نب لیقع، دہمی دبعی، رکعہم، رضحت رکعہم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک رھگ اج رک اؿ ےس رعافت ںیم رعہف ےک رفزہ ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔ وت رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 رعہف ےک رفزہ ےس عنم رفامای۔ ہیلع فآہل فملس ےن رعافت ںیم

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، وحبش نب لیقع، دہمی دبعی، رکعہم، رضحت رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعوشرہ اک رفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہاعوشرہ اک 

     1733    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، یزیس بً ہاروٌ، ابً ابی ذئب ، زہزی، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ٌَ َو ًُ َهاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ  َحسَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوَة َو ًِ رُعِ ًِ الزُّهِزِٔی َو َو

َه َيُعوُو َواُشوَراَئ َوَیأُِمزُ بٔٔعَيأمهٔ  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب ایب ذبئ ، زرہی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اعوشرہ اک رفزہ وخد یھب ر ےتھ افر دفرسفں وک یھب اس اک مکح دےتی ۔

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب ایب ذبئ ، زرہی، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ اک رفزہ

     1734    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 یوب ، ُىيس بً جبیر ، حرضت ابً وباسُہل بً ابی ُہل ، ُّياٌ بً وییيہ ، ا :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ أَیُّوَب َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًٔ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  ُّْ َحسَّ ٔسَو الئَّي َٔ اَل  َٔ َوبَّإس 

َوَجَس اِلَيهُ  َِ لََّه اِلَنٔسیَيَة  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َٗ ِٔيهٔ َظَّ الُوا َهَذا َیِوْو أَىَِطی اهَّلُ ِٔيهٔ ُموَسْ َوأََِغَ َٔ اَل َما َهَذا  َٕ َِ وَز ُظيَّاّما 

ُّٖ بُٔنوَسْ ٔمِيُِٙه  ًُ أََح لََّه ىَِح َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ ا  ََِعاَمُه ُموَسْ ُشرِکّ  ٌَ َوِو ََِعاَمهُ َوأََمَز بٔٔعَيأمهٔ رٔفِ   

لہس نب ایب لہس ، ایفسؿ نب ہنییع ، اویب ، دیعس نب ریبج ، رضحت انب ہداس رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی 

رشتفی الےئ وت داھکی ہک وہیدویں اک رفزہ۔ آپ ےن درایتف رفامای ہی رفزہ اسیک ےہ ؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک اس دؿ اہلل اعتٰیل ےن 

ؾ وک اجنت اطع رفامیئ افر رفوعؿ وک رغؼ ایک۔ وت وم،ٰی ہیلع االسلؾ ےن وخد یھب رکشاےن ےک وطر رپ ہی رفزہ راھک افر وم،ٰی ہیلع االسل

آپ  دفرسفں وک یھب اس اک مکح دای۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مہ وم،ٰی ہیلع االسلؾ ےک  م ےس زایدہ دقحار ںیہ رھپ

 زہ راھک افر دفرسفں وک یھب اس اک مکح دای ۔ےن یھب اس دؿ رف

 لہس نب ایب لہس ، ایفسؿ نب ہنییع ، اویب ، دیعس نب ریبج ، رضحت انب ہداس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ اک رفزہ

     1735    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً ِؽيل ، حعین ، شىيْ ، حرضت محنس بً ظيفی :  راوی

سٔ  ًِ ُمَحنَّ ِْ َو ِىٔي ًِ الصَّ ًِ حَُعیِٕن َو َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َلَيا  َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ َظِيفٓٔیٕ  بِ

ُِٔلَيا ٔميَّا ـَٔىَه َو  َه یَِوَو َواُشوَراَئ ٔمِيُِٙه أََحْس ـَٔىَه اِلَيِوَو  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ وا َر أَتٔنُّ َِ اَل  َٔ ًِ َلِه یَِفَىِه  ا َم
ٔميَّ

ًِ َلِه یَ  ٌَ ـَٔىَه َوَم ًِ كَا َة َیِؤمُِٙه َم اَل َيِىىْٔ أَهَِل اِلَىزُؤؿ َحِوَل َبٕٔيَّ َٔ َة یَِؤمهِٔه  وا َبٕٔيَّ ِلیُتٔنُّ َِ ٔلَی أَهِٔل اِلَىزُؤؿ  لُوا إ ُٔ أَِر َِ ِفَىِه 

 اِلَنٔسیَيةٔ 

ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف ، نیصح ، یبعش ، رضحت دمحم نب یفیص رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعوشرہ 

دؿ ںیمہ رفامای ہک  م ںیم ےس یسک ےن آج ھچک اھکای مہ ےن رعض ایک ہک ضعب ےن اھکای افر ضعب ےن ںیہن اھکای۔ رفامای سج ےن ھچک اھکای 

افر سج ےن ھچک ہن اھکای دفونں اشؾ کت )ھچک ہن اھکںیئ افر رفزہ( وپرا رکںی افر دمہنی ےک ارطاػ ںیم اگؤں فاولں یک رطػ آدیم 

 یھب  ہیق دؿ ھچک ہن اھکںیئ ۔وجیھب ہک فہ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف ، نیصح ، یبعش ، رضحت دمحم نب یفیص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ اک رفزہ

     1736    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس ، و٘يي ، ابً ابی ذئب ، ٔاُه بً وباس، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل تىالٰی ويہا ٘ے ٌَلو وبساهَّل بً بً  :  راوی
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 ونیر

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ  ًٔ َوبَّإس َو ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ًٔ َوبَّإس َو ٕ َمِولَی ابِ ًٔ وَُنیِر  بِ

ًِ َبٕٔ  ٔ لََّه َلئ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوبَّإس  اَل أَبُو َوَّٓٔیٕ َرَواُه ابِ َٔ َي  ُٔ ا ًَّ اِلَيِوَو التَّ ابٕٔل َْلَُظوَم َٔ ٔلَی  يُت إ

ُّوَتُه َواُشوَراُئ  ٌِ َي َة أَ َِ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َزاَز ِٔيهٔ َمَدا ًِ ابِ ًُ یُوىَُس َو  أَِحَنُس بِ

 ےک الغؾ دبعاہلل نب نب ریمع ایبؿ رفامےت یلع نب دمحم ، فعیک ، انب ایب ذبئ ، اقمس نب ہداس، رضحت انب ہداس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ی ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ ںیم آدنئہ اسؽ کت زدنہ راہ وت ونںی اترخی وک یھب رفزہ روھکں اگ دفرس

 دنس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اس دخہش ےس ہک اعوشرہ اک رفزہ وھچٹ ہن اجےئ ۔

  ، فعیک ، انب ایب ذبئ ، اقمس نب ہداس، رضحت انب ہداس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک الغؾ دبعاہلل نب نب ریمعیلع نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ اک رفزہ

     1737    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً ُىس، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہا :  راوی

َّهُ ذرُٔکَ  ًٔ وَُنَز أَى ًِ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ ىَإِٔي َو ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ؤل اهَّلٔ َحسَّ ُُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ   ؤِيَس َر َظَّ

ٌَ یَِوّما َيُعوُمُه أَهُِل اِلَجاهٔ  َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ َه یَِوُو َواُشوَراَئ  لَّ َُ ٌِ َو ًِ أََحبَّ ٔمِيُِٙه أَ َن َِ لٔيَّةٔ 

ِلَيَسِوهُ  َِ َهُه  ًِ رَکٔ ِلَيُعِنهُ َوَم َِ  َيُعوَمُه 

نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  دمحم نب رحم، ثیل

ےہ ویؾ اعوشراء اک ذترکہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رفزہ الہ اجتیلہ رفزہ راھک رکےت ےھت  م ںیم ےس وج اچ
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 وھچڑ دے ۔ رفزہ رھک ےل افر وج اچےہ

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ اک رفزہ

     1738    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً وبسة، حناز بً زیس، ٌيَلٌ بً جزیز، وبساهَّل بً مىبس الزمانی، حرضت ابؤتازہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٕ َو ًُ َجزٔیز ٌُ بِ ثََيا ٌَِيََل ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ًُ َوِبَسَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُس بِ اَل َمِىَبٕس ال َحسَّ َٔ َتاَزَة  َٔ ًِ أَبٔی  انِٔی َو زِمَّ

َٙرِفَ  ٌِ یُ ِّی أَِحَتٔسُب َوََّی اهَّلٔ أَ ٔن لََّه ٔظَياُو یَِوؤ َواُشوَراَئ إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر ِبَلهُ َٔ َٔ َيَة الًَّْٔ    السَّ

سلامین، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےھجم اہلل ےس ادیم ےہ ہک ویؾ اعوشراء ےک رفزہ ےس سگہتش اسؽ ےک انگوہں اک افکرہ وہ اجےئ اگ ۔

  اسلامین، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنعادمح نب دبعة، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسومار افر رعمجات اک رفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وسومار افر رعمجات اک رفزہ
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     1739    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حنزہ، ثور بً یزیس، خالس بً مىساٌ، حرضت ربيىہ بً ٌاز :  راوی  ہصاو بً ونار، یحٌ

 ٌَ ًٔ َمِىَسا ًِ َخالٔسٔ بِ ًُ یَزٔیَس َو ثَىْٔ ثَِوُر بِ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّهُ َحسَّ ازٔ أَى ٍَ ًٔ اِل ًِ َربٔيَىَة بِ َو

ی ٔظَياَو أَلثَِيیِٔن َُ  ٌَ یََتََحَّ اَلِت كَا َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ ٔظَياؤ َر  َواِلَدنٔئس  أََل َوائَٔصَة َو

 ہیلع اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت رہعیب نب اغز ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس یبن یلص اہلل

 فآہل فملس ےک رفزفں ےک قلعتم درایتف ایک وت رفامےن ںیگل آپ وسومار افر رعمجات اک رفزہ ر ےتھ ےھت۔

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت رہعیب نب اغز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وسومار افر رعمجات اک رفزہ

     1740    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وباس بً وبسالىميه ويبری، ؼحاک بً مدلس، محنس بً رِاوہ، ُہيل بً ابی ظالح، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

اوَ  َِ ًٔ رٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َمِدَلٕس َو اُک بِ حَّ ثََيا الؽَّ ًُ َوِبسٔ اِلَىٔمئه اِلَىِيبَرٔیُّ َحسَّ ثََيا اِلَىبَّاُس بِ ًٔ أَبٔی َظالٕٔح َحسَّ َهِئل بِ ُُ  ًِ َة َو

ٌَ َيُع  لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔيهٔ َو ََّک َتُعوُو َو وَل اهَّلٔ إٔى ُُ َِٕٔيَل یَا َر وُو أَلثَِيیِٔن َواِلَدنٔيَس 

رٔفُ اهَّلُ ِٔيهَٔنا لٔکُِل ُمِسلٕٔه إَٔلَّ مُ  ٍِ ٌَّ یَِوَو أَلثَِيیِٔن َواِلَدنٔيَس َي ٔ اَل إ َٕ َِ َّْ أَلثَِيیِٔن َواِلَدنٔيَس  وُل َزِوُهَنا َحً ُٕ ًٔ َي ِهَتجَٔزیِ

 َيِعَفلَٔحا

 دبعامیظعل ربنعی، احضک نب دلخم، دمحم نب رافہع، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہداس نب
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ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسومار افر رعمجات اک رفزہ راھک رکےت ےھت۔ آپ ےس رعض ایک ایگ ہک اے اہلل ےک روسؽ ! آپ 

 ںیہ ؟ رفامای وسومار افر رعمجات وک اہلل اعتٰیل رہ املسمؿ یک ششخب رفام دےتی وساےئ دف عطق الکیم وسومار افر رعمجات اک رفزہ ر ےتھ

 رکےن فاولں ےک۔ رفامےت ںیہ ہک اؿ وک وھچڑ دف اتفہکیتق ہی حلص رک ںیل ۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہداس نب دبعامیظعل ربنعی، احضک نب دلخم، دمحم نب رافہع، لیہس نب ایب اصحل، اوباصحل، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارہش رحؾ ےک رفزے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارہش رحؾ ےک رفزے

     1741    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، و٘يي، ُّياٌ، جزیزی، ابوالسبيل، حرضت ابومجیبہ باہَّی :  راوی

 ًِ لٔئل َو ًِ أَبٔی السَّ ًِ اِلُجَزیِزِٔی َو ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ أَِو َحسَّ أَبٔی ُمجٔیَبَة اِلَباهَِّٔٔی َو

ًِ َوِنهٔ  َّْ اهَّلٔ أَىَا الزَُّجُل الَّٔذی أََتِیُتَک وَ  َو ِلُت یَا ىَٔي ُٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي اَل أََتِيُت اليَّ َنا لٔی أََری َٔ َِ اَل  َٔ ٔل  اَو اِْلَوَّ

وَل اهَّلٔ َما أَكَِلُت ـََىاّما بٔاليََّهارٔ َما أَكَِلُتهُ  ُُ اَل یَا َر َٔ ُِٔلُت  ٔجِسَنَک ىَاحَّٔل  َِّسَک  ٌِ ُتَىِذَب َن ًِ أََمَزَک أَ اَل َم َٔ إَٔلَّ بٔاللَِّئل 

اَل ُظِه َشِهَز العَّ  َٔ َِٔوی  ِّی أَ ٔن ُِٔلُت إ ٔ َویَِوّما َبِىَسُه  بِر اَل ُظِه َشِهَز العَّ َٔ َوی  ِٔ ِّی أَ ٔن وَل اهَّلٔ إ ُُ َِٔوی َیا َر ِّی أَ ٔن ُِٔلُت إ ٔ َویَِوَمیِٔن َبِىَسُه  بِر

اَل ُظ  ؤ َٔ ٔ َوثَََلثََة أَیَّاوٕ َبِىَسُه َوُظِه أَِشُهَز اِلَُحُ بِر  ِه َشِهَز العَّ

 ی ہ ابیلہ رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل ای اچچ ےن اہک ہک ںیم یبن 
ح ي
م

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، رجریی، اوبالیبسل، رضحت اوب

یہ صخش وہں وج سگہتش اسؽ آپ یک دختم ںیم احرض وہا اھت۔ رفامای  م یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک یبن ! ںیم ف

زمکفر گل رےہ وہ۔ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ںیم دؿ وک اھکان ںیہن اھکات ، رصػ رات وک اھکان اھکات وہں۔ رفامای ںیہمت سک ےن اہک 

ںیم )رفزہ رےنھک یک( ّوقت ےہ۔ رفامای ربص اک ہنیہم  ہک اینپ اجؿ وک ذعاب ںیم التبم رکف۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ!  ھج
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)راضمؿ( رفزہ روھک افر اےکس دعب )ہنیہم ںیم( اکی۔ ںیم ےن رعض ایک  ھج ںیم اس زادئ یک ّوقت ےہ۔ رفامای امہ ربص ےک رفزے روھک 

ےک رفزہ روھک افر اےکس دعب )رہ امہ( نیت افر اےکس دعب )رہ امہ( دف دؿ۔ ںیم ےن رعض ایک  ھج ںیم اس ےس زادئ ّوقت ےہ۔ رفامای امہ ربص 

 دؿ افر ارہش رحاؾ ےک رفزے رھک ول ۔

 ی ہ ابیلہ :  رافی
ح ي
م

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، رجریی، اوبالیبسل، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿرفزفں اک :   ابب

 ارہش رحؾ ےک رفزے

     1742    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، حسین بً وَّی، زائسة، وبسالنلک بً ونیر، محنس بً ميترش، حنيس بً وبسالزحنً حنیری،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ أَبٔی َش  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ اِلُنِيَترٔشٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َو ًٔ وَُنیِر ًِ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًِ َزائَٔسَة َو ًُ َوَّٓٔیٕ َو ثََيا اِلُحَسیُِن بِ ًِ ِیَبَة َحسَّ  َو

َّی اهَّلُ وَ  ِْ َظَّ ٔي ٔلَی اليَّ اَل َجاَئ َرُجْل إ َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًٔ اِلحِٔنیَرِٔی َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن َِِؽُل حَُنِئس بِ اَل أَیُّ الِعَياؤ أَ َٕ َِ َه  لَّ َُ َلِيهٔ َو

َو  اَل َشِهزُ اهَّلٔ الَّٔذی َتِسوُوىَُه اِلُنََحَّ َٔ  ٌَ ٔ َرَمَؽا  َبِىَس َشِهز

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئة، دبعانب ک نب ریمع، دمحم نب رشتنم، دیمح نب دبعارلنمح ریمحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اصبح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ےگل۔ راضمؿ ےک دعب بس ےس 

 ےہ ؟ رفامای اہلل اک ہنیہم ےسج  م رحمؾ ےتہک وہ۔زایدہ تلیضف نک رفزفں یک 

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئة، دبعانب ک نب ریمع، دمحم نب رشتنم، دیمح نب دبعارلنمح ریمحی، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارہش رحؾ ےک رفزے

     1743    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابزاہيه بً ميذر حزامی، زاؤز بً وفاٍ، زیس بً وبسالحنيس بً وبسالزحنً بً زیس بً خفاب، ُلامیٌ، ابوُلامیٌ  :  راوی

 حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوِبسٔ اِلَحنٔئس بِ َحسَّ  ثَىْٔ َزیُِس بِ ًُ َوَفإئ َحسَّ ثََيا َزاُوزُ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ًٔ ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ ًٔ َزیِسٔ بِ ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن

َّی اهَّلُ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ ًِ أَبٔيهٔ َو ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًِ أب َو ًِ ٔظَياؤ َرَجٕب  اِلَدفَّ لََّه ىََهی َو َُ  َوَلِيهٔ َو

اربامیہ نب ذنمر زحایم، داؤد نب اطعء، زدی نب دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب، امیلسؿ، اوبامیلسؿ رضحت انب ہداس 

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربج ےک رفزفں ےس عنم رفامای ۔

اربامیہ نب ذنمر زحایم، داؤد نب اطعء، زدی نب دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب، امیلسؿ، اوبامیلسؿ رضحت انب  :  افیر

 ہداس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  رفزےارہش رحؾ ےک

     1744    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، وبسالىزیز زراورزی، یزیس بً وبساهَّل بً اُامہ، حرضت محنس بً ابزاہيه :  راوی

 ُ ًٔ أ ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ َیزٔیَس بِ َراَوِرزٔیُّ َو ٔ السَّ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز بَّاحٔ َحسَّ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ًٔ اِلَهازٔ َو اَمَة بِ َُ

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

اَل َلُه َر  َٕ َِ ؤ  ٌَ َيُعوُو أَِشُهَز اِلَُحُ ًَ َزیِٕس كَا اَمَة بِ َُ ُ ٌَّ أ تََرَک أَِشُهَز إٔبَِزاهٔيَه أَ َِ اَّل  َه ُظِه َشوَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ

َّْ َماَت  اَّل َحً ؤ ثُهَّ َلِه یَزَِل َيُعوُو َشوَّ  اِلَُحُ

 دمحم نب ابصح، دبعازعلسی درافردی، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم، رضحت دمحم نب اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ااسہم نب زدی ارہش

رحؾ ےک رفزے راھک رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای وشاؽ ںیم رفزے راھک رکف وت اوہنں ےن ارہش 

 رحؾ وک وھچڑ دای افر اتفتق فافت وشاؽ ںیم رفزے ر ےتھ رےہ ۔

 اربامیہدمحم نب ابصح، دبعازعلسی درافردی، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم، رضحت دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دبؿ یک زوکة ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دبؿ یک زوکة ےہ

     1745    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيسة، حرضت ابوہزیزہ رضْ  :  راوی ابوبرک، وبساهَّل بً مبارک، مَحز بً ُلنہ وسنی، وبسالىزیز بً محنس، موس

 اهَّل تىالٰی ويہ

ثَ  َلَنَة اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ َُ  ًُ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ ًُ اِلُنَباَرٔک ح و َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٕس َجنٔيّىا َيا َوِبُس اِلَى َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ٌَ َو ًِ ُجِنَها ًٔ وُبَِيَسَة َو ًِ ُموَسْ بِ  لٔکُِل َشِيٕئ َزكَاْة َوَزكَاةُ َو

وُل ا ُُ اَل َر َٔ ْز فٔی َحٔسیثٔهٔ َو ِوُو َزاَز ُمَِحٔ ٔ اِلَجَسٔس العَّ بِر ُْ العَّ َه الِعَياُو نِٔع لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  هَّلٔ َظَّ

 اوبرکب، دبعاہلل نب ابمرک، رحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب دمحم، وم،ٰی نب دیبعة، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت

زوکة وہیت ےہ۔ دبؿ یک زوکة رفزہ ےہ۔ رحمز یک رفاتی ںیم ااضہف ےہ  ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ زیچ یک
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 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفزہ آداھ ربص ےہ۔

 اوبرکب، دبعاہلل نب ابمرک، رحمز نب ہملس دعین، دبعازعلسی نب دمحم، وم،ٰی نب دیبعة، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار وک رفزہ ااطفر رکاےن اک وثاب

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار وک رفزہ ااطفر رکاےن اک وثاب

     1746    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس، و٘يي، ابً ابی ليَّٰی و يىَّی، وبسالنلک وابومىاویہ، حجاج، وفاٍ، حرضت زیس بً خالس رضْ اهَّل  :  راوی

 تىالٰی ويہ

ًِ َوِبٔس اِلَنلٔٔک َوأَبُو  ًٔ أَبٔی َلِيََّی َوَخالٔی َيِىََّی َو ًِ ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحجَّ َحسَّ ًِ ُمَىاؤیََة َو ُهِه َو إج كُلُّ

 ٔ َ َظائ
َِرطَّ  ًِ لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ِْ ًٔ َخالٕٔس اِلُجَهىٔ ًِ َزیِسٔ بِ ًِ َوَفإئ َو ٌَ َلهُ ٔمِثُل أَِجزٔهِٔه ٔم ّنا كَا

ًِ أُُجورٔهِٔه َشِيّئا َغ ٔم ُٕ ٌِ یَِي ٔ أَ  ٌَیِر

 ٰیلیل ف یلعی، دبعانب ک فاوباعمفہی، اجحج، اطعء، رضحت زدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب

فزہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج یسک رفزہ دار اک رفزہ ااطفر رکاےئ وت اس وک یھب اس ےک ربارب وثاب ےلم اگ۔ ر

  ہن وہیگ۔دار ےک وثاب ںیم یمک یھب

 یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ٰیلیل ف یلعی، دبعانب ک فاوباعمفہی، اجحج، اطعء، رضحت زدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہ ااطفر رکاےن اک وثابرفزہ دار وک رفز

     1747    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ لدیم، محنس بً ونزو، معىب بً ثابت، حرضت وبساهَّل بً زبیر رضْ اهَّل تىالٰی  :  راوی ہصاو بً ونار، ُىيس بً یحٌ

 ويہنا

ًِ ُمِعَىٔب  ًُ َوِنزٕو َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَْ اللَِّدیٔمُّ َحسَّ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ ثَابٕٔت َو بِ

ِىٔس بِ  َُ َه ؤِيَس  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِِرَطَ َر اَل أَ َٔ  ٔ ٌَ َوأَكََل ـََىاَمُِٙه الزُّبَیِر ائُٔنو ِه العَّ ُ٘ ِِرَطَ ؤِيَس اَل أَ َٕ َِ ًٔ ُمَىاذٕ 

َٙةُ  ٔ  اِْلَبَِزاُر َوَظلَِّت َوَلِيُِٙه اِلَنََلئ

اشہؾ نب امعر، دیعس نب ٰییحی یمخل، دمحم نب رمعف، بعصم نب اثتب، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دعس نب اعمذ ےک اہں رفزہ ااطفر ایک وت داع دی ہک رفزہ دار اہمترے اہں ااطفر رکںی کین روسؽ اہلل

 ولگ اہمترا اھکان اھکںیئ افر رفےتش اہمترے ےئل داعںیئ رکںی ۔

  نب زریب ریض اہلل اعتٰیل امہنعاشہؾ نب امعر، دیعس نب ٰییحی یمخل، دمحم نب رمعف، بعصم نب اثتب، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار ےک اسےنم اھکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک اسےنم اھکان

     1748    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس و ُہل، و٘يي، شىبہ، حبيب بً زیس انعاری، ليَّٰی، حرضت او ونارہ رضْ اهَّل  :  راوی
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 تىالٰی ويہنا

ًِ حَ  ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا َو٘ٔيْي َو الُوا َحسَّ َٔ ِهْل  َُ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ بٔئب بِ َحسَّ ًٔ َزیِٕس اِْلَِنَعارِٔی َو

َْقَّ  َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت أََتاىَا َر َٔ ًِ أُِو وَُناَرَة  اُل َلَها َلِيََّی َو َٕ ًِ اِمَزأَةٕ يُ ٌَ َبِىُؾ َم َِکَا بَِيا إَٔلِيهٔ ـََىاّما 

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٕ َِ َىاُو َظلَِّت َوَلِيهٔ اِلَنََلئَٔٙةُ ؤِيَسُه َظائّٔنا  ائُٔه إَٔذا أُكَٔل ؤِيَسُه الفَّ َه العَّ لَّ َُ   َوَلِيهٔ َو

ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم ف لہس، فعیک، ہبعش، بیبح نب زدی ااصنری، ٰیلیل، رضحت اؾ امعرہ ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفامیت ںیہ

فملس امہرے اہں رشتفی الےئ آپ یک دختم ںیم اھکان شیپ ایک۔ ضعب احرضنی اک رفزہ اھت وت آپ یلص  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج رفزہ دار ےک اسےنم اھکان اھکای اجےئ وت رفےتش اس ےک ےیل داع رکےت ںیہ ۔

 نب زدی ااصنری، ٰیلیل، رضحت اؾ امعرہ ریض اہلل اعتٰیل امہنع اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم ف لہس، فعیک، ہبعش، بیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک اسےنم اھکان

     1749    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً معفی، بٕيہ، محنس بً وبسالزحنً، ُلامیٌ بً بزیسة، حرضت بزیسہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

 ًٔ ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ًٔ َو ًُ َوِبٔس الزَِّحَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُة َحسَّ ثََيا َبٕٔيَّ ی َحسَّ
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔيهٔ  وُل  بَُزیَِسَة َو ُُ َر

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ِّی َظائْٔه  ٔن اَل إ َٕ َِ َساُئ یَا بََٔلُل  ٍَ لََّه لٔبََٔلٕل اِل َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َيا اهَّلٔ َظَّ َٔ َه ىَأِكُُل أَِرَزا لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ٌَّ ال ٗٔ بََٔلٕل فٔی اِلَجئَّة أََشَىزَِت یَا بََٔلُل أَ َِِؽُل رِٔز َُٙة َما أُكَٔل ؤِيَسهُ َو ٔ رٔفُ َلُه اِلَنََلئ ٍِ ائَٔه ُتَسِبُح ؤَماُمُه َوَتِسَت  عَّ

دمحم نب یفصم،  ہیق، دمحم نب دبعارلنمح، امیلسؿ نب ربدیة، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؽ انہتش رکف۔ اوہنں ےن رعض ایک ہک ریما رفزہ ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفامای الب
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فآہل فملس ےن رفامای مہ اانپ رزؼ اھک رےہ ںیہ افر البؽ اک رزؼ تن ںیم ےہ۔ البؽ آپ وک ولعمؾ یھب ےہ ہک بج کت رفزہ دار ےک 

 اافغتسر رکےت ںیہ ۔اسےنم اھکای اجےئ اس یک ڈہایں حیبست رکیت ںیہ افر رفےتش اس ےک ےئل 

 دمحم نب یفصم،  ہیق، دمحم نب دبعارلنمح، امیلسؿ نب ربدیة، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعزہ دار وک اھکےن یک دوعت دی اجےئ وت ایک رکے؟

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعزہ دار وک اھکےن یک دوعت دی اجےئ وت ایک رکے؟

     1750    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ و محنس بً ظباح، ُّياٌ بً وییيہ، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ أَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔج َحسَّ ًِ اِْلرَِعَ ًِ أَبٔی الزِىَازٔ َو ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  اََل َحسَّ َٔ بَّاحٔ  ًُ العَّ ُس بِ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة بٔی َشِیَبَة َوُمَحنَّ َو

ٔلَی ـََىاوٕ َوهَُو َظائْٔه  ِه إ ُ٘ اَل إَٔذا زُعَٔی أََحُس َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ِّی َظائْٔه َو ٔن ِل إ ُٕ ِلَي َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 دار وہں ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  م ںیم ےس وکیئ رفزہ دار وہ افر اےس اھکےن یک دوعت دی اجےئ وت ہہک دے ہک ںیم رفزہ

 ف دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 وعزہ دار وک اھکےن یک دوعت دی اجےئ وت ایک رکے؟

     1751    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً یوُْ ُلیم، ابوواظه، ابً جزیج، ابوزبیر، حرضت جابز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ثََيا أَبُو َوأظٕه  َلیٔمُّ َحسَّ َْ السُّ ُُ ًُ یُو ثََيا أَِحَنُس بِ َّی  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ٕ ًِ َجابٔز ٔ َو ًِ أَبٔی الزُّبَیِر ًُ ُجَزیِٕج َو أَىَِبأَىَا ابِ

ٌِ َشاَئ َتَزَک  ٔ ٌِ َشاَئ ـَٔىَه َوإ إٔ َِ ِلُيجِٔب  َِ ٔلَی ـََىاوٕ َوهَُو َظائْٔه  ًِ زُعَٔی إ لََّه َم َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ادمح نب ویفس یملس، اوباعمص، انب رججی،

رفامای سج وک اھکےن یک دوعت دی اجےئ افر فہ رفزہ دار وہ وت دوعت وبقؽ رکے )افر احرض وہ اجےئ( رھپ ارگ اچےہ وت اھکےئ )افر اضق 

 رکےل( افر اچےہ وت ہن اھکےئ۔

 ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنعادمح نب ویفس یملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار یک داع رد ںیہن وہیت

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار یک داع رد ںیہن وہیت

     1752    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُىساٌ جہىْ، ُىس ابومجاہس ـائی، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ائِٔی َوك ِىٕس أَبٔی ُمَجاهٕٔس الفَّ َُ  ًِ ِْ َو ٌَ اِلجَُهىٔ ِىَسا َُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ أَبٔی ُمٔسلَّ َحسَّ ّة َو َٕ ٌَ ٔث ٌَ ا َة َوكَا

َه ثَََلثَْة ََل تَُززُّ َزِوَوتُُهِه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ّة َو َٕ رٔطَ  ٔث ِّ َّْ ُي ائُٔه َحً َٔماُو اِلَىازُٔل َوالعَّ ِْ ا
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َناؤ یَِوَو  ٍَ ٌَ اِل ُىَها اهَّلُ زُو َِ َّٔک َوَلِو َبِىَس  َوَزِوَوةُ اِلَنِملُوؤ َیزِ ى وُل بٔٔىزَّتٔی َْلَِنُّصَ ُٕ َنأئ َوَي َتُح َلَها أَبَِواُب السَّ ِّ اِلَٕٔياَمٔة َوُت

 حٔیٕن 

 یلع نب دمحم، فعیک، دعساؿ ،ینہ، دعس اوباجمدہ قایئ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت

وہیت، اامؾ اعدؽ ، رفزہ دار یک ااطفر کت افر ولظمؾ یک داع ہک اہلل اعتٰیل اےس رفز ایقتم ابدولں ےس افرپ ااھٹںیئ وصخشں یک داع رد ںیہن 

 اجےت ںیہ افر اہلل اعتٰیل رفامےت ںیہ ریمی زعت یک مسق !رضفر ریتی دمد رکفں 

ئ

ےگ افر اس ےک ےئل آامسؿ ےک درفازے وھکؽ دی 

 اگ وگ ھچک فتق ےک دعب۔

 نب دمحم، فعیک، دعساؿ ،ینہ، دعس اوباجمدہ قایئ، رضحت اوبرہریہ یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار یک داع رد ںیہن وہیت

     1753    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، وليس بً مسله، اُحٖ بً وبيساهَّل مسنی، وبساهَّل بً ابی مليٙہ، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً  :  راوی

 واػ رضْ اهَّل ويہ

 َٔ ًُ وُبَِئس اهَّلٔ اِلَنَسنٔیُّ  ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًُ ُمِسلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًَ أَبٔی َحسَّ نِٔىُت َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ اَل 

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ ًٔ اِلَىأػ َي ًَ َوِنزٔو بِ نِٔىُت َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ وُل  ُٕ ََٙة َي ٔ ُمَلِي ه ائٔٔه ؤِيَس ِرِٔطٔ ٌَّ لٔلعَّ ٔ َه إ لَّ َُ

 َٙ ًُ أَبٔی ُمَلِي اَل ابِ َٔ َىِت كُلَّ َلَسِوَوّة َما تَُززُّ  ُٔ أَلَُک بَٔزِحَنتَٔک الًَّْٔ َو ُِ ِّی أَ ٔن ِِرَطَ اللَُّههَّ إ وُل إَٔذا أَ ُٕ ًَ َوِنزٕو َي نِٔىُت َوِبَس اهَّلٔ بِ َُ  َة 

رٔفَ لٔی ٍِ ٌِ َت  َشِيٕئ أَ

ی ہہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
لل
 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، ااحسؼ نب دیبع اہلل دمین، دبعاہلل نب ایب 

ی ہہ ےتہک ںیہ ہک
لل
 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ااطفر ےک فتق رفزہ دار یک داع رد ںیہن وہیت۔ رضحت انب ایب 
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  ےن دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل امہنع وک ااطفر ےک فتق ہی داع امےتگن انس اے اہلل ! ںیم آپ وک آپ یک را ت اک فاہطس دے رک وج رہ زیچںیم

 وک اشلم ےہ دروخاتس رکات وہں ہک آپ ریمی ششخب رفام دےئجی۔

ی ہہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، اقحس نب دیبعاہلل دمین، دبعاہلل نب ایب  :  رافی
 لل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیع ارطفل ےک رفز رھگ ےس ےنلکن ےس لبق ھچک اھکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیع ارطفل ےک رفز رھگ ےس ےنلکن ےس لبق ھچک اھکان

     1754    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبارة بً مٍلس، ہصيه، وبيساهَّل بً ابی برک، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی

 ًٔ ًِ أَىَٔس بِ ًٔ أَبٔی برَِکٕ َو ًِ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ثََيا هَُصِيْه َو ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَل كَا َٔ َمالٕٔک 

َّْ یَِفَىَه َتَنَزإت  ّٔرِطٔ َحً ُج َیِوَو اِل َه ََل یرَِخُ لَّ َُ  َو

س، میشہ، دیبع اہلل نب ایب رکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع ارطفل 

ل

 

نع

ابجرة نب 

ے۔ ےک رفز ھچک

 

کلی

 

ن
 وھچاہرے اھکےئ ریغب ہن 

س، میشہ، دیبعاہلل نب ایب رکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

نع

 ابجرة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 دیع ارطفل ےک رفز رھگ ےس ےنلکن ےس لبق ھچک اھکان

     1755    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 جبارة بً مٍلس، ميسل ابً وَّی، ونز بً ظہباٌ، ىاِي، حرضت ابً ونز :  راوی

ًُ َوَّٓٔیٕ َحسَّ  ثََيا َمِيَسُل بِ ِلٔس َحسَّ ٍَ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َّی َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَل كَا َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ٌَ َو ًُ َظِهَبا ثََيا وَُنزُ بِ

ّٔرِطٔ  ةٔ اِل َٔ ًِ َظَس ِذَی أَِظَحابَُه ٔم ٍَ  ُي
َّْ ّٔرِطٔ َحً ُسو یَِوَو اِل ٍِ لََّه ََل َي َُ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

س، دنمؽ انب یلع، رمع نب ابہصؿ، انعف، رضحت انب

ل

 

نع

رمع رفامےت ںیہ ہک یبن دیع ارطفل ےک رفز دیعاگہ وک ہن اجےت ےھت  ابجرة نب 

بج کت اےنپ احصہب وک دصہق رطف ںیم ےس انہتش ہن رکفا دےتی )وج دصہق رطف آپ ےک اپس عمج وہات امنز دیع اجےن ےس لبق آپ 

 اسمنیک احصہب ںیم میسقت رفام دےتی( ۔

س، دنمؽ انب یلع، رمع نب ابہص :  رافی

ل

 

نع

 ؿ، انعف، رضحت انب رمعابجرة نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیع ارطفل ےک رفز رھگ ےس ےنلکن ےس لبق ھچک اھکان

     1756    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابوواظه، ثواب بً وتبہ مہزی، ابً بزیسة، حرضت بزیسة رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

ًٔ بَُزیَِسةَ  ًِ ابِ ًُ وُتَِبَة اِلَنِهزٔیُّ َو ثََيا ثََواُب بِ ثََيا أَبُو َوأظٕه َحسَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔيهٔ أَ  َو

َّْ َیزِٔجَي اهَّلُ وَ  ٌَ ََل َیأِكُُل یَِوَو اليََِّحٔ َحً َّْ َیأِكَُل َوكَا ّٔرِطٔ َحً ُج یَِوَو اِل ٌَ ََل یرَِخُ لََّه كَا َُ  َلِيهٔ َو

دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، وثاب نب ہبتع  رہی، انب ربدیة، رضحت ربدیة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع 
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ی وک )امنز ےس( فاسپ آےن کت ھچک ہن اھکےت۔ ارطفل ےک

ح

 

ض

ے افر دیع اال

 

کلی

 

ن
 رفز ھچک اھکےئ ریغب ہن 

 دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، وثاب نب ہبتع  رہی، انب ربدیة، رضحت ربدیة ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رم اجےئ افر اس ےک ذہم رراضمؿ ےک رفزے وہں نج وک وکاتیہ یک فہج ےس ہن راھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رم اجےئ افر اس ےک ذہم رراضمؿ ےک رفزے وہں نج وک وکاتیہ یک فہج ےس ہن راھک

     1757    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ٔتیبہ، وبثر، اشىث، محنس بً ُیریً، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہنا :  راوی ْٰ  محنس بً یحٌ

 َ ًِ ى ًَ َو یرٔی ُٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ أَِشَىَث َو ثََيا َوِبثَرُ َو ُٔتَِیَبُة َحسَّ ثََيا  ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًٔ وَُنَز  ًِ ابِ إِٔي َو

وُل اهَّلٔ ُُ ٙٔیْن َر ٌَ كُِل َیِووٕ ٔمِس ِلُيِفَىِه َوِيُه َمکَا َِ  ٕ ًِ َماَت َوَوَلِيهٔ ٔظَياُو َشِهز َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو   َظَّ

رر، اثعش، دمحم نب ریسنی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 

ی ی
ع

 فملس دمحم نب ٰییحی، ہبیتق، 

 ےن رفامای سج ےک ذےم ھچک رفزے وہں افر فہ وفت وہ اجےئ وت اس یک اجبن ےس رہ دؿ ےک دبےل اکی نیکسم وک اھکان الھکای اجےئ۔

رر، اثعش، دمحم نب ریسنی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

 

ی ی
ع

 دمحم نب ٰییحی، ہبیتق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےک ذےم ذنر ےک رفزے وہں افر فہ وفت وہ اجےئ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 سج ےک ذےم ذنر ےک رفزے وہں افر فہ وفت وہ اجےئ

     1758    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً ُىيس، ابوخالس احنز، اونض، مسله، بفین و حٙه و ُلنہ بً ٘ہيل، ُىيس بً جبیر و وفاٍ و مجاہس،  :  راوی

 حرضت ابً وباس اهَّل ويہنا

ًِ ُمِسلٕٔه اِلَبٔفیٔن َواِلحَ  ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ٔىيٕس َحسَّ َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ َٙٔه َو َحسَّ َهِيٕل َو ُ٘  ًٔ َلَنَة بِ َُ

َّی اهَّلُ َوَليِ  ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي اَل َجائَِت اِمَزأَْة إ َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ ٕ َوَوَفإئ َوُمجاهٕٔس َو ًٔ ُجَبیِر ٔىئس بِ وَل اهَّلٔ َُ ُُ اَلِت َیا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ هٔ َو

ًٔ ُمتََتا ٌَّ أُِخًْٔ َماَتِت َوَوَلِيَها ٔظَياُو َشِهَزیِ ٔ اَل إ َٔ اَلِت بَََّی  َٔ ٔؽیَيُه  ِٕ ِئت َت ُ٘ ًْ أَ ٌَ َوََّی أُِختٔٔک َزیِ اَل أََرأَیِٔت َلِو كَا َٔ بَٔىیِٔن 

 ُّٖ ُّٖ اهَّلٔ أََح َح َِ 

ل، دیعس نب ریبج ف اطعء ف اجمدہ، رضحت انب ہداس اہلل امہنع 
 ی 
کہ

دبع اہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، اشمع، ملسم، نیطب ف مکح ف ہملس نب 

ںیہ ہک اکی اخوتؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض رکےن ںیگل اے اہلل ےک روسؽ ریمی رفامےت 

ریشمہہ اک ااقتنؽ وہ ایگ۔ اس ےک ذےم لسلسم دف امہ ےک رفزے ےھت۔ رفامای اتبؤ ارگ اہمتری ریشمہہ ےک ذہم رقض وہات  م ادا رکںیت۔ 

 ۔ رفامای وت اہلل اک قح زایدہ اس القئ ےہ ہک ادا ایک اجےئ۔رعض رکےن ںیگل ویکں ںیہن رضفر

ل، دیعس نب ریبج ف اطعء ف اجمدہ، رضحت انب ہداس اہلل  :  رافی
 ی 
کہ

دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، اشمع، ملسم، نیطب ف مکح ف ہملس نب 

 امہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک ذےم ذنر ےک رفزے وہں افر فہ وفت وہ اجےئ

     1759    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 زہیر بً محنس، وبسالززاٗ، ُّياٌ، وبساهَّل بً وفاٍ، ابً بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی

 ًُ ثََيا ُزَهیِرُ بِ َٔ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ  ًٔ بَُزیَِسَة َو ًِ ابِ ًٔ َوَفإئ َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ٗٔ َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ٕس َحسَّ اَل َجائَِت ُمَحنَّ

ِّی َماَتِت َوَوَليِ  ٌَّ أُم ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ اَلِت یَا َر َٕ َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي اَل َنَىِه اِمَزأَْة إ َٔ َِأَُظوُو َوِيَها   َها َظِوْو أَ

زریہ نب دمحم، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، دبعاہلل نب اطعء، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ اکی اخوتؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ریمی فادلہ ےک ذہم رفزہ ےھت، اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ۔ ایک ںیم اؿ یک اجبن 

 ؟ رفامای یج۔ ےس رفزے رھک ولں

 زریہ نب دمحم، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، دبعاہلل نب اطعء، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج امہ راضمؿ ںیم املسمؿ وہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج امہ راضمؿ ںیم املسمؿ وہ

     1760    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبساهَّل بً مالک، حرضت وفيہ بً ُّياٌ بً  :  راوی ، احنس بً خالس وہيْ، محنس بً اُحٖ، ويس ْٰ محنس بً یحٌ

 وبساهَّل بً ربيىہ

ثََيا  ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ ؤيَسْ بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًُ إ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُّْ َحسَّ ًُ َخالٕٔس اِلَوهِٔي أَِحَنُس بِ

ؤل اهَّلٔ  ُُ ٔسُموا َوََّی َر َٔ  ًَ ُِِسىَا الَّٔذی ثََيا َو اَل َحسَّ َٔ ًٔ َربٔيَىَة  ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ٌَ بِ َيا ِّ ُُ  ًٔ َة بِ َّی اَؤفيَّ لََّه  َظَّ َُ هَّلُ َوَلِيهٔ َو

َلُنوا َظ  ُِ ا أَ َلنَّ َِ ُٔبَّّة فٔی اِلَنِسجٔسٔ  َب َوَلِيهِٔه  َِرَضَ  ٌَ َٔسُٔموا َوَلِيهٔ فٔی َرَمَؽا اَل َو َٔ  ْٕ ََلؤ َثٕٔي ُِ ٔ ًِ بٔإ اُموا َما بَقَٔی َوَلِيهِٔه ٔم
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 ٔ ِهز  الصَّ

اہلل نب امکل، رضحت ہیطع نب ایفسؿ نب دبعاہلل نب رہعیب رفامےت ںیہ ہک دمحم نب ٰییحی، ادمح نب اخدل فیبہ، دمحم نب ااحسؼ ، ٰیسیع نب دبع

امہرا فدف روسؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہا اھت۔ اوہنں ےن ںیمہ فیقث ےک االسؾ الےن ےک قلعتم اتبای ہک فہ راضمؿ ںیم احرض 

 فہ املسمؿ وہ ےئگ وت ابیق ہنیہم رفزے رےھک۔ دختم وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم ںیم اؿ ےک ےئل ہبق وگلاای بج

 دمحم نب ٰییحی، ادمح نب اخدل فیبہ، دمحم نب اقحس، ٰیسیع نب دبعاہلل نب امکل، رضحت ہیطع نب ایفسؿ نب دبعاہلل نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فدن یک ااجزت ےک ریغب ویبی اک رفزہ رانھکاخ 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اخ فدن یک ااجزت ےک ریغب ویبی اک رفزہ رانھک

     1761    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہصاو بً ونار، ُّياٌ بً وییيہ، ابوزىاز، ارعج، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی هَُزیِ  ٔج َو ًِ اِْلرَِعَ ٔ َو ًِ أَبٔی الزِىَاز ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ِْ َظَّ ًِ الئَّي َزَة َو

 ٔ ٔ َشِهز ًِ ٌَیِر اَل ََل َتُعوُو اِلَنزِأَةُ َوَزِوُجَها َشاهْٔس َیِوّما ٔم َٔ َه  لَّ َُ ٌَ إَٔلَّ بٔإٔذِىٔهٔ  َو  َرَمَؽا

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای اخفدن یک وموجدیگ ںیم اس یک ااجزت ےک ریغب ویبی راضمؿ ےک العفہ اکی دؿ یھب رفزہ ہن رےھک ۔

 ؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اخ فدن یک ااجزت ےک ریغب ویبی اک رفزہ رانھک

     1762    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حناز، ابووواىہ، ُلامیٌ، ابوظالح، حرضت ابوُىيس رضْ اهَّل ويہ :  راوی  محنس بً یحٌ

ًِ أَبٔی َظا ٌَ َو َلامِیَ ُُ  ًِ ثََيا أَبُو َوَواىََة َو ازٕ َحسَّ ًُ َحنَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ىََهی َحسَّ َٔ ٔىيٕس  َُ ًِ أَبٔی  لٕٔح َو

ٌٔ أَِز  ًَ إَٔلَّ بٔإٔذِ ٌِ َيُعِن َه الِيَساَئ أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَّ َر  َوأجهٔ

 دمحم نب ٰییحی نب امحد، اوبوعاہن، امیلسؿ، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 وعروتں وک اخفدن یک ااجزت ےک ریغب )یلفن( رفزے ےنھک ےس عنم رفامای۔

 حل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنعدمحم نب ٰییحی نب امحد، اوبوعاہن، امیلسؿ، اوباص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امہمؿ زیمابؿ یک ااجزت ےک ریغب رفزہ ہن رےھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ زیمابؿ یک ااجزت ےک ریغب رفزہ ہن رےھک

     1763    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً زاؤز و خالس بً ابی یزیس، ابوبرک مسنی، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ  :  راوی ْٰ اززی، موس محنس بً یحٌ

 ظسيٕہ رضْ اهَّل ويہا

ثََيا  اََل َحسَّ َٔ ًُ أَبٔی یَزٔیَس  ًُ َزاُوَز َوَخالُٔس بِ ثََيا ُموَسْ بِ ًُ َیِحٌَْ اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ هَٔصاؤ بِ أَبُو برَِکٕ اِلَنَسنٔیُّ َو
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َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ َوائَٔصَة َو ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ََل َيُعوُو إَٔلَّ بٔإٔذِىٔهِٔه رُعِ َِ ِووٕ  َٕ اَل إَٔذا ىَزََل الزَُّجُل بٔ َٔ 

دمحم نب ٰییحی ازدی، وم،ٰی نب داؤد ف اخدل نب ایب سیدی، اوبرکب دمین، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس 

 صخش یسک وقؾ اک امہمؿ وہ وت اؿ یک ااجزت ےک ریغب رفزہ ہن رےھک ۔ رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج

 دمحم نب ٰییحی ازدی، وم،ٰی نب داؤد ف اخدل نب ایب سیدی، اوبرکب دمین، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھک ان اھک رک رکش رکےن فاال رفزہ رھک رک ربص رک ےن فاےل ےک ربارب ےہ ۔

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اھک ان اھک رک رکش رکےن فاال رفزہ رھک رک ربص رک ےن فاےل ےک ربارب ےہ ۔

     1764    حسیث                               جلس اول  :  جلس

يىٕوب بً حنيس بً كاُب، محنس بً مىً، مىً، وبساهَّل وبساهَّل اموی، مىً بً محنس، حيملہ بً وَّی اُلیم،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًٔ َوِبسٔ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٕ َو ًُ َمِى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕب َحسَّ ُٔ ًٔ كَا ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُٕ ثََيا َيِى ًٔ  اهَّلٔ َحسَّ ًٔ بِ ًِ َمِى اِْلَُمؤِی َو

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة َو َلیٔمِ َو ُِ ًٔ َوَّٓٔیٕ اِْلَ ًِ َحِيَمَلَة بِ ٕس َو ارٔکُ بَٔنِيزَٔلةٔ  ُمَحنَّ اؤُه الصَّ اَل الفَّ َٔ َّهُ  أَى

 ٔ ابٔز ائٔٔه العَّ  العَّ

نب نعم، نعم، دبعاہلل دبعاہلل اومی، نعم نب دمحم، ہلظنح نب یلع ایملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل وقعیب نب دیمح نب اکبس، دمحم 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اھکان اھک رک رکش رکےن فاال رفزہ رھک رک ربص رکےن فاےل ےک 

 ربارب ےہ۔

دمحم نب نعم، نعم، دبعاہلل دبعاہلل اومی، نعم نب دمحم، ہلظنح نب یلع ایملس، رضحت اوبرہریہ وقعیب نب دیمح نب اکبس،  :  رافی
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 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  ےن فاےل ےک ربارب ےہ ۔اھک ان اھک رک رکش رکےن فاال رفزہ رھک رک ربص رک

     1765    حسیث                               جلس اول  :  جلس

اُناويل بً وبساهَّل رقی، وبساهَّل بً جىرف، وبسالىزیز بً محنس، محنس بً وبساهَّل بً ابی َحة، حٙيه بً ابی َحة،  :  راوی

 حرضت ُياٌ اُلیم رضْ اهَّل ويہ

 ًُ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًِ ُمَحنَّسٔ  َحسَّ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ًُ َجِىرَفٕ َحسَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ِّیُّ َحسَّ ًٔ  َوِبٔس اهَّلٔ الزَّق ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ بِ

َلیٔمِ َظاحٔٔب ا ُِ يََّة اِْلَ َُ  ًٔ ٌٔ بِ َيا ُٔ  ًِ َة َو ًٔ أَبٔی َُحَّ ٙٔئه بِ ًِ َوِنهٔ َح َة َو وُل أَبٔی َُحَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ليَّ

 ٔ ابٔز ائٔٔه العَّ ٔ العَّ ارٔکُ َلهُ ٔمِثُل أَِجز اؤُه الصَّ َه الفَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  اهَّلٔ َظَّ

میکح نب ایب رحة، رضحت انسؿ ایملس ریض  اامسلیع نب دبعاہلل ریق، دبعاہلل نب رفعج، دبعازعلسی نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل نب ایب رحة،

رکےن اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اھکان اھک رک رکش رکےن فاولں وک رفزہ رھک رک ربص 

  رکےت ںیہ( ۔فاےل ےک ربارب ےلم اگ۔ )ینعی اہلل اس لمع وک تہب دنسپ رکےت ںیہ افر ےب اہب ارَج ف وثاب انعتی

اامسلیع نب دبعاہلل ریق، دبعاہلل نب رفعج، دبعازعلسی نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل نب ایب رحة، میکح نب ایب رحة، رضحت انسؿ  :  رافی

 ایملس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادقلر

 

ی لة
 ل
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 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ادقلر

 

ی لة
 ل

     1766    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ٘ثیر، ابوُلنہ، حرضت ابوُىيس خسری رضْ  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، اُناويل بً وليہ، ہصاو زُتوائی، یحٌ

 اهَّل تىالٰی ويہ

ًُ أَبٔی َشیِ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلَنةَ َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ٕ َو ثٔیر َ٘ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَْ بِ ُتَوائِٔی َو ُِ ًِ هَٔصاوٕ السَّ َة َو ًُ وَُليَّ َنٔىيُل ابِ ُِ ٔ ثََيا إ ًِ َبَة َحسَّ  َو

َق مٔ  َُ َه اِلَىرِشَ اِْلَِو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ َيا َمَي َر ِّ َٙ اَل اِوَت َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ِّی أُرٔیُت أَبٔی  ٔن اَل إ َٕ َِ  ٌَ ًِ َرَمَؽا

 ٔ اِلَتنُٔسوَها فٔی اِلَىرِشٔ اِْلََوأَخٔ فٔی اِلَوِتز َِ َِأُِنٔسیُتَها  ِسرٔ  َٕ  َلِيَلَة اِل

 ںیہاوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت 

ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ ےک درایمین رشعے ںیم ااکتعػ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ادقلر داھک رک الھب دی یئگ۔  م اےس آرخی رشعہ یک قاؼ راوتں ںیم التش رکف۔

 

ی لة
 ےن اراشد رفامای ےھجم ل

 ، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امہ راضمؿ یک آرخی دس راوتں یک تلیضف

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ راضمؿ یک آرخی دس راوتں یک تلیضف

     1767    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبسالنلک بً ابی شوارب وابواُحٖ ہزوی ابزاہيه بً وبساهَّل بً حاته، وبسالواحس بً زیاز، حسً بً  :  راوی
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 يہاوبيساهَّل، ابزاہيه ىدعی، اُوز، حرضت وائصہ رضْ اهَّل و

ًُ َوِبٔس اهَّلٔ  َٖ اِلَهزَؤیُّ إٔبَِزاهٔيُه بِ َح ُِ ٔ َوارٔٔب َوأَبُو إ ًٔ أَبٔی الصَّ ًُ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس َحسَّ اََل َحسَّ َٔ ًٔ َحاتٕٔه   بِ

ًِ إٔبَِزاهٔيَه  ًُ وُبَِئس اهَّلٔ َو ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًُ زٔیَازٕ َحسَّ َّی اهَّلُ  اِلَواحٔٔس بِ ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  َوزٔ َو ُِ ًِ اِْلَ اليََّدعِٔی َو

 ٔ ٌَیِرٔه لََّه َیِجَتهُٔس فٔی اِلَىرِشٔ اِْلََوأَخٔ َما ََل یَِجَتهُٔس فٔی  َُ  َوَلِيهٔ َو

دح نب زاید، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ یعخن، دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب فاوب ااحسؼ رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب اح م، دبعاولا

اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرخی دس راوتں ںیم ہدادت ںیم ا یس وکشش رفامےت وج 

 اس ےک العفہ ںیم ہن رفامےت۔

اہلل نب اح م، دبعاولادح نب زاید، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ دمحم نب دبعانب ک نب ایب وشارب فاوباقحس رہفی اربامیہ نب دبع :  رافی

 یعخن، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ راضمؿ یک آرخی دس راوتں یک تلیضف

     1768    حسیث                               اولجلس   :  جلس

 وبساهَّل بً محنس زہزی، ُّياٌ، ابً وبيس بً نسفاس، ابوالؽهی، مِسوٗ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہا :  راوی

ًِ أَبٔی الؽُّ  ًٔ نِٔسَفإس َو ًٔ وُبَِئس بِ ًِ ابِ ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ٕس الزُّهِزٔیُّ َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًِ َوائَٔصَة َحسَّ ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ َهی َو

لََّه إَٔذا َزَخَلِت اِلَىرِشُ أَِحَيا اللَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَلِت كَا َن أَهَِلهُ َٔ َٕ  ِيَل َوَشسَّ اِلنٔئِزََر َوأَِي

َظا س، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع

 

ن
 دبع اہلل نب دمحم زرہی، ایفسؿ، انب دیبع نب 

 اگج دےتی فآہل فملس آرخی رشعے ںیم بش دیباری رکےت ازار سک ےتیل افر رھگ فاولں وک )ہدادت ےک ےئل(
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َظا س، اوبایحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 

ن
 دبعاہلل نب دمحم زرہی، ایفسؿ، انب دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااکتعػ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ

     1769    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ہياز بً َسی، ابوبرک بً وياط، ابوحعین، ابوظالح، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی هُ  ًِ أَبٔی َظالٕٔح َو ًِ أَبٔی حَُعیِٕن َو ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِی َحسَّ ٔ ًُ الِسَّ ثََيا َهيَّازُ بِ َّی اهَّلُ َحسَّ ُّْ َظَّ ٌَ الئَّي اَل كَا َٔ َزیَِزَة 

ٌَ اِلَىاُو  ا كَا َلنَّ َِ َة أَیَّاوٕ  ُْ كُلَّ َواوٕ َورِشَ ٔٙ لََّه َيِىَت َُ ٌَ ُيِىَزُؿ َوَلِيهٔ  َوَلِيهٔ َو ًَ یَِوّما َوكَا ی َْ ورِٔشٔ َٙ ُٔبَٔؾ ِٔيهٔ اِوَت الَّٔذی 

َؿ َوَلِيهٔ َمزََّتیِٔن  ُٔبَٔؾ ِٔيهٔ رُعٔ ٌَ اِلَىاُو الَّٔذی  ا كَا َلنَّ َِ ٌُ فٔی كُِل َواوٕ َمزَّّة  ن  اِلُْقِ

 ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل انہد نب رسی، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

فملس رہ اسؽ دس رفزہ ااکتعػ رفامےت ےھت سج اسؽ آپ ےن سیب رفز ااکتعػ رفامای رہ اسؽ اکی رمہبت آپ ےک اسھت رقآؿ اک دفر 

 ایک اجات فاصؽ ےک اسؽ دفابرہ ایک ایگ ۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعانہد نب رسی، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوباصحل، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ
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     1770    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالزحنً بً مہسی، حناز بً :  راوی ْٰ  ُلنہ، ثابت، ابوراِي، حرضت ابی بً ٘ىب رضْ اهَّل ويہ محنس بً یحٌ

 ًِ ًِ ثَابٕٔت َو َلَنَة َو َُ  ًٔ ازٔ بِ ًِ َحنَّ ًُ َمِهٔسٓیٕ َو ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِىٕب َحسَّ َ٘  ًٔ ًِ أُبَِی بِ أَبٔی َرإِٔي َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ  َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ بٔٔل أَ ِٕ ًِ اِلَىاؤ اِلُن ٌَ ٔم ا كَا َلنَّ َِ ََِسارَفَ َواّما   ٌَ ًِ َرَمَؽا ُْ اِلَىرِشَ اِْلََوأَخَ ٔم ٔٙ ٌَ َيِىَت َه كَا لَّ َُ َو

ًَ َیِوّما ی َْ ورِٔشٔ َٙ  اِوَت

 یبن رکمی یلص دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس، اثتب، اوبراعف، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ اک آرخی رشعہ ااکتعػ رفامےت ےھت۔ اکی اسؽ آپ ےن رفس ایک وت اس ےس اےلگ اسؽ سیب رفز ااکتعػ 

 رفامای۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس، اثتب، اوبراعف، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااکتعػ رشفع رکان افر اضق رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ رشفع رکان افر اضق رکان

     1771    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہاابوبرک بً ابی  :  راوی  شیبہ، يىَّی بً وبيس، یحٌ

ًِ َوِنَزَة وَ  ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ وُبَِيٕس َحسَّ ثََيا َيِىََّی بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ُّْ َظَّ ٔي ٌَ اليَّ اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة 

َه  لَّ َُ ٌِ يَ  اهَّلُ َوَلِيهٔ َو أََراَز أَ َِ َْ ِٔيهٔ  ٔٙ ٌِ َيِىَت ٌَ الَّٔذی یُزٔیُس أَ ِبَح ثُهَّ َزَخَل اِلَنکَا ی العُّ
َّ َْ َظَّ ٔٙ ٌِ َيِىَت َْ إٔذَا أََراَز أَ ٔٙ ِىَت
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َب َلَها َوأََم  َِرُضٔ َِأََمَزِت َوائَٔصُة بٔدَٔبإئ  َب َلهُ خَٔباْئ  َِرُضٔ أََمَز  َِ  ٌَ ًِ َرَمَؽا َب اِلَىرِشَ اِْلََوأَخَ ٔم َِرُضٔ َعُة بٔدَٔبإئ  ِّ َزِت َح

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ا َرأَی َذلَٔک َر َلنَّ َِ َب َلَها  َِرُضٔ ا َرأَِت َزیَِيُب خَٔبائَُهَنا أََمَزِت بٔدَٔبإئ  َلنَّ َِ اَل نِلبٔرَّ َلَها  َٔ َه  لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

ا  َْ َورِشّ َٙ ٌَ َواِوَت ِْ َرَمَؽا ٔٙ َلِه َيِىَت َِ  ٌَ ًِ َشوَّالٕ تُزِٔز  ٔم

ارادہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب دیبع، ٰییحی نب دیعس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکتعػ اک

رفامےت وت حبص یک امنز ڑپھ رک ااکتعػ یک ہگج ںیم اجےت آپ اک ارادہ وہا ہک راضمؿ اک آرخی رشعہ ااکتعػ رکںی۔ آپ ےک رفامےن رپ 

بصن رکےن اک اہک۔ اؿ ےک ےئل یھب ہمیخ بصن رک دای ایگ۔ رضحت زبنی ےن اؿ اک ہمیخ داھکی وت اکی افر ہمیخ بصن رکےن اک ہہک ہمیخ 

اضمؿ ںیم دای اؿ ےک ےئل یھب ہمیخ اگل دای ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی وت رفامای  م ےن  یکی اک ارادہ ایک ؟ وس آپ ےن ر

  رفامای افر وشاؽ ںیم اکی رشعہ ااکتعػ رفامایااکتعػ ہن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب دیبع، ٰییحی نب دیعس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دؿ ای رات اک ااکتعػ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی دؿ ای رات اک ااکتعػ

     1772    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ خفیم، ُّياٌ بً وییيہ، ایوب، ىاِي، حرضت ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی  اُحٖ بً موس

ًُ وَُییِ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ ُموَسْ اِلَدِفیٔمُّ َحسَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ٌَ َوَلِيهٔ ىَِذُر َحسَّ َُّه كَا ًِ وَُنَز أَى ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ أَیُّوَب َو َيَة َو

 َْ ٔٙ ٌِ َيِىَت أََمَزُه أَ َِ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ََِسأََل اليَّ َُّها  ٔٙ ٔة َيِىَت  َلِيَلٕة فٔی اِلَجاهٔلٔيَّ

ب، انعف، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن زامہن اجتیلہ ںیم اکی رات ےک ااکتعػ یک تنم ااحسؼ نب وم،ٰی یمطخ، ایفسؿ نب ہنییع، اوی

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 امین یھت۔ اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ےن ااکتعػ رکےن اک مکح دای ۔

 ہنع اقحس نب وم،ٰی یمطخ، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، انعف، رضحت رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فکتعم دجسم ںیم ہگج نیعتم رکے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم دجسم ںیم ہگج نیعتم رکے

     1773    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 احنس بً ونزو بً َسح، وبساهَّل بً وہب، یوىس، ىاِي، حرضت وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ٌَّ ىَأِّىا َحسَّ  ًُ َوهِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُس أَ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ٔح َحسَّ ِ ًٔ الِسَّ ًُ َوِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ُُ َحسَّ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ وَل ثَُه َو

 ٔ ِس أََران َٔ اَل ىَأِْي َو َٔ  ٌَ ًِ َرَمَؽا ُْ اِلَىرِشَ اِْلََوأَخَ ٔم ٔٙ ٌَ َيِىَت لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ اهَّلٔ َظَّ ًُ وَُنَز اِلَنکَا ی َوِبُس اهَّلٔ بِ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُْ ِٔيهٔ َر ٔٙ ٌَ َيِىَت  الَّٔذی كَا

 رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب

ہیلع فآہل فملس راضمؿ اک آرخی رشعہ ااکتعػ رفامای رکےت ےھت۔ رضحت انعف ےتہک ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہنع ےن ےھجم 

  فملس ےک ااکتعػ یک ہگج داھکیئ ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب
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 فکتعم دجسم ںیم ہگج نیعتم رکے

     1774    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہ :  راوی ْٰ ْٰ بً ونز بً موس ، نىيه بً حناز، ابً مبارک، ويس ْٰ  محنس بً یحٌ

 ًٔ ًٔ وَُنَز بِ ًِ ؤيَسْ بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا ابِ ازٕ َحسَّ ًُ َحنَّ ثََيا نَُىِيُه بِ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ وَُنزَ َحسَّ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو  ُموَسْ َو

َح َلهُ  َْ رُطٔ َٙ ٌَ إَٔذا اِوَت َُّه كَا َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ِوبَةٔ  َو ُفَواىَةٔ التَّ ُِ ُ یزُُه َوَراَئ أ اُشُه أَِو یُوَؼُي َلُه ََسٔ  رٔفَ

 دمحم نب ٰییحی، میعن نب امحد، انب ابمرک، ٰیسیع نب رمع نب ومیس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

 فملس اک رتسب ای تخت وتسؿ اوطساہن ےک ےھچیپ اگل دای اجات۔ ہیلع فآہل فملس بج ااکتعػ رفامےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 دمحم نب ٰییحی، میعن نب امحد، انب ابمرک، ٰیسیع نب رمع نب وم،ٰی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ہمیخ اگل رک ااکتعػ رکاندجسم ںیم

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ہمیخ اگل رک ااکتعػ رکان

     1775    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً وبساَلوَّی ظيىانی، مىتنز بً ُلامیٌ، ونارة بً وزیہ، محنس بً ابزاہيه، ابوُلنہ، حرضت ابوُىيس  :  راوی

 خسری رضْ اهَّل ويہ

ثَىْٔ وَُناَرةُ بِ  ٌَ َحسَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا اِلُنِىَتنٔزُ بِ ِيَىانٔیُّ َحسَّ ًُ َوِبٔس اِْلَِوََّی العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
اَحسَّ َٔ ٌَزٔیََّة   ًُ ًَ َس بِ نِٔىُت ُمَحنَّ َُ َل 

لََّه اِوتَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَ َُ ًِ أَبٔی  َلَنَة َو َُ ًِ أَبٔی  تَٔها إٔبَِزاهٔيَه َو سَّ ُُ ٕة َوََّی  ُٔبَّٕة تُزِ٘ٔيَّ َْ فٔی  َٙ
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َيحَّ  َِ  ٔ أََخَذ اِلَحٔعیَر بَٔئسه َِ اَل  َٔ  ٕ َِکَلََّه اليَّاَس ِٔٔفَىُة َحٔعیر هُ  َُ بَّٔة ثُهَّ أَـَِلَي َرأِ ُٕ  اَها فٔی ىَاحَٔيةٔ اِل

دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، رمتعم نب امیلسؿ، امعرة نب زعہی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

رفامای اس ےک درفازے رپ اٹچیئ اک ڑکٹا اگل وہا اھت۔ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص  ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رتیک ہمیخ ںیم ااکتعػ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اٹچیئ وک اہھت ےس ڑکپ رک ہمیخ ےک وکہن ںیم رک دای افر اانپ رس ابرہ اکنؽ رک ولوگں ےس وگتفگ رفامیئ ۔

 ، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاالیلع اعنصین، رمتعم نب امیلسؿ، امعرة نب زعہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ ااکتعػ امیبر یک ایعدت افر انجزے ںیم رش تک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم رش تکدفراؿ ااکتعػ امیبر یک ایعدت افر انجزے 

     1776    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً شہاب، رعوة بً زبیر و ونزة بيت وبسالزحنً، حرضت وائصہ ظسيٕہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ٔ َوَوِنزَ  ًٔ الزُّبَیِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًٔ ٔشَهإب َو ًِ ابِ ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َوائَٔصَة َحسَّ ًٔ أَ َة بِٔئت َوِبٔس الزَِّحَن

أَلُ  ُِ َنا أَ َِ ِيُت َْلَِزُخُل اِلبَِيَت لِٔلَحاَجٔة َواِلَنزٔیُؾ ِٔيهٔ  ُ٘  ٌِ ٔ اَلِت إ َّی اهَّلُ  َٔ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ َر اَلِت َوكَا َٔ ْة  َوِيهُ إَٔلَّ َوأَىَا َمارَّ

ّٔیَن  ٔٙ لََّه ََل یَِسُخُل اِلبَِيَت إَٔلَّ لَٔحاَجٕة إَٔذا كَاىُوا ُمِىَت َُ  َوَلِيهٔ َو

 رفامیت ںیہ ہک ںیم یسک اکؾ ےک دمحم نب رحم، ثیل نب اہشب، رعفة نب زریب ف رمعة تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

ؿ ےئل رھگ اجیت رھگ ںیم رمضی وہات وت ںیم ےتلچ ےتلچ یہ اس ےس احؽ اوحاؽ یتیل۔ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرا

 ااکتعػ الب رض فرت رھگ ہن اجےت ۔
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 ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعدمحم نب رحم، ثیل نب اہشب، رعفة نب زریب ف رمعة تنب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ ااکتعػ امیبر یک ایعدت افر انجزے ںیم رش تک

     1777    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً ميعور ابوبرک، یوىس بً محنس، ہياج َخاُانی، ويبسہ بً وبسالزحنً، وبسالدالٖ، حرضت اىس بً  :  راوی

 مالک رضْ اهَّل ويہ

انٔیُّ َحسَّ  َُ ا ثََيا اِلَهيَّاُج اِلرُخَ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُس بِ ًُ َمِيُعوٕر أَبُو برَِکٕ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ ثََيا َويِ َحسَّ ًُ َوِبٔس الزَِّحَن َبَسُة بِ

ُْ یَ  ٔٙ َه اِلُنِىَت لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔس بِ ٖٔ َو ٔ ًِ َوِبٔس اِلَدال تَِبُي اِلجَٔياَزَة َوَيُىوزُ َو

 اِلَنزٔیَؾ 

دبعارلنمح، دبعااخلقل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت  ادمح نب روصنر اوبرکب، ویسن نب دمحم، ایہج رخااسین، ،ہسبن نب

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فکتعم انجزہ ںیم اج اتکس ےہ افر امیبر یک ایعدت رک اتکس ےہ ۔

 ، دبعااخلقل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعادمح نب روصنر اوبرکب، ویسن نب دمحم، ایہج رخااسین، ،ہسبن نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فکتعم رس دوھ اتکس ےہ افر یھگنک رک اتکس ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم رس دوھ اتکس ےہ افر یھگنک رک اتکس ےہ
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     1778    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ہصاو بً رعوة، رعوة، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ُُ ٌَ َر اَلِت كَا َٔ ًِ َوائَٔصَة  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو ًٔ رُعِ ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ وُل اهَّلٔ َحسَّ َظَّ

 ٔ َِأٌَِٔسلُهُ َوأَُرِجلُهُ َوأَىَا فٔی حُِجزَتٔی َوأَىَا َحائْٔؾ َوهَُو ف ُه َوهَُو ُمَجاؤْر  َُ ٔلَیَّ َرأِ َه یُِسنٔی إ لَّ َُ  ی اِلَنِسجٔسٔ َو

اہلل ہیلع فآہل فملس احتل ااکتعػ یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ںیم اانپ رس ریمے رقبی رکےت ںیم رس دوھ رک یھگنک رکیت احالہکن ںیم اےنپ رجحہ ںیم وہیت یھت احتل ضیح ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس دجسم ںیم وہےت ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فکتعم ےک رھگ فاےل دجسم ںیم اس ےس الماقت رک ےتکس ںیہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم ےک رھگ فاےل دجسم ںیم اس ےس الماقت رک ےتکس ںیہ

     1779    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبيساهَّل  :  راوی ْٰ بً وبيساهَّل بً مىنز، وثناٌ بً ونز بً موس ابزاہيه بً ميذر حزامی، ونز بً وثناٌ بً ونز بً موس

 بً مىنز، ابً شہاب، وَّی بً حسین، او النوميین حرضت ظّيہ بيت حٌْ

ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ حَ  ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ
ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔيهٔ َو ٕ َو ًٔ َمِىَنز ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ بِ ًٔ ُموَسْ بِ ًٔ وَُنَز بِ ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا وَُنزُ بِ سَّ

لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ْٕٓ َزِؤج الئَّي َ َة بِٔئت حٌُ ّٔيَّ ًِ َظ ًُ اِلُحَسیِٔن َو ََّها َجائَ ٔشَهإب أَِخبََرنٔی َؤَّیُّ بِ َّی  أَى ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔلَی َر ِت إ

َتحَ  َِ  ٌَ ٔ َرَمَؽا ًِ َشِهز ْْ فٔی اِلَنِسجٔسٔ فٔی اِلَىرِشٔ اِْلََوأَخٔ ٔم ٔٙ لََّه َتزُوُرُه َوهَُو ُمِىَت َُ ًِ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَوّة ٔم َُ ثَِت ؤِيَسُه  سَّ
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وُل اهَّلٔ  ُُ اَو َمَىَها َر َٕ َِ لُٔب  َٕ اَمِت َتِي َٔ ِت بَاَب اِلَنِسجٔٔس الَّٔذی اِلٔىَصأئ ثُهَّ  ٍَ َّْ إَٔذا بََل لٔبَُها َحً ِٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َظَّ

ًِ اِْلَ  ٌٔ ٔم َنزَّ بٔهَٔنا َرُجََل َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ َلَنَة َزِؤج الئَّي َُ ًٔ أُِو  َٙ ٌَ ؤِيَس َمِس ؤل اهَّلٔكَا ُُ ََِسلََّنا َوََّی َر َّی ِنَعارٔ   َظَّ

لَُٔٙنا  ُِ َه َوََّی رٔ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َلُهَنا َر َٕ َِ َذا  َّ َه ثُهَّ َن لَّ َُ ٌَ اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِبَحا ُُ اََل  َٔ  ْٕٓ َ ُة بِٔيُت حٌُ ّٔيَّ ََّها َظ إٔى

و ُُ اَل َر َٕ َِ بَُر َوَلِيهَٔنا َذلَٔک  َ٘ وَل اهَّلٔ َو ُُ ًٔ نَزَو َمِجَزی اهَّلٔ یَا َر ًِ ابِ ٌَ َیِجزٔی ٔم ِيَفا ٌَّ الصَّ ٔ َه إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُل اهَّلٔ َظَّ

ُٔلُوبَُٔٙنا َشِيّئا َٓ فٔی  ٔذ ِٕ ٌِ َي ِّی َخٔصيُت أَ ٔن ؤ َوإ  السَّ

نب دیبع اہلل نب رمعم، انب اہشب،  اربامیہ نب ذنمر زحایم، رمع نب امثعؿ نب رمع نب وم،ٰی نب دیبع اہلل نب رمعم، امثعؿ نب رمع نب وم،ٰی

یلع نب نیسح، اؾ اوملنینم رضحت ہیفص تنب ییح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےنلم آںیئ۔ آپ راضمؿ ےک آرخی رشعہ ںیم 

 دجسم ںیم ااکتعػ ےئک وہےئ ےھت۔ اوہنں ےن رات وک ھچک دری آپ ےس ابت تیچ یک رھپ اھٹ رک فاسپ اجےن ںیگل وت روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اںیہن وھچڑےن ےک ےئل اس درفازہ کت رشتفی الےئ وج اؿ ےک اکمؿ وک  اتگ اھت آپ دفونں ےک اپس ےس دف 

ااصنری رمد سگرے اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک افر آےگ ڑبھ ےئگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ِ )ینعی ایک مہ آپ رپ ہبش رک ےتکس ےن اؿ ےس رفامای رہھٹ
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ح ْ
ی 
ُ
ص
ف! ہی ہیفص تنب ییح ںیہ۔ اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ 

ںیہ( آپ اک ہی رفامان اؿ رپ رگاں سگرا۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اطیشؿ ااسنؿ ںیم وخؿ یک رطػ رھپات ےہ افر 

 اہمترے دؽ ںیم فوسہس ہن ڈاےل ۔ےھجم دخہش وہا ہک ںیہک 

اربامیہ نب ذنمر زحایم، رمع نب امثعؿ نب رمع نب وم،ٰی نب دیبعاہلل نب رمعم، امثعؿ نب رمع نب وم،ٰی نب دیبعاہلل نب رمعم، انب  :  رافی

 اہشب، یلع نب نیسح، اؾ اوملنینم رضحت ہیفص تنب ییح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احتسمہض ااکتعػ رک یتکس ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض ااکتعػ رک یتکس ےہ
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     1780    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حسً بً محنس بً ظباح، وّاٌ، یزیس بً زْیي، خالس حذاٍ، ورکمہ، حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ائٔ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ یِٕي َو َْ ًُ ُز ثََيا َیزٔیُس بِ ٌُ َحسَّ ا َّّ ثََيا َو بَّاُح َحسَّ ٕس العَّ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس اَلِت  َحسَّ َٔ اَل  َٔ َمَة  ًِ ورِٔکٔ َو

 َٙ ةَ َوائَٔصُة اِوَت رِفَ َِکَاىَِت َتَزی اِلُحِنَزَة َوالعُّ ًِ نَٔسائٔهٔ  لََّه اِمَزأَْة ٔم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِت َمَي َر  رَفُبََّنا َوَؼَىِت َّ

ِسَت   َتِحَتَها الفَّ

امیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع نسح نب دمحم نب ابصح، افعؿ، سیدی نب زرعی، اخدل ذحاء، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ایبؿ رف

 فآہل فملس یک اکی زفہج رکمہم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فکتعم وہںیئ اںیہن یھبک دگال اپین افر یھبک رسیخ داھکیئ دیتی اسب

 افاقت اوہنں ےن اےنپ ےچین تشط یھب راھک ۔

 ذحاء، رکعہم، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنعنسح نب دمحم نب ابصح، افعؿ، سیدی نب زرعی، اخدل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااکتعػ اک وثاب

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ اک وثاب

     1781    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بداری، وبيسة ویم، رفٔس ُبخی، ُىيس بً جبیر،  :  راوی ْٰ بً موس وبيساهَّل بً وبسالرکیه، محنس بً اميہ، ويس

 حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہ

ًُ ُموَسْ اِلبَُدا ثََيا ؤيَسْ بِ َة َحسَّ ًُ أَُميَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ یٔه َحسَّ ًُ َوِبسٔ اِلرَکٔ ثََيا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ  رٔیُّ َو وُبَِيَسَة اِلَىیِمِ َو

َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ ٕ َو ًٔ ُجَبیِر ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ َبخِٔی َو ٕس السَّ َٔ ُْ رَفِ ٔٙ ْٔ هَُو َيِى ٔٙ اَل فٔی اِلُنِىَت َٔ
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َىأمٔل اِلَحَسيَ  َ٘ ًِ اِلَحَسَيأت  ىُوَب َویُِجَزی َلُه ٔم  أت كُِلَهاالذُّ

 دیبع اہلل نب دبعارکلمی، دمحم نب اہیم، ٰیسیع نب وم،ٰی اخبری، دیبعة یمع، رفدق یخبس، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فکتعم ےک ابرے ںیم رفامای فہ انگوہں ےس راک راتہ ےہ افر اس یک ایکینں 

 وثاب سج رطح امتؾ ایکینں رکےن فاال ۔)

دیبعاہلل نب دبعارکلمی، دمحم نب اہیم، ٰیسیع نب وم،ٰی اخبری، دیبعة یمع، رفدق یخبس، دیعس نب ریبج، رضحت انب ہداس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نی یک راوتں ںیم ایق ؾدیع

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک راوتں ںیم ایق ؾ

     1782    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابواحنس النزار بً حنویہ، محنس بً معفی، بٕيہ بً وليس، ثور بً یزیس، خالس بً مىساٌ، حرضت ابوامامہ رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

 ٔ ًُ اِلَول ُة بِ ثََيا َبٕٔيَّ ی َحسَّ
ًُ اِلُنَعفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ویََة َحسَّ ًُ َحنُّ ثََيا أَبُو أَِحَنَس اِلَنزَّاُر بِ

ًٔ َحسَّ ًِ َخالٔٔس بِ ًٔ َیزٔیَس َو ًِ ثَِورٔ بِ ئس َو

ا َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔی أَُماَمَة َو ٌَ َو ِلبُهُ یَِوَو َمِىَسا َٔ ًٔ ُمِحَتٔسّبا ِهَّلِل َلِه َیُنِت  ِْ اِلٔىيَسیِ َ اَو َلِيَلً َٔ  ًِ َل َم

لُوُب  ُٕ  َتُنوُت اِل

اوبادمح ارملار نب ومحہی، دمحم نب یفصم،  ہیق نب فدیل، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فملس ےن رفامای وج دفونں دیعفں یک راوتں ںیم اہلل ےس وثاب یک ادیم رپ ایقؾ رکے۔ اس اک دؽ اس دؿ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 
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 رمدہ ںیہن وہاگ سج دؿ )ولوگں ےک( دؽ رمدہ وہ اجںیئ ےگ ۔

  ہنعاوبادمح ارملار نب ومحہی، دمحم نب یفصم،  ہیق نب فدیل، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت اوباامہم ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ : ابب

 زوکة یک رفتیض

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة یک رفتیض

     1783    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً وبساهَّل بً ظيفی، ابومىبس مولی ابً وباس،  :  راوی وَّی بً محنس، و٘يي بً جزاح، زرکیا بً اُحٖ مکی، یحٌ

 حرضت ابً وباس

ًِ یَ  ِّیُّ َو َٖ اِلَنک َح ُِ ٔ ًُ إ یَّا بِ ثََيا َزرَکٔ ًُ اِلَجزَّاحٔ َحسَّ ثََيا َو٘ٔيُي بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ َحسَّ ًِ أَبٔی ِحٌَْ بِ ًٔ َظِيفٓٔیٕ َو  بِ

ٔلَی  َه َبَىَث ُمَىاّذا إ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٌَّ الئَّي ًٔ َوبَّإس أَ ًِ ابِ ًٔ َوبَّإس َو ِوّما أَهَِل َمِىَبٕس َمِولَی ابِ َٔ ِتٔی  ََّک َتأ اَل إٔى َٕ َِ  ًٔ اِلَيَن

ٌِ ََل إَٔلَه  ٔلَی َشَهاَزةٔ أَ َِاِزوُُهِه إ ِِتََرَؿ َوَلِيهِٔه َخنِ َ٘ٔتإب  ٌَّ اهَّلَ ا َِأَِولِٔنُهِه أَ ٌِ هُِه أَـَاوُوا لَٔذلَٔک  إٔ َِ وُل اهَّلٔ  ُُ ِّی َر َس إَٔلَّ اهَّلُ َوأَن

 َٔ ِِتََرَؿ َوَلِيهِٔه َظَس ٌَّ اهَّلَ ا أَِولِٔنُهِه أَ َِ ٌِ هُِه أَـَاوُوا لَٔذلَٔک  ٔ إ َِ ًِ أٌَِئَيائٔهِٔه ّة َظَلَوإت فٔی كُِل یَِووٕ َوَلِيَلٕة  فٔی أَِمَوالٔهِٔه تُِؤَخُذ ٔم

ٖٔ َزِوَوَة اِلَنِملُوؤ  ائَٔه أَِمَوالٔهِٔه َواتَّ إٔیَّاَک َورَکَ َِ ٌِ هُِه أَـَاوُوا لَٔذلَٔک  إٔ َِ ائٔهِٔه  َُِْقَ تَُرزُّ فٔی  ََّها َلِيَس بَِیَيَها َوبَیَِن اهَّلٔ حَٔجاْب َِ إٔى َِ   

رکای نب ااحسؼ یکم، ٰییحی نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم ومیل انب ہداس، رضحت انب ہداس ےس رفاتی یلع نب دمحم، فعیک نب رجاح، ز

ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اعمد وک نمی یک رطػ اجیھب وت رفامای  م اکی الہ اتکب وقؾ ےک اپس اج رےہ وہ اںیہن 
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ریمے روسؽ وہےن یک وگایہ دںی ، ارگ فہ ہی امؿ ںیل وت اؿ وک اتبدانی ہک اہلل ےن اؿ رپ دؿ دوعت دانی ہک فہ اہلل ےک اکی وہےن یک افر 

اؿ رات ںیم اپچن امنزںی رفض رفامیئ ںیہ۔ ارگ فہ ہی امؿ ںیل وت اؿ وک اتبان ہک اہلل ےن اؿ رپ اؿ ےک امولں ںیم زوکۃ رفض رفامیئ ےہ۔ وج 

یک اجےئ یگ۔ ارگ فہ ہی امؿ ںیل وت اےکن سیفن امولں ےس  انچ )ہکلب زوکة ںیم درایمین  ےک امدلافرں ےس ےل رک اےکن اندارفں ںیم میسقت

 درہج اک امؽ انیل( افر ولظمؾ یک دب داع ےس ڈران اےئلس ہک اےکس افر اہلل ےک درایمؿ وکیئ آڑ ںیہن ۔

 وبدبعم ومیل انب ہداس، رضحت انب ہداسیلع نب دمحم، فعیک نب رجاح، زرکای نب اقحس یکم، ٰییحی نب دبعاہلل نب یفیص، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة ہن دےنی یک زسا

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ہن دےنی یک زسا

     1784    حسیث                               جلس اول  :  جلس

محنس بً ابی ونز وسنی، ُّياٌ بً وییيہ، وبسالنلک بً اوین و جامي بً ابی راشس، شٕيٖ بً ُلنہ ، حرضت  :  راوی

 وبساهَّل بً مسىوز

ًٔ أَِویََن  ًِ َوِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی وَُنَز اِلَىَسنٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ
ٔ َحسَّ ًٔ أَب نَٔىا َوَجأمٔي بِ َُ ی َرأشٕس 

اَل  َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ًٔ َمِسُىوزٕ َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َلَنَة یُِدبٔرُ َو َُ  ًَ َٖ بِ ًِ أََحٕس ََل یَُؤِزی َزكَاَة َشٕٔي  َما ٔم

 َّْ ًَ َحً  ُمِثَل َلُه َیِوَو اِلَٕٔياَمٔة ُشَجاّوا أرَِقَ
هُ َمالٔهٔ إَٔلَّ َٔ لََّه ٔمِعَسا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ أَ َوَلِیَيا َر هُ ثُهَّ رَقَ َٕ َٗ وُيُ یَُفوِ

َِِؽلٔهٔ اِْلیَةَ   ًِ ٌَ بَٔنا نَتاهُِه اهَّلُ ٔم ًَ یَِبَدلُو ًِ َ٘ٔتأب اهَّلٔ َتَىالَی َوََل یَِحَسبَنَّ الَّٔذی  ٔم

، دبعانب ک نب انیع ف اجعم نب ایب رادش، قیقش نب ہملس ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی دمحم نب ایب رمع دعین، ایفسؿ نب ہنییع

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وکیئ یھب اےنپ امؽ یک زوکة ادا ہن رکے رفز ایقتم ااکس امؽ ےجنگ اسپن یک 

رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکس وبثت ںیم رقآؿ یک ہی آتی  وصرت ںیم ایکس رگدؿ ںیم وطؼ انب رک ڈاؽ دای اجےئ اگ
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ںیم لخب رکےن فاےل اس وک  ڑپھ )ف

 اےکن ےئل ربا ےہ سج امؽ ںیم اوہنں ےن لخب ایک ایقتم ےک رفز اس اک وطؼ انہپےئ اجںیئ ےگ ۔اےنپ قح ںیم رتہب ہن ںیھجمس ہکلب فہ 

 دمحم نب ایب رمع دعین، ایفسؿ نب ہنییع، دبعانب ک نب انیع ف اجعم نب ایب رادش، قیقش نب ہملس ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ہن دےنی یک زسا

     1785    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، اونض ، مىزور بً ُویس، حرضت ابوذر :  راوی

اَل  َٔ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  َویِٕس َو ُُ  ًٔ ًِ اِلَنِىزُورٔ بِ ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ

 ٔ ٌََيٕه َوََل َبَْقٕ ََل یَُؤِزی َزكَاَتَها إ ًِ َظاحٔٔب إٔبٕٔل َوََل  َه َما ٔم لَّ َُ َنَيهُ َتِيَفُحُه َوَلِيهٔ َو ُِ َلَّ َجائَِت یَِوَو اِلَٕٔياَمٔة أَِوَمَه َما كَاىَِت َوأَ

َضْ بَیَِن اليَّاسٔ  ِٕ َّْ ُي اَها َواَزِت َوَلِيهٔ أُوََلَها َحً َّٔسِت أَُِخَ َنا َن أَِها كُلَّ َّ وىَٔها َوَتَفُؤُه بٔأَِخ  بُْٔقُ

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج یھب افٹن ، رکبی افر یلع نب دمحم، اشمع ، رعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر رفامےت

اگےئ فاال اؿ یک زوکة ادا ہن رکے ایقتم ےک رفز ہی ےلہپ ےس ڑبے افر ومےٹ وہ رک آںیئ ےگ اےنپ وگنیسں ےس اےس امرںی ےگ افر 

ہلسلس اجری رےہ اگ( ٰیتح ہک اعؾ ولوگں ےک درایمؿ  رھکفں ےس رفدنںی ےگ بج آرخی اجونر سگرے اگ وت الہپ رھپ آاجےئ اک )ہی

 ہلصیف وہ اجےئ ۔

 یلع نب دمحم، اشمع ، رعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب
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 زوکة ہن دےنی یک زسا

     1786    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابومزواٌ محنس بً وثناٌ وثنانی ، وبسالىزیز بً ابی حازو، وَلٍ بً وبسالزحنً، وبسالزحنً، ابوہزیزہ :  راوی

ًِ اِلَى  ٕ َو ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ ثََيا َوِبُس اِلَىزٔیز ٌَ اِلُىِثَنانٔیُّ َحسَّ ًُ وُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ًٔ َو ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ََلٔئ بِ

 ِ اَل َتأ َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ أَِها َو َّ ُ َظاحَٔبَها بٔأَِخ َّٖ ٔمِيَها َتَفأ ٔبُٔل الًَّْٔ َلِه ُتِىٔق اِلَح ِْ تٔی ا

َِٙيزُ ُشَجاّوا أرَِقَ  ِتٔی اِل وىَٔها َوَیأ ُ َظاحَٔبَها بٔأَِلََلَِٔها َوَتِيَفُحهُ بُْٔقُ َيُه َتَفأ ٍَ تٔی اِلَبَْقُ َواِل
ِ َِ َوَتأ َيِلَقی َظاحَٔبُه َیِوَو اِلَٕٔياَمٔة  َِ َيرٔفُّ ًَ 

ِيزَُک  َ٘ ِيزَُک أَىَا  َ٘ وُل أَىَا  ُٕ َي َِ وُل َما لٔی َوَلَک  ُٕ َي َِ َيرٔفُّ  َِ بٔلُهُ  ِٕ ُنَهأمِيُه َظاحٔبُهُ َمزََّتیِٔن ثُهَّ َيِسَت َٕ َيِل َِ  ٔ َیَتٕٔيهٔ بَٔئسه َِ 

رہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، دبعارلنمح، اوب

رکب  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج افٹن یک زوکة ادا ہن یک یئگ وہیگ فہ آ اگی افر اےنپ امکل وک اےنپ رھکفں ےس رفدنے اگ افر اگںیئ ،

رک آ اگی افر ایقتم ےک رفز اےنپ ایں آرک اےنپ امکل وک اےنپ رھکفں ےس رفدنںی یگ افر وگنیسں ےس امرںی یگ افر زخاہن اجنگ اسپن نب 

 ےہ ؟ امکل وک للی گا  وت امکل دفابرا اس ےس اھبگ ےلکن اگ رھپ فہ اسےنم آ اگی وت امکل اھبےگ اگ رھپ امکل اس ےس ےہک اگ ےھجت  ھج ےس ایک دینمش

 ۔فہ ےہک اگ ںیم ریتا زخاہن وہں۔ زخاہن اک امکل اہھت ےس  انچ اچےہ اگ فہ ااکس اہھت یہ لگن اج اگی 

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة ادا دشہ امؽ زخاہن ںیہن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ؽ زخاہن ںیہنزوکة ادا دشہ ام

     1787    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ونزو بً ُواز مّصی، وبساهَّل بً وہب، ابً لہيىہ، وٕيل، ابً شہاب، حرضت ونز بً خفاب ٘ے نزاز رکزہ ٌَلو  :  راوی

 خالس بً اُله

ًِ ا ِيٕل َو َٕ ًِ وُ ًٔ َلهٔيَىَة َو ًِ ابِ ًُ َوهِٕب َو ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ازٕ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ وَّ َُ  ًُ ثََيا َوِنزُو بِ ًُ َحسَّ ثَىْٔ َخالُٔس بِ ًٔ ٔشَهإب َحسَّ بِ

َلحٔ  َِ ًٔ وَُنَز  ِجُت َمَي َوِبسٔ اهَّلٔ بِ اَل ََخَ َٔ أب  ًٔ اِلَدفَّ َلَه َمِولَی وَُنَز بِ ُِ ًَ أَ ِوُل اهَّلٔ َوزَّ َوَجلَّ َوالَّٔذی َٔ اَل َلُه  َٕ َِ ابٔی   هُ أرَِعَ َٕ

َلِه یَُؤ  َِ َيزََها  َ٘  ًِ ًُ وَُنَز َم اَل َلهُ ابِ َٔ بٔئل اهَّلٔ  َُ وىََها فٔی  ُٕ ّٔ َة َوََل یُِي ّٔؽَّ َهَب َواِل
ٌَ الذَّ ٌَ َهَذا َیِٙئزُو ََّنا كَا َویِْل َلهُ إٔى َِ ِز َزكَاَتَها 

ِبَل أَ  اَل َما أُبَالٔی َلوِ َٔ َٕ َِ َت  َّ ا أُىِزَٔلِت َجَىَلَها اهَّلُ ـَُهوّرا لِِٔلَِمَوأل ثُهَّ اِلَت َلنَّ َِ ٌَ لٔی أُحُْس َذَهّبا أَِوَلُه َوَسَزُه  ٌِ تُِيزََل الزَّكَاةُ  كَا

 َوأَُزِ٘يهٔ َوأَِوَنُل ِٔيهٔ بَٔفاَوةٔ اهَّلٔ َوزَّ َوَجلَّ 

 نب فبہ، انب ہعیہل، لیقع، انب اہشب، رضحت رمع نب اطخب ےک آزاد رکدہ الغؾ اخدل نب املس ےتہک رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل
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 ںیہ ہک ںیم دبعاہلل نب رمع ےک اسھت ابرہ الکن وت اکی داہییت اؿ ےس الم افر اؿ ےس اہک اہلل اعتٰیل ےن اراشد رفامای ف
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ِ افر وج ولگ وسان اچدنی عمج رک ےک ر ےتھ ںیہ افر اےس اہلل یک راہ ںیم رخچ ںیہن رکےت اںیہن دردانکف
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 ذعاب یک وخربخشی دےئجی ، یک ریسفت ایک ےہ رفامای وج امؽ عمج رک ےک رےھک افر زوکة ادا ہن رکے اس ےئلیک ابتیہ ےہ ہی آتی زوکة اک مکح

وہےن ےس ےلہپ یک ےہ بج زوکة رشمفع وہیئ وت اہلل ےن اےس امؽ یک اپیک اک ذرہعی انب دای رھپ وتمہج وہ رک رفامای ارگ ریمے اپس ادح  انزؽ

 ےک ربارب وسان وہ ےھجم ایکس دقمار ولعمؾ وہ افر ںیم زوکة ادا رک ےک اہلل یک رمیض ےک اطمقب اےس رخچ رکفں وت ےھجم وکیئ رپفاہ ںیہن ۔

رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، لیقع، انب اہشب، رضحت رمع نب اطخب ےک آزاد رکدہ الغؾ اخدل نب  :  رافی

 املس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ادا دشہ امؽ زخاہن ںیہن

     1788    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ْٰ بً اوین، ونزو بً حار ُ، زراج ابوالسنح، ابً حجیرہ، حرضت  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، احنس بً وبسالنلک، موس

 ابوہزیزہ ويہ

ًُ َوِبسٔ اِلنَ  ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ إج َحسَّ ًِ َزرَّ ًُ اِلَحار ُٔٔ َو ثََيا َوِنزُو بِ ًُ أَِویََن َحسَّ ثََيا ُموَسْ بِ لٔٔک َحسَّ

اَل إٔذَ  َٔ لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة أَ ًٔ حَُجیَِرَة َو ًِ ابِ ِنٔح َو َؽِيَت أَبٔی السَّ َٔ ِس  َٕ َِ َما ا أَزَّیَِت َزكَاَة َمالَٔک 

 َوَلِيَک 

 ، انب ریجحہ، رضحت اوبرہریہ ہنع ےس رفاتی 

م
لس

اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعانب ک، وم،ٰی نب انیع، رمعف نب احرث، دراج اوبا

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج  م ےن اےنپ امؽ یک زوکة ادا رک دی وت اینپ ذہم داری وپری رک دی ۔

 ، انب ریجحہ، رضحت اوبرہریہ ہنع :  افیر

م
لس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعانب ک، وم،ٰی نب انیع، رمعف نب احرث، دراج اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ادا دشہ امؽ زخاہن ںیہن

     1789    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، رشیک، ابوحنزة، شىيْ، حرضت ِاـنہ بيت ٔيس :  راوی  رضْ اهَّل ويہا وَّی بً محنس، یحٌ

ًِ ال ًِ أَبٔی َحِنزََة َو یٕک َو ًِ رَشٔ ًُ نَزَو َو ثََيا َیِحٌَْ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
نَٔىِتهُ َحسَّ َُ ِيٕس أَىَِها  َٔ َِاـَٔنَة بِٔئت   ًِ ِْ َو ِىٔي صَّ

َوی الزَّكَاةٔ  ُٔ   ٖ وُل َلِيَس فٔی اِلَنأل َح ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي  َتِىىْٔ اليَّ

ںیہ ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، رشکی، اوبزمحة، یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس امؽ ںیم زوکة ےک العفہ وکیئ قح )رفض( ںیہن ےہ ۔
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 یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، رشکی، اوبزمحة، یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ادا دشہ امؽ زخاہن ںیہن

     1790    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی رکو اهَّل وجہہ :  راوی

 َٔ اَل  َٔ ًِ َوَّٓٔیٕ  ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر

ًِ َها ٔٙ ٖٔ َوَل ٔي ٔة اِلَدِئل َوالزَّٔ َٔ ًِ َظَس ِوُت َلُِٙه َو َّ ِس َو َٔ ِّی  ٔن لََّه إ َُ ًِ كُِل أَِرَبٔىیَن زِٔرَهّنا زِٔرَهّناَوَلِيهٔ َو  تُوا ُربَُي اِلُىرِشٔ ٔم

یلع نب دمحم، فعیک، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم 

 ےس اکی درؾ )زٰوکة( ادا رکف ۔ےن ںیہمت وھگڑفں افر الغومں یک زوکة اعمػ رک دی نکیل رہ اچسیل درؾ ںیم 

 یلع نب دمحم، فعیک، اوباقحس، احرث، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ادا دشہ امؽ زخاہن ںیہن

     1791    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ابزاہيه بً اُناويل، وبساهَّل بً وأس، حرضت ابً ونز رضْ  :  راوی ْٰ ، وبيساهَّل بً موس ْٰ برک بً خلْ و محنس بً یحٌ
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 اهَّل ويہ اور حرضت وائصہ رضْ اهَّل ويہا

ثَيَ  اََل َحسَّ َٔ ًُ یَِحٌَْ  ُس بِ ْٕ َوُمَحنَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ َنٔىيَل َو ُِ ٔ ًُ إ ًُ ُموَسْ أَىَِبأَىَا إٔبَِزاهٔيُه بِ ا وُبَِيُس اهَّلٔ بِ

 ًَ ی ًِ كُِل ورِٔشٔ ٌَ َیأُِخُذ ٔم َه كَا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ ًٔ وَُنَز َوَوائَٔصَة أَ ًِ ابِ َْ زٔیيَ َوإٔٔس َو ََِعاؤّسا نِٔع إر زٔیَياّرا 

ًِ اِْلَِرَبٔىیَن زٔیَياّرا زٔیَياّرا  َؤم

رکب نب ،فل ف دمحم نب ٰییحی، دیبع اہلل نب ومیس، اربامیہ نب اامسلیع، دبعاہلل نب فادق، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع افر رضحت اعہشئ 

ر ںیم ےس فصن دانیر افر اچسیل دانیر ںیم ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ سیب افر اس زادئ دانی

 ےس اکی دانیر زوکة فوصؽ رفامےت ےھت ۔

رکب نب ،فل ف دمحم نب ٰییحی، دیبعاہلل نب وم،ٰی، اربامیہ نب اامسلیع، دبعاہلل نب فادق، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع افر  :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وک امؽ احلص وہ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 سج وک امؽ احلص وہ

     1792    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 نّص بً وَّی جہؽیم، شجاً بً وليس، حارثہ بً محنس، ونزة، حرضت وائصہ ظسيٕہ رضْ اهَّل تىالٰی ويہا :  راوی

ًِ َونِ  ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ثََيا َحارٔثَُة بِ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ًُ بِ ثََيا ُشَجا ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَجِهَؽیٔمُّ َحسَّ ثََيا َنِّصُ بِ نِٔىُت َحسَّ َُ اَلِت  َٔ ًِ َوائَٔصَة  َزَة َو

َّْ یَُحوَل َوَلِيهٔ اِلَحِولُ َر  وُل ََل َزكَاَة فٔی َمإل َحً ُٕ َه َي لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ 

ی، اجشع نب فدیل، احر،ہ نب دمحم، رمعة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 
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 ہی اراشد رفامےت انس یسک امؽ ںیم زوکة الزؾ ںیہن۔ اہیں کت ہک اس رپ اسؽ سگر اجےئ۔ہیلع فآہل فملس وک 

ی، اجشع نب فدیل، احر،ہ نب دمحم، رمعة، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج اوماؽ رپ زوکة فابج وہیت ےہ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 نج اوماؽ رپ زوکة فابج وہیت ےہ

     1793    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ونارة و وباز بً  :  راوی ابوبرک بً ابی شیبہ، ابواُامہ، وليس بً ٘ثیر، محنس بً وبسالزحنً بً ابی ظىعىہ، یحٌ

 تنيه، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

ًِ ُمَحنَّ  ثٔیرٕ َو َ٘  ًُ ثَىْٔ اِلَولٔيُس بِ اَمَة َحسَّ َُ ُ ثََيا أَبُو أ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َظِىَعَىَة َحسَّ ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ٔس بِ

َّی اهَّلُ  َّْ َظَّ ٔي نَٔي اليَّ َُ َّهُ  ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی أَى َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َتنٔيٕه َو ًٔ وَُناَرَة َوَوبَّازٔ بِ ًِ َیِحٌَْ بِ َة ِامَٔی َو َٔ وُل ََل َظَس ُٕ لََّه َي َُ َوَلِيهٔ َو

ًِ التَّ  ٕٗ ٔم ا َُ ٌَ َخِنَسٔة أَِو ٔبٔٔل زُو ِْ ًِ ا ٌَ َخِنٕس ٔم ٕٗ َوََل ِامَٔی زُو ٌَ َخِنٔس أََوا ٔ َوََل ِامَٔی زُو  ِنز

َعہ، ٰییحی نب امعرة ف ہداد نب میمت، رضحت اوبدیعس دخری 
طع
اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اپچن فقس ےس مک وجھکر ںیم زوکة افر ہن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص 

 یہ اپچن اف ہی ےس مک اچدنی ںیم افر ہن یہ اپچن افوٹنں ےس مک ںیم ۔

َعہ، ٰییحی نب امعرة ف ہداد نب میمت، رضح :  رافی
طع
ت اوبدیعس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب 

 دخری ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 نج اوماؽ رپ زوکة فابج وہیت ےہ

     1794    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، محنس بً مسله، ونزو بً زیيار، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل تىالٰی ويہ :  راوی

 ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِنزٔو بِ ًٔ ُمِسلٕٔه َو ًِ ُمَحنَّسٔ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل َحسَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  َوِبسٔ اهَّلٔ 

ْة اهَّلٔ َٔ ٕٗ َظَس ٌَ َخِنٔس أََوا ْة َوَلِيَس ِامَٔی زُو َٔ ٕ َظَس ٌَ َخِنٔس َذِوز َه َلِيَس ِامَٔی زُو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ٌَ   َظَّ َوَلِيَس ِامَٔی زُو

ْة  َٔ ٕٗ َظَس ا َُ  َخِنَسٔة أَِو

ٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعت

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افوٹنں ےس مک ںیم زوکة ںیہن افر ہن یہ اپچن اف ہی ےس مک اچدنی ںیم افر ہن یہ اپچن فقس ےس مک )ہلغ(

 ںیم ۔

 اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لبق از فتق زوکة یک ادایگیئ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 لبق از فتق زوکة یک ادایگیئ

     1795    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، ُىيس بً ميعور، اُناويل بً زرکیا، حجاج بً زیيار، حٙه، حجيہ بً وسی، وَّی بً ـالب،  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ
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 حرضت وباس رضْ اهَّل ويہ

 ًٔ أج بِ ًِ َحجَّ یَّا َو ًُ َزرَکٔ َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َمِيُعوٕر َحسَّ ٔىيُس بِ َُ ثََيا  ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ زٔیَيإر  َحسَّ َٙٔه َو ًِ اِلَح َو

َّی اهَّلُ َّْ َظَّ ٔي أََل اليَّ َُ َْ اهَّلُ َوِيُه  ٌَّ اِلَىبَّاَس َرضٔ ًٔ أَبٔی ـَالٕٔب أَ ًِ َؤَِّی بِ ًٔ َؤسٓیٕ َو َة بِ تٔهٔ حَُجيَّ َٔ َه فٔی َتِىجٔئل َظَس لَّ َُ  َوَلِيهٔ َو

َغ َلُه فٔی َذلَٔک  ٌِ َتٔحلَّ رَفَخَّ
ِبَل أَ َٔ 

 ی ہ نب دعی، یلع نب قابل، رضحت ہداس ریض اہلل ہنع ےن یبن 
ج
ج

دمحم نب ٰییحی، دیعس نب روصنر، اامسلیع نب زرکای، اجحج نب دانیر، مکح، 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لبق از فتق زوکة یک ادایگیئ ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اس یک 

 ۔ااجزت دی

 ی ہ نب دعی، یلع نب قابل، رضحت ہداس ریض اہلل  :  رافی
ج
ج

دمحم نب ٰییحی، دیعس نب روصنر، اامسلیع نب زرکای، اجحج نب دانیر، مکح، 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع دےبج وکیئ زوکة اکنےل وت فوصؽ رکےن فاال ہی 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 بج وکیئ زوکة اکنےل وت فوصؽ رکےن فاال ہی داع دے

     1796    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، شىبہ، ونزو بً مزة، حرضت وبساهَّل بً ابی اوفی رضْ اهَّل ويہ :  راوی

نِٔىُت َوِبَس اهَّلٔ بِ  َُ اَل  َٔ ًٔ ُمزََّة  ًِ َوِنزٔو بِ ًِ ُشِىَبَة َو ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
وُل اهَّلٔ َحسَّ ُُ ٌَ َر وُل كَا ُٕ ًَ أَبٔی أَِوفَی َي

َّی  ٔة َمالٔهٔ َظَّ َٔ َه إَٔذا أََتاُه الزَُّجُل بَٔعَس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اَل اللَُّههَّ َظِل َوََّی نٔل أَبٔی أَِوفَیَظَّ َٕ َِ ٔة َمالٔی  َٔ أََتِیُتُه بَٔعَس َِ  َوَلِيهٔ 

 یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
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اے   آپ اس وک داع دےتی وت ںیم اےنپ امؽ یک زوکة ےل رک احرض وہا۔ آپ ےن رفامایاپس بج وکیئ اےنپ امؽ یک زوکة ےل رک آات وت

ہ ا وبافیف یک آؽ رپ را ت رفام۔
لِّ
 ا

 یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 بج وکیئ زوکة اکنےل وت فوصؽ رکےن فاال ہی داع دے

     1797    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُویس بً ُىيس، وليس بً مسله، بدتری بً وبيس، وبيس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ىٔ  َُ  ًُ َویُِس بِ ُُ ثََيا  ُُ َحسَّ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ وُبَِيٕس َو ًِ اِلَبِدتَرِٔی بِ ًُ ُمِسلٕٔه َو ثََيا اِلَولٔيُس بِ وُل اهَّلٔ يٕس َحسَّ

ولُوا اللَُّههَّ اجِ  ُٕ ٌِ َت ََل َتِيَسِوا ثََوابََها أَ َِ َه إَٔذا أَِوَفِیُتِه الزَّكَاَة  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو زَّماَظَّ ٍِ َيّنا َوََل َتِجَىِلَها َم ٍِ  َىِلَها َم

رری نب دیبع، دیبع، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

 

ی

 

ح
ي 

وسدی نب دیعس، فدیل نب ملسم، 

  م زوکة دف وت اس اک ارج تم وھبول ویں وہک اے اہلل اےس تمینغ انب دےیجی اتفاؿ ہن انبےیئ۔

رری نب دیبع، دیبع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

ی

 

ح
ي 

 وسدی نب دیعس، فدیل نب ملسم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افوٹنں یک زٰوکة

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب
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 افوٹنں یک زٰوکة

     1798    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرش برک بً خلْ، وبسالزحنً بً مہسی، ُلامیٌ بً ٘ثیر، حرضت ابً شہاب :  راوی

ٕ حَ  ثٔیر َ٘  ًُ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ٔ َحسَّ ال َُ  ًِ ًُ ٔشَهإب َو ثََيا ابِ ٔه سَّ

تََبهُ  َ٘ الْٔه َ٘ٔتابّا  َُ أَنٔی  اَل أرَِقَ َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔي ًِ اليَّ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو َه فٔی بِ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َر

 ٔ َوَجِسُت ِ َِ َِّاُه اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ  ٌِ یََتَو ِبَل أَ َٔ أت  َٔ َس َة ثَََل ُُ العَّ ٌٔ َوفٔی َخِنَس َورِشَ ٔبٔٔل َشاْة َوفٔی َورِشٕ َشاَتا ِْ ًِ ا يهٔ فٔی َخِنٕس ٔم

ٌِ َلِه تُوَجِس  إٔ َِ ٔلَی َخِنٕس َوثَََلثٔیَن  ًَ بِٔيُت َمَدإؿ إ ی ًَ أَِربَُي ٔشَياهٕ َوفٔی َخِنٕس َوورِٔشٔ ی ًُ ٔشَياهٕ َوفٔی ورِٔشٔ ابِ َِ  بِٔيُت َمَدإؿ 

 َِ ٌٕ َذرَکْ  ٌِ َزاَزِت َوََّی َخ َلبُو إٔ َِ ٔلَی َخِنَسٕة َوأَِرَبٔىیَن  ٌٕ إ ّٔيَها بِٔيُت َلبُو َِ ٌِ َزاَزِت َوََّی َخِنٕس َوثَََلثٔیَن َواحَٔسّة  ِنٕس إٔ

ٔلَی َخِنٕس  ّٔيَها َجَذَوْة إ َِ ِتیَن َواحَٔسّة  ُٔ ٌِ َزاَزِت َوََّی  إٔ َِ ِتیَن  ُٔ ٔلَی  ْة إ َّٕ ّٔيَها حٔ َِ ٌِ َزاَزِت َوََّی  َوأَِرَبٔىیَن َواحَٔسّة  إٔ َِ ِبٔىیَن  َُ َو

 َّٕ ّٔيَها حٔ َِ ٌِ َزاَزِت َوََّی تِٔسٔىیَن َواحَٔسّة  إٔ َِ ٔلَی تِٔسٔىیَن  ٌٕ إ ّٔيَها ابَِيَتا َلبُو َِ ِبٔىیَن َواحَٔسّة  َُ ًَ َؤمائَٕة َخِنٕس َو ی ٔلَی ورِٔشٔ ٌٔ إ َتا

ْة َوفٔی كُِل أَِربَ  َّٕ َِفٔی كُِل َخِنٔسیَن حٔ ثَُرِت  َ٘ إَٔذا  َِ ٌٕ  ٔىیَن بِٔيُت َلبُو

اوبرشب رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، امیلسؿ نب ریثک، رضحت انب اہشب ےتہک ںیہ ہک رضحت اسمل ےن ےھجم فہ رحتری ڑپاھیئ وج 

ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فافت ےس لبق زوکة ےک قلعتم وھکلایئ یھت۔ اس ںیم اھت ہک اپچن افوٹنں ںیم اکی رکبی اف

دس ںیم دف رکبایں ، دنپرہ ںیم نیت افر سیب ںیم اچر افر سیچپ ےس سیتنیپ کت ںیم اکی اسہل افینٹن ےہ۔ ارگ ہی ہن وہ وت دف اسہل افٹن 

)رن( سیتنیپ ےس اکی یھب زادئ وہ وت اتنیپسیل کت دف ربس یک افینٹن ےہ۔ اتنیپسیل ےس اکی یھب زادئ اسھٹ کت نیت ربس یک افینٹن 

رر ےس اکی یھب زادئ وہ وت ونے کت دف اسہل دف افاینٹنں ںیہ ےہ۔ اسھٹ ےس 
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رر کت اچر ربس یک افینٹن ےہ۔ 
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اکی یھب زادئ وہ وت 

ونے ےس اکی یھب زادئ وہ وت اکی وس سیب کت نیت اسہل دف افاینٹنں ںیہ۔ اس ےس زادئ وہ وت رہ اچپس ںیم نیت اسہل اکی افینٹن ےہ 

 افینٹن ےہ۔افر رہ اچسیل ںیم دف اسہل اکی 

 اوبرشب رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، امیلسؿ نب ریثک، رضحت انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 افوٹنں یک زٰوکة

     1799    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ  :  راوی ْٰ بً ونارة، یحٌ محنس بً وٕيل بً خویلس ىيصاپوری، حّغ بً وبساهَّل ُلیم، ابزاہيه بً ـہناٌ، ونزو بً یحٌ

 بً ونارة، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ

ُغ  ِّ ثََيا َح ًٔ ُخَویِلٕٔس اليَِّيَسابُورٔیُّ َحسَّ ًُ َؤٕئل بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ٌَ َو ًُ ـَِهَنا ثََيا إٔبَِزاهٔيُه بِ َلیٔمُّ َحسَّ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ السُّ بِ

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ٔىيٕس اِلُدِسرِٔی  َُ ًِ أَبٔی  ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ وَُناَرَة َو ًٔ یَِحٌَْ بِ ٌَ َوِنزٔو بِ َه َلِيَس ِامَٔی زُو لَّ َُ َلِيهٔ َو

 ٔ ِْ ًِ ا إَٔذا بَلَ َخِنٕس ٔم َِ ََ تِٔسّىا  ٌِ َتِبلُ ٔلَی أَ ّٔيَها َشاْة إ َِ ِت َخِنّسا  ٍَ إَٔذا بََل َِ ْة َوََل فٔی اِْلَِربَٔي َشِيْئ  َٔ ّٔيَها بٔٔل َظَس َِ ا  ِت َورِشّ ٍَ

 َ ٔل ٕ إ ّٔيَها ثَََل ُُ ٔشَياه َِ َة  ِت َخِنَس َورِشَ ٍَ إَٔذا بََل َِ َة  ََ أَِربََي َورِشَ ٌِ َتِبلُ ٔلَی أَ ٌٔ إ ِت َشاَتا ٍَ َِإَٔذا بََل َة  ََ تِٔسَي َورِشَ ٌِ َتِبلُ ی أَ

 ٔ ّٔيَها ب َِ  ًَ ی ِت َخِنّسا َوورِٔشٔ ٍَ إَٔذا بََل َِ  ًَ ی ََ أَِرَبّىا َوورِٔشٔ ٌِ َتِبلُ ٔلَی أَ ٕ إ ّٔيَها أَِربَُي ٔشَياه َِ  ًَ ی ٔلَی َخِنٕس ورِٔشٔ ِيُت َمَدإؿ إ

 ًُ ابِ َِ ًِ بِٔيُت َمَدإؿ  إَٔذا َلِه َتُٙ َِ ََ َخِنّسا َوأَِرَبٔىیَن  َوثَََلثٔیَن  ٌِ َتِبلُ ٔلَی أَ ٌٕ إ ّٔيَها بِٔيت َلبُو َِ ٌِ َزاَزِت َبٔىیّرا  إٔ َِ ٌٕ َذرَکْ  َلبُو

ٌِ تَ  ٔلَی أَ ّٔيَها َجَذَوْة إ َِ ٌِ َزاَزِت َبٔىیّرا  إٔ َِ ِتیَن  ُٔ  ََ ٌِ َتِبلُ ٔلَی أَ ْة إ َّٕ ّٔيَها حٔ َِ ٌِ َزاَزِت َبٔىیّرا  إٔ ِبٔىیَن َِ َُ ََ َخِنّسا َو ٌِ َزاَزِت  ِبلُ إٔ َِ

ٌِ َتِبلُ  ٔلَی أَ ٌٔ إ َتا َّٕ ّٔيَها حٔ َِ ٌِ َزاَزِت َبٔىیّرا  إٔ َِ ََ تِٔسٔىیَن  ٌِ َتِبلُ ٔلَی أَ ٌٕ إ ّٔيَها بِٔيَتا َلبُو َِ ًَ َؤمائَّة ثُهَّ فٔی كُِل َبٔىیّرا  ی ََ ورِٔشٔ

 ٌٕ ْة َوفٔی كُِل أَِرَبٔىیَن بِٔيُت َلبُو َّٕ  َخِنٔسیَن حٔ

 اشینوپری، صفح نب دبعاہلل یملس، اربامیہ نب امہطؿ، رمعف نب ٰییحی نب امعرة، ٰییحی نب امعرة، رضحت اوبدیعس دمحم نب لیقع نب وخدلی

 دخری ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افوٹنں ےس مک افوٹنں ںیم زوکة ںیہن

اپچن ےس ون کت افوٹنں ںیم اکی رکبی ےہ افر دس ےس وچدہ کت ںیم دف رکبایں افر دنپرہ ےس اسین کت  افر ہن یہ اچر ںیم ھچک ےہ۔

نیت رکبایں افر سیب ےس وچسیب کت افوٹنں ںیم اچر رکبایں ںیہ افر سیچپ ےس وچسیتن کت اکی اسہل افینٹن ےہ افر اکی اسہل افینٹن 

کت ںیم دف اسہل اکی افینٹن اس ےس اکی افٹن یھب زایدہ وہ وت اسھٹ کت ںیم نیت ہن وہ وت دف اسہل افٹن ےہ افر سیتھچ ےس اتنیپسیل 
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رر کت اچر اسہل افینٹن ےہ اس ےس اکی افٹن یھب زادئ وہ وت ونے کت دف اسہل دف 
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اسہل افینٹن ےہ اس ےس اکی افٹن یھب زادئ وہ وت 

 نیت اسہل دف افاینٹنں ںیہ رھپ رہ اچپس ںیم نیت اسہل افینٹن افاینٹنں ںیہ اس ےس اکی افٹن یھب زادئ وہ وت اس ںیم اکی وس سیب کت

 ےہ افر رہ اچسیل ںیم دف اسہل افینٹن ےہ۔

دمحم نب لیقع نب وخدلی اشینوپری، صفح نب دبعاہلل یملس، اربامیہ نب امہطؿ، رمعف نب ٰییحی نب امعرة، ٰییحی نب امعرة، رضحت  :  رافی

 اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة ںیم فابج ےس مک ای زایدہ رمع اک اجونر انیل

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ںیم فابج ےس مک ای زایدہ رمع اک اجونر انیل

     1800    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ و محنس بً مززوٗ، محنس بً وبساهَّل مثىْ، مثىْ، ثنامہ، حرضت اىس بً  :  راوی محنس بً بصار و محنس بً یحٌ

 مالک

ًُ َوبِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ الُوا َحسَّ َٔ  ٕٗ ًُ َمزُِزو ُس بِ ًُ َیِحٌَْ َوُمَحنَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبصَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىْٔ َحسَّ ًٔ اِلُنَثىَّْ َحسَّ سٔ اهَّلٔ بِ

َتَب لَ  َ٘  َٖ ٌَّ أَبَا برَِکٕ الِعِسی ًُ َمالٕٔک أَ ثَىْٔ أَىَُس بِ ًِ ثَُناَمَة َحسَّ ةٔ أَبٔی َو َٔ َس يَؽُة العَّ ًٔ الزَّحٔئه هَٔذهٔ رَفٔ ُه بِٔسٔه اهَّلٔ الزَِّحَن

 ٔ لََّه َوََّی اِلُنِسلٔنٔیَن الًَّْٔ أََمَز اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ ب َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًْٔ رَفََؿ َر
لََّه الَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َها َر

 ٌَّ إٔ ُة اِلَجَذَؤة َوَلِيَس ؤِيَسهُ  َِ َٔ ٔبٔٔل َظَس ِْ ًِ ا ِت ؤِيَسُه ٔم ٍَ ًِ بََل َئه َم ٍَ ائٔٔؾ اِل ٔبٔٔل فٔی رَفَ ِْ ٌٔ ا َيا ُِ
ًِ أَ ْة  ٔم َّٕ َجَذَوْة َوؤِيَسُه حٔ

َتا أَِو ورِٔشٔ  تَِيَِسَ ُِ ٌِ ا ٔ ُة َویَِجَىُل َمکَاىََها َشاَتیِٔن إ
َّٕ َبُل ٔمِيهُ اِلحٔ ِٕ ََّها ُت إٔى ةٔ َِ َّٕ ُة اِلٔح َٔ ِت ؤِيَسُه َظَس ٍَ ًِ بََل ًَ زِٔرَهّنا َوَم ی

 ًَ ی ٌٕ َوُيِىٔفی َمَىَها َشاَتیِٔن أَِو ورِٔشٔ َبُل ٔمِيُه بِٔيُت َلبُو ِٕ ََّها ُت إٔى َِ  ٌٕ ُتهُ َوَلِيَسِت ؤِيَسُه إَٔلَّ بِٔيُت َلبُو َٔ ِت َظَس ٍَ ًِ بََل  زِٔرَهّنا َوَم

ٌٕ َوَلِيَسِت ؤِيَسهُ  ًِ بَ  بِٔيَت َلبُو ًَ زِٔرَهّنا أَِو َشاَتیِٔن َوَم ی ُٗ ورِٔشٔ ُة َوُيِىٔفيهٔ اِلُنَعِس َّٕ َبُل ٔمِيُه اِلٔح ِٕ ََّها ُت َِإٔى ْة  َّٕ ِت َوؤِيَسُه حٔ ٍَ َل
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َبُل ٔمِيهُ ابَِيُة َمَدإؿ َويُِى  ِٕ ََّها ُت إٔى َِ ٌٕ َوَلِيَسِت ؤِيَسُه َوؤِيَسُه بِٔيُت َمَدإؿ  ُتهُ بِٔيَت َلبُو َٔ ًَ زِٔرَهّنا َظَس ی ٔفی َمَىَها ورِٔشٔ

َبُل مٔ  ِٕ ََّها ُت إٔى َِ  ٌٕ ُتُه بِٔيَت َمَدإؿ َوَلِيَسِت ؤِيَسُه َوؤِيَسُه ابَِيُة َلبُو َٔ ِت َظَس ٍَ ًِ بََل ٌٕ َوُيِىٔفيهٔ أَِو َشاَتیِٔن َوَم ِيهُ بِٔيُت َلبُو

 ًِ ًِ َلِه َیُٙ َن َِ ًَ زِٔرَهّنا أَِو َشاَتیِٔن  ی ُٗ ورِٔشٔ َبُل  اِلُنَعِس ِٕ َُّه يُ إٔى َِ ٌٕ َذرَکْ  ًُ َلبُو ؤِيَسُه ابَِيُة َمَدإؿ َوََّی َوِجهَٔها َوؤِيَسُه ابِ

 ٔمِيُه َوَلِيَس َمَىهُ َشِيْئ 

 دمحم نب اشبر ف دمحم نب ٰییحی ف دمحم نب رمزفؼ، دمحم نب دبعاہلل ینثم، ینثم، امثہم، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ےن

ِ ہی زوکة ےک فہ ااکحؾ ںیہ وج اہلل اعتٰیل ےک مکح ےک اطمقب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلاںیہن 
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 فملس ےن اھکل ِب

ں املسمونں رپ رفض رفامےئ۔ سج رپ اچر اسہل افینٹن فابج وہ افر اس ےک اپس فہ ہن وہ ہکلب نیت اسہل افینٹن وہ وت اس ےس نیت افاینٹن

ےل یل اجںیئ افر اچر اسہل یک ہگج رسیم وہ وت دف رکبایں ےل یل اجںیئ ای سیب درمہ افر سج رپ نیت اسہل افینٹن فابج وہ افر اس ےک اپس 

دف اسہل افینٹن یہ وہ وت اس ےس دف اسہل افینٹن ےک اسھت دف رکبایں سیب درمہ ےئل اجںیئ افر سج رپ دف اسہل افینٹن فابج وہ وج اس ےک 

 وہ ہکلب اس ےک اپس نیت اسہل افینٹن وہ وت اس ےس فیہ ےل یل اجےئ افر زوکة فوصؽ رکےن فاال اس وک سیب درمہ ای دف رکبایں اپس ہن

دے دے۔ افر سج رپ دف اسہل افینٹن فابج وہ وج اس ےک اپس ںیہن ےہ ہکلب اس ےک اپس اکی اسہل افینٹن ےہ وت اس ےس فیہ ےل یل 

درمہ ای دف رکبایں یھب دے افر سج رپ اکی اسہل افینٹن فابج ےہ افر اس ےک اپس فہ ںیہن ہکلب اس اجےئ افر اس ےک اسھت فہ سیب 

ےک اپس دف اسہل افینٹن ےہ وت دصمؼ )زوکة فوصؽ رکےن فاال( اس ےس فیہ ےل ےل افر اےس سیب درمہ ای دف رکبایں دے دے۔ افر 

افٹن وہ وت اس ےس فیہ ےل ایل اجےئ افر اس ےک العفہ اس ےس ھچک ہن ایل ارگ اس ےک اپس وپری اکی اسہل افینٹن ہن وہ ہکلب اکی اسہل 

 اجےئ۔

 دمحم نب اشبر ف دمحم نب ٰییحی ف دمحم نب رمزفؼ، دمحم نب دبعاہلل ینثم، ینثم، امثہم، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة فوصؽ رکےن فاال سک مسق اک افٹن ےل

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاال سک مسق اک افٹن ےل
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     1801    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، رشیک، وثناٌ ثٕفی، ابوليَّٰی ، ُویس بً ٌّلہ :  راوی

ٙٔيِ  ًِ أَبٔی َلِيََّی اِل فِٔی َو َٕ
ٌَ الثَّ ًِ وُِثَنا یْک َو ثََيا رَشٔ ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ

اَل َحسَّ َٔ َلَة  َّ ٌَ  ًٔ َویِٔس بِ ُُ  ًِ ٔسِی َو

َِأََخِذُت بَٔئسهٔ َورَقَ  لََّه  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ُٗ الئَّي ُٗ بَیَِن ُمِجَتنٕٔي َجائََيا ُمَعِس ٕٗ َوََل ُيرَفَّ ٔ ََل یُِجَنُي بَیَِن ُمَترَفِ أُِت فٔی َوِهسٔه

ی زُوىََها  أََتاُه بٔأَُِخَ َِ ٌِ َیأُِخَذَها  أَبَی أَ َِ ٕة َؤميَنٕة ُمَلِنَلَنٕة  َٔ أََتاُه َرُجْل بَٔيا َِ ٔة  َٔ َس اَل أَیُّ أَِرٕؿ َخِصَيَة العَّ َٔ َِأََخَذَها َو

ىْٔ َوأَ  ِس أََخِذُت خَٔياَر إٔبٔٔل َرُجٕل ُتٕٔلُّ َٔ َه َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ َنإئ تُٔملُّىْٔ إَٔذا أََتِيُت َر َُ  ُمِسلٕٔه  یُّ 

آای یلع نب دمحم، فعیک، رشکی، امثعؿ یفقث، اوبٰیلیل ، وسدی نب ہلفغ رفامےت ںیہ ہک امہرے اپس یبن یک اجبن ےس زوکة فوصؽ رکےن فاال 

اجےئ وت ںیم ےن اس اک اہھت ڑکپا افر اس یک داتسفسی ڑپیھ اس ںیم اھت زوکة ےک ڈر ےس رفتمؼ وک عمج ہن ایک اجےئ افر عمتجم وک رفتمؼ ہن ایک 

وت اؿ ےک اپس اکی اصبح تہب دمعہ ومیٹ افینٹن ےل رک آےئ اس ےن ےنیل ےس ااکنر رک دای وت فہ دفرسی یلہپ ےس مک درہج یک ےل رک 

 ےل یل افر ےنہک اگل بج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی املسمؿ اک رتہبنی افٹن ےل رک ںوچنہں اگ وت )آپ یک آےئ وت

 انرایگض( ںیم وکؿ یس زنیم ےھجم ربداتش رکےیگ افر وکؿ اس آامسؿ  ھج رپ اسہی رکے اگ ۔

 نب ہلفغ یلع نب دمحم، فعیک، رشکی، امثعؿ یفقث، اوبٰیلیل ، وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاال سک مسق اک افٹن ےل

     1802    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اَسائيل، جابز، وامز، حرضت جزیز بً وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ٔ بِ ًِ َجزٔیز ٕ َو ًِ َوأمز ٕ َو ًِ َجابٔز ائٔيَل َو ًِ إَِٔسَ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  
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ًِ رّٔؼااهَّلُ َوَلِيهٔ  ُٗ إَٔلَّ َو لََّه ََل َیزِٔجُي اِلُنَعِس َُ  َو

یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، اجرب، اعرم، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای زوکة فوصؽ رکےن فاال وخیش ےس فاسپ وہ ۔

 ، اجرب، اعرم، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگےئ لیب یک زوکة

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اگےئ لیب یک زوکة

     1803    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ويس رمَّی، اونض، شٕيٖ، مِسوٗ، حرضت مىاذ بً جبل رضْ اهَّل ويہ :  راوی  محنس بً وبساهَّل ىنیر، یحٌ

 ًِ ثََيا اِْلَِوَنُض َو ًُ ؤيَسْ الزَِّمَّٔیُّ َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ
ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنیِر ًُ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ مُ َحسَّ ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ ٖٕ َو ٔ  َشٕٔي َىاذ

ًِ الِ  ٌِ نُخَذ ٔم ًٔ َوأََمَزنٔی أَ ٔلَی اِلَيَن لََّه إ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َبَىَثىْٔ َر َٔ ًٔ َجَبٕل  ًِ كُِل أَِربَٔىیَن ُمٔسيَّّة بِ َبَْقٔ ٔم

ًِ كُِل ثَََلثٔیَن َتبٔيّىا أَِو َتبٔيَىّة   َؤم

س ریلم، اشمع، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

عي 

دمحم نب دبعاہلل ریمن، ٰییحی نب 

ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم نمی اجیھب افر رفامای ہک رہ اچسیل اگےئ ںیم ےس دف اسہل اگےئ افر رہ سیت اگےئ ںیم ےس اکی اسہل اگےئ ای لیب 

 ں ۔فوصؽ رکف

س ریلم، اشمع، قیقش، رسمفؼ، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع :  رافی

عي 

 دمحم نب دبعاہلل ریمن، ٰییحی نب 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اگےئ لیب یک زوکة

     1804    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُّياٌ بً و٘يي، وبسالسَلو بً َحب، خعيْ، ابووبيسة، حرضت وبساهَّل بً مسىوز رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوِبٔس اهَّلٔ ًِ أَبٔی وُبَِيَسَة َو ْٕ َو ًِ َخٔعي ٕب َو ًُ ََحِ ََلؤ بِ ثََيا َوِبُس السَّ ًُ َو٘ٔيٕي َحسَّ ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  َّی اهَّلُ  َحسَّ َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ أَ

ًِ اِلَبَْقٔ َتبٔيْي أَِو َتبٔيَىْة َوفٔی أَِرَبٔىیَن ُمٔسيَّْة  اَل فٔی ثَََلثٔیَن ٔم َٔ لََّه  َُ  َوَلِيهٔ َو

ی  ، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 
َ

 

ح
ایفسؿ نب فعیک، دبعاالسلؾ نب رحب، 

  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سیت اگےئ ںیم اکی اسہل اگےئ ای لیب ےہ افر اچسیل ںیم دف اسہل ۔اہلل

ی  ، اوبدیبعة، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی
َ

 

ح
 ایفسؿ نب فعیک، دبعاالسلؾ نب رحب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکب ویں یک زوکة

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رکب ویں یک زوکة

     1805    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 برک بً خلْ، وبسالزحنً بً مہسی، ُلامیٌ بً ٘ثیر، ابً شہاب، ُاله بً وبساهَّل، حرضت وبساهَّل بً ونز :  راوی
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ثََيا ابِ  ٕ َحسَّ ثٔیر َ٘  ًُ ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ثََيا  ًُ َمِهسٓٔیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًٔ َوِبٔس َحسَّ الٔٔه بِ َُ  ًِ ًُ ٔشَهإب َو

 َُ أَنٔی  اَل أرَِقَ َٔ َه 
لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًِ َر ًِ أَبٔيهٔ َو َه فٔی اهَّلٔ َو لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ تََبُه َر َ٘ الْٔه َ٘ٔتابّا 

ًَ َومٔ  ی ٔلَی ورِٔشٔ َوَجِسُت ِٔيهٔ فٔی أَِرَبٔىیَن َشاّة َشاْة إ َِ َِّاُه اهَّلُ َوزَّ َوَجلَّ  ٌِ یََتَو ِبَل أَ َٔ أت  َٔ َس ّٔيَها العَّ َِ إَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة  َِ ائَٕة 

 ٔ ٌٔ إ َِفٔی كُِل ٔمائَٕة َشاَتا ثُرَِت  َ٘ إَٔذا  َِ ٔلَی ثَََل ُٔ ٔمائَٕة  ّٔيَها ثَََل ُُ ٔشَياهٕ إ َِ ٌِ َزاَزِت َواحَٔسّة  إٔ َِ َشاْة َوَوَجِسُت ِٔيهٔ ََل لَی ٔمائََتیِٔن 

 َٔ َس ُٗ بَیَِن ُمِجَتنٕٔي َوَوَجِسُت ِٔيهٔ ََل یُِؤَخُذ فٔی العَّ ٕٗ َوََل ُيرَفَّ  ٔة َتِيْس َوََل َهزَٔمْة َوََل َذاُت َوَوارٕ یُِجَنُي بَیَِن ُمَترَفِ

رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، امیلسؿ نب ریثک، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ انب اہشب ےتہک ںیہ ہک رضحت اسمل ےن زوکة ےس قلعتم روسؽ اہلل یلص ا

ےس ےلہپ یک ہی رحتری ریمے اسےنم ڑپیھ اس ںیم اھت۔ اچسیل رکبویں ںیم اکی رکبی ےہ اکی وس سیب کت۔ اس ںیم اکی یھب زادئ 

 رفتمؼ وہ وت دف وس کت دف رکبایں ںیہ اس ےس اکی یھب زادئ وہ وس ںیم اکی رکبی ےہ افر اس رحتری ںیم ہی یھب اھت ہک رفتمؼ وک عمتجم وک

 ہن ایک اجےئ افر ہی یھب اھت ہک زوکۃ ںیم رن وبڑاھ افر ویعمب اجونر ہن ایل اجےئ ۔

 رکب نب ،فل، دبعارلنمح نب دہمی، امیلسؿ نب ریثک، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رکب ویں یک زوکة

     1806    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبسر وباز بً وليس، محنس بً ِؽل، ابً مبارک، اُامہ بً زیس، زیس، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہا :  راوی

ا َُ ُ ًِ أ ًُ اِلُنَباَرٔک َو ثََيا ابِ ِؽٔل َحسَّ َّ ًُ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ثََيا أَبُو بَِسٕر َوبَّازُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َزیِٕس َو َمَة بِ

اُت الِ  َٔ لََّه تُِؤَخُذ َظَس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ُنِسلٔنٔیَن َوََّی ٔمَياهٔهِٔه وَُنَز 
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اوبدبر ہداد نب فدیل، دمحم نب لضف، انب ابمرک، ااسہم نب زدی، زدی، رضحت انب رمع ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمونں یک زوکة اؿ ےک اپوینں )ڈریفں( رپ یہ فوصؽ یک اجےئ ۔

 دبر ہداد نب فدیل، دمحم نب لضف، انب ابمرک، ااسہم نب زدی، زدی، رضحت انب رمع ریض اہلل اہنعاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رکب ویں یک زوکة

     1807    حسیث                               جلس اول  :  جلس

احنس بً وثناٌ بً حٙيه اوزی، ابونىيه، وبسالسَلو بً َحب، یزیس بً وبسالزحنً، ابوہيس، ىاِي، حرضت ابً  :  راوی

 ونز

ًُ ََحِ  ََلؤ بِ ثََيا َوِبُس السَّ ثََيا أَبُو نَُىِيٕه َحسَّ ٙٔيٕه اِْلَِوزٔیُّ َحسَّ ًٔ َح ٌَ بِ ًُ وُِثَنا ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ًِ َیزٔیَس بِ ٕب َو

َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ وَُنَز َو ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ًِ أَبٔی هِٔيٕس َو َِإَٔذا َزاَزِت َو ًَ َؤمائَٕة  ی ٔلَی ورِٔشٔ لََّه فٔی أَِرَبٔىیَن َشاّة َشاْة إ َُ

 ٌِ إٔ َِ ٔلَی ثَََل ُٔ ٔمائَٕة  ّٔيَها ثَََل ُُ ٔشَياهٕ إ َِ ٌِ َزاَزِت َواحَٔسّة  إٔ َِ ٔلَی ٔمائََتیِٔن  ٌٔ إ ّٔيَها َشاَتا َِ َِفٔی كُِل ٔمائَٕة َشاْة ََل َواحَٔسّة  َزاَزِت 

ُٗ بَیَِن  ؤیَّةٔ َوَلِيَس  ُيرَفَّ ٌٔ بٔالسَّ ٔة َوكُلُّ َخلٔيَفیِٔن َیتََراَجَىا َٔ َس ٕٗ َخِصَيَة العَّ ٗٔ َهزَٔمْة ُمِجَتنٕٔي َوََل یُِجَنُي بَیَِن ُمَترَفِ لِٔلُنَعِس

 ُٗ ِس ٌِ َيَصاَئ اِلُنعَّ  َوََل َذاُت َوَوإر َوََل َتِيْس إَٔلَّ أَ

االسلؾ نب رحب، سیدی نب دبعارلنمح، اوبدنہ، انعف، رضحت انب رمع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی، اوبمیعن، دبع

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اچسیل ےس اکی وس سیب کت رکبویں ںیم اکی رکبی ےہ اس ےس اکی یھب زدئ وہ اجےئ وت دف رکبایں ںیہ 

فر زوکة ےک ڈر ےس رفتمؼ وک عمج ہن ایک اجےئ افر عمتجم وک رفتمؼ ہن دف وس کت۔ اس ےس اکی یھب ڑبھ اجےئ وت رہ وس ںیم اکی رکبی ےہ ا

ایک اجےئ افر دفونں رشکی )اےنپ افر اسحب رکںی افر وبڑاھ ، ویعمب افر رن اجونر دصہق فوصؽ رکےن فاےل وک ہن دای اجےئ االّ ہی ہک 

 فہ وخد اچےہ ۔
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 رحب، سیدی نب دبعارلنمح، اوبدنہ، انعف، رضحت انب رمع ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی، اوبمیعن، دبعاالسلؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة فوصؽ رکےن فاولں ےک ااکح ؾ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاولں ےک ااکح ؾ

     1808    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حناز مّصی، ليث بً ُىس، یزیس بً ابی حبيب، ُىس بً ُياٌ، حرضت اىس بً مالک رضْ اهَّل ويہ :  راوی  ويس

 ًٔ ِىٔس بِ َُ  ًِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َو ًِ یَزٔیَس بِ ِىٕس َو َُ  ًُ ثََيا اللَِّيُث بِ یُّ َحسَّ ٕ اِلنِّٔصٔ از ًُ َحنَّ ثََيا ؤيَسْ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔس بِ ٌٕ َو َيا ُٔ  

َنا َ٘ ٔة  َٔ َس َه اِلُنِىَتٔسی فٔی العَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  نٔٔىَهاَمالٕٔک 

ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زوکة فوصؽ رکےن ںیم زایدیت رکےن فاال )انگہ ںیم( زوکۃ ہن دےنی فاےل یک امدنن ےہ ۔

 د رصمی، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعٰیسیع نب امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاولں ےک ااکح ؾ

     1809    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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ابورکیب، وبسة بً ُلامیٌ و محنس بً ِؽيل و یوىس بً بٙیر، محنس بً اُحٖ، واظه بً ونز بً ٔتازة، محنوز  :  راوی

 بً لبيس، حرضت راِي بً خسیج رضْ اهَّل ويہ

 ًُ ُس بِ ٌَ َوُمَحنَّ َلامِیَ ُُ  ًُ ثََيا َوِبَسةُ بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو رُکَ ًٔ َحسَّ ًِ َوأظٔه بِ َٖ َو َح ُِ ٔ ًٔ إ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َو َٙیِر ًُ بُ َُِؽِيٕل َویُوىُُس بِ

َّی اهَّلُ َولَ  وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر َُ اَل  َٔ ًٔ َخسٔیٕج  ًِ َرأِٔي بِ ًٔ َلبٔيٕس َو ًِ َمِحُنوزٔ بِ َتاَزَة َو َٔ  ًٔ وُل اِلَىأمُل وَُنَز بِ ُٕ َه َي لَّ َُ ِيهٔ َو

ةٔ  َٔ َس ٔلَی بَِیتٔهٔ  َوََّی العَّ َّْ َیزِٔجَي إ بٔئل اهَّلٔ َحً َُ ازٔی فٔی  ٍَ ِٖ كَاِل  بٔاِلَح

اوبرکبی، دبعة نب امیلسؿ ف دمحم نب لیضف ف ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ ، اعمص نب رمع نب اتقدة، ومحمد نب دیبل، رضحت راعف نب 

 فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اامیرااری ےک اسھت زوکة فوصؽ رکےن دخجی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فاال اہلل یک راہ ںیم زلےن فاےل ےک ربارب ےہ۔ اہیں کت ہی ولٹ رک اےنپ رھگ آےئ ۔

ت راعف اوبرکبی، دبعة نب امیلسؿ ف دمحم نب لیضف ف ویسن نب ریکب، دمحم نب اقحس، اعمص نب رمع نب اتقدة، ومحمد نب دیبل، رضح :  رافی

 نب دخجی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاولں ےک ااکح ؾ

     1810    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً جبیر، وبساهَّل بً وبسالزحنً حباب انعاری، ایک روز  :  راوی ونزو بً ُواز مّصی، ابً وہب، ونز بً حار ُ، موس

 حرضت وبساهَّل بً اىيس رضْ اهَّل ويہ اور حرضت ونز رضْ اهَّل ويہ

ًُ الِ  ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی َوِنزُو بِ ثََيا ابِ ازٕ اِلنِّٔصٔیُّ َحسَّ وَّ َُ  ًُ ثََيا َوِنزُو بِ ًَ َحسَّ ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ بِ ثَهُ أَ ٕ َحسَّ ًَ ُجَبیِر ٌَّ ُموَسْ بِ َحار ُٔٔ أَ

َّهُ َتَذارَکَ هُ  ثَُه أَى ًَ أُىَِيٕس َحسَّ ٌَّ َوِبَس اهَّلٔ بِ ثَُه أَ ًٔ اِلُحَبأب اِْلَِنَعارٔیَّ َحسَّ ًٔ بِ أب َیِوّما َوِبٔس الزَِّحَن ًُ اِلَدفَّ َو َووَُنزُ بِ
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اَل وُ  َٕ َِ َة  َٔ َس ًِ ٌَلَّ العَّ َُّه َم ٔة أَى َٔ َس لََّه حٔیَن یَِذرُکُ ٌُلُوَل العَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٔمِيَها َبٔىیّرا أَِو َنزُ أََلِه َتِسَنِي َر

ًُ أُىَِيٕس بَََّی اَل َوِبُس اهَّلٔ بِ َٕ َِ اَل  َٔ ُتَٔی بٔهٔ یَِوَو اِلَٕٔياَمٔة َیِحنٔلُُه   َشاّة أ

د رصمی، انب فبہ، رمع نب احرث، وم،ٰی نب ریبج، دبعاہلل نب دبعارلنمح ةحب ااصنری، اکی رفز رضحت دبعاہلل نب رمعف نب وسا

اسین ریض اہلل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک درایمؿ زوکة ےس قلعتم وگتفگ وہ ریہ یھت۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای 

فملس وک زوکة ںیم وچری اک ذرک رفامےت وہےئ ہی ےتہک ںیہن انس ہک سج ےن زوکة اک افٹن ای رکبی آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رچایئ فہ ایقتم ےک رفز اےس ااھٹےئ وہےئ شیپ وہاگ وت رضحت دبعاہلل نب اسین ریض اہلل ہنع ےن رفامای ویکں ںیہن ۔

، دبعاہلل نب دبعارلنمح ةحب ااصنری، اکی رفز رضحت رمعف نب وساد رصمی، انب فبہ، رمع نب احرث، وم،ٰی نب ریبج :  رافی

 دبعاہلل نب اسین ریض اہلل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاولں ےک ااکح ؾ

     1811    حسیث                               اول جلس  :  جلس

 ابوبسر وباز بً وليس، ابووتاب، ابزاہيه بً وفاٍ مولٰی ونزاٌ، حرضت ونزاٌ بً حعین رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًُ َوَفإئ َمِولَی ؤِنزَ  ثَىْٔ إٔبَِزاهٔيُه بِ إب َحسَّ ثََيا أَبُو َوتَّ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ثََيا أَبُو بَِسٕر َوبَّازُ بِ ًَ َحسَّ ٌَ بِ ٌَّ ؤِنَزا ثَىْٔ أَبٔی أَ ٌَ َحسَّ ا

ا َٔ ًَ اِلَناُل  ا َرَجَي ٔٔيَل َلُه أَیِ َلنَّ َِ ٔة  َٔ َس ُتِىنَٔل َوََّی العَّ ُِ يَّا ىَأُِخُذُه اِلُحَعیِٔن ا ُ٘ ًِ َحِيُث  ِلَتىْٔ أََخِذىَاُه ٔم َُ َل َولِٔلَنأل أَِر

يَّا َنَؽُىهُ  ُ٘ َه َوَوَؼِىَياُه َحِيُث  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ  َوََّی َوِهٔس َر

 ہنع وک زوکة فوصؽ رکےن رپ رقمر ایک اوبدبر ہداد نب فدیل، اوباتعب، اربامیہ نب اطعء ومٰیل رمعاؿ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل

ایگ بج فہ فاسپ وہےئ وت اؿ ےس وپاھچ ایگ امؽ اہکں ےہ ؟ رفامےن ےگل  م ےن ںیمہ امؽ یک اخرط اجیھب اھت مہ ےن نج ولوگں ےس روسؽ 

ں )اس ابمرک دفر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم زوکة فوصؽ ایک رکےت ےھت اؿ ےس فوصؽ رک ےک فاہں رخچ رک آےئ اہج
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 ںیم( رخچ ایک رکےت ےھت ۔

 اوبدبر ہداد نب فدیل، اوباتعب، اربامیہ نب اطعء ومٰیل رمعاؿ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿوھگڑفں افر ولڈنویں یک زوکة 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں افر ولڈنویں یک زوکة اک ایبؿ

     1812    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ، ُّياٌ بً وییيہ، وبساهَّل بً زیيار، ُلامیٌ بً يسار، رعاک بً مالک، حرضت ابوہزیزہ رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

َلامِیَ  ُُ  ًِ ًٔ زٔیَيإر َو ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًُ وَُیِیَيَة َو ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ أک بِ ًِ رٔعَ ًٔ َيَسإر َو ٌَ بِ

لََّه لَ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ْة َمالٕٔک َو َٔ هٔ َظَس ُٔ ٔ َوََل فٔی رَفَ  ِيَس َوََّی اِلُنِسلٔٔه فٔی َوِبٔسه

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 الغؾ افر وھگڑے ںیم زوکة ںیہن ۔ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ رپ اس ےک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب
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 وھگڑفں افر ولڈنویں یک زوکة اک ایبؿ

     1813    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ُہل بً ابی ُہل، ُّياٌ بً وییيہ، ابواُحٖ، حار ُ، حرضت وَّی رکو اهَّل وجہہ :  راوی

ًُ وَُییِ  ٌُ بِ َيا ِّ ُُ ثََيا  ِهٕل َحسَّ َُ ًُ أَبٔی  ِهُل بِ َُ ثََيا  َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َحسَّ ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًِ َوَّٓٔیٕ َو ًِ اِلَحار ُٔٔ َو َٖ َو َح ُِ ٔ ًِ أَبٔی إ َيَة َو

 ٖٔ ٔة اِلَدِئل َوالزَّٔٔي َٔ ًِ َظَس ِزُت َلُِٙه َو اَل َتَجوَّ َٔ َه  لَّ َُ  َو

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رفاتی ےہ ہک ر

 فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وھگڑے افر الغؾ یک زوکة ںیہمت اعمػ رک دی

 لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اوباقحس، احرث، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوماؽ زوکة

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اوماؽ زوکة

     1814    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ونزو بً ُواز مّصی، وبساهَّل بً وہب، ُلامیٌ بَلل، رشیک بً ابی ىنز، وفاٍ بً يسار، حرضت مىاذ بً جبل رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہ

 ًِ ًُ بََٔلٕل َو ٌُ بِ َلامِیَ ُُ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی  ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ یُّ َحسَّ ازٕ اِلنِّٔصٔ وَّ َُ  ًُ ثََيا َوِنزُو بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َوَفأئ بِ ٕ َو ًٔ أَبٔی ىَنٔز یٔک بِ رَشٔ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر ًٔ َجَبٕل أَ ًِ ُمَىاذٔ بِ اَة َيَسإر َو ًِ اِلَحِب َوالصَّ اَل َلهُ ُخِذ اِلَحبَّ ٔم َٔ ًٔ َو ٔلَی اِلَيَن َه َبَىَثهُ إ
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ًِ اِلَبَْقٔ  َة ٔم ٔبٔٔل َواِلَبَْقَ ِْ ًِ ا َئه َواِلَبٔىیَر ٔم ٍَ ًِ اِل  ٔم

ہنع ےس  رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ البؽ، رشکی نب ایب رمن، اطعء نب اسیر، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن نمی اجیھب افر رفامای اانج ںیم ےس اانج ، رکبویں ںیم ےس رکبی ، افوٹنں ںیم

 ےس افٹن افر اگےئ ولیبں ںیم ےس اگےئ )وطبرزٰوکة( ول ۔

 ، اطعء نب اسیر، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنعرمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ البؽ، رشکی نب ایب رمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اوماؽ زوکة

     1815    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، اُناويل بً وياط، محنس بً وبيساهَّل، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً  :  راوی

 واػ رضْ اهَّل ويہ

 ًٔ ًِ َوِنزٔو بِ ًٔ وُبَِئس اهَّلٔ َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َويَّإط َو َنٔىيُل بِ ُِ ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ًِ أَبٔيهٔ َحسَّ ٔ  ُشَىِيٕب َو ًِ َجِسه َو

ٔ اِلَدِنَسٔة فٔی اِلٔحِيَفٔة َوال لََّه الزَّكَاَة فٔی َهٔذه َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ًَّ َر َُ ََّنا  اَل إٔى َرةٔ َٔ ٔ َوالزَّبٔئب َوالذُّ ِنز ٔ َوالتَّ ٔىیر  صَّ

ت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع رفامےت اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب دیبع اہلل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضح

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ اپچن زیچفں ںیم زوکة رقمر رفامیئ دنگؾ ، وج ، وجھکر ، شمشک افر وجار ۔

 ف نب اعص ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب دیبعاہلل، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 یتیھک افر ولھپں یک زوکة

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یتیھک افر ولھپں یک زوکة

     1816    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ انعاری، واظه بً وبسالىزیز بً واظه، حار ُ بً وبسالزحنً بً وبساهَّل بً ُىس بً  :  راوی اُحٖ بً موُٰيابوموس

 ابی ذباب، ُلامیٌ بً يسار، بِس بً ُىيس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ

ًُ َوِبٔس الِ  ثََيا َوأظُه بِ ًُ ُموَسْ أَبُو ُموَسْ اِْلَِنَعارٔیُّ َحسَّ ُٖ بِ َح ُِ ٔ ثََيا إ ًُ َوِبٔس َحسَّ ثََيا اِلَحار ُُٔ بِ ًٔ َوأظٕه َحسَّ ٔ بِ َىزٔیز

 ًِ ٔىيٕس َو َُ  ًٔ ًِ بُِِسٔ بِ ًٔ َيَسإر َوَو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ًٔ أَبٔی ذُبَإب َو ِىٔس بِ َُ  ًٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًٔ بِ وُل الزَِّحَن ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ أَبٔی هَُزیَِزَة 

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ُْ اِلُىرِشٔ اهَّلٔ َظَّ قَٔی بٔاليَِّؽٔح نِٔع ُُ ٌُ اِلُىرِشُ َوِامَٔی  َناُئ َواِلُىيُو ِت السَّ َٕ َُ امَٔی   َهِ 

ااحسؼ نب وم،ٰی اوب وم،ٰی ااصنری، اعمص نب دبعازعلسی نب اعمص، احرث نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دعس نب ایب ذابب، امیلسؿ 

 ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج زنیم نب اسیر، رسب نب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 ابرش افر ومشچں ےس ریساب یک اجےئ اس ںیم رشع ےہ افر وج اپین چنیھک رکریساب یک اجےئ اس ںیم فصن رشع ےہ ۔

 وبوم،ٰی ااصنری، اعمص نب دبعازعلسی نب اعمص، احرث نب  :  رافی
ٰ
دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دعس نب ایب ذابب، اقحس نب ومس 

 امیلسؿ نب اسیر، رسب نب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یتیھک افر ولھپں یک زوکة

     1817    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 ہاروٌ بً ُىيس مّصی، ابوجىرف، ابً وہب، یوىس، ابً شہاب، ُاله، حرضت وبساهَّل بً ونز رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًُ َوهِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُس َو ثََيا ابِ ٔىيٕس اِلنِّٔصٔیُّ أَبُو َجِىرَفٕ َحسَّ َُ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َهاُرو اَل َحسَّ َٔ ًِ أَبٔيهٔ  الٕٔه َو َُ  ًِ ٔشَهإب َو

ٌُ أَِو  َناُئ َواِْلَىَِهاُر َواِلُىُيو ِت السَّ َٕ َُ وُل ِامَٔی  ُٕ لََّه َي َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ نِٔىُت َر قَٔی َُ ُُ ٌَ َبِىَّل اِلُىرِشُ َوِامَٔی  كَا

ُْ اِلُىرِشٔ  َوانٔی نِٔع  بٔالسَّ

اہرفؿ نب دیعس رصمی، اوبرفعج، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ی وہ اس ںیم رشع ےہ افر وج ڈفؽ ےس ریساب وہ اس ںیم فصن رشع ےہ ۔

ن عِّ

 ابرش افر رہنفں ومشچں ےس ریساب وہ ای 

 فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہنع اہرفؿ نب دیعس رصمی، اوبرفعج، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یتیھک افر ولھپں یک زوکة

     1818    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً نزو، ابوبرک بً وياط، واظه بً ابی اليجوز، وائل، مِسوٗ، حرضت مىاذ بً  :  راوی حسً بً وَّی بً وّاٌ، یحٌ

 جبل رضْ اهَّل ويہ

ًِ َوأظ  ًُ َويَّإط َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا یَِحٌَْ بِ ٌَ َحسَّ ا َّّ ًٔ َو ًُ َؤَِّی بِ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًِ أَبٔی َحسَّ ًٔ أَبٔی اليَُّجوزٔ َو ٔه بِ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َبَىَثىْٔ َر َٔ ًٔ َجَبٕل  ًِ ُمَىاذٔ بِ ٕٗ َو و ًِ َمِِسُ ا  َوائٕٔل َو ٌِ نُخَذ ٔمنَّ ًٔ َوأََمَزنٔی أَ ٔلَی اِلَيَن َه إ لَّ َُ َوَلِيهٔ َو

ًُ نَزَو اِلَبِى  اَل َیِحٌَْ بِ َٔ َْ اِلُىرِشٔ  َوالٔی نِٔع قَٔی بٔالسَّ ُُ قَٔی َبِىَّل اِلُىرِشَ َوَما  ُُ َناُئ َوَما  ِت السَّ َٕ ُل َواِلَىثَرٔیُّ َواِلَىِذُی هَُو َُ

نَ  ّة َلِيَس ُئعیبُُه إَٔلَّ َماُئ اِلَنرَطٔ َواِلَبِىُل َما كَاالَّٔذی يُِسَقی بَٔنأئ السَّ َحأب َواِلَنرَطٔ َخاظَّ ًُ بٔالسَّ ٌَ أئ َواِلَىثَرٔیُّ َما یُزَِر

ئیَن َوالِس  ُٔ ِقٔی اِلَدِنَس  ٔلَی السَّ ََل یَِحَتاُج إ َِ ٔلَی اِلَنأئ  ُُٔه فٔی اِْلَِرٔؿ إ و ِس َذَهَبِت رُعُ َٔ ًِ اِلرُکُوؤ  ِقٔی  تَّ ٔم یَِحَتنُٔل َتزَِک السَّ
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ِيٕل  َُ  ٌَ ِيْل زُو َُ ِيُل  ٍَ اَل َواِل َُ ِيُل َماُئ اِلَوازٔی إَٔذا  َهَذا اِلَبِىُل َوالسَّ َِ 

نسح نب یلع نب افعؿ، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اعمص نب ایب اوجنلد، فالئ، رسمفؼ، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع ایبؿ 

ی زنیم ےسرفامےت ںیہ ہک ےھجم

ن عِّ

رشع ولں۔ ٰییحی نب آدؾ   روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نمی اجیھب افر ےھجم مکح دای ہک ابراین افر 

ر ےتہک ںیہ افر رشعی فیہ زنیم ےہ سج وک ابرش ےک العفہ افر وکیئ ہن  اتگ وہ افر لعب فہ اوگنر یک لیب سج یک ڑجںی زنیم ںیم اپین ےک ادن

ل لیس ےس مک  وہں اس فہج اےس
ی 

 

ع

اپچن ھچ اسؽ کت اپین اگلےن یک رضفرت ہن وہ وت ہی ےہ لعب افر لیس ےتہک ںیہ دنی ےک اپین وک افر 

 وہات ےہ ۔

نسح نب یلع نب افعؿ، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اعمص نب ایب اوجنلد، فالئ، رسمفؼ، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجھکر افر اوگنر اک ہنیمخت

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر افر اوگنر اک ہنیمخت

     1819    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابً ىاِي، محنس بً ظالح تنار، زہزی، ُىيس بً مسيب، حرضت وبسالزحنً بً ابزاہيه زمصقی و زبیر بً بکار،  :  راوی

 وتاب اُيس رضْ اهَّل تىالٰی ويہ

ًُ ىَإِٔي حَ  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٔ إر 
َّ ًُ بَک ًُ إٔبَِزاهٔيَه الِسَمِصقٔیُّ َوالزُّبَیِرُ بِ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن

ًِ َحسَّ اُر َو نَّ ًُ َظالٕٔح التَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ  سَّ

لََّه كَا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ يٕس أَ ُٔ ًٔ أَ أب بِ ًِ َوتَّ ٔب َو ًٔ اِلُنَسيَّ ٔىئس بِ َُ  ًِ ًِ الزُّهِزِٔی َو ٌَ یَِبَىُث َوََّی اليَّأس َم

وَمُهِه َوثَٔناَرهُِه  ُػ َوَلِيهِٔه رُکُ  َیرِخُ
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دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ف زریب نب اکبر، انب انعف، دمحم نب اصحل امتر، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اتعب ادیس ریض اہلل اعتٰیل 

ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک وجھکرفں افر اوگنرفں اک ادنازہ رکےن ےک ےئل آدیم رفاہن رفامای 

 رکےت ےھت۔

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ف زریب نب اکبر، انب انعف، دمحم نب اصحل امتر، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اتعب ادیس ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر افر اوگنر اک ہنیمخت

     1820    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً مزواٌ رقی، ونز بً ایوب، جىرف بً بزٔاٌ، مينوٌ بً مہزاٌ، مٕسه، حرضت ابً وباس :  راوی  موس

ًُ أَیُّوَب  ثََيا وَُنزُ بِ ِّیُّ َحسَّ ٌَ الزَّق ًُ َمزَِوا ثََيا ُموَسْ بِ
ًٔ  َحسَّ ًِ ابِ َسٕه َو ِٕ ًِ ٔم ٌَ َو ًٔ ٔمِهَزا ٌٔ بِ ًِ َمِيُنو ٌَ َو ا َٔ ًٔ بُزِ ًِ َجِىرَفٔ بِ َو

ٌَّ َلُه اِْلَِرَؿ  ِِتََتَح َخِيبََر اِشتََرَك َوَلِيهِٔه أَ لََّه حٔیَن ا َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو َّْ َظَّ ٔي ٌَّ اليَّ اَئ َوبَِيَؽاَئ َيِىىْٔ َوبَّإس أَ  َوكُلَّ َظرِفَ

ٌَ لَ الذَّ  ٌِ َنِىَنَلَها َویَُٙو أَِؤفَياَها َوََّی أَ َِ ًُ أَِوَلُه بٔاِْلَِرٔؿ  اَل َلُه أَهُِل َخِيبََر ىَِح َٔ َة َو ّٔؽَّ َنَزةٔ َوَلُِٙه َهَب َواِل ُْ الثَّ َيا نِٔع

ُو اليَِّدُل َبَىَث  ٌَ حٔیَن يُِّصَ ا كَا َلنَّ َِ َُّه أَِوَفاهُِه َوََّی َذلَٔک  زََوَه أَى َِ َُّها  َحزََر اليَِّدَل َوهَُو الَّٔذی نِٔع َِ ًَ َرَواَحَة  إَٔلِيهِٔه ابِ

 َِ ًَ َرَواَحَة  ثَرَِت َوَلِیَيا یَا ابِ ِ٘ الُوا أَ َٕ َِ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ اَل فٔی َذا  َٕ َِ َػ  أَىَا أَِحزُٔر اليَِّدَل یَِسوُوىَُه أَهُِل اِلَنٔسیَيةٔ اِلرَخِ َِ اَل  َٕ

 َٔ ُِٔلُت  َْ الَّٔذی  ٌِ ىَأُِخَذ بٔالَّٔذی َوأُِؤفيُِٙه نِٔع ِس َرٔؼیَيا أَ َٔ الُوا  َٕ َِ َناُئ َواِْلَِرُؿ  وُو السَّ ُٕ ُّٖ َوبٔهٔ َت الُوا َهَذا اِلَح َٕ َِ اَل 

 ُِٔلَت 

ومیس نب رمفاؿ ریق، رمع نب اویب، رفعج نب رباقؿ، ومیمؿ نب  رہاؿ، مسقم، رضحت انب ہداس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن بج 

ہی ےط وہا ہک بس زنیم افر وسان اچدنی امہرا ےہ۔ ربیخ فاولں ےن رعض ایک ہک مہ زراتع وخب اجےتن ںیہ وت ربیخ حتف رفامای وت اؿ ےس 
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آپ ںیمہ زنیم اس رشط رپ )زراتع رکےن ےئلیک( دے دںی ہک آدیھ دیپافار امہری افر آدیھ آپ یک۔ رافی ےتہک ںیہ ہک اس 

اک فتق آای وت آپ ےن دبعاہلل نب رفاہح وک اجیھب وت اوہنں ےن وجھکر اک رشط رپ آپ ےن زنیم اؿ ےک وحاےل رک دی بج وجھکر ااترےن 

ادنازہ اگلای الہ دمہنی یک االطصح ںیم اےس رخص ےتہک ںیہ۔ وت اوہنں ےن اہک اس درتخ ںیم این وجھکر ےہ وت اس ںیم این وت وہید ےن 

 م طلغ ہہک رےہ وہ( وت انب رفاہح ےن رفامای ںیم وجھکر اکٹ اتیل وہں  اہک اے انب رفاہح  م ےن ںیمہ زایدہ اتبای )فایعق ںیم این وجھکر ںیہن

وج ھچک ںیم ےن اہک اس اک فصن ںیہمت دے داتی وہں وت ےنہک ےگ یہی قح ےہ سج ےس آامسؿ ف زنیم اقمئ ںیہ مہ رایض ںیہ ہک انتج  افر

 آپ ےن اہک اانت یہ آپ ںیل ۔

  نب رباقؿ، ومیمؿ نب  رہاؿ، مسقم، رضحت انب ہداسوم،ٰی نب رمفاؿ ریق، رمع نب اویب، رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة ںیم ربا امؽ اکنےنل یک اممتعن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ںیم ربا امؽ اکنےنل یک اممتعن

     1821    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس، وبسالحنيس بً جىرف، ظالح بً ابی رعیب، ٘ثیر بً مزة حرضمی، حرضت  :  راوی ابوبرش برک بً خلْ، یحٌ

 ووٓ بً اشجعی رضْ اهَّل ويہ

ًِ َوِبسٔ اِلَحنٔ  ٔىيٕس َو َُ  ًُ ثََيا َیِحٌَْ بِ ْٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو برِٔشٕ برَِکُ بِ ًِ َحسَّ یٕب َو ًُ أَبٔی رَعٔ ثَىْٔ َظالُٔح بِ ًٔ َجِىرَفٕ َحسَّ يسٔ بِ

َّی اهَّلُ َوَليِ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َج َر اَل ََخَ َٔ ًٔ َمالٕٔک اِْلَِشَجعِٔی  ٓٔ بِ ًِ َوِو مِٔی َو ًٔ ُمزََّة اِلَحرِضَ ٔ بِ ثٔیر َٖ َرُجْل َ٘ ِس َولَّ َٔ لََّه َو َُ هٔ َو

 ٔ َياّئ أَِو ِٔٔيّوا َوبَٔئسه ِٔ َٗ بٔأَـَِيَب مٔ أَ ٔة َتَعسَّ َٔ َس ٔ العَّ وُل َلِو َشاَئ َربُّ َهٔذه ُٕ ٔ َوَي ُٗ فٔی َذلَٔک اِلِٕٔيو ٔس ِٔ ًُ یَُس َجَىَل َیِفَى َِ ِيَها َوّعا 

َْ یَِوَو اِلَٕٔياَمةٔ  ةٔ َیأِكُُل اِلَحَص َٔ َس ٔ العَّ ٌَّ َربَّ هَٔذه ٔ  إ

حل نب ایب رعبی، ریثک نب رمة رضحیم، رضحت وعػ نب ایعجش ریض اہلل اوبرشب رکب نب ،فل، ٰییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، اص
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 ےھت۔ آپ 

ئ

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ یسک ےن دجسم ںیم وجھکر اک وخہش ای وخےش اکٹل دی 

از آریہ یھت افر ہی رفامےت اجےت ارگ ہی ےک دتس ابمرک ںیم ڑھچی یھت آپ ڑھچی اس رپ امرےت اجےت اس ےس کھٹ کھٹ یک آف

 دصہق دےنی فاال اچاتہ وت اس ےس دمعہ امؽ دصہق ںیم داتی۔ ااسی دصہق رکےن فاال ایقتم ےک رفز ردی وجھکر اھکےئ اگ۔

یعجش اوبرشب رکب نب ،فل، ٰییحی نب دیعس، دبعادیمحل نب رفعج، اصحل نب ایب رعبی، ریثک نب رمة رضحیم، رضحت وعػ نب ا :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ںیم ربا امؽ اکنےنل یک اممتعن

     1822    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً ُىيس ٔفاٌ، ونزو بً محنس ويٕزی، اُباك بً نّص، ُسی، وسی بً ثابت، بزاٍ بً  :  راوی احنس بً محنس بً یحٌ

 وازب

زٔیُّ َحسَّ  َٕ ٕس اِلَىِي ًُ ُمَحنَّ ثََيا َوِنزُو بِ ٌُ َحسَّ ا فَّ َٕ ٔىيٕس اِل َُ  ًٔ ًٔ َیِحٌَْ بِ ًُ ُمَحنَّسٔ بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًُ َنِّصٕ َو َباُك بِ ُِ ثََيا أَ

ِبَحاىَهُ َومٔ  ُُ ِولٔهٔ  َٔ ًٔ َوازٕٔب فٔی  ًِ اِلبََرأئ بِ ًٔ ثَابٕٔت َو ًِ َوسِٔی بِ ِسِی َو ُنوا اِلَدبٔيَث السُّ ًِ اِْلَِرٔؿ َوََل َتَينَّ ِجَيا َلُِٙه ٔم ا أََِخَ نَّ

ًِ حٔيَفاىٔهَ  ٌَ ٔجَسازُ اليَِّدٔل ٔم ُج إَٔذا كَا اَل ىَزََلِت فٔی اِْلَِنَعارٔ كَاىَِت اِْلَِنَعاُر ترُِخٔ َٔ  ٌَ و ُٕ ّٔ وىَُه ٔمِيُه تُِي ُٕ ُيَىِل َِ َياَئ اِلبُِِسٔ  ِٔ ا أَ

 ُِ ُ يَ َوََّی َحِبٕل بَیَِن أ َِ  ًَ اُئ اِلُنَهأجزٔی َُِْقَ َيأِكُُل ٔمِيُه  َِ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِىنُٔس أََحُسهُِه ُفَواىََتیِٔن فٔی َمِسجٔسٔ َر

 ٔ َيزََل ِ َِ َيأئ  ِٔ ًِ اِْلَ ثَِرةٔ َما یُوَؼُي ٔم َ٘ َُّه َجائٔزْ فٔی  ًُّ أَى ُْ َیُم ُنوا اِلَدبٔيَث ٔمِيهُ َُِيِسخُٔل ِٔٔيّوا ِٔيهٔ اِلَحَص َىَل َذلَٔک َوََل َتَينَّ َِ  ًِ يَن

وُل لَ  ُٕ نُٔؽوا ِٔيهٔ َي ٍِ ٌِ ُت ٌَ َوَلِسُتِه بٔآخٔٔذیهٔ إَٔلَّ أَ و ُٕ ّٔ ْٔ ٔمِيُه تُِي وُل ََل َتِىنُٔسوا لِٔلَحَص ُٕ ٌَ َي و ُٕ ّٔ بِٔلُتُنوُه إَٔلَّ تُِي َٔ ِو أُهِسَٔی َلُِٙه َما 

ًِ َظاحٔ  تِٔحَيإئ ٔم ُِ اتُٔٙ َوََّی ا َٔ ًِ َظَس ْ  َو ٌَىٔ ٌَّ اهَّلَ  ًِ َلُِٙه ِٔيهٔ َحاَجْة َواِوَلُنوا أَ َُّه َبَىَث إَٔلِيُِٙه َما َلِه َیُٙ  ِه بٔهٔ ٌَِيّما أَى

  َّ

ِ

ِم
َ
ری، اطابط نب رصن، دسی، دعی نب اثتب، رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک ف

 

،
ی

 

عی
ادمح نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس اطقؿ، رمعف نب دمحم 
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ْ

 

ج
َ
و َؿ ااصنر ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ بج وجھکر یک یئایئ اکأ

ْفُِق

 

ُی

 

ی

 
ُ
ة
ْ

 

ی ِ
َ ن

 

ِی ت
َي 

 

ح
ْ ل

ُو ا ا
م
َ
ّ
م َ
َی 

 

ی

  
َ
ل
َ
ِض ف
ْ
ر
َ
ْم نِمْ اْل  

لَُک

  َ

 

ْ
 
 فتق آات وت اےنپ ابوغں ےس ْج

 ےتیل وت وکیئ ااسی وخےش وتڑ رک دجسم وبنی ںیم دف وتسونں ےک درایمؿ دنبیھ وہیئ ریس رپ اکٹل دےتی اےس رقفاء اہمرجنی اھک وجھکر ےک

 یھب رک داتی ہک اؿ ںیم ردی وجھکر اک وخہش الم داتی افر ہی اتھجمس ہک اےنت تہب ےس وخوشں ںیم ہی یھب اجزئ ےہ۔ وت ااسی رکےن فاولں ےس

و َؿ ینعی رخاب افر ردی وجھکر دےنی اک ارادہ ہن رکف  م ا
ْفُِق

 

ُی

 

ی

 
ُ
ة
ْ

 

ی ِ
َ ن

 

ِی ت
َي 

 

ح
ْ ل

ُو ا ا
م
َ
ّ
م َ
َی 

 

ی

  
َ
ل
َ
ےس رخچ وت رک دےتی وہ نکیل ارگ ںیہمت قلعتم ہی آتی ف

 ہفحت ااسی ردی امؽ وکیئ دے وت رہسگ ہن ول رگم مشچ وپیش رک ےک ینعی ارگ ااسی رخاب امؽ ںیہمت ہفحت ںیم دای اجےئ وت  م اےس وبقؽ ہن رکف رگم

سج یک ںیہمت وکیئ احتج ںیہن افر ےنجیھب فاےل ےس رشؾ رک ےک ےل ول افر ںیہمت اس رپ ہصغ یھب وہ ہک اس ےن ںیہمت ا یس زیچ یجیھب 

 اجؿ ول ہک اہلل اعتٰیل اہمترے دصاقت ےس ےب رپفاہ ےہ۔

ری، اطابط نب رصن، دسی، دعی نب اثتب، رباء نب اعزب :  رافی

 

،
ی

 

عی
 ادمح نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس اطقؿ، رمعف نب دمحم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہش یک زوکة

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دہش یک زوکة

     1823    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، حرضت ابوُيارہ متقی رضْ  :  راوی ْٰ ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ُىيس بً وبسالىزیز، ُلامیٌ بً موس

 اهَّل ويہ

ًُ َوِبسٔ اِلَىزٔی ٔىيُس بِ َُ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًٔ ُموَسْ َو ٌَ بِ َلامِیَ ُُ  ًِ ٔ َو ز

اَل أَِز ا َٔ ٌَّ لٔی ىَِحَّل  ٔ وَل اهَّلٔ إ ُُ ُِٔلُت یَا َر اَل  َٔ اَرَة اِلُنَتعٔیُّ  يَّ َحَناَها لٔیَُ َِ وَل اهَّلٔ اِحنَٔها لٔی  ُُ ُِٔلُت یَا َر  ِلُىرِشَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، رضحت اوبایسرہ یقتم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم 

رشع ادا ایک رکف۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ  ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ریمے اپس دہش ےک  ےتھچ ںیہ۔ رفامای اس اک
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 فہ ریمے ےئل وصخمص رفام دےئجی آپ ےن ریمے ےیل وصخمص رفام دای )افر وطبر اجریگ اؿ وک دے دای( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب وم،ٰی، رضحت اوبایسرہ یقتم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دہش یک زوکة

     1824    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، نىيه بً حناز، ابً مبارک، اُامہ بً زیس، ونزو بً شىيب، شىيب، حرضت وبساهَّل بً ونزو بً  :  راوی ْٰ محنس بً یحٌ

 واػ رضْ اهَّل ويہ

ًُ َز  اَمُة بِ َُ ُ ثََيا أ ًُ اِلُنَباَرٔک َحسَّ ثََيا ابِ ازٕ َحسَّ ًُ َحنَّ ثََيا نَُىِيُه بِ ًُ یَِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًِ َوِنز ًِ یِٕس َو ًٔ ُشَىِيٕب َو و بِ

ًِ اِلَىَس  َّهُ أََخَذ ٔم َه أَى لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي ًٔ َوِنزٕو َو ٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ ًِ َجِسه  ٔل اِلُىرِشَ أَبٔيهٔ َو

نب اعص ریض اہلل ہنع یبن دمحم نب ٰییحی، میعن نب امحد، انب ابمرک، ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن دہش ںیم رشع ایل ۔

دمحم نب ٰییحی، میعن نب امحد، انب ابمرک، ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعش، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق رطف

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب
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 دصہق رطف

     1825    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً رمح مّصی، ليث بً ُىس، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہا :  راوی

وَل  ُُ ٌَّ َر ًٔ وَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَإِٔي َو ِىٕس َو َُ  ًُ ًُ ُرِمٕح اِلنِّٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َه أََمزَ َحسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو اهَّلٔ َظَّ

اَل َوِبُس اهَّلٔ  َٔ  ٕ ًِ َشٔىیر ٕ أَِو َظاّوا ٔم ًِ َتِنز ّٔرِطٔ َظاّوا ٔم ًِ حِٔيَفةٕ بٔزَكَاةٔ اِل ًٔ ٔم یِ َجَىَل اليَّاُس ؤِسَلُه ُمسَّ َِ   

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق 

ولوگں ےن دنگؾ ےک دف دم وک اس ےک ربارب اھجمس رطف ںیم اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج دےنی اک مکح اراشد رفامای۔ دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک 

 ۔

 دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رطف

     1826    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 حّغ بً ونز، وبسالزحنً بً مہسی، مالک بً اىس، ىاِي، حرضت ابً ونز رضْ اهَّل ويہا :  راوی

 ًِ ًِ ىَإِٔي َو ًُ أَىَٕس َو ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َمِهٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َوِبُس الزَِّحَن ًُ َوِنزٕو َحسَّ ُِّغ بِ ثََيا َح وُل ابِ َحسَّ ُُ اَل رَفََؿ َر َٔ ًٔ وَُنَز 

ٕ أَ  ٕ َوََّی كُِل َُحٓ ًِ َتِنز ٕ أَِو َظاّوا ٔم ًِ َشٔىیر ّٔرِطٔ َظاّوا ٔم َة اِل َٔ لََّه َظَس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ًِ اهَّلٔ َظَّ ِو َوِبٕس َذرَکٕ أَِو أُىِثَْ ٔم

 اِلُنِسلٔنٔیَن 
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صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رہ املسمؿ رمد وعرت آزاد الغؾ رپ اکی اصع وجھکر ای وج دصہق رطف اک نیعتم رفامای۔

  اسن، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اہنعصفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رطف

     1827    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً احنس بً بصیر بً ذ٘واٌ و احنس بً ازہز، مزواٌ بً محنس، ابویزیس خوَلنی، ُيار بً وبسالزحنً ظسفی،  :  راوی

 ورکمہ، حرضت ابً وباس رضْ اهَّل ويہا

ثََيا َمزِ  اََل َحسَّ َٔ  ٔ ًُ اِْلَِزَهز ٌَ َوأَِحَنُس بِ َوا ِ٘ ًٔ َذ ٔ بِ ًٔ َبٔصیر ًُ أَِحَنَس بِ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ثََيا أَبُو َیزٔیَس اِلَدِوََلنٔیُّ َحسَّ
ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ َوا

َّی اهَّلُ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل رَفََؿ َر َٔ ًٔ َوبَّإس  ًِ ابِ َمَة َو ًِ ورِٔکٔ َسفِٔی َو ًٔ العَّ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن يَّارٔ بِ َُ  ًِ ّٔرِطٔ َو لََّه َزكَاَة اِل َُ  َوَلِيهٔ َو

 ًِ ائٔٔه ٔم ًِ أَزَّاهَ  ـُِهَزّة لٔلعَّ بُوَلْة َوَم ِٕ َِهَٔی َزكَاْة َم ََلةٔ  ِبَل العَّ َٔ اَها  ًِ أَزَّ َن َِ َِٔث َوـُِىَنّة لِٔلَنَسا٘ٔیٔن  ٔ َوالزَّ و ٍِ ََلةٔ اللَّ ا بَِىَس العَّ

أت  َٔ َس ًِ العَّ ْة ٔم َٔ  َِهَٔی َظَس

ین، ایسر نب دبعارلنمح دصیف، رکعہم، رضحت انب دبع اہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ ف ادمح نب ازرہ، رمفاؿ نب دمحم، اوبسیدی وخال

ہداس ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ دار وک وغل افر ےب وہدہ ابوتں ےس اپک رکےن ےک ےئل 

دصہق وبقمؽ وہا افر وج امنز ےک دعب  افر اسمنیک وک الھکےن ےک ےئل دصہق رطف رقمر رفامای۔ اذٰہا وج امنز دیع ےس لبق ادا رکے اس اک

 ادا رکے وت اعؾ دصوقں ںیم ےس اکی دصہق ےہ ۔

دبعاہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ ف ادمح نب ازرہ، رمفاؿ نب دمحم، اوبسیدی وخالین، ایسر نب دبعارلنمح دصیف، رکعہم، رضحت  :  رافی
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 انب ہداس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رطف

     1828    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ُّياٌ، ُلنہ بً ٘ہيل، ٔاُه بً مدينزہ، ابوونار، حرضت ٔيس بً ُىس رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ ُمَدِينٔ  ٔه بِ ُٔ ا َٕ ًِ اِل َهِيٕل َو ُ٘  ًٔ َلَنَة بِ َُ  ًِ ٌَ َو َيا ِّ ُُ  ًِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ِئس َحسَّ َٔ  ًِ إر َو ًِ أَبٔی َونَّ َزَة َو

 ّٔ ٔة اِل َٔ لََّه بَٔعَس َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل أََمَزىَا َر َٔ ِىٕس  َُ  ًٔ ا ىَزََلِت الزَّكَاةُ َلِه َیأُِمزِىَا بِ َلنَّ َِ ٌِ تُِيزََل الزَّكَاةُ  ِبَل أَ َٔ رِطٔ 

َىلُهُ  ِّ ًُ َن  َوَلِه َیِيَهَيا َوىَِح

،رہ، اوبامعر، رضحت سیق نب دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ےہ ںیہ روسؽ اہلل 
 م
ی

 

ج
م

ل، اقمس نب 
 ی 
کہ

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ہملس نب 

فملس ےن زوکة اک مکح انزؽ وہےن ےس لبق ںیمہ دصہق رطف اک مکح دای۔ بج زوکة اک مکح انزؽ وہا وت آپ ےن ںیمہ  یلص اہلل ہیلع فآہل

 ا اھت( ۔)دصہق رطف اک( ہن مکح دای افر ہن رفاک افر مہ )دبوتسر( ادا رکےت رےہ )ویکہکن الہپ مکح اکیف اھت افر زوکة یک فہج ےس ہی وسنمخ ہن وہ

،رہ، اوبامعر، رضحت سیق نب دعس ریض اہلل ہنع یلع نب دمحم، :  رافی
 م
ی

 

ج
م

ل، اقمس نب 
 ی 
کہ

 فعیک، ایفسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رطف

     1829    حسیث                               جلس اول  :  جلس
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 وَّی بً محنس، و٘يي، زاؤز بً ٔيس رفاٍ، وياؿ بً وبساهَّل بً ابی َسح، حرضت ابوُىيس خسری رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ َوِبسٔ اهَّلٔ بِ  ًِ ؤَيأؿ بِ أئ َو ِيٕس اِلرَفَّ َٔ  ًٔ ًِ َزاُوَز بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ٕح َو ًٔ أَبٔی ََسِ

َّی اهَّلُ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَ ِٔیَيا َر ّٔرِطٔ إٔذِ كَا ُج َزكَاَة اِل يَّا ىرُِخٔ ُ٘ اَل  َٔ ٕ َظاّوا اِلُدِسرِٔی  ًِ َتِنز ًِ ـََىاوٕ َظاّوا ٔم لََّه َظاّوا ٔم َُ  َوَلِيهٔ َو

 َِ ٔسَو َوَلِیَيا ُمَىاؤَیُة اِلَنسٔیَيَة  َٔ  َّْ َذلَٔک َحً َ٘ َلِه ىَزَِل  َِ ًِ َزبٔيٕب  ًِ إَٔٔٔق َظاّوا ٔم ٕ َظاّوا ٔم ًِ َشٔىیر َه بٔهٔ اليَّاَس ٔم ٌَ ِامَٔی كَلَّ کَا

اَل ََل أَُری ُمسَّ  َٔ  ٌِ ٔىيٕس ََل أََزاُل أَ َُ اَل أَبُو  َٔ أََخَذ اليَّاُس بَٔذلَٔک  َِ ًِ َهَذا  اؤ إَٔلَّ َتِىسُٔل َظاّوا ٔم ِنَزأئ الصَّ َُ  ًِ ًٔ ٔم یِ

َه أَبَّسا َما ؤِصُت  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ُجهُ َوََّی َوِهٔس َر ِيُت أَُِخٔ ُ٘ َنا  َ٘ ُجُه   أَُِخٔ

، داؤد نب سیق رفاء، ایعض نب دبعاہلل نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلع نب دمحم، فعیک

ر شمشک بس اک اکی اصع دےتی ےھت افر مہ اانت یہ دےتی رےتہ ٰیتح ہک

 

 
پ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم مہ دصہق رطف ںیم وجھکر وج ب

و  ہی یھب اہک ریمے ایخؽ ںیم اشؾ یک دنگؾ ےک دف دم اؿ اایشء ےک اکی رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع 
گ

 

فی
ک

دمہنی آےئ وت آپ ےن دفراؿ 

اصع ےک ربارب ںیم۔ وت ولوگں ےن اس ابت وک وبقؽ رکایل۔ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم رمع رھب اانت یہ ادا 

  ےک دہع ابمرک ںیم ادا ایک رکات اھت ۔رکفں اگ انتج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یلع نب دمحم، فعیک، داؤد نب سیق رفاء، ایعض نب دبعاہلل نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق رطف

     1830    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ہصاو بً ونار، وبسالزحنً بً ُىس بً ونار، ونز بً حّغ، ونار بً ُىس، حرضت مؤذٌ رُول اهَّل ظَّی اهَّل  :  راوی

 وليہ ونلہ وُله حرضت ُىس رضْ اهَّل ويہ

ثََيا وَ  إر َحسَّ ًُ َونَّ ثََيا هَٔصاُو بِ ٌٔ َحسَّ ِىٕس ُمَؤِذ َُ  ًٔ ًِ وَُنَز بِ ِّٕغ َو ًُ َح ثََيا وَُنزُ بِ ٌٔ َحسَّ إر اِلُنَؤِذ ًٔ َونَّ ِىٔس بِ َُ  ًُ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن
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ٔة ا َٔ َه أََمَز بَٔعَس لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وَل اهَّلٔ َظَّ ُُ ٌَّ َر َه أَ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ؤل اهَّلٔ َظَّ ُُ ّٔرِطٔ َظ َر ًِ ِل ٕ أَِو َظاّوا ٔم ًِ َتِنز اّوا ٔم

ِلٕت  ُُ  ًِ ٕ أَِو َظاّوا ٔم  َشٔىیر

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر، رمع نب صفح، امعر نب دعس، رضحت ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس 

 اک اکی اصع دصہق رطف ںیم دےنی اک مکح دای ۔ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن وجھکر وج افر ریغب ےکلھچ ےک وج 

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب دعس نب امعر، رمع نب صفح، امعر نب دعس، رضحت ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  :  رافی

 رضحت دعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشع فرخاج

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رشع فرخاج

     1831    حسیث                               جلس اول  :  جلس

حسین بً جييس زامٍانی، وتاب بً زیاز مزوزی، ابوحنزہ، مٍیرہ اززی، محنس بً زیس، حياٌ ارعج، حرضت وَلٍ  :  راوی

 بً حرضمی رضْ اهَّل ويہ

ثََيا أَبُو َحِنزَ  ًُ زٔیَازٕ اِلُنزَِوزٔیُّ َحسَّ اُب بِ ثََيا َوتَّ انٔیُّ َحسَّ ٍَ اَم
ًُ ُجَيِيٕس السَّ ثََيا اِلُحَسیُِن بِ نِٔىُت ُمٍٔیَرَة اِْلَِززٔیَّ َحسَّ َُ اَل  َٔ َة 

ًٔ اِلَحرِضَ  ًِ اِلَىََلٔئ بِ ٔج َو ٌَ اِْلرَِعَ ا ًِ َحيَّ ًٔ َزیِٕس َو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ لََّه یَُحِس ُُ َو َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َبَىَثىْٔ َر َٔ مِٔی 

ًِ الِ  َِآُخُذ ٔم ٔ ُيِسلُٔه أََحُسهُِه  ِٔخَوة ِْ ٌُ بَیَِن ا َُِِٙيُت نتٔی اِلَحائَٔق یَُٙو ٔلَی َهَجَز  ًٔ أَِو إ یِ ٔلَی اِلَبَِحَ ٔک إ ًِ اِلُنرِشٔ ُنِسلٔٔه اِلُىرِشَ َؤم

اَج   اِلرَخَ

  دین داناغین، اتعب نب زاید رمفزی، اوبزمحہ، ریغمہ ازدی، دمحم نب زدی، ایحؿ ارعج، رضحت العء نب رضحیم ریض اہلل ہنع نیسح نب

www.muhammadilibrary.com

www.m
uh

am
mad

ilib
rar

y.c
om



 

 

 ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رحبنی ای رجہ اجیھب وت ںیم اےسی ابغ ںیم یھب اجات وج ل د اھبویئں ںیم

 اؿ ںیم ےس اکی املسمؿ وہات وت ںیم املسمؿ ےس رشع افر رشمک ےس رخاج فوصؽ رکات ۔رتشمک وہات افر 

نیسح نب  دین داناغین، اتعب نب زاید رمفزی، اوبزمحہ، ریغمہ ازدی، دمحم نب زدی، ایحؿ ارعج، رضحت العء نب رضحیم ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقس اس ھٹ اصع ںیہ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 فقس اس ھٹ اصع ںیہ

     1832    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وبساهَّل بً ُىيس ٘يسی، محنس بً وبيس ـياِسْ، ازریس اوزی، ونزو بً مزة، ابوالبدتری، حرضت ابوُىيس  :  راوی

 رضْ اهَّل ويہ

ًِ إِٔزرٔیَس اِْلَِو  ُّْ َو َيأِٔس ًُ وُبَِيٕس الفَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِٙٔئسیُّ َحسَّ ٔىيٕس اِل َُ  ًُ ثََيا َوِبُس اهَّلٔ بِ ًٔ مُ َحسَّ ًِ َوِنزٔو بِ ًِ أَبٔی زِٔی َو زََّة َو

ٌَ َظاّوا و تُّ ُٔ  ُٖ ُِ اَل اِلَو َٔ َه  لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ٔلَی الئَّي َىُه إ َِ ٔىيٕس َر َُ ًِ أَبٔی   اِلَبِدتَرِٔی َو

ی، ادرسی افدی، رمعف نب رمة، اوبارتخبلی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع رفامےت

فس

 ںیہ ہک یبن دبع اہلل نب دیعس دنکی، دمحم نب دیبع انط

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی فقس اسھٹ اصع اک وہات ےہ ۔

ی، ادرسی افدی، رمعف نب رمة، اوبارتخبلی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

فس

 دبعاہلل نب دیعس دنکی، دمحم نب دیبع انط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 فقس اس ھٹ اصع ںیہ

     1833    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً ميذر، محنس بً ِؽيل، محنس بً وبيساهَّل، وفاٍ بً ابی رباح وابوزبیر، حرضت جابز بً وبساهَّل رضْ اهَّل  :  راوی

 ويہ

ًِ َوَفائٔ  ًُ وُبَِئس اهَّلٔ َو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َُِؽِيٕل َحسَّ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًِ َحسَّ ٔ َو ًٔ أَبٔی َربَإح َوأَبٔی الزُّبَیِر  بِ

لَّ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َوِبٔس اهَّلٔ  ٔ بِ ٌَ َظاّواَجابٔز و تُّ ُٔ  ُٖ ُِ  َه اِلَو

یلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف، دمحم نب دیبع اہلل، اطعء نب ایب رابح فاوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی فقس اسھٹ اصع اک وہات ےہ ۔

 ، دمحم نب دیبعاہلل، اطعء نب ایب رابح فاوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعیلع نب ذنمر، دمحم نب لیضف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہتش دار وک دصہق دانی

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہتش دار وک دصہق دانی

     1834    حسیث                               جلس اول  :  جلس

وَّی بً محنس ، ابومىاویہ ، اونض ، شٕيٖ ، ونزو بً حار ُ بً معفلٖ ، حرضت وبساهَّل رضْ اهَّل ويہ كی اہليہ  :  راوی

 حرضت زیيب رضْ اهَّل ويہا
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 ًٔ ًٔ اِلَحار ُٔٔ بِ ًِ َوِنزٔو بِ ٖٕ َو ًِ َشٕٔي ًِ اِْلَِوَنٔض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤَیَة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
ًٔ أَخٔی َزیَِيَب َحسَّ ٖٔ ابِ  اِلُنِعَفلٔ

وَل اهَّلٔ  ُُ أَِلُت َر َُ اَلِت  َٔ ًِ َزیَِيَب اِمَزأَةٔ َوِبسٔ اهَّلٔ  ُة اِمَزأَةٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو َٕ َّ ٔة اليَّ َٔ َس ًِ العَّ َه أَیُِجزُٔئ َوىِْ ٔم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

 َٔ َس ٌٔ أَِجزُ العَّ َه َلَها أَِجَزا لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ ًُ َوََّی َزِوظٔی َوأَیَِتاوٕ فٔی حِٔجزٔی  ثََيا اِلَحَس ابَٔة َحسَّ ٔة َوأَِجزُ اِلَْقَ

ًٔ اِلَحار ُٔٔ  ًِ َوِنزٔو بِ ٖٕ َو ًِ َشٕٔي ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا أَبُو ُمَىاؤیََة َحسَّ بَّأح َحسَّ ًٔ العَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًِ َزیَِيَب  بِ ابًِ أَخٔی َزیَِيَب َو

لََّه ىَِحَوهُ  َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو ِْ َظَّ ًِ الئَّي  اِمَزأَةٔ َوِبٔس اهَّلٔ َو

، اوباعمفہی ، اشمع ، قیقش ، رمعف نب احرث نب قلطصم ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع یک اہیلہ رضحت زبنی ریض اہلل اہنع یلع نب دمحم 

ان ایبؿ رفامیت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ریما اےنپ اخفدن رپ افر اؿ ومیتیں رپ وج ریمی رپفرش ںیم رخچ رک

اگ ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای زبنی وک درہا ارج ےلم اگ دصہق اک وثاب افر ہلص ریمح اک دصہق ںیم اکیف وہ

 وثاب۔ دفرسی رفاتی ںیم یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 اہیلہ رضحت زبنی ریض یلع نب دمحم ، اوباعمفہی ، اشمع ، قیقش ، رمعف نب احرث نب قلطصم ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع یک :  رافی

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہتش دار وک دصہق دانی

     1835    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ ، یحٌْ بً نزو ، حّغ بً ٌيا ُ ، ہصاو بً رعوہ، زیيب بيت او ُلنہ، حرضت او ُلنہ رضْ  :  راوی

 اهَّل ويہا

ًٔ رُعِ  ًِ هَٔصاؤ بِ ًُ ٌَٔيا ُٕ َو ُِّغ بِ ثََيا َح ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيهٔ َو َزیَِيَب  َوَة َو

 َِ ٔة  َٔ َس َه بٔالعَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَلِت أََمَزىَا َر َٔ َلَنَة  َُ ًِ أُِو  َلَنَة َو َُ اَلِت َزیَِيُب اِمَزأَةُ َوِبسٔ اهَّلٔ بِٔئت أُِو  َٕ
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ٕٔیْر َو  َِ َٗ َوََّی َزِوظٔی َوهَُو  ٌِ أََتَعسَّ ةٔ أَ َٔ َس ًِ العَّ ََٙذا َوَوََّی كُِل َحإل أَیُِجزٔیىْٔ ٔم ُٖ َوَلِيهِٔه َهََٙذا َوَه ّٔ بَىْٔ إَٔر لٔی أَیَِتاوٕ َوأَىَا أُِن

 ًٔ ًَ اِلَيَسیِ اَل َوكَاىَِت َظَيا َٔ اَل َنَىِه  َٔ 

امیت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش ، ییحی نب آدؾ ، صفح نب ایغث ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ایبؿ رف

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ دصہق رکےن اک مکح دای وت رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک اہیلہ رضحت 

زبنی ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ریمے اخفدن وج ہک اندار ںیہ افر میتی اھبوجنں ںیم رہ احؽ ںیم اانت اانت رخچ رکات وہں ہی دصہق اکیف 

 ۔ رفامای یج وہاگ افر رضحت زبنی داکتسری ںیم اہمرت ریتھک ںیھت ۔وہاگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ، ییحی نب آدؾ ، صفح نب ایغث ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وساؽ رکان افر امانگن ان دنسپ دیہ لمع ےہ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ رکان افر امانگن ان دنسپ دیہ لمع ےہ ۔

     1836    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس و ونزو بً وبساهَّل اوزی، ہصاو بً رعوة، رعوہ، حرضت زبیر رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ رُعِ  ًِ هَٔصاؤ بِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ًُ َوِبٔس اهَّلٔ اِْلَِوزٔیُّ  ٕس َوَوِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ َجِسهٔ  ًِ أَبٔيهٔ َو َوَة َو

ََِيجَٔئ بُٔحزَِم  ِتَٔی اِلَجَبَل  َيأ َِ ِه أَِحبَُلهُ  ُ٘ ٌِ َیأُِخَذ أََحُس لََّه َْلَ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ َیبٔيَىَها َر َِ  ٔ ةٔ َحَفٕب َوََّی َلِهزٔه

ٌِ َيِسأََل اليَّاَس أَِوَفِوُه أَِو َمَيُىوهُ  ًِ أَ َْ بَٔثَنئَها َخیِْر َلهُ ٔم ىٔ ٍِ َيِسَت َِ 

 یلع نب دمحم ف رمعف نب دبعاہلل افدی، اشہؾ نب رعفة، رعفہ، رضحت زریب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ے ہیفملس ےن اراشد رفامای آدیم اینپ رایسں ےل رک اہپڑ رپ اجےئ افر اینپ رمک رپ ڑکلویں اک اھٹگ الد رک الےئ افر چیب رک اانغتسء احلص رک
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 ولوگں ےس امےنگن ےس رتہب ےہ )ینعی اؿ یک وت رمیض ےہ ہک( ولگ دںی ای ہن دںی ۔

 یلع نب دمحم ف رمعف نب دبعاہلل افدی، اشہؾ نب رعفة، رعفہ، رضحت زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ رکان افر امانگن ان دنسپ دیہ لمع ےہ ۔

     1837    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، ابً ابی ذئب، محنس بً ٔيس، وبسالزحنً بً یزیس، حرضت ثوباٌ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ َوِبٔس الزَِّحنَ  ِيٕس َو َٔ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َو ًِ ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
اَل َحسَّ َٔ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ًٔ َیزٔیَس َو ًٔ بِ

بَُّل لٔی بَٔواحَٔسةٕ َوأَتَ  َٕ ًِ یََت لََّه َم َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر اَل ََل َتِسأَِل اليَّاَس َشِيّئا َٔ َٔ ُِٔلُت أَىَا  بَُّل َلهُ بٔاِلَجيَّةٔ  َٕ

َيأُِخَذهُ  َِ َّْ َیِيزَٔل  وُل ْٔلََحٕس ىَاؤِلئيهٔ َحً ُٕ ََل َي َِ ِوـُُه َوهَُو َراْ٘ٔب  َُ ُي  َٕ ٌُ َي ٌَ ثَِوبَا َِکَا اَل  َٔ 

دی، رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ذبئ، دمحم نب سیق، دبعارلنمح نب سی

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکؿ ےہ ریمی اکی ابت وبقؽ رکے ، ںیم اس ےک ےئل تن اک ذہم اتیل وہں ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم۔ آپ 

ےت افر ڑھچی رگ اجیت وت یسک ےس ہی ہن ےتہک ہک ہی ےن رفامای ولوگں ےس ھچک ہن امانگن۔ ےتہک ںیہ ہک ارگ رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع وسار وہ

 ےھجم ڑکپا دف ہکلب وخد ارت رک ااھٹےت ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ذبئ، دمحم نب سیق، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت وثابؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتحمج ہن وہےن ےک ابفوجدامانگن
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 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اتحمج ہن وہےن ےک ابفوجدامانگن

     1838    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 ابوبرک بً ابی شیبہ، محنس بً ِؽيل، ونارة بً ٔىٕاً، ابوزْوہ، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًِ أَبٔی ُز  ًٔ َو ا َٕ ِى َٕ ًٔ اِل ًِ وَُناَرَة بِ َُِؽِيٕل َو  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  َوَة َو ِْ

َٙثُّ  أََل اليَّاَس أَِمَواَلُهِه َت َُ  ًِ َه َم لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ ِلَيِسَتٕٔلَّ ٔمِيهُ أَِو لٔيُِٙثٔرِ َر َِ ََّنا َيِسأَُل َجِنَز َجَهيََّه  َِإٔى  ّرا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، امعرة نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اانپ امؽ ڑباھےن ےک ےئل وت فہ دفزخ ےک ااگنرے یہ امگن راہ ےہ۔ مک فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ولوگں ےس اؿ ےک اوماؽ امےگن

 امگن ےل ای زایدہ اس یک رمیض ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، امعرة نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اتحمج ہن وہےن ےک ابفوجدامانگن

     1839    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 محنس بً ظباح، ابوبرک بً وياط، ابوحعین، ُاله بً ابی الجىس، حرضت ابوہزیزہ رضْ اهَّل ويہ :  راوی

ًٔ أَبٔی اِلجَ  الٔٔه بِ َُ  ًِ ًِ أَبٔی حَُعیِٕن َو ًُ َويَّإط َو بَّاحٔ أَىَِبأَىَا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ العَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٔ اَل  َٔ ًِ أَبٔی هَُزیَِزَة  ِىسٔ َو

 ٔ ْٕٓ َوََل ل ىٔ ٍَ ٔ ُة ل َٔ َس َه ََل َتٔحلُّ العَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ وٓٔیٕ َر َُ  ٔذی ٔمزَّةٕ 
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دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امدلار ےک ےئل افر دنترتس ف وتاان ےک ےئل دصہق الحؽ ںیہن ۔

 دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اتحمج ہن وہےن ےک ابفوجدامانگن

     1840    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً زو، ُّياٌ، حٙيه بً جبیر، محنس بً وبسالزحنً بً یزیس، وبسالزحنً بً یزیس،  :  راوی حسً بً وَّی خَلل، یحٌ

 حرضت وبساهَّل بً مسىوز رضْ اهَّل ويہ

ٕ وَ  ًٔ ُجَبیِر ٙٔئه بِ ًِ َح ٌُ َو َيا ِّ ُُ ثََيا  ًُ نَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَْ بِ ُل َحسَّ ًُ َوَّٓٔیٕ اِلَدَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَس ًٔ َحسَّ ًٔ َوِبٔس الزَِّحَن ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ

 َّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َمِسُىوزٕ  ًِ َوِبٔس اهَّلٔ بِ ًِ أَبٔيهٔ َو ًٔ َیزٔیَس َو ئيهٔ َجائَِت بِ ٍِ أََل َوَلُه َما ُي َُ  ًِ َه َم لَّ َُ ی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو

ئيهٔ  ٍِ وَل اهَّلٔ َوَما ُي ُُ ُسوّحا فٔی َوِجهٔهٔ ٔٔيَل یَا َر ُ٘ ٌَ زِٔرَهّنا أَِو َمِسأََلُتُه یَِوَو اِلَٕٔياَمٔة ُخُسوّشا أَِو ُخُنوّشا أَِو  اَل َخِنُسو َٔ

 َٕ َِ َهٔب  ًِ الذَّ ثََياُه ُزبَِيْس وَ ٔٔيَنُتَها ٔم ِس َحسَّ َٔ  ٌُ َيا ِّ ُُ اَل  َٕ َِ  ٕ ًٔ ُجَبیِر ٙٔئه بِ ًِ َح ٌَّ ُشِىَبَة ََل یَُحِس ُُ َو ٔ ٌَ إ َيا ِّ ًِ اَل َرُجْل لُٔس

ًٔ َیزٔیَس  ًٔ بِ ًٔ َوِبسٔ الزَِّحَن ٔس بِ  ُمَحنَّ

ارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد نسح نب یلع الخؽ، ٰییحی نب دؾ، ایفسؿ، میکح نب ریبج، دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی، دبع

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن اتحمج ہن وہےن ےک ابفوجد وساؽ ایک وت 

 ایگ اے اہلل ےک ایقتم ےک رفز اس اک وساؽ رکان اس ےک رہچہ ںیم ز م )دبامن داغ یک رطح( یک وصرت ںیم اظرہ وہاگ۔ رعض ایک

 روسؽ ! اتحمج ہن وہےن یک دح ایک ےہ ؟ رفامای اچپس درمہ ای ایکس تمیق ےک ربارب وسان ۔

نسح نب یلع الخؽ، ٰییحی نب دؾ، ایفسؿ، میکح نب ریبج، دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی
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 وعسمد ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج ولوگں ےک ےئل دصہق الحؽ ےہ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 نج ولوگں ےک ےئل دصہق الحؽ ےہ

     1841    حسیث                               جلس اول  :  جلس

، وبسالززاٗ، مىنز، زی :  راوی ْٰ  س بً اُله، وفاٍ بً يسار، حرضت ابوُىيس خسریمحنس بً یحٌ

ًِ َوَفأئ بِ  َلَه َو ُِ ًٔ أَ ًِ َزیِٔس بِ ٗٔ أَىَِبأَىَا َمِىَنْز َو ا ثََيا َوِبُس الزَّزَّ ًُ َیِحٌَْ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔىيٕس َحسَّ َُ ًِ أَبٔی  ًٔ َيَسإر َو

َّی اهَّلُ وَ  وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ بٔئل اِلُدِسرِٔی  َُ إز فٔی  ٍَ ٔ ْٕٓ إَٔلَّ لَٔدِنَسٕة لَٔىأمٕل َوَلِيَها أَِو ل ىٔ ٍَ ٔ ُة ل َٔ َس لََّه ََل َتٔحلُّ العَّ َُ َلِيهٔ َو

ٌَارٔوٕ  ْٕٓ أَِو  ىٔ ٍَ ٔ أَهَِساَها ل َِ َٗ َوَلِيهٔ  ٕ ُتُعِس ٕٔیر َِ ْٕٓ اِشتََراَها بَٔنالٔهٔ أَِو  ىٔ ٍَ ٔ  اهَّلٔ أَِو ل

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای امدلار ےئلیک دصہق الحؽ ںیہن رصػ اپچن آدویمں ےئلیک الحؽ ےہ وج دصہق )زٰوکة( فوصؽ رکےن رپ رقمر وہ )فہ اینپ نیعتم 

افر راہ دخا ںیم زلےن فاال افر فہ امدلار وج دصہق یک زیچ )اندار ےس( رخدی ےل افر اےنپ امؽ ےس ایکس تمیق ادا رکے ای اندار وخنتاہ ےل( 

 وک وکیئ زیچ دصہق ںیم یلم افر اس ےن فہ امؽ دار وک دہہی ںیم دے دی افر رقض دار ۔

 اسیر، رضحت اوبدیعس دخریدمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق یک تلیضف
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 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک تلیضف

     1842    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ْٰ بً حناز مّصی، ليث بً ُىس، ُىيس بً ابی ُىيس مٕبری، ُىس بً يسار، حرضت ابوہزیزہ :  راوی  ويس

بُرِٔی  ِٕ ٔىيٕس اِلَن َُ ًٔ أَبٔی  ٔىيسٔ بِ َُ  ًِ ِىٕس َو َُ  ًُ یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ازٕ اِلنِّٔصٔ ًُ َحنَّ ثََيا ؤيَسْ بِ َّهُ  َحسَّ ًٔ َيَسإر أَى ٔىئس بِ َُ  ًِ َو

نَٔي أَبَا  ًِ ـَِيٕب َوََل َُ ٕة ٔم َٔ َٗ أََحْس بَٔعَس َه َما َتَعسَّ لَّ َُ َّی اهَّلُ َوَلِيهٔ َو وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ وُل  ُٕ ِيَب  هَُزیَِزَة َي َبُل اهَّلُ إَٔلَّ الفَّ ِٕ َي

 ًٔ ِْ الزَِّحَن َ٘ تَرِبُو فٔی  َِ ٌِ كَاىَِت َتِنَزّة  ٔ ًُ بَٔينٔیئهٔ َوإ ًِ اِلَجَبٔل َویَُزبِيَها َلهُ  إَٔلَّ أََخَذَها الزَِّحَن ٌَ أَِوَمَه ٔم  َتُٙو
َّْ َتَباَرَک َوَتَىالَی َحً

َِٔعيَلهُ  ُه أَِو  ُِلُوَّ ِه  ُ٘ ِّی أََحُس َنا یَُزب َ٘ 

ی نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، دعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ٰ
عي س

 فملس ےن رفامای وج یھب اپزیکہ امؽ ےس دصہق رکے افر اہلل ےک اہں اپزیکہ امؽ یہ وبقؽ وہات ےہ وت اےس اہلل اعتٰیل اےنپ داںیئ اہھت فآہل

ےس ےتیل ںیہ۔ ارگہچ اکی وجھکر وہ رھپ فہ اہلل ےک اہھت ںیم ڑبےتھ ڑبےتھ اہپڑ ےس یھب ربی وہ اجیت ےہ افر اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل اےس 

 رےتہ ںیہ ےسیج  م اےنپ ریھچبے وک اپےتل وہ۔ افٹن اک ریھچبا رفامای ای وھگڑے اک ۔اپےتل 

 ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، دعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک تلیضف

     1843    حسیث                               جلس اول  :  جلس

 وَّی بً محنس، و٘يي، اونض، خثينہ، حرضت ابً حاته :  راوی
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ًِ َؤسِی  ًِ َخِيَثَنَة َو ثََيا اِْلَِوَنُض َو ثََيا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َؤَّیُّ بِ
َّی اهَّلُ  َحسَّ وُل اهَّلٔ َظَّ ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ ًٔ َحاتٕٔه  ابِ

َیِيُمزُ أَ  َِ  ٌْ يُکَِلُنُه َربُُّه َلِيَس بَِیَيُه َوبَِیَيهُ تُزُِجَنا َُ  
ًِ أََحٕس إَٔلَّ لََّه َما ٔمِيُِٙه ٔم َُ ًِ َوَلِيهٔ َو بٔلُهُ اليَّاُر َوَیِيُمزُ َو ِٕ َتِسَت َِ َماَمهُ 

ََل  َِ ًَ ٔمِيهُ  ًَ ٔمِيُِٙه  أَیَِن َتَفا ُِ ًِ ا َن َِ َمهُ  َٔسَّ ََل َیَزی إَٔلَّ َشِيّئا  َِ ًِ أَِشأََو ٔمِيُه  َمُه َوَیِيُمزُ َو َٔسَّ قَٔی اليَّاَر َوَلِو یََزی إَٔلَّ َشِيّئا  ٌِ یَتَّ  أَ

َىلِ  ِّ ِلَي َِ ِٖ َتِنَزةٕ   بٔٔص

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ صخش ےس اس اک یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ہمیثخ، رضحت انب اح م رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

و  رفامےئ اگ اؿ ےک درایمؿ وکیئ رتامجؿ ہن وہاگ اسےنم دےھکی اگ وت دفزخ داھکیئ دے یگ داںیئ دےھکی اگ وت اےنپ گ ےجی وہ
گ

 

فی
ک

ےئ رپفرداگر 

ا  م ںیم ےس وج یھب دفزخ ےس ےنچب یک ااطتستع اامعؽ رظن آںیئ ےگ۔ ابںیئ دےھکی وت یھب اےنپ گ ےجی وہےئ اامعؽ رظن آںیئ ےگ۔ اذٰہ

 رےھک وگ وجھکر ےک ڑکٹے ےک ذرہعی وہ وت فہ چب اجےئ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ہمیثخ، رضحت انب اح م :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿزوکۃ اک ایب :   ابب

 دصہق یک تلیضف

     1844    حسیث                               جلس اول  :  جلس

ابوبرک بً ابی شیبہ و وَّی بً محنس، و٘يي، ابً ووٌ، حّعہ بيت ُیریً، رباب او الزائح ظليي، حرضت ُلناٌ بً  :  راوی

 وامز

َعةَ  ِّ ًِ َح ٌٕ َو ًٔ َوِو ًِ ابِ ثََيا َو٘ٔيْي َو اََل َحسَّ َٔ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َشِیَبَة َوَؤَّیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ الزَّبَأب أُِو َحسَّ ًَ َو یرٔی ُٔ  بِٔئت 

وُل اهَّلٔ  ُُ اَل َر َٔ اَل  َٔ  ِْ ِي ٕ الؽَّ ًٔ َوأمز ٌَ بِ ِلَنا َُ  ًِ ٙٔیٔن الزَّائٔٔح بِٔئت ُظَلِيٕي َو ُة َوََّى اِلنِٔس َٔ َس لََّه العَّ َُ َّى اهَّلُ َوَلِيهٔ َو  َظَّ

ْة َؤظَلة َٔ ٌٔ َظَس ابَةٔ اثَِيَتا ْة َوَوََّى ذٔی اِلَْقَ َٔ  َظَس
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ع، رضحت  نامؿ نب اعرم رفامےت ںیہ ہک 

صلی 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، انب وعؿ، ہصفح تنب ریسنی، رابب اؾ ارلاحئ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیکسم رپ دصہق اکی دصہق ےہ افر رقاتب دار رپ دصہق دف ایکینں ںیہ دصہق افر 

 ہلص ریمح ۔

ع، رضحت  نامؿ نب اعرم :  رافی

صلی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف یلع نب دمحم، فعیک، انب وعؿ، ہصفح تنب ریسنی، رابب اؾ ارلاحئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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