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ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحاجتےکےیلاہنتیئیکہگجاجان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحاجتےکےیلاہنتیئیکہگجاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1

راوی ً :بس اہلل بً مشلنة بً ٌٗيبٌٗ ،ييیً ،بسالٌزیز ابً محنس ،ابً ًنز ،ابی سلنة ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة بِ ًٔ َٗ ٌِ َيبٕ ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی
اٌ إٔذَا َذ َص َب ا ِل َن ِذصَ َب ََبِ ٌَ َس
َسل ََن َة ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔبِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
دبعاہللنبمسلمسنببنعق،یبنعق،دبعازعلسیانبدمحم،انبرمع،ایبہملس،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبن

یلصاہللہیلعفآہلفملسبجاضقےئاحتجےکےیلاجےتوت(ولوگںےس)دفریاایتخررفامےت
رافی  :دبعاہللنبمسلمسنببنعق،یبنعق،دبعازعلسیانبدمحم،انبرمع،ایبسلمس،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحاجتےکےیلاہنتیئیکہگجاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 2

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

ل بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس
رسصَ ٕس َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ُز بِ ًُ ُم َ ِ

اٌ إٔذَا ََ َرا َز ا ِلب َ َر َاز اى ِ َلل َََ ٙحًَّی ََل یَ َزا ُظ ََ َح ْس
اہللٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
دسمدنبرسم دھٰ،یسیعنبویسن،اامسلیعنبدبعاکلمل،ایبزریب،رضحتاجربنبدیبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسبجاضقےئاحتجاکارادہرفامےت(وترحصاءںیم)دفرلکناجےتاہیںکتہکوکیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
ہندھکیاپات
رافی  :دسمدنبرسمدھٰ،یسیعنبویسن،اامسلیعنبدبعاکلمل،ایبزریب،رضحتاجربنبدیبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبرکےنےکےیلرنؾہگجالتشرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبرکےنےکےیلرنؾہگجالتشرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 3

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

ْص َة
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ََبُو التَّيَّا ٔح َٗا َل َح َّسثَىٔی َط ِي ْذ َٗا َل َل َّنا َٗس َٔو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ض ا ِل َب ِ َ
وسی إنِّٔی ُِ ٛي ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل
َٓک َ َ
وسی َي ِشأَلُ ُط ًَ ًِ ََ ِط َيا َئ ََٓ َٜت َب إٔل َِيطٔ ََبُو ُم َ
وسی ََٓ َٜت َب ًَ ِب ُس اہللٔ إلٔ َی ََبٔی ُم َ
اٌ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی ُم َ
َات یَ ِوو ٕ َٓأ َ َرا َز ََ ٌِ َیبُو َل َٓأتََی َز ٔم ّثا فٔی ََ ِػ ٔل ٔج َسا ٕر ٓ ََبا َل ث ُ َّه َٗا َل َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
ََ َرا َز ََ َح ُس ُِ ٛه ََ ٌِ َیبُو َل َٓ ِلی َ ِر َت ِس ل ٔ َب ِولٔطٔ َم ِو ٔؿ ٌّا

ومیسنباامسلیع،امحد،اوباایتلح،دبعاہللنبابعس،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیدؿںیمروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشیپبرکےناکارادہایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکی
دویارےکےچینرنؾافرڈاھؽدارہگجرپ رشتفیےلےئگافرفاہںاشیپبایکاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبج
متںیمےسوکیئصخشاشیپبرکاناچےہوتاسدصقمےکےیلانمبسہگجالتشرکے
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اوباایتلح،دبعاہللنبابعس،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباالخلءںیماجےنےسےلہپیکداع

ابب  :اپیکاکایبؿ
تیباالخلءںیماجےنےسےلہپیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 4

راوی  :مشسز بً مرسہس ،حناز بً زیسً ،بسالورثً ،بسالٌزیز ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

رسصَ ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َو ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّسزُ بِ ًُ ُم َ ِ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َز َخ َل ا ِل َد ََل َئ َٗا َل ًَ ًِ َح َّناز ٕ َٗا َل َّ
ک َو َٗا َل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َوارٔ ٔث
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
کَ َ

َٗا َل ًََُوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ ا ِل ُدبُثٔ َوا ِل َد َبائ ٔثٔ

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

ُبنِمَالخ ُ ُیِ ِت َفالخ ُ َبِا ِئ
ا ُو
َعذ ِ َ

رافی  :دسمدنبرسمدہ،امحدنبزدی،دبعاولرث،دبعازعلسی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
تیباالخلءںیماجےنےسےلہپیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 5

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

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َي ٌِىٔی َّ
الش ُسو ٔس َّی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔص َُو ابِ ًُ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ ََى َ ٕص ب ٔ َض َذا

ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َّ
ک َو َٗا َل ُط ٌِ َب ُة َو َٗا َل َمزَّ ّة ََ ًُوذُ بٔاہللٔ
الل ُض َّه إنٔ ِّی ََ ًُوذُ ب ٔ َ

نسح نب رمع ،دسسی ،فعیک ،ہبعش ،دبعازعلسی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس یہی ذموکرہ ابال دحثی دنسب ہبعش وباہطس
لل ّ
ھ
ّ
ُ
َ
َع ُذ اِہللِ یھب رفاتی ایک ےہ افر
ُب ےہ افر ہبعش ےن اہک ہک ع یھ دبعازعلسی ےن ا ُ و
دبعازعلسی یھب رمفی ےہ سج ںیم اَ ّم ا ِ ِِّ ا ُ و
َعذ ِ َ
زفبیہےندبعازعلسیےکوحاہلےسوجرفاتیایبؿیکےہاسںیمف َ َلئ َیع َ َّووذاِہللِےکاافلظںیہ
رافی  :نسحنبرمع،دسسی،فعیک،ہبعش،دبعازعلسی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

تیباالخلءںیماجےنےسےلہپیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 6

راوی ً :نز بً مززو ،ٚطٌبہٗ ،تازة ،نْص بً اىص ،حرضت زیس بً ارٗه

رض بِ ًٔ ََى َ ٕص ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِر َٗ َه ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َم ِززُو ِٕ ََ ٚخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔ ٔ
َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔا ِل ُح ُظ َ
رض ْة َٓإٔذَا ََتَی ََ َح ُس ُِ ٛه ا ِل َد ََل َئ َٓل َِي ُ٘ ِل ََ ًُوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ ا ِل ُدبُثٔ َوا ِل َد َبائ ٔثٔ
وغ ُم ِح َت َ َ

رمعف نب رمزفؼ ،ہبعش ،اتقدة ،رصن نب اسن ،رضحت زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی
اضقےئاحتجےکاقمامتایشنیطےکاڈےںیہسپبجمتںیمےسوکیئصخشتیباالخلءںیماجےنےگل وتاوکس(فاہںاجےنےس
ئزپھانیلاچےیہ
َع ُذاِ ِ
ےلہپ)ا ُ و
ہللنِمَالخ ُ ُیِ ِت َفالخ ُ َبِا ِ ِ
رافی  :رمعنبرمزفؼ،ہبعش،اتقدة،رصننباسن،رضحتزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 7

راوی  :مشسز بً مرسہس ابومٌاویہ ،اًنع ،ابزاہيهً ،بسالزحنً ،ابً یزیس ،حرضت سلناٌ ٓارسی رضی اہلل اٌالی ًيہ

اٌ َٗا َل
رسصَ ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
یس ًَ ًِ َسل َِن َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّسزُ بِ ًُ ُم َ ِ
َّ
ِخائ َ َة َٗا َل ََ َج ِل َل َ٘ ِس ى َ َضاىَا َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َن ِش َت ِ٘ب ٔ َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة بٔ َِائ ٕٔم
ٗٔي َل َل ُط َل َ٘ ِس ًَ َّل َنِ ُٜه ىَب ٔ ُّيِ ُٜه ک ُ َّل َط ِي ٕئ َحًی ا ِل ٔ َ
ََ ِو بَ ِو ٕل َوََ ٌِ ََل َن ِشت َ ِيط َٔی بٔا ِل َينٔی ٔن َوََ ٌِ ََل َي ِشت َ ِيط َٔی ََ َح ُسىَا بٔأ َ َٗ َّل ٔم ًِ ثَ ََلثَ ٔة ََ ِح َحا ٕر ََ ِو َن ِشت َ ِيط َٔی ب ٔ َز ٔجي ٍٕ ََ ِو ًَوِ ٕه
دسمد نبرسمدہ،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمح ،انبسیدی،رضحتاملسؿافریسریضاہللاعتیلہنعےک قلعتمرفاتی ےہ
ہکیسک(اکرفےنوطبرذماؼ)اؿےساہکہکاہمترےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمتوکرہزیچاھکسدیےہاہیںکتہکاشیپبافر
اپاخہن رکےن اک رطہقی یھب وت اوہنں ےن وجاب دای ہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک
رطػرخرکےنےسعنمرفامایےہداےنہاہھتےسااجنتسءرکےنےسعنمرفامایےہافراسابتےسعنمرفامایےہہکمہںیمےسوکیئ
صخشنیتےسمکرھتپفں(ڈولیھں)ےسااجنتسءرکےافراسابتےس یھبعنمرفامایےہہکوگربایڈہیےسااجنتسءایکاجےئ

رافی  :دسمدنبرسمدہاوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمح،انبسیدی،رضحتاملسؿافریسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 8

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

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح
ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ََىَا َلِ ُٜه ب ٔ َن ِيز ٔ َلةٔ ا ِل َوال ٔ ٔس َ ُ ًَ ِّل ُنِ ُٜه َٓإٔذَا ََتَی ََ َح ُس ُِ ٛه ا ِل َِائ َٔم ٓ َََل
اٌ َیأ ِ ُمزُ ب ٔ َث ََلثَ ٔة ََ ِح َحا ٕر َویَ ِي َهی ًَ ًِ ال َّز ِو ٔث َوال ِّز َّمةٔ
َي ِش َت ِ٘ب ٔ ِل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة َو ََل َي ِش َت ِسب ٔ ِز َصا َو ََل َي ِش َت ٔل ِب ب ٔ َينٔيئطٔ َوک َ َ

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

روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک ںیم اہمترے قح ںیم ابپیکرطح وہں ایس انبء رپ ںیم مت وک دنی فادبیک میلعت داتی
وہں سپ بج مت تیب االخل ء ںیم اجؤ وت فاہں اج رک ہن وت ہلبق یکرطػ رخ رکف افر ہن تشپ ،افر ہن داےنہ اہھت ےس ااجنتسء رکف افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہنیتڈولیھںےسااجنتسءاکمکحرفامےتےھتافروگربایڈہیےسااجنتسءرکےنوکعنمرفامےتےھت
لیف
رافی  :دبعاہللنبدمحما بلی،انباابملرک،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 9

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

یس َّ
وب رٔ َوایَ ّة َٗا َل إٔذَا ََ َت ِيت ُِه
رسصَ ٕس َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ یَز ٔ َ
الل ِيثٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّسزُ بِ ًُ ُم َ ِ
َغبُوا َٓ َ٘ ٔس ِم َيا َّ
َشُٗوا ََ ِو َ ِّ
ا ِل َِائ َٔم ٓ َََل َا ِش َت ِ٘ب ٔ ُلوا ا ِل٘ ٔ ِب َل َة بٔ َِائ ٕٔم َو ََل بَ ِو ٕل َو َلِّ َ ًِٔ ٜ
ٔيف َٗ ِس بُي ٔ َي ِت ٗ ٔ َب َل
الظ َاو ٓ ََو َج ِسىَا َم َزاح َ

ف اہللَ
ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة ََّٓ ُٜيا ى َ ِي َ ٔ
َح ُٖ ًَ ِي َضا َو َن ِش َت ِِ ٔ ُ

دسمدنبرسمدھ،ایفسؿ،زرہی،اطعءنبسیدی،رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنعرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملس ےن رفامای بج مت تیب االخلء ںیم اجؤ وت اشیپب اپاخہن رکےت فتق ہلبق یک رطػ رخ تم رکف ہکلب اانپ رخ رشمؼ ای رغمب یک
رطػرکایلرکف رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنعرفامےتںیہہکبجمہکلماشؾںیمفاردوہےئوتمہےناہیںہلبقرخےنب
وہےئتیباالخلءدےھکیسپ مہ(اضقءاحتجےکفتق)اانپ رخدبتلی رکےتیلافر(ارگ ع یھوھبؽرکہلبقرخھٹیب اجےتوت)اہللےس
رفغمتبلطرکےت
رافی  :دسمدنبرسمدھ،ایفسؿ،زرہی،اطعءنبسیدی،رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 10

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

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی َزیِ ٕس ًَ ًِ َم ٌِ٘ ٔ ٔل بِ ًٔ ََبٔی َم ٌِ٘ ٔ ٕل اْلِ َ َسس ِّٔی َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َ
ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َن ِش َت ِ٘ب ٔ َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َتی ِ ٔن ب ٔ َب ِو ٕل ََ ِو َُائ ٕٔم َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوََبُو َزیِ ٕس ص َُو َم ِول َی بَىٔی ََ ٌِل ََب َة
ت،رمع فنب ییحی،رضحت لقعم نباوبلقعمادسیریض اہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلع
ومیسنباامسلیع،فھی ِ
فآہل فملس ےن مہ وک اشیپب اپاخہن رکےت فتق دفونں ولبقں (تیب ادقملس افر ہبعک رشفی) یک رطػ رخ رکےن ےس عنم رفامای اھت
اوبداؤدےتہکںیہہک(اسدحثیےکرافی)اوبزدیینبنعبِلہےکآزادرکدہالغؾںیہ
ت،رمعفنبییحی،رضحتلقعمنباوبلقعمادسیریضاہللہنع
رافی  :ومیسنباامسلیع،فھی ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 11

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

ف َٗا َل َرََیِ ُت
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
اٌ اْلِ َ ِػ َ ٔ
اٌ ًَ ًِ َم ِز َو َ
ض َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ً َٔيسی ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ
ابِ ًَ ًُ َن َز ََىَا َر َراح ٔ َل َتطُ ُم ِش َت ِ٘ب ٔ َل ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة ث ُ َّه َجل ََص یَبُو ُل إٔل َِي َضا َٓ ُ٘ل ُِت َیا ََبَا ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ََل َِي َص َٗ ِس ىُه ٔ َی ًَ ًِ َص َذا َٗا َل بَل َی

ک َوبَی ِ َن ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة َط ِي ْئ َي ِشتُرُ َک ٓ َََل بَأ ِ َض
ک فٔی ا ِلٔ ََـا ٔ
اٌ بَ ِي َي َ
إٔى َّ َنا ىُه ٔ َی ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ئ َٓإٔذَا ک َ َ

دمحم نب ییحی نب افرس ،وفصاؿ نب یسیع ،نینسح ،رضحت رمفاؿ ارفص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےک ےٹیب
(دبع اہلل) وکداھکی ہک اوہنں ےن اےنپ افٹن وک ہلبقیک رطػ رخ رک ےک اھٹبای افر رھپ وخد یھب ایکس رطػ رخرک ےک ھٹیبرک اشیپب
رکےنےگل(ہیدھکیرک)ںیمےناہکہکاےاوبدبعارلنمحایکاسےس(ہلبقرخوہرکاشیپبرکےنےس)عنمںیہنایکایگ؟رفامایاہں
ت
رگماسےسرصػےلھکدیماؿںیمعنمایکایگےہنکیلبج مھارےافرہلبقےکدرایمؿوکیئزیچاحلئوہوترھپااسیرکےنںیموکیئ
رحجںیہنےہ
رافی  :دمحمنبیحینبافرس،وفصاؿنبیسیع،نینسح،رضحترمفاؿارفصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکااجزت
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 12

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

َّاٌ
َّاٌ ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ َوا ٔس ٍٔ بِ ًٔ َحب َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
َفََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َلب ٔ َي َتی ِ ٔن ُم ِش َت ِ٘ب ٔ َل
ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َل َ٘ ِس ِار َا َ٘ ِي ُت ًَل َی هَ ِضز ٔا ِلب َ ِيتٔ َ َ

ض ل ٔ َحا َجتٔطٔ
بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘ ٔس ٔ

دبعاہللنبہملسم،امکل،یحینبدیعس،دمحمنبیحینبةحؿ،فاعسنبةحؿ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اکی دؿ ںیم رھگ یک تھچ رپ ڑچاھ وتداھکی ہکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف اوٹنیں رپ (ےھٹیب وہےئ) تیب ادقملس یک رطػ رخ رک
ےکاضقےئاحتجرکرےہےھت
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ،فاعسنبةحؿ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکرطػرخرکےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 13

راوی  :محنس بً بظار ،وٍيب بً جزیز ،محنس بً اسحا ٚاباٌ بً ػالح ،محاہس ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ َػال ٔ ٕح
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُم َح َّن َس بِ ًَ إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبَ َ

َّ
َّ َ
َفََیِ ُت ُط َٗ ِب َل ََ ٌِ
ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ى َ َهی ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ ٌِ َن ِش َت ِ٘ب ٔ َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة ب ٔ َب ِو ٕل َ َ

ُي ِ٘ َب َف بٔ ٌَاو ٕ َي ِش َت ِ٘بٔلُ َضا

تنبرجری،دمحمنبااحسؼاابؿنباصحل،اجمدہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
دمحمنباشبر،فھی ِ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مہ وک(ادتباءںیم) ہلبقیک رطػ رخ رک ےک اشیپبرکےن ےس عنم رفامای اھترگم رھپ مہ ےنآپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکفافتےساکیاسؽلبقداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(اضقےئاحتجےکفتق)ہلبقیکرطػرخرکےت
ےھت
تنبرجری،دمحمنبااحسؼاابؿنباصحل،اجمدہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
رافی  :دمحمنباشبر،فھی ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکےیلرتسسکفتقوھکانلاچےیئ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکےیلرتسسکفتقوھکانلاچےیئ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 14

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

اٌ إٔذَا ََ َرا َز
رح ٕب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
ق َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ًَ ِب ُس َّ
رح ٕب ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َحا َج ّة َلَ َی ِز َٓ ٍُ ثَ ِوبَ ُط َحًَّی َی ِسى َُو ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
الش ََلو ٔبِ ًُ َ ِ

ٔيٕ َٗا َل ََبُو ً َٔيسی ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس َّ
الش ََلو ٔبٔطٔ
َوص َُو َؿٌ ْ

زریہ نب رحب ،فعیک ،اشمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اضقےئ احتج اک
ارادہرفامےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑپکا(ازار)اسفتقکتافرپہنااھٹےتبجکتہکزنیمےکرقبیہنوہاجےتاوبداؤد
ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک دبعاالسلؾ انب رحب ےن وباہطس اشمع رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ (رگم ہی
رطقیدنس)فیعضےہ(ویکہکنرضحتاسنریضاہللہنعےساشمعاکامسعاثتبںیہن)

رافی  :زریھنبرحب،فعیک،اشمع،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکفتقابںیترکانرکمفہےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقابںیترکانرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 15

راوی ً :بيساہلل بً ًنز ،ميرسہ ،ابً مہس یً ،رکمہ بً ًنار ،یحٌی بً ابی ٛثیرٍَ ،لل بً ًياق ،حرضت ابوسٌيس
خسری رضی اہلل ًيہ

رس َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔرک َم ُة بِ ًُ ًَ َّنا ٕر ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ
ٔی َح َّسثَ َيا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
رضبَا ٌٔ ا ِل َِائ َٔم
ِخ ِد ال َّز ُج ََل ٌٔ َي ِ ٔ
ً َٔياقٕ َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبُو َسٌٔي ٕس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َلَ َی ِ ُ

ٔرک َم ُة بِ ًُ ًَ َّنارٕ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ل َِه ي ُِشي ٔ ِس ُظ إ ٔ ََّل ً ِ ٔ
کَا ٔط َٔی ِ ٔن ًَ ًِ ًَ ِو َرت ٔض ٔ َنا َی َت َح َّسثَا ٌٔ َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َی ِن ُ٘ ُت ًَل َی ذَل ٔ َ

دیبع اہلل نب رمع ،رسیمہ ،انب دہم ی ،رکعہم نب امعر ،یحی نب ایب ریثک ،الھؽ نب ایعض ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک دف آدیم اضقےئ احتج ےک ےیل اس رطح ہن
ںیلکن ہک اےکن رتس ےلھک وہےئ وہں افر فہ آسپ ںیم ابںیت یھب رک رےہ وہں ویکہکن اہلل اعتیل اس (وہیبدہ رحتک) رپ تخس انراض
وہےتںیہ اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکرکعہمنبامعرےکالعفہیسکےن دنسرفاتیںیہنایک
رافی  :دیبعاہللنبرمع،رسیمہ،انبدہمی،رکعہمنبامعر،ییحینبایبریثک،الھؽنبایعض،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبرکےتفتقالسؾاکوجابںیہندانیاچےیہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبرکےتفتقالسؾاکوجابںیہندانیاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 16

راوی ً :ثنا ٌ ،ابوبرک ،ابی طيبہً ،نز بً سٌيس ،سٔياٌ ،ؿحاک بً ًثناٌ ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ َّ
اٌ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ َوََبُو بَ ِ ٔ
الـحَّا ٔک بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
رک ابِ َيا ََبٔی َط ِي َب َة َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ًُ َن َز َٗا َل َم َّز َر ُج ْل ًَل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو یَبُو ُل ٓ ََش َّل َه ًَل َِيطٔ َٓل َِه َیزُ َّز ًَل َِيطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ُرو ٔ َی ًَ ًِ ابِ ًٔ
ًُ َن َز َوَُی ِرٔظ ََٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َي َّن َه ث ُ َّه َر َّز ًَل َی ال َّز ُج ٔل َّ
الش ََل َو

امثعؿ،اوبرکب ،ایبہبیش،رمعنبدیعس،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخش یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےسذگرااسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساشیپبرکرےہےھتاسےنالسؾایکنکیلآپیلص
اہللہیلعفآہل فملسےناسےکالسؾاکوجابںیہندای اوبداؤدےتہکںیہہکانبرمعریضاہللہنعفریغہےسرفاتیےہہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنممیتایکرھپاےکسالسؾاکوجابدای
رافی  :امثعؿ،اوبرکب،ایبہبیش،رمعنبدیعس،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبرکےتفتقالسؾاکوجابںیہندانیاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 17

راوی  :محنس بً مثىیً ،بسًلی ،سٌيسٗ ،تازة ،حشً ،حـین بً ميذر ،ابی ساساٌ ،حرضت مہاجز بً ٗئذ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
اس َ
ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ُح َـی ِ ٔن بِ ًٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ََبٔی َس َ
ًَ ًِ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔبِ ًٔ ُٗ ِي ُٔ ٕذ ََىَّطُ ََتَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو یَبُو ُل ٓ ََش َّل َه ًَل َِيطٔ َٓل َِه َیزُ َّز ًَل َِيطٔ َحًَّی َت َو َّؿأ َث ُ َّه ا ًِ َت َذ َر إٔل َِيطٔ
َِک اہللَ ًَزَّ َو َج َّل إ ٔ ََّل ًَل َی ك ُ ِضز ََٕ ِو َٗا َل ًَل َی كَ َض َارة ٕ
َٓ َ٘ا َل إنِّٔی َ ٔ
َکص ُِت ََ ٌِ ََذ ُ َ

دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس ،اتقدة،نسح،نیضحنبذنمر ،ایباساسؿ،رضحتاہمرجنبقیفدےسرفاتیےہہکفہیبن یلصاہللہیلع
فآہلفملس ےکاپس ےئگاسفتقآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساشیپبرکرےہےھتاوھنںےنالسؾ ایک نکیلآپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن السؾ اک وجاب ںیہن دای اہیں کت ہک (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجنتس ےس رفاتغ ےک دعب) فوض ایک افر اؿ ےس
ذعمرتیکافررفامایہکےھجمہیابتایھچںیہنیگلہکںیماپیکےکریغباہللاکذرکرکفں
رافی  :دمحمنبینثم،دبعیلع،دیعس،اتقدة،نسح،نیضحنبذنمر،ایباساسؿ،رضحتاہمرجنبقیفد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپیکےکریغباہللاکذرکرکان

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپیکےکریغباہللاکذرکرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 18

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

ِ
رع َو َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َسل ََن َة َي ٌِىٔی ا ِلَٔأَٓا َئ ًَ ًِ ا ِل َبه ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
َک اہللَ ًَزَّ َو َج َّل ًَل َی کُلِّ ََ ِح َياىٔطٔ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِذ ُ ُ
دمحم نب العء ،انب ایب زادہ ہ ،اخدل نب ہملس ،رعفة ،رضحت اعنسس ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

امتؾافاقتںیماہللاکذرکرکےتےھت
رافی  :دمحمنبالع،انبایبزادہہ،اخدلنبہملس،رعفة،رضحتاعنسسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاوگنیھٹرپاہللاکانؾدنکہوہاےسےلرکتیباالخلءںیمںیہناجاناچ ہئیے
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجاوگنیھٹرپاہللاکانؾدنکہوہاےسےلرکتیباالخلءںیمںیہناجاناچ ہئیے

جلس  :جلس اول

حسیث 19

راوی  :نْصبً ًلی ،ابی ًلی حيفیٍ ،ناو ،ابً جزیح ،زہزی ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ََبٔی ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح َيف ٔ ِّی ًَ ًِ َص َّناو ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ

َّ
رک َوإٔى َّ َنا ي ٌُِ َز ُٖ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ زٔیَاز ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ
َو َسل َه إٔذَا َز َخ َل ا ِل َد ََل َئ َو َؿ ٍَ َخا َت َنطُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز صَ َذا َح ٔسیثْ ُم ِي َ ْ
الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّات َد َذ َخا َت ّنا ٔم ًِ َورٔ ٕ ٚث ُ َّه ََ ِل َ٘ا ُظ َوا ِل َوصِ ُه ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ َص َّناو ٕ َول َِه َی ِزؤظ ٔ إ ٔ ََّل
َص َّن ْاو

رصننبیلع،ایبیلعیفنح،امھؾ،انبرجحی،زرہی،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجتیب
االخلءںیماجےناکارادہرفامےتوتاوگنیھٹوکاکنؽرکرھکدےتی اوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیرکنمےہافردحثیرعمفػانبرججی
ےسدنسبزایدنبدعسوباہطسزرہیرضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساچدنییکاکیاوگنیھٹ
ونبایئافررھپاوکساکنؽڈاالافراسدحثیںیمفمہامہؾیکاجبنےسےہافرامہؾیہےناوکسرفاتیایکےہ

رافی  :رصننبیلع،ایبیلعیفنح،امھؾ،انبرجحی،زرہی،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبیکوٹنیھچںےسےنچباکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبیکوٹنیھچںےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 20

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

ض
رح ٕب َو َص َّيا ُز بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُم َحاص ّٔسا یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
ض َٗا َل َمزَّ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َٗب ِ َریِ ًٔ َٓ َ٘ا َل إٔى َّ ُض َنا ي ٌَُ َّذبَا ٌٔ َو َما ي ٌَُ َّذبَا ٌٔ فٔی َٛبٔیر ََٕ َّما َص َذا
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َّ
ُ
ُ
َغ َض ًَل َی َص َذا
اٌ ََل َي ِشت َ ِيز ٔ ُظ ٔم ًِ ا ِل َب ِو ٔل َوََ َّما َص َذا َٓک َ َ
َٓک َ َ
اٌ یَ ِنشٔی بٔال َّينٔ َين ٔة ث َّه َز ًَا بٔ ٌَ ٔشيبٕ َركِبٕ َٓظَ ٘ ُط بٔاث ِ َيی ِ ٔن ث َّه َ َ
ٔ
اٌ َي ِشت َ ِيز ٔ ُظ
ٕ ًَ ِي ُض َنا َما ل َِه َی ِي َب َشا َٗا َل صَ َّيا ْز َي ِش َتترُ َمک َ َ
َواح ّٔسا َو ًَل َی َص َذا َواح ّٔسا َو َٗا َل ل ٌََ َّل ُط یُ َد َّٔ ُ
زریہنبرحب،انھد،فعیک ،اشمع،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسدف
ربقفںےکاپسےسذگرے،آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاؿدفونںوکذعابربقوہراہےہ افرذعاب یھب یسکدوشار افر
لکشمابترپںیہنہکلباسابترپہکاؿںیمےساکیوتاشیپب ہکوٹنیھچںےسںیہناتچباھتافردفرسالغچوخریرکاتاھتاس ےک
دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجھکر یک اکی اتزہ اشخ وگنمایئ افر اوکس درایمؿ ےس ریچ رک دف ےصح رکدی افر رھپ اکی ہصح
اکیربقرپافردفرساہصحدفرسیربقرپاگلدایافررفامایادیمےہہکبجکت ہیاشںیخوسھکہناجںیئیگبتکتاؿےکذعابںیم
فیفخترےہیگانہدےناجبےئنشبنزرہےکنشبنزررفاتیایکےہ(رپدہںیہنرکاتاھت)
رافی  :زریھنبرحب،انھد،فعیک،اشمع،اجمدہ،اطفس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبیکوٹنیھچںےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 21

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

ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََب ٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ٔ
َ
اٌ ََل َي ِش َتترُ ٔم ًِ بَ ِولٔطٔ َو َٗا َل َبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َي ِشت َ ِيز ٔ ُظ
ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل ک َ َ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اجم دہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسایسدحثیےکمہ ینعرفاتیایبؿیکےہرجریےناکؿ
النَش َبن ِ ُزرافراوباعمفہیےن َک َؿ َلنَش َبن ِزر ٗہنِم ِ
وَبِل ِرفاتیایکےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبیکوٹنیھچںےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 22

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

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َح َش َي َة َٗا َل
اس َتت َ َر ب ٔ َضا ث ُ َّه بَا َل َٓ ُ٘ ِل َيا اى ِ ُوزُوا إٔل َِيطٔ
اى ِ َل َل ِ٘ ُت ََىَا َو ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل ٌَ ٔ
َِخ َد َو َم ٌَ ُط َز َر َٗ ْة ث ُ َّه ِ
اؾ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َ َ
ْسائ ٔي َل کَاى ُوا إ ٔ َذا ََ َػابَ ُض ِه ا ِل َب ِو ُل َٗ َل ٌُوا َما
َیبُو ُل ََ ٛنا َتبُو ُل ا ِل َن ِزََةُ ٓ ََشنٔ ٍَ ذَل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َل ََل َِه َا ٌِل َُنوا َما لَق ٔ َی َػاح ُٔب بَىٔی إ ٔ ِ َ

ََ َػابَ ُط ا ِل َب ِو ُل ٔم ِي ُض ِه َٓ َي َضاص ُِه َٓ ٌُ ِّذ َب فٔی َٗبِرٔظ ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل َم ِي ُؼ ْور ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ ََبٔی ُمو َسی فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل
وسی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َج َشسٔ ََ َح ٔسص ِٔه
ٔج ِل ٔس ََ َح ٔسص ِٔه و َٗا َل ًَ ٔ
اػ ْه ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ ََبٔی ُم َ
دسمد،دبعاولادح،اشمع،زدینبفبھ،رضحتدبعارلنمحنبہنسحریضاہللہنعےسرفاتیےہفہرفامےتںیہہکںیمافررمعنب
ااعلصریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگ(مہےنداھکی)ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیڈاھؽےہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس اوکسےلرکابرہےلکنافرایکسآڑںیمھٹیبرکاشیپبرکےنےگلمہےنآسپںیماہکذرادوھکیوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسویں(پھچرکافرھٹیبرک)اشیپبرکرےہںیہےسیجوعرںیتایکرکیتںیہہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک ایک ںیھمت ینب ارسالیئ ےک اکی صخش اک ااجنؾ ولعمؾ ںیہن؟ ینب ارسالیئ ےک ےیل اقونؿ اھت ہک بج اؿ ںیم ےس یسک ےک
ڑپکےوکاشیپبگلاجاتوتفہاساقمؾوکاکٹڈاےتلےھتاسصخشےناوکن(اساقونؿرپلمعرکےنےس)رفاکوتاسوک(اسرجؾ
یک اپداشںیم)ذعابربقںیمالتبمرکدایایگ اوبداؤدےتہکںیہہکوصنمرےندنسباوبفالئ،وباہطساوبومیساسدحثیںیمرفاتیایک
ےہ ہک فہ اینپ اھکؽ اکٹڈاےتل ےھت افر اعمص ےن دنسب اوبفالئ وباہطس اوبومیس یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہہک فہ

اانپمسجاکٹڈاےتلےھت
رافی  :دسمد،دبعاولادح،اشمع،زدینبفبھ،رضحتدبعارلنمحنبہنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےوہرکاشیپبرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑھکےوہرکاشیپبرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 23

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

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َو ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة َو َص َذا َلٔ ُِى َحٔ ِٕؽ ًَ ًِ
ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َل ََتَی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُس َباكَ َة َٗ ِوو ٕٓ ََبا َل َٗائ ّٔنا ث ُ َّه َز ًَا ب ٔ َنا ٕ
ئ ٓ ََن َشحَ

ًَل َی ُخ َّٔ ِيطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ُم َش َّس ْز َٗا َل ٓ ََذ َص ِب ُت ََ َت َبا ًَ ُس ٓ ََس ًَانٔی َحًَّی ُِ ٛي ُت ً ٔ ِي َس ًَ٘ٔبٔطٔ

صفح نب رمع ،ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،دسمد ،اوبوعاہن ،صفح ،امیلسؿ ،ایبفالئ ،رضحت ذحہفی ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وکڑی (دنگیگ ےک ڈریھ) رپ ےئگ افر ڑھکے وہ رک اشیپب ایک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اپین وگنماای افر ومزفں رپ حسم ایک اوبداؤد ےتہک ںیہہک دسمد ےن (شمدی اافلظ رفاتی رکےت وہےئ) اہک ےہ ہک رضحت
ذحہفی ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےھچیپ ےنٹہ اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم البای اہیں کت ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکازیویںےکابلکلرقبیآایگ
رافی  :صفحنبرمع،ملسمنباربامیہ،ہبعش،دسمد،اوبوعاہن،صفح،امیلسؿ،ایبفالئ،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتےکفتقیسکربنتںیماشیپبرکےکرھکوھچڑان
ابب  :اپیکاکایبؿ
راتےکفتقیسکربنتںیماشیپبرکےکرھکوھچڑان

جلس  :جلس اول

حسیث 24

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

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا َحح ْ
َّاد ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ُح َِ ٜي َن َة ب ٔ ِيتٔ َ ُ َم ِي َن َة ب ٔ ِيتٔ ُر َٗ ِي َ٘ َة ًَ ًِ َ ُ ِّم َضا ََى َّ َضا َٗال َِت ک َ َ
ْسیزٔظ ٔیَبُو ُل ٓ ٔيطٔ ب ٔ َّ
الل ِي ٔل
ٔيسا ٌٕ َت ِح َت َ ٔ
لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َس ْح ٔم ًِ ً َ
دمحمنبیسیع،اجحج،انبرجحی،رضحتاہمیمتنبرقبسریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسڑکلیاک
اکی ایپہل اھت وجآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک تخت ےک ےچین راھک راتہ اھت افرآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اس ںیم رات ےک فتق
(وبتقرضفرت)اشیپبرکایلرکےتےھت
رافی  :دمحمنبیسیع،اجحج،انبرجحی،رضحتاہمیمتنبرقبسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبےکونممہعاقمامت
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبےکونممہعاقمامت

جلس  :جلس اول

حسیث 25

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

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
ل بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
الَلً ٔ َيی ِ ٔن َٗالُوا َو َما َّ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َّاا ُ٘وا َّ
ض ََ ِو
الَلً ٔ َيا ٌٔ یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل َّال ٔذی یَ َت َدلَّی فٔی َ ٔ
ط ٔ
ی ٙال َّيا ٔ

ه ٔ ِّلض ٔ ِه

ہبیتق نبدیعس ،اامسلیع نبرفعج ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رفامای دف تنعل فاےل اکومں ےس وچب احصہب ریض اہلل مہنع ےن وپاھچ فہ دف اکؾ وکؿ ےس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اپاخہنرکانیسکذگراگہںیمایاسہیدارہگجںیم
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبےکونممہعاقمامت

جلس  :جلس اول

حسیث 26

راوی  :اسحا ٚبً سویس رملیً ،نزبً خلاب ابوحٔؽ ،سٌيس بً حٜه ،ىآٍ ،یزیس ،حيوہ بً َشیح ،ابوسٌيس حنیری،
حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ

ٔيس بِ ًَ ا ِل َح َٔ ٜه َح َّسثَ ُض ِه َٗا َل ََ ِخب َ َرىَا
اب ََبُو َحٔ ِٕؽ َو َحسٔی ُث ُط ََ َت ُّه ََ ٌَّ َسٌ َ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ُس َویِ ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی َوًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
َشیِ ٕح ََ ٌَّ ََبَا َسٌٔي ٕس ا ِل ٔح ِنی َر َّٔی َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ىَآ ٔ ٍُ بِ ًُ یَز ٔ َ
یس َح َّسثَىٔی َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّله َّاا ُ٘وا ا ِلن ََلً ًَٔ َّ
یَ ٙو ِّ
الولِّ
الَّط ٔ
الث ََلثَ َة ا ِلب َ َر َاز فٔی ا ِل َن َوارٔز ٔ َو َٗارٔ ًَ ٔة َّ ٔ
َ
َ

ااحسؼ نب وسدی ریلم،رمعنب اطخب اوبصفح،دیعس نب مکح ،انعف ،سیدی ،ویحہ نب رشحی ،اوبدیعس ریمحی ،رضحت اعمذ نب ر ل ریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتتنعلفاےلاکومںےسوچبینعیاپاخہنرکاناپینےکاھگٹ
رپ،یسکذگراگہرپ،افراسہیدارہگجںیم
رافی  :ااحسؼ نب وسدی ریلم ،رمعنب اطخب اوبصفح ،دیعس نب مکح ،انعف ،سیدی ،ویحہ نب رشحی ،اوبدیعس ریمحی ،رضحت اعمذ نب
ر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغاخہنںیماشیپبرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغاخہنںیماشیپبرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 27

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚاحنس ،مٌنز ،اطٌث ،حشً ،حرضت ًبساہلل بً مِٔل رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َوا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔٗ ٚا َل ََ ِح َن ُس َح َّسث َ َيا َم ٌِ َن ْز ََ ِخب َ َرنٔی ََ ِط ٌَ ُث

َو َٗا َل ا ِل َح َش ًُ ًَ ًِ ََ ِط ٌَ َث بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ُ
ض ٔم ِي ُط
ََل َیبُولًََّ ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی ُم ِش َت َح ِّنطٔ ث ُ َّه َي ِِ َت ٔش ُ
ل ٓ ٔيطٔ َٗا َل ََ ِح َن ُس ث ُ َّه َی َت َو َّؿأ ٓ ٔيطٔ َٓإ ٔ ٌَّ ًَا َّم َة ا ِل َو ِس َوا ٔ
ادمحنبدمحمنب لبنح،نسح نبیلع،دبعارلزاؼ،ادمح،رمعم ،اثعش،نسح،رضحت دبعاہللنبلفغمریضاہلل ہنعےسرفاتی ےہ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش رہسگ لسغ اخہن ںیم اشیپب ہن رکے ہک فہ رھپ ایس ہگج لسغ
یھب رکے دمح یک رفاتی ںیم ےہ ہک فہ ایس ہگج فوض یھب رکے ویکہکن اس ےس فوسہس دیپا وہات ےہ افدئہ ہی مکح رصػ اس
وصرتںیمےہہکبجلسغاخےناکرفشاچکوہافراشیپباںیمسذجبوہاتوہارگرفشہتخپ وہافراشیپبےنلکنیکہگجوہوترھپااسی
رکےنںیموکیئرحجںیہن
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،ادمح،رمعم،اثعش،نسح،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغاخہنںیماشیپبرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 28

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

يت َر ُج َّل
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس ا ِل ٔح ِنی َر ِّٔی َوص َُو ابِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َٗا َل َل٘ ٔ ُ
َػ ٔح َب ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٛنا َػحٔ َب ُط ََبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ یَ ِن َت ٔظ َم ََ َح ُسىَا

ک ُ َّل یَ ِوو ََٕ ِو یَبُو َل فٔی ُم ِِ َت َشلٔطٔ

ادمح نب ویسن ،زریہ ،داؤد نب دبع اہلل ،دیمح نب دبعارلنمح دیمحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی اےسی صخش ےس الم وج
اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم رہ اکچ اھت ااکس ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرہرفزیھگنکرکےنافرلسغاخہنںیماشیپبرکےنےسعنمرفامایےہ افدئہ:اسرپاافتؼےہہکرہرفزیھگنکرکےنیک
یہنیہنزنتیہیےہایخؽرےہہکیہنزنتیہیوجازاکیہاکیہبعشےہ
رافی  :ادمحنبویسن،زریھ،داؤدنبدبعاہلل،دیمحنبدبعارلنمحدیمحیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںےکلبںیماشیپبرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
اجونرفںےکلبںیماشیپبرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 29

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

ْس ٔج َص ََ ٌَّ َر ُسو َل
رس َة َح َّسثَ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َ ِ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
اٌ يُ َ٘ا ُل إٔى َّ َضا
رک ُظ ٔم ًِ ا ِل َب ِو ٔل ف ٔی ا ِل ُح ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ََ ٌِ یُ َبا َل فٔی ا ِل ُح ِ ٔ
َح َٗا َل ک َ َ
َح َٗا ُلوا ل ٔ َ٘ َتا َز َة َما یُ ِ َ

َم َشا ًُ ٔ ٛا ِلحٔ ًِّ

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،اعمذ نب اشھؾ ،اوباتقدہ ،دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنوسراخ(لب)ںیماشیپبرکےنےسعنمرفامایےہولوگںےنرضحتاتقدہریضاہللہنعےسوپاھچہکوسراخںیماشیپبرکےن
ںیم ایک رحج ےہ؟ رفامایولوگں اک انہک ےہ ہک ہی وسراخ  ںوں اک ہ نک ںیہ (اہیں س  ےس رماد رہ فہ زیچ ےہ وج ک ر ےکاسےنم ںیہن
وھچبفریغہ
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،اعمذنباشھؾ،اوباتقدہ،دبعاہللنبرسسجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباالخلءےسےنلکنیکداعئ
ابب  :اپیکاکایبؿ
تیباالخلءےسےنلکنیکداعئ

جلس  :جلس اول

حسیث 30

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

ٕ بِ ًٔ ََبٔی بُزِ َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َح َّسثَ ِتىٔی
ْسائ ٔي ُ
ل ًَ ًِ یُو ُس َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال َّياٗ ٔ ُس َح َّسثَ َيا َصا ٔط ُه بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
ک
ُفاى َ َ
ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا َ َ
خ َد ٔم ًِ ا ِل َِائ ٔٔم َٗا َل ُ ِ َ
رمع نب دمحم اندق ،اھمش نب اقمس ،ارسالیئ ،ویفس نب اوبربدہ ،رضحت اعنسس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
اب(اےاہللںیمششخباچاتہوہں)
فملسبجتیباالخلءےسابرہآےتوتزپےتھعُف َرر َ َ
رافی  :رمعنبدمحماندق،اھمشنباقمس،ارسالیئ،ویفسنباوبربدہ،رضحتاعنسسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجنتسءےکےیلداےنہاہھتاکاامعتسؽرکمفہےہ

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلداےنہاہھتاکاامعتسؽرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 31

موسی بً اسنا ًيل ،یحٌی بً ًبساہلل ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :مشله بً ابز ہيهٰ ،

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َو ُم َ
َّ
َّ
ََک ُظ ب ٔ َينٔيئطٔ َوإٔذَا ََت َی ا ِل َد ََل َئ ٓ َََل یَ َت َن َّشحِ ب ٔ َينٔيئطٔ َوإ ٔ َذا
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا بَا َل ََ َح ُس ُِ ٛه ٓ َََل َی َن َّص ذ َ َ
ْش ِب َنٔ َّشا َواح ّٔسا
َٔ
َش َب ٓ َََل َي ِ َ

ملسمنباربمیہ،ومٰیسنباامسلیع،یحینبدبعاہلل،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب رکے وت فہ اےنپ ذرک (وضعِ وصخمص) وک داےنہ اہھت ےس ہن وھچےئ افر بج اپاخہن ےک ےیل
اجےئوتداےنہاہھتےسااجنتسء(آبدتسہنرکے)افربجوکیئزیچےئیپوتاکییہاسسنںیمہنےئیپ
رافی  :ملسمنباربمیہ،ومٰیسنباامسلیع،ییحینبدبعاہلل،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلداےنہاہھتاکاامعتسؽرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 32

راوی  :محنس بً آزو بً سلامیٌ مؼيصی ،ابً ابی زاہسہ ،ابوایوب اَفیقیً ،اػه بً مؼيب بً رآٍ ،مٌيس ،حارثہ بً
وٍب خزاعی ،حٔؼہ زوجہ رسول حرضت حٔؼہ رضی اہلل ًيہا

اػ ٕه ًَ ًِ
وب َي ٌِىٔی ِاْل ٔ ِ َٔفیق ٔ َّی ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ آ َز َو بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِلنٔ ِّؼي ٔص ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی َزائ َٔس َة َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبُو ََ ُّی َ
ا ِل ُن َشي َّٔب بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ َو َم ٌِ َب ٕس ًَ ًِ َحارٔثَ َة بِ ًٔ َوصِبٕ ا ِل ُدزَاعٔ ِّی َٗا َل َح َّسث َ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة َز ِو ُد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ
ک
ل ٔط َنا َل ُط ل ٔ َنا س َٔوی ذَل ٔ َ
َشابٔطٔ َوث َٔيابٔطٔ َو َی ِح ٌَ ُ
اٌ َی ِح ٌَ ُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ل َینٔي َي ُط ل ٔ َل ٌَا ٔمطٔ َو َ َ

م
دمحمنبآدؾنبامیلسؿ صیصی،انبایبزادہہ،اوباویبارفیقی،اعمصنببیصمنبراعف،معبد،احرہثنبفبھزخایع،ہصفحزفہج
روسؽرضحتہصفحریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپداےنہاہھتوکاھکےنےنیپ افرڑپکافریغہ(ےسیج

اکومںںیم)ےننہپںیماامعتسؽرفامےتےھتافرابںیئاہھتوکدرگیاکومں(الثمااجنتسءفریغہ)ےکےیلوصخمصرےتھکےھت
م
رافی  :دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ صیصی ،انب ایب زادہہ ،اوباویب ارفیقی ،اعمص نب بیصم نب راعف ،معبد ،احرہث نب فبھ زخایع،

ہصفحزفہجروسؽرضحتہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلداےنہاہھتاکاامعتسؽرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 33

ًيسی بً یو ىص ،ابورع وبہ ،ابو مٌْش ،ابز ہيه ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا
راوی  :ابوتوبہ بً الزبيٍٰ ،

ْش ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة
رعوبَ َة ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َح َّسثَىٔی ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی َ ُ

َّ
َّ
اٌ ٔم ًِ
رسی ل ٔ َد ََلئٔطٔ َو َما ک َ َ
َٗال َِت کَاى َ ِت یَ ُس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل ُي ِنى َی ل ٔ ُل ُضورٔظ ٔ َوكَ ٌَا ٔمطٔ َوکَاى َ ِت یَ ُس ُظ ا ِل ُي ِ َ
ََذّی
اوبوتہب نب ارلعیبٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبرع فہب ،اوب رشعم ،ارب میہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس داےنہ اہھت وک فوض فریغہ افر اھکےن ےنیپ ےسیج اکومں ںیم اامعتسؽ رفامےت ےھت افر ابںیئ اہھت وک ااجنتسء رکےن افر
دنگیگےکازاہلےکےیلاامعتسؽرفامےتےھت
رافی  :اوبوتہبنبارلعیبٰ،یسیعنبویسن،اوبرعفہب،اوبرشعم،اربمیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلداےنہاہھتاکاامعتسؽرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 34

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

ْش ًَ ًِ إ ٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ
اب بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٔٔه بِ ًٔ بُزَیِ ٍٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوصَّ ٔ
ًَائٔظَ َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
دمحمنباحمتنبزبعی،دبعاولاھبنباطعء،دیعس،اوبرشعم،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےساسہقبدحثیےکمہ ینعافریھبااحدثیایبؿیکںیہ
رافی  :دمحمنباحمتنبزبعی،دبعاولاھببِیععاء،دیعس،اوبرشعم،اربمیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکفتقرپدہرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقرپدہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 35

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

وسی الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ ثَ ِو ٕر ًَ ًِ ا ِل ُح َؼی ِ ٔن ا ِل ُحب ِ َران ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
اس َت ِح َن َز َٓ ِل ُيوت ٔ ِز َم ًِ
رح َد َو َم ًِ ِ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ِاَ ٛت َح َل َٓ ِل ُيوت ٔ ِز َم ًِ ٓ ٌََ َل َٓ ِ٘ َس ََ ِح َش ًَ َو َم ًِ ََل َٓ ََل َ َ

رح َد َو َم ًِ ََک َ َل ٓ ََنا َت َد َّل َل َٓل َِي ِلٔ ِٔى َو َما ََل َک بٔل ٔ َشاىٔطٔ َٓ ِل َيب ِ َتل ٔ ٍِ َم ًِ ٓ ٌََ َل َٓ َ٘ ِس ََ ِح َش ًَ َو َم ًِ
ٓ ٌََ َل َٓ َ٘ ِس ََ ِح َش ًَ َو َم ًِ ََل ٓ َََل َ َ
ٔ
رح َد َو َم ًِ ََتَی ا ِل َِائ َٔم َٓ ِل َي ِش َتترِ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َیحٔ ِس إ ٔ ََّل ََ ٌِ َی ِحن ٍَ َٛثٔي ّبا ٔم ًِ َر ِم ٕل َٓل َِي ِش َت ِسب ٔ ِز ُظ َٓإ ٔ ٌَّ َّ
اٌ َیل ٌَِ ُب
الظ ِي َل َ
ََل ٓ َََل َ َ
َ
اػ ٕه ًَ ًِ ثَ ِو ٕر َٗا َل ُح َؼی ِْن ا ِل ٔح ِنی َر ُّٔی
رح َد َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ََبُو ًَ ٔ
ب ٔ َن َ٘اً ٔ ٔس بَىٔی آ َز َو َم ًِ ٓ ٌََ َل َٓ َ٘ ِس ََ ِح َش ًَ َو َم ًِ ََل ٓ َََل َ َ
اب ال َّي ٔي ِّی
َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح ًَ ًِ ثَ ِو ٕر َٓ َ٘ا َل ََبُو َسٌٔي ٕس ا ِل َدیِرُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو َسٌٔي ٕس ا ِل َدیِرُ ص َُو ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

اربامیہنب ومیسرازیٰ،یسیعنبویسن،وثر،،نیص،ارباین ،اوبدیعس،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایوج صخشرسہماگلےئوتاطؼرمہبتاگلےئ وجااسی رکےوت رتہب ےہافر وجااسیہنرکے وتاںیمسیھبوکیئرحج
ںیہنافروجصخشااجنتسءےکےیلڈےلیھےلوتاطؼدددےلوجااسیرکےوترتہبےہافروجااسیہنرکےوتاںیمسیھبوکیئرحجںیہنافر
وج صخش وکیئ زیچ اھکےئ افر رھپ الخؽ رکےن ےس ھچک ےلکن وت اوکس کنیھپ دے افر وج ھچک زابؿیک رحتک رپ ےلکن وت اےس لگن اجےئ وج
ااسیرکےوترتہبےہافروجااسیہنرکےوتیھبوکیئرحجںیہنافروجصخشاضقےئاحتجےکےیلاجےئوترپدہاایتخررکےارگرپدہ
یک وکیئ زیچ ہن لم ےکس وت مک از مک یٹم اک اکی ڈریھ اگل رک یہ ایکس آڑ ںیم ھٹیب اجےئ اس ےیل ہک اطیشؿ (ربیگنہ یک احتل ںیم) آدیم یک
رشاگمہےساتلیھکےہوجصخش ااسیرکےوترتہبےہافروجااسیہن رکےوتاںیمسیھبوکیئرحجںیہنےہاوبداؤدےتہکںیہہکاعمصےن
وباہطسوثر(،نیصارباینیکاجبےئ)،نیصدیمحیکرفاتییکےہزیندبعااملکلنبابصحےنوبہطسوثراسھتظفلریخاکااضہفایکےہ
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیعس ااحصب ریخ ںیم ےس ںیہ اس دحثی ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک ااجنتسء ںیم اطؼ ددد ڈولیھں اک اامعتسؽ
بحتسم ےہفابج ںیہن اانحػ ےک زندکی ااجنتسء ںیم الص زیچ ازاہل اجنتس ےہ نیت دددڈولیھں اک اامعتسؽ ونسمؿ افر اطؼ ددد

بحتسمےہ
رافی  :اربامیہنبومیس،رازیٰ،یسیعنبویسن،وثر،،نیص،ارباین،اوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجنتسءےکےیلونممہعزیچںی
ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلونممہعزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 36

راوی  :یزیس بً خالس بً ًبساہلل بً مواٍب ٍنسانی ،النــل ابً ٓـالہ ،مْصیً ، ،ياغ ابً ًباض ٗتبا نی ،طنيه بً
متياٌ ،طيباٌ ٗتبانی ،مشلنہ بً ،حرضت رٓيٍ بً ثابت

غ بِ ًٔ
ْص َّی ًَ ًِ ًَيَّا ٔ
ل َي ٌِىٔی ابِ ًَ ٓ ََـا َل َة ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ا ِل ُنٔ ََّـ ُ
اس َت ٌِ َن َل ُر َو ِي ٔٔ ٍَ بِ ًَ ثَاب ٔ ٕت
ًَبَّا ٕ
اٌ ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ َط ِي َب َ
ض ا ِل٘ٔت ِ َبان ٔ ِّی ََ ٌَّ ٔط َي ِي َه بِ ًَ بَ ِي َت َ
اٌ ا ِل٘ٔت ِ َبان ٔ ِّی َٗا َل إ ٔ ٌَّ َم ِشل ََن َة بِ ًَ ُم َد َّل ٕس ِ

َش ٕ
َش ٕ
یک یُزٔی ُس ًَ ِل َ٘ َاو
ًَل َی ََ ِس َٔ ٔل اْلِ َ ِر ٔ
یک إلٔ َی ًَ ِل َ٘ َنا َئ ََ ِو ٔم ًِ ًَ ِل َ٘ َنا َئ إلٔ َی َِ ٛوو ٔ َ ٔ
َرسىَا َم ٌَ ُط ٔم ًِ َِ ٛوو ٔ َ ٔ
ق َٗا َل َط ِي َبا ٌُ ٓ ٔ ِ
ِ
ٕ ٔم َّنا َي ِِ َي ُه
َٓ َ٘ا َل ُر َو ِي ٔٔ ٍْ إ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ ََ َح ُسىَا فٔی َز َم ًٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ََيأ ُخ ُذ ن ِٔـ َو ََخٔيطٔ ًَل َی ََ ٌَّ َلطُ ال ِّي ِؼ َ
ل َوالز ُ
خ ا ِل٘ ٔ ِس ُح ث ُ َّه َٗا َل َٗا َل لٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ِّیع َول ٔ ِْل َ ٔ
اٌ ََ َح ُسىَا ل ََي ٔلیرُ َل ُط ال َّي ِؼ ُ
ٕ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
َو َل َيا ال ِّي ِؼ ُ
َ
است َ ِي َطی ب ٔ َز ٔجي ٍٔ َزابَّ ٕة ََ ِو
َیا ُر َو ِي ٔٔ ٍُ ل ٌََ َّل ا ِل َح َيا َة َس َت ُلو ُل ب ٔ َ
اض ََى َّ ُط َم ًِ ًَ َ٘ َس ل ٔ ِح َي َت ُط ََ ِو َا َ٘ َّل َس َو َت ّزا ََ ِو ِ
ک َب ٌِسٔی َٓأ ِخب ٔ ِر ال َّي َ

یئ
ًَوِ ٕه َٓإ ٔ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِيطُ بَز ٔ ْ

سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومابھ ھمداین ،الضفمل انب اضفہل ،رصمی ، ،ایعش انب ابعس ن اب ین ،ب می نب ،نایؿ  ،نابؿ ن ابین،
ہملسم نب ،رضحت رعیف نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم مہ ںیم ےس اکی صخش
امؽتمینغںیمدفونںرباربےکرشکیوہںےگرھپ ضعبافاقتاکیےک ہصح
دفرسے صخشاکافٹناس رشطرپےلاتیلاھتہک ِ
ںیمریتےکاکیپؿافررَپآےتافردفرسےےکہصحںیمریتیکڑکلی،رضحت رعیفاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن ھجم ےس رفامای اھت اشدی مت زایدہ رمع اپؤ ذہلا ریمے دعب ولوگں کت ریما ہی اغیپؾ اچنہپ دانی ہک سج ےن اینپ داڑیھ ںیم رگہ اگلیئ ای
وھگڑےافرافٹنےکےلگںیمڈنگاڈاالاییسکاجونرےک اپاخہنایڈہیےسااجنتسءایکوتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساسےسزیبارںیہ

لم
رافی  :سیدینباخدلنبدبعاہللنبومابھھمداین،ا صضلانباضفہل،رصمی،،ایعش انبابعسن ابین،ب مینب،نایؿ ،نابؿ
ن ابین،ہملسمنب،رضحترعیفنباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلونممہعزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 37

راوی  :یزیس بً خالس ،مٔـل بً ًيا غ ،طنيه بً بتياٌ

اٌ ََ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ ََي ِّـا ًَ ًِ ََبٔی َسال ٔ ٕه
َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ُمٔ ََّـ ْل ًَ ًِ ًَيَّا ٕ
غ ََ ٌَّ ٔط َي ِي َه بِ ًَ بَ ِي َت َ
وٌ بٔا ِلٔ ِٔش َلا ٔن
ک َوص َُو َم ٌَ ُط ُم َزاب ٔ ْم ب ٔ ٔح ِؼ ًٔ بَ ٔ
َک ذَل ٔ َ
وٌ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ح ِٔؼ ًُ ََ ِل ُي َ
اب ََ ِل ُي َ
ا ِل َح ِيظَ ان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َی ِذ ُ ُ

ًَل َی َج َب ٕل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوص َُو َط ِي َبا ٌُ بِ ًُ َ ُ َم َّي َة یُِٜى َی ََبَا حُ َذ ِي َٔ َة

سیدینباخدل،لضفمنبایعش،ب مینبایتبؿ،ایسدحثیوکرافیےناوباس م ِیینےسیھبرفاتیایکےہاوھنںےندبعاہللنب
رمع ےس اس فتق انس سج فتق ہعلق رپفاویلں اک احمرصہ ےیک وہےئ ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہہک اویلؿ اک ہعلق اطسفط اہپڑ رپ ےہ افر ہیہک
 نابؿےکفادلاکانؾاہّیمافرتینکاوبذحہفیےہ
رافی  :سیدینباخدل،لضفمنبایعش،ب مینبایتبؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلونممہعزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 38

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

َکیَّا بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َيا ََبُو الزُّبَی ِر ََٔىَّطُ َسنٔ ٍَ َجاب ٔ َز بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ ًُ َبا َز َة َح َّسث َ َيا َز َ ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُل ى َ َضاىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ى َ َت َن َّشحَ بٔ ٌَوِ ٕه ََ ِو َب ٌِز ٕ
ادمحنبدمحم نبلبنح،رفح نبابعدہ،زرک اینبااحسؼ،اوبزریب،رضحتاجرب نبدبعاہلل ریضاہلل ہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنڈہیافر ینگنیےسااجنتسءرکےنوکعنمرفامایےہ
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،رفحنبابعدہ،زرکاینبااحسؼ،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسءےکےیلونممہعزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 39

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

الش ِي َبان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َّ
غ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی ًَ ِنز ٕو َّ
السیِل ٔ ِّ
َِم ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
َشیِ ٕح ا ِلحٔ ِن ٔص ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
ک ََ ٌِ َي ِشت َ ِي ُحوا
اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗس َٔو َو ِٓ ُس ا ِلحٔ ًِّ ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘الُوا یَا ُم َح َّن ُس اى ِ َط َ ُ َّم َت َ

ک
بٔ ٌَوِ ٕه ََ ِو َر ِوثَ ٕة ََ ِو حُ َن َن ٕة َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ َا ٌَال َی َج ٌَ َل َل َيا ٓ َٔيضا رٔزِ ّٗا َٗا َل َٓ َي َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ذَل ٔ َ

ویحة نب رشحی یصمح ،نب ایعش ،ییحی نب اوبرمع  ناب ین ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک رفاتی ےہ ہک  ںوں یک اکی
امجتع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملسیک  یتم ںیم احرض وہیئ اوھنں ےن رعض ایکہک اے دمحم یلص اہللہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اینپ اتم وک عنم رفام دےئیجی ڈہی ،دیل افر وکےلئ ےس ااجنتس رکےن ےس ،ویکہکن اہلل اعتیل ےن اس ںیم امہری رفزی ریھ
ےہ دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکاسےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکذموکرہاایشءےسااجنتسءرکےنیک
اممتعنرفامدی
رافی  :ویحةنبرشحییصمح،نبایعش،ییحینباوبرمع نابین،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈےلیھےسااجنتسءرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڈےلیھےسااجنتسءرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 40

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

وب بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ُ ِرق ٕن ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َو ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َذ َص َب ََ َح ُس ُِ ٛه إلٔ َی ا ِل َِائ ٔٔم َٓل َِي ِذ َص ِب َم ٌَطُ ب ٔ َث ََلثَ ٔة ََ ِح َحارٕ
ُِ

يب بٔضًَّٔ َٓإٔى َّ َضا تُ ِحز ٔ ُئ ًَ ِي ُط
َي ِش َت ٔل ُ
دیعسنب وصنمر،ہبیتقنبدیعس،وقعیب نبدبعارلنمح،اوباحزؾ،ملسم نبرقط،رعفہ ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش اضقےئ احتج ےک ےیل اجےئ وت ااجنتسء ےک ےیل اےنپ
اسھتنیتڈےلیھےلاجےئہکاؿےسااجنتسءرکےہیاسےکےیلاکیفوہںےگ
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ،ملسمنبرقط،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ڈےلیھےسااجنتسءرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 41

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

رع َو َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُخزَیِ َن َة ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ُخزَیِ َن َة
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ًَ ًِ ُخزَیِ َن َة بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ٔاَل ِست َٔلابَ ٔة َٓ َ٘ا َل ب ٔ َث ََلثَ ٔة ََ ِح َحارٕ ل َِي َص ٓ َٔيضا

ُ
رع َو َة
َر ٔجي ٍْ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََ ٛذا َر َوا ُظ ََبُو َ َسا َم َة َوابِ ًُ ى َُنی ِر ٕ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُ ِ

لیف
دبعاہللنبدمحما بلی،اوباعمفہی،اشھؾنب رعفہ،رضحت زخہمینباثتبریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےسااجنتسءےکابرےںیموساؽایکایگ وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوتآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایہک
ااجنتسء ےک ےیل نیت ڈےلیھ اکیف ںیہ رگم اؿ نیت ںیم وگرب ںیہن وہان اچےیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبااسہم انب ریمن ےن یھب اشہؾ نب

رعفہےکوحاہلےسایسرطحرفاتیایکےہ
لیف
رافی  :دبعاہللنبدمحما بلی،اوباعمفہی،اشھؾنبرعفہ،رضحتزخہمینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےساپیکاحلصرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےساپیکاحلصرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 42

راوی ٗ :تيبة بً سٌيس ،خلٕ بً ٍظاو مرقیً ،بساہلل بً یحٌی ً ،نز بً ًوٌ ،ابويٌ٘وب تووً ًً ،بساہلل بً ابومليٜہ،
حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رق ُئ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َی ِحٌَی ال َّت ِوََ ُو ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ َٗا َل
َٕ بِ ًُ صٔظَ او ٕا ِل ُن ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو َخل ُ
وب ال َّت ِوََ ُو ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ُمل َِيَ َٜة ًَ ًِ َ ُ ِّمطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت بَا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ََ ِخب َ َرىَا ََبُو َي ٌِ ُ٘ َ

َٓ َ٘ َاو ًُ َنزُ َخ ِل َٔ ُط بُٜٔوزٕ ٔم ًِ َما ٕئ َٓ َ٘ا َل َما َص َذا یَا ًُ َنزُ َٓ َ٘ا َل َص َذا َمائْ َت َت َو َّؿأ ُبٔطٔ َٗا َل َما َ ُ ٔم ِز ُت ک ُ َّل َنا بُل ُِت ََ ٌِ ََ َت َو َّؿأ َ َول َِو
ٓ ٌََل ُِت َلکَاى َ ِت ُس َّي ّة
ہبیتق نبدیعس،فلخنباشھؾرقمی،دبعاہلل نبیحی ،رمعنبوعؿ،اوبوقعیبوتؾ،ع دبعاہللنباوبیلب،ہ،رضحتاعہشئریضاہلل
اہنعےسرفاتیےہہکاکیدؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشیپبایکوترضحترمعریضاہللہنعاپیناکاکیربنتےلرکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپڑھکےوہےئگ(ہیدھکیرک) آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکاےرمعہیایکےہ؟رضحترمع
ریض اہلل ہنع ےن وجابدای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وصحؽ اہطرت ےک ےیل ہیآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اپین
ےہاراشدوہاہکےھجمہیمکحںیہندایایگہکبجیھباشیپبرکفںوتاپینےساہطرتاحلصرکفںارگااسیرکفںاگوتتنسومدکہوہ
اجاگیئ
رافی  :قبئبِسنب دیعس،فلخ نباشھؾرقمی،دبعاہللنب ییحی  ،رمع نبوعؿ،اوبوقعیب وتؾ ،ع دبعاہلل نباوبیلب،ہ ،رضحت اعہشئ
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےسااجنتسءرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےسااجنتسءرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 43

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

ئ بِ ًٔ ََبٔی َم ِي ُنوى َ َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ًَ ًِ َخال ٔ ٕس َي ٌِىٔی ا ِل َوا ٔس ٔل َّی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس َي ٌِىٔی ا ِل َح َّذا َئ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
الش ِس َرة ٔ
يـأ َ ْة َوص َُو ََ ِػ َِزُىَا ٓ ََو َؿ ٌَ َضا ً ٔ ِي َس ِّ
َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َخ َل َحائ ّٔلا َو َم ٌَطُ ُ ََُل ْو َم ٌَ ُط ٔم َ

ئ
است َ ِي َطی بٔا ِل َنا ٔ
َِخ َد ًَ َل ِي َيا َو َٗ ِس ِ
َٓ َ٘ َضی َحا َج َت ُط ٓ َ َ
فبھ نبہیقب،اخدلفایطس ،اخدلذحاء ،اطعء نباوبومیمہن ،رضحتاسن نبامکلریض اہللہنع ےسرفاتیےہ ہک اکی رمہبتآپ
یلصاہللہیلع فآہلفملسابغںیمرشتفیےلےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاکیزلاکاھتوجمہبسےسمکرمعاھتفہاپیناک
اکی ربنت ےیل وہےئ اھت اس زلےک ےن فہ ربنت اکی درتخ ےک اپس رھک دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقےئ احتج ےس
رفاتغےکدعبامہرےاپسرشتفیالےئاساحؽںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپینےسااجنتسءایکاھت
رافی  :فبھنبہیقب،اخدلفایطس،اخدلینیعت،اطعءنباوبومیمہن،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےسااجنتسءرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 44

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

ئ ََ ِخب َ َرىَا ُم ٌَاؤیَ ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ََبٔی َم ِي ُنوى َ َة ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
وٌ ََ ٌِ َی َت َل َّضزُوا َٗا َل
ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ىَزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة فٔی ََ ِص ٔل ٗ َُبا ٕ
ال یُ ٔح ُّب َ
ئ ٓ ٔيطٔ رٔ َج ْ
ئ َٓ َيزَل َِت ٓ ٔيض ٔ ِه َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة
وٌ بٔا ِل َنا ٔ
کَاى ُوا َي ِشت َ ِي ُح َ
دمحم نبالعء ،اعمفہی نب اشھؾ ،ویسن نب ااحلرث ،ارب امیہ نب اوبومیم ہن ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ُ لم
ت
َ
غ
بیَغ
ُ
ّ
ھ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیآتیہیفرِ َ ِجؽ ُّخِ ُّیِو َوؿاَؿ َّ َ ّھ ُررفا َفاہللٗ ِ ُِ
یا ِّررِنی(اہیںےکولگاےسیںیہوج
وخب طھارت احلص رکےن وک وبحمب رےتھک ںیہ افر اہلل اعتیل یھب وخب اپک اصػ رےنہ فاولں وک دنسپ رفامےت ںیہ الہ ابقء ےک
ابرے انزؽ وہیئ ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ابقء ےک ولگ (ڈولیھں ےس اےجنتس ےک دعب) اپین ےس اہطرت
احلصایکرکےتےھتافرایسانبرپہیآتیاؿیکاشؿںیمانزؽوہیئ
رافی  :دمحمنبالعء،اعمفہینباشھؾ،ویسننبااحلرث،اربامیہنباوبومیمہن،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےجنتسےکدعبزنیمرپرزگرکاہھتاصػرکان

ابب  :اپیکاکایبؿ
اےجنتسےکدعبزنیمرپرزگرکاہھتاصػرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 45

راوی  :ابزاہيه بً خالس ،اسوز بً ًامز ،محنس بً ًبساہلل ،الندزومی ،وٛيٍَ ،شیک ،ابز اہيه بً جزیز ،مِیرہ بً ابوزرًہ،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یک َو َص َذا َل ِٔ ُو ُط ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ٌِىٔی
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ََ ِس َوزُ بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
َش ٕ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ا ِل ُن َِخَّم ٔ َّی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َ ٔ
یک ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ ََبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
َاست َ ِي َطی َٗا َل ََبُو َزا ُوز فٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
ق ث ُ َّه ََ َت ِي ُت ُط
يٍ ث ُ َّه َم َشحَ َی َس ُظ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
إٔذَا ََتَی ا ِل َد ََل َئ ََ َت ِي ُت ُط ب ٔ َنا ٕئ فٔی َت ِو ٕر ََ ِو َر َِ ٛوة ٕٓ ِ
آخ َٓ َت َو َّؿأ َ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ًٔ ًَا ٔمز ََٕ َت ُّه
بٔإٔىَا ٕ
ئ ََ
اربامیہ نباخدل،اوسدنباعرم،دمحمنبدبعاہلل،ازخملفیم،فعیک،رشکی،اربامیہنبرجری،ریغمہنباوبزرہع،رضحتاوبرہریہریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس بج اضقےئ احتج ےک ےیلرشتفی اجےت وت ںیم یسک ایپہل ایاھچلگ ںیم اپین
الات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اپین ےس ااجنتسء رکےت افر رھپ اانپ اہھت زنیم رپ رزگےت رھپ ںیم دفرسے ربنت ںیم اپین الات افر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساساپینےسفوضرفامےتاوبداؤدےنایبؿایکہکاوسدنباعرمیکدحثیزایدہلمکمےہ
رافی  :اربامیہ نب اخدل ،اوسد نب اعرم ،دمحم نب دبعاہلل ،ازخملفیم ،فعیک ،رشکی ،ارب امیہ نب رجری ،ریغمہ نب اوبزرہع ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسماکاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وسماکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 46

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

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُسٔ َِي َ َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َل ل َِو ََل ََ ٌِ ََ ُط ًََّ ٙل َی ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن
اٌ ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
الش َوا ٔک ً ٔ ِي َس کُلِّ َػ ََلة ٕ
ئ َوب ٔ ِّ
َْلَ َم ِزتُ ُض ِه ب ٔ َتأِخٔیر ٔا ِل ٌٔظَ ا ٔ

ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،ایب زاند ،االرعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایارگھجموکومنینمےکدوشاری ںیمزپاجےناکوخػہنوہاتوتںیمامنزاشعءںیماتریخرکےنافررہامنزےکےیلوسماکرکےن
اکمکحداتی
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،ایبزاند،االرعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وسماکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 47

ًيسی بً یو ىص ،محنس بً اسح ٙمحنس بً ابزاہيه تيِم ،حرضت ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،زیس
راوی  :ابزاہيه بً موسیٰ ،
بً خالس جہىی

ِم ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة
وسی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ

بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ل َِو ََل ََ ٌِ ََ ُط ًََّ ٙل َی َ ُ َّمًٔی
َ
َفََیِ ُت َزیِ ّسا َی ِحل ٔ ُص فٔی ا ِل َن ِشح ٔ ٔس َوإ ٔ ٌَّ ِّ
َْلَ َم ِزتُ ُض ِه ب ٔ ِّ
اک ٔم ًِ َُذُىٔطٔ َم ِو ٔؿ ٍَ ا ِل َ٘ل َٔه
الش َو َ
الش َوا ٔک ً ٔ ِي َس کُلِّ َػ ََلة ٕ َٗا َل َبُو َسل ََن َة َ َ
ٔم ًِ َُذُ ٌٔ ا ِلکَات ٔٔب َٓک ُ َّل َنا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔا ِس َتا َک
اربامیہنبومیسٰ،یسیعنبویسن،دمحمنبااحسؼدمحمنباربامیہیمیت،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمح،زدینباخدلینہجےکوحاہلےس
ایبؿرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکارگھجموکاینپاتمےکدوشاریںیمزپھ
اجےناکوخػہنوہاتوتںیماوکنرہامنزےکےیلوسماکرکےناکمکحداتیاوبہملسایبؿرکےتںیہہکںیمےنرضحتاوبزدیوکداھکیہک
فہ (امنز ےک ااظتنر) ےھٹیب رےتہ ےھت افر وسماک اؿ ےک اکؿ رپ اس ہگج ریھ ریتہ یھت اہجں اکبت ےک اکؿ رپ ملق راھک راتہ ےہ فہ
بجیھبامنزےکےیلڑھکےوہےتوتوسماکرکےت
رافی  :اربامیہنبومیسٰ،یسیعنبویسن،دمحمنباقحسدمحمنباربامیہیمیت،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمح،زدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وسماکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 48

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

ٖ َّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِو ٕ
َّاٌ ًَ ًِ
اللائ ُّٔی َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
َاک َٓ َ٘ا َل َح َّسثَتِئيطٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ُٗل ُِت ََ َرََیِ َت َت َو ُّؿ َؤ ابِ ًٔ ًُ َن َز لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ كَاص ٔ ّزا َوَُی ِ َر كَاصٔز ٕ ًَ َّه ذ َ

اب ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َح ِيوَ َل َة بِ ًٔ ََبٔی ًَا ٔمز ٕ َح َّسثَ َضا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ُ ٔم َز
ََ ِس َنا ُئ ب ٔ ِي ُت َزیِ ٔس بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
ک ًَل َِيطٔ َ ُ ٔم َز ب ٔ ِّ
اٌ ابِ ًُ ًُ َن َز َی َزی ََ ٌَّ بٔطٔ ُٗ َّو ّة
بٔا ِل ُو ُؿو ٔ
ئ لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ كَاصٔ ّزا َوَُی ِ َر كَاصٔز ٕ َٓ َل َّنا َط َّ ٙذَل ٔ َ
الش َوا ٔک لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َٓک َ َ
اٌ ََل َی َس َُ ا ِل ُو ُؿو َئ لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس َر َوا ُظ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َل ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس
َٓک َ َ

اہللٔ
دمحمنبوعػاطیئ،دمحمنبییحینبةحؿےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہللنبدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسوپاھچہکانبرمعریض
اہللہنعرہامنزےکےیلفوضرکےتںیہوخاہاؿاکفوضوہایہنوہوتایکسایکفہجےہ؟رفامایھجمےسایبؿایکاامسءتنبزدینباطخبےن
ہکدبعاہللنبہلظنحنباعرمےناؿ ےسایبؿایکہک(ادتباءںیم)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرہامنزےکےیلفوضاکمکحدای
ایگاھتوخاہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکفوضوہایہنوہنکیلبجہیلمعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلابثعتقشموہایگوت
رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رہامنز ےک ےیل وسماک اک مکح دای ایگ سپ انب رمع اےنپ ابرے ںیم ہی ایخؽ رکےت ےھت ہک اؿ ںیم
اساکؾےکربداتشیکوقتےہاسےیلفہرہامنزےکےیلفوضرکےتےھت
رافی  :دمحمنبوعػاطیئ،دمحمنبییحینبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسماکرکےناکرطہقی
ابب  :اپیکاکایبؿ
وسماکرکےناکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 49

راوی  :مشسز ،سلامیٌ بً زاؤز ًتکی ،حناز بً زیس ُ ،يَلٌ بً جزیز ،ابو بززہ اپيے والس ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ُ َِي ََل ٌَ بِ ًٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ ََبٔی بُزِ َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل
َّ
َّ
َ
َفََیِ ُتطُ َي ِش َتا ُک ًَل َی ل ٔ َشاىٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ
ُم َش َّس ْز َٗا َل َ َت ِي َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َن ِش َت ِحنٔلُ ُط َ َ

َٗا َل َز َخل ُِت ًَل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َي ِش َتا ُک َو َٗ ِس َو َؿ ٍَ ِّ
ط ٔ
ٖ ل ٔ َشاىٔطٔ َوص َُو َي ُ٘و ُل إ ٔ ِظ إ ٔ ِظ َي ٌِىٔی
الش َوا َک ًَل َی َ َ
ْصتُطُ
َی َت َض َّو َُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ُم َش َّس ْز َٓک َ َ
اٌ َحسٔی ّثا كَو ٔ ّیَل َو َل ٜٔىِّی ا ِخ َت َ ِ

دسمد ،امیلسؿ نب داؤد عبکی ،امحد نب زدی  ،الیغؿ نب رجری ،اوب ربدہ اےنپ فادل اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ریہافی
دسمد ےک اافلظ ہی ںیہ ہک اؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ھچک ولگ وساری بلط رکےن یک رغض ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
 یتم ںیم احرض وہےئ ںیم ےنداھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اینپ زابؿ ابمرک رپ وسماک رک رےہ ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ
ہک امیلسؿ ےک اافلظ ہی ںیہ ہک اوبومیس ارعشی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوسماکرکرےہےھتافروسماکوکاینپزابؿےکانکرےرپرھکرکاہاہرکرےہےھتےسیجوکیئےقرکےتفتقآفازاکناتلےہ
رافی  :دسمد،امیلسؿنبداؤدعبکی،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،اوبربدہاےنپفادلاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشدفرسےصخشیکوسماکاامعتسؽرکاتکسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیصخشدفرسےصخشیکوسماکاامعتسؽرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 50

راوی  :محنس بً ًيسیً ،يبشہً ،بسالواحس ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ًَ ِي َب َش ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َواح ٔ ٔس ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
خ َٓأ َ ِووَی اہللُ إٔل َِيطٔ فٔی ٓ َِـ ٔل ِّ
الش َوا ٔک ََ ٌِ َٛب ِّ ِر ََ ًِ ٔم
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِشت َ ُّن َوً ٔ ِي َس ُظ َر ُج ََل ٌٔ ََ َح ُسص َُنا ََ ِٛبَرُ ٔم ًِ ِاْل َ ٔ

ِّ
اک ََ ِٛب َ َرص َُنا
الش َو َ

دمحمنب یسیع،ہسبنع،دبعاولادح،اشہؾ نب رعفہ،رضحت اعہشئریضاہللعیھاےسرفاتی ےہ ہکاکیرمہبتروسؽ اہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملس وسماک رک رےہ ےھتاسفتق آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاپس دف صخش وموجد ےھت اؿ ںیم ےس اکی ڑبیرمع اک اھت
افراکیوھچیٹرمعاکیھبتوسماکیکتلیضفںیمہیفیحآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرپانزؽوہیئہکوسماکڑبیرمعفاےلصخشوک

دںی افدئہدحثیےسولعمؾوہاتےہہکاکیصخشیکوسماکدفرساصخشاامعتسؽرکاتکسےہ
رافی  :دمحمنبیسیع،ہسبنع،دبعاولادح،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسماکدوھےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وسماکدوھےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 51

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

ٔب َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِي َب َش ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِلُٜوف ٔ ُّی ا ِل َحاس ُ
اٌ ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِش َتا ُک َٓ ُي ٌِ ٔليىٔی ِّ
الش َوا َک ْٔلَُِ ٔش َل ُط َٓأَبِ َسَ ُ بٔطٔ َٓأ َ ِس َتا ُک
َٛثٔی ْر ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا َٗال َِت ک َ َ
ث ُ َّه ََُِ ٔشلُ ُط َوََ ِز َٓ ٌُ ُط إٔل َِيطٔ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب دبعاہلل ہسبنع نب دیعس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
وسماکرکےنافردوھےنیک رغضےسھجم وکوسماکدےتیرگمےلہپںیم فہوخدوسماک(وصحؽربتک یکاخرط) اامعتسؽرکںیت
افراسےکدعبدوھرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکولاٹدیتی
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہللہسبنعنبدیعس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسماکاکقلعتدنیرطفتےسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وسماکاکقلعتدنیرطفتےسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 52

راوی  :یحٌی بً مٌین ،وٛيٍ ،زَکیا بً ابی زائسہ ،مؼٌب بً طيبہ ،كل ٙبً حبيب ،ابً زبیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل
ًيہا

َکیَّا بِ ًٔ ََبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًِ ُم ِؼ ٌَ ٔب بِ ًٔ َط ِي َب َة ًَ ًِ كَ ِل ٔ ٙبِ ًٔ َحبٔيبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َز َ ٔ
ْش ٔم ًِ ا ِلٔ َِّٔطة ٔ َٗ ُّؽ َّ
الظار ٔٔب َوإ ٔ ًَِٔا ُئ ال ِّل ِح َي ٔة
الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ِ ْ
َ

َو ِّ
الش َوا ُک َو ٔاَل ِست ٔ ِيظَ ُ
ئ َي ٌِىٔی
اؾ ا ِل َنا ٔ
ا ٚبٔا ِل َنا ٔ
ئ َو َٗ ُّؽ اْلِ َهِ َٔارٔ َوُ َِش ُ
ل ا ِلب َ َرا ٔج ٔه َوى َ ِت ُ
ٕ ِاْلٔب ٔ ٔم َو َحل ُِ ٙا ِل ٌَاى َ ٔة َواىِتٔ َ٘ ُ

وٌ ا ِل َن ِـ َن َـ َة
َکیَّا َٗا َل ُم ِؼ ٌَ ْب َو َن ٔش ُ
ٔاَل ِست ٔ ِي َحا َئ بٔا ِل َنا ٔ
ئ َٗا َل َز َ ٔ
اَش َة إ ٔ ََّل ََ ٌِ َتَ ُٜ
يت ا ِل ٌَ ٔ َ

ییحی نب نیعم ،فعیک ،زرکای نب ایب زادئہ ،بعصم نب ہبیش ،قلط نب بیبح ،انب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل عیھاےس رفاتیےہ
یلیھ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدسزیچںیدنیرطفتےسقلعترہ یتںیہ(ینعیہیدسزیچںیامتؾا ءایء ماالسلؾ
یک رتشمک تنس ریہ ںیہ ( )1ومںیھچن مک رکان ( )2ڈاڑیھ ڑباھان ( )3وسماک رکان ( )4انک ںیم اپین ڈاانل ( )5اننخ رتاانش ()6
اویلگنں ےک وپرفں افر وجڑفں وک دوھان ( )7لغب ےک ابؽ اڑیھکان ( )8زری انػ ےک ابؽ ومڈنان ( )9اشیپب ےک دعب اپین ےس ااجنتسء
رکان زرکایےتہکںیہہکںیمدوسںیزیچوھبؽایگوہںوہاتکسےہہک()11فہیلکرکانوہ
رافی  :ییحینبنیعم،فعیک،زرکاینبایبزادئہ،بعصمنبہبیش،قلطنببیبح،انبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وسماکاکقلعتدنیرطفتےسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 53

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،زاؤز بً طبيب ،حنازً ،لی بً زیس ،سلنہ بً محنس ،حرضت ًناربً یاْس رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو َزا ُوزُ بِ ًُ َطبٔيبٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َّٔطة ٔ
وسی ًَ ًِ ََبٔيطٔ و َٗا َل َزا ُوزُ ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ یَ ٔ ٕ
َی ٔ ٕ
اْس َٗا َل ُم َ
اْس ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ا ِلٔ ِ َ
ا ِل َن ِـ َن َـ َة َو ٔاَل ِست ٔ ِيظَ َ
اؾ
َک إ ٔ ًَِٔا َئ ال ِّل ِح َيةٔ َو َزا َز َوا ِلد ٔ َت َ
َک اىِتٔ َ٘ َ
اٌ َٗا َل َو ٔاَلىِتٔ َـا َح َول َِه َی ِذ ُ ِ
َک ى َ ِح َو ُظ َول َِه َی ِذ ُ ِ
اََ ٓ ٚذ َ َ
ف ََ ٚول َِه
ا ِل َنا ٔ
ئ َي ٌِىٔی ٔاَل ِست ٔ ِي َحا َئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ُرو ٔ َی ى َ ِح ُو ُظ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َو َٗا َل َخ ِن ْص ک ُ ُّل َضا فٔی ال َّزَِ ٔ
ََک ٓ َٔيضا ا ِل َ ِ
ض َوذ َ َ

رک بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل ُنزَن ٔ ِّی
َک إ ٔ ًَِٔا َئ ال ِّل ِح َيةٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ُرو ٔ َی ى َ ِح ُو َحسٔیثٔ َح َّناز ٕ ًَ ًِ كَل ِٔ ٙبِ ًٔ َحبٔيبٕ َو ُم َحاصٔ ٕس َو ًَ ًِ بَ ِ ٔ
َی ِذ ُ ِ
َکوا إ ٔ ًَِٔا َئ ال ِّل ِح َي ٔة َوفٔی َحسٔیثٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َم ِز َی َه ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
َٗ ِولُ ُض ِه َول َِه َی ِذ ُ ُ
َّ
َّ
اٌ
ََک إ ٔ ًَِٔا َئ ال ِّل ِح َي ٔة َوا ِلد ٔ َت َ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ٔيطٔ َوإ ٔ ًَِٔا ُئ ال ِّل ِح َي ٔة َو ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ال َّي َدع ٔ ِّی ى َ ِح ُو ُظ َوذ َ َ

ومیس نب اامسلیع،داؤد نب بیبش ،امحد ،یلع نب زدی ،ہملس نب دمحم ،رضحت امعرنب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیلکرکانافرانکںیماپینڈاانلدنیرطفتےسقلعتراتھک ےہابیقدحثیرضحتاعہشئریضاہلل
عیھاےکاطمقبایبؿیکرگمامعرنبایرسےنداڑیھڑباھےناکذرکںیہنایکہکلباسےکاجبےئہنتخرکاےنافراےجنتسےک دعبازاررپ
اپینےکےٹنیھچدےنیاکذرکایکرگماپینےساےجنتساکذرکںیہنایک اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیےکامدننانبابعسےسیھبرمفیےہ

اوھنںےناپچنںیتنسذرکیکںیہوجبسیکبسرسےکقلعتمںیہاؿںیمےساکیامگناکنانلےہافراوھنںےنداڑیھڑباھےناک
ذرکںیہنایکاوبداؤدےتہکںیہہکامحدیکذموکرہرفاتیےکامدننقلطنببیبح،اجمدہ،افررکبنبدبعاہللشمینےکوحاہلےسہیاؿاک
وقؽلقنایکایگےہرگماسںیمداڑیھڑباھانذموکرںیہنےہافردمحمنبدبعاہللنبایبرممییکدحثیدنسباوبہملس،وباہطساوبرہریہ
ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمفی رفاتی ںیم داڑیھ ڑباھان وموجد ےہ افر اربامیہ یعخن ےس یھب ااسی یہ رمفی ےہ اس
ںیمداڑیھڑباھےنافرہنتخرکاےناکذرکےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،داؤدنببیبش،امحد،یلعنبزدی،ہملسنبدمحم،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکدنینےسدیباروہرکوسماکرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
راتوکدنینےسدیباروہرکوسماکرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 54

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

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ َو ُح َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

اٌ إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ َّ
وؾ َٓا ُظ ب ٔ ِّ
الش َوا ٔک
َو َس َّل َه ک َ َ
الل ِي ٔل َي ُظ ُ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،،نیص،فالئ،ذحہفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجراتںیم
دیباروہےتوتاےنپہنموکوسماکےساصػرکےت
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،،نیص،فالئ،ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
راتوکدنینےسدیباروہرکوسماکرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 55

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

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا بَ ِضز ُ بِ ًُ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ ََ ِوفَی ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َ

وؿ ٍُ َل ُط َو ُؿوئ ُ ُط َوس َٔوا ُُ ٛط َٓإٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َت َدلَّی ث ُ َّه ا ِس َتا َک
اٌ یُ َ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،زہبنبمیکح،زرارہنبایبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللعیھاےسرفاتیےہہک(راتںیم)
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلفوضاکاپینافروسماکرھکدیاجیتسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجراتںیمدیباروہےتوت
ےلہپاےجنتسےکےیلرشتفیےلاجےتافراسےکدعبفاسپآرکوسماکرکےت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،زہبنبمیکح،زرارہنبایبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
راتوکدنینےسدیباروہرکوسماکرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 56

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

اٌ َلَ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ َ ُ ِّو ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َیز ُٗ ُس ٔمً لَي ٕل و ََل ىَضا ٕر َٓي ِشت َي٘ ٔ ُى إ ٔ ََّل َا َش َّو َک َٗب َل ََ ٌِ یَ َتو َّؿأ َ
ِ
ِ
ِ ِ َ َ َ ِ
َ
دمحمنبریثک،امہؾ،یلعنبزدی،اؾدمحم،رضحتاعہشئریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجیھبوسرکاےتھٹ
وخاہراتںیموخاہدؿںیموتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفوضےسےلہپوسماکرضفررکےت
رافی  :دمحمنبریثک،امہؾ،یلعنبزدی،اؾدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
راتوکدنینےسدیباروہرکوسماکرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 57

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

يب بِ ًٔ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا ُح َؼی ِ ْن ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
است َِي َ٘ َى ٔم ًِ َم َيا ٔمطٔ
ض ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ب ٔ ُّت ل َِي َل ّة ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َل َّنا ِ

َ
ٖ َّ
الل ِي ٔل َوال َّي َضارٔ َْل َیا ٕ
ت إ ٔ ٌَّ فٔی َخل َِّٔ ٙ
الش َن َوا ٔ
َاس َتا َک ث ُ َّه َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَا ٔ
ق َوا ِخت ََٔل ٔ
ت
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ََت َی ك َ ُض َور ُظ َٓأ َخ َذ س َٔو َاٛطُ ٓ ِ
َ َ
َّ
َّ
ُ
ُ
اب َحًَّی َٗ َار َب ََ ٌِ َی ِدت َٔه ُّ َ
َفا ٔططٔ َٓ َي َاو َما
ْٔلُولٔی اْلِ َ ِل َب ٔ
الش َور َة َ ِو َخ َت َن َضا ث َّه َت َو َّؿأ َٓأت َی ُم َؼَل ُظ ٓ ََؼلی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث َّه َر َج ٍَ إلٔ َی ٔ َ

است َِي َ٘ َى َٓٔ ٌََ َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ ُ
است َِي َ٘ َى َٓٔ ٌََ َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ ُ
َفا ٔططٔ َٓ َي َاو
َفا ٔططٔ َٓ َي َاو ث ُ َّه ِ
َطا َئ اہللُ ث ُ َّه ِ
ک ث َّه َر َج ٍَ إلٔ َی ٔ َ
ک ث َّه َر َج ٍَ إلٔ َی ٔ َ
ک َي ِش َتا ُک َوي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه ََ ِو َت َز َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ُح َؼی ِ ٕن
ک ک ُ ُّل ذَل ٔ َ
است َِي َ٘ َى َٓٔ ٌََ َل ٔم ِثل ذَل ٔ َ
ث ُ َّه ِ
ت َواْلِ َ ِر ٔ َّ
َٗا َل َٓ َت َش َّو َک َو َت َو َّؿأ َ َوص َُو َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ فٔی َخل َِّٔ ٙ
الش َن َوا ٔ
الشو َر َة
ق َحًی َخ َت َه ُّ
دمحمنبیسیع،میشہ،،نیص،بیبحنبایباثتب،دمحمنب یلع،رضحتانبابعسریض اہللہنعےسرفاتیےہہکںیم ےناکیرات
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسسگاری(ںیمےنداھکیہک)بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدنینےسدیباروہےئوتآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن فوض اک اپین ایل افر وسماک ےل رک داتن اصػ رکےن ےگل رھپ آپ ےن ہی آایت التفت رفامیئ ( ِإ َّؿ ِف َخل ْ ِق
َ
ض َف ْ ِ َ
ػاللّب ِْل َفا َّلی َھا ِر َٓل َا ٍ
اخ ِ
ال َّسمَ َوو ِ
ت ُْ ِل ِفل َْال ْ َ ِ
ب)اہیںکت ہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملس وسرةےک متخےکرقبی
ات َف َْال ْر ِ
ل ِ
چنہپ ےئگایوسرةمتخرفامدیرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفوضوپرییکافرپ یلرپرشتفیےلےئگافردفرتعکامنزادارفامیئاس
ےک دعب آپ اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل ےئگ افر وس رےہ بجکت اہلل وک وظنمر وہا آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رھپ دیبار وہےئ افر
فیہےلہپفاال لمعدرہاای ینعی وسماکیکفوضایکدنمرہجابالآایت التفترفامںیئ افردف رتعکامنزادایکرھپآپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل ےئگ افر وسرےہآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس رھپ دیبار وہےئ افرفیہاسہقبلمع درہاای آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرھپرتسب رپرشتفیےلےئگافروسرےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپدیباروہےئافرفیہےلہپفااللمعدرہاایآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس رہرمہبتوسماک رکےتافردف رتعکامنزادارفامےتاسےک دعبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنفرتزپےھ
اوبداؤد ےتہک ںیہہکاسدحثیوک لیضفےنوباہطس،نیصاسرطحرفاتی ایک ےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوسماکیک
افر فوض ایک افر اس دفراؿ ہی آایت التفت رفامیئ اؿ یف قلخ اومسلات فاالرض اخل اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وسرةمتخرکدی
رافی  :دمحمنبیسیع،میشہ،،نیص،بیبحنبایباثتب،دمحمنبیلع،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخیلےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 58

راوی  :ابزاہيه ،بً موسیً ،يسی ،مشٌز ،م٘ساو بً َشیح ،حرضت َشیح بً ہانی

َشیِ ٕح ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ُٗل ُِت
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
وسی الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ بِ ًٔ ُ َ
اٌ َی ِب َسَ ُ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َز َخ َل بَ ِي َتطُ َٗال َِت ب ٔ ِّ
الش َوا ٔک
ل ٔ ٌَائٔظَ َة بٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ ک َ َ
اربامیہ ،نب ومیس ،یسیع ،رعسم ،دقماؾ نب رشحی ،رضحت رشحی نب اہین ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل
عیھاےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجرھگںیمرشتفی الےتوتبسےسےلہپایکاکؾرکےت؟رفامایوسماکرکےت
ےھت
رافی  :اربامیہ،نبومیس،یسیع،رعسم،دقماؾنبرشحی،رضحترشحینباہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضیکرفتیضفاتیمہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضیکرفتیضفاتیمہ

جلس  :جلس اول

حسیث 59

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

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َنل ٔيحٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلَ
ل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َػ َس َٗ ّة ٔم ًِ ُُلُو ٕل َو ََل َػ ََل ّة بٔ َِی ِر ٔك ُ ُضورٕ
َي ِ٘ َب ُ

لملی
ملسمنباربامیہ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاوبا حاےنپفادل(ااسہمنبریمع)ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےن

رفامایاہللاعتیلامؽرحاؾےسدایوہادصہقوبقؽںیہنرفامےتافرہنیہاپیکےکریغبامنز
لملی
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاوبا حاےنپفادل(ااسہمنبریمع)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضیکرفتیضفاتیمہ

جلس  :جلس اول

حسیث 60

راوی  :احنس بً محنس بً حيبلً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ہناو بً ميبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َص َّناو ٔ بِ ًٔ ُم َي ِّبطٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی

ل اہللُ ػ ََل َة ََ َح ٔس ُٛه إٔذَا ََ ِح َس َث َحًَّی یَ َتو َّؿأ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َي ِ٘ َب ُ َ
ِ
َ
ادمحنبدمحمنبلبنح ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاہللاعتیلیسکےبفوضصخشیکامنزوبقؽںیہنرکےتاہیںکتہکفہفوضرکےل
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضیکرفتیضفاتیمہ

جلس  :جلس اول

حسیث 61

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابً ً٘يل ،محنس بً حئيہ ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

يل ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ ابِ ًٔ ا ِل َح َي ٔٔ َّيةٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َح ُین َضا ال َّتِٜبٔیرُ َو َت ِحلٔيلُ َضا ال َّت ِشلٔي ُه
الل ُضو ُر َو َت ِ ٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِٔ َتا ُح الؼَّ ََلة ٔ ُّ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،انب لیقع ،دمحم نب ہیفنح ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکامنزیکیجنکاہطرتےہاسیکرحتمیریبکتےہافرایکسلیلحتالسؾےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،انبلیقع،دمحمنبہیفنح،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضرپفوضرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضرپفوضرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 62

ًيسی بً یوىصً ،بسالزحنً بً زیاز ،ابوزاؤز ،محنس
راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارضً ،بساہلل بً یزیس ،مشسزٰ ،
ابوُليٕ ہذلی رضی اہلل ًيہ

رق ُئ ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َٗاَلَ
ض َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
یس ا ِل ُن ِ ٔ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ زٔیَاز ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوََىَا ل ٔ َحسٔیثٔ ابِ ًٔ َی ِحٌَی ََ ِا َ٘ ًُ ًَ ًِ ُ َُل ِي ٕٕ َو َٗا َل ُم َح َّن ْس ًَ ًِ ََب ٔی ُ َُل ِي ٕٕ

اٌ
ا ِل ُض َذل ٔ ِّی َٗا َل ُِ ٛي ُت ً ٔ ِي َس ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٓ َل َّنا ى ُوز ٔ َی ب ٔ ُّ
الو ِضز ٔ َت َو َّؿأ َ ٓ ََؼلَّی َٓ َل َّنا ى ُوز ٔ َی بٔا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َت َو َّؿأ َ َٓ ُ٘ل ُِت َل ُط َٓ َ٘ا َل ک َ َ
َ
ْش َح َش َيا ٕ
ت َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا َحس ُ
ٔیث
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ َت َو َّؿأ ًَل َی ك ُ ِضز ٕ ََ ٛت َب اہللُ َلطُ ًَ ِ َ

ُم َش َّسز ٕ َوص َُو ََ َت ُّه

دمحم نب ییحی نب افرس ،دبعاہلل نب سیدی ،دسمدٰ ،یسیع نب ویسن ،دبعارلنمح نب زاید ،اوبداؤد ،دمحم اوبفیطغ ذبیل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم دبعا ہلل نب رمع ےک اپس اھت بج رہظ یک اذاؿ وہیئ وت اوہنں ےن فوض ایک افرامنز زپاھیئ اس ےک دعب بج رصع یک
اذاؿوہیئوتاوہنںےندفابرہفوضایکںیمےناؿےس(اسدفابرہفوضےکابرے)ںیمدرایتفایکوتاوہنںےنرفامایہکروسؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسرفامای رکےتےھت ہکوجوکیئفوضرپفوضرکے اگاس ےکےیلدس  ںایکںد ھدیاجںیئ یگ اوبداؤدےتہک ںیہ
ہکدسمدیکرفاتیےہافرہیزایدہلمکمےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعاہللنبسیدی،دسمدٰ،یسیعنبویسن،دبعارلنمحنبزاید،اوبداؤد،دمحماوبفیطغذہیلریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےکااکحؾ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 63

راوی  :محنس بً ًَلءً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،حشً بً ًلی ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ئ َو ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َوا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َو َُیِرُص ُِه َٗالُوا َح َّسثَ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ َٛثٔیر ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ

ف بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َ ٔ
ئ َو َما یَيُوبُطُ ٔم ًِ َّ
اب َو ِّ
اٌ ا ِل َنا ُئ ُٗ َّل َتی ِ ٔن ل َِه َی ِحنٔ ِل ا ِل َد َب َث َٗا َل ََبُو
الس َو ِّ
ًَ ًِ ا ِل َنا ٔ
الش َبا َٔ َٓ َ٘ا َل َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ک َ َ
اب
ئ و َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ َوا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
َزا ُوز َو َص َذا َلٔ ُِى ابِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ف َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوص َُو الؼَّ َو ُ

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

رفعجرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبالعء،امثعؿنبایبہبیش،نسحنبیلع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 64

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ابوکامل ،یزیس ،ابً زریٍ ،محنس بً اسح ،ٙمحنس بً جٌف ،حرضت ًبساہلل بً ًنز
رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ح و َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ًَِ ًَ ٙ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َفٕ َٗا َل ََبُو کَا ٔم ٕل ابِ ًُ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ََب ٔيطٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

َک َم ٌِ َيا ُظ
َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل ًَ ًِ ا ِل َنا ٔ
ئ یَُٜو ٌُ فٔی ا ِلٔ َََلة ٔٓ ََذ َ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اوباکلم،سیدی،انبزرعی،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرفعج،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےساساپین ےک قلعتمدرایتف ایکایگ وجاعؾ وطر رپںولگنںںیماپایاجاتےہ(اتالبفریغہ) وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیلہپدحثیےکمہ ینعوجاباراشدرفامای
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اوباکلم،سیدی،انبزرعی،دمحمنباقحس،دمحمنبرفعج،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 65

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازً ،اػه بً ميذرً ،بيساہلل بً ًبساہلل ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

اػ ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبٔی ََ ٌَّ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ

اػ ٕه
اٌ ا ِل َنا ُئ ٗ َُّل َتی ِ ٔن َٓإٔى َّ ُط ََل َی ِي ُح ُص َٗا َل ََبُو َزا ُوز َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس َو َٗ َٔ ُط ًَ ًِ ًَ ٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ک َ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اعمصنبذنمر،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپینبجدفوکٹمںےکرباربوہ وتفہاناپکںیہنوہاگاوبداؤد ےتہکںیہہکامحدانبزدیےن اعمصےس اس

رفاتیوکوموقػایبؿایکےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اعمصنبذنمر،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رئیباضبہعاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
رئیباضبہعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 66

راوی  :محنس بً ًَلء ،حشً بً ًلی ،محنس بً سلامیٌ ،ابواسامہ ،وليس بً ٛثیر ،محنس بً ٌٛبً ،بيساہلل ،حرضت
ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ئ َوا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َٗالُوا َح َّسثَ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ا ِل َولٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔیر ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ

ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ َخسٔی ٕخ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََى َّ ُط ٗٔي َل ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
ُ
َّط ُح ٓ َٔيضا ا ِل ٔح َي ُف َو َل ِح ُه ا ِلک ٔ ََل ٔب َوال َّيت ِ ُن َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َ َت َو َّؿأ ٔم ًِ بٔئِز ٔبُ َـا ًَ َة َوه ٔ َی بٔئ ِْز یُ ِ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َنا ُئ كَ ُض ْور ََل یُ َي ِّح ُشطُ َط ِي ْئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ
دمحمنبالعء،نسح نبیلع،دمحم نبامیلسؿ،اوبااسہم،فدیل نبریثک،دمحمنب ع ،،دیبع اہلل،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےس
یلیھ
رفاتیےہ ہک احصہبرکاؾ روضاؿاہلل مانیعمج ےن درایتفایک ہکایک مہرئیباضبہع ےکاپینےسفوضرک ےتکسںیہ؟ الحہکنفہااسی
ونکاںےہسجںیمضیحآولدڑپکے،وتکںاکوگتش،افردفرسیدبوبدارزیچںیڈاؽدیاجیتںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاپیناپکےہافراوکسوکیئزیچاناپکںیہنرکیتاوبداؤدےتہکںیہہکضعبرفاةےن(اجبےئدبعاہللنبراعفےک)دبعارلنمحنب
راعفرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبالعء،نسحنبیلع،دمحم نبامیلسؿ،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنبع ،،دیبعاہلل،رضحتاوبدیعس یریریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رئیباضبہعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 67

راوی  :احنس بً ابی طٌيبً ،بسالٌزیز بً یحٌی  ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙسليم بً ایوبً ،بيساہلل بً
ًبسالزحنً ،حرضت ابوسٌيس خسری

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ َو ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َ َّ
َحاىٔيَّا ٌٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ًَِ ًَ ٙ
وب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ث ُ َّه ا ِل ٌَ َسو ٔ ِّی ًَ ًِ ََب ٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
َسل ٔ ٔيم بِ ًٔ ََ ُّی َ

ک ٔم ًِ بٔئِز ٔبُ َـا ًَ َة َوه ٔ َی بٔئ ِْز یُ ِل َقی ٓ َٔيضا لُ ُح ُوو ا ِلک ٔ ََل ٔب
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ُي َ٘ا ُل َلطُ إٔىَّطُ ي ُِش َت َقی َل َ
ض َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ا ِل َنا َئ كَ ُض ْور ََل یُ َي ِّح ُش ُط َط ِي ْئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز و
َوا ِل َن َحای ٔ ُف َو ًَ ٔذ ُر ال َّيا ٔ
َسنٔ ٌِت ُٗت َ ِي َب َة بِ ًَ َسٌٔي ٕس َٗا َل َسأ َ ِل ُت َٗي َِّه بٔئِز ٔبُ َـا ًَ َة ًَ ًِ ًُ ِن٘ ٔ َضا َٗا َل ََ ِٛثَرُ َما َیُٜو ٌُ ٓ َٔيضا ا ِل َنا ُئ إلٔ َی ا ِل ٌَاى َ ٔة ُٗل ُِت َٓإٔذَا

ُ
رع ُؿ َضا ٔس َّت ُة ََذِ ُر َٕ
َن َ٘ َؽ َٗا َل ُز َ
وٌ ا ِل ٌَ ِو َرة ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗ َّس ِر ُت ََىَا بٔئ َِز بُ َـا ًَ َة بٔز ٔ َزائٔی َم َس ِزتُ ُط ًَل َِي َضا ث َّه ذ ََر ًِ ُتطُ َٓإٔذَا َ ِ
َ
اب ا ِلبُ ِش َتا ٌٔ َٓأ َ ِز َخ َلىٔی إٔل َِيطٔ صَ ِل ُُی ِّ َر ب ٔ َيا ُؤ َصا ًَ َّنا کَاى َ ِت ًَل َِيطٔ َٗا َل ََل َو َرََیِ ُت ٓ َٔيضا َم ّ
ائ ُم َت َِی ِّ َر
َو َسأ ِل ُت َّال ٔذی َٓ َتحَ لٔی بَ َ

َّ
الل ِو ٌٔ

ادمحنبایببیعش،دبعازعلسی نبییحی ،دمحم نبہملس ،دمحم نبااحسؼ ،طیلس نباویب،دیبع اہللنبدبعارلنمح،رضحتاوبدیعس یری
ےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکبجولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساہکہکآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنیپ ےک ےیل اپین رئیب اضبہع ےس الای اجات ےہ احالہکن فہ ونکاں ااسی ےہ سج ںیم وتکں اک وگتش ،ضیح آولد
ڑپکے ،افر ولوگں اک ہلضف ڈاال اجات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشیب اپین اپک ےہ اوکس وکیئ زیچ اناپک ںیہن رکیت
ب اضبہع ےک وتمیل ےس وپاھچ ہک اس ونکںی ںیم رہگایئ ینتک
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہبیتق نب دعس ےس انس ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ِ ر
ےہ؟ اس ےن وجاب دای ہک بج اس ںیم اپین زایدہ وہات ےہ وت زری انػ کت وہات ےہ ںیم وپاھچ ہک بج مک وہات ےہ وت اہکں کت وہات
ےہ؟وتاس ےنوجابدایہکرتسےسھچکمک (ونٹھگںکتایاسےسمک)اوبداؤدےتہکںیہہکںیمےنرئیباضبہعرپاینپاچدرالیھپرکاناپ
وتااکسرعضھچاہھتالکنافرںیمےنابغفاےلےسوپاھچہکایکاسونکںیاکاحؽےلہپیکةسنابھچکدبؽایگےہ؟اسےناہکںیہن
افرںیمداھکیہکاسےکاپیناکرگندبالوہااھت
رافی  :ادمحنبایببیعش،دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،طیلسنباویب،دیبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاوبدیعس
 یری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجےکاامعتسؽےساپیناناپکںیہنوہات
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجےکاامعتسؽےساپیناناپکںیہنوہات

جلس  :جلس اول

حسیث 68

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

ض َٗا َل اُِ َت َش َل َب ٌِ ُف ََ ِز َوا ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اک ًَ ًِ ً ِ ٔ
ؾ َح َّسثَ َيا س َٔن ْ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َج ِٔ َي ٕة َٓ َحا َئ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َي َت َو َّؿأ َ ٔم ِي َضا ََ ِو َي ِِ َت ٔش َل َٓ َ٘ال َِت َل ُط َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ُِ ٛي ُت
ُجيُ ّبا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ا ِل َنا َئ ََل یُ ِحي ٔ ُب
دسمد،اوباوحص،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیزفہج
رہطمہےناپینےکاکیربنتےس(اہھتےساپینرکیل)لسغایکاسےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافرابیق
امدنہاپینےسفوضایلسغاکارادہرفامایوتفہوبںیلہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہکںیماناپیکیکاحتلںیمیھت(افر
ںیمےناسںیماہھتڈاالاھت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(اسرطح)اپیناناپکںیہنوہات
رافی  :دسمد،اوباوحص،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
رہٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 69

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

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ فٔی َحسٔیثٔ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل
ئ َّ
َیبُولًََّ ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی ا ِل َنا ٔ
ل ٔم ِيطُ
السائ ٔٔه ث ُ َّه َي ِِ َت ٔش ُ

ادمحنبویسن،زادئہ،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریض اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیم

ےسوکیئرہھٹےوہےئاپیناشیپبہنرکےویکہکنفہرھپاساپینےسلسغیھبرکےاگ
رافی  :ادمحنبویسن،زادئہ،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رہٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 70

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

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ئ َّ
ل ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ ا ِل َح َيابَةٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َیبُولًََّ ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی ا ِل َنا ٔ
السائ ٔٔه َو ََل َي ِِ َت ٔش ُ

دسمد،ییحی،دمحمنبالجعؿ ،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیم ےس
وکیئرہٹےوہےئاپیناشیپبہنرکےافرہنیہاسںیم(ڑھکےوہرک)لسغانجتبرکے
رافی  :دسمد،ییحی،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکےکوھجےٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ےتکےکوھجےٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 71

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

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ فٔی َحسٔیثٔ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
يب
ئ ََ َح ٔس ُِ ٛه إٔذَا َو َل َّ ٓ ٔيطٔ ا ِلکَل ُِب ََ ٌِ ُي ِِ َش َل َس ِب ٍَ ٔم َزا ٕر َ ُ َوَلصًَُّ بٔت ُ َر ٕ
ور إٔىَا ٔ
ك ُ ُض ُ
اب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ
وب َو َحب ٔ ُ
ک َٗا َل ََ ُّی ُ

بِ ًُ َّ
الظضٔي ٔس ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس

ادمح نب ویسن ،زادئہ ،اشہؾ ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج
اہمت رےربنتںیماتکہنمڈاؽرکزابؿےسےئیپوتاسربنتیکاپیکاسرطحوہیگہکاوکساسترمہبتدوھدایاجےئافریلہپرمہبت

یٹمےساماھجناجےئ،اوبداؤدےتہکںیہہکاویبافربیبحنبدیہشےنیھبدمحمنبریسنیےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :ادمحنبویسن،زادئہ،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ےتکےکوھجےٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 72

راوی  :مشسز ،مٌتنز ،ابً سلامیٌ ،محنس بً ًبيس ،حناز بً زیس ،مٌتنز بً سلامیٌ (زوْسی سيس) محنس بً ًبيس،
حناز بً زیس

وب
ح َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُسل ِ ََامی ٌَ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ََ ُّی َ
ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َول َِه َی ِزٓ ٌََا ُظ َو َزا َز َوإٔذَا َو َل َّ ا ِلض ٔ ُّز ُُ ٔش َل َم َّز ّة
دسمد ،رمتعم ،انب امیلسؿ ،دمحم نب دیبع ،امحد نب زدی ،رمتعم نب امیلسؿ (دفرسی دنس) دمحم نب دیبع ،امحد نب زدی دفونں رفاتی رکےت
ںیہع اویبع دمحم ہکرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےس یلہپدحثیےکمہ ینعرفاتیےہنکیلاؿدفونں (رمتعمنبامیلسؿ
افرامحدنبزدی)ےناسوکرموفًاعلقنںیہنایکےہافراویبےنہیااضہفایکےہہکبجیلبربنتںیمہنمڈاؽرکےئیپوتاکیرمہبت
دوھدایاجےئ
رافی  :دسمد،رمتعم،انبامیلسؿ،دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،رمتعمنبامیلسؿ(دفرسیدنس)دمحمنبدیبع،امحدنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ےتکےکوھجےٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 73

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،اباٌٗ ،تازہ ،محنس بً سیریً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یً َح َّسث َ ُط ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ََ ٌَّ ُم َح َّن َس بِ ًَ سٔیر ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ئ َٓاُِ ٔشلُو ُظ َس ِب ٍَ َمزَّا ٕ
ت َّ
اب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوََ َّما ََبُو َػال ٔ ٕح َوََبُو
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َو َل َّ ا ِلکَل ُِب فٔی ِاْلٔىَا ٔ
الشابٔ ٌَ ُة بٔالتُّ َر ٔ
یً َ
اب
رع ُد َوثَاب ٔ ْت اْلِ َ ِح َي ُ
َکوا التُّ َر َ
ٕ َو َص َّن ُاو بِ ًُ ُم َي ِّبطٕ َوََبُو ُّ
الش ِّس ِّی ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َر َو ِو ُظ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َول َِه َی ِذ ُ ُ
َر ٔز ٕ َواْلِ ِ َ
ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،اتقدہ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس

ےنرفامای بجاتک یسکربنت ںیمہنمڈاؽ رک ےئیپوتاس وکاست رمہبت دوھؤ افراسوتںی رمہبت ںیم یٹماگل رکدوھؤاوبداؤدےتہک ںیہ ہک
اوباصحل ،اوبرزنی ،ارعج ،اثتب افنح ،امہؾ انب ہبنم ،اوبدسی دبعارلنٰمح اؿ بس رضحات ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
ےساسرفاتیوکایبؿایکےہنکیلاوھنںےنیٹمےسدوھےناکذرکںیہنایک
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،اتقدہ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ےتکےکوھجےٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 74

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،یحٌی بً سٌيس ،طٌبہ ،ابوتياح ،مَّطٖ ،حرضت ًبساہلل ابً مِٔل رضی اہلل ًيہ

َّط ٕ
ٖ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َح َّسثَ َيا ََبُو الت َّيَّاحٔ ًَ ًِ ُم َ ِّ

َّ
ُ
َّ َ
َف َّخ َؽ فٔی ک َ ِل ٔب الؼَّ ِي ٔس َوفٔی کَل ِٔب ا ِل َِ َي ٔه َو َٗا َل
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َم َز بٔ َ٘ ِت ٔل ا ِلک ٔ ََل ٔب ث َّه َٗا َل َما َل ُض ِه َول ََضا َ َ
َّ
اب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوصَ ََ ٜذا َٗا َل ابِ ًُ ُم َِ َّٔ ٕل
إٔذَا َو َل َّ ا ِلکَل ُِب فٔی ِاْلٔىَا ٔ
فو ُظ بٔالتُّ َر ٔ
ئ َٓاُِ ٔشلُو ُظ َس ِب ٍَ ٔم َزا ٕر َوالثا ٔم َي ُة ًَ ِّ ُ
ادمح نب دمحم نب لبنح ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اوبایتح ،رطمػ ،رضحت دبعاہلل انبلفغم ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہل فملسےنادتباءںیموتکںےکامرڈاےنلاکمکحرفامایاھتنکیلدعبںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿاکوصقر
ایکےہ؟رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکشریوتکںافررکبویںےکاحمظفوتکںےکاپےنلیکااجزترمتمحرفامیئافررفامایہک
بج اتک یسک ربنت ںیم ہنمڈاؽدے وت اس وکاست رمہبت دوھؤ افرآوھٹںی رمہبتیٹم ےس اموھجن اوبداؤ ےتہک ںیہ ہک انب لفغم ےن
ااسییہاہکےہ
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبایتح،رطمػ،رضحتدبعاہللانبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلبےکوھجےٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
یلبےکوھجےٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 75

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،اسح ٙبً ًبساہلل بً ابی كلحہ ،حنيسہ بيت ًبيس بً رٓاًہ ،حرضت ٛبظہ بيت ٌٛب
بً مالک جو ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ حُ َن ِي َس َة ب ٔ ِيتٔ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ
رَٔٓا ًَ َة ًَ ًِ َِ ٛبظَ َة ب ٔ ِيتٔ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َوکَاى َ ِت َت ِح َت ابِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة ََ ٌَّ ََبَا َٗ َتا َز َة َز َخ َل ٓ ََش ََ ٜب ِت َل ُط َو ُؿوئّا َٓ َحائ َ ِت صٔ َّز ْة

َفآنٔی ََى ِ ُوزُ إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل ََ َا ٌِ َحبٔی َن یَا ابِ َي َة ََخٔی َٓ ُ٘ل ُِت َن ٌَ ِه َٓ َ٘ا َل
َٓٔ
َْشبَ ِت ٔم ِي ُط َٓأ َ ِػغَی ل ََضا ِاْلٔىَا َئ َحًَّی َ ٔ
َشبَ ِت َٗال َِت َِ ٛبظَ ُة َ َ
الل َّوآ ٔی َن ًَل َِيِ ُٜه َو َّ
إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔى َّ َضا ل َِي َش ِت ب ٔ َي َح ٕص إٔى َّ َضا ٔم ًِ َّ
الل َّوآَا ٔ
ت
دبعاہلل نبہملسم ،امکل،ااحسؼنبدبعاہلل نبایبہحلط،دیمحہتنبدیبع نبرافہع ،رضحت ہشبکتنب ع  ،نبامکلوجاوباتقدہریض
اہللہنعےکےٹیب(دبعاہلل)ےکاکنحںیمںیھتفہرفامیتںیہہکاوباتقدہریضاہللہنعریمےاپسآےئوتںیمےناکیربنتںیماؿ
ےکفوضےکےئلاپینراھک اےنت ںیماکییلبآیئافراس ںیمےسےنیپیگلوتاوھنں ےن ربنت اس ےکےئل اکھجدایاہیںکت یک اس
ےناپینیپایل ہشبکیتہکںیہاوھنںےنداھکیہکںیماؿیک رطػریحتےسدھکیریہوہں فہوبےلاےیجیتھبایکمتوکاسابت
ےس ریحت وہ ریہ ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں اس رپ اوباتقدرہیض اہلل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ےہ یلب اک
ت
وھجاٹاپکےہویکہکنفہرہفتق مھارےرھگفںںیمآےنفایلےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلط،دیمحہتنبدیبعنبرافہع،رضحتہشبکتنبع ،نبامکلوجاوباتقدہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یلبےکوھجےٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 76

راوی ً :بساہلل بً مشلنہً ،بسالٌزیز ،زاؤز بً ػالح بً زیيار التنار

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِش َل َن َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ َػال ٔحٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ال َّت َّنارٔ ًَ ًِ َ ُ ِّمطٔ ََ ٌَّ َم ِو ََل َت َضا ََ ِر َس َل ِت َضا
َ
َ
ْصٓ َِت
ب ٔ َضز ٔ َ
يش ٕة إلٔ َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ٓ ََو َج َس ِت َضا ُا َؼل ِّی َٓأ َط َار ِت إلٔ َ َّی ََ ٌِ َؿٌ َ
ٔيضا َٓ َحائ َ ِت ص ٔ َّز ْة َٓأکَل َِت ٔم ِي َضا َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
ََکَل َِت ٔم ًِ َح ِي ُث ََکَل َِت ا ِلضٔزَّةُ َٓ َ٘ال َِت إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔى َّ َضا ل َِي َش ِت ب ٔ َي َح ٕص إٔى َّ َنا ه ٔ َی ٔم ًِ َّ
الل َّوآ ٔی َن
ًَل َِيِ ُٜه َو َٗ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت َو َّؿأ ُبٔٔ َِـل ٔ َضا

دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،داؤدنباصحلنبدانیراامتلراینپفادلہےسرفاتیرکےتںیہہکاؿیکفادلہوکالغیمےسآزادرکےن
فایلوعرتےناؿیکفادلہوکرہہسی(اکیمسقاکاھکان)دےرکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےکاپساجیھب(بجفہاؿےکرھگںیچنہپ
وت داھکی) ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع امنز ںیم رصمفػ ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ااشرہ ےس رفامای ہک اس وک رھک دف
اےنتںیماکییلبآیئافراس ںیمےساھکےن یگل سپبجآپامنز ےسافرغوہںیئ وتآپےنایس ہگجےساھکانرشفعایکاہجں
ت
ےسیلبےناھکایاھتافررفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاراشدےہہکیلباناپکںیہنےہویکہکنفہ مھارےاپسرہفتق
آےناجےنفاالاجونرےہ افرںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیےہہکآپیلصاہللہیلع فآہلفملسیلبےکوھجےٹ
اپینےسفوضرکایلرکےتےھت
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،داؤدنباصحلنبدانیراامتلر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 77

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياٌ ،ميؼور ،ابزاہيه ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ل ََىَا
اٌ َح َّسثَىٔی َم ِي ُؼ ْور ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُِ ٛي ُت ََُِ َت ٔش ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ئ َواح ٔ ٕس َوى َ ِح ًُ ُجيُ َبا ٌٔ
َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ إٔىَا ٕ
دسمد،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےس رفاتیےہہکںیمافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکییہربنتےس(اپینےلرک)لسغرکےتےھتاساحؽںیمہکمہیبنجےھت
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 78

جہييہ
ػبيہ ٓ
راوی ً :بساہلل بً محنس ،وٛيٍ ،اسامہ بً زیس ،حرضت او ٓ

خبُوذَ ًَ ًِ َ ُ ِّو ُػب َ َّي َة ا ِل ُح َضي ٔ َّي ٔة َٗال َِت
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ َ َّ
ئ َواح ٔ ٕس
ئ ٔم ًِ إٔىَا ٕ
ا ِخ َت َلٔ َِت َیسٔی َو َی ُس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل ُو ُؿو ٔ
دبع اہلل نب دمحم ،فعیک ،ااسہم نب زدی ،رضحت اؾ صئِ ّبہ دِہئ ّبہ ےس رفاتی ےہ ہک فوض رکےت فتق ریما افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکاہھتاکیربنتںیمزپاتاھت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،فعیک،ااسہمنبزدی،رضحتاؾصئِ ّبہدِہئ ّبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 79

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ىآٍ ،مشسز ،حناز ،ایوب ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
ئ ا ِل َواح ٔ ٔس َجنٔي ٌّا
ُوٌ فٔی َز َما ٌٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُم َش َّس ْز ٔم ًِ ِاْلٔىَا ٔ
اٌ ال ِّز َجا ُل َوال ِّي َشا ُئ َی َت َو َّؿئ َ
کَ َ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انعف ،دسمد ،امحد ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکزامہنںیمرمدافروعرتفوضرکےتےھتدسمدےنہیااضہفایکےہہکاکیربنتےساکیاسھت
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،دسمد،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 80

راوی  :مشسز ،یحٌی ً ،بيساہلل ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َُّ ٛيا ى َ َت َو َّؿأ ُى َ ِح ًُ َوال ِّي َشا ُئ ًَل َی ًَ ِضسٔ
ئ َواح ٔ ٕس ى ُِسلٔی ٓ ٔيطٔ ََیِ ٔس َی َيا
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ إٔىَا ٕ
دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیممہ

رمدافروعرتلمرکاکیربنتےسفوضرکےتےھتافربساےنپاہھتایساکیربنتںیمڈاےتلےھت
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضافرلسغیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضافرلسغیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 81

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،زاؤز بً ًبساہلل ،مشسز ،ابوًواىہ ،زاؤز بً ًبساہلل ،ابوًواىہ ،زاؤز بً ًبساہلل ،حرضت
حنيس حنیری

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََب ُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ

يت َر ُج َّل َػ ٔح َب ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِربَ ٍَ ٔسئی َن ََ ٛنا َػ ٔح َب ُط ََبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی
ًَ ًِ ُح َن ِي ٕس ا ِل ٔح ِنی َر ِّٔی َٗا َل َل٘ ٔ ُ

ل بٔٔ َِـ ٔل ا ِل َن ِزََة ٔ َزا َز ُم َش َّس ْز
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َا ِِ َت ٔش َل ا ِل َن ِزََةُ بٔٔ َِـ ٔل ال َّز ُج ٔل ََ ِو َي ِِ َت ٔش َل ال َّز ُج ُ
َو ِل َي ِِتَرَٔٓا َجنٔي ٌّا
ادمحنبویسن،زریہ،داؤدنبدبعاہلل،دسمد،اوبوعاہن،داؤدنبدبعاہلل،اوبوعاہن،داؤدنبدبعاہلل،رضحتدیمحریمحیےسرفاتی
ےہ ہک ںیم اکی اےسی صخش ےس الم وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیم اچر اسؽ کت اس رطح رہ اکچ اھت اسیج ہک
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرےتہےھتاؿاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسابتےسعنمرفامایےہہکوکیئ
وعرترمدےکےچبوہےئ اپینےسلسغرکےای وکیئرمد وعرتےکےچبوہےئاپین اہنےئ افردسمدےنہیااضہف ایکےہہکافر
فہدفونںاکیاسھتولچےساپینےتیلاجںیئ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،داؤدنبدبعاہلل،دسمد،اوبوعاہن،داؤدنبدبعاہلل،اوبوعاہن،داؤدنبدبعاہلل،رضحتدیمحریمحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضافرلسغیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 82

راوی  :ابً بظار ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،حٜه بً ًنزو ارقَ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ََبُو َزا ُو َز َي ٌِىٔی َّ
اػ ٕه ًَ ًِ ََبٔی َحا ٔجبٕ ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َوص َُو
الل َيال ٔ ٔس َّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ٔ
َ
ل بٔٔ َِـ ٔل كَ ُضورٔ ا ِل َن ِزََة ٔ
رق َُ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ََ ٌِ یَ َت َو َّؿأ َال َّز ُج ُ
اْلِ ِ َ
انباشبر،اوبداؤد ،ہبعش ،مکح نبرمعفارقعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسابتےس عنم رفامایےہہک
وکیئرمدوعرتےکلسغایفوضےکابیقامدنہاپینےسفوضرکے
رافی  :انباشبر،اوبداؤد،ہبعش،مکحنبرمعفارقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسرےکاپینےسفوضرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دنمسرےکاپینےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 83

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ػٔواٌ بً سليه ،سٌيس ،بً سلنہ ،آل ابً ازر ،ٚمِیرہ ،بً ابی بززہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َسل ََن َة ٔم ًِ آ ٔل ابِ ًٔ اْلِ َ ِز َر ٔ ٌَّ ََ ٚا ِل ُنِٔی َر َة بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َػٔ َِو َ
ََبٔی بُزِ َز َة َوص َُو ٔم ًِ بَىٔی ًَ ِب ٔس َّ
السارٔ ََ ِخب َ َر ُظ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َسأ َ َل َر ُج ْل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل
َح َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ئ ا ِل َب ِ ٔ
ئ َٓإ ٔ ٌِ َت َو َّؿأِىَا بٔطٔ ًَ ٔل ِظ َيا ََ َٓ َي َت َو َّؿأ ُب ٔ َنا ٔ
ل َم ٌَ َيا ا ِل َ٘لٔي َل ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
َح َوى َ ِحنٔ ُ
اہللٔ إٔىَّا ى َ ِز َُ ٛب ا ِل َب ِ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ص َُو َّ
الل ُضو ُر َما ُؤ ُظ ا ِل ٔح ُّل َم ِيت َ ُت ُط
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،وفصاؿ نب میلس ،دیعس ،نب ہملس ،آؽ انب ازفؼ ،ریغمہ ،نب ایب ربدہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہاکیصخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسمہدنمسراکرفس
رکےت ںیہ افر امہرے اپس ےنیپ ےک ےیل اپین وفحمظ تہب مک وہات ےہ ارگ مہ اس ےس فوض رکںیل وت ایپےس رہ اجںیئ وت ایک مہ ایسی
وصرت ںیم دنمسر ےک اپ ین ےسفوض رک ےتکس ںیہ؟آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای دنمسر اک اپین اپک ےہ افر ااکس رمدہ ()یلھچ)
الحؽےہ
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،امکل ،وفصاؿ نب میلس ،دیعس ،نب ہملس ،آؽ انب ازرؼ ،ریغمہ ،نب ایب ربدہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیبنےسفوضرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ذیبنےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 84

راوی  :ہياز ،سلامیٌ بً زاؤزَ ،شیک ،ابوٓزارہ ،ابوزیس ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

یک ًَ ًِ ََبٔی َٓزَ َار َة ًَ ًِ ََبٔی َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ََٕ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا َص َّيا ْز َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َل ُط َل ِي َل َة ا ِلحٔ ًِّ َما فٔی إ ٔ َزا َوت َٔک َٗا َل ىَبٔيذْ َٗا َل َت ِن َز ْة كَي َِّب ْة َو َمائْ ك َ ُض ْور َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َٗا َل
َک َص َّيا ْز ل َِي َل َة ا ِلحٔ ًِّ
ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ََبٔی َزیِ ٕس ََ ِو َزیِ ٕس ََ ٛذا َٗا َل َ ٔ
َش ْ
یک َول َِه یَ ِذ ُ ِ

انہد ،امیلسؿ نب داؤد ،رشکی ،اوبزفارہ ،اوبزدی ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
ت
فملسےنلبلس انجلںیماؿ ےسدرایتفرفامایہک مھاریاھچلگںیمایکےہ؟اوہنں ےناہکذیبنےہآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن
رفامایوجھکراپکےہافراپیناپکرکےنفاالےہاوبداؤدےتہکںیہ ہکرشکیےناسرطحاہکےہع ایبزدیافرزدیافرانہدےنلبلس
انجلاکذترکہںیہنایک افدئہ اکیرفاتیںیمااضہفےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسفوضرفامایلبلسانجلےس
رمادفہراتےہسجںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ںوںیکمیلعتےکےیلرہشےسابرہرشتفیےلےئگےھت
رافی  :انہد،امیلسؿنبداؤد،رشکی،اوبزفارہ،اوبزدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذیبنےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 85

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،زاؤزً ،امز ،حرضت ًل٘نہ رضی اہلل ًيہ

اٌ ٔم ِيِ ُٜه
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب ًَ ًِ َزا ُو َز ًَ ًِ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ٌَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َم ًِ ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اٌ َم ٌَطُ ٔم َّيا ََ َح ْس
َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َل َة ا ِلحٔ ًِّ َٓ َ٘ا َل َما ک َ َ

ومیسنباامسلیع،فبیہ،داؤد،اعرم،رضحتہمقلعریض اہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہلل انبوعسمدریضاہللہنعےس
وپاھچ ہک لبلس انجل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آپ ںیم ےس وکؿ اھت؟ رفامای مہ ںیم ےس وکیئ یھب آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتہناھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،داؤد،اعرم،رضحتہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذیبنےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 86

راوی  :محنس بً بظارً ،بسالزحنً ،بْش بً ميؼور ،ابً جزیخ ،حرضت ًلاء رضی اہلل ًيہ

َک َظ ا ِل ُو ُؿو َئ
ْش بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
ئ ََىَّطُ َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ
ب ٔ َّ
اللب َ ٔن َوال َّيبٔي ٔذ َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ الت َّ َي ُّن َه ََ ًِ َح ُب إلٔ َ َّی ٔم ِي ُط
دمحمنباشب ر،دبعارلنمح،رشبنبوصنمر،انبرججی،رضحتاطعءریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہدفدھافرذیبنےسفوضرکےنوک
رکمفہےتھجمسےھتافررفامےتےھتہکریمےزندکیممیتاسےسرتہبےہ
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،رشبنبوصنمر،انبرججی،رضحتاطعءریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذیبنےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 87

راوی  :محنس بً بظارً ،بسالزحنً ،حرضت ابوخلسہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ََبُو َخل َِس َة َٗا َل َسأ َ ِل ُت ََبَا ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة ًَ ًِ َر ُج ٕل ََ َػابَ ِتطُ َج َيابَ ْة
ل بٔطٔ َٗا َل َلَ
َول َِي َص ً ٔ ِي َس ُظ َمائْ َوً ٔ ِي َس ُظ ىَبٔيذْ ََ َي ِِ َت ٔش ُ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،رضحت اوبدلخہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبااعلہیل ےس وپاھچ ہک اکی صخش وک لسغ یک
رضفرتالقحوہیئگرگماسےکاپساپینںیہنےہاہتبلذیبنےہوتایکفہاسےسلسغرکاتکسےہ؟رفامایںیہن
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،رضحتاوبدلخہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجاکاقتہضوہوتامنزںیہنزپینھاچےئیھ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجاکاقتہضوہوتامنزںیہنزپینھاچےئیھ

جلس  :جلس اول

حسیث 88

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًبساہلل بً ارٗه رضی اہلل ًيہ

اجا ََ ِو ُم ٌِ َتنٔ ّزا
خ َد َح ًّ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِر َٗ ٔه ََى َّ ُط َ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ

ئ َٓإٔنِّی
الؼ ِبحٔ ث ُ َّه َٗا َل ل ٔ َي َت َ٘ َّس ِو ََ َح ُس ُِ ٛه َوذَ َص َب إلٔ َی ا ِل َد ََل ٔ
اٌ ذ َ
اض َوص َُو َی ُؤ ُّم ُض ِه َٓ َل َّنا ک َ َ
َو َم ٌَ ُط ال َّي ُ
َات َی ِوو ٕ ََ َٗ َاو الؼَّ ََل َة َػ ََل َة ُّ
ئ
َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا ََ َرا َز ََ َح ُس ُِ ٛه ََ ٌِ یَ ِذ َص َب ا ِل َد ََل َئ َو َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َٓ ِل َي ِب َسَِ بٔا ِل َد ََل ٔ

َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی ُو َص ِي ُب بِ ًُ َخال ٔ ٕس َو ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙوََبُو َؿ ِن َز َة َص َذا ا ِل َحس َ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
ٔیث ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
یً َر َو ِو ُظ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َٗالُوا ََ ٛنا َٗا َل ُز َصی ِ ْر
َر ُج ٕل َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََ ِر َٗ َه َواْلِ َ ِٛثَرُ َّال ٔذ َ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت دبعاہلل نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ جح ای رمعہ ےک ارادہ ےس ےلکن آپ
ےک اسھت ھچک افر ولگ یھب ےھت افر آپ ایکن اامتم ایک رکےت ےھت اکی دؿ حبص یک امنز وہےن یگل وت آپ ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ
صخش اامتم ےک ےیل آےگ آےئ ہی ہہک رک آپ اضقےئ احتج ےک ےیل اجےن ےگل افر رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکبجمت ںیمےسیسکوکاضقےئاحتجیکرضفرتشیپآاجےئافرامنز
ڑھکیوہیکچوہوتاوکساچےئیہہکےلہپاینپرضفرتےسافرغوہےلاوبداؤدےتہکںیہہکفبیہنباخدل،بیعشنبااحسؼافراوبرمضہ
ےن اس دحثی وک اشہؾ نب رعفہ ےس دنسب رعفہ اکی اےسی صخش ےک فاہطس ےس رفاتی ایک ےہ ہک سج ےن اوکن ہی دحثی رضحت
دبعاہللنبارمقریضاہللہنعےسانسیئےہافرارثکوہنجںےناسدحثیوکاشہؾےسرفاتیایکےہاوہنںےنایسرطحرفاتی
یکسجرطحہکزریہےنرفاتییک
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتدبعاہللنبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجاکاقتہضوہوتامنزںیہنزپینھاچےئیھ

جلس  :جلس اول

حسیث 89

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،مشسز ،محنس بً ًيسی ،یحٌی بً سٌيسٗ ،اسه بً محنس ٛے بَائی ًبساہلل بً محنس

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َو ُم َش َّس ْز َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی ا ِل َن ٌِى َی َٗالُوا َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔی َحزِ َر َة
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗا َل ابِ ًُ ً َٔيسی فٔی َحسٔیثٔطٔ ابِ ًُ ََبٔی بَ ِرکٕ ث ُ َّه َّاا َٔ ُ٘وا ََ ُخو ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس َٗا َل َُّ ٛيا ً ٔ ِي َس
َّ
َّ
َّ
رضة ٔ
ًَائٔظَ َة َٓحٔي َئ ب ٔ َل ٌَا ٔم َضا َٓ َ٘ َاو ا ِل َ٘ا ٔس ُه ي َُؼل ِّی َٓ َ٘ال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ُ٘و ُل ََل ي َُؼلی ب ٔ َح ِ َ
َّ
الل ٌَاو ٔ َو ََل َوص َُو یُ َسآ ٔ ٌُطُ اْلِ َ ِخ َب َثا ٌٔ

ادمح نب دمحم نب لبنح،دسمد ،دمحم نب یسیع ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم ےک اھبیئ دبعاہلل نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اعہشئ
ریض اہلل اہنع ےک اپس ےھت اےنت ںیم اؿ ےک (رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع) ےیل اھکان آای وت اقمس ڑھکے وہ رکامنز زپےنھ ےگل(ہی
دھکی رک) رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےت ےھت ہک بج اھکان احرض وہ وت اھکان اھچڑ رک امنز ہن زپیھ اجےئ افر ایس رطح اس فتق یھب امنز ہن زپیھ اجےئ بج اشیپب ای
اپاخہنیکرضفرتوہ
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،دسمد،دمحمنبیسیع،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحمےکاھبیئدبعاہللنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجاکاقتہضوہوتامنزںیہنزپینھاچےئیھ

جلس  :جلس اول

حسیث 90

راوی  :محنس بً ًيسی ،ابً ًياغ ،حبيب بً ػالح ،یزیس بً َشیح ،ابووی ،حرضت ثوباٌ رضی اہلل ًيہ

رضم ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی و َٕٓی ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَيَّا ٕ
يب بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َیز ٔ َ
غ ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
یس بِ ًٔ ُ َ
َشیِ ٕح ا ِل َح ِ َ
اٌ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ثَ ََل ْث ََل َی ٔح ُّل ْٔلَ َح ٕس ََ ٌِ َئ ٌَِ َل ُضًَّ ََل َی ُؤ ُّو َر ُج ْل َٗ ِو ّما ٓ ََيد ُُّؽ َنٔ َِشطُ
ثَ ِوبَ َ
ئ زُوى َ ُض ِه َٓإ ٔ ٌِ ٓ ٌََ َل َٓ َ٘ ِس َخاى َ ُض ِه َو ََل یَ ِي ُوزُ فٔی َٗ ٌِز ٔبَ ِي ٕت َٗ ِب َل ََ ٌِ َي ِش َتأِذ ٔ ٌَ َٓإ ٔ ٌِ ٓ ٌََ َل َٓ َ٘ ِس َز َخ َل َو ََل ي َُؼل ِّی َوص َُو َح٘ ٔ ًْ
الس ًَا ٔ
ب ٔ ُّ
ٕ
َحًَّی یَ َت َد َّٔ َ
دمحمنبیسیع،انبایعش،بیبحنب اصحل،سیدینبرشحی،اوبیح،رضحتوثابؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک نیت ابںیت ایسی ںیہ س  اک رکان یسک صخش ےک ےیل درتس ںیہن اکی ہی ہک بج فہ اامؾ ےنب وت

رصػاےنپیہےیلداعرکےافردفرسفںےکےیلہنرکےارگ اسےنااسیایکوتوگایاسےنولوگںےکاسھتایختنیکدفرسے
ہی ہک ریغب ااجزت یسک ےک رھگ اھجانکن ارگ اس ےن ااسی ایک وت فہ وگای ریغب ااجزت ادنر سھگ ایگ رسیتے اشیپب اپاخہن ےک فتق امنز ہن
زپےھاہیںکتہکفہافرغہنوہاجےئ
رافی  :دمحمنبیسیع،انبایعش،بیبحنباصحل،سیدینبرشحی،اوبیح،رضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجاکاقتہضوہوتامنزںیہنزپینھاچےئیھ

جلس  :جلس اول

حسیث 91

راوی  :محنوز بً خالس ،احنس بً ًلی ،ثور ،یزیس بً َشیح ،ابووی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رضم ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی و َٕٓی ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌٔ ًَ ًِ
َِم َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َيا ثَ ِو ْر ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس ُّ
یس بِ ًٔ ُ َ
َشیِ ٕح ا ِل َح ِ َ
الشل ٔ ُّ
ٕ
ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلَ َی ٔح ُّل ل ٔ َز ُج ٕل یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاہللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْل ٔ ٔ
خ ََ ٌِ ي َُؼل َِّی َوص َُو َح٘ ٔ ًْ َحًَّی یَ َت َد َّٔ َ

ا ٚى َ ِح َو ُظ ًَل َی َص َذا َّ
ث ُ َّه َس َ
خ ََ ٌِ َی ُؤوَّ َٗ ِو ّما إ ٔ ََّل بٔإٔذِىٔض ٔ ِه َو ََل َی ِد َت ُّؽ َنٔ َِش ُط
اللٔ ِٔى َٗا َل َو ََل َی ٔح ُّل ل ٔ َز ُج ٕل یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاہللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْل ٔ ٔ
ب ٔ َس ًِ َوة ٕزُوى َ ُض ِه َٓإ ٔ ٌِ ٓ ٌََ َل َٓ َ٘ ِس َخاى َ ُض ِه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ٔم ًِ ُسن َ ٔن ََصِ ٔل َّ
يضا ََ َح ْس
الظاو ٔل َِه ي ِ ٔ
ُْش ُِ ٛض ِه ٓ ٔ َ
ومحمد نب اخدل ،ادمح نب یلع ،وثر ،سیدی نب رشحی ،اوبیح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک فہ اشیپب اپاخہن رفےک وہےئ امنز
زپےھاہی ںکتہکفہاؿےسرفاتغاحلصرکےلرھپوثرےنبیبحانباصحلیکدحثییکامدنہیاافلظرفاتیےیکںیہہکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک فہ ولوگں یک رمیض
ےک ریغب ایکن اامتم رکے افر ہی ہک فہ داع ںیم اینپ ذات وک اخص رکے سپ سج ےن ااسی ایک وگای اس ےن اؿ ےک اسھت ایختن یک
اوبداؤدےتہکہکہیدحثیاشؾفاولںیکےہافراسںیمااکنوکیئرشکیںیہن
رافی  :ومحمدنباخدل،ادمحنبیلع،وثر،سیدینبرشحی،اوبیح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکےیلانتکاپیناکیفےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ

فوضےکےیلانتکاپیناکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 92

راوی  :محنس بً ٛثیر ،ہناو ،بً ٗتازہ ،ػٔيہ بيت طيبہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ل بٔالؼَّ ا َٔ َویَ َت َو َّؿأ ُبٔا ِل ُن ِّس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ََبَا ٌُ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َػ ٔٔ َّي َة
َي ِِ َت ٔش ُ
دمحمنبریثک،امہؾ ،نباتقدہ ،ہیفصتنب ہبیش،رضحتاعہشئ ریضاہلل اہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملساکی
اصعاپینےسلسغرکےتےھتافراکیدماپینےسفوض اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکاابؿےنیھباتقدہےسرفاتیایکےہاس
ںیماتقدہےناہکےہہکںیمےنرضحتہیفصریضاہللہنعےسانسےہ
رافی  :دمحمنبریثک،امہؾ،نباتقدہ،ہیفصتنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکےیلانتکاپیناکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 93

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،ہظيه ،یزیس بً ابی زیاز ،ساله بً ابی جٌس ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا یَزٔی ُس بِ ًُ ََبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ََبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ک َ َ
ل بٔالؼَّ ا َٔ َویَ َت َو َّؿأ ُبٔا ِل ُن ِّس
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِِ َت ٔش ُ
ادمح نب دمحم نب لبنح ،میشہ ،سیدی نب ایب زاید ،اس م نب ایب دعج ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکیاصعاپینےسلسغرکےتےھتافراکیدماپینےسفوض
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،میشہ،سیدینبایبزاید،اس منبایبدعج،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکےیلانتکاپیناکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 94

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،حبيبً ،بس ابً تنيه ،حرضت او ًنارہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َفٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َحبٔيبٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَبَّا َز بِ ًَ َتنٔ ٕيه ًَ ًِ
َج َّستٔطٔ َوه ٔ َی َ ُ ُّو ًُ َن َار َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ ََٓأت ُ َٔی بٔإٔىَا ٕئ ٓ ٔيطٔ َمائْ َٗ ِس ُر ث ُ ُلثَ ِی ا ِل ُن ِّس
دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج،ہبعش،بیبح ،ابعد نب میمت ،رضحت اؾ امعرہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
ےنفوضاکارادہایکوتاکیربنتںیماپینالایایگسجںیمدفاہتیئدماپیناھت
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،بیبح،دبعانبمیمت،رضحتاؾامعرہریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکےیلانتکاپیناکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 95

راوی  :محنس بً ػباح ،بزارَ ،شیکً ،بساہلل بً ًيسیً ،بساہلل بً جبیر ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

اٌ ال َّي ٔي ُّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا َ ٔ
یک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ً َٔيسی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َجبِر ٕ ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
َش ْ
َش ٕ
یک َٗا َل
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َو َّؿأ ُبٔإٔىَا ٕ
ل بٔالؼَّ ا َٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو ًَ ًِ َ ٔ
ئ َي َش ٍُ َرك ِ َلی ِ ٔن َو َي ِِ َت ٔش ُ

ًَ ًِ ابِ ًٔ َجبِر ٔبِ ًٔ ًَت ٕ
ٔيک َٗا َل َو َر َوا ُظ ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ً َٔيسی َح َّسثَىٔی َجبِرُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة
ُ
َّ
َک َرك ِ َلی ِ ٔن َٗا َل ََبُو َزا ُوز و
َٗا َل َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َجبِر ٕ َسنٔ ٌِ ُت ََ َن ّشا إَٔل ََى َّ ُط َٗا َل یَ َت َو َّؿأ ب ٔ َن ُّٜو ٕک َول َِه َی ِذ ُ ِ
َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس بِ ًَ َح ِي َب ٕل َي ُ٘و ُل الؼَّ ا َُ َخ ِن َش ُة ََ ِركَا ٕل َوص َُو َػا َُ ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ َوص َُو َػا َُ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
دمحم نب ابصح ،زبار ،رشکی ،دبعاہلل نب یسیع ،دبعاہلل نب ،ریب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساےسیربنتےسفوضرفامےتےھتسجںیمدفرلطاپینآاتاھتافرلسغاکیاصعاپینےسرکےتےھت اوبداؤدےتہکںیہہکاس
دحثیوکہبعشےنرفاتیرکےتوہےئاہکےہہک ھجمےسدبعاہللنبدبعاہللنب،ریبےنایبؿایکےہہکںیمےنرضحتاسنریض
اہللہنعےسانسےہرگماوہنںےنہیاہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیکماپینےسفوضرکےتےھتافراوہنںےنرطلئناک
ذرک ںیہنایکاوبداؤد ےتہکںیہہکایسدحثیوک ییحینبآدؾ ےن رشکیےسرفاتی ایک ےہاسںیم ع انبربج نب کیتعےہاوبداؤد
ےتہکںیہہکیہیدحثیایفسؿےندبعاہللنبٰیسیعےسرفاتییکےہسجںیمدحینثربجنبدبعاہللےہاوبداؤدےتہکںیہہکںیمےن
ادمح نب لبنح وک ہی ےتہک وہےئ انس ےہ ہک اصع اپچن رلط اک وہات ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی انب ایب ذ ب اک اصع ےہ افر یہی اصع
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکاھت

رافی  :دمحمنبابصح،زبار،رشکی،دبعاہللنبیسیع،دبعاہللنب،ریب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمارساػاجزئںیہن
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمارساػاجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 96

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سٌيس ،حرضت ابونٌامہ رضی اہلل ًيہ

ٔيس ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی َن ٌَا َم َة ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ُم َِ َّٔ ٕل َسنٔ ٍَ ابِ َي ُط َي ُ٘و ُل
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َّ
ْص اْلِ َبِ َي َف ًَ ًِ َینٔی ٔن ا ِل َح َّي ٔة إٔذَا َز َخ ِلت َُضا َٓ َ٘ا َل ََ ِی بُى َ َّی َس ِل اہللَ ا ِل َح َّي َة َو َا ٌَ َّوذِ بٔطٔ ٔم ًِ ال َّيارٔ َٓإٔنِّی
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِسأَلُ َ
ک ا ِل َ٘ َِ
وٌ فٔی َّ
ئ
الس ًَا ٔ
َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔىَّطُ َس َيُٜو ٌُ فٔی َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّمةٔ َٗ ِو ْو َي ٌِ َت ُس َ
الل ُضورٔ َو ُّ

ومیسنباامسلیع،امحد،دیعس،رضحتاوباعنہمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبلفغمےناےنپےٹیبوکہیداعامےتگنوہےئ
انساےاہللںیمھجتےسدیفسلحماماتگنوہںتنجیکداینہرطػسجفتقہکںیمتنجںیمدالخوہں(ہینسرکرضحتدبعاہلل
دِھی
ےن) اہک ہک اے ےٹیب اہلل ےس تنج بلط رکف افر م ےس انپہ اموگن ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت
وہےئ انس ےہ ہک رقنعبی اس اتم ںیم اےسی ولگ دیپا وہں ےگ وج اپیک افر داع ںیم ابمہغل رکںی ےگ االسؾ ےن رہ اعمہلم ںیم
ادتعاؽوکدنسپایکےہافرےبادتعایلوکیسکیھباعمہلمںیمدنسپںیہنایکیتحہکاپیکافرداعےکاعمہلمںیمیھب
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیعس،رضحتاوباعنہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھچرطحفوضرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ایھچرطحفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 97

راوی  :مشسز ،یحٌی ،سٔياٌ ،ميؼور ،ہَلل بً يشاٖ ،ابی یحٌی  ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ َح َّسثَ َيا َم ِي ُؼ ْور ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َي َش ٕ
اٖ ًَ ًِ ََبٔی َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اب ٔم ًِ ال َّيارٔ ََ ِسب ٔ ُِوا ا ِل ُو ُؿو َئ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرََی َٗ ِو ّما َوََ ًِ َ٘اب ُ ُض ِه َتلُو ُح َٓ َ٘ا َل َویِ ْل ل ٔ ِ َْل ًِ َ٘ ٔ

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،وصنمر ،الہؽ نب اسیػ ،ایب ییحی ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنھچکولوگں وکداھکی س یک(دفراؿفوض)ازیایں کشخرہیئگ ںیھت افرہیدھکیرکآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایہک
دِھی
رخایبےہازیویںےکےیل میکآگےس،فوضایھچرطحایکرکف
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،الہؽنباسیػ،ایبییحی،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیسنایلتیپےکربنتےسفوضرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیسنایلتیپےکربنتےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 98

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ہظاو ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ل ََىَا
رع َو َة ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُِ ٛي ُت ََُِ َت ٔش ُ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرنٔی َػاح ْٔب لٔی ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َت ِورٕ ٔم ًِ َط َبطٕ
ومیسنباامسلیع،امحد،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسلتیپےکربنتےس
لسغرکےتےھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیسنایلتیپےکربنتےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 99

راوی  :محنس بً ًَلء ،اسح ٙبً ميؼور ،حناز بً سلنہ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ ََ ٌَّ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًَ َم ِي ُؼورٕ َح َّسث َ ُض ِه ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ
دمحمنبالعء،ااحسؼ نبوصنمر،امحد نبہملس،اشہؾ نب رعفہ ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےس(اکیدفرسیدنس ےکاسھت)ایسی یہ
دحثیایبؿیکیئگےہ
رافی  :دمحمنبالعء،اقحسنبوصنمر،امحدنبہملس،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیسنایلتیپےکربنتےسفوضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 100

راوی  :حشً بً ًلی ،ابووليس ،سہل بً حنازً ،بسالٌزیز بً ًبساہلل بً ابوسلنہً ،نزو بً یحٌی  ،حرضت ًبساہلل بً زیس
رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ َح َّناز ٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَز ٔیز ٔبِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َو َس ِض ُ
َ
خ ِج َيا َل ُط َم ّ
ف
ائ فٔی َت ِو ٕر ٔم ًِ ُػ ِ ٕ
بِ ًٔ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َزیِ ٕس َٗا َل َجائ َ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ ِ َ

َٓ َتو َّؿأ َ
َ

نسح نب یلع ،اوبف دیل ،لہس نب امحد ،دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس ،رمعف نب ییحی ،رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفوضےکےیللتیپےک
اکی ربنت ںیم اپین اکنال افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےناس ےسفوض رفامای افدئہ لتیپ اک رگن وچہکن رہنسا وہات ےہ وج وسےن
ےکرگنےکاشمہبےہایسانبرپاابتشہوہاتکساھتہکسجرطحوسےنےکربنتاکاامعتسؽونممعےہایسرطحلتیپےکربنتاکوہاگ
اسایخؽیکرتددیوصقمدےہ
رافی  :نسحنبیلع،اوبفدیل،لہسنبامحد،دبعازعلسینبدبعاہللنباوبہملس،رمعفنبییحی،رضحتدبعاہللنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکرشفعںیممسباہللزپےنھاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکرشفعںیممسباہللزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 101

راوی ٗ :تبيہ بً سٌيس ،محنس بً موسی ،يٌ٘وب بً سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َ
وسی ًَ ًِ َي ٌِ ُ٘ َ
اس َه اہللٔ َا ٌَال َی ًَل َِيطٔ
َک ِ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َػ ََل َة ل ٔ َن ًِ ََل ُو ُؿو َئ َلطُ َو ََل ُو ُؿو َئ ل ٔ َن ًِ ل َِه یَ ِذ ُ ِ

قبئِبہنبدیعس،دمحمنبومیس،وقعیبنبہملس ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکاسصخشیکامنزںیہناکسجفوضںیہنافراسصخشاکفوضںیہنسجےناےکسرشفعںیممسباہللہنزپیھوہ
رافی  :قبئِبہنبدیعس،دمحمنبومیس،وقعیبنبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکرشفعںیممسباہللزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 102

راوی  :احنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً وہب ،حرضت ربيٌہ رضی اہلل ًيہ

الرس ٔح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َّ
يٌ ُة ََ ٌَّ َا ِٔ ٔشی َر َحسٔیثٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
ََک َرب ٔ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
الس َرا َو ِرز ٔ ِّی َٗا َل َوذ َ َ
ل َو ََل یَ ِيؤی ُو ُؿوئّا لٔلؼَّ ََلة ٔ َو ََل ُ ُِش َّل
اس َه اہللٔ ًَل َِيطٔ ََىَّطُ َّال ٔذی یَ َت َو َّؿأ ُ َو َي ِِ َت ٔش ُ
َک ِ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ ُو ُؿو َئ ل ٔ َن ًِ ل َِه یَ ِذ ُ ِ
ل ٔ ِل َح َيابَةٔ
ادمحنبرمعفنب رسح،انب فبہ،رضحترہعیبریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہل فملسیکدحثیذموکرہ ینعیاس صخشاکفوض
ںیہنسجےناےکسرشفع ںیم مسباہللہنزپیھیکک ریس رکےتوہےئرفامایہکااکس ی بلہیہکوجصخشفوضایلسغرکےافراس
فوضےسامنزیکافرلسغےسانجتبدفررکےنیکتینہنرکے(وتااکسفوضافرلسغدرتسہنوہاگ)
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رضحترہعیبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہوھتںوکدوھےئریغباپینےکربنتںیمڈاانل
ابب  :اپیکاکایبؿ
اہوھتںوکدوھےئریغباپینےکربنتںیمڈاانل

جلس  :جلس اول

حسیث 103

راوی  :مشسز ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابورزیً ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َر ٔز ٕ
یً َوََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو ََ َح ُس ُِ ٛه ٔم ًِ َّ
ئ َحًَّی َي ِِ ٔشل ََضا ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ت َٓإٔىَّطُ ََل یَ ِسرٔی ََیِ ًَ بَا َت ِت
الل ِي ٔل ٓ َََل َي ِِنٔ ِص یَ َس ُظ فٔی ِاْلٔىَا ٔ
َی ُس ُظ
دسمد ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوبرزنی ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش رات وک وس رک اےھٹ وت فہ اانپ اہھت اپین ےک ربنت ںیم ہن ڈاےل اہیں کت ہک فہ رات ںیم سک ہگج
راہ
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوبرزنی،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اہوھتںوکدوھےئریغباپینےکربنتںیمڈاانل

جلس  :جلس اول

حسیث 104

ًيسی بً یوىص ،اًنع ،ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :مشسزٰ ،

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌِىٔی
یً
َک ََبَا َر ٔز ٕ
ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َم َّز َتی ِ ٔن ََ ِو ثَ ََلثّا َول َِه َی ِذ ُ ِ
دسمدٰ ،یسیع نب ویسن  ،اشمع ،اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی (اکی دفرسی دنس ےک اسھت) رمفی ےہ اس
ںیمرمنیتافثےہافراسںیماوبرزنیاکذرکںیہنےہ
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اہوھتںوکدوھےئریغباپینےکربنتںیمڈاانل

جلس  :جلس اول

حسیث 105

راوی  :احنس بً ًنزو بً ْسح ،محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

الرس ٔح َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی َمزِ َی َه
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
است َِي َ٘ َى ََ َح ُس ُِ ٛه ٔم ًِ ى َ ِو ٔمطٔ ٓ َََل یُ ِسخٔ ِل
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا ِ
ئ َحًَّی َي ِِ ٔشل ََضا ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
وٖ یَ ُس ُظ
ت َٓإ ٔ ٌَّ ََ َح َس ُِ ٛه ََل یَ ِسرٔی ََیِ ًَ بَا َت ِت یَ ُس ُظ ََ ِو ََیِ ًَ ک َاى َ ِت َت ُل ُ
یَ َس ُظ فٔی ِاْلٔىَا ٔ

ادمحنبرمعفنبرسح،دمحمنبہملس ،انبفبہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
رفامایرکےت ےھتہک بج مت ںیمےسوکیئصخش وسرکاےھٹ وتفہاانپاہھتربنت ںیم ہنڈاےلبج کتہکاس وک نیت رمہبتہن دوھےل
ویکہکنفہںیہناجاتنہکاساکاہھتراتںیماہکںراہایرفامایاہکںرھپاتراہ
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دمحمنبہملس،انبفبہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 106

راوی  :حشً بً ولیً ،بسالززا ،ٚمٌنزً ،لاء بً یزیس ،حنزاٌ بً اباٌ ،حرضت ًثناٌ ُىی رضی اہلل ًيہ ٛے آزاز َکزہ َُلو
حنزاٌ بً اباٌ

یس َّ
اٌ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل ُحل َِوان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َیز ٔ َ
الل ِيثٔ ِّی ًَ ًِ ُح ِن َز َ
اٌ َت َو َّؿأ َ َٓأََفِ َ َْ ًَل َی یَ َسیِطٔ ثَ ََلثّا َٓ َِ َش َل ُض َنا ث ُ َّه َت َن ِـ َن َف
اٌ بِ ًَ ًَ َّٔ َ
اٌ َٗا َل َرََیِ ُت ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ ًَ َّٔ َ
اٌ َم ِول َی ًُ ِث َن َ
بِ ًٔ ََبَ َ
ک ث ُ َّه َم َشحَ َرَِ َس ُط ث ُ َّه ُ ََش َل
رسی ٔم ِث َل َذل ٔ َ
َو ِ
است َ ِيث َ َر ث ُ َّه ُ ََش َل َو ِج َض ُط ث َ ََلثّا َوُ ََش َل َی َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی إلٔ َی ا ِلنٔ ِزٓ َٔ ٙثَ ََلثّا ث ُ َّه ا ِل ُي ِ َ
ک ث ُ َّه َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ ٔم ِث َل ُو ُؿوئٔی َص َذا ث ُ َّه
رسی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َٗ َس َم ُط ا ِل ُي ِنى َی ثَ ََلثّا ث ُ َّه ا ِل ُي ِ َ
َ
َّ
َف اہللُ َل ُط َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَىِبٔطٔ
َٗا َل َم ًِ َت َو َّؿأ ٔم ِث َل ُو ُؿوئٔی َص َذا ث ُ َّه َػلی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ََل یُ َح ِّس ُث ٓ ٔيض ٔ َنا َنٔ َِشطُ ُ َ َ

نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اطعء نب سیدی ،رمحاؿ نب اابؿ ،رضحت امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ رمحاؿ نب اابؿ
ےسرفاتیےہفہرفامےتںیہہکںیمےنرضحتامثعؿریضاہللہنعوکداھکیآپےنفوضایکوتاےنپدفونںاہوھتںوکنیترمہبتاپین
ڈاؽرکدوھای رھپیلکیک افر انکںیماپینڈاالاسےکدعب نیترمہبتہنمدوھای افر نیت رمہبتوینہکںتیمسداانہاہھت دوھایرھپابایں

اہھت یھب ایس رطہقی رپ دوھای رھپ رس رپ حسم ایک رھپ نیت رمہبت دااہایں اپؤں دوھای رھپ ابایں اپؤں یھب ایس رطح دوھای اس ےک دعب
رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح فوض رکےت وہےئ اھکیس ےہ سج
رطحںیمےنمتوکفوضرکےکداھکایےہزینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشریمےرطہقیرپفوضرکےاگافراس
ےک دعب دف رتعک امنز تیحت اولوض اس رطح زپےھ اگ ہک اس ےک دؽ ںیم داین اک وکیئ ایخؽ ہن آےئ وت اہلل اعتیل اس ےک امتؾ ےلھچپ
(ریغصہ)انگہاعمػرفامدےاگ
رافی  :نسح نب فیل ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اطعء نب سیدی ،رمحاؿ نب اابؿ ،رضحت امثعؿ ینغ ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ رمحاؿ
نباابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 107

راوی  :محنس بً مثىی ،ؿحاک بً مدلسً ،بسالزحنً بً ورزاٌ ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت حنزاٌ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا َّ
اٌ َح َّسثَىٔی ََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِبسٔ
الـحَّا ُک بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َو ِر َز َ
َ
اَ ٚو َٗا َل ٓ ٔيطٔ
َک ا ِل َن ِـ َن َـ َة َو ٔاَل ِست ٔ ِيظَ َ
اٌ بِ ًَ ًَ َّٔ َ
ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَىٔی ُح ِن َزا ٌُ َٗا َل َرََیِ ُت ًُ ِث َن َ
َک ى َ ِح َو ُظ َول َِه َی ِذ ُ ِ
اٌ َت َو َّؿأ ٓ ََذ َ َ
و َم َشحَ َرَِس ُط ثَ ََلثّا ث ُ َّه ُ ََش َل رٔ ِجلَيطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّه َٗال َرََیِ ُت َر ُسول اہللٔ ػل َّی اہللُ ًَلَيطٔ وس َّله َتو َّؿأ َصَ ََ ٜذا و َٗال َمً َتو َّؿأ َ
َ
َ َ
َ
ِ
َ
َ َ ِ َ
ِ َ َ َ َ
َک ََ ِم َز الؼَّ ََلة ٔ
زُ َ
وٌ َص َذا ََٔٛا ُظ َول َِه یَ ِذ ُ ِ

دمحمنبینثم،احضکنبدلخم،دبعارلنمحنبفرداؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحترمحاؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
رضحتامثعؿریضا ہللہنعوکفوضیلصاہللہیلعفآہلفملسرکےتوہےئداھکیےہافرذموکرہدحثیایبؿیکرگماسںیمیلکرکےنافر
انکںیماپینڈاےنلاکذرکںیہنایکافراسرفاتیںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسرپنیترمہبتحسمایکافررھپنیت
رمہبتاپؤںدوھےئاسےک دعبرضحتامثعؿریضاہللہنعےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطحفوض
رکےتداھکیےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجاسےسمکفوضرکےاگوتیھباکیفےہ(ینعیاعضاےئفوضوکاجبےئنیت
نیترمہبتدوھےنےکاکیایدفرمہبتدوھےئ)افراسرفاتیںیمامنز(تیحتاولوض)اکذرکںیہنےہ
رافی  :دمحمنبینثم،احضکنبدلخم،دبعارلنمحنبفرداؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحترمحاؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 108

راوی  :محنس بً زاؤز ،زیاز بً یوىص ،سٌيس بً موذٌ حرضت ًثناٌ بً ًبسالزحنً تيِم

اٌ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َزا ُو َز ِاْل ٔ ِس َِ ٜي َس َران ٔ ُّی َح َّسثَ َيا زٔ َیازُ بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ زٔ َیاز ٕ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
ئ ٓ ََس ًَا ب ٔ َنا ٕئ
ال َّز ِح َن ًٔ الت َّ ِي ٔ ِّ
اٌ ُسئ ٔ َل ًَ ًِ ا ِل ُو ُؿو ٔ
ِم َٗا َل ُسئ ٔ َل ابِ ًُ ََبٔی ُمل َِيَ َٜة ًَ ًِ ا ِل ُو ُؿو ٔ
اٌ بِ ًَ ًَ َّٔ َ
ئ َٓ َ٘ا َل َرََیِ ُت ًُ ِث َن َ

است َ ِيث َ َر ث َ ََلثّا َوُ ََش َل َو ِج َضطُ ثَ ََلثّا ث ُ َّه
يـأَة ٕ َٓأ َ ِػ َِاصَا ًَل َی یَ ٔسظ ٔ ا ِل ُي ِنى َی ث ُ َّه ََ ِز َخل ََضا فٔی ا ِل َنا ٔ
َٓأت ُ َٔی بٔنٔ َ
ئ َٓ َت َن ِـ َن َف ثَ ََلثّا َو ِ
رسی ثَ ََلثّا ث ُ َّه ََ ِز َخ َل َی َس ُظ َٓأ َ َخ َذ َم ّ
ائ ٓ ََن َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ َوَُذُى َ ِيطٔ َٓ َِ َش َل ب ُ ُلوى َ ُض َنا
ُ ََش َل َی َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی ثَ ََلثّا َوُ ََش َل َی َس ُظ ا ِل ُي ِ َ
َو ُه ُض َورص َُنا َم َّز ّة َواح َٔس ّة ث ُ َّه ُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ ث ُ َّه َٗا َل ََیِ ًَ َّ
ئ صََ َٜذا َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
وٌ ًَ ًِ ا ِل ُو ُؿو ٔ
الشائٔلُ َ
َو َس َّل َه یَ َت َو َّؿأ ُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََ َحاز ٔ ُ
اٌ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ِّ
ََکوا
یث ًُ ِث َن َ
الؼ َحا ُح ک ُ ُّل َضا َت ُس ُّل ًَل َی َم ِشحٔ ال َّزَ ِ ٔ
ض ََى َّ ُط َم َّز ّة َٓإٔى َّ ُض ِه ذ َ ُ
ََکوا فٔی َُی ِرٔظ ٔ
َکوا ًَ َس ّزا ََ ٛنا ذ َ ُ
ا ِل ُو ُؿو َئ ثَ ََلثّا َو َٗالُوا ٓ َٔيضا َو َم َشحَ َرَِ َس ُط َول َِه َی ِذ ُ ُ
دمحم نب داؤد ،زاید نب ویسن ،دیعس نب ومذؿ رضحت امثعؿ نب دبعارلنمح یمیت ےس رفاتی ےہ ہک انب ایب یلب،ہ ےس فوض ےک قلعتم
درایتف ایک ایگ وت اوھنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحتامثعؿ ریض اہلل ہنع وکداھکی یسک ےن اؿ ےس رطہقی فوض ےک قلعتم درایتف ایک وت
اوھنں ےن اپین وگنماای بت اکی ولاٹ الای ایگ اوھنں ےن اس ولےٹ وک اےنپ داےنہ اہھت رپ اکھجای (ینعی داایں اہھت دوھای) رھپ داےنہ اہھت وک
ربنت ںیم ڈاؽ رک اپینایل نیترمہبت یلکیک افر نیت رمہبتداانہایںاہھت دوھای رھپ ابایںاہھت نیت رمہبت دوھای رھپ(رضحتامثعؿ ریض
اہللہنعےن)ربنتںیماہھتڈاؽرکاپینایلافراےنپرسافراکونںاکادنرفینفریبفینہصحرپاکیرمہبتحسمایکرھپدفونںاپؤںدوھےئ
اس ےک دعب درایتف رفامای ہک فوض ےک قلعتم وپےنھچ فاےل اہکں ںیہ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح فوض
رکےتوہےئد اھکیےہ اوبداؤدےتہکںیہہکفوضےکہلسلسںیموجااحدثیہحیحصرضحتامثعؿریضاہللہنعےسرمفیںیہفہبس
یکبساس رپدالتلرکیت ںیہہکرساکحسماکیرمہبت ےہویکہکنامتؾرافویںےناعضاءفوضاک نیترمہبتدوھان ذرکایکےہرگم رس
ےکحسمےکابرےںیمرصػاانتاہکےہہکرساکحسمایکینعیرسےکحسمںیموکیئدددذرکںیہنایکاسیجہکدرگیاراکؿںیمایکےہ
رافی  :دمحمنبداؤد،زایدنبویسن،دیعسنبومذؿرضحتامثعؿنبدبعارلنمحیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 109

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،يسیً ،بيساہلل ابً ابی زیاز ،حرضت ابوًل٘نہ رضی اہلل ًيہ

وسی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی ََ ِخب َ َرىَا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
َ َ
رسی ث ُ َّه ُ ََش َل ُض َنا إلٔ َی ا ِلُٜو ًَی ِ ٔن َٗا َل ث ُ َّه َم ِـ َن َف
ًَ ِل َ٘ َن َة ََ ٌَّ ًُ ِث َن َ
اٌ َز ًَا ب ٔ َنا ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َٓأَفِ َ َْ ب ٔ َي ٔسظ ٔ ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی ا ِل ُي ِ َ

ََک ا ِل ُو ُؿو َئ ثَ ََلثّا َٗا َل َو َم َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ ث ُ َّه ُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ َو َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو ِ
است َ ِيظَ َ ٙث َ ََلثّا َوذ َ َ
َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ ٔم ِث َل َما َرََیِت ُُنونٔی َت َو َّؿأ ِ ُت ث ُ َّه َس َ
ا ٚى َ ِح َو َحسٔیثٔ الزُّصِز ٔ ِّی َوََ َت َّه
اربامیہنب ومیس،یسیع،دیبع اہللانبایبزاید،رضحتاوبہمقلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتامثعؿ ریضاہللہنعےناپین
وگنماایافرفوضایکوتےلہپداےنہاہھتےسابںیئاہھترپاپینڈاالافردفونںاہوھتںوکوچنہپںکتدوھایرھپیلکیکافرانکںیماپینڈاالنیت
نیترمہبتافراعضاےئفوضوکنیتنیترمہبتدوھےناکذرکایکافررساکحسمایکافردفونںاپؤںدوھےئافررفامایہکںیمےنروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطحفوضایکاھتاسیجہکمتےنےھجماسفتقفوضرکےت
داھکیافرابیقدحثیزرہییکدحثییکامدننایبؿیک(ہیدحثیزرہییکدحثیےسزایدہ)لمکمےہ
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،دیبعاہللانبایبزاید،رضحتاوبہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 110

راوی  :ہاروٌ بً ًبساہلل ،یحٌی بً آزو ،اْسائيلً ،امز بً ط٘ي ٙبً جنزہ ،ط٘ي ٙبً سلنہ ،حرضت سلنہ بً طٔيٙ
رضی اہلل ًيہ

ي ٙبِ ًٔ َسل ََن َة
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ي ٙبِ ًٔ َج ِن َز َة ًَ ًِ َط٘ ٔ ٔ
ل ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ َط٘ ٔ ٔ
ْسائ ٔي ُ
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ

اٌ ُ ََش َل ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ ث َ ََلثّا ثَ ََلثّا َو َم َشحَ َرَِ َس ُط ث َ ََلثّا ث ُ َّه َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ بِ ًَ ًَ َّٔ َ
َٗا َل َرََیِ ُت ًُ ِث َن َ
َّ
ْسائ ٔي َل َٗا َل َت َو َّؿأ َثَ ََلثّا َٓ َ٘ ِم
َو َسل َه ٓ ٌََ َل َص َذا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،ییحی نب آدؾ ،ارس الیئ ،اعرم نب  قیق نب ہرمہ  ،قیق نب ہملس ،رضحت ہملس نب  قیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہفہرفامےتںیہہکںیمےنرضحتامثعؿریضاہللہنعوکداھکیہکاوہنںےندفونںاہھتنیترمہبتدوھےئافر نیتیہرمہبترس

اکحسمایکرھپرضحتامثعؿریضاہللہنعےنرفامایہکںیم ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکااسییہرکےتداھکیےہاوبداؤدےتہکںیہہک
فعیک ےن ارسالیئ ےس اس رفاتی وکایبؿ رکےت وہےئ اہک ےہہک اوہنں ےن نیت نیت رمہبت دوھےن اکذرک ایک ےہ (اقلطم حسم ےک
ےیللقتسموطررپنیترمہبترکےناکذرکںیہنےہ)
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اعرمنب قیقنبہرمہ ،قیقنبہملس،رضحتہملسنب قیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 111

راوی  :مشسز ،ابوًواىہ ،خالس بً ًل٘نہ ،حرضت ًبس خیر رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس َخیِر ٕ َٗا َل ََ َتاىَا ًَل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َو َٗ ِس َػلَّی ٓ ََس ًَا ب ٔ َل ُضورٕ
ُ
َ
َّ
َّ
َٓ ُ٘ ِل َيا َما َي ِؼ َي ٍُ ب ٔ َّ
ئ ًَل َی یَنٔيئطٔ
َفَْ ٔم ًِ ِاْلٔىَا ٔ
الل ُضورٔ َو َٗ ِس َػلی َما یُزٔی ُس إَٔل ل ٔ ُي ٌَ ِّل َن َيا َٓأت َٔی بٔإٔىَا ٕئ ٓ ٔيطٔ َمائْ َوكَ ِش ٕت َٓأ ِ َ
است َ ِيث َ َر ث َ ََلثّا ٓ ََن ِـ َن َف َوىَث َ َر ٔم ًِ ا ِلَّ ِّٕ َٜال ٔذی یَأ ِ ُخ ُذ ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه ُ ََش َل َو ِج َض ُط ث َ ََلثّا ث ُ َّه ُ ََش َل
َٓ َِ َش َل َی َسیِطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّه َت َن ِـ َن َف َو ِ
َی َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی ثَ ََلثّا َوُ ََش َل َی َس ُظ ِّ
ئ ٓ ََن َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ َم َّز ّة َواح َٔس ّة ث ُ َّه ُ ََش َل رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِنى َی
الظ َنا َل ثَ ََلثّا ث ُ َّه َج ٌَ َل َی َس ُظ فٔی ِاْلٔىَا ٔ

ثَ ََلثّا َورٔ ِج َل ُط ِّ
ْس ُظ ََ ٌِ َي ٌِل ََه ُو ُؿو َئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُض َو َص َذا
الظ َنا َل ثَ ََلثّا ث ُ َّه َٗا َل َم ًِ َ َّ

دسمد ،اوبوعاہن ،اخدل نب ہمقلع ،رضحت دبع ریخ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت یلع ریض اہلل ہنع امہرے اہں
رشتفی الےئ آپ ایسفتق امنز ےس افرغ وہےئ ےھت یھبت آپ ےن فوض ےک ےیل اپین بلط ایک ںیم ےن دؽ ںیم وساچ ہک ہتپ ںیہن
آپاپینوکایکرکںیےگویکہکنآپایھبایھبامنزےسافرغوہےئںیہوساچہکاشدیمہوکھچکاھکسانوصقمدوہ اےنتںیماکیربنت
ںیماپینافراکیتشطالایایگوتآپےناسربنتےسداےنہاہھترپاپینڈاالافردفونںاہوھتںوکوچنہپںکتنیترمہبتدوھایرھپیلک
یکافرانکںیماپینڈاالنیتنیترمہبتایسداےنہاہھتےسسجںیماپینےتیلےھترہنیترمہبتہنمدوھایرھپنیترمہبتداانہاہھتافر
نیتیہرمہبتابایںاہھتدوھایرھپربنتںیماہھتڈاؽرک(اپینایل)افراکیرمہبترساکحسمایکرھپداانہاپؤںنیترمہبتدوھایافرابایں
اپؤں نیت رمہبت دوھای افر رفامای وج صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک فوض اک رطہقی ولعمؾ رک ےک وخش وہان اچاتہ ےہ وت فہ رطہقی
یہیےہ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اخدلنبہمقلع،رضحتدبعریخریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 112

راوی  :حشً بً ًلی ،حشین بً ًلی ،زائسہ ،خالس بً ًل٘نہ ،حرضت ًبسخیر رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل ُحل َِوان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل ُح ٌِف ُّٔی ًَ ًِ َزائ ٔ َس َة َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِل َ٘ َن َة ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی ًَ ًِ
ئ َٓأ َ َتا ُظ ا ِل ُِ ََل ُو بٔإٔىَا ٕئ ٓ ٔيطٔ َمائْ َوكَ ِش ٕت َٗا َل
ًَ ِب ٔس َخی ِر ٕ َٗا َل َػلَّی ًَل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ا ِل َِ َسا َة ث ُ َّه َز َخ َل ال َّز ِح َب َة ٓ ََس ًَا ب ٔ َنا ٕ
َ
َ
ئ ٓ ََن ِـ َن َف ثَ ََلثّا
رسی َوُ ََش َل َِ َّٔ ٛيطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّه ََ ِز َخ َل یَ َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی فٔی ِاْلٔىَا ٔ
َفَْ ًَل َی یَ ٔسظ ٔا ِل ُي ِ َ
َٓأ َخ َذ ِاْلٔىَا َئ ب ٔ َي ٔسظ ٔا ِل ُي ِنى َی َٓأ ِ َ
ا ٚا ِل َحس َ
خ ُظ َم َّز ّة ث ُ َّه َس َ
است َ ِيظَ َ ٙثَ ََلثّا ث ُ َّه َس َ
ٔیث
أ َ ٚ
َو ِ
رقی ّبا ٔم ًِ َحسٔیثٔ ََبٔی ًَ َواى َ َة َٗا َل ث ُ َّه َم َشحَ َرَِ َس ُط ُم َ٘ َّس َم ُط َو ُم َؤ ِّ َ
ى َ ِح َو ُظ
نسحنبیلع،نیسحنبیلع،زادئہ،اخدلنبہمقلع،رضحتدبعریخریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتیلعریضاہللہنعحبصیک
امنز زپھرک رہبح ےئگآپ ےن اپین وگنماای اکی زلاک اپین اکربنت افرتشط ےلرک آای آپ ےن اپین اک ربنتداےنہاہھت ںیمایل افر ابںیئ
اہھترپاپینڈاالافردفونںاہوھتںوکنیترمہبتدوھایرھپداانہاہھتربنترکادنرڈاؽرکاپینایلافرنیترمہبتیلکیکافرنیترمہبتانک
ںیماپینڈاالاسےکدعب(اسدحثیےکرافیزادئہےن)اوبوعاہنیکرفاتیےکرقبی رقبیایبؿایک(زادئہےناہک)رھپرضحت
یلعریضاہللہنعےنرسےکاےلگافرےلھچپہصحرپاکیابرحسمایکرھپزادئہےنابیقدحثیاوبوعاہنیکامدننایبؿیک
رافی  :نسحنبیلع،نیسحنبیلع،زادئہ،اخدلنبہمقلع،رضحتدبعریخریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 113

راوی  :محنس بً مثىی ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،مالک بً رعٓلہ ،حرضت ًبسخیر رضی اہلل ًيہ

رع ُٓ َل َة َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس َخیِر ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسثَىٔی ُط ٌِ َب ُة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َمال ٔ َ
ک بِ ًَ ُ ِ

ُ
ئ َٓ َِ َش َل َی َسیِطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّه َت َن ِـ َن َف َم ٍَ ٔاَل ِست ٔ ِيظَ ا ٔٚ
رکس ٕ ٓٔی َٓ َ٘ ٌَ َس ًَل َِيطٔ ث ُ َّه َتُ َٔی بُٜٔوزٕ ٔم ًِ َما ٕ
َرََیِ ُت ًَل ٔ ًّيا َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ َت َٔی ب ٔ ُ ِ

ََک ا ِل َحس َ
ٔیث
ب ٔ َنا ٕ
ئ َواح ٔ ٕس َوذ َ َ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امکل نب رعہطف ،رضحت دبعریخ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم داھکی ہک
رضحت یلعریضاہللہنعےکےیلرکیسالیئیئگآپاسرپھٹیبےئگاسےکدعباپیناکاکیایپہلالایایگسجےسآپےننیترمہبت
اہھتدوھےئرھپاکییہولچےسیلکیکافرانکںیماپینڈاالافر(ہبعشےنآےگوپری)دحثیایبؿیک
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امکلنبرعہطف،رضحتدبعریخریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 114

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابونٌيه ،ربيٌہ ،ميہال بً ًنزو ،حرضت زر بً حبيع رضی اہلل ًيہ

يٌ ُة ا ِل َٔ ٜيان ٔ ُّی ًَ ًِ ا ِلنٔ ِي َضا ٔل بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ زٔ ِّر بِ ًٔ حُب َ ِي ٕع ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ََبُو نُ ٌَ ِي ٕه َح َّسثَ َيا َرب ٔ َ
َّ
َّ
َک ا ِل َحس َ
ٔیث َو َٗا َل َو َم َشحَ ًَل َی َرَِ ٔسطٔ َحًَّی
ًَل ٔ ًّيا َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َو ُسئ ٔ َل ًَ ًِ ُو ُؿو ٔ
ئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
اٌ ُو ُؿو ُئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َّط َوُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ ث َ ََلثّا ث َ ََلثّا ث ُ َّه َٗا َل صَ ََ ٜذا ک َ َ
َل َّنا َي ِ٘ ُ ِ
امثعؿنبایبہبیش،اوبمیعن،رہعیب،اہنمؽنبرمعف،رضحتزرنبشیبحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتیلعریض
اہللہنعےس انسبجہک اؿ ےسوضحریلصاہللہیلعفآہل فملسیک تیفیکفوضےکابرےںیمدرایتف ایکایگوت(رضحت زرنبشیبح
ریضاہللہنعےن)فوضفایلوپریدحثیایبؿیک(اہتبلاسںیمہیااضہفایکہک)اوہنںےنرساکحسمایکاہیںکتہکاپینےنکپٹفاالیہ
اھتافرنیترمہبتدفونںاپؤںدوھےئرھپرفامایوضحریلصاہللہیلعفآہلفملساکفوضااسییہاھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبمیعن،رہعیب،اہنمؽنبرمعف،رضحتزرنبشیبحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 115

راوی  :زیاز بً ایوبً ،بيساہلل بً موسیَّٓ ،ط ،ابوَفوہ ،حرضت ابوًبسالزحنً بً ابی ليلی

َف َو َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی َٗا َل
اللوس ُّٔی َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َ
وب ُّ
َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ ََ ُّی َ
وسی َح َّسث َ َيا ٓ ِ ْ
َّٔط ًَ ًِ ََبٔی َ ِ
َرََیِ ُت ًَلٔيا َرضٔی اہللُ ًَ ِي ُط َتو َّؿأ َ َٓ َِ َش َل و ِجض ُط ث َ ََلثّا وُ ََش َل ذ ٔ َرا ًَيطٔ ثَ ََلثّا و َم َشحَ بٔزَِ ٔسطٔ واح َٔس ّة ث ُ َّه َٗال َص ََ ٜذا َتو َّؿأ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
َ
َ
َ
ًّ

َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
زایدنباویب،دیبعاہللنبومیس،رطف،اوبرففہ،رضحتاوبدبعارلنمحنبایبیلیلےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتیلعریضاہلل
ہنعوکفوضرکےتوہےئداھکیاوہنںےننیترمہبتاانپرہچہدوھایافرنیترمہبتوینہکںکتاہھتدوھےئافراکیرمہبترساکحسمایک
رھپرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطحفوضایکاھت
رافی  :زایدنباویب،دیبعاہللنبومیس،رطف،اوبرففہ،رضحتاوبدبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 116

ابوحيہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :مشسز ،ابوتوبہ ،ابواحوؾً ،نزو بً ًوٌ ،ابواسح ،ٙحرضت ٓ

ؾ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َََ ًِ ًَ ٙبٔی
ؾ ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََبُو َت ِوبَ َة َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّي َة َٗا َل َرََیِ ُت ًَل ٔ ًّيا َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ َت َو َّؿأ َ ٓ ََذ ََ
َک ُو ُؿوئ َ ُط ک ُ َّلطُ ثَ ََلثّا ثَ ََلثّا َٗا َل ث ُ َّه َم َشحَ َرَِ َسطُ ث ُ َّه ُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ إلٔ َی
ا ِلَ ٌِ َٜبی ِ ٔن ث ُ َّه َٗا َل إٔى َّ َنا ََ ِحب َ ِب ُت ََ ٌِ َُرٔ َیِ ُٜه ك ُ ُض َور َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دسمد ،اوبوتہب ،اوباوحص ،رمعف نب وعؿ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت اوبذ ّبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل
ہنع وک فوض رکےت داھکی ےہ اؿ اک وپرا فوض نیت نیت رمہبت اھت (ینعی اوہنں ےن امتؾ اعضاےئ فوض نیت نیت رمہبت دوھےئ) رھپ رس اک
حسمایکرھپدفونںاپؤںونخٹںکتدوھےئاسےکدعب(رضحتیلعریضاہللہنع)رفامایہکریمیوخاشہیھتہکمتولوگںوکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکرطہقیفوضداھکؤں
رافی  :دسمد،اوبوتہب،اوباوحص،رمعفنبوعؿ،اوباقحس،رضحتاوبذ ّبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 117

راوی ً :بسالٌزیز بً یحٌی  ،محنس ،ابً سلنہ ،محنس ،بً اسح ،ٙمحنس بً كلحہ بً یزیس بً رکاىہ ،حرضت ابً رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ كَ ِل َح َة بِ ًٔ
ض َٗا َل َز َخ َل ًَل َ َّی ًَل ٔ ٌّی َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی كَالٔبٕ َو َٗ ِس ََص َِز َا ٚا ِل َنا َئ ٓ ََس ًَا
َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ُرکَاى َ َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ا ِل َد ِو ََلن ٔ ُّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اٌ یَ َت َو َّؿأ ُ َر ُسو ُل اہللٔ
ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓأ َ َت ِي َيا ُظ ب ٔ َت ِورٕ ٓ ٔيطٔ َمائْ َحًَّی َو َؿ ٌِ َيا ُظ بَی ِ َن یَ َسیِطٔ َٓ َ٘ا َل یَا ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
ض ََ ََل َُر َ
ٕکَ َ
ٔیک َِ ٛي َ
َ
َّ
َّ
َ َ
ُ َ
خی ث ُ َّه
َفَْ ب ٔ َضا ًَل َی اْلِ ُ ِ َ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ُٗل ُِت بَل َی َٗا َل َٓأ ِػغی ِاْلٔىَا َئ ًَل َی َیسٔظ ٔ َٓ َِ َشل ََضا ث َّه َ ِز َخ َل یَ َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی َٓأ ِ َ
َرض َب ب ٔ َضا ًَل َی َو ِجضٔطٔ ث ُ َّه
ئ َجنٔي ٌّا َٓأ َ َخ َذ بٔض ٔ َنا َح ِٔ َي ّة ٔم ًِ َما ٕ
است َ ِيث َ َر ث ُ َّه ََ ِز َخ َل َی َسیِطٔ فٔی ِاْلٔىَا ٔ
ئ ٓ ََ
ُ ََش َل َِ َّٔ ٛيطٔ ث ُ َّه َت َن ِـ َن َف َو ِ
الثاىٔي َة ث ُ َّه َّ
َّ
ئ ٓ ََؼب ََّضا ًَل َی
ک ث ُ َّه ََ َخ َذ ب ٔ َِّٔ ٜطٔ ا ِل ُي ِنى َی َٗ ِب َـ ّة ٔم ًِ َما ٕ
الثال ٔ َث َة ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ََ ِل َ٘ َه إٔبِ َضا َم ِيطٔ َما ََٗ َِب َل ٔم ًِ َُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه َ
اػ َيتٔطٔ َٓت َ َر ََ ٛضا َا ِشت َ ُّن ًَل َی َو ِجضٔطٔ ث ُ َّه ُ ََش َل ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ إلٔ َی ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ی ِ ٔن ث َ ََلثّا ثَ ََلثّا ث ُ َّه َم َشحَ َرَِ َس ُط َو ُه ُض َور َُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه ََ ِز َخ َل
ىَ ٔ
ک َٗا َل ُٗل ُِت
َی َسیِطٔ َجنٔي ٌّا َٓأ َ َخ َذ َح ِٔ َي ّة ٔم ًِ َما ٕ
خی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ئ ٓ ََ
َرض َب ب ٔ َضا ًَل َی رٔ ِجلٔطٔ َوٓ َٔيضا ال َّي ٌِ ُ
ل َٓ َٔ َتل ََضا ب ٔ َضا ث ُ َّه اْلِ ُ ِ َ

َوفٔی ال َّي ٌِ َلی ِ ٔن َٗا َل َوفٔی ال َّي ٌِ َلی ِ ٔن َٗا َل ُٗل ُِت َوفٔی ال َّي ٌِ َلی ِ ٔن َٗا َل َوفٔی ال َّي ٌِ َلی ِ ٔن َٗا َل ُٗل ُِت َوفٔی ال َّي ٌِ َلی ِ ٔن َٗا َل َوفٔی ال َّي ٌِ َلی ِ ٔن َٗا َل
ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ َط ِي َب َة ي ُِظب ٔ ُط َحس َ
ٔیث ًَل ٔ ٕٓی ْٔلَى َّ ُط َٗا َل ٓ ٔيطٔ َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َو َم َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ َم َّز ّة

َواح َٔس ّة َو َٗا َل ابِ ًُ َوصِبٕ ٓ ٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َو َم َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ ثَ ََلثّا

دبعازعلسینبییحی،دمحم،انبہملس،دمحم،نبااحسؼ،دمحمنبہحلطنبسیدینبراکہن،رضحتانبریضاہللہنعےسرفاتیےہفہرفامےت
ںیہہکریمےاپسرضحت یلعریضاہللہنعرشتفی الےئہکبجآپاشیپبےسافرغوہرکرشتفیالےئےھت آپےنفوضےک
ےیل اپین اماگن انچہچن مہ اکی ربنت ںیم اپین الےئ افر اؿ ےک اسےنم رھک دای آپ ےن اہک اے انب ابعس ریض اہلل ہنع ایک ںیم مت وک ہن
داھکؤںہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطحفوضرکےتےھت؟ںیمےناہکرضفروترضحتیلعریضاہللہنعربنتاکھجرکاےنپ
(داےنہ)اہھترپاپینڈاالافراوکسدوھایرھپداانہاہھتربنتںیمڈاؽرکاپینایلافرابںیئاہھترپڈاؽرکدفونںاہوھتںوکوچنہپںکتدوھای
رھپیلکیک افرانکںیماپینڈاالاسےک دعبدفونںاہھتربنت ںیمڈاؽرک ولچرھبرکاپینایل افراےنپہنم رپڈاال رھپدفونں اوگنوھٹں وک
اکونںےکادنراسےنمےکرخرپریھپارھپدفرسیرمہبتااسی یہایکرھپداےنہاہھت ںیماکی ولچاپینےلرکاشیپین رپڈاالافراوکسرہچہ
رپاتہبوہاوھچڑدایرھپنیترمہبتدفونںاہھتوینہکںکتدوھےئرھپرسرپافراکونںیکتشپرپحسمایکرھپدفونںاہھتربنتںیمڈاؽ
رک ولچ رھب اپین اےنپ اپؤں رپ امرااس احؽ ںیمہک فہ اپؤں ںیم وجات ےنہپ وہےئ ےھت افراس ولچ ےک اپین ےس اپؤں رزگرک دوھےئ انب
ابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنرضحتیلعریضاہللہنعےسوپاھچہکایکاپؤںدوھانآپےنوجاتےنہپےنہپایکاھت؟رفامایاہں
وجاتےنہپےنہپںیمےنرھپوپاھچایکوجاتےنہپےنہپ؟رفامایاہںوجاتےنہپےنہپںیمےنشمدیااسفتسرایکہکایکوجاتےنہپےنہپ؟وجابالماہں
وجات ےنہپ ینہپ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہبیش ےس انب رججی یک رفاتی رضحت یلع ریض اہللہنع یک ذموکرہ دحثی ےس اشمہب ےہ سجںیم

اجحج انب دمحم ےن انب رججی ےس لقن ایک ےہ ہک آپ ےن رس اک حسم اکی رمہبت ایک افر انب فبہ ےن (رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک
دحثیںیم)انبرججیےکفاہطسےسنیترمہبتحسملقنایکےہ
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحم،انبہملس،دمحم،نباقحس،دمحمنبہحلطنبسیدینبراکہن،رضحتانبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 118

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالکً ،نزو بً یحٌی ً ،بساہلل بً زیس بً ًاػهً ،نزو بً یحٌی مازنی

اػ ٕه َوص َُو
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ یَ ِحٌَی ا ِل َنازٔن ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َٗا َل ل ٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت َو َّؿأ ُ َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اہللٔ
ٕکَ َ
َج ُّس ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َی ِحٌَی ا ِل َنازٔن ٔ ِّی َص ِل َا ِش َت ٔلي ٍُ ََ ٌِ تُز ٔ َیىٔی َِ ٛي َ
بِ ًُ َزیِ ٕس َنٌه ٓ ََس ًَا بٔو ُؿو ٕ َ
است َ ِيث َ َر ثَ ََلثّا ث ُ َّه ُ ََش َل َو ِج َض ُط ثَ ََلثّا ث ُ َّه ُ ََش َل
َفَْ ًَل َی َی َسیِطٔ َٓ َِ َش َل یَ َسیِطٔ ث ُ َّه َت َن ِـ َن َف َو ِ
َِ
َ
ئ َٓأ ِ َ
َی َسیِطٔ َم َّز َتی ِ ٔن َم َّز َتی ِ ٔن إلٔ َی ا ِلنٔزِ َٓ َ٘ی ِ ٔن ث ُ َّه َم َشحَ َرَِ َس ُط ب ٔ َي َسیِطٔ َٓأَٗ َِب َل بٔض ٔ َنا َوََ ِزبَ َز بَ َسََ ب ٔ ُن َ٘ َّسو ٔ َرَِ ٔسطٔ ث ُ َّه ذَ َص َب بٔض ٔ َنا إلٔ َی ََٗٔا ُظ ث ُ َّه
َر َّزص َُنا َحًَّی َر َج ٍَ إلٔ َی ا ِل َنکَا ٌٔ َّال ٔذی بَ َسََ ٔم ِي ُط ث ُ َّه ُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ
دبع اہلل نب ہملسم  ،امکل ،رمعف نب ییحی ،دبعاہلل نب زدی نب اعمص ،رمعف نب ییحی امزین اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن
دبعاہلل نب زدی ےس وج ہک رمعف نب ییحی امزین ہک دادا ےھت اہک ہک ایک آپ ےھجم داھک ےتکس ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطح
فوض ایک رکےت ےھت؟ دبع اہلل نب زدی ےن اہکاہںاس ےک دعب اوہنں ےنفوض ےک ےیلاپین وگنماای افر اےنپدفونںاہوھتں رپ اڈن ال رھپ
اوکندوھایرھپیلکیکافرانکںیماپینڈاالنیتنیترمہبت،رھپنیترمہبترہچہدوھایرھپدفونںاہھتدوھےئدفدفرمہبتوینہکںکت،رھپ
دفونں اہوھتں ےس رس رپ حسم ایک ینعی ےلہپ دفونں اہوھتں وک آےگ ےس ےھچیپ یک اجبن ےل ےئگ افر رھپ ےھچیپ ےس آےگ یک اجبن الےئ
ینعیرسےکاسےنمفاےلہصحےسحسمرشفعایکافراہوھتں وکدگیکتالےئ افررھپایسہگجولاٹالےئاہجںےسحسم رشفعایک اھت
افراسےکدعبدفونںاپؤںدوھےئ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،رمعفنبییحی،دبعاہللنبزدینباعمص،رمعفنبییحیامزین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 119

راوی  :مشسز ،خالس ًنزو بً یحٌی ً ،بساہلل بً زیس بً ًاػهً ،نزو بً یحٌی مازنی

اػ ٕه ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َی ِحٌَی ا ِل َنازٔن ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ٔ
ََک ى َ ِح َو ُظ
ل ذَل ٔ َ
ٕ َواح َٔسة ٕ َئ ٌَِ ُ
است َ ِيظَ َٔ ٙم ًِ َٓ ٕ ٛ
ٓ ََن ِـ َن َف َو ِ
ک ثَ ََلثّا ث ُ َّه ذ َ َ
دسمد ،اخدل رمعف نب ییحی ،دبعاہلل نب زدی نب اعمص ،رمعف نب ییحی امزین اےنپ فادل ےس افر فہ دبعاہلل نب زدی ےس نب اعمص ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اکی یہ ولچ ےس یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر نیت رمہبت ااسی یہ ایک رھپ ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح
ایبؿیک
رافی  :دسمد،اخدلرمعفنبییحی،دبعاہللنبزدینباعمص،رمعفنبییحیامزین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 120

راوی  :احنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً وہبً ،نزو بً حارث ،حباٌ بً واسٍ ،حرضت ًبساہلل بً زیس بً ًاػه مازنی

َّاٌ بِ ًَ َوا ٔس ٍٕ َح َّسثَطُ ََ ٌَّ ََبَا ُظ َح َّسثَ ُط ََى َّ ُط
الرسحٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ََ ٌَّ َحب َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َّ
َّ
َک ُو ُؿوئ َ ُط َو َٗا َل َو َم َشحَ
َسنٔ ٍَ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َزیِسٔ بِ ًٔ ًَ ٔ
اػ ٕه ا ِل َنازٔن ٔ َّی َی ِذ ُ ُ
َک ََى َّ ُط َرََی َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
َرَِ َس ُط ب ٔ َنا ٕئ َُی ِر ٔٓ َِـ ٔل َی َسیِطٔ َوُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ َحًَّی ََ ِن َ٘اص َُنا

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،ةحؿنبفاعس،رضحتدبعاہللنبزدی نباعمصامزینےسرفاتیےہہکاوہنں
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیےہاوہنںےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکایبؿرکےتوہےئاہکہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرساکحسمایناپینےل رکایک(ینعیاساپین ےسحسمںیہن ایکوجاہھت ںیمےلہپ ےساگلوہااھت)افر دفونں
اپؤںوک(رزگرک)دوھایاہیںکتہکاوکنابلکلاصػفافشػانبدای
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،ةحؿنبفاعس،رضحتدبعاہللنبزدینباعمصامزین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 121

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،ابومِیرہ ،حرضت م٘ساو بً مٌسیرکب ٛيسی

رضم ٔ ُّی َسنٔ ٌِ ُت
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسث َ َيا ََبُو ا ِل ُنِٔی َرة ٔ َح َّسثَ َيا َ ٔ
رحیزْ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِي َ َ
رس َة ا ِل َح ِ َ
َک َب ا ِل ِٔ ٜيس َّٔی َٗا َل َتُ َٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َ َٓ َِ َش َل َِ َّٔ ٛيطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّه
ا ِلنٔ ِ٘ َس َاو بِ ًَ َم ٌِسٔی َ ٔ
است َ ِيظَ َ ٙثَ ََلثّا َوُ ََش َل َو ِج َض ُط ث َ ََلثّا ث ُ َّه ُ ََش َل ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ ثَ ََلثّا ثَ ََلثّا ث ُ َّه َم َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ َوَُذُى َ ِيطٔ هَ اصٔزٔص َٔنا
َت َن ِـ َن َف َو ِ
َوبَاكٔئض ٔ َنا
ادمح نب دمحم نب لبنح ،اوبریغمہ ،رضحت دقماؾ نبدعمرکیب دنکی ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس
فوضاکاپینالایایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکوتےلہپدفونںاہوھتںوکوچنہپںکتنیترمہبتدوھایافررھپرہچہوکنیترمہبت
دوھایرھپنیتنیترمہبتدفونںاہوھتںوکدوھایرھپنیترمہبتیلکیکافرانکںیماپینڈاالرھپرساکحسمایکافراکونںاکیھبادنرافرابرہ
ےس
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،اوبریغمہ،رضحتدقماؾنبدعمرکیبدنکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 122

راوی  :محنوز بً خالس يٌ٘وب بً ٌٛب ،وليس بً مشله ،رحیز بً ًثناًٌ ،بسالزحنً بً ميرسہ ،م٘ساو بً ًسی،
حرضت م٘ساو بً مٌسیرکب ٛيسی

اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
وب بِ ًُ ٌَِ ٛبٕ اْلِ َى ِ َلاك ٔ ُّی َل ِٔ ُو ُط َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ َ ٔ
رحیز ٔبِ ًٔ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس َو َي ٌِ ُ٘ ُ
َک َب َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ َٓ َل َّنا بَ َل َّ َم ِشحَ
رس َة ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ بِ ًٔ َم ٌِسٔی َ ٔ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َم ِي َ َ
َرَِ ٔسطٔ َو َؿ ٍَ َِ َّٔ ٛيطٔ ًَل َی ُم َ٘ َّسو ٔ َرَِ ٔسطٔ َٓأ َ َم َّزص َُنا َحًَّی بَ َل َّ ا ِل ََ٘ٔا ث ُ َّه َر َّزص َُنا إلٔ َی ا ِل َنکَا ٌٔ َّال ٔذی بَ َسََ ٔم ِيطُ َٗا َل َم ِح ُنو ْز َٗا َل

ََ ِخب َ َرنٔی َ ٔ
رحیزْ

ومحمدنباخدلوقعیبنبع ،،فدیلنبملسم،رحسینبامثعؿ،دبعارلنمحنبرسیمہ،دقماؾنبددی،رضحتدقماؾنبدعمرکیب
دنکیےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفوضرکےتوہےئداھکیےہوتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

فوض رکےت وہےئ رس ےک حسم رپ  ےچنہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ دفونں ںویلیھتں وک رس ےک اےلگ ہصح رپ رھک رک اوکن ےھچیپ یک
رطػ الےئ اہیں کت ہک دگی کت چنہپ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہوھتں وک فاسپ ایس ہگج الےئ اہجں ےس آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حسم رشفع ایک اھت اس دحثی ےک اکی رافی ومحمد ےن ایبؿ ایک ےہ ہک (فدیل نب ملسم ےن) ظفل اربخین اک
ااضہفرکےکاربخینرحسیلقنایکےہ
رافی  :ومحمد نباخدلوقعیب نبع ،،فدیل نبملسم،رحسی نبامثعؿ،دبعارلنمح نبرسیمہ،دقماؾ نبددی ،رضحتدقماؾ نب
دعمرکیبدنکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 123

راوی  :محنوز بً خالس ،ہظاو بً خالس ،وليس ،محنوز بً خالس اور ہظاو بً خالس

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َوصٔظَ ُاو بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َياز ٔ َٗا َل َو َم َشحَ بٔأُذُى َ ِيطٔ هَ اصٔزٔص َٔنا

َوبَاكٔئض ٔ َنا َزا َز صٔظَ ْاو َوََ ِز َخ َل ََ َػابٔ ٌَ ُط فٔی ٔػ َنا ٔر َُذُى َ ِيطٔ

ومحمد نب اخدل ،اشہؾ نب اخدل ،فدیل ،ومحمد نب اخدل افر اشہؾ نب اخدل اسہقب رفاتی ےک ومضمؿ ےک لقن رکےن ںیم اافتؼ رکےت
وہےئ ایبؿ ایک ہک فدیل ےن ذموکرہ ایس دنس ےک اسھت دحثی ایبؿ یک افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن دفونں اکونں ےک اظرہ
فابنطدفونںرطػاکحسمایکافراشہؾےنہیااضہفایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکؿےکوسراخںیماویلگنںوکدالخرفامای
رافی  :ومحمدنباخدل،اشہؾنباخدل،فدیل،ومحمدنباخدلافراشہؾنباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 124

راوی  :مومل بً ٓـل ،وليس بً مشله ،مِیرہ بً َفوہ ،یزیس بً ابومالک ،مٌاویہ ،ابو اَلزہز النِیرہ بً َفوہ رضی اہلل
ًيہ ،یزیس بً ابی مالک رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ا ِل َ َّ
ئ َح َّسث َ َيا ََبُو اْلِ َ ِز َصز ٔا ِل ُنِٔی َرةُ بِ ًُ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ

ض ََ ٛنا َرََی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َو َّؿأ ُ َٓ َل َّنا بَ َل َّ َرَِ َس ُط
َ َِف َو َة َو َیزٔی ُس بِ ًُ ََبٔی َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ُم ٌَاو ٔ َی َة َت َو َّؿأ َلٔل َّيا ٔ
َّ
َّ
ََغ َٖ ََغ َٓ ّة ٔم ًِ َما ٕ َّ
َّط ث ُ َّه َم َشحَ ٔم ًِ
َّط ا ِل َنا ُئ ََ ِو کَا َز َي ِ٘ ُ ُ
ئ َٓ َتلَ٘اصَا بٔ ٔظ َنالٔطٔ َحًی َو َؿ ٌَ َضا ًَل َی َو َس ٔم َرَ ِ ٔسطٔ َحًی َٗ َ َ
َ ِ
خظ ٔإلٔ َی ُم َ٘ َّس ٔمطٔ
خظ ٔ َو ٔم ًِ ُم َؤ َّ ٔ
ُم َ٘ َّس ٔمطٔ إلٔ َی ُم َؤ َّ ٔ
وملم نب لضف ،فدیل نب ملسم ،ریغمہ نب رففہ ،سیدی نب اوبامکل ،اعمفہی ،اوب االزرہ اریغملہ نب رففہ ریض اہلل ہنع ،سیدی نب ایب امکل
ریضاہلل ہنع ےس رفاتی ےہہکہکرضحتاعمفہیریض اہللہنع ےنولوگںوک داھکےن ےکےیلفوضایک اسیج ہکاوہنں ےنیبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکرکےتداھکیاھتبجرسےکحسمکت ےچنہوتابںیئاہھتےساکیولچاپینےلرکرسےکدرایمینہصحرپڈاالاہیں
کتہکاپینےنہباگلایےنہبےکرقبیوہایگرھپحسمایکآےگےسےھچیپیکرطػافرےھچیپےسآےگیکرطػ
رافی  :وملمنبلضف،فدیلنبملسم،ریغمہنبرففہ،سیدینباوبامکل،اعمفہی،اوباالزرہاریغملہنبرففہریضاہللہنع،سیدینبایب
امکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 125

راوی  :محنوز بً خالس ،حرضت وليس بً مشله رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َياز ٔ َٗا َل َٓ َت َو َّؿأ َث َ ََلثّا ث َ ََلثّا َوُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ بٔ َِی ِر ٔ ًَ َسز ٕ
ومحمد نب اخدل ،رضحت فدیل نب ملسم ریض اہلل ہنع ےس ذموکرہ ابال دنس ےکاسھت رفاتی ےہ ہک(رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع ےن)

فوضایکنیتنیترمہبت(ینعیامتؾاعضاءنیتابر)افردفونںاپؤںدوھےئافررافیےندددذرکںیہنایک
رافی  :ومحمدنباخدل،رضحتفدیلنبملسمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 126

راوی  :مشسز ،بْشب مٔـلً ،بساہلل بً محنس بً ً٘يل ،حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء

فا َئ َٗال َِت
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ
يل ًَ ًِ ُّ
الزبَ ِّي ٍٔ ب ٔ ِيتٔ ُم ٌَوِّذ ٕابِ ًٔ ًَ ِ َ

َّ ِ
َّ
َک ِت ُو ُؿو َئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
کَ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َیأت ٔي َيا َٓ َح َّسثَت ِ َيا ََى َّ ُط َٗا َل ا ِسٔ ُٜيی لٔی َو ُؿوئّا ٓ ََذ َ َ
َ
است َ ِيظَ ََ ٙم َّز ّة َو َو َّؿأ َ َی َسیِطٔ ث َ ََلثّا ثَ ََلثّا َو َم َشحَ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت ٓ ٔيطٔ َٓ َِ َش َل َِ َّٔ ٛيطٔ ثَ ََلثّا َو َو َّؿأ َو ِج َض ُط ثَ ََلثّا َو َم ِـ َن َف َو ِ
خ َرَِ ٔسطٔ ث ُ َّه ب ٔ ُن َ٘ َّس ٔمطٔ َوبٔأُذُى َ ِيطٔ ک ٔ ِلت َِيض ٔ َنا ُه ُضورٔص َٔنا َوب ُ ُلوىٔض ٔ َنا َو َو َّؿأ َرٔ ِجل َِيطٔ ثَ ََلثّا ثَ ََلثّا َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ب ٔ َزَِ ٔسطٔ َم َّز َتی ِ ٔن ب ٔ ُن َؤ َّ ٔ

َو َص َذا َم ٌِى َی َحسٔیثٔ ُم َش َّسز ٕ

دسمد ،رشبنب لضفم ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس امہرےاپسرشتفیالےتےھترعیبےنفاہعقایبؿایکہکاکیرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفوضےکےیلاپینالؤ
رعیبےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفوضاکرطہقیایبؿرکےتوہےئاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیترمہبتاہھت ےچنہ
کتافرنیترم ہبتہنمدوھایافراکیرمہبتیلکیکافراکی رمہبتانکںیماپینڈاالافرنیترمہبتدفونںاہھتدوھےئافردفابررس اک
حسم ایک اس رطح ہک ےلہپ ےھچیپ ےس رشفع ایک افر رھپ آےگ ےس رھپ دفونں اکونں اک حسم ایک ادنر افر ابرہ افر نیت رمہبت دفونں اپؤں
دوھےئاوبداؤدےتہکںیہہکدسمدیکرفاتیےک ینعینعیومضمؿفی بلیہیےہاغًابلدسمدےکایبؿرکدہاافلظایدںیہنرےہ
رافی  :دسمد،رشببلضفم،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 127

راوی  :اسح ٙبً اسنٌيل ،سٔياٌ ،حرضت ابً ً٘يل

ْش َٗا َل ٓ ٔيطٔ َو َت َن ِـ َن َف
يل ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ ُي َِیِّرُ َب ٌِ َف َم ٌَانٔی بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
است َ ِيث َ َر ثَ ََلثّا
َو ِ
ااحسؼ نب اامسلیع ،ایفسؿ ،رضحت انب لیقع ےس یھب ہی رفاتی ذموکر ےہ سج ںیم رشبیک دحثی ےس ضعب ہگج االتخػ ےہ اس
دحثیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیترمہبتیلکیکافرنیترمہبتانکںیمڈاال
رافی  :اقحسنبالیعمس،ایفسؿ،رضحتانبلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 128

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،یزیس بً خالس ،ليث ابً ًحَلًٌ ،بساہلل بً محنس بً ً٘يل ،حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء
رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل َض ِن َسانٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
ُّ
فا َئ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ ًَ ٔ ِي َس َصا ٓ ََن َشحَ ال َّزَ ِ َض ک ُ َّل ُط ٔم ًِ َ ِرق ٌٔ
ًَ٘ ٔ ٕ
يل ًَ ًِ ُّ
الزبَ ِّي ٍٔ ب ٔ ِيتٔ ُم ٌَوِّذ ٕابِ ًٔ ًَ ِ َ
َح ُک َّ
الظ ٌِز ٔکُلِّ ىَاح َٔي ٕة ل ٔ ُن ِي َؼبِّ َّ
َّ
الظ ٌِز ٔ ََل یُ َ ِّ
الظ ٌِ َز ًَ ًِ َص ِي َئتٔطٔ

ہبیتق نب دیعس ،سیدی نب اخدل ،ثیل انب الجعؿ ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،رضحت رعیب تنب وعمذنب رفعاء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنا ؿےکاسےنمفوضایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپرےرساکحسمایکاسرطح
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرساکحسمافرپےسرشفعرکےتافرابولںیکرفشرپرسےکرہہصحکتاہھتےلاجےتنکیلابولںوک
اینپہگجےسرحتکہندےتی
رافی  :ہبیتقنبدیعس،سیدینباخدل،ثیلانبالجعؿ،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاءریضاہلل ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 129

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،برک ابً مرض ،ابً ًحَلًٌ ،بساہلل بً محنس بً ً٘يل ،حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء رضی
اہلل ًيہ

يل ََ ٌَّ ُربَ ِّي ٍَ ب ٔ ِي َت
رض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا بَ ِ ْ
رک َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َ َ
فا َئ ََ ِخب َ َر ِت ُط َٗال َِت َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َو َّؿأ ُ َٗال َِت ٓ ََن َشحَ َرَ ِ َس ُط َو َم َشحَ َما ََٗ َِب َل
ُم ٌَوِّذ ٕ ابِ ًٔ ًَ ِ َ

ٔم ِي ُط َو َما ََ ِزبَ َز َو ُػ ِسُ َِيطٔ َوَُذُى َ ِيطٔ َم َّز ّة َواح َٔس ّة

ہبیتقنبدیعس،رکبانبرضم،انبالجعؿ،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاءریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفوضرکےتوہےئداھکیےہاؿاکایبؿےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنحسمایکرس
رپآےگافرےھچیپافرویٹپنکںرپافراکونںرپاکیرمہبت

رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبانبرضم،انبالجعؿ،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 130

راوی  :مشسزً ،بساہلل بً زاؤز ،سٔياٌ بً سٌيس ،ابً ً٘يل ،حرضت ربيٍ

الزبَ ِّي ٍٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
يل ًَ ًِ ُّ

اٌ فٔی یَسٔظ ٔ
َو َس َّل َه َم َشحَ ب ٔ َزَ ِ ٔسطٔ ٔم ًِ ٓ َِـ ٔل َما ٕئ ک َ َ

دسمد،دبعاہللنبداؤد،ایفسؿنبدیعس،انبلیقع،رضحترعیبےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسرسرپاسرتیےسحسمایک
وجاؿےکاہھتںیمیچبرہیئگیھت
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،ایفسؿنبدیعس،انبلیقع،رضحترعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 131

راوی  :ابزاہيه بً سٌيس ،وٛيٍ ،حشً بً ػالحً ،بساہلل بً محنس بً ً٘يل ،حرضت ربيٍ بيت مٌوذبً ًفاء رضی اہلل
ًيہ

الزبَ ِّي ٍٔ ب ٔ ِيتٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
يل ًَ ًِ ُّ
فا َئ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ ََٓأ َ ِز َخ َل إ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ فٔی ُح ِح َز ِی َُذُى َ ِيطٔ
ُم ٌَوِّذ ٕابِ ًٔ ًَ ِ َ
اربامیہنبدیعس،فعیک،نسحنباصحل،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاءریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکافراینپاویلگنںوکاکؿےکوسراخںیمڈاال
رافی  :اربامیہنبدیعس،فعیک،نسحنباصحل،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 132

راوی  :محنس بً ًيسی ،مشسزً ،بسالوارث ،ليث كلحہ بً مْصٖ ،حرضت كلحہ ٛے زازاٌٛب بً ًنزورضی اہلل ًيہ

ْص ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َو ُم َش َّس ْز َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ث ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ُم َ ِّ
ٖ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل
َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِن َشحُ َرَ ِ َس ُط َم َّز ّة َواح َٔس ّة َحًَّی بَ َل َّ ا ِل َ٘ َذا َل َوص َُو ََ َّو ُل ا ِل ََ٘ٔا َو َٗا َل ُم َش َّس ْز َم َشحَ

َ
َرَِ َس ُط ٔم ًِ ُم َ٘ َّس ٔمطٔ إلٔ َی ُم َؤ َّ ٔ َّ
ُ
ِ
رک ُظ َٗا َل ََب ُو َزا ُوز و
خظ ٔ َحًی ََ ِ َ
خ َد َی َسیِطٔ ٔم ًِ َت ِحتٔ َذُى َ ِيطٔ َٗا َل ُم َش َّس ْز َٓ َح َّسث ُت بٔطٔ َی ِحٌَی َٓأى ِ َ َ
رک ُظ َو َي ُ٘و ُل إ ٔ ِیع َص َذا كَ ِل َح ُة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ
َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ابِ ًَ ًُ َي ِي َي َة َز ًَ ُنوا ََىَّطُ ک َ َ
اٌ یُ ِي ٔ ُ

دمحمنبیسیع،دسمد،دبعاولارث،ثیلہحلطنبرصمػ،رضحتہحلطےکداداع ،نبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرمہبترساکحسمرکےتےھتاہیںکتہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرگدؿےکرسےکتچنہپاجےتےھت دسمدیکرفاتیںیمویںےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرساکحسمایک
آےگےسےھچیپکتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونںاہوھتںوکاکونںےکےچینےساکنال دسمدےناہکےہہکںیم
ےن ہی دحثی ییحی ےس ایبؿ یک اوہنں ےن اےس رکنم اہک اوبداؤد ےتہک ںیہ ںیم ےن اامؾ ادمح نب لبنح ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک املعء اک
ایخؽےہہکانبہنییعاسدحثیےسااکنررکےتںیہافرفہےتہکےھتہکہیرطقیدنسینعیہحلطع اہیبع دجہایکزیچوہیتےہ؟ینعی
ایکسوکیئتیثیحںیہنےہ
رافی  :دمحمنبیسیع،دسمد،دبعاولارث،ثیلہحلطنبرصمػ،رضحتہحلطےکداداع ،نبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 133

راوی  :سً بً ًلی ،یزیس بً ہاروًٌ ،باز بً ميؼورً ،رکمہ ،بً خالس ،سٌيس بً جبیرحرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم َة بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ
وٌ ََ ِخب َ َرىَا ًَبَّازُ بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ض َرََی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت َو َّؿأ ُٓ ََذ ََ
َک ا ِل َحس َ
ٔیث ک ُ َّل ُط ثَ ََلثّا ثَ ََلثّا َٗا َل َو َم َشحَ ب ٔ َزَ ِ ٔسطٔ َوَُذُى َ ِيطٔ
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َم ِش َح ّة َواح َٔس ّة
نسح نب یلع ،سیدی نب اہرفؿ ،ابعد نب وصنمر ،رکعہم ،نب اخدل ،دیعس نب ،ریبرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت وہےئ داھکی ےہ (اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن)
دحثیذرکیکافراںیمسامتؾاعضاےئفوضوکنیتنیترمہبتدوھانذرکایکافراہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرسافراکونںاکاکی
یہحسمایکاھت
رافی  :نسنبیلع،سیدینباہرفؿ،ابعدنبوصنمر،رکعہم،نباخدل،دیعسنب،ریبرضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفوضیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 134

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حناز ،مشسزٗ ،تيبہ حناز بً زیس ،سياٌ بً ربيٌہ ،طہز بً حوطب ،ابوامامہ ،حرضت
ابوامامہ رضی اہلل ًيہ

يٌ َة ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ٔس َيا ٌٔ بِ ًٔ َرب ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِن َش ُح
َک ُو ُؿو َئ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ک َ َ
َح ِو َطبٕ ًَ ًِ ََبٔی َ ُ َما َم َة َوذَ َ َ
رح ٕب َي ُ٘ولُ َضا ََبُو َ ُ َما َم َة َٗا َل ُٗت َ ِي َب ُة َٗا َل َح َّنا ْز ََل ََ ِزرٔی ص َُو ٔم ًِ
ا ِل َنأ ِ َٗی ِ ٔن َٗا َل َو َٗا َل اْلِ ُذُىَا ٌٔ ٔم ًِ ال َّزَِ ٔ
ض َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
يٌ َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز
َٗ ِو ٔل ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِو ٔم ًِ ََبٔی َ ُ َما َم َة َي ٌِىٔی ٗٔؼَّ َة اْلِ ُذُىَی ِ ٔن َٗا َل ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ًِ ٔس َيا ٌٕ ََبٔی َرب ٔ َ

يٌ َة
يٌ َة ُِ ٛي َي ُت ُط ََبُو َرب ٔ َ
َوص َُو ابِ ًُ َرب ٔ َ

امیلسؿنبرحب،امحد،دسمد،ہبیتقامحدنبزدی،انسؿنبرہعیب،رہشنبوحبش،اوباامہم،رضحتاوباامہمریضاہللہنعےنیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یکفوض اک ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسآوھکنں ےک وقلحں وک المایرکےت ےھت افر اہک ہک
رف امایدفونںاکؿرساکہصحںیہامیلسؿانبرحباکایبؿےہہکہیوقؽ(ہکاکؿرساکہصحںیہ)اوباامہماکےہافرہبیتقاکایبؿےہہک
رضحتامحدرفامےتےھتہک ںیمںیہناجاتنہکہیوقؽسک اکےہیبنیلصاہللہیلعفآہل فملساکایاوباامہماک؟افرہبیتق ےن(اجبےئانسؿ
نبرہعیبےک)ع انسؿایب رہعیبرفاتیایکےہ اوبداؤد ےتہکںیہہکفہانبرہعیبںیہ افرایکنتینکاوبرہعیبےہینعیدفونںاوقاؽ
ںیم وکیئ اعترض ںیہن ےہ اؿ ےک فادل اک انؾ رہعیب ےہ لھدا انب رہعیب انہک حیحص ےہ افر تینک اوبرہعیب ےہ لھدا اوبرہعیب انہک یھب حیحص
ےہ
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،دسمد،ہبیتقامحدنبزدی،انسؿنبرہعیب،رہشنبوحبش،اوباامہم،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعضاےئفوضاکنیتنیترمہبتدوھان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اعضاےئفوضاکنیتنیترمہبتدوھان

جلس  :جلس اول

حسیث 135

راوی  :مشسز ،ابوًواىہ ،موسی ،بً ابی ًائظہً ،نزو بً طٌيب ،ابيہ حرضت طٌيب

وسی بِ ًٔ ََبٔی ًَائٔظَ َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ََ ٌَّ َر ُج َّل ََتَی ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ُم َ
الل ُضو ُر ٓ ََس ًَا ب ٔ َنا ٕئ فٔی إٔىَا ٕئ َٓ َِ َش َل َِ َّٔ ٛيطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّه ُ ََش َل َو ِج َض ُط ثَ ََلثّا ث ُ َّه
ٕ ُّ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ َِ ٛي َ

ُ ََش َل ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّه َم َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ َٓأ َ ِز َخ َل إ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ َّ
الشبَّا َح َتی ِ ٔن فٔی َُذُى َ ِيطٔ َو َم َشحَ بٔإٔبِ َضا َم ِيطٔ ًَل َی هَ اصٔز ٔ َُذُى َ ِيطٔ
َوب ٔ َّ
الشبَّا َح َتی ِ ٔن بَاك ًَٔ َُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه ُ ََش َل رٔ ِجل َِيطٔ ث َ ََلثّا ث َ ََلثّا ث ُ َّه َٗا َل صَ ََ ٜذا ا ِل ُو ُؿو ُئ ٓ ََن ًِ َزا َز ًَل َی َص َذا ََ ِو َن َ٘ َؽ َٓ َ٘ ِس ََ َسا َئ

َوهَ ل ََه ََ ِو هَ ل ََه َوََ َسا َئ

دسمد ،اوبوعاہن ،ومیس ،نب ایب اعہشئ ،رمعف نب بیعش ،اہیب رضحت بیعش ےک ےٹیب رمع ریض اہلل ہنع اےنہ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا
دبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہلل ہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافررعضایکہک
اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض اکرطہقی ایک ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اکی ربنت ںیم اپین وگنماای ےلہپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیترمہبتاہھتدوھےئرھپنیترمہبترہچہدوھایرھپنیترمہبتوینہکںکتاہھتدوھےئاسےکدعب
رس اک حسم ایک افر دفونں اہوھتں یک شھادت فایل اویلگنں وک اکونں ےک وسراخ ںیم ڈاال افر دفونں اہوھتں ےک اوگنوھٹں ےس اکونں ےک

افرپہصحرپحسمایکافرشھادتفایلاویلگنںےساکؿےکادنرفینہصحرپحسمایکرھپنیترمہبتدفونںاپؤںدوھےئافررفامایہیلمکم

فوضےہسپوجوکیئاسرپزایدیترکےاگوت انیقیاس ےن رباایکافر اےنپ افرپ ملظایکای (ہی رفامایہک)اس ےناےنپافرپ ملظایک افرربا
ایک
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،ومیس،نبایباعہشئ،رمعفنببیعش،اہیبرضحتبیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعضاےئفوضاکدفدفرمہبتدوھان
ابب  :اپیکاکایبؿ

اعضاےئفوضاکدفدفرمہبتدوھان

جلس  :جلس اول

حسیث 136

راوی  :محنس بً ًَلء ،زیس ،ابً حبا بً ،بسالزحنً بً ثوباًٌ ،بساہلل بً ٓـل ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ َح َّسثَ َيا َزیِ ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُح َب ٔ
اب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ثَ ِوبَ َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ َم َّز َتی ِ ٔن َم َّز َتی ِ ٔن
ِم ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ
دمحم نب العء ،زدی ،انب ةح ب ،دبعارلنمح نب وثابؿ ،دبعاہلل نب لضف ،ارعج ،اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکدفدفرمہبت(ینعیاعضاےئفوضوکدفدفرمہبتدوھای)
رافی  :دمحمنبالعء،زدی،انبةحب،دبعارلنمحنبوثابؿ،دبعاہللنبلضف،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اعضاےئفوضاکدفدفرمہبتدوھان

جلس  :جلس اول

حسیث 137

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،ہظاو بً سٌس ،زیس ،حرضت ًلاء بً يشار رضی اہلل اٌالی ًيہ سے روایت ےہ
ٛہ حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسث َ َيا َزیِ ْس ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت َو َّؿأ ُٓ ََس ًَا بٔإٔىَا ٕئ ٓ ٔيطٔ َمائْ َٓاُِت َ َر َٖ
َل َيا ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
ٕکَ َ
ض ََتُ ٔح ُّب َ
وٌ ََ ٌِ َُرٔ َیِ ُٜه َِ ٛي َ
خی َٓ َِ َش َل ب ٔ َضا
َغ َٓ ّة ب ٔ َي ٔسظ ٔ ا ِل ُي ِنى َی َٓ َت َن ِـ َن َف َو ِ
خی َٓ َح َن ٍَ ب ٔ َضا َی َسیِطٔ ث ُ َّه ُ ََش َل َو ِج َض ُط ث ُ َّه ََ َخ َذ َ ُ ِ َ
است َ ِيظَ َ ٙث ُ َّه ََ َخ َذ َ ُ ِ َ
َِ

ئ ث ُ َّه َنٔ ََف َی َس ُظ ث ُ َّه َم َشحَ ب ٔ َضا َرَ ِ َس ُط
رسی ث ُ َّه َٗ َب َف َٗ ِب َـ ّة ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
َی َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی ث ُ َّه ََ َخ َذ َ ُ ِ َ
خی َٓ َِ َش َل ب ٔ َضا َی َس ُظ ا ِل ُي ِ َ
ل ث ُ َّه َم َش َح َضا ب ٔ َي َسیِطٔ َی ٕس ٓ َِو َ ٚا ِل َ٘ َسو ٔ َو َی ٕس
خی ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
َف َّغ ًَل َی رٔ ِجلٔطٔ ا ِل ُي ِنى َی َوٓ َٔيضا ال َّي ٌِ ُ
َوَُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه َٗ َب َف َٗ ِب َـ ّة َ ُ ِ َ
ئ ََ
ک
رسی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َت ِح َت ال َّي ٌِ ٔل ث ُ َّه َػ َي ٍَ بٔا ِل ُي ِ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،اشہؾ نب دعس ،زدی ،رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس
ریضاہللہنعےنمہےسرفامایہکایکمتوکہیابتدنسپےہہکںیموکمتیلمعوطررپرکےکداھکؤں،ہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
سکرطحفوض ایکرکےت ےھت؟رھپاوہنں ےناکیربنت ںیماپینوگنماایافرداےنہاہھت ےساکی ولچاپینےل رکیلکیکافرانک ںیم

اپینڈاالرھپدفونںاہوھتںےسولچںیماپینرکیلہنمدوھایرھپاکیولچںیماپینےلرکداانہاہھتدوھایرھپاکیولچںیماپینےلرکابایں
اہھتدوھایرھپاکیولچںیماپینےلرکاوکسکنیھپدایافراسےسرسافراکونںاکحسمایکرھپاکیولچںیماپینےلرکاےنپداےنہاپؤں
رپڑھچکایلہکبجاپؤںںیموجاتاھترھپاکیاہھتےساپؤںےکافرپحسمایکاسرطحہکاکیاہھتدقؾےکافرپافردفرسااہھتوجےت
ےکےچیناھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،اشہؾنبدعس،زدی،رضحتاطعءنباسیرریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعضاےئفوضوکاکیاکیرمہبتدوھان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اعضاےئفوضوکاکیاکیرمہبتدوھان

جلس  :جلس اول

حسیث 138

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياٌ ،زیس بً اسله ،حرضت ًلاء بً يشار رضی اہلل ًيہ

ض َٗا َل ََ ََل َ ُ ِخبٔرُ ُِ ٛه
اٌ َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ًُ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشارٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َت َو َّؿأ َ َم َّز ّة َم َّز ّة
ب ٔ ُو ُؿو ٔ
دسمد،ییحی،ایفسؿ،زدینباملس،رضحتاطعءنباسیرریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسریضاہللہنعےنرفامایہک
ایکںیممتوکہناتبؤںہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکفوضےسیکوہاتاھت؟افراسےکدعباوہنںےنفوضایکاکیاکیرمہبت
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،زدینباملس،رضحتاطعءنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلکرکےنافرانکںیماپینڈاےنلےکےیلاگلاگلاپینانیل
ابب  :اپیکاکایبؿ
یلکرکےنافرانکںیماپینڈاےنلےکےیلاگلاگلاپینانیل

جلس  :جلس اول

حسیث 139

راوی  :حنيس بً مشٌسہ ،مٌتنز ،حرضت كلحہ رضی اہلل ًيہ

َک ًَ ًِ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َز َخل ُِت َي ٌِىٔی ًَل َی
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا ُم ٌِ َتنٔ ْز َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ل َِي ّثا َی ِذ ُ ُ
ل بَی ِ َن ا ِل َن ِـ َن َـةٔ
ل ٔم ًِ َو ِجضٔطٔ َول ٔ ِح َيتٔطٔ ًَل َی َػ ِسرٔظ ٔ ََ
َفََیِ ُتطُ َئ ِٔؼ ُ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو یَ َت َو َّؿأ ُ َوا ِل َنا ُئ َي ٔشي ُ
َو ٔاَل ِست ٔ ِيظَ ا ٔٚ
دیمح نب دعسمہ ،رمتعم ،رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےن رفاتی ایک وباہطس فادل اےنپ دادا ےس فہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقفوض رکرےہےھتافراپینآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسداڑیھافررہچہےسآرکہنیسرپہہبراہاھتافرںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیلکرکےنافرانکںیماپینڈاےنلےک
ےیلاگلاگلاپینایلاھت (اانحػےکزندکییہیرطہقیالضفےہ)
رافی  :دیمحنبدعسمہ،رمتعم،رضحتہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکںیماپینڈاؽرکڑھج
ابب  :اپیکاکایبؿ
انکںیماپینڈاؽرکڑھج

جلس  :جلس اول

حسیث 140

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابوزىاز ،ارعد ،احرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
إٔذَا َت َو َّؿأ َََ َح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ِح ٌَ ِل فٔی ََ ِن ٔٔطٔ َم ّ
ائ ث ُ َّه ل ٔ َي ِيثُرِ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،ارضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایبجمتںیمےسوکیئصخشفوضرکےوتےلہپانکںیماپینڈاےلافررھپاوکسےکٹھ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزاند،ارعج،ارضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
انکںیماپینڈاؽرکڑھج

جلس  :جلس اول

حسیث 141

راوی  :ابزاہيه بً موسی ،وٛيٍ ،ابً ابی ذئبٗ ،اري ابی ُلٔاٌ ،حرضت ابً ًباض

ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َاٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وسی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ َٗارٔ ٕي ًَ ًِ ََبٔی ُ ََلٔ َ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
است َ ِيثٔرُوا َم َّز َتی ِ ٔن بَال ٔ َِ َتی ِ ٔن ََ ِو ثَ ََلثّا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِ
اربامیہ نب ومیس ،فعیک ،انب ایب ذ ب ،اقرظ ایب افطغؿ ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکانکںیماپینڈاؽرکاسوکدفاینیترمہبتوخبایھچرطحاصػرکف
رافی  :اربامیہنبومیس،فعیک،انبایبذ ب،اقرظایبافطغؿ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
انکںیماپینڈاؽرکڑھج

جلس  :جلس اول

حسیث 142

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،یحٌی بً سليه ،اسنٌيل بً ٛثیرً ،اػه ل٘يم بً ػبرہ

اػ ٔه بِ ًٔ َل٘ ٔ ٔيم بِ ًٔ َػب ِ َر َة
یً َٗالُوا َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ًَ ٔ
آخ َ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس فٔی َ ٔ

ًَ ًِ ََبٔيطٔ َل٘ ٔ ٔيم بِ ًٔ َػب ِ َر َة َٗا َل ُِ ٛي ُت َوآ َٔس بَىٔی ا ِل ُن ِي َتٔ ِٔٔ ََ ٙو فٔی َو ِٓ ٔس بَىٔی ا ِل ُن ِي َتٔ ٔٔ ٙإلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
َٓ َل َّنا َٗ ٔس ِم َيا ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل َِه نُ َؼاز ٔ ِٓ ُط فٔی َم ِيزٔلٔطٔ َو َػا َز ِٓ َيا ًَائٔظَ َة َُوَّ ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن َٗا َل َٓأ َ َم َز ِت

َل َيا ب ٔ َدز ٔ َیزة ٕٓ َُؼي ٔ ٌَ ِت َل َيا َٗا َل َوَُت ٔي َيا بٔ٘ ٔ َيا َٕ َول َِه َي ُ٘ ِل ُٗت َ ِي َب ُة ا ِل٘ ٔ َيا ََ َوا ِل٘ ٔ َيا َُ َّ
الل َب ُٔ ٓ ٙيطٔ َت ِن ْز ث ُ َّه َجا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َص ِل ََ َػبِت ُِه َط ِيئّا ََ ِو َ ُ ٔم َز َلِ ُٜه بٔظَ ِي ٕئ َٗا َل ُٗ ِل َيا َن ٌَ ِه یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل َٓب َ ِي َيا ى َ ِح ًُ َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ
وض إٔذِ َز َٓ ٍَ الزَّاعٔی َُ َي َن ُط إلٔ َی ا ِل ُن َزا ٔح َو َم ٌَ ُط َس ِد َل ْة َت ِي ٌَزُ َٓ َ٘ا َل َما َو َّل ِس َت َیا ُٓ ََل ٌُ َٗا َل بَ ِض َن ّة َٗا َل
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُجلُ ْ

یس
ک َذبَ ِح َياصَا َل َيا َُ َي ْه ٔمائ َ ْة ََل ى ُزٔی ُس ََ ٌِ َتز ٔ َ
َٓاذِبَحِ َل َيا َمکَاى َ َضا َطا ّة ث ُ َّه َٗا َل َلَ َت ِح ٔشب َ َّن َول َِه َي ُ٘ ِل َلَ َت ِح َشب َ َّن ََىَّا ٔم ًِ ََ ِجل ٔ َ
َٓإٔذَا َو َّل َس الزَّاعٔی بَ ِض َن ّة َذبَ ِح َيا َمکَاى َ َضا َطا ّة َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ لٔی ا ِم َزََ ّة َوإ ٔ ٌَّ ف ٔی ل ٔ َشاى ٔ َضا َط ِيئّا َي ٌِىٔی ا ِل َب َذا َئ َٗا َل

ک ٓ َٔيضا َخی ِ ْر ٓ ََش َتٔ ٌَِ ِل َوَلَ
ٓ ََل ِّل ِ٘ َضا إٔذّا َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َل َضا ُػ ِح َب ّة َولٔی ٔم ِي َضا َول َْس َٗا َل ٓ َُن ِز َصا َي ُ٘و ُل ً ٔوِ َضا َٓإ ٔ ٌِ َی ُ
ئ َٗا َل ََ ِسب ٔ ِّ ا ِل ُو ُؿو َئ َو َخ ِّل ِل بَی ِ َن اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ
ک َٓ ُ٘ل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ ِخب ٔ ِرنٔی ًَ ًِ ا ِل ُو ُؿو ٔ
َا ِ ٔ
ک َ ُ َم َّي َت َ
رضب ٔ َ
رض ِب هَ ٌٔي َي َت َ
ک َِ َ ٛ
وٌ َػائ ّٔنا
َوبَال ٔ ِّ فٔی ٔاَل ِست ٔ ِيظَ ا ٔ ٚإ ٔ ََّل ََ ٌِ َتَ ُٜ

یئ
ہبیتقنبدیعس،ییحینبمیلس،اامسلیعنبریثک،اعمصطیقلنبربصہےسرفاتیےہہکںیمینب یفقاکامندنئہاھتایاہکںیماسفدف ںیم
اشلم اھت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےئ وت آپ اےنپ اقمؾ رپ وموجد ںیہن ےھت ہکلب رھگ رپ اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ
وموجدںیھت رضحتاعہشئےنامہرےےئلزخریہ(اکی مسقاکاھکان)انبےناکمکحدایوتفہامہرےےئلایتررکدایایگافر امہرےےئل
اکیڑبی ٹیلپ ںیمالایایگ ہبیتق ےنٹیلپ اکذرکںیہن ایک ہکلبہیاہک ہکامہرے ےئلوجھکرفں اکاکیقابؼ(ڑبی ٹیلپ) الایایگاس ےک
ت
دعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئ آپےندرایتفرفامایہکایکمتولوگںےنھچکاھکای؟ایہیرفامایہکایک مھارےےئل
یسک زیچ ےک انبےن اک مکح دای ایگ مہ ےن اہک اہں ای روسؽ اہلل! طیقل نب ربصہ ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس
ےھٹیب وہےئ ےھتہک ااچکن رچفااہ رکبایں ےل رک ابڑےیک رطػالچ اےکساپس اکی رکبی اک ہچب اھت وجالچ راہ اھت آپ ےن رفامایاے
رچفاےہ! ایک دیپا وہا ےہ؟ (ینعی اھٹپ ےہ ای ایھٹپ؟) اس ےن اہک ایھٹپ آپ ےن رفامای اس ےک دبہل ںیم امہرے ےئل اکی رکبی ذحب رک
ت
ےک ال اس ےک دعب رفامای ہک مت ہی رہسگ ہن انھجمس ہک اس وک مہ ےن ضحم مھاری اخرط ذحب ایک ےہ ہکلب اس یک الص فہج ہی ےہ ہک
امہرے اپس وس رکبایں ںیہ افرںیمہاس ےس زایدہیک رضفرت ںیہن ےہ سپ بج وکی ایھٹپ دیپا وہیت ےہ وت مہ اس ےک دبہل اکی
رکبی ذحب رک دےتی ںیہ ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ! ریمی ویبی ےہ افر فہ دب زابؿ ےہ (اتبےیئ ںیم اس ےک اسھت ایک
اعمہلم رکفں؟ آپ ےن رفامای بت مت اس وک الطؼ ددیف ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روس ؽ! اکی دمت کت ریما افر اس اک
اسھتراہےہ افرریمااکیہچبیھبےہ وتآپےنرفامای اسوکتحیصنرکفافراھجمسؤاھجبؤ ارگاسںیمالھبیئےہوتھجمساجےئیگ
(افر رفامای ہک) اینپ ویبی وک اخدہم ایولڈنی یکرطح ہن امرف اس ےک دعب ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم لمکمفوض اک
رطہقی اتبےیئ آپ ےن رفامایفوض ایھچ رطح رکف (ینعی امتؾ اعضاء کت اپین اچنہپؤ افر امتؾ اعضاء وک نیت رمہبت دؤو افر رس افر دفونں
اکونں اک حسم رکف) افر (اےنپ اپؤں افر اہوھتں یک) اویلگنں اک الخؽ رکف افر انک ںیم اپین ڈاؽ رک اس وک وخب ایھچ رطح اصػ رکف
رشبہکیطمترفزہدارہنوہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ییحینبمیلس،الیعمسنبریثک،اعمصطیقلنبربصہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
انکںیماپینڈاؽرکڑھج

جلس  :جلس اول

حسیث 143

راوی ً٘ :بہ بً مرکو ،یحٌی بً سٌيس ،ابً جزیخ ،اسنٌيل بً ٛثیرً ،اػه بً ل٘يم بً ػبرہ

اػ ٔه بِ ًٔ َل٘ ٔ ٔيم بِ ًٔ
ل بِ ًُ َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ًَ ٔ
رکو ٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًُ ُم ِ َ

َک َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َٓل َِه َی ِيظَ ِب ََ ٌِ َجا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َػب ِ َر َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َوآٔسٔ بَىٔی ا ِل ُن ِي َتٔ ََٔٔ ٙى َّ ُط ََتَی ًَائٔظَ َة ٓ ََذ َ َ
اٌ َخز ٔ َیزة ٕ
َو َس َّل َه یَ َت َ٘ َّل ٍُ یَ َت ََّٔ ٜأ ُ َو َٗا َل ًَ ٔؼ َ
يس ْة َمک َ َ
یئ
ہبقعنبرکمؾ،ییحینبدیعس،انبرججی،اامسلیعنبریثک،اعمصنبطیقلنبربصہےسرفاتیےہہکفہینب یفقیکرطػامندنئہنب
رک آےئ ےھت فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل عیھا ےک اپس (اس ےک دعب اسہقب دحثی ےکوہفمؾ یک رفاتی ایبؿ یک) افر زایدہ دری ںیہن
ذگرییھتہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسزیتدقؾآےگوکےکھجوہےئرشتفیالےئ(انبرججیےن)زخریہیکہگجعصبدہرفاتی
ایکےہ
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،ییحینبدیعس،انبرججی،الیعمسنبریثک،اعمصنبطیقلنبربصہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
انکںیماپینڈاؽرکڑھج

جلس  :جلس اول

حسیث 144

راوی  :محنس بً یحٌی  ،بً ٓارض ،ابوًاػه ،ابً جزیخ

اػ ٕه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ إٔذَا َت َو َّؿأ ِ َت ٓ ََن ِـنٔ ِف
ض َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
دمحمنبییحینبافرس،اوباعمص،انبرججیےنیہیدحثیایبؿیکاںیمسہیااضہفےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای

ہکبجفوضرکفوتیلکرضفرایکرکف
رافی  :دمحمنبییحی،نبافرس،اوباعمص،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈاڑیھںیمالخؽرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڈاڑیھںیمالخؽرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 145

راوی  :ابو توبہ ،ربيٍ بً ىآٍ ،ابومليح ،وليس بً زوراٌ ،اىص حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ََى َ ٕص َي ٌِىٔی ابِ ًَ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة َي ٌِىٔی ال َّزبٔي ٍَ بِ ًَ ىَآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َنل ٔيحٔ ًَ ًِ ا ِل َولٔيسٔ بِ ًٔ َز ِو َر َ

اٌ إٔذَا َت َو َّؿأ َََ َخ َذ ًَّٔ ٛا ٔم ًِ َما ٕئ َٓأ َ ِز َخ َل ُط َت ِح َت َح َي ٜٔطٔ َٓ َد َّل َل بٔطٔ ل ٔ ِح َي َت ُط َو َٗا َل صَ ََ ٜذا ََ َم َزنٔی َربِّی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َر َوی ًَ ِيطُ َححَّا ُد بِ ًُ َححَّا ٕح َوََبُو ا ِل َنل ٔيحٔ ال َّزق ُِّّی
ًَزَّ َو َج َّل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوا ِل َولٔي ُس بِ ًُ َز ِو َر َ
اوب وتہب ،رعیب نب انعف ،اوبحیلم ،فدیل نب زفراؿ ،اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس بج فوض رکےت وت اکی ولچ اپین ےل رک اوکس وھٹڑی ےک ےچین ےل اجےت افر اس ےس ڈاڑیھ اک الخؽ رکےت افر رفامےت
ریمےربےنےھجمااسییہمکحایکےہ
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،اوبحیلم،فدیلنبزفراؿ،اسنرضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعہمرپحسمرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
امعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 146

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،یحٌی بً سٌيس ،ثور ،راطس بً سٌس حرضت ثوباٌ رضی اہلل ًيہ

اٌ َٗا َل َب ٌَ َث َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ثَ ِو ٕر ًَ ًِ َرا ٔطسٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ
ْسیَّ ّة َٓأ َ َػابَ ُض ِه ا ِلبَرِ ُز َٓ َل َّنا َٗ ٔس ُموا ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َم َزص ُِه ََ ٌِ َی ِن َش ُحوا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ٔ

ًَل َی ا ِل ٌَ َؼائ ٔٔب َوال َّت َشاخٔی ٔن

ادمحنبدمحمنبلبنح،ییحینبدیعس،وثر،رادشنبدعسرضحتوثابؿریضاہللہنعےسرفاتیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای اکی رسہی (وھچاٹ رکشل) رفاہن رفامای فاہں ولوگں وک ڈنھٹ گل یئگ سپ بج ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
فاسپ آےئ (وت اوہنں ےن ڈنھٹ ےنگل یک اکشتی یک) سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن امعہم افر ومزفں رپ حسم رکےن یک
ااجزترمتمحرفامیئ
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،ییحینبدیعس،وثر،رادشنبدعسرضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
امعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 147

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہب ،مٌاویہ بً ػالحً ،بسالٌزیز بً مشله ،ابومٌ٘ل ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَىٔی ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ٘ ٔ ٕل ًَ ًِ ََى َ ٔص
ُ
َّطیَّ ْة َٓأ َ ِز َخ َل یَ َس ُظ ٔم ًِ َت ِحتٔ ا ِلٌ َٔنا َم ٔة
بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت َو َّؿأ َو ًَل َِيطٔ ً َٔنا َم ْة ٗ ٔ ِ ٔ

ٓ ََن َشحَ ُم َ٘ َّس َو َرَ ِ ٔسطٔ َول َِه َی ِي ُ٘ ِف ا ِلٌ َٔنا َم َة

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،دبعازعلسی نب ملسم ،اوبلقعم ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفوضرکےتوہےئداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسرپرطقیامعہماھت(بجآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسفوضرکےتوہےئحسمرپ ےچنہوت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامعہمےکےچیناہھتےلاجرکرسےکادتبایئ
ہصحرپحسمایکافرامعہموکںیہنوھکال
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،اعمفہینباصحل،دبعازعلسینبملسم،اوبلقعم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپؤںدوھےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپؤںدوھےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 148

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابً لہيٌہ ،یزیس بً ًنزو ،ابی ًبسالزحنً حرضت مشتورز بً طساز رضی اہلل ًيہ

یس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُحبُل ٔ ِّی ًَ ًِ ا ِل ُن ِش َت ِورٔز ٔبِ ًٔ َط َّساز ٕ
يٌ َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
ْصظ ٔ
َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َت َو َّؿأ َیَ ِسلُ ُ
ک ََ َػاب ٔ ٍَ رٔ ِجل َِيطٔ بٔد ٔ ِي َ ٔ
ہبیتقنبدیعس،انب ہعیہل،سیدینبرمعف،ایبدبعارلنمحرضحتوتسمردنبدشادریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفوضرکےتوتاےنپ(ابںیئاہھتیک)وھچیٹایلگنےساپؤںیکاویلگنںوک
ےتلمےھت
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبہعیہل،سیدینبرمعف،ایبدبعارلنمحرضحتوتسمردنبدشادریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومزفںرپحسمرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 149

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہب ،یوىص بً یزیس ،ابً طہابً ،باز بً زیاز ،رعوہ ،بً مِیرہ بً طٌبہ

اب َح َّسثَىٔی ًَبَّازُ بِ ًُ زٔ َیاز ٕ ََ ٌَّ
یس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص بِ ًُ َیز ٔ َ

رع َو َة بِ ًَ ا ِل ُنِٔی َرة ٔبِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ََ ِخب َ َر ُظ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا ُظ ا ِل ُنِٔی َر َة َي ُ٘و ُل ًَ َس َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََىَا َم ٌَ ُط فٔی َُزِ َوة ٔ
ُِ
َتبُو َک َٗ ِب َل ا ِل َٔ ِحز ٔٓ ٌََ َس ِل ُت َم ٌَ ُط َٓأَىَا َر ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َتب َ َّر َز ث ُ َّه َجا َئ ٓ ََش َِ ٜب ُت ًَل َی َی ٔسظ ٔ ٔم ًِ ِاْل ٔ َزا َوة ٔ َٓ َِ َش َل
َ
َ
رس ًَ ًِ ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ ٓ ََـ َ
خ َج ُض َنا ٔم ًِ َت ِحتٔ ا ِل ُح َّب ٔة َٓ َِ َش َل ُض َنا إلٔ َی
اَّ ُٛ ٚنا ُجبَّتٔطٔ َٓأ ِز َخ َل َی َسیِطٔ َٓأ ِ َ
َِ َّٔ ٛيطٔ ث ُ َّه ُ ََش َل َو ِج َض ُط ث ُ َّه َح َ َ
َ
َ
اض فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗ ِس َٗ َّس ُموا ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ
ا ِلنٔ ِزٓ ََٔ ٙو َم َشحَ ب ٔ َزَِ ٔسطٔ ث ُ َّه َت َو َّؿأ ًَل َی ُخ َّٔ ِيطٔ ث ُ َّه َرَ ٔ ٛب َٓأٗ َِب ِل َيا َن ٔشیرُ َحًَّی ىَحٔ َس ال َّي َ
بِ ًَ ًَ ِو ٕ
اٌ َوٗ ُِت الؼَّ ََلة ٔ َو َو َج ِسىَا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َو َٗ ِس َر َ ٍَ ٛبٔض ٔ ِه َر ِّ ٌَ ٛة ٔم ًِ َػ ََلة ٔ ا ِل َٔ ِحز ٔ َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل
ٖ ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه ح ٔی َن ک َ َ
ٖ ال َّز َِ ٌٛة َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََؼ َّ
الثاى ٔ َي َة ث ُ َّه َس َّل َه ًَ ِب ُس
ٕ َم ٍَ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن ٓ ََؼلَّی َو َرا َئ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ َ
وٌ َٓأ َ ِٛثَرُوا ال َّت ِشبٔيحَ ْٔلَى َّ ُض ِه َس َب ُ٘وا ال َّي ٔي َّی َػلَّی
ال َّز ِح َن ًٔ َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َػ ََلتٔطٔ ََٓٔز ٔ ََ ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔالؼَّ ََلة ٔ َٓ َل َّنا َس َّل َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َل ُض ِه َٗ ِس ََ َػبِت ُِه ََ ِو َٗ ِس ََ ِح َش ِيت ُِه

ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،ابعدنبزاید ،رعفہ،نبریغمہنبہبعشےسرفاتی ےہہکزغفہوبتک
ےکومعقرپںیمروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتاکیدؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملس امنزرجف ےسلبقرقمرہراےتس
ےسٹہرکےلچوتںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوہایلاکیہگجچنہپرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپافٹنوک
اھٹبایافراضقےئاحتجےکےیل(اکیرطػ)رشتفیےلےئگبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(رفاتغےکدعب)فاسپآےئوت
ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رپ اھچلگ ےس اپین ڈاال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہوھتں وک وچنہپں
کت دوھای رھپ رہچہ ابمرک دوھای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آنیتس ےس اےنپ اہھت اکنانل اچےہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکہبجیکآنیتسگنتیھتاسےئلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہھتادنریکاجبنےلےئگافرہبجےکےچینےساہوھتںوکاکنؽ
رکاؿوکوینہکںکتدوھایافراےنپرسرپحسمایکافررھپاےنپومزفںرپحسمایکاےکسدعبمہوساروہرک لزپے(بجمہاےنپاقمؾ

رپ  ےچنہ) وت مہ ےن ولوگں وک امنز ںیم وغشمؽ اپای (ینعی ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر ںیہن ایک) افر اوہنں ےن
دبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعوکاامتمےکےیلآےگڑباھایافراوہنںےناوکنرقمرہفتقرپامنززپاھیئمہےندبعارلنمحنب
وعػریضاہللہنع وکاس احؽںیماپایہکفہ امنزرجفیک اکیرتعکزپاھےکچےھتسپ یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس درگیاملسمونں ےک
اسھتفصںیماشلموہےئگافردبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعیکادتقاءںیمدفرسی رتعکادایکبجرضحتدبعارلنمحنب
وعػریضاہللہنعےنالسؾریھپاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(اینپابیقامدنہاکیرتعکزپےنھےکےیل)ڑھکےوہےئگاملسمؿ
ہیدھکیرکربھگاےئگہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےلہپامنززپھیلےہاوہنںےناےنپاسوصقررپحیبست انہکرشفعرک
دیبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپاوتایکنیلستےکےیلرفامایمتےنکیھٹایکےہایرفامایمتےنااھچایکےہ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،ابعدنبزاید،رعفہ،نبریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً سٌيس ،مشسز ،مٌتنز ،برک ،حشً ،مِیرہ بً طٌبہ

رک ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ ًَ ًِ الت َّ ِي ٔ ِّ
ِم َح َّسث َ َيا بَ ِ ْ
ََک
ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ َو َم َشحَ ى َ ٔ
اػ َي َت ُط َوذ َ َ
رک بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ
ٓ َِو َ ٚا ِلٌ َٔنا َم ٔة َٗا َل ًَ ًِ ا ِل ُن ٌِ َتنٔز ٔ َسنٔ ٌِ ُت ََبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ بَ ِ ٔ
رک َو َٗ ِس
اٌ َی ِن َشحُ ًَل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َو ًَل َی ى َ ٔ
ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اػ َيتٔطٔ َو ًَل َی ً َٔنا َمتٔطٔ َٗا َل بَ ِ ْ

َسنٔ ٌِ ُتطُ ٔم ًٔ ابِ ًٔ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ

دسمد،ییحی،انبدیعس،دسمد،رمتعم،رکب،نسح،ریغمہنبہبعشےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنفوضایکافراشیپین
رپ(ینعی رس ےک ااتبدایئ ہصح رپ) حسم ایک رمتعم ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن اےنپ فادل ےس انس اوہنں ےن انب ریغمہ نب ہبعش ےس افر
اوہنںےنریغمہنبہبعشےسرفاتیایکہکیبنیلصاہللہیلعفملساےنپومزفںرپحسمرکےتےھتافراشیپینرپافرامعہمرپرکبےناہک
ہکںیمےنہیرفاتیانبریغمہےسینسےہ
رافی  :دسمد،ییحی،انبدیعس،دسمد،رمتعم،رکب،نسح،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًيسی بً یوىص ،طٌيی ،حرضت رعوہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :مشسزٰ ،

َّ
َک ًَ ًِ
رع َو َة بِ ًَ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َی ِذ ُ ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ الظ ٌِ ٔي ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُ ِ
َِخ َد ل ٔ َحا َجتٔطٔ ث ُ َّه ََٗ َِب َل َٓ َتل ََّ٘ ِي ُت ُط ب ٔ ِاْل ٔ َزا َوة ٔ
ََبٔيطٔ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َر ِٛبٔطٔ َو َمعٔی إ ٔ َزا َو ْة ٓ َ َ
َ
ِخ َد ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ َو ًَل َِيطٔ ُج َّب ْة ٔم ًِ ُػ ٕ
الزوو ٔ َؿ ِّي َ٘ ُة ا ِلَّ ُٜنی ِ ٔن
َفُ ُِت ًَل َِيطٔ َٓ َِ َش َل َِ َّٔ ٛيطٔ َو َو ِج َضطُ ث ُ َّه ََ َرا َز ََ ٌِ یُ ِ ٔ
وٖ ٔم ًِ ٔج َب ٔ
اب ُّ
َٓأ ِ َ
ٓ ََـا َٗ ِت َٓا َّز َر ًَ ُض َنا ا ِّز َرا ًّا ث ُ َّه ََص َِویِ ُت إلٔ َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن ْٔلَىِزَ ًَ ُض َنا َٓ َ٘ا َل لٔی َز َِ ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َٓإٔن ِّی ََ ِز َخل ُِت ا ِل َ٘ َس َمی ِ ٔن ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َوص َُنا
َّ
رع َوةُ ًَل َی ََبٔيطٔ َو َطض ٔ َس ََبُو ُظ ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
كَاص َٔز َتا ٌٔ ٓ ََن َشحَ ًَل َِيض ٔ َنا َٗا َل ََبٔی َٗا َل الظ ٌِ ٔي ُّی َطض ٔ َس لٔی ُ ِ

َو َس َّل َه

دسمدٰ ،یسیع نب ویسن ،یبعش ،رضحت رعفہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت د
وسارفں ںیم ےھت ریمے اپس اکی اھچلگ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقےئ احتج رک ےک آےئ وت ںیم اھچلگ ےل رک اچنہپ
ںیمےناپینڈاالآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونںاہوھتںافررہچہوکدوھایرھپاےنپابزفآصبئیووںےساکنانلاچےہ آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرفؾاکانبوہااکیافینہبجےنہپوہےئےھتیکسجآنیتسگنتںیھتاسےئلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےساہھتہن
اکنؽےکسسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبجےکےچینےساہھتاکنےلرھپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکومزےااترےن
ےکےیلاکھجوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿومزفںوکرےنہدفویکہکنںیمےناوکناہطرتیکاحتلںیمانہپےہاسےک
دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم ایک ٰیسیع ےتہک ںیہ ریمے فادل ویسن ےن اہک یبعش ےن ایبؿ ایک ہک الب ہبش ریمے
اسےنمرعفہےناےنپفادلےسہیرفاتییکےہافرالبہبشاےکنفادلےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،یبعش،رضحترعفہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ہسبہ بً خالس ،ہناوٗ ،تازہ حشً زرازہ بً اوفی ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ

ٕ
َح َّسثَ َيا ص ُِسبَ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا صَ َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ َو ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ ََ ِوفَی ََ ٌَّ ا ِل ُنِٔی َر َة بِ ًَ ُط ٌِ َب َة َٗا َل َت َد َّل َ
َ
َّ
َّ
اض َو ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِو ٕ
الؼ ِبحَ َٓ َل َّنا
َک َص ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ َة َٗا َل َٓأ َت ِي َيا ال َّي َ
ٖ ي َُؼلِّ بٔض ٔ ِه ُّ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
َ
خ َٓأ َ ِو َمأ َ إٔل َِيطٔ ََ ٌِ یَ ِن ٔض َی َٗا َل ٓ ََؼ َّل ِي ُت ََىَا َوال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َرََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َرا َز ََ ٌِ یَ َتأ َّ َ
َخ ِل َٔ ُط َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َل َّنا َس َّل َه َٗ َاو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََؼلَّی الز ََِّ ٌَ ٛة َّالًٔی ُسب ٔ َ ٙب ٔ َضا َول َِه یَز ٔ ِز ًَل َِي َضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو
ف َز ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ ًَل َِيطٔ َس ِح َس َتا َّ
الش ِضو ٔ
َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ُّٔی َوابِ ًُ الزُّبَی ِر ٔ َوابِ ًُ ًُ َن َز َي ُ٘ولُ َ
وٌ َم ًِ ََ ِز َر َک ا ِل َ ِ

دہہب نب اخدل ،امہؾ ،اتقدہ نسح زرادہ نب افیف ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملسامجتعےسےھچیپرہےئگرھپفہہصقایبؿایک(وجیلھچپدحثیںیمذگراکچےہ)اسےکدعبریغمہےناہکہکبجمہولوگںےک
اپسآےئوت(مہےنداھکیہک)دبعارلنمحنبوعػاؿوک(حبصیک)امنززپاھرےہںیہبجاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
وک آےت داھکی وت انٹہ اچاہ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشرہ ےس رفامای ہک (وٹہ ںیہن) زپاھےت روہ ریغمہ ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم
ےن افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ےھچیپ اکی رتعک ادا یک سپ بج اوہنں ےن السؾ ریھپا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ڑھکے وہےئ افر فہ رتعک ادا یک وج وھچٹ یئگ یھت افر اس رپ وکیئ زایدیت ںیہن یک (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ دجسہ
وہس ںیہن ایک) اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ،انب زریب ریض اہلل ہنع افر انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ےھت ہک وج
صخشاامؾےکاسھتاطؼ(اکیاینیت)رتعکاپےئوتاسرپوہسےکدفدجسےالزؾںیہ
رافی  :دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہنسحزرادہنبافیف،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہ ،ابی برک ،ابً حٔؽ ،بً ًنز بً سٌس ،حرضت ابوًبسالزحنً سلِم رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی بَ ِرکٕ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َسنٔ ٍَ ََبَا ًَ ِب ٔس اہللٔ
َِم ََى َّ ُط َطض ٔ َس ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ ًَ ِو ٕ
ئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الشل ٔ ِّ
ٖ َي ِشأ َ ُل ب ٔ ََل َّل ًَ ًِ ُو ُؿو ٔ
ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ُّ
ئ َٓ َي َت َو َّؿأ ُ َویَ ِن َش ُح ًَل َی ً َٔنا َمتٔطٔ َو ُمو َٗ ِيطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ص َُو ََبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ َم ِول َی
ِخ ُد َي ِ٘ ٔضی َحا َج َتطُ َٓآت ٔيطٔ بٔا ِل َنا ٔ
َٓ َ٘ا َل ک َ َ
اٌ یَ ِ ُ
بَىٔی َت ِي ٔه بِ ًٔ ُم َّز َة

دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ایبرکب،انبصفح،نبرمعنبدعس،رضحتاوبدبعارلنمحیملسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہرضحت
البؽریضاہللہنعےسوضحر یلصاہللہیلعفآہلفملس یکفوض اکاحؽوپھچرےہےھتوترضحتالبؽریضاہللہنعےنرفامایاھتہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےلہپاضقےئاحتجےکےیلاجےتافربجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافرغوہرکآےتوتںیماپینالاتافررھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسفوضرکےتافراےنپامعہم افرومزفںرپحسمرکےت اوبداؤدےتہکںیہہک اوبدبعاہللینبمیمتنبزمہ ےک
آزادرکدہالغؾےھت
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ایبرکب،انبصفح،نبرمعنبدعس،رضحتاوبدبعارلنمحیملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 154

راوی ً :لی بً حشً ،ابً زاؤز بٜیر بً ًامز ،حرضت ابوذرًہ بً ًنز و بً جزیز رضی اہلل ًيہ

َّ َ
ِم َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ب ُ َٜی ِر ٔبِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ََبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َجزٔیز ََٕ ٌَّ َجزٔی ّزا بَا َل ث ُ َّه
َحسث َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشی ِ ٔن ال ِّس ِر َص ٔ ُّ
اٌ
َت َو َّؿأ َٓ ََن َشحَ ًَل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َو َٗا َل َما یَ ِن َي ٌُىٔی ََ ٌِ ََ ِم َشحَ َو َٗ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِن َشحُ َٗالُوا إٔى َّ َنا ک َ َ
ک َٗ ِب َل ىُزُو ٔل ا ِل َنائ َٔسة ٔ َٗا َل َما ََ ِسل َِن ُت إ ٔ ََّل َب ٌِ َس ىُزُو ٔل ا ِل َنائ َٔسة ٔ
ذَل ٔ َ
ِ
یلع نب نیسح ،انبداؤد ،ریکب نب اعرم ،رضحت اوبذرہع نب رمعف نب رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رجری نب دبعاہلل لحب ےن

اشیپبایکاس ےکدعبفوض ایکوتومزفں رپحسم ایک(یسکےن ارتعاض ایکہکآپااسیویکں رکےتںیہ؟) وترفامایہک ںیم حسمویکںہن
رکفںہکبجںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکومزفںرپحسمرکےتوہےئداھکیےہوت(رتعمنیضےناہکہک)ہیفاہعقوسرہ
امدئہےکزنفؽےسلبقاکوہاگوتوجابںیمرفامایہکںیموتاالسؾیہوسرہامدئہےکزنفؽےکدعبالایوہں
رافی  :یلعنبنسح،انبداؤدریکبنباعرم،رضحتاوبذرہعنبرمعفنبرجریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 155

راوی  :مشسز ،احنس بً ابی طٌيب ،وٛيٍ ،زلَه بً ػالح ،ححیر بً ًبساہلل ،حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا َز ِل َض ُه بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ُح َحی ِر ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
بُزیِ َس َة ًًَ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ال َّيحا ٔش َّی ََص َِسی إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ ػلَّی اہللُ ًَلَيطٔ وس َّله ُخ َّٔی ِ ٔن ََسو َزیِ ًٔ سا َذ َجی ِ ٔن َٓلَب ٔ َش ُضنا ث ُ َّه َتو َّؿأ َ
َ
َ
ِ
َ
َ
ِ َ َ َ
َ
َِ
َ
ْصة ٔ
َو َم َشحَ ًَل َِيض ٔ َنا َٗا َل ُم َش َّس ْز ًَ ًِ َز ِل َض ٔه بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ٔم َّنا َا َ َّ
ف َز بٔطٔ ََصِ ُ
ل ا ِل َب ِ َ
لھ

دسمد،ادمحنبایببیعش،فعیک،د منباصحل،ریجحنبدبعاہلل،رضحتربدیہ ریضاہللہنعےسرفاتیےہہک(اشہہشبح)اجنیش
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک  یتم ںیم دف اسدہ افر ایسہ ومزے دہہی ےک وطر رپ ےجیھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
لھ
اوکنانہپافرفوضںیماؿرپحسمایکدسمدےنع د منباصحلاہکےہاوبداؤدےتہکںیہہکہی دحثیایسیےہہکاسےکرافویںںیم
الہرصبہںیمےسرصػاکیصخشںیہ

لھ
رافی  :دسمد،ادمحنبایببیعش،فعیک،د منباصحل،ریجحنبدبعاہلل،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 156

راوی  :احنس بً یوىص ،ابً وی ،حشً بً ػالح ،بٜیر بً ًامز ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ابِ ًُ و َٕٓی ص َُو ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ب ُ َٜی ِر ٔبِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل َب َحل ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی نُ ٌِ ٕه
يت َٗا َل بَ ِل
ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َشحَ ًَل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ َن ٔش َ

يت ب ٔ َض َذا ََ َم َزنٔی َربِّی ًَزَّ َو َج َّل
ََى ِ َت َن ٔش َ

ادمحنبویسن،انبیح،نسحنباصحل،ریکبنباعرم،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم ایک(ہیدھکی رک) ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس (اشدی آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اپؤں دوھان) وھبؽ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (ںیم ںیہن وھبال ہکلب حسم اک مکح) مت وھبؽ ےئگ ھجم وک وت
ریمےربےنااسییہمکحایکےہ
رافی  :ادمحنبویسن،انبیح،نسحنباصحل،ریکبنباعرم،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حسمیکدمتاکایبؿ

ابب  :اپیکاکایبؿ
حسمیکدمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 157

راوی  :حٔؽ بً ًنزطٌبہ ،حٜه ،حناز ،ابزاہيه ،ابی ًبساہلل ،حرضت خزینہ بً ثابت رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه َو َح َّنا ْز ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل َح َسل ٔ ِّی ًَ ًِ ُخزَیِ َن َة بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ
اَف ث َ ََلثَ ُة ََیَّاو ٕ َولٔل ُِن٘ ٔ ٔيه َی ِو ْو َول َِي َل ْة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل َن ِشحُ ًَل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن لٔل ُِن َش ٔ ٔ
ِم بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َول َِو ا ِس َتزَ ِزىَا ُظ َلزَا َزىَا
َم ِي ُؼو ُر بِ ًُ ا ِل ُن ٌِ َتنٔز ٔ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه الت َّ ِي ٔ ِّ

صفح نب رمعہبعش ،مکح ،امحد ،اربامیہ ،ایب دبع اہلل ،رضحت زخہمی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای ہک اسمرف ےک ےیل ومزفں رپ حسم یک دمت نیت دؿ (افر نیت رات) ےہ افر میقم ےک ےیل اکی دؿ افر اکی
راتاوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکوصنمرنبرمتعمےناربامیہیمیتےساسیکاانسدےکاسھترفاتیایکےہاسںیمویںےہہک
ارگ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ دمت ےک بلط اگر وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ شمدی دمت کت یک
ااجزترمتمحرفامدےتی
رافی  :صفحنبرمعہبعش،مکح،امحد،اربامیہ،ایبدبعاہلل،رضحتزخہمینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
حسمیکدمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 158

راوی  :یحٌی بً مٌینً ،نزو بً ربيٍ بً كار ،ٚحرضت ابی بً ًنارہ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َر ٔز ٕ
یً ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ال َّزبٔي ٍٔ بِ ًٔ كَارٔ ِٕ ََ ٚخب َ َرىَا َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
اٌ َٗ ِس َػلَّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ یَز ٔ َ
وب َوک َ َ
وب بِ ًٔ َٗ َل ًٕ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ً َٔن َار َة َٗا َل یَ ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
یس ًَ ًِ ََ ُّی َ

َو َس َّل َه ل ٔ ِل٘ ٔ ِب َل َتی ِ ٔن ََى َّ ُط َٗا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ ِم َش ُح ًَل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َٗا َل َن ٌَ ِه َٗا َل َی ِو ّما َٗا َل َی ِو ّما َٗا َل َویَ ِو َمی ِ ٔن َٗا َل َویَ ِو َمی ِ ٔن
وب ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ
َٗا َل َوثَ ََلثَ ّة َٗا َل َن ٌَ ِه َو َما ٔطئ َِت َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ًُ ََبٔی َم ِز َی َه ا ِلنٔ ِ ٔ
ْص ُّی ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ ََ ُّی َ
َر ٔز ٕ
یس بِ ًٔ ََبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ ى ُ ٔس ٕ ٓی ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ً َٔن َار َة َٗا َل ٓ ٔيطٔ َحًَّی بَ َل َّ َس ِب ٌّا َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
یً ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ یَز ٔ َ

ٕ فٔی إ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َول َِي َص ص َُو بٔا ِل َ٘و ٔ ِّی َو َر َوا ُظ ابِ ًُ ََبٔی َم ِز َی َه
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َن ٌَ ِه َو َما بَ َسا ل َ
َک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗ ِس ا ِخ ُتل ٔ َ
َو َی ِحٌَی بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
ٕ فٔی إ ٔ ِس َيازٔظ ٔ
وب َو َٗ ِس ا ِخ ُتل ٔ َ
الش ِي َل ٔحيىٔ ُّی ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََیَّ َ
ییحینبنیعم،رمعفنبرعیبنباطرؼ،رضحتایبنبامعرہریضاہللہنعےسس ےکابرےںیمییحی نباویباکایبؿےہہکاوہنں
ےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدفونںولبقںیکرطرػامنززپیھےہرفاتیےہہکاوہنںےنوضحریلصاہللہیلعفآہل
فملس ےسدرایتفایکہکاے اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ایک ںیمومزفں رپحسمرکاتکسوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاہںاوہنںےناہکایکاکیدؿکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںاکیدؿکتاوہنںےنرھپوپاھچہکایکدفدؿ
کت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںدفدؿکتاوہنںےنرھپرعضایکہکایکنیتدؿکت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای اہں نیت دؿ کت افر بج کت وت اچےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک انب رممی رصمی ےن رطبقی ییحی نب اویب دنسب
دبعارلنمح نب رزنی وباہطس دمحم نب سیدی نب ایب زاید ،ع  ابعدہ نب یبسن ،رضحت ایب نب امعرہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ ہک
سجںیمہیےہہکا وہنںےناستدؿےکےئلوپاھچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںافربجکتوتاچےہاوبداؤدےتہک
صبل
ی
حئ
ںیہہکاسدحثییکاانسدںیماالتخػےہافرہیوقیںیہنےہاسوکانبایبرممیافرییحینبااحسؼ یےنییحینباویبےس
رفاتیایکےہنکیلاسیکاانسدںیمیھباالتخػےہ
رافی  :ییحینبنیعم،رمعفنبرعیبنباطرؼ،رضحتایبنبامعرہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجابرپحسمرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
رجابرپحسمرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 159

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ وٛيٍ سٔياٌ ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ

اٌ َّ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ًَ ًِ َوٕ ٔ ٛ
اٌ ًَ ًِ صُزَیِ ٔل
الث ِور ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی َٗ ِي ٕص اْلِ َ ِوز ٔ ِّی ص َُو ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ثَ ِز َو َ
يٍ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َش ِحبٔي َل ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔبِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ َو َم َشحَ ًَل َی ا ِل َح ِو َربَی ِ ٔن َوال َّي ٌِ َلی ِ ٔن َٗا َل
بِ ًٔ ُ َ

وٖ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی ََل یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ ْٔلَ ٌَّ ا ِل َن ٌِزُ َ
ََبُو َزا ُوز ک َ َ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط
َو َس َّل َه َم َشحَ ًَل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ُرو ٔ َی َص َذا ََي ِّـا ًَ ًِ ََبٔی ُم َ

َم َشحَ ًَل َی ا ِل َح ِو َربَی ِ ٔن َول َِي َص بٔا ِل ُن َّت ٔؼ ٔل َو ََل بٔا ِل َ٘و ٔ ِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َم َشحَ ًَل َی ا ِل َح ِو َربَی ِ ٔن ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ََبٔی كَالٔبٕ َوابِ ًُ
ک ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ
رحیِ ٕث َو ُرو ٔ َی ذَل ٔ َ
َم ِش ٌُوز ٕ َوا ِلب َ َرا ُئ بِ ًُ ًَاز ٕٔب َوََى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک َوََبُو َ ُ َما َم َة َو َس ِض ُ
ل بِ ًُ َس ٌِ ٕس َو ًَ ِنزُو بِ ًُ ُ َ
ض
اب َوابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ا ِل َد َّل ٔ

امثعؿنبایب ہبیشفعیکایفسؿ،رضحتریغمہ نبہبعشےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوض ایک اوسوجرنیب
افر نیلعن رپ حسم ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح نب دہمی اس دحثی وک ایبؿ ںیہن رکےت ےھت ویکہکن رضحت ریغمہ ےس روہشر
ویںےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنومزفںرپحسمایک(ہنہکرجابرپ)اوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیاوبومٰیسارعشی
ریضاہللہنعےسیھبرمفیےہسجںیمویںےہہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنوج رنیبرپحسمایکرگمدنسہنلصتمےہافرہن
وقی اوبداؤدےتہکںیہہکیلعنبایباطبلریضاہللہنع،انبوعسمد،رباءنباعزب،اسننبامکل،اوباامہم،لہسنبدعسافررمعف
نبرحثیےنوجرنیبرپحسمایکےہافرہیدحثیرمعفنبااطخلبافرانبابعسےسیھبرمفیےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیشفعیکایفسؿ،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البرتہمج
ابب  :اپیکاکایبؿ
البرتہمج

جلس  :جلس اول

حسیث 160

راوی  :مشسزً ،باز بً موسی ،ہظيه ،يٌلی بً ًلاء ًباز ،حرضت اوض بً ابی اوض َ٘فی

وسی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ًَبَّا ْز َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََ ِو ُض بِ ًُ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ًَبَّا ُز بِ ًُ ُم َ
ض َّ
الث َ٘ف ُّٔی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ َو َم َشحَ ًَل َی َن ٌِل َِيطٔ َو َٗ َس َم ِيطٔ َو َٗا َل ًَبَّا ْز َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
ََ ِو ٕ
اہللُ ًَلَيطٔ وس َّله ََتَی ٔٛوَ ا َم َة َٗوو ٕ َيٌىٔی ا ِلنٔ َ َ
يـأ َ َة َوا ِلٜٔوَ ا َم َة ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا َٓ َت َو َّؿأ َ َو َم َشحَ ًَل َی
َک ُم َش َّس ْز ا ِلنٔ َ
ِ ِ
ِ َ َ َ
يـأ َة َول َِه یَ ِذ ُ ِ
َن ٌِل َِيطٔ َو َٗ َس َم ِيطٔ
دسمد ،ابعد نب ومیس ،میشہ ،یلعی نب اطعء ابعد ،رضحت افس نب ایب افس یفقث ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
فوض ایک افر حسم ایک وجوتں رپ افر اپؤں رپ افر ایبؿ ایک ابعد ےن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ونکںی رپ رشتفی الےئ افر

دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم ونکںی اک ذترکہ ںیہن ایک رھپ دفونں اسایبؿ ںیم قفتم وہ ےئگ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےنفوض ایک
افر حسم ایک وجوتں رپ افر اپؤں رپ افدئہ رفاتی ےس وجوتں رپ حسم رکان ولعمؾ وہات ےہ نکیل اہمئ ارہعب ںیم ےس وکیئ یھب اس اک
اقلئ ںیہن ےہ ویکہکن رفاتی فیعض ےہ افر ہی یھب اہک اج اتکس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپؤں رپ حسم ایک ےہ وجات ےنہپ
ےنہپرصػوجاترپحسمرکےنرپاافتکںیہنایک
رافی  :دسمد،ابعدنبومیس،میشہ،یلعینباطعءابعد،رضحتافسنبایبافسیفقث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومزفںرپحسماکرطہقی
ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسماکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 161

راوی  :محنس بً ػباح ،بزارً ،بسالزحنً بً ابی زىاز ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ََبٔی الزِّىَاز ٔ َٗا َل ذ َ َ
ََک ُظ ََبٔی ًَ ًِ ُ ِ
اٌ یَ ِن َش ُح ًَل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن و َٗا َل َُیِرُ ُم َح َّن ٕس ًَل َی هَ ِضز ٔا ِلد َُّٔی ِ ٔن
ُط ٌِ َب َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
دمحم نب ابصح ،زبار ،دبعارلنمح نب ایب زاند ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ومزفں رپ
حسمرکےتےھتافردمحمنبابصحےکالعفہ(دفرسفںےنوجرفاتیایبؿیکےہ)اسےکاافلظہیںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنومزفںیکافرپفایلحطسرپحسمایک
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،دبعارلنمحنبایبزاند،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسماکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 162

راوی  :محنس بً ًَلء ،حٔؽ ،ابً ُياث ،اًنع ،ابواسحً ،ٙبسخیر ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

ئ َح َّسثَ َيا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُٔ َي ٕ
اث ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس َخی ِر ٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ

اٌ ِّ
ل ا ِلد ُِّٕ ََ ِول َی بٔا ِل َن ِشحٔ ٔم ًِ ََ ًِ ََل ُظ َو َٗ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الس ُ
یً بٔالزََِّ ٔ
اٌ ََ ِس َٔ ُ
ی َلک َ َ
ًَ ِي ُط َٗا َل ل َِو ک َ َ
َی ِن َش ُح ًَل َی هَ اص ٔز ٔ ُخ َّٔ ِيطٔ
دمحمنبالعء،صفح،انبایغث،اشمع،اوبااحسؼ،دبعریخ،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکارگدنیاکدمارضحمایقسرپ
وہات وتومزہ ےکےلچن ہصحرپ حسمرکانزایدہرتہبوہاتہب ةسناسےک افرپفاےل ہصح رپ حسمرکےن ےساحالہکن ںیمروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکومزفںےکافرپفاےلہصحرپحسمرکےتداھکیےہ
رافی  :دمحمنبالعء،صفح،انبایغث،اشمع،اوباقحس،دبعریخ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسماکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 163

راوی  :محنس بً رآٍ ،یحٌی بً آزو ،یزیس بً ًبسالٌزیز ،حرضت اًنع

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َٗا َل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ
َٗا َل َما ُِ ٛي ُت ََ َری بَاك ًَٔ ا ِل َ٘ َس َمی ِ ٔن إ ٔ ََّل ََ َح َّ ٙبٔا ِل َِ ِش ٔل َحً َّی َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِن َش ُح ًَل َی هَ ِضز ٔ ُخ َّٔ ِيطٔ
دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،سیدی نب دبعازعلسی ،رضحت اشمع ےس ہی دحثی اسہقب دنس ےک اسھت رمفی ےہ رگم اس ںیم ہشیمہ ابنط
دقؾ (ولتفں) وک دوھان الضف اتھجمس اھت اہیں کت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ومزفں ےک اظرہ رپ حسم رکےت
وہےئداھکیافدئہومزفںاکاظرہفہےہوجاپؤںےکافرپےہافرابنطفہےہوجاپؤںےکےچینےہ
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،سیدینبدبعازعلسی،رضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسماکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 164

راوی  :محنس بً ًَلء ،حٔؽ بً ُياث ،حرضت اًنع

ئ َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
اٌ ِّ
اٌ بَا ٔك ًُ
الس ُ
یً بٔال َّزَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ی َلک َ َ
اث ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ل َِو ک َ َ
ا ِل َ٘ َس َمی ِ ٔن ََ َح َّ ٙبٔا ِل َن ِشحٔ ٔم ًِ هَ اصٔزٔص َٔنا َو َٗ ِس َم َشحَ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی هَ ِضز ٔ ُخ َّٔ ِيطٔ َو َر َوا ُظ َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع

بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َٗا َل ُِ ٛي ُت ََ َری ََ ٌَّ بَاك ًَٔ ا ِل َ٘ َس َمی ِ ٔن ََ َح ُّ ٙبٔا ِل َن ِشحٔ ٔم ًِ هَ اص ٔزٔص َٔنا َحًَّی َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َی ِن َش ُح ًَل َی هَ اصٔزٔص َٔنا َٗا َل َؤٛي ٍْ َي ٌِىٔی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َو َر َوا ُظ ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ََ ٛنا َر َوا ُظ َؤٛي ٍْ َو َر َوا ُظ ََبُو
َّ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِب ٔس َخیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َرََیِ ُت ًَل ٔ ًّيا َت َو َّؿأ َ َٓ َِ َش َل هَ اص َٔز َٗ َس َم ِيطٔ َو َٗا َل ل َِو ََل ََنِّی َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
الش ِو َزا ٔ
ا ٚا ِل َحس َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َئ ٌَِلُ ُط َو َس َ
ٔیث
دمحم نب العء ،صفح نب ایغث ،رضحت اشمع ام لبق یک رطح اس دحثی وک ایبؿ رکےت ںیہ رگم اس ںیم رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک
وقؽویںلقنایکایگےہہکارگدنیاکدمارایقسرپوہاتوتولتفںاکحسمرکاناپوہںےکافرپحسمرکےنےسالضفوہاتاحالہکنیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں ےک اظرہ رپ حسم ایک ےہ افر فعیک ےن اینپ ذموکرہ دنس ےک اسھت وباہطس اشمع (رضحت یلع ریض اہلل
عیہکاوقؽ)ویںلقنایکےہہکںیمولتفںاکحسمرکانزایدہرتہباتھجمساھتہبةسناپؤںےکافرپحسمرکےنےکاہیںکتہکںیمےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک اؿ ےک افرپ حسم رکےت داھکی فعیک ےن اہک ہک ینعی ومزفں ےک افرپ افر فعیک یک رطح ٰیسیع نب
ویسنےنوباہطساشمعاکیدحثیرفاتییکےہافراسدحثیوکاوباوسلداءےنع انبدبعریخع اہیب،ویںرفاتیایکےہہک
ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل عیہکوو داھکی اوہنں ےن فوض ایک وت دفونں اپؤں افرپ یک اجبن دوھےئ افر رفامای ارگ ںیم ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکااسیرکےتہنداھکیوہاتوترھپاوہنںےنآےگرپیدحثیایبؿیک
رافی  :دمحمنبالعء،صفحنبایغث،رضحتاشمع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسماکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 165

راوی  :موسی بً مزواٌ ،محنوز بً خالس ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ

اٌ َو َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس ِّ
یس ًَ ًِ
الس َم ِظق ٔ ُّی ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس َٗا َل َم ِح ُنو ْز ََ ِخب َ َرىَا ثَ ِو ُر بِ ًُ َیز ٔ َ
وسی بِ ًُ َم ِز َو َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ئ بِ ًٔ َح ِي َو َة ًَ ًِ کَات ٔٔب ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َٗا َل َو َّؿأ ِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َُزِ َوة ٔ
َر َجا ٔ

َتبُو َک ٓ ََن َشحَ ََ ًِل َی ا ِلد َُّٔی ِ ٔن َوََ ِس َٔ َل ُض َنا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوبَ َل َِىٔی ََى َّ ُط ل َِه َي ِش َن ٍِ ثَ ِو ُر َص َذا ا ِل َحس َ
ئ
ٔیث ٔم ًِ َر َجا ٕ

ومیس نب رمفاؿ ،ومحمد نب اخدل ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن زغفہ وبتک ےک ومہعق رپ وضحر
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکفوضرکاایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنومزفںےکافرپافرےچینحسمایکاوبداؤدےتہکںیہہکےھجمہیابت

یچنہپےہہکوثرےناسدحثیوکراجءنبویحہےسںیہنانسےہ(ینعیہیدحثیعطقنمےہ)
رافی  :ومیسنبرمفاؿ،ومحمدنباخدل،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذی
رشاگمہرپاپینےک ھئیےدےنیاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ

ذی
رشاگمہرپاپینےک ھئیےدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 166

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،ميؼور ،محاہس ،حرضت سٔياٌ بً حٜه َ٘فی یا حٜه بً سٔياٌ َ٘فی

اٌ بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه َّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا ُسِٔيا ٌُ صُو َّ
الث َ٘ف ٔ ِّی ََ ِو ا ِل َح َٔ ٜه بِ ًٔ
الث ِور ُّٔی ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َ َ
اٌ َّ
اٌ َج َنا ًَ ْة
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا بَا َل یَ َت َو َّؿأ ُ َویَ ِي َتـٔحُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوآ ََُ ٙسٔ َِي َ
الث َ٘ف ٔ ِّی َٗا َل ک َ َ
ُسٔ َِي َ

ًَل َی َص َذا ِاْل ٔ ِس َياز ٔو َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه ا ِل َح َُ ٜه ََ ِو ابِ ًُ ا ِل َح َٔ ٜه

دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،رضحتایفسؿنبمکح یفقثایمکحنبایفسؿیفقث ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسبجاشیپبرکےتوتفوضرکےتافر(فوضےکدعب رشؾاگہیکہگجازاررپ)اپینےکےٹنیھچدےتیاوبداؤدےتہکںیہہکاساانسدرپ
اکیامجتعےنایفسؿیکوماتقفیکےہافرضعبےنمکحایانبمکحاہکےہ
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،رضحتایفسؿنبمکحیفقثایمکحنبایفسؿیفقث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

ذی
رشاگمہرپاپینےک ھئیےدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 167

راوی  :اسح ٙبً اسنٌيل ،سٔياٌ ،ابً ابی ىحيح ،حرضت محاہس

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ص َُو ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ىَحٔ ٕ
يح ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ ََ٘ ٔ ٕ
يٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ
َّ
َّ
ُ
َف َجطُ
َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه بَا َل ث َّه َن َـحَ َ ِ

ااحسؼنباامسلیع ،ایفسؿ،انبایبحیجن،رضحتاجمدہےناکییفقثصخشےسرفاتییکہکاسےناےنپفادلےسانسفہاتہکاھتہکںیم

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب ایک افر اس ےک دعب اینپ رشاگمہ (یک ہگج
ازار)رپاپینڑھچاک
رافی  :اقحسنبالیعمس،ایفسؿ،انبایبحیجن،رضحتاجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

ذی
رشاگمہرپاپینےک ھئیےدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 168

راوی  :نْص بً مہاجز ،مٌاویہ ،بً ًنزو ،زائسہ ،ميؼور ،محاہس ،حٜه بً سٔياٌ یا سٔياٌ بً حٜه

ْص بِ ًُ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاؤیَ ُة بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ََ ِو ابِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ََبٔيطٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَا َل ث ُ َّه َت َو َّؿأ َ َو َن َـحَ َ َِف َجطُ
رصن نب اہمرج،اعمفہی ،نب رمعف ،زادئہ ،وصنمر ،اجمدہ ،مکح نب ایفسؿ ای ایفسؿ نب مکح ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشیپبایکافراسےکدعبفوضرکےکرشاگمہ(یکہگجازار)رپاپینےکےٹنیھچدی
رافی  :رصننباہمرج،اعمفہی،نبرمعف،زادئہ،وصنمر،اجمدہ،مکحنبایفسؿایایفسؿنبمکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکدعبیکداع
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکدعبیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 169

راوی  :احنس بً سٌيس ،ابً وہب ،مٌاویہ ،حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ُج َبیِر ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َسنٔ ٌِ ُت ُم ٌَاؤیَ َة َي ٌِىٔی ابِ ًَ َػال ٔ ٕح یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ

بِ ًٔ نُ َٔیِر ٕ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُخ َّس َاو ََ ِن ُٔ ٔش َيا ىَت َ َيا َو ُب ال ِّز ًَا َی َة رٔ ًَا َی َة إٔبٔل ٔ َيا
َ
اض ٓ ََشنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل َما ٔم ِيِ ُٜه ٔم ًِ ََ َح ٕس
َف َّو ِحت َُضا بٔا ِل ٌَ ٔش ِّی َٓأ ِز َر ُِ ٛت َر ُسو َل اہللٔ َی ِد ُل ُب ال َّي َ
َٓکَاى َ ِت ًَل َ َّی رٔ ًَایَ ُة ِاْلٔب ٔ ٔل َ َ
ل ًَل َِيض ٔ َنا بٔ َ٘لِبٔطٔ َو َو ِجضٔطٔ إ ٔ ََّل َٗ ِس ََ ِو َج َب َٓ ُ٘ل ُِت بَ ٕذ بَ ٕذ َما ََ ِج َو َز
یَ َت َو َّؿأ ُ َٓ ُي ِح ٔش ًُ ا ِل ُو ُؿو َئ ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو َٓیَرِ ََ ٍُ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ُي ِ٘ب ٔ ُ

اب َٓ ُ٘ل ُِت َما ه ٔ َی یَا ََبَا
َص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل ٔم ًِ بَی ِ ٔن َی َس َّی َّالًٔی َٗ ِبل ََضا َیا ًُ ِ٘ َب ُة ََ ِج َوزُ ٔم ِي َضا َٓ َيوَ ِز ُت َٓإٔذَا ص َُو ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
ُ
فْ ُ ٔم ًِ ُو ُؿوئٔطٔ
َحٔ ِٕؽ َٗا َل إٔى َّ ُط َٗا َل آنّٔٔا َٗ ِب َل ََ ٌِ َتحٔي َئ َما ٔم ِيِ ُٜه ٔم ًِ ََ َح ٕس َی َت َو َّؿأ َٓ ُي ِح ٔش ًُ ا ِل ُو ُؿو َئ ث ُ َّه َي ُ٘و ُل ح ٔی َن َي ِ ُ

اب ا ِل َح َّيةٔ َّ
ل ٔم ًِ
ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ َلَ َ ٔ
َشی َ
الث َناى ٔ َي ُة یَ ِس ُخ ُ
ک َلطُ َوََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُطُ إ ٔ ََّل ُٓتٔ َح ِت َل ُط ََبِ َو ُ
ٔیص ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ
يٌ ُة بِ ًُ َیز ٔ َ
ََی َِّضا َطا َئ َٗا َل ُم ٌَاو ٔ َی ُة َو َح َّسثَىٔی َرب ٔ َ
یس ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِزر َ

ادمح نب دیعس ،انبفبہ ،اعمفہی ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھت ےھت افر اےنپ اکؾ مہ وخد رکےت ےھت (ینعی وکیئ الغؾ اسھت ہن اھت) افر ابری ابری مہ اےنپ افوٹنں وک رچاےت ےھت اپ اکی دؿ
افوٹنںوکرچاےنیکریمیابرییھترسیتےرہپںیماوکنفاسپےلرکالچ(افرںیم بجاےنپاکؾےسافرغوہرکوضحریلصاہللہیلع
فآہلفملسیک یتمںیماچنہپ)وتںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکاسےنمرقتریرفامرےہںیہںیمےنانسآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رفام رےہ ےھت مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ وجےلہپ ایھچرطح فوضرکے ،رھپ ڑھکے وہرک عوشعف عوضع
ےکاسھتدفرتعکامنز(تخبساولوض)زپےھرگمہیہکاسےکےیلتنجفابجوہاجےئںیمےناہکتہبوخب،ہیایکیہایھچابت
ےہاسفتقریمےاسےنماکیصخشڑھکااھتفہوبالاےہبقعاسےسےلہپفایلابتوتاسےسیھبڑبھرکایھچیھتںیمےنوغر
ےسداھکیوتفہرضحترمعفنبااطخلبریضاہللہنعےھتوتںیمےناؿےسوپاھچہکاےاوبصفحفہایکابتیھت؟وتاوہنںےناہک
ہک ایھب اہمترے آےن ےس ذرا ےلہپ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ وج ایھچ رطح (ینعی
ِل َفاَشھ َُد ا ََّؿ ُ َحا
ننس ف آداب ےک اسھت) فوض رکے رھپ بج فوض ےس افرغ وہ اجےئ وت ےہک اَشھ َُد اَؿ َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہللٗ َفدحَہٗ َل رَشِکیَ َ ٗ
عہٗ َف َر ُ
وُسِل(ینعیںیموگیہ داتی وہںہکاہللرکوساوکیئ وبعمدںیہنےہفہاہنتےہوکیئ ااکسرشکی ںیہنافر ںیموگایہداتیوہںہک
َ ُِ
دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک دنبے افر اس ےک روسؽ ںیہ) رگم ہی ہک (ایقتم ےک دؿ) اس ےک ےیل تنج ےک آوھٹں
درفازے وھکؽ دی اجںیئ ےگ افر فہ سج درفازے ےس یھب اچےہ اگ دالخ وہ اجاگیئ اعمفہی ےن اہک ہک دحثی ھجم ےس رہعیب نب
سیدیےنوباہطساوبادرسیدنسبہبقعانباعرمرفاتیہکےہ
رافی  :ادمحنبدیعس،انبفبہ،اعمفہی،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکدعبیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 170

راوی  :حشین بً ًيسیً ،بساہلل بً یزیس ،حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىی

يل ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِّنطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
َشیِ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ًَ٘ ٔ ٕ
یس ا ِل ُن ِ ٔ
رق ُئ ًَ ًِ َح ِي َو َة َوص َُو ابِ ًُ ُ َ
َک ََ ِم َز ال ِّز ًَایَ ٔة َٗا َل ً ٔ ِي َس َٗ ِولٔطٔ َٓأ َ ِح َش ًَ ا ِل ُو ُؿو َئ ث ُ َّه
ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ َول َِه َی ِذ ُ ِ
ا ٚا ِل َحس َ
ْص ُظ إلٔ َی َّ
ئ َٓ َ٘ا َل َو َس َ
ٔیث ب ٔ َن ٌِى َی َحسٔیثٔ ُم ٌَاو ٔ َی َة
الش َنا ٔ
َر َٓ ٍَ َب َ َ
نیسح نب یسیع ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ہی دحثی ےلہپفایل دحثی یک رطح
ایبؿ یک ےہ رگم اںیمس افوٹنں ےک رچاےن اکذرک ںیہن ایک ےہاہتبل یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس اک ہی وقؽلقن ایک ےہ اپ ایھچ رطحفوض
رکےافرآامسؿیکرطػاگنہااھٹہرکےہک(اشھداؿالاہلاخل)رافیےنابیقدحثیاعمفہییکرطحایبؿیکےہ
رافی  :نیسحنبیسیع،دبعاہللنبسیدی،رضحتہبقعنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیفوضےسیئکامنزںیزپےنھاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیفوضےسیئکامنزںیزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 171

راوی  :محنس بً ًيسیَ ،شیکً ،نزو بً ًامز ،محنس اسس بً ًنزو ےن حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

یک ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل َب َحل ٔ ِّی َٗا َل ُم َح َّن ْس ص َُو ََبُو ََ َس ٔس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َسأ َ ِل ُت ََى َ َص
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َو َّؿأ ُلٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َو َُّ ٛيا نُ َؼل ِّی الؼَّ ل ََوا ٔ
ت ب ٔ ُو ُؿو ٕئ َواح ٔ ٕس
بِ ًَ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ا ِل ُو ُؿو ٔ
ئ َٓ َ٘ا َل ک َ َ
دمحمنبیسیع،رشکی،رمعفنباعرم،دمحمادسنبرمعفےنرضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسفوضاکمکحدرایتفایکوتاوہنںےن
رفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرہامنزےکےیلفوض رکےتےھتافرمہولگیئکامنزفںوکاکییہفوضےسزپھایلرکےت

ےھت
رافی  :دمحمنبیسیع،رشکی،رمعفنباعرم،دمحمادسنبرمعفےنرضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیفوضےسیئکامنزںیزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 172

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياًٌ ،ل٘نہ بً مزثس ،حرضت سلامیٌ بً بزیسہ (اپيے والس بزیسہ)

اٌ َح َّسثَىٔی ًَ ِل َ٘ َن ُة بِ ًُ َم ِزثَ ٕس ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ََ ِخب َ َرىَا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو ا ِل َٔ ِتحٔ َخ ِن َص َػل ََوا ٕ
ُک َػ َي ٌِ َت ا ِل َي ِو َو
ت ب ٔ ُو ُؿو ٕئ َواح ٔ ٕس َو َم َشحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِيطٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط ًُ َنزُ إنِّٔی َرََیِت َ
َط ِيئّا ل َِه َتَ ًِ ُٜا ِؼ َي ٌُ ُط َٗا َل ًَ ِن ّسا َػ َي ٌِ ُت ُط

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،ہمقلع نب رمدث ،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ (اےنپ فادل ربدیہ) ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنحتفہکمےکدؿاکیفوضےساپچنامنزفںوکزپاھ،افرومزفںرپحسمایکرضحترمعریضاہللہنعےنآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسرعضایکہکںیمےنآجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفہاکؾرکےتداھکیےہوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلہپع یھ
ںیہنرکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمےنہیاکؾدصقاایکےہ
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہ(اےنپفادلربدیہ)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمیسکوضعاککشخرہاجان
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمیسکوضعاککشخرہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 173

راوی  :ہاروٌ بً مٌزوٖ ،ابً وہب ،جزیز بً حازو ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

ارو ٌُ بِ ًُ َم ٌِزُ ٕ
وٖ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ََٕى َّ ُط َسنٔ ٍَ َٗ َتا َز َة بِ ًَ ز ٔ ًَا َم َة َح َّسثَ َيا ََى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ف َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َر ُج َّل َجا َئ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗ ِس َت َو َّؿأ َ َو َت َز َک ًَل َی َٗ َس ٔمطٔ ٔم ِث َل َم ِو ٔؿ ٍٔ ُّ
الو ِ ٔ
ٔیث ل َِي َص ب ٔ َن ٌِزُ ٕ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ا ِل َحس ُ
وٖ ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ َول َِه یَ ِزؤظ ٔإ ٔ ََّل ابِ ًُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِار ٔج ٍِ َٓأ َ ِح ٔش ًِ ُو ُؿوئ َ َ

َوصِبٕ َو ِح َس ُظ َو َٗ ِس ُرو ٔ َی ًَ ًِ َم ٌِ٘ ٔ ٔل بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ا ِل َحزَر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ک
َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ِار ٔج ٍِ َٓأ َ ِح ٔش ًِ ُو ُؿوئ َ َ
اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رجرینباحزؾ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشوضحریلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسفوضرک ےکآایسجےناےنپاپؤں ںیم اکیاننخےکدقبرہگجکشخوھچڑدییھتآپیلص اہللہیلعفآہلفملس

ےنرفامایفاسپاجؤاانپفوضایھچرطحرکفاوبداؤدےتہکہک ہیدحثیرعمفػںیہنےہاوکسرصػانبفبہےنرفاتیایکےہافر
لقعم نب دیبع اہلل زجری ےن دنسب اوباسلریب ،وباہطس اجرب رضحت رمع فریض اہلل ہنع ےس افر اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسایسرطحرفاتیایکاسںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولٹاجافرایھچرطحفوضرک
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رجرینباحزؾ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمیسکوضعاککشخرہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 174

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،یوىص ،حنيس ،حرضت حشً رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا یُوى ُُص َوحُ َن ِي ْس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِى َی
َح َّسثَ َيا ُم َ
َٗ َتا َز َة
ومیسنباامسلیع،امحد،ویسن،دیمح،رضحتنسحریضاہللہنعےسیھباتقدہیکدحثییکامدنناکیدحثیرمفیےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،ویسن،دیمح،رضحتنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمیسکوضعاککشخرہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 175

راوی  :حيوہ بً َشیح ،ب٘يہ ،بحیر ،ابً سٌس ،حرضت خالس رضی اہلل ًيہ ایک ػحابی رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله

اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َشیِ ٕح َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة ًَ ًِ ب ُ َحی ِر ٕص َُو ابِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َب ٌِ ٔف ََ ِػ َح ٔ
َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرََی َر ُج َّل ي َُؼلِّ َوفٔی هَ ِضز ٔ َٗ َس ٔمطٔ ُل ِن ٌَ ْة َٗ ِس ُر ِّ
الس ِرصَ ٔه َل ِه ي ُٔؼ ِب َضا ا ِل َنا ُئ َٓأ َ َم َز ُظ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
ٔيس ا ِل ُو ُؿو َئ َوالؼَّ ََل َة
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ يٌُ َ

ت
ویحہ نب رشحی ،ہیقب ِ ،حنِزر ،انب دعس ،رضحت اخدل ریض اہلل ہنع اکی احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکامنززپےتھوہےئداھکیاسےکاپؤںںیماکیدرمہےکرباربہگجوسیھرہیئگیھتوت

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکسفوضافرامنزےکولاٹےناکمکحدای

ت
رافی  :ویحہنبرشحی،ہیقب ِ ،حنِزر،انبدعس،رضحتاخدلریضاہللہنعاکیاحصیبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجفوضوٹےنٹںیمکشوہوتایکرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
بجفوضوٹےنٹںیمکشوہوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 176

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،محنس بً احنس بً ابی بً خلٕ ،سٔياٌ ،حرضت سٌيس بً مشيب اور ًباز بً تنيه

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََ ِح َن َس بِ ًٔ َُب َ ِّی بِ ًٔ َخل َٕٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب
ل َیحٔ ُس َّ
الظ ِي َئ فٔی الؼَّ ََلة ٔ َحًَّی یُ َد َّي َل إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل َلَ
َو ًَبَّاز ٔبِ ًٔ َتنٔ ٕيه ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ َٗا َل ُطک ٔ َی إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّز ُج ُ
یَ ِي َٔتٔ ِل َحًَّی َي ِش َن ٍَ َػ ِو ّتا ََ ِو یَحٔ َس رٔی ّحا
ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب ادمح نب ایب نب فلخ ،ایفسؿ ،رضحت دیعس نب بیسم افر ابعد نب میمت رفاتی رکےت ںیہ ابعد نب میمت ےک اچچ
ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےساکشتی یک یئگ اکی صخش امنز ےک دفراؿ اکی زیچ (رحی) وسحمسرکات ےہ اہیں کت ہک
اسوکامگؿوہےناتگلےہہکفوضوٹٹایگےہ(وتاسی وصرتںیماوکسایک رکاناچےیہ؟)آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایامنز
ےسہنرھپےینعیامنزہنوتڑےبجکتہکرحییکآفازہنےنسایایکسوبہنوسھگنےل
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبادمحنبایبنبفلخ،ایفسؿ،رضحتدیعسنببیسمافرابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
بجفوضوٹےنٹںیمکشوہوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 177

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سہيل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ُس َض ِي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ْص ِٖ َحًَّی
رح َّ ٛة فٔی ُزبُزٔظ ٔ ََ ِح َس َث ََ ِو ل َِه یُ ِحس ِٔث َٓأ َ ِطک َ َل ًَل َِيطٔ ٓ َََل یَ ِي َ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ک َ َ
اٌ ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی الؼَّ ََلة ٔ ٓ ََو َج َس َ َ
َي ِش َن ٍَ َػ ِو ّتا ََ ِو یَحٔ َس رٔی ّحا

ومیسنباامسلیع،امحد،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایارگمتںیمےسوکیئصخشوکامنزےکدفراؿدعقمںیموکیئرحتکوسحمسوہرگمفوضےکوٹےنٹایہنوٹےنٹےکابرےںیم نیقی
ہنوہوتامنزہنوتڑےبجکتہکآفازہنےنسایوبہنوسےھگن
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکوعرتاکوبہسےنیلےسفوضوٹٹاجاتےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوعرتاکوبہسےنیلےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 178

راوی  :محنس بً بظار ،یحٌی بً ًبسالزحنً ،سٔياٌ ،ابورو ،ٚابزاہيه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ِم ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َو ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََبٔی َر ِو ٕ ًِ ًَ ٚإٔبِ َزاصٔي َه الت َّ ِي ٔ ِّ
ِ
ِم
فیَاب ٔ ُّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوص َُو ُمزِ َس ْل إٔبِ َزاصٔي ُه الت َّ ِي ُّٔ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َّبل ََضا َول َِه یَ َت َو َّؿأ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََ ٛذا َر َوا ُظ ا ِل ٔ ِ
َّ
اٌ یُِٜى َی ََبَا ََ ِس َنا َئ
ل َِه َي ِش َن ٍِ ٔم ًِ ًَائٔظَ َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َم َ
ِم َول َِه یَ ِبلُ ِّ ََ ِر َبٌٔی َن َس َي ّة َوک َ َ
ات إٔبِ َزاصٔي ُه الت ِي ٔ ُّ
دمحمنباشبر،ییحی نبدبعارلنمح،ایفسؿ،اوبرفؼ،اربامیہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنااکنوبہسایلرگمفوضںیہنایک اوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیرملسےہویکہکناربامیہیمیمتےنرضحتاعہشئریضاہللہنعےسالب
فاہطسوکیئدحثیںیہنینس اوبداؤدےتہکںیہہکاوکسرفاییبفریغہےنیھبایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدبعارلنمح،ایفسؿ،اوبرفؼ،اربامیہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوعرتاکوبہسےنیلےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 179

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اًنع ،حبيب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُ ِ

ِ
رع َوةُ َم ًِ ه ٔ َی إ ٔ ََّل ََىِتٔ ٓ ََـ ٔح َِ ٜت َٗا َل ََبُو َزا ُوز صَ ََ ٜذا
َو َس َّل َه َٗ َّب َل ا ِم َزََ ّة ٔم ًِ ن َٔشائٔطٔ ث ُ َّه َ َ
خ َد إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َول َِه یَ َت َو َّؿأ َٗا َل ُ ِ
َر َوا ُظ َزائ َٔسةُ َو ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔي ٔس ا ِل ٔح َّنان ٔ ُّی ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َ ًِ َن ٔع

امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشمع ،بیبح ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ
ویبیاکوبہسایلافررھپ امنز ےکےیلرشت فیےلےئگ افراین فوضںیہن ایک(اسدحثیےک رافی)رعفہےتہک ںیہہک ںیم ےنرضحت
اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اہک ہک فہ ویبی آپ یہ وہ یتکس ںیہ اس رپ فہ رکسما دںی اوبداؤد ےتہک ںیہ زادئہ افر دبعادیمحل امحین ےن یھب
ط
امیلسؿاشمعےسایسرطحرفاتیایکےہ آ ھرراتےناینپیجنافرازدفاز زدنیگےکقلعتمایبؿرفامیئںیہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،اشمع،بیبح،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوعرتاکوبہسےنیلےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 180

راوی  :ابزاہيه بً مدلسً ،بسالزحنً بً مِزا ،حرضت اًنع رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َم ِد َل ٕس َّ
اب َل َيا ًَ ًِ
اللا ِل َ٘ان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َم ِِ َزا َئ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ََ ِخب َ َرىَا ََ ِػ َح ْ
رع َو َة ا ِل ُنزَن ٔ ِّی ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ل ٔ َز ُج ٕل ا ِح ٔک ًَىِّی ََ ٌَّ َص َذیِ ًٔ َي ٌِىٔی
ُِ
َحس َ
اؿةٔ ََى َّ َضا َت َت َو َّؿأ ُلٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َٗا َل َی ِحٌَی ا ِح ٔک ًَىِّی
ٔیث اْلِ َ ًِ َن ٔع َص َذا ًَ ًِ َحبٔيبٕ َو َحسٔی َثطُ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َياز ٔفٔی ا ِل ُن ِش َت َح َ
ََى َّ ُضنا ٔط ِبطُ ََل َط ِي َئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ُرو ٔ َی ًَ ًِ َّ
الث ِور ِّٔی َٗا َل َما َح َّسثَ َيا َحب ٔ ْ َّ
رع َو َة ا ِل ُنزَن ٔ ِّی َي ٌِىٔی ل َِه یُ َح ِّسث ِ ُض ِه ًَ ًِ
َ
يب إَٔل ًَ ًِ ُ ِ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َحسٔی ّثا
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ بٔظَ ِي ٕئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗ ِس َر َوی َح ِنزَةُ الزَّیَّ ُ
ات ًَ ًِ َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُ ِ
ُِ

َػ ٔحي ّحا
اربامیہ نب دلخم ،دبعارلنمح نب رغما ،رضحت اشمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرے ااحصب ےن وباہطس رعفہ شمین ہی
دحثیرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایبؿیکےہ اوبداؤدےتہکںیہہکییحینبدیعساطقؿےناکیصخشےساہکہکریمیرطػ
ےسہیابتایبؿرکدفہکہیدفدحںیثیینعیاکیاشمعیکہیدحثیوجبیبحےسرمفیےہافرایکسدفرسیفہدحثیوجایسذموکرہ
دنسےکاسھتاحتسمہضےکقلعتمرمفیےہہکفہ(ینعیاحتسمہض)رہامنزےکےیلفوضرکےاؿدفونںےکابرےںیمایبؿرکدفہک
ہیدفونںدحںیثیالیشضحمںیہینعیفیعضںیہاوبداؤدےتہکںیہہکوثریےساؿاکہیوقؽرمفیےہہکمہےسبیبحےنرصػ

رعفہشم ین یہےکفاہطسےس دحثیایبؿیکےہ ینعیاوہنںےنرعفہنبزریبےکفاہطسےسوکیئدحثیایبؿ ںیہنیکاوبداؤد ےتہک
ںیہزمحہزایتےنرطبقیبیبح،دنسبرعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللہنعےسیھباکیحیحصدحثیرفاتییکےہ
رافی  :اربامیہنبدلخم،دبعارلنمحنبرغما،رضحتاشمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاگمہوکوھچےنےسفوضےکوٹٹاجےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
رشاگمہوکوھچےنےسفوضےکوٹٹاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 181

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالکً ،بساہلل بً ابی برک ،حرضت رعوہ بً زبیر رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه
رع َو َة َي ُ٘و ُل َز َخل ُِت ًَل َی َم ِز َو َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی بَ ِرکٕ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ُ ِ
ٓ ََذ ََکىَا َما یَُٜو ٌُ ٔم ِي ُط ا ِل ُو ُؿو ُئ َٓ َ٘ا َل َم ِز َوا ٌُ َو ٔم ًِ َم ِّص َّ
ک َٓ َ٘ا َل َم ِز َوا ٌُ ََ ِخب َ َر ِتىٔی
الذ َ ٔ
رع َوةُ َما ًَل ٔ ِن ُت ذَل ٔ َ
ِ
َک َٓ َ٘ا َل ُ ِ

اٌ ََىَّضا سنٌٔ ِت َرسول اہللٔ ػلَّی اہللُ ًَلَيطٔ وس َّله َي ُ٘و ُل َمً َم َّص ذ َََک ُظ َٓ ِل َي َتو َّؿأ ِ
رسةُ ب ٔ ِي ُت َػٔ َِو َ َ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ َ َ َ
َ
َ
بُ ِ َ

دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رضحترعفہنبزریبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمرضحترمفاؿنبمکحےک
اپس ایگ افر مہ ولگ وناضق فوض اک ذرک رک رےہ ےھت وت رضحت رمفاؿ وبےل ہک رشاگمہ وک وھچےن ےس فوض وٹٹ اجات ےہ رضحت
رعفہ ےن اہک ہک ےھجم اس ابرے ںیم ولعمؾ ںیہن اس رپ رضحت رمفاؿ ےن رفامای ہک ےھجم رسبہ تنب وفصاؿ ےن ربخ دی ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکسجصخشےن اےنپذرک (ینعیرشاگمہ)وکوھچا وتاےس اچےیہہکفوض رک
ےل
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رضحترعفہنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاگمہوکوھچےنےسفوضےکہنوٹےنٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
رشاگمہوکوھچےنےسفوضےکہنوٹےنٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 182

راوی  :مشسز ،مَلزو بً ًنزوً ،بساہلل بً بسر ،حرضت ٗيص بً كلٛ ٙے والس ،كل ٙبً ًلی

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُم ََلز ُٔو بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ا ِل َح َيف ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ بَ ِس ٕر ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ كَل ََِٕ ًِ ًَ ٙبٔيطٔ َٗا َل َٗ ٔس ِم َيا ًَل َی
ى َ ٔي ِّی اہللٔ ػلَّی اہللُ ًَلَيطٔ وس َّله َٓحا َئ َر ُجل َٛأَىَّطُ ب َسؤی َٓ َ٘ال یا ى َ ٔي َّی اہللٔ َما َتزی ف ٔی َم ِّص ال َّز ُجل ذ َََک ُظ َبٌ َس َما ی َتو َّؿأ ُ
ََ
ْ
َ
ِ َ َ َ َ
ٔ َ ِ
َ
َ ٌّ
َ َ
اٌ َو ُسِٔيا ٌُ َّ
الث ِور ُّٔی َو ُط ٌِ َب ُة َوابِ ًُ
َٓ َ٘ا َل َص ِل ص َُو إ ٔ ََّل ُم ِـ َِ ْة ٔم ِي ُط ََ ِو َٗا َل َب ِـ ٌَ ْة ٔم ِي ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ صٔظَ ُاو بِ ًُ َح َّش َ َ
ًُ َي ِي َي َة َو َجز ٔ ْیز الزَّاز ُّٔی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َجابٔز ٕ ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ كَل ِٕٙ
دسمد،الم زؾنبرمعف،دبعاہللنبدبر،رضحتسیقنبقلطےکفادل،قلطنبیلعےسرفاتیےہہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک یتمںیماحرضوہےئاےنتںیماکیصخشآایوجدےنھکیںیمدبفاتگلاھتاسےناہکہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
آپیلصاہللہیلعفآہلف ملساسصخشےکقلعتمایکرفامےتںیہوجفوضےکدعباینپرشاگمہوکوھچےل؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایفہیھبوتمسجاکاکیڑکٹایہےہاوبداؤدےتہکںیہہکاشہؾنبشحؿ،ایفسؿوثری،ہبعش،انبہنییعافررجریرازیےنوباہطس
دمحمنباجرب،سیقنبقلطےسرفاتیایکےہ
رافی  :دسمد،المزؾنبرمعف،دبعاہللنبدبر،رضحتسیقنبقلطےکفادل،قلطنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رشاگمہوکوھچےنےسفوضےکہنوٹےنٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 183

راوی  :مشسز ،محنس بً جابز ،حرضت ٗيص بً كلٙ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َجابٔز ٕ ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ كَل ََِٕ ًِ ًَ ٙبٔيطٔ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َو َٗا َل فٔی الؼَّ ََلة ٔ
دسمد ،دمحم نب اجرب  ،رضحت سیق نب قلط ےن ایسدنس افر ٰینعم ےکاسھت اکی دحثی رفاتییک ےہاس ںیم ظفل یف اٰولصلة اک ااضہف
ےہ
رافی  :دسمد،دمحمنباجرب،رضحتسیقنبقلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹناکوگتشاھکےنےسفوضالزؾوہےناکایبؿ

ابب  :اپیکاکایبؿ
افٹناکوگتشاھکےنےسفوضالزؾوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 184

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنعً ،بساہلل بً ًبساہللً ،بسالزحنً بً ابی ليلی ،حرضت بزاء بً ًازب

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ الزَّاز ِّٔی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ئ ٔم ًِ لُ ُحوو ٔ ِاْلٔب ٔ ٔل َٓ َ٘ا َل َت َو َّؿئُوا
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل ُو ُؿو ٔ
ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ

ٔم ِي َضا َو ُسئ ٔ َل ًَ ًِ لُ ُحوو ٔ ا ِل َِ َي ٔه َٓ َ٘ا َل ََل َت َو َّؿئُوا ٔم ِي َضا َو ُسئ ٔ َل ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ فٔی َم َبارٔ ٔک ِاْلٔب ٔ ٔل َٓ َ٘ا َل َلَ ُا َؼ ُّلوا فٔی َم َبارٔ ٔک
ِاْلٔب ٔ ٔل َٓإٔى َّ َضا ٔم ًِ َّ
الظ َياكٔی ٔن َو ُسئ ٔ َل ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔفٔی َم َزاب ٔ ٔف ا ِل َِ َي ٔه َٓ َ٘ا َل َػ ُّلوا ٓ َٔيضا َٓإٔى َّ َضا بَ َز َْ ٛة
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،دبعاہلل نب دبع اہلل ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس افٹن اک وگتش اھک رک فوض رکےن ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت آپ ےن رفامای اس ےس فوض رکف افر
رکبیاکوگتشاھکرکفوضرکےنےکابرےںیموساؽایکایگوترفامایاسےسفوضتمرکفافروساؽایکایگافوٹنں ےکےنھٹیبیکہگج
رپ امنز زپےنھ ےک ابرے ںیم وت رفامای افوٹن ں ےک ےنھٹیب یک ہگج رپ امنز تم زپوھ ویکہکن فہ اطیشونں یک ہگج ےہ افر درایتف ایک ایگ
رکبویںےکرےنہیکہگجرپامنززپےنھےکابرےںیموترفامایفاہںامنززپھولویکہکنفہربتکیکہگجےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبدبعاہلل،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچکوگتشوھچےنےسفوضرکےنایاہھتدوھےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اچکوگتشوھچےنےسفوضرکےنایاہھتدوھےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 185

راوی  :محنس بً ًَلء ،ایوب بً محنسً ،نزو بً ًثناٌ ،مزواٌ بً مٌاویہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

اٌ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی ا ِل َن ٌِى َی َٗالُوا َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزَّق ُِّّی َو ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
ئ َوََ ُّی ُ

یس َّ
وب َو ًَ ِن ْزو
ََ ِخب َ َرىَا ص ََٔل ُل بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ا ِل ُح َضىٔ ُّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َیز ٔ َ
الل ِيثٔ ِّی َٗا َل ص ََٔل ْل ََل ََ ًِل َُنطُ إ ٔ ََّل ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َو َٗا َل ََ ُّی ُ

َ ُ َرا ُظ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َّز بٔ ُِ ََلو ٕ َوص َُو َي ِشلُ ُذ َطا ّة َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ض ولَه یَ َتو َّؿأ ِ
َّ
ک َٓأ َ ِز َخ َل َی َس ُظ بَی ِ َن ا ِلح ٔ ِل ٔس َو َّ
َت َي َّح َحًَّی َُرٔیَ َ
الل ِح ٔه ٓ ََس َح َص ب ٔ َضا َحًی َت َو َار ِت إلٔ َی ِاْلٔب ٔ ٔم ث ُ َّه َم َضی ٓ ََؼلَّی لٔل َّيا ٔ َ ِ َ
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َزا َز ًَ ِن ْزو فٔی َحسٔیثٔطٔ َي ٌِىٔی ل َِه یَ َن َّص َم ّ
ائ َو َٗا َل ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ال َّز ِمل ٔ ِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس
َک ََبَا َسٌٔي ٕس
ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔیَاز ٕ َوََب ُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِز َس َّل ل َِه َی ِذ ُ ِ

دمحمنبالعء،اویبنبدمحم،رمعفنبامثعؿ،رمفاؿنباعمفہی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اکی زلےک ےکاپس ےس ذگرے وج اکی رکبییک اھکؽ ااتر راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ٹہ اج
ںیماساکرطہقیاتباتوہںسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاہھتاھکؽافروگتشےکادنرڈاالاہیںکتہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس اک اہھت لغب کت (وگتش ےک ادنر)الچ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر امنز زپاھیئ رگم آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنفوضںیہنایکاوبداؤدےتہکںیہہکرمعفےناینپدحثیںیماانتااضہفافرایکےہہکاپینےسںیہندوھایافرالہؽ
نب ومیمؿ ےساس یک رفاتی ہغیصب ع  ےہ افراس ےن اؿ یک ةسن ریلم ذرک یک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک دبعارلنمح
نبزایدافراوباعمفہیےنع الہؽ،ع اطعءع ایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسرمالسرفاتیایکےہافراوبدیعساکذرکںیہنایک
رافی  :دمحمنبالعء،اویبنبدمحم،رمعفنبامثعؿ،رمفاؿنباعمفہی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہوکوھچےنےسفوضالزؾںیہنوہات
ابب  :اپیکاکایبؿ
رمدہوکوھچےنےسفوضالزؾںیہنوہات

جلس  :جلس اول

حسیث 186

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،سلامیٌ بً ابً بَلل ،جٌف ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

ف ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َجابٔز ََٕ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ َج ٌِ َ ٕ
ی ََ َس َّ
اض ََ ٛي َٔت َِيطٔ ٓ ََن َّز ب ٔ َح ِس ٕ
ک َمي ِّٕت َٓت َ َيا َو َل ُط َٓأ َ َخ َذ بٔأُذُىٔطٔ ث ُ َّه َٗا َل
الشو َٔ ٚزاخ َّٔل ٔم ًِ َب ٌِ ٔف ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة َوال َّي ُ
َو َس َّل َه َم َّز ب ٔ ُّ
ا ٚا ِل َحس َ
ََ ُّیِ ُٜه یُحٔ ُّب ََ ٌَّ َص َذا َلطُ َو َس َ
ٔیث
دبع اہلل نب ہملسم ،امیلسؿ نب انب البؽ ،رفعج ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اعہیل یک

اجبن ےس دالخ وہےت وہےئ اکی ابزار ےس ذگرے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں اجبن ولگ ےھت راہتس ںیم آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرکبیاکاکیرمدہہچبالمسجےکدفونںاکؿوھچےٹےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساکؿےسڑک
رک ااھٹای افر رفامای ہک مت ںیم ےس وکؿ صخش دنسپ رکے اگ اس ابت وک ہک ہی رکبی اک ہچب اس وک لم اجےئ رافی ےن ہی دحثی آرخ کت
ایبؿیک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امیلسؿنبانبالبؽ،رفعج،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 187

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اہللُ ًَلَيطٔ وس َّله ََک َ َل َٛت ٕٔ َطاة ٕث ُ َّه ػلَّی ولَه یَ َتو َّؿأ ِ
َ
ِ َ َ َ
َ َ ِ َ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرکبیاکدتس(انھبوہاوگتش)اھکایاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپیھافراینفوضںیہنایک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 188

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً ًثناٌ ،وٛيٍ ،مشٌز ،ابی ػِخہ ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ

ِخ َة َجا ٔم ٍٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی ا ِل َن ٌِى َی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ََبٔی َػ ِ َ
َات ل َِي َل ٕة َٓأ َ َم َز
بِ ًٔ َط َّساز ٕ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َٗا َل ٔؿٔ ُِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ

َ
َّ
َّ
ف َة َو َٗا َل َما َل ُط
ف َة َٓ َح ٌَ َل َی ُحزُّ لٔی ب ٔ َضا ٔم ِي ُط َٗا َل َٓ َحا َئ ب ٔ ََل ْل َٓآذَى َ ُط بٔالؼَّ ََلة ٔ َٗا َل َٓأ ِل َقی الظ ِ َ
ب ٔ َح ِيبٕ ٓ َُظو ٔ َی َوََ َخ َذ الظ ِ َ

َک ًَل َی ٔس َوا ٕک
اٌ َطارٔبٔی َوفَی َٓ َ٘ؼَّ ُط لٔی ًَل َی س َٔوا ٕک ََ ِو َٗا َل ََٗ ُُّؼ ُط ل َ
َتزٔبَ ِت َی َسا ُظ َو َٗ َاو ي َُؼلِّ َزا َز اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َوک َ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب امثعؿ ،فعیک ،رعسم ،ایب رخصہ ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم یبن
یلصا ہللہیلعفآہلفملسےکاپسامہمؿنبرکراہآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےن(رکبی)ےکاچپ(وھبےنن)اکمکحدایسپفہوھبین
یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےیل رھچی ےل رک اس اچپ ےک ڑکٹے رکےن ےگل (اھکےن ےک دفراؿ) رضحت البؽ
ریض اہلل ہنع رشتفی الےئ افر امنز ےک ےیل اذاؿ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھچی رھک دی افر رفامای ہتپ ںیہن اس البؽ
ریضاہللہنعاکایکوہا؟اسےکاہھتاخکآولدوہں(افرہیہکرک)ڑھکےوہرکامنززپےنھےگل(اسدحثیےکرافی)اابنریےن
ہیااضہفایکہک(رضحتریغمہاکایبؿےہہک)ریمیومںیھچن ڑبیھوہیئںیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسماکرپرھکرکاوکن
رتکدایایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیرفامایہکوسماکرپرھکرکںیماہمتریومںیھچنرتکفںاگ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبامثعؿ،فعیک،رعسم،ایبرخصہ،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 189

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

ض َٗا َل ََک َ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اک ًَ ًِ ً ِ ٔ
ؾ َح َّسثَ َيا س َٔن ْ

اٌ َت ِح َت ُط ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼلَّی
َو َس َّل َه َٛتّٔٔا ث ُ َّه َم َشحَ َی َس ُظ بٔنٔ ِش ٕح ک َ َ

دسمد،اوباوحص،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشہن(اک
وگتش)اھکایافر(اھکےنےکدعب)اےنپےچینےھچبوہےئرفشےساہھتاصػےئکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافر
(اینفوضےئکریغب)امنززپیھ
رافی  :دسمد،اوباوحص،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 190

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،ہناوٗ ،تازہ ،یحٌی بً يٌنز ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ال َّي َنز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َي ٌِ َن َز ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ َّبا ٕ
وس َّله اى ِ َتض َع ٔمً َٛت ٕٕٔ ث ُ َّه ػلَّی ولَه یَ َتو َّؿأ ِ
ِ
َ َ َ َ
َ َ ِ َ
صفح نب رمع ،امہؾ ،اتقدہ ،ییحی نب رمعی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکیدتسےکوگتشںیمےسداوتنںےسونچرکھچکاھکایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپیھافراینفوضںیہنایک
رافی  :صفحنبرمع،امہؾ،اتقدہ،ییحینبرمعی،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 191

راوی  :ابزاہيه بً حشً ،ححاد ،ابً جزیخ ،محنس بً ميٜسر ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َّ َ
َّاد َٗا َل ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ
ِم َح َّسثَ َيا َحح ْ
َحسث َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َد ِث ٌَ ٔ ُّ
الو ِض َز ث ُ َّه َز ًَا
ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُل َ َّرقبِ ُت لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُخ ِبزّا َو َل ِح ّنا َٓأَک َ َل ث ُ َّه َز ًَا ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َ بٔطٔ ث ُ َّه َػلَّی ُّ
بٔٔ َِـ ٔل كٌَا ٔمطٔ َٓأَک َ َل ث ُ َّه َٗاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔولَه َی َتو َّؿأ ِ
َ
َ
َ ِ َ
اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہللیلص
اہللہیلع فآہلفملسےکاسےنمرفیٹافروگتششیپایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانتفؽرفامایاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن فوض ےک ےیل اپین بلط ایک افر فوض ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز زپیھ (امنز ےک دعب) آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےنابیقامدنہاھکانبلطایکافر(دفابرہاھکان)انتفؽرفامایرھپ(اھکےنےکوفرادعب)امنزےکےیلڑھکےوہےئگافراس
(رمہبت)فوضںیہنایک
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 192

راوی  :موسی بً سہل ،ابوًنزاًٌ ،لی بً ًياغ ،طٌيب بً ابی حنزہ ،محنس بً ميٜسر ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

غ َح َّسث َ َيا ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ ََبٔی َح ِنزَ َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ
اٌ ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ًَيَّا ٕ
وسی بِ ًُ َس ِض ٕل ََبُو ً ِٔن َز َ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ئ ٔم َّنا َُی َّ َر ِت ال َّيا ُر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا
آخ اْلِ َ ِم َزیِ ًٔ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتزِ ُک ا ِل ُو ُؿو ٔ
ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ک َ َ
اٌ ٔ َ
ا ِخت َٔؼ ْار ٔم ًِ ا ِل َحسٔیثٔ اْلِ َ َّو ٔل

ومیسنبلہس،اوبرمعاؿ،یلعنبایعش،بیعشنبایبزمحہ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اک آرخی لعف آگ یک یکپ وہیئ زیچ اھک رک فوض ہن رکان اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک (رضحت اجرب ریض اہلل ہنع اک وقؽ)
دحثیافؽاکااصتخرےہ
رافی  :ومیسنبلہس،اوبرمعاؿ،یلعنبایعش،بیعشنبایبزمحہ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 193

راوی  :احنس بً ًنز و بً ْسحً ،بسالنلک ،بً ابی َکینہ ،ابً ْسحً ،بيس بً ابی ثنامہ مارزی

َک َین َة ٔم ًِ خ َٔيارٔ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن
الرس ٔح بِ ًُ ََبٔی َ ٔ
الرسحٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ََبٔی َ ٔ
َک َین َة َٗا َل ابِ ًُ َّ ِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
ُ
اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
ْص ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َجز ِ ٕئ ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
َٗا َل َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس بِ ًُ ث َنا َم َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َٗا َل َٗس َٔو ًَ َل ِي َيا ٔم ِ َ
َّ
ْص َٗا َل َل َ٘ ِس َرََیِ ُتىٔی َساب ٔ ٍَ َس ِب ٌَ ٕة ََ ِو َساز ٔ َض ٔس َّت ٕة َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََشنٔ ٌِ ُتطُ یُ َح ِّس ُث فٔی َم ِشحٔ ٔس ٔم ِ َ

َِخ ِج َيا ٓ ََن َز ِرىَا ب ٔ َز ُج ٕل َوب ُ ِز َم ُت ُط ًَل َی ال َّيارٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َزارٔ َر ُج ٕل ٓ ََن َّز ب ٔ ََل ْل َٓ َيا َزا ُظ بٔالؼَّ ََلة ٔ ٓ َ َ
َ
َّ
رح َو
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََك َابَ ِت ب ُ ِز َم ُت َ
ک َٗا َل َن ٌَ ِه بٔأبٔی ََى ِ َت َوَُم ِّی َٓت َ َيا َو َل ٔم ِي َضا َب ِـ ٌَ ّة َٓل َِه َیزَ ِل َي ٌِلَُ ُٜضا َحًی ََ ِ َ
بٔالؼَّ ََلة ٔ َوََىَا ََى ِ ُوزُ إٔل َِيطٔ
ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاکلمل ،نب ایب رکہمی ،انب رسح ،دیبع نب ایب امثہم امردی ےس رفاتی ےہ ہک احصیب روسؽ دبعاہلل نب
احرثنبزجءرصمںیمامہرےاپسرشتفیالےئںیم ےناوکنرصمیک اکیدجسمںیم دحثیایبؿرکےتوہےئانسفہہہک رےہےھت
ہکاکیرمہبتاکیصخشےکرھگںیمھجمتیمسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتھچایاستآدیمےھتاےنتںیم(ومذؿ

روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس)رضحتالبؽریضاہللہنعآےئافرامنزےکےیلالبای(ینعیاذاؿدی)مہ(رھگےسامنزےکےیل)ےلچ
وت اکی صخش ےک اپس ےس ذگرے سج یک اہڈنی وچےہل رپ ڑچیھ وہیئ یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس
درایتف ایکایک اہمتریاہڈنی کپ یئگےہ؟اس ےن اہکاہں ریمےامںابپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرپ دفاوہں وت آپیلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن اکی وبیٹ اہڈنی ےس ےل رک (ہنم ںیم رھکیل) افر امنزیک ریبکت ےہک اجےنکت اوکس ابچےت رےہ افر ںیم آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکرطػدھکیراہاھت(ینعیںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسلمعوک روردھکیراہاھت)
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاکلمل،نبایبرکہمی،انبرسح،دیبعنبایبامثہمامردی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾوہےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 194

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،ابوبرک بً حٔؽ ،اَغ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًُ َحٔ ِٕؽ ًَ ًِ اْلِ َ َ ِّ
َغ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َح َّسثَىٔی ََبُو بَ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُو ُؿو ُئ ٔم َّنا ََ ِن َـ َح ِت ال َّيا ُر

دسمد ،ییحی ،ہبعش ،اوبرکب نب صفح ،ارغ ،رضحت اوب رہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاسزیچےکاھکےنےسفوضالزؾوہاجاتےہوجآگرپاکپیئیئگوہ
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اوبرکبنبصفح،ارغ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضالزؾوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 195

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،اباٌ ،یحٌی  ،ابً ٛثیر ،ابوسلنہ ،ابا سٔياٌ بً سٌيس بً مِیرہ ،او حبيبہ ،حرضت ابوسلنہ
رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًَ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ ًَ ًِ َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ََ ٌَّ ََبَا ُسٔ َِي َ
ئ َٓ َت َن ِـ َن َف َٓ َ٘ال َِت یَا ابِ ًَ َ ُ ِخًٔی َََلَ َت َو َّؿأ ُإ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
يب َة ٓ ََش َ٘ ِتطُ َٗ َس ّحا ٔم ًِ َسو ٔ ٕیََ ٓ ٙس ًَا ب ٔ َنا ٕ
َح َّسثَ ُط ََىَّطُ َز َخ َل ًَل َی َ ُ ِّو َحب ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َت َو َّؿئُوا ٔم َّنا َُی َّ َر ِت ال َّيا ُر ََ ِو َٗا َل ٔم َّنا َم َّش ِت ال َّيا ُر َٗا َل ََبُو َزا ُوز فٔی َحسٔیثٔ الزُّصِز ٔ ِّی یَا ابِ ًَ ََخٔی
ملسم نب اربامیہ ،اابؿ ،ییحی ،انب ریثک ،اوبہملس ،ااب ایفسؿ نب دیعس نب ریغمہ ،اؾ ہبیبح ،رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک
رضحت اوبایفسؿ نب دیعس نب ریغمہ اک ایبؿ ےہ ہک فہ (ینعی اوبایفسؿ) اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ وت
اوہنں ےن) ینعی اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنعےن) اوکن وتس اک اکی ایپہل الپای (وتس یپ رک) اوہنں ےن اپین اماگن افر یلک یک رضحت اؾ ہبیبح
ریض اہلل اہنع ےن رفامای اے اھبےجن (وت ےن رصػ یلک ویکں یک؟) فوض ویکں ںیہن رکات؟ ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد
ےہہکآگرپیکپوہیئزیچاھکرکفوضایکرکفاوبداؤدےتہکںیہزرہییکدحثیںیم(اجبےئایانبایتخےک)ایانبایخےہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،ییحی،انبریثک،اوبہملس،اابایفسؿنبدیعسنبریغمہ،اؾہبیبح،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھیپیلکرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دفدھیپیلکرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 196

راوی ٗ :تيبہ ،ليثً٘ ،يلً ،بيساہلل بً ًبساہلل ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
ض ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
الل ِي ُث ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َش َب َلب َ ّيا ٓ ََس ًَا ب ٔ َنا ٕئ َٓ َت َن ِـ َن َف ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َل ُط َز َس ّنا
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ٔ

ہبیتق ،ثیل ،لیقع ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
دفدھایپوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپینوگنمارکیلکیکافررفامایہکاںیمسئانکیئوہیتےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھیپرکیلکہنرکےناکایبؿ

ابب  :اپیکاکایبؿ
دفدھیپرکیلکہنرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 197

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،زیس بً حباب ،مليٍ بً راطس ،توبہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ُم ٔلي ٍٔ بِ ًٔ َرا ٔط ٕس ًَ ًِ َت ِوبَ َة ا ِل ٌَ ِيبَر ِّٔی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ا ِل ُح َب ٔ
َش َب َلب َ ّيا َٓل َِه یُ َن ِـنٔ ِف َول َِه یَ َت َو َّؿأ ِ َو َػلَّی َٗا َل َزیِ ْس َز َّلىٔی ُط ٌِ َب ُة ًَل َی َص َذا
َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ٔ
َّ
الظ ِيذٔ
امثع ؿنبایبہبیش،زدینبةحب،ب عینبرادش،وتہب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن دفدھ ایپ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت یلک یک افر ہن یہ فوض ایک افر امنز زپیھ ،زدی ےن اہک ہک ےھجم اس خیش
(ب عینبرادش)یکرطػےسرضحتہبعشےنراامنہیئیکیھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،زدینبةحب،ب عینبرادش،وتہب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخؿےنلکنےسفوضوٹےنٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وخؿےنلکنےسفوضوٹےنٹاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 198

راوی  :ابو توبہ ،ربيٍ بً ىآٍ ،ابً مبارک ،محنس بً اسح ،ٙػسٗہ بً يشارً٘ ،يل بً جابز ،حرضت جابز رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َي َشارٕ ًَ ًِ ًَ٘ٔي ٔل بِ ًٔ
َ
خ ِج َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌِىٔی فٔی َُزِ َوة ٔذَا ٔ
اب َر ُج ْل ا ِم َزََ َة َر ُج ٕل
ت ال ِّز َٗا َٔ َٓأ َػ َ
َجابٔز ٕ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َ َ

َِخ َد یَت ِ َب ٍُ ََثَ َز ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
َٕ ََ ٌِ ََل ََى ِ َته ٔ َی َحًَّی َ ُ َصز ٔ َیَ ٙز ّما فٔی ََ ِػ َح ٔ
ْشٔٛی َن َٓ َحل َ
اب ُم َح َّن ٕس ٓ َ َ
یً َو َر ُج ْل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ
َٓ َيزَ َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ِيز َّٔل َٓ َ٘ا َل َم ًِ َر ُج ْل َیک ِ َل ُؤىَا َٓاى ِ َت َس َب َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ

خ َد ال َّز ُج ََل ٌٔ إلٔ َی ٓ َٔه ِّ
َٓ َ٘ا َل ُٛوىَا بٔٔ َٔه ِّ
ل
الظ ٌِ ٔب ِ
اؿ َل َح ٍَ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ ُّی َو َٗ َاو اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ي َُؼلِّ َوََتَی ال َّز ُج ُ
الظ ٌِ ٔب َٗا َل َٓ َل َّنا َ َ
َٓ َل َّنا َرََی َط ِد َؼطُ َ ٔ َ
َف َما ُظ بٔ َش ِض ٕه ٓ ََو َؿ ٌَطُ ٓ ٔيطٔ َٓ َيزَ ًَطُ َحًَّی َر َما ُظ ب ٔ َث ََلثَ ٔة ََ ِس ُض ٕه ث ُ َّه َر ََ ٍَ ٛو َس َح َس ث ُ َّه
رع َٖ َى َّ ُط َربٔي َئ ْة ل ٔ ِل َ٘ ِوو ٔ َ َ
رع َٖ ََى َّ ُض ِه َٗ ِس ى َ ٔذ ُروا بٔطٔ صَ َز َب َو َل َّنا َرََی ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ ُّی َما بٔاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ٔم ًِ َّ
اٌ اہللٔ َََلَ
اىِت ََب َط َػاحٔبُ ُط َٓ َل َّنا َ ٔ
السو ٔ َٗا َل ُس ِب َح َ
ُ
َ
َ
َ
رق ُؤصَا َٓل َِه َُح َّٔب ََ ٌِ ََٗ َِل ٌَ َضا
َى ِ َب ِض َتىٔی َ َّو َل َما َرمَی َٗا َل ِ ٛي َت فٔی ُس َورة َٕ ِ َ

اوبوتہب،رعیبنبانعف،انبابمرک،دمحمنبااحسؼ،دصہقنب اسیر،لیقعنباجرب،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکزغفہ
ذات ارلاقع ںیم مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکاسھت ےلکن اکی صخش ےن یسک رشمک وعرت وک لتق رک ڈاال وتاس
ےن مسق اھکیئ ہک بج کت ااحصب دمحم یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ںیم ےس یسک اکوخؿ اہب ںیہنولں اگ بت کت س ن ےس ںیہن  ںوھٹں اگ
سپفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاشنؿدقؾرپایکنالتشںیم لزپا،اکیہگجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایقؾایکوترفامایوکؿ
امہریافحتظرکےاگ؟اس رپاہمرجفااصنر ںیمےساکی اکی صخش ےنآامدیگاظرہ یکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاجؤ
اھگیٹےکرسےرپاجرکافحتظرکفبجہیدفونںرضحاتاھگیٹےکرسےرپچنہپےئگوتاہمرجیآراؾیکرغضےسٹیلےئگافر
ااصنریڑھکےوہرکامنززپےنھےگلاےنتںیمفہرشمکصخشآاچنہپبجاسےناوکنداھکیوتاجؿایگہکہیوقؾاکاحمظفےہاسےن
اکیریتامراوجاؿےکآرکاگل،اوہنںےن اوکساکنؽڈاالاہیںکتہکاسےننیتریتامرےرھپاوہنںےنروکعفوجسدرکےک(امنز
وپرییک)افراےنپاسیھتوکدیبارایکبجاساکرفصخشےنہیدھکیایلہکہیولگدیباروہےئگںیہوتفہاھبگڑھکاوہابجاہمرجی
ےنااصنریاھبیئاکاتہبوہاوخؿداھکیوتاہکارےمتےنےھجمےلہپیہریترپویکںہناگجای؟اوہنںےنوجابدایہکںیم(امنزںیم)اکی
وسرةزپھراہاھتےھجمااکسدرایمؿںیموھچڑانااھچںیہناگل
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،انبابمرک،دمحمنباقحس،دصہقنباسیر،لیقعنباجرب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکوسےنےسفوضوٹٹاجاتےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوسےنےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 199

راوی  :احنس بً محنس بً حيبلً ،بسالززا ،ٚابً جزیخ ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ىَآ ٔ ٍْ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ََ ٌَّ

َ
است َِي َ٘وِ َيا ث ُ َّه َر َٗ ِسىَا ث ُ َّه
خ َصا َحًَّی َر َٗ ِسىَا فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ث ُ َّه ِ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُطِٔ َل ًَ ِي َضا ل َِي َل ّة َٓأ َّ َ

خ َد ًَ َل ِي َيا َٓ َ٘ا َل ل َِي َص ََ َح ْس َی ِي َت ٔوزُ الؼَّ ََل َة َُیِرُ ُِ ٛه
ِ
است َِي َ٘وِ َيا ث ُ َّه َر َٗ ِسىَا ث ُ َّه َ َ

ادمح نب دمحم نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن وغشمتیل یک انب رپامنز اشعء ںیم اتریخ رفامیئ اہیں کت ہک مہولگ (ااظتنر رکےت رکےت) دجسم یہ ںیم وس ےئگ مہ
رھپاجےگافررھپوسےئگرھپاجےگرھپوسےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئافررفامایاہمترےالعفہافر
وکیئامنزاکااظتنرںیہنرکات
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،دبعارلزاؼ،انبرججی،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوسےنےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 200

راوی  :طاذ بً ٓياق ،ہظاوٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َطا ُّذ بِ ًُ َٓيَّاقٕ َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َّ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
الس ِست َُوائ ُّٔی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
اٌ ََ ِػ َح ُ
ُوٌ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َزا َز ٓ ٔيطٔ ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة
خ َة َحًَّی َت ِدٔ َُٔ ٙر ُؤ ُس ُض ِه ث ُ َّه ي َُؼ ُّلو ٌَ َو ََل َی َت َو َّؿئ َ
َو َس َّل َه َی ِي َت ٔوزُ َ
وٌ ا ِل ٌٔظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
َّ
َّ
آخ
رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ب ٔ َلٔ ِٕى َ َ
َٗا َل َُّ ٛيا ى َ ِدٔ ًَُٔ ٙل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َو َر َوا ُظ ابِ ًُ ََبٔی َ ُ
اشذ نب ایفض ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء اک ااظتنر
رکےتےھتاہیںکتہکاؿےکرس(ونیسںکت)کھجاجےتےھترھپامنززپےتھےھتافرفوضںیہنرکےتےھتاوبداؤدےتہکںیہہک
ہبعشےنوباہطساتقدہ(رضحتاسنریضاہللہنع)ہیااضہف لقنایکےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیممہکھج
اجےتےھت
رافی  :اشذنبایفض،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوسےنےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 201

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،زاؤز ،بً طبيب ،حناز بً سلنہ ،ثابت بيانی ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو َزا ُو ُز بِ ًُ َطبٔيبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ََ ٌَّ ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َ
ئ َٓ َ٘ َاو َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ لٔی َحا َج ّة َٓ َ٘ َاو یُ َيا ٔجيطٔ َحًَّی َن ٌَ َص ا ِل َ٘ ِو ُو ََ ِو َب ٌِ ُف ا ِل َ٘ ِوو ٔ ث ُ َّه
َُٗ ٔ َين ِت َػ ََلةُ ا ِل ٌٔظَ ا ٔ

َک ُو ُؿوئّا
َػلَّی بٔض ٔ ِه َول َِه َی ِذ ُ ِ

ومیس نب اامسلیع ،داؤد ،نب بیبش ،امحد نب ہملس ،اثتب انبین ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اشعء یک امنز
ڑھکی وہیئ وت اکی صخش ااھٹ افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس اکی رضفری اکؾ ےہ
سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہرکاسےسآہتسہآہتسہابںیترکےنےگلاہیںکتہکامتؾولوگںےنہیاہکہکھچکولگ
ےھٹیبےھٹیب وسےئگ افر رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن امنززپاھیئ (رگماسرفاتی ںیم رضحتاسنریضاہللہنع ےنفوض اکذرک
ںیہنایک
رافی  :ومیسنبالیعمس،داؤد،نببیبش،امحدنبہملس،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوسےنےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 202

راوی  :یحٌی بً مٌین ،ہياز بً ْسیً ،ثناٌ بً ابی طيبہً ،بسالشَلو بً رحب ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

الرس ِّی َوًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس َّ
رح ٕب َو َص َذا َلٔ ُِى َحسٔیثٔ َی ِحٌَی
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َوصَ َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الش ََلو ٔ بِ ًٔ َ ِ
ًَ ًِ ََبٔی َخال ٔ ٕس َّ
اٌ َي ِش ُح ُس َو َی َي ُاو
الس َاَلن ٔ ِّی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

َو َی ِي ُٔ ُذ ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو َٓ ُي َؼل ِّی َو ََل َی َت َو َّؿأ ُ َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت َل ُط َػ َّل ِي َت َول َِه َت َت َو َّؿأ ِ َو َٗ ِس ى ٔ ِن َت َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َنا ا ِل ُو ُؿو ُئ ًَل َی َم ًِ ى َ َاو
َاػلُ ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗ ِولُ ُط ا ِل ُو ُؿو ُئ ًَل َی َم ًِ ى َ َاو ُم ِـ َلحٔ ٌّا ص َُو
است َ ِر َخ ِت َمٔ ٔ
ُم ِـ َلحٔ ٌّا َزا َز ًُ ِث َنا ٌُ َوصَ َّيا ْز َٓإٔى َّ ُط إٔذَا ِ
اؿ َل َح ٍَ ِ
رک ل َِه َی ِزؤظ ٔإ ٔ ََّل َیزٔی ُس ََبُو َخال ٔ ٕس َّ
َحس ْ
َکوا َط ِيئّا ٔم ًِ
الس َاَلن ٔ ُّی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َو َر َوی ََ َّو َل ُط َج َنا ًَ ْة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َول َِه َی ِذ ُ ُ
ٔیث ُم ِي َ ْ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ِحُٔوهّ ا َو َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َص َذا َو َٗا َل ک َ َ
یث َحس َ
ای َو ََل یَ َي ُاو َٗ ِل ٔيی و َٗا َل ُط ٌِ َب ُة إٔى َّ َنا َسنٔ ٍَ َٗ َتا َزةُ ٔم ًِ ََبٔی ا ِل ٌَال ٔ َيةٔ ََ ِر َب ٌَ َة ََ َحاز ٔ َ
ٔیث یُوى َُص بِ ًٔ َمًَّی
َت َي ُاو ًَ ِي َي َ
ٔیث ا ِل ُ٘ َـاةُ ثَ ََلثَ ْة َو َحس َ
ٔیث ابِ ًٔ ًُ َن َز فٔی الؼَّ ََلة ٔ َو َحس َ
َو َحس َ
وٌ ٔم ِي ُض ِه ًُ َنزُ َوََ ِر َؿاص ُِه
ٔیث ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ال َم ِزؿ ُّٔي َ
ض َح َّسثَىٔی رٔ َج ْ

یس َّ
ََک ُت َحس َ
یس
الس َاَلن ٔ ِّی ْٔلَ ِح َن َس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َٓاى ِ َت َض َزنٔی ا ِست ٌِٔوَ ا ّما َل ُط َو َٗا َل َما ل ٔ َيز ٔ َ
ٔیث َیز ٔ َ
ً ٔ ِيسٔی ًُ َنزُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوذ َ ِ
َّ
اب َٗ َتا َز َة َول َِه َي ٌِ َبأ ِبٔا ِل َحسٔیثٔ
ل ًَل َی ََ ِػ َح ٔ
الس َاَلن ٔ ِّی یُ ِسخٔ ُ
ییحینبنیعم،انہدنبرسی،امثعؿنبایبہبیش،دبعاالسلؾنبرحب،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسدجسہرکےتافرایساحتلںیموساجےتاہیںکتہکرخاوٹںیکآفازآےنیتگلرھپاھٹرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ابیقامنز وپریرفامےتافرفوضںیہنرکےتےھتاکیرمہبت ںیمےنرعض ایکہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن امنززپیھافرفوض
ںیہنایک احالہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئگےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفوضاسرپالزؾوہاتےہوجھدیاھٹیل
رکوسےئامثعؿافرانحؿ ےناانتااضہفافر ایک ےہہک بجھدیاھوسےئ اگاسےکوجڑڈےلیھوہاجںیئ ےگاوبداؤد ےتہک ںیہہکاولوض
م
یلع نم انؾ صغخِعا (ینعی فوض ارپس الزؾ ےہ وج ھدیاھ ٹیل رک وسےئ) دحثی رکنم ےہ ویکہکن اس رفاتی وک اتقدہ ےس رصػ سیدی
فاالین ےن رفاتی ایک ےہ افر اس دحثی اک الہپ ہصح انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اکی امجتع ےن رفاتی ایک ےہ رگم اس ںیم ہی
ومضمؿ یسک ےنذرک ںیہن ایک انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک وضحر یلص اہللہیلع فآہلفملس وت وفحمظ ےھت رضحت اعہشئ ریض
اہللاہنعرفامیتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیآںیھکنوسیتںیہدؽںیہنوسات
رافی  :ییحینبنیعم،انہدنبرسی،امثعؿنبایبہبیش،دبعاالسلؾنبرحب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکوسےنےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 203

راوی  :حيوہ بً َشیح ،ب٘يہ وؿین بً ًلاء ،محٔوي بً ًل٘نہً ،بسالزحنً بً ًائذ ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

یً َٗالُوا َح َّسث َ َيا َب٘ ٔ َّي ُة ًَ ًِ ا ِل َوؿٔی ٔن بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َم ِح ُٔوئ بِ ًٔ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
آخ َ
َشیِ ٕح ا ِلحٔ ِن ٔص ُّی فٔی َ ٔ
َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَائ ٔ ٕذ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ؤکَا ُئ َّ
الشطٔ ا ِل ٌَ ِي َيا ٌٔ

َٓنً ىَاو َٓ ِل َي َتو َّؿأ ِ
َ ِ َ
َ

ویحہنبرشحی،ہیقب،فنیض نباطعء،وفحمظنبہمقلع ،دبعارلنمحنباعذئ،رضحتیلع ریضاہللہنع ےس رفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآںیھکندعقماکدنبںیہسپوجصخشوساجےئوتفوضرکے
رافی  :ویحہنبرشحی،ہیقبفنیضنباطعء،وفحمظنبہمقلع،دبعارلنمحنباعذئ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاجنتسرپےنلچےسفوضوٹٹاجاتےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکاجنتسرپےنلچےسفوضوٹٹاجاتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 204

راوی  :ہياز بً ْسی ،ابزاہيه ،بً ابی مٌاویہ ،ابی مٌاویہً ،ثناٌ بً ابی طيبہَ ،شیک ،جزیز ،حرضت ط٘ي ٙرضی اہلل ًيہ

یک َو َجز ٔ ْیز
َح َّسثَ َيا صَ َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ََبٔی ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ ََبٔی ُم ٌَاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَىٔی َ ٔ
َش ْ
ُ
ٕ َط ٌِ ّزا َو ََل ث َ ِو ّبا َٗا َل ََب ُو َزا ُوز
ٔیص ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
َوابِ ًُ إ ٔ ِزر َ
يَٗ ٙا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َُّ ٛيا ََل ى َ َت َو َّؿأ ٔم ًِ َم ِوكٔ ٕئ َو ََل ىَُّ ُٜ
رسو ِٕ ََ ٚو َح َّسثَ ُط ًَ ِي ُط َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َو َٗا َل صَ َّيا ْز ًَ ًِ
َٗا َل إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ََبٔی ُم ٌَاو ٔ َی َة ٓ ٔيطٔ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
يَ ًِ ًَ ٙم ِ ُ
َط٘ ٔ ٕ
يِ ََ ٙو َح َّسثَ ُط ًَ ِيطُ
انہد نب رسی ،اربامیہ ،نب ایب اعمفہی ،ایب اعمفہی ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رشکی ،رجری ،رضحت  قیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت دبعاہلل انب وعسمدریض اہللہنع ےن رفامایہک مہ راہتس ںیم ےنلچ ےکدعب اپؤںںیہندوھےت ےھت افر ہنیہ(امنز ےک دفراؿ)
ابولںافرڑپکفںوکےتٹیمسےھتاربامیہنبایباعمفہیدنسباشمعوباہطس قیقربفاتیرسمفؼرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
ےسرفاتیرکےتںیہ(ینعیدرایمؿںیمرسمفؼاکفاہطسےہ)افرانہددنسبوباہطس قیقرضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہ(ینعی
اسدحثیںیمرسمفؼاکفاہطسںیہنےہ)
رافی  :انہدنبرسی،اربامیہ،نبایباعمفہی،ایباعمفہی،امثعؿنبایبہبیش،رشکی،رجری،رضحت قیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدرایمؿفوضوٹٹاجےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
امنزےکدرایمؿفوضوٹٹاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 205

ًيسی بً حلاٌ ،مشله بً سَلو ،حرضت ًلی بً كلٙ
راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز بً ًبسالحنيسً ،اػه ،احولٰ ،
رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ َس ََّلو ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجزٔیزُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه اْلِ َ ِح َو ٔل ًَ ًِ ً َٔيسی بِ ًٔ ح َّٔل َ
ْص ِٖ َٓ ِل َي َت َو َّؿأ ِ َو ِل ُي ٌٔ ِس
ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ كَل َِٕٗ ٙا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ٓ ََشا ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ ِل َي ِي َ ٔ
الؼَّ ََل َة
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری نب دبعادیمحل ،اعمص ،اوحؽٰ ،یسیع نب اطحؿ ،ملسم نب السؾ ،رضحت یلع نب قلط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت ںیم ےس یسک صخش یک احتلِ امنز ںیم رحی اخرج وہ اجےئ وت اوکس اچ ہئیے ہک
ولٹاجےئافردفابرہفوضرکےکامنزاکااعدہرکے
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجرینبدبعادیمحل،اعمص،اوحؽٰ،یسیعنباطحؿ،ملسمنبالسؾ،رضحتیلعنبقلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذمیاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 206

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيسً ،بيسہ بً حنيس ،ابً ربيٍ ،حؼین ،بً ٗبيؼہ ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

يؼ َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَب ٔ َ
يسةُ بِ ًُ حُ َن ِي ٕس ا ِل َح َّذا ُئ ًَ ًِ ال َّزٔٛی ٔن بِ ًٔ ال َّزبٔي ٍٔ ًَ ًِ ُح َؼی ِ ٔن بِ ًٔ َٗب ٔ َ
ائ َٓ َحٌل ُِت ََُِ َت ٔش ُ َّ
َّ
ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِو
َک ُت ذَل ٔ َ
اہللُ ًَ ِي ُط َٗا َل ُِ ٛي ُت َر ُج َّل َم َّذ ّ َ
ل َحًی َاظَ ٘ َ ٙهَ ِضزٔی ٓ ََذ َ ِ
َّ
َّ
ک ل ٔلؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا
ََک َک َو َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئ َ َ
َک َلطُ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َأ ٌَِ ِل إٔذَا َرََیِ َت ا ِل َن ِذ َی َٓاُِ ٔش ِل ذ َ َ
ذُ ٔ َ
ٓ ََـ ِد َت ا ِل َنا َئ َٓاُِ َت ٔش ِل
ہبیتق نب دیعس ،دیبعہ نب دیمح ،انب رعیب، ،نیص ،نب ہصیبق ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رثکت
ذمییکاکشتییھتافرںیم(اپیکیکرغضےس)لسغایکرکاتاھتاہیںکتہک(رسدییکدشتافرلسغیکرثکتیکانبرپ)ریمی
تشپیکاھکؽٹھپیئگںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااکسذرکایکایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمااکسذرکایکوتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایذمیےنلکنےسلسغتمرکفہکلبمتبجذمیدوھکیوتذرک(وضعوصخمص)دوھول افرفوضرکولاسیج
ہکامنزےکےیلرکےتوہاہتبلبجینماخرجوہوتلسغایکرکف

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دیبعہنبدیمح،انبرعیب،،نیص،نبہصیبق،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 207

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابونرض ،سلامیٌ بً يشار ،حرضت م٘سازبً اسوز رضی اہلل ًيہ

رض ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساز ٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ََ ٌَّ ًَل ٔ َّی بِ ًَ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی ال َّي ِ ٔ
َ
َِخ َد ٔم ِيطُ
كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ََ َم َز ُظ ََ ٌِ َي ِشأ َل َل ُط َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ال َّز ُج ٔل إ ٔذَا َزىَا ٔم ًِ ََصِلٔطٔ ٓ َ َ
ا ِل َن ِذ ُی َماذَا ًَل َِيطٔ َٓإ ٔ ٌَّ ً ٔ ِيسٔی ابِ َي َت ُط َوََىَا ََ ِس َت ِحٌٔی ََ ٌِ ََ ِسأ َ َل ُط َٗا َل ا ِلنٔ ِ٘ َسا ُز ٓ ََشأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ک َٓ ِل َي ِي َـحِ َ َِف َجطُ َو ِل َي َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئَطُ لٔلؼَّ ََلة ٔ
ک َٓ َ٘ا َل إٔذَا َو َج َس ََ َح ُس ُِ ٛه ذَل ٔ َ
ًَ ًِ ذَل ٔ َ
دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبرضن،امیلسؿنباسیر،رضحتدقمادنباوسدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتیلعریضاہللہنع
ےناوکنمکحدایہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیہلئسمدرایتفرکںیہکارگوکیئصخشاینپویبیےکاپساجےئافرایکس
ذمیاخرجوہوتفہ ایکرکے؟ وچہکنریمےاکنحںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یکاصزبحادی(رضحتافہمطریض اہللاہنع) ںیہ
اسےیلےھجمذباتوخدہیہلئسموپےنھچںیمرشؾوسحمسوہیتےہ(ذہلامتوپوھچ)رضحتدقمادریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےن
روسؽ ا ہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس ہی ہلئسمدرایتف ایک وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک یک ذمی لکن
آےئوتاوکساچےئیہہکفہاینپرشاگمہدوھےلافرفوضرکےاسیجہکامنزےکےیلوہاتےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبرضن،امیلسؿنباسیر،رضحتدقمادنباوسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 208

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،ہظاو بً رعوہً ،لی بً ابی كالب ،حرضت رعوہ رضی اہلل ًيہ

ََک ى َ ِح َو َص َذا
رع َو َة ََ ٌَّ ًَل ٔ َّی بِ ًَ ََبٔی كَالٔبٕ َٗا َل ل ٔ ِلنٔ ِ٘ َساز ٔ َوذ َ َ
رع َو َة ًَ ًِ ُ ِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َٗا َل ٓ ََشأ َ َل ُط ا ِلنٔ ِ٘ َسا ُز َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله لٔي ِِ ٔش ِل ذ َََک ُظ َوَُى ِ َث َي ِيطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َّ
الث ِور ُّٔی
َ َ
َ

َو َج َنا ًَ ْة ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساز ٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ادمح نب ویسن ،ز ریہ ،اشہؾ نب رعفہ ،یلع نب ایب اطبل ،رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع انب ایب اطبل
ریضاہللہنعےنرضحتدقمادےساہک(اسےکدعبرعفہےنامیلسؿنباسیریکدحثیےکلثمذرکایک)رضحتیلعریضاہللہنع
رفامےتںیہہکدقمادےنروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےساسےکابرےںیمدرایتفایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکوضعانتلسافرویصخںوک دوھانیلاچےیہاوبداؤدےتہکںیہہکاوکس وظریافراکی امجتعےنرطبقیاشہؾدنسب رعفہوبہطسدقماد
ربفاتییلعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اشہؾنبرعفہ،یلعنبایباطبل،رضحترعفہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 209

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،ابی ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َحس ٕ
ٔیث َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َٗا َل َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ل بِ ًُ ٓ ََـا َل َة َو َجنا ًَ ْة َو َّ
الث ِور ُّٔی َوابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ
َک َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ا ِل ُنٔ ََّـ ُ
َ
كَالٔبٕ َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ِلنٔ ِ٘ َساز ٔٓ ََذ َ َ

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساز ٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َو َر َوا ُظ ابِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙصٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ

َک َُى ِ َث َي ِيطٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه یَ ِذ ُ ِ

دبع اہلل نب ہملسم ،ایب اشہؾ نب رعفہ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دقماد ےس اہک رھپ (رافی ےن) یلہپ
دحثی یک امدنن رفاتی ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک لضفم نب اضفہل ،وثری افر انب ہنییع ےن وباہطس اشہؾ ع  اہیب رضحت
یلعریضاہللہنعےسرفاتیایکےہرگماوہنںےننیتیصخدوھےناکذرکںیہنایک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،ایباشہؾنبرعفہ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 210

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،ابً ابزاہيه ،محنس بً اسح ،ٙسٌيس بً ًبيس بً سبا ،ٚحرضت سہل بً حييٕ رضی اہلل ًيہ

ل َي ٌِىٔی ابِ ًَ إٔبِ َزاص َٔيه ََ ِخب َ َرىَا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ ًُب َ ِيسٔ بِ ًٔ َّ
الشبَّا ًِٔ ًَ ٚ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ی ٔط َّس ّة َو ُِ ٛي ُت َ ُ ِٛثٔرُ ٔم ًِ ٔاَلُِت َٔشا ٔل ٓ ََشأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ حُ َي ِي ٕٕ َٗا َل ُِ ٛي ُت ََ ِل َقی ٔم ًِ ا ِل َن ِذ ٔ

ک
يب ثَ ِوبٔی ٔم ِي ُط َٗا َل َیِٜٔٔي َ
ک ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َنا یُ ِحزٔی َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ٕ ب ٔ َنا ُي ٔؼ ُ
ک ا ِل ُو ُؿو ُئ ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َٓ َِ ٜي َ
ک َح ِي ُث َت َزی ََى َّ ُط ََ َػابَ ُط
بٔأ َ ٌِ َتأ ِ ُخ َذ ًَّٔ ٛا ٔم ًِ َما ٕ
ئ َٓت َ ِي َـحَ ب ٔ َضا ٔم ًِ ثَ ِوب ٔ َ
دسمد ،اامسلیع انب اربامیہ ،دمحم نب ااحسؼ  ،دیعس نب دیبع نب ابسؼ ،رضحت لہس نب فینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

رثکت ذمییک اکشتی رپ فیلکت ںیم التبمء راتہ اھت ویکہکن ںیم ارثک ایکس فہج ےس لسغ ایک رکات اھت آرخ اکر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک ابرے ںیم رعض ایک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای (ذمیےنلکن رپ) رصػفوض رکان اکیف ےہ ںیم
ےنرعضاکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارگذمیڑپکےرپگلاجےئوتایکرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکی
ولچاپینےلرکاساقمؾرپڑھچکدفاہجںںیہمتوسحمسوہذمییگلےہ
رافی  :دسمد،الیعمس،انباربامیہ،دمحمنباقحس،دیعسنبدیبعنبابسؼ،رضحتلہسنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 211

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،بساہلل بً وہب ،مٌاویہ ابً ػالحًَ ،لء بً حارث ،رحاو بً حٜيه

ئ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ
وسی ََ ِخب َ َرى َا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
رحاو ٔبِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ َّنا یُو ٔج ُب ا ِل ُِ ِش َل
ََ
ک
وٌ َب ٌِ َس ا ِل َنا ٔ
َو ًَ ًِ ا ِل َنا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َل ذ َ
ک َو َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئ َ َ
ک َوَُى ِ َث َي ِي َ
َف َج َ
ل ٔم ًِ ذَل ٔ َ
َاک ا ِل َن ِذ ُی َوک ُ ُّل َٓ ِح ٕل َی ِن ٔذی َٓ َت ِِ ٔش ُ
ئ َیَ ُٜ
ک َِ
لٔلؼَّ ََلة ٔ
اربامیہ نب ومیس ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمفہی انب اصحل ،العء نب احرث ،رحاؾ نب میکح ےک اچچ دبعاہلل نب دعس ااصنری ےس رفاتی
ےہہک ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس وپاھچہکلسغسکزیچ ےسفابجوہاتےہ؟افراشیپب ےکدعبوجاپین(ذرک
ےساخرج)وہوتایکرکے؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہذمیوہیتےہافرذمیرہذرکےساخرجوہیتےہسپبجذمی

ےلکنوترشاگمہافرویصخںوکدوھولافرفوضرکولاسیجہکامنزےکےیلرکےتوہ
رافی  :اربامیہنبومیس،دبعاہللنبفبہ،اعمفہیانباصحل،العءنباحرث،رحاؾنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتےکاسھتاھکےنےنیپافرابمرشتاکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتاھکےنےنیپافرابمرشتاکمکح

جلس  :جلس اول

حسیث 212

راوی  :ہاروٌ بً محنس بً بکار ،مزواٌ ابً محنس ،ہيثه بً حنيسًَ ،لء بً حارث ،رحاو بً حٜيه

ارو ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ بَکَّارٕ َح َّسث َ َيا َم ِز َوا ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ حُ َن ِي ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَ ََل ُئ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا َص ُ
رحاو ٔ بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ََى َّ ُط َسأ َ َل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما یَ ٔح ُّل لٔی ٔم ًِ ا ِم َزََت ٔی َوه ٔ َی َحائ ْٔف
ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ َ َ

ا ٚا ِل َحس َ
ََک ُم َؤاک َ َل َة ا ِل َحائ ٔٔف ََي ِّـا َو َس َ
ٔیث
َٗا َل ل َ
َک َما ٓ َِو َِ ٚاْل ٔ َزارٔ َوذ َ َ

اہرفؿ نب دمحم نب اکبر ،رمفاؿ انب دمحم ،مثیہ نب دیمح ،العء نب احرث ،رحاؾ نب میکح ےن اےنپ اچچ ےس رفاتی ایک ےہ ہک اوہنں ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکبجریمیویبیاحہضئوہوتےھجماسےسسکدحکتافدئہااھٹاندرتسےہآپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ازار ےس افرپ افرپ ،افر رافی ےن ایبؿ ایک احہضئ وعرت ےک اسھت اھکےنےنیپ اک یھب افر دحثی آرخکت
ایبؿیک
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبر،رمفاؿانبدمحم،مثیہنبدیمح،العءنباحرث،رحاؾنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتاھکےنےنیپافرابمرشتاکمکح

جلس  :جلس اول

حسیث 213

راوی  :ہظاو بً وليس ،سٌس اًنع ،ب٘يہ بً وليس سٌس اًلع ،ابً ًبساہللً ،بسالزحنً بً ًائذ ،حرضت مٌاذبً
جبل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل َيزَن ٔ ُّی َح َّسث َ َيا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ًَ ًِ َس ٌِ ٕس اْلِ َُ َِل ٔع َوص َُو ابِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ

ًَائ ٔ ٕذ اْلِ َ ِزز ٔ ِّی َٗا َل صٔظَ ْاو َوص َُو ابِ ًُ ُ ِرق ٕن ََ ٔمیرُ ح ِٔن َؽ ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َول َِي َص ص َُو
ٕ ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ک ََ ِٓ َـ ُ
ًَ َّنا َی ٔح ُّل ل ٔ َّرل ُج ٔل ٔم ًِ ا ِم َزََتٔطٔ َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٗا َل َٓ َ٘ا َل َما ٓ َِو َِ ٚاْل ٔ َزارٔ َوال َّت ٌَ ُّٔ ُ

َي ٌِىٔی ا ِل َحس َ
ٔیث بٔا ِل َ٘و ٔ ِّی

اشہؾ نب فدیل ،دعس اشمع ،ہیقب نب فدیل دعس ا ،ش ،انب دبع اہلل ،دبعارلنمح نب اعذئ ،رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسوپاھچہکرمدوکوعرت ےسسکدحکتافدئہااھٹان درتسےہہکبج فہ
احہضئوہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایازار ےسافرپافرپ،نکیلرتہبہیےہہکاسےسیھبرپزیہایکاجےئاوبداؤدےتہکںیہ
ہکہیدحثیوقیںیہنےہ افدئہ دفراجتیلہںیمولگ احہضئوعرتوکاوھچتےتھجمسےھتاسےکاسھتاھکانانیپ افر رنہنہس
ربا وصتر رکےت ےھت(دنہفامسج ںیمآج یھب یہی وصرت احؽ ےہ) االسؾ ےن اس وصتریک خیب ینکیک افر ایسی احتل ںیم وعرت ےک
اسھت وخردف ونش افراعمرشت وک اجزئ رقار دای افر وشرہ ےک ےیل العفہ امجع ےک ابیق امتؾ اومر وک ابمح رقار دای اہتبل اےسی ااعفؽ ےس
رپزیہوکالضفرقاردایوجامجعیکرحتکیدیپارکےتںیہویکہکناسےسامجعاکفوقعافردصفرنکمموہاجاتےہ
رافی  :اشہؾنبفدیل،دعساشمع،ہیقبنبفدیلدعسا ،ش،انبدبعاہلل،دبعارلنمحنباعذئ،رضحتاعمذنبر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغدوخؽےسفابجوہاتےہایازناؽےس
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغدوخؽےسفابجوہاتےہایازناؽےس

جلس  :جلس اول

حسیث 214

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزو ،ابً حارث ،ابً طہاب ،حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ

اب َح َّسثَىٔی َب ٌِ ُف َم ًِ ََ ِرضَی ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َس ِض َل بِ ًَ َس ٌِ ٕس َّ
ک
الشأًس َّٔی ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ َُب َ َّی بِ ًَ ٌَِ ٛبٕ ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔى َّ َنا ُج ٌٔ َل ذَل ٔ َ
ئ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َي ٌِىٔی ا ِل َنا َئ ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
اب ث ُ َّه ََ َم َز بٔا ِل ُِ ِش ٔل َوى َ َهی ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ض فٔی ََ َّو ٔل ِاْل ٔ ِس ََلو ٔلٔ٘ ٔ َّلةٔ ال ِّث َي ٔ
ُر ِخ َؼ ّة لٔل َّيا ٔ
ادمح نب اصحل ،انبفبہ ،رمعف ،انب احرث ،انباہشب ،رضحت ایب نب ع  ،ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنادتباےئاالسؾںیمولوگںوکڑپکفںیکتلقیکانبرپااجزتدییھت(لسغازناؽےکدعبفابجوہاتےہدوخؽ
ےس ںیہن) نکیل دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (رصػ دوخؽ ےس یھب) لسغ اک مکح رفامای افر اسہقب رتصخ رپ لمع یک

اممتعنرفامدیاوبداؤدےتہکںیہہکظفلذکلےسرماددحثیا ََمل ُءنِمَ َ
امل ِءےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،انباحرث،انباہشب،رضحتایبنبع ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغدوخؽےسفابجوہاتےہایازناؽےس

جلس  :جلس اول

حسیث 215

راوی  :محنس بً مہزاٌ ،بزار ،مبْش ،محنس بً ابی ُشاٌ ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سٌس

اٌ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس
ْش ا ِل َح َل ٔي ُّی ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ََبٔی ُ ََّش َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٔم ِض َز َ
اٌ ا ِل َبزَّا ُز الزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َيا ُم َب ِّ ْ
ئ
ئ کَاى َ ِت ُر ِخ َؼ ّة َر َّخ َؼ َضا َر ُسو ُل اہللٔ فٔی بَ ِس ٔ
ُوٌ ََ ٌَّ ا ِل َنا َئ ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
َح َّسثَىٔی َُب َ ُّی بِ ًُ ٌَِ ٛبٕ ََ ٌَّ ا ِل ُٔت ِ َيا َّالًٔی کَاى ُوا َي ِٔت َ
ِاْل ٔ ِس ََلو ٔث ُ َّه ََ َم َز ب ٔ ٔاَلُِت َٔشا ٔل َب ٌِ ُس
دمحمنبرہماؿ،زبار،رشبم،دمحمنبایباسغؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسےسرفاتیےہہکرضحتایبنبع ،رفامےتےھتہک
ےلہپ وج وتفی دای اجات اھت ہک لسغ ازناؽ ےس فابج وہات ےہ فہ ادتباء االسؾ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دی وہیئ اکی
رتصخ(راعتی)یھت نکیل دعبںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن(دوخؽ)ےکدعبلسغرکےناک مکحرفامایاوبداؤدےتہکںیہہک
اوباسغؿےسرماددمحمنبرطمػںیہ
رافی  :دمحمنبرہماؿ،زبار،رشبم،دمحمنبایباسغؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغدوخؽےسفابجوہاتےہایازناؽےس

جلس  :جلس اول

حسیث 216

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،ہظاو ،طٌبہٗ ،تازہ ،حشً ،ابی رآٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

فاصٔيس ُّٔی َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َو ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ََبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َ َ

ل
اٌ بٔا ِلد ٔ َتا ٌٔ َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِل ُِ ِش ُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َٗ ٌَ َس بَی ِ َن ُط ٌَب ٔ َضا اْلِ َ ِربَ ٍٔ َوََ ِلزَ َ ٚا ِلد ٔ َت َ

ملسمنباربامیہ،اشہؾ ،ہبعش ،اتقدہ،نسح،ایبراعف،رضحت اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک بج رمد وعرت ےک اچر اعضاء (دف راونں افر رفج ےک ںوبں) ےک درایمؿ ھٹیب اجےئ افر رمد اک اقمؾ ہنتخ وعرت

ےکاقمؾہنتخےسلماجےئوتلسغفابجوہاجاگیئ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ہبعش،اتقدہ،نسح،ایبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغدوخؽےسفابجوہاتےہایازناؽےس

جلس  :جلس اول

حسیث 217

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزو بً طہاب ،ابی سلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ

ک
ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل َنا ُئ ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
ل ذَل ٔ َ
اٌ ََبُو َسل ََن َة َئ ٌَِ ُ
ئ َوک َ َ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف نباہشب ،ایب ہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپیناپینےسےہ(لسغینمےنلکن ےسفابجوہاتےہ)(اوبداؤدےتہکںیہہک)اوبہملساکلمعاس
رپاھت
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعفنباہشب،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکیبنجلسغےسےلہپدفرساامجعرکاتکسےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکیبنجلسغےسےلہپدفرساامجعرکاتکسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 218

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،حنيس ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

ل َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ْس َّ
ل ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه كَا َٖ
اللؤی ُ
رس َص ٕس َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّسزُ بِ ًُ ُم َ ِ
َات َی ِوو ٕ ًَل َی ن َٔشائٔطٔ فٔی ُ ُِش ٕل َواح ٔ ٕس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص ََ ٜذا َر َوا ُظ صٔظَ ُاو بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََى َ ٕص َو َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص
ذ َ
رض ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ ََى َ ٕص ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َو َػال ٔ ُح بِ ًُ ََبٔی اْلِ َ ِخ َ ٔ
دسمدنبرسمدہ،اامسلیع،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیدؿروسؽاہلیلصاہللہیلعفآہلفملساینپازفاج

ےک اپس وہ رک آےئ اکی یہ لسغ ےس اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اشہؾ نب زدی ےن رضحت اسن ےس افر ایس رطح اصحل نب ایب االرضخ
ےنوباہطسزرہیربفاتیاسنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ
رافی  :دسمد،الیعمس،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجدفابرہامجعرکاناچےہوتفوضرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجدفابرہامجعرکاناچےہوتفوضرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 219

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازً ،بسالزحنً ،بً ابورآٍ ،سلِم ،حرضت ابورآٍ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ َّنتٔطٔ َسل َِِم ًَ ًِ ََبٔی َرآ ٍٕٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ل ً ٔ ِي َس َص ٔذظ ٔ َوً ٔ ِي َس َص ٔذظ ٔ َٗا َل ُٗل ُِت َل ُط یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ ََل َت ِح ٌَلُ ُط ُ ُِش َّل
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه كَ َ
اٖ ذ َ
َات یَ ِوو ٕ ًَل َی ن َٔشائٔطٔ َي ِِ َت ٔش ُ
َواح ّٔسا َٗا َل َص َذا ََ ِزكَی َوََك ِ َي ُب َوََك ِ َضزُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث ََى َ ٕص ََ َػ ُّح ٔم ًِ َص َذا

ومیس نب اامس لیع ،امحد ،دبعارلنمح ،نب اوبراعف ،یملس ،رضحت اوبراعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساینپامتؾازفاجےکاپسرشتفیےلےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہاکیےکاپسلسغرکےتےھتںیم
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس بس ےس افرغ وہ رک اکی یہ ابر لسغ ویکں ںیہن رک
ےتیل؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیلمعرتہبافردنسپدیہےہاوبداؤدےتہکںیہہکاسنیکدحثیاسدحثیےسزایدہحیحص
ےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دبعارلنمح،نباوبراعف،یملس،رضحتاوبراعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجدفابرہامجعرکاناچےہوتفوضرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 220

راوی ً :نز بً ًوٌ ،حٔؽ بً ُياثً ،اػه ،ابومتوکل ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ َح َّسث َ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
اػ ٕه اْلِ َ ِح َو ٔل ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
اث ًَ ًِ ًَ ٔ
َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ََتَی ََ َح ُس ُِ ٛه ََصِ َل ُط ث ُ َّه بَ َسا َل ُط ََ ٌِ ي ٌَُاو ٔ َز َٓ ِل َي َت َو َّؿأ ِبَ ِي َي ُض َنا ُو ُؿوئّا
رمعف نب وعؿ ،صفح نب ایغث ،اعمص ،اوبوتملک ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئصخشاینپویبیےسامجعرکےافراسےکدعبرھپامجعرکاناچےہوتفوضرکےل
رافی  :رمعنبوعؿ،صفحنبایغث،اعمص،اوبوتملک،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجتبےکدعبلسغےسےلہپوساناجزئےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
انجتبےکدعبلسغےسےلہپوساناجزئےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 221

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالکً ،بساہلل بً زیيار ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

اب
ََک ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََىَّطُ َٗا َل ذ َ َ
اللي ٔل َٓ َ٘ال َل ُط َرسو ُل اہللٔ ػلَّی اہللُ ًَلَيطٔ وس َّله َتو َّؿأ ِ
ُ
َ
َ
ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََىَّطُ ُا ٔؼيبُطُ ا ِل َح َيابَ ُة ٔم ًِ َّ ِ
ِ َ َ َ َ

ََک َک ث ُ َّه ى َ ِه
َواُِ ٔش ِل ذ َ َ

دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعنبااطخلبریضاہلل
ہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکےھجمراتںیملسغیکرضفرتوہاجیتےہ(وتایکںیموفرالسغرکفں؟)آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفوضرکایلرکفافررشؾاگہوکدوھرکوسایراہرکف
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجتبیکاحتلںیماھکانانیپاجزئےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
انجتبیکاحتلںیماھکانانیپاجزئےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 222

راوی  :مشسزٗ ،تيبہ بً سٌيس ،سٔياٌ زہزی ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ یَ َيا َو َوص َُو ُجيُ ْب َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئَطُ لٔلؼَّ ََلة ٔ
َو َس َّل َه ک َ َ
دسمد ،ہبیتق نبدیعس،ایفسؿزرہی،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس بج انجتب
یکاحتلںیموسےناکارادہرفامےتوتفوضرکےتیلاسیجہکامنزےکےیلرکےتںیہ
رافی  :دسمد،ہبیتقنبدیعس،ایفسؿزرہی،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
انجتبیکاحتلںیماھکانانیپاجزئےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 223

راوی  :محنس بً ػباح ،بزار ،ابً مبارک ،یوىص ،زہزی

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َزا َز َوإٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ َیأِک ُ َل
َوص َُو ُجيُ ْب ُ ََش َل یَ َسیِطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ یُوى َُص َٓ َح ٌَ َل ٗٔؼَّ َة اْلِ َک ِ ٔل َٗ ِو َل ًَائٔظَ َة َم ِ٘ ُؼ ّورا َو َر َوا ُظ َػال ٔحُ
َّ
رع َو َة ََ ِو ََبٔی َسل ََن َة َو َر َوا ُظ اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ
بِ ًُ ََبٔی اْلِ َ ِخ َ ٔ
رض ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ََ ٛنا َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک إَٔل ََى َّ ُط َٗا َل ًَ ًِ ُ ِ
الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٛنا َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک
دمحمنبابصح،زبار،انبابمرک،ویسن،زرہیےناسہقبدنسےکاسھتایسےکمہ ینعرفاتییکےہاسںیماانتااضہفافرےہہک
بجروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملسانجتبیکاحتلںیم اھکاناھکےن اکارادہرفامےت وت اےنپدفونںاہھت دوھ ےتیلاوبداؤد ےتہک ںیہ
ہک اےس انب فبہ ےن ویسن ےس رفاتی ایک ےہ افر ہصق الک وک رضحت اعہشئ رپ وموقػ ایک ےہ افر اصحل نب ایب االرضخ ےناس وک
زرہیےسانبابم رکےکلثمرفاتیایکےہرگماسےنع رعفہع ایبہملساہکےہافرافزایعےنوباہطسویسندنسبزرہییبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکےہاسیجہکانبابمرکےن
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،انبابمرک،ویسن،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجاھکاناھکےئایوسےئوتےلہپفوضرکےل
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجاھکاناھکےئایوسےئوتےلہپفوضرکےل

جلس  :جلس اول

حسیث 224

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،حٜه ،ابزہيه ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َحٔ َٜه ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ َیأِک ُ َل ََ ِو َی َي َاو َت َو َّؿأ َ َا ٌِىٔی َوص َُو ُجيُ ْب
َو َس َّل َه ک َ َ
دسمد ،ییحی ،ہبعش ،مکح ،اربمیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اھکان
اھکےنایوسےناکارادہرفامےتوتفوضرکےتیلینعیانجتبیکاحتلںیم
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،مکح،اربمیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجاھکاناھکےئایوسےئوتےلہپفوضرکےل

جلس  :جلس اول

حسیث 225

راوی  :موسی ،ابً اسنٌيل ،یحٌی بً يٌنز ،حرضت ًنار بً یاْس رضی اہلل ًيہ

اسان ٔ ُّی ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َي ٌِ َن َز ًَ ًِ ًَ َّنارٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ِخ َ
وسی َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسل ََن َة ََ ِخب َ َرىَا ًَ َلائْ ا ِل ُ َ
َش َب ََ ِو ى َ َاو ََ ٌِ یَ َت َو َّؿأ َ َٗا َل ََبُو َزا ُوز بَی ِ َن یَ ِحٌَی بِ ًٔ
بِ ًٔ یَ ٔ ٕ
اْس ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َّخ َؽ ل ٔ ِلحُيُ ٔب إٔذَا ََک َ َل ََ ِو َ ٔ
اْس فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َر ُج ْل و َٗا َل ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ََبٔی كَالٔبٕ َوابِ ًُ ًُ َن َز َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ا ِل ُحيُ ُب إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ
َي ٌِ َن َز َو ًَ َّنارٔ بِ ًٔ یَ ٔ ٕ
َیأِک ُ َل َتو َّؿأ َ
َ
ومیسانباامسلیع،ییحینبرمعی،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیبنج وک
اھکےن ےنیپ ای وسےن ےک فتق فوض رکےنیل یک رتصخ (راعتی ای ااجزت) دی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ییحی نب رمع نب ایرس ےک
درایمؿاسدحثیںیماکی صخشافر ےہاوبداؤد ےتہکںیہہکرضحت یلعانبرمع افر دبعاہللنبرمعرفامےتںیہہک بجیبنجاھکان
اھکےناکارادہرکےوتفوضرکےل

رافی  :ومیس،انبالیعمس،ییحینبرمعی،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجلسغرکےنںیماتریخرکاتکسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجلسغرکےنںیماتریخرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 226

راوی  :مشسز ،مٌتنز ،احنس بً حيبل ،اسنٌيل بً ابزاہيه ،بزز بً سياًٌ ،بازہ بً ىسی ،حرضت ُـيٕ بً حارث

ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َٗا ََل َح َّسثَ َيا ب ُ ِززُ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُم ٌِ َتنٔ ْز ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ٔم ًِ
اٌ َي ِِ َت ٔش ُ
ًُ َبا َز َة بِ ًٔ ى َُس ٕ ٓی ًَ ًِ ُ َُـ ِي ٕٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ٌَائٔظَ َة ََ َرََیِتٔ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

آخظ ٔ َٗال َِت ُربَّ َنا اُِ َت َش َل فٔی ََ َّو ٔل َّ
ا ِل َح َيابَةٔ فٔی ََ َّو ٔل َّ
آخظ ٔ ُٗل ُِت اہللُ ََ ِٛبَرُ ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل
الل ِي ٔل َو ُربَّ َنا اُِ َت َش َل فٔی ٔ ٔ
الل ِي ٔل ََ ِو فٔی ٔ ٔ
اٌ یُوتٔزُ ََ َّو َل َّ
آخظ ٔ َٗال َِت ُربَّ َنا
الل ِي ٔل ََ ِو فٔی ٔ ٔ
َّال ٔذی َج ٌَ َل فٔی اْلِ َ ِمز ٔ َس ٌَ ّة ُٗل ُِت ََ َرََیِتٔ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

ََ ِو َت َز فٔی ََ َّو ٔل َّ
آخظ ٔ ُٗل ُِت اہللُ ََ ِٛبَرُ ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی َج ٌَ َل فٔی اْلِ َ ِمز ٔ َس ٌَ ّة ُٗل ُِت ََ َرََیِتٔ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
الل ِي ٔل َو ُربَّ َنا ََ ِو َت َز فٔی ٔ ٔ

رقآ ٌٔ ََ ِو یَ ِد ُٔ ُت بٔطٔ َٗال َِت ُربَّ َنا َج َض َز بٔطٔ َو ُربَّ َنا َخٔ ََت ُٗل ُِت اہللُ ََ ِٛبَرُ ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی َج ٌَ َل
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ یَ ِح َضزُ بٔا ِل ُ ِ
فٔی اْلِ َ ِمز ٔ َس ٌَ ّة
دسمد،رمتعم،ادمحنبلبنح،اامسلیعنباربامیہ،ربدنبانسؿ،ابعدہنبیسن،رضحتعصیفنباحرثےسرفاتیےہہکںیمےن
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک ایک آپ اتب یتکس ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجتب اک لسغ افؽ بش ںیم
رکےتےھتایآرخبشںیم؟آپےنوجابدایہکع یھوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافؽبشںیملسغرکےتےھتافرع یھآرخ
بشںیمںیمےناہکاہللا ربکرکشےہاس یااکسجےناکؾںیمآاسیندیپارفامیئںیمےنرھپوساؽایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس افؽ بشںیمفرتزپےتھ ےھتایآرخ بشںیم؟رفامای ع یھوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس افؽ بشںیمفرتزپےتھ ےھتافر ع یھ
آرخبشںیمںیمےناہکاہللاربکرکش ےہاس یااکسجےناکؾںیمآاسیندیپارفامیئ،ںیمےنرھپرعضایکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس (راتیک امنز ںیم)رقآؿدنلبآفاز ےس زپےتھ ےھت ای آہتسہآفاز ےس؟ رفامایع یھ وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسدنلب
آفازےسزپےتھےھتافرع یھآہتسہںیمےناہکاہللاربکرکشےہاس یااکسجےناکؾںیمآاسیندیپارفامیئ

رافی  :دسمد،رمتعم،ادمحنبلبنح،الیعمسنباربامیہ،ربدنبانسؿ،ابعدہنبیسن،رضحتعصیفنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجلسغرکےنںیماتریخرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 227

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،لی بً مسرک ،ابی زرًہ ،بً ًنزوو بً جزیزً ،بساہلل بً ىطی ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ال َّي َنز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُم ِسرٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ى ُ َط ٕٓی
ل ا ِل َن ََلئُٔ َٜة بَ ِي ّتا ٓ ٔيطٔ ُػ َور ْة
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َت ِس ُخ ُ

َو ََل کَل ِْب َو ََل ُجيُ ْب

صفح نب رمع ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،ایب زرہع ،نب رمعفؾ نب رجری ،دبعاہلل نب یجن ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسرھگںیمرفےتشںیہناجےتسجرھگںیموکیئوصتریوہ،اتکوہ،اییبنجوہ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،یلعنبدمرک،ایبزرہع،نبرمعفؾنبرجری،دبعاہللنب یجن،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجلسغرکےنںیماتریخرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 228

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ابی اسح ،ٙاسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ

َو َس َّل َه َی َي ُاو َوص َُو ُجيُ ْب ٔم ًِ َُی ِر ََٔ ٌِ یَ َن َّص َم ّ
یس بِ ًَ
ائ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َوا ٔس ٔل ُّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َیز ٔ َ
وٌ َي ُ٘و ُل َص َذا ا ِل َحس ُ
ٔیث َوص ِْه َي ٌِىٔی َحس َ
ٔیث ََبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
َص ُ
ار َ
دمحمنبریثک،ایفسؿایبااحسؼ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسع یھانجتبیہ

یکاحتل ںیموسےئرےتہ افر اپینوکاہھتیھب ہناگلےت(ینعی یفاوفلر لسغرفامےت) اوبداؤد ےتہک ںیہہک ھجم ےسنسح نب یلعفایطس
ےنسیدینباہرفؿاکوقؽلقنایکےہفہرفامےتںیہہکہیدحثیینعیدحثیاوبااحسؼفمہےہ
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿایباقحس،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

یبنجےکےیلالتفتالکؾاپکاجزئںیہن
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجےکےیلالتفتالکؾاپکاجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 229

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،نزو بً مزہ ،حرضت ًبساہلل بً سلنہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َسل ََن َة َٗا َل َز َخل ُِت ًَل َی ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ََىَا
َو َر ُج ََل ٌٔ َر ُج ْل ٔم َّيا َو َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی ََ َس ٕس ََ ِح َش ُب ٓ ََب ٌَ َث ُض َنا ًَل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َو ِج ّضا َو َٗا َل إٔىََّ ُٜنا ً ٔ ِل َحا ٌٔ ٓ ٌََال ٔ َحا ًَ ًِ
آٌ َٓأَى ِ َُ
ک
رقَ ُ ا ِل ُِ
خ َد ٓ ََس ًَا ب ٔ َنا ٕئ َٓأ َ َخ َذ ٔم ِي ُط َح ِٔ َي ّة َٓ َت َن َّشحَ ب ٔ َضا ث ُ َّه َج ٌَ َل َي َِ
رکوا ذَل ٔ َ
رق َ
زٔیئَ ُٜنا ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََس َخ َل ا ِل َن ِ َ
ِخ َد ث ُ َّه َ َ
ل َم ٌَ َيا َّ
ِخ ُد ٔم ًِ ا ِل َد ََل ٔ
الل ِح َه َول َِه یَ ًِ ُٜیَ ِححُبُطُ
ئ َٓ ُي ِ ٔ
آٌ َویَأِک ُ ُ
رق َ
َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ یَ ِ ُ
رقئ ُ َيا ا ِل ُ ِ
رقآ ٌٔ َط ِي ْئ ل َِي َص ا ِل َح َيابَ َة
ََ ِو َٗا َل َی ِححٔز ُ ُظ ًَ ًِ ا ِل ُ ِ

صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنب رمہ،رضحتدبعاہللنبہملسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمرضحتیلعےکاپسایگافرریمے
اسھت دف آدیم افر ےھت اؿ ےس اکی اغابل ینب ادس ےس قلعت راتھک اھت افردفرسا امہرے ےلیبق(ینب رمادےس) رضحت یلع ریض اہللہنع
ےن اؿ دفونں آدویمں وک اکی رطػ جیھب دای افر اہک ہک مت دفونں اطروتر وہ سپ اےنپ دنی وک یوقتی اچنہپؤ اس ےک دعب رضحت یلع
ریض اہلل ہنع اضقےئ احتج ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ فاہں ےس آرک آپ ےن اپین وگنماای افر اکی ولچ اپین ےس ہنم اصػ ایک افر
رقآؿ زپےنھےگلولوگں وک آپ اک ہیلمع ااھچ ہن اگل وت رضحت یلع ریض اہللہنع ےن ہی اہکہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس تیب
االخلء ےس لکن رک مہ ولوگں وک رقآؿ زپاھےت افر امہرے اسھت وگتش فریغہ اھکےت افر آپ وک التفت رقآؿ ےس وکیئ ارم امعن ہن
وہاتاھتوساےئانجتبےک
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتدبعاہللنبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجاصمہحفرکاتکسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ

یبنجاصمہحفرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 230

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،مشٌز ،واػل ،ابووائل ،حرضت حذئہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ َو ٔ
اػ ٕل ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٔ ٕل ًَ ًِ حُ َذ ِي َٔ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل٘ ٔ َيطُ
َٓأَص َِوی إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل إنِّٔی ُجيُ ْب َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل ُن ِشل ٔ َه ََل َی ِي ُح ُص
دسمد،ییحی،رعسم،فالص،اوبفالئ،رضحتذحہفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےسےلموت
(اصمہحفرکےنیک رغض ےس) ایکن رطػوتمہج وہےئ اوہنں ےن(ذعمرت رکےت وہےئ) اہک ہک ںیمیبنج وہں آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاملسمؿسجنںیہنوہات
رافی  :دسمد،ییحی،رعسم،فالص،اوبفالئ،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجاصمہحفرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 231

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،بْش ،حنيس ،برک ،ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ

ْش ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ بَ ِرکٕ ًَ ًِ ََبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َل٘ ٔ َيىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی َوبٔ ِ ْ

ط ٔ ٚا ِل َنسٔی َيةٔ َوََىَا ُجيُ ْب َٓا ِخت َ َي ِش ُت ٓ ََذ َص ِب ُت َٓاُِ َت َشل ُِت ث ُ َّه ٔجئ ُِت َٓ َ٘ا َل ََیِ ًَ ُِ ٛي َت َیا ََبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َو َس َّل َه فٔی َ ٔ
ط ٕیٔ ٙم ًِ ُ ُ
اٌ اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِل ُن ِشل ٔ َه ََل یَ ِي ُح ُص و َٗا َل فٔی َحسٔیثٔ بٔ ِ ٕ
ْش
ُٗل ُِت إنِّٔی ُِ ٛي ُت ُجيُ ّبا ٓ َ ٔ
َرکص ُِت ََ ٌِ َ ُ َجال ٔ َش َ
ک ًَل َی َُی ِر ٔك َ َض َارة ٕ َٓ َ٘ا َل ُس ِب َح َ
رک
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ْس َح َّسثَىٔی بَ ِ ْ

دسمد،ییحی،رشب،دیمح،رکب،اوبراعف،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسدمہنییکاکیذگراگہںیم
ریمیالماقتوہیئ ںیمانجتبیکاحتلںیماھتاسےئلےھچیپٹہایگافر(رھگ)الچایگافرلسغرکےکولاٹ آپےندرایتفرفامای
اےاوبرہریہ!اہکںےلچےئگےھت؟ںیمےنرعضایک ایروسؽاہلل!ںیمیبنجاھت سپےھجمرباولعمؾوہاہکںیماناپیکیکاحتلںیم
آپ ےک اپس  ںوھٹں آپ ےن رفامایاحبسؿ اہلل! املسمؿسجن ںیہن وہات اوبداؤد ےتہک ںیہہک رشبیک دحثی ںیم دنسویں ےہ دحانث
دیمحاقؽدحینثرکب
رافی  :دسمد،ییحی،رشب،دیمح،رکب،اوبراعف،رضحتاوبرہریہ

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

یبنجےکےیلدجسمںیمدالخوہاناجزئںیہن
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجےکےیلدجسمںیمدالخوہاناجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 232

راوی  :مشسزً ،بسالواحس بً زیاز ،آلت بً خلئہ ،جرسہ بيت زجاجہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رسةُ ب ٔ ِي ُت َز َجا َج َة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِٓل َُت بِ ًُ َخلٔي َٔ َة َٗا َل َح َّسثَ ِتىٔی َج ِ َ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َا ُ٘و ُل َجا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ُو ُجو ُظ ب ُ ُيو ٔ
ت ََ ِػ َحابٔطٔ َطارٔ ًَ ْة فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َل

وت ًَ ًِ ا ِل َن ِشحٔ ٔس ث ُ َّه َز َخ َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َول َِه َي ِؼ َي ٍِ ا ِل َ٘ ِو ُو َط ِيئّا َر َجا َئ ََ ٌِ َت ِيز ٔ َل ٓ ٔيض ٔ ِه
َو ِّج ُضوا َص ٔذظ ٔ ا ِلب ُ ُي َ
وت ًَ ًِ ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓإٔنِّی ََل َُح ُّٔل ا ِل َن ِشحٔ َس ل ٔ َحائ ٕٔف َو ََل ُجيُبٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز
َِخ َد إ ٔل َِيض ٔ ِه َب ٌِ ُس َٓ َ٘ا َل َو ِّج ُضوا َص ٔذظ ٔا ِلب ُ ُي َ
ُر ِخ َؼ ْة ٓ َ َ
ص َُو ُٓل َِي ْت ا ِل ٌَا ٔمز ٔ ُّی
دسمد،دبعاولادحنبزاید،افنبہفیلخ،رسجہتنبداجہج،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئداھکیہکاحصہبےکرمکفںاکرخدجسمیکرطػےہ(ینعیاےکنرمکفںےکدرفازےدجسمںیمای
دجسمیک رطػ ےتلھک ےھتاتہک اکیدفرسے ےکرھگ ںیمآےناجےنیکوہستلوہ)آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایرھگفں اک
رخدجسمےسریھپدفآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےک دعبرھپرشتفیالےئافرولوگںےناسادیمرپہکاشدیاےکنابرےںیم
وکیئرتصخانزؽوہاس فتقکتوکیئردفدبؽ ںیہن ایکاھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس رھپرشتفیالےئوترفامای ہکرھگفںاکرخ
دجسمےس ریھپ دفویکہکنںیم دجسموکیبنج افراحہضئےک ےیلالحؽںیہنرکاتاوبداؤد ےتہکںیہ ہکافرافیےس رمادفلیتاعرمی
ےہ
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،افنبہفیلخ،رسجہتنبداجہج،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجوہافرامنزےکےیلڑھکاوہاجےئوتایکرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ

یبنجوہافرامنزےکےیلڑھکاوہاجےئوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 233

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز بً زیاز ،حشً ،حرضت ابوبرکہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رک َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ زٔیَاز ٕاْلِ ًِل َٔه ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َبٔی بَ ِ َ
َ َ
َّط ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه
َز َخ َل فٔی َػ ََلة ٔا ِل َٔ ِحز َٔٓأ ِو َمأ ب ٔ َي ٔسظ ََٔ ٌِ َمکَاىَِ ُٜه ث ُ َّه َجا َئ َو َرَِ ُس ُط َي ِ٘ ُ ُ
ومیس نب اامسلیع ،امحد نب زاید ،نسح ،رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن امنزرجفزپاھین رشفعیک رھپاہھت ےس ااشرہ رک ےک رفامای متاینپ ہگج ڑھکےروہ(اس ےک دعبآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
اےنپ رجحہ ںیم رشتفی ےل ےئگ) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ابولںےساپینکپٹراہاھت(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسلسغرکےکآےئےھت)
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدنبزاید،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجوہافرامنزےکےیلڑھکاوہاجےئوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 234

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،حناز بً سلنہ

وٌ ََ ِخب َ َرىَا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َو َٗا َل فٔی ََ َّولٔطٔ َٓ َٜب َّ َر َو َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
ْش َوإنِّٔی ُِ ٛي ُت ُجيُ ّبا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ الزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
فٔی ٔ ٔ
آخظ ٔ َٓ َل َّنا َٗ َضی الؼَّ ََل َة َٗا َل إٔى َّ َنا ََىَا َب َ ْ

َّ
وب َوابِ ًُ ًَ ِو ٌٕ
ْص َٖ ث ُ َّه َٗا َل ََ ٛنا ََق ْمُت َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ََ ُّی ُ
ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٓ َل َّنا َٗ َاو فٔی ُم َؼَل ُظ َواى ِ َتوَ زِىَا ََ ٌِ یُ َٜبِّرَ ا ِن َ َ
َوصٔظَ ْاو ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ُم ِز َس َّل ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َٓ َٜب َّ َر ث ُ َّه ََ ِو َمأ َ ب ٔ َي ٔسظ ٔ إلٔ َی ا ِل َ٘ ِوو ٔ ََ ٌِ ا ِجل ٔ ُشوا ٓ ََذ َص َب
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٛب َّ َر
ک َر َوا ُظ َمال ٔ ْک ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ََبٔی َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َٓاُِ َت َش َل َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َح َّسثَ َياظ ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ ًَ ًِ یَ ِحٌَی ًَ ًِ ال َّزبٔي ٍٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
فٔی َػ ََلة ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َٛب َّ َر

امثعؿ نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،امحد نب ہملس ےس اسہقب دنس افر وہفمؾ ےک اسھت رفاتی ےہ (رفؼ ہی ےہ) ہک اس دحثی ےک

رشفع ںیم ہی ےہہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریبکت رحتہمی ہہک ےکچ ےھت افر اےکس آرخ ںیم ہی ےہہک بج آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ںیم یھب ااسنؿ وہں افر ںیم یبنج اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس زرہی ےن وباہطس اوبہملس نب
دبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیایکےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلصمرپڑھکےوہےئگافرمہآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکریبکتاکااظتنررکےنےگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںےسےلچافررفامایمتاینپہگجےمجروہ اوبداؤد
ےتہک ںیہ ہک اویب ،انب وعاؿ افر اشہؾ ےن وبہطس دمحم نب ریسنیآپ ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہہک آپ ےن ریبکت ہہک یل یھت
رھپآپولوگںوکےنھٹیباکااشرہرکےکےلچےئگاسےکدعبلسغرکےکرشتفیالےئاامؾامکلےنیھبوباہطساامسلیعنبایبمیکح
اطعنباسیرےسایسرطحرفاتیرکےتوہےئاہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزںیماکیریبکتیہک اوبداؤدےتہکںیہ
ہک ملسم نب اربامیہ ےن رطبقی اابؿ ،دنسب ییحی وباہطس رعیب نب دمحمآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایسرطح رفاتی ایک ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبکتہہکیلیھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجوہافرامنزےکےیلڑھکاوہاجےئوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول
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راوی ً :نز بً ًثناٌ ،محنس بً رحب ،زبيسیً ،ياغ بً اور ،ٚابً وہب ،یوىص ،مدلس بً خالس ،ابزاہيه بً خالس،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب َح َّسثَ َيا الزُّبَ ِيس ُّٔی ح و َح َّسثَ َيا ًَي ُ
َّاغ بِ ًُ اْلِ َ ِز َر ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ِ
یُوى َُص ح و َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس إ ٔ َم ُاو َم ِشحٔ ٔس َػ ِي ٌَا َئ َح َّسثَ َيا َربَا ْح ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕح و َح َّسثَ َيا

ل بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ َو َػ َّ
ٕ
ُم َؤ َّم ُ
َّ َّ
َّ
ض
ََک ََى َّ ُط ل َِه َي ِِ َت ٔش ِل َٓ َ٘ا َل لٔل َّيا ٔ
ال َّي ُ
اض ُػ ُٔو َٓ ُض ِه ٓ َ َ
َِخ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َحًی إٔذَا َٗ َاو فٔی َم َ٘ا ٔمطٔ ذ َ َ
َّاغ فٔی
رح ٕب َو َٗا َل ًَي ْ
ٕ َرَِ ُسطُ َو َٗ ِس اُِ َت َش َل َوى َ ِح ًُ ُػ ُٔ ْ
َِخ َد ًَ َل ِي َيا یَ ِي ُل ُ
وٖ َو َص َذا َلٔ ُِى ابِ ًُ َ ِ
َمکَاىَِ ُٜه ث ُ َّه َر َج ٍَ إلٔ َی بَ ِيتٔطٔ ٓ َ َ
َّ
خ َد ًَ َل ِي َيا َو َٗ ِس اُِ َت َش َل
َحسٔیثٔطٔ َٓل َِه ىَزَ ِل ٗ ٔ َيا ّما ى َ ِي َت ٔوزُ ُظ َحًی َ َ
رمعفنبامثعؿ ،دمحمنبرحب،زدیبی،ایعشنبازرؼ،انبفبہ،ویسن،دلخمنباخدل،اربامیہنباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہہک امنز ڑھکی وہیئولوگں ےن ںیفص ابدنھ ںیل اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےلکن بج آپ یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ (ےلصم) اقمؾ رپ ڑھکے وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اید آای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
لسغ ںیہن ایک ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےنولوگں ےس رفامای ہک اینپ ہگج ےمج روہ رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رھگ ںیم
رشتفی ےل ےئگ افر اس احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک ےس اپین کپٹ راہ اھت ویکہکن آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسلسغ رکےکآےئ ےھتافرمہ ںیفصابدنےھوہےئڑھکے ےھتہیانبرحبیکرفاتی ںیمویںےہہکمہ
ایسرطحڑھکےڑھکےآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکااظتنررکےترےہاہیںکتہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلکنوتلسغرک
ےکےلکن
رافی  :رمع نبامثعؿ ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،ایعش نب افرؼ ،انب فبہ ،ویسن ،دلخم نب اخدل ،اربامیہ نب اخدل ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرکاےنھٹےکدعبڑپکےرپرتیدےھکیوتایکرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
وسرکاےنھٹےکدعبڑپکےرپرتیدےھکیوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول
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راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،حناز بً خالس خيانً ،بساہلل ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َّان َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ ا ِل ٌُ َنز ٔ ُّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل َدي ُ

ل َو ًَ ًِ ال َّز ُج ٔل َی َزی
َک ا ِحت ََٔل ّما َٗا َل َي ِِ َت ٔش ُ
َٗال َِت ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ال َّز ُج ٔل َیحٔ ُس ا ِل َب َل َل َو ََل َی ِذ ُ ُ
ک ََ ًَل َِي َضا ُ ُِش ْل َٗا َل َن ٌَ ِه إٔى َّ َنا ال ِّي َشا ُئ
ََى َّ ُط َٗ ِس ا ِح َتل ََه َو ََل َیحٔ ُس ا ِل َب َل َل َٗا َل ََل ُ ُِش َل ًَل َِيطٔ َٓ َ٘ال َِت َ ُ ُّو ُسل َِي ٕه ا ِل َن ِزََ ُة َت َزی ذَل ٔ َ
َط َ٘ائ ُٔ ٙال ِّز َجا ٔل
ہبیتق نب دیعس ،امحد نب اخدل ایخط ،دبع اہلل ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
وساؽوہاہکارگوکیئصخشدیباروہرک(ڑپکےایدبؿ)رپرتیدےھکیرگموخابایدہنوہ(وتایکرکے؟)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامایلسغرکے رھپ اےسی صخش ےک ابرے ںیم وساؽ وہا سجوکوخاب وت اید وہ رگم رتی ںیہن اپیئآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاسرپلسغںیہناؾمیلسےندرایتفایکہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسارگوعرتیھبرمدےکلثمدےھکی
وتایکاسرپیھبلسغفابجےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںوعرںیترمدفںےکیہلثمںیہ

رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحدنباخدلایخط،دبعاہلل،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرترمدیکرطحوخابایرتیدےھکیوتایکرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرترمدیکرطحوخابایرتیدےھکیوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول
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راوی  :احنس بً ػالحً ،يبشہ ،یوىص ،ابً طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َوةُ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َُوَّ ُسل َِي ٕه
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِي َب َش ُة َح َّسثَ َيا یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َٗا َل َٗا َل ُ ِ
اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ َة ه ٔ َی َ ُ ُّو ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ اہللَ ًَزَّ َو َج َّل ََل َي ِش َت ِحٌٔی ٔم ًِ ا ِل َح َِّ ََ ٙرََیِ َت ا ِل َن ِزََ َة إٔذَا َرََ ِت فٔی
ل ََ ِو ََل َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َن ٌَ ِه َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل إٔذَا َو َج َس ِت ا ِل َنا َئ
ل ََ َا ِِ َت ٔش ُ
ال َّي ِوو ٔ َما یَ َزی ال َّز ُج ُ
َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َٓأَٗ َِبل ُِت ًَل َِي َضا َٓ ُ٘ل ُِت َ ُ ٓ ٕ
ک ا ِل َن ِزََةُ َٓأَٗ َِب َل ًَل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل
ٖ ل َٔک َو َص ِل َت َزی ذَل ٔ َ
َتزٔبَ ِت یَنٔييُ ٔک یَا ًَائٔظَ ُة َو ٔم ًِ ََیِ ًَ َیُٜو ٌُ َّ
ک َر َوی ًُ ِ٘ي ْل َوالزُّبَ ِيس ُّٔی َویُوى ُُص َوابِ ًُ ََخٔی الزُّصِز ٔ ِّی
الظ َبطُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ََبٔی ا ِل َوزٔیز ٔ ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َو َوآ ََ ٙالزُّصِز ٔ ُّی ُم َشآ ٔ ٌّا ا ِل َح َح ٔي َّی َٗا َل ًَ ًِ ُ ِ

رع َو َة ًَ ًِ َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة ََ ٌَّ َُوَّ ُسل َِي ٕه َجائ َ ِت إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
رع َو َة َٓ َ٘ا َل ًَ ًِ ُ ِ
َوََ َّما صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکا ؾمیلسااصنرہیےنوجاسننبامکل
یکفادلہںیہرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہللاعتیلقحابتدرایتفرکےنںیمرشؾوکدنسپںیہنرفامےتارگوعرت
یھبوخابںیمااسییہدےھکیاسیجہکرمدداتھکیےہوتفہلسغرکےایںیہن؟رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںرضفرلسغرکےبجفہینمدےھکیرضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےناؾمیلسیکرطػ
وتمہجوہرکاہکاوسفسےہمترپایکوعرتیھبااسیدیتھکیےہ؟سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساطخبرکےتوہےئ
رفامایاےاعہشئریضاہللاہنعریتےاہھتاخکآولدوہںرھپ(ےچبںیم)اشمتہباہکںےسوہیتےہ اوبداؤدےتہکںیہہکزدیبی،
مشف د
ِی
خ
لیقع ،ویسن ،انب ایخ اسلرہی افر انب ایب اولزری ےن وباہطس امکل زرہی ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر ح ِ ی ےن زرہی یک

وماتقفرکےت وہےئاہکےہع رعفہع اعہشئنکیلاشہؾنبرعفہےنوباہطسرعفہع زبنیتنبایبہملسرضحتاؾہملسےس
رفاتیایکےہہکاؾمیلسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآںیئ
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغ ےئلیکاپینیکدقمار
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغےئلیکاپینیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 238

راوی ً :بساہلل بً مشله ،مالک ،ابً طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ

ف ُٔ ٚم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ى َ ِح َو َحسٔیثٔ
اٌ َي ِِ َت ٔش ُ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ل ٔم ًِ إٔىَا ٕئ َواح ٔ ٕس ص َُو ا ِل َ َ
ل ََىَا َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َمال ٔ ٕک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗال َِت ُِ ٛي ُت ََُِ َت ٔش ُ
ْش رٔك ِ َّل َو َسنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل
ف ُٔ ٚس َّت ُة ًَ َ َ
ف َٔٗ ٚا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس بِ ًَ َح ِي َب ٕل َي ُ٘و ُل ا ِل َ َ
ٔم ًِ إٔىَا ٕئ َواح ٔ ٕس ٓ ٔيطٔ َٗ ِس ُر ا ِل َ َ
ک ب ٔ َن ِح ُٔو ٕي َٗا َل و َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس
َػا َُ ابِ ًٔ ََبٔی ذٔئِبٕ َخ ِن َش ُة ََ ِركَا ٕل َوثُلُثْ َٗا َل ٓ ََن ًِ َٗا َل ثَ َناى ٔ َي ُة ََ ِركَا ٕل َٗا َل ل َِي َص ذَل ٔ َ

َّٔط بٔزٔكِل ٔ َيا َص َذا َخ ِن َش َة ََ ِركَا ٕل َوثُلُ ّثا َٓ َ٘ ِس ََ ِوفَی ٗٔي َل الؼَّ ِي َحان ٔ ُّی ََ٘ٔي ْل َٗا َل الؼَّ ِي َحان ٔ ُّی ََك ِ َي ُب
َي ُ٘و ُل َم ًِ ََ ًِ َلی فٔی َػ َس َٗ ٔة ا ِلٔ ِ ٔ
َٗا َل َلَ ََ ِزرٔی
دبعاہللنبہملسم ،امکل،انباہشب ،رعفہ،رضحت اعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرفؼانیم
اکیربنت ےسلسغانجتب رکےتےھتاوبداؤد ےتہکںیہہکرمعمےنزرہیےساس دحثیںیمرضحت اعہشئریض اہللاہنعاکوقؽ
ویں رفاتی ایک ےہ ہک ںیم افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں لم رک اکی ربنت ےس لسغ رکےت ےھت وج رفؼ ےک ربارب اھت
اوبداؤدےتہکںیہہکانبہنییعےنیھباامامکلےکلثمرفاتیایکےہاوبداؤدےتہکںیہہکںیمےناامؾادمحنبلبنحےسانسفہرفامےت
ےھتہکرفؼوسہلرلطاکوہاتےہافرںیمےناؿےسہییھبانس ےہہکانبایبذ باکاصعاپچنرلطافراہتیئرلطاھتںیمےناہک
ہکوجولگہیےتہکںیہہکاصعآھٹرلطاکوہاتےہ(ااکسایکی بلوہاتےہ)اامؾادمحےناہکہکہیریغوفحمظےہاوبداؤدےتہکںیہ

ہکںیمےناامؾادمحےسانسفہرفامےتےھتہکسجصخشےنامہرےرلطےکاحلظےسدسہقرطفاپچنرلطافراہتیئرلطدایرفاس
ےنوپرادایولوگںےناہکہکطیحاینوجھکراھبریوہیتےہآپےناہکہکطیحاینوتافریھبرتہبےہرھپاہکےھجمولعمؾںیہن
رافی  :دبعاہللنبملسم،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغانجتباکرطہقی
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 239

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،ابواسح ،ٙسلامیٌ بً رصز ،حرضت جبیر بً ملٌه

رصز ٕ ًَ ًِ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلٌ ٕٔه ََى َّ ُض ِه
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسث َ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح َِ ََ ٙخبَرَنٔی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُ َ
ََکوا ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُِ ِش َل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َّما ََىَا
ذ َُ
ٔيف ًَل َی َرَِسٔی ثَ ََلثّا َوََ َط َار ب ٔ َي َسیِطٔ ک ٔ ِلت َِيض ٔ َنا
َٓأُٓ ُ
دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوبااحسؼ،امیلسؿنبرصد،رضحت،ریبنبمعطمےسرفاتیےہہکاحصہب رکاؾےنروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسےنملسغانجتباکذرکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیموتاےنپرسرپنیتولچاپینڈااتلوہںافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناےنپدفونںاہھتےسولچانبرکداھکای(ہکویں)
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوباقحس،امیلسؿنبرصد،رضحت،ریبنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 240

راوی  :محنس بً مثىی ،ابوًاػه ،حيولہٗ ،اسه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ َح ِيوَ َل َة ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
ِرس ث ُ َّه ََ َخ َذ
َو َس َّل َه إٔذَا اُِ َت َش َل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة َز ًَا بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ ى َ ِحو ٔا ِل ٔح ََل ٔب َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َِ َّٔ ٜيطٔ ٓ ََب َسََ بٔ ٔظ َِّ ٙرَِ ٔسطٔ اْلِ َیِ َن ًٔ ث ُ َّه اْلِ َي َ ٔ

ب ٔ َِ َّٔ ٜيطٔ َٓ َ٘ا َل بٔض ٔ َنا ًَل َی َرَِ ٔسطٔ
دمحم نب ینثم ،اوباعمص ،ہلظنح ،اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج لسغ
انجتبرفامےتوتاکیربنتاگنمےتاسیجہکدفدھدفےنہاکربنتوہاتےہرھپاہھتںیماپینےلرکرسےکداینہاجبنڈاےتل،رھپابںیئ
اجبنافررھپآرخںیمدفونںاہوھتںےساپینےلرکرسےکدرایمینہصحرپڈاےتل
رافی  :دمحمنبینثم،اوباعمص،ہلظنح،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 241

راوی  :يٌ٘وب بً ابزاہيهً ،بسالزحنً ،ابً مہسی ،زئساہ بً ٗسامہ ،ػسٗہ ،حرضت جنيٍ بً ًنیر رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ َزائ َٔس َة بِ ًٔ ٗ َُسا َم َة ًَ ًِ َػ َس َٗ َة َح َّسث َ َيا ُج َن ِي ٍُ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وٌ
ٕ ُِ ٛيت ُِه َا ِؼ َي ٌُ َ
ًُ َنی ِر ََٕ َح ُس بَىٔی َت ِي ٔه اہللٔ بِ ًٔ ََ ٌِل ََب َة َٗا َل َز َخل ُِت َم ٍَ َُم ِّی َو َخا َلًٔی ًَل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََشأ َ َل ِت َضا إ ٔ ِح َساص َُنا َِ ٛي َ
ٔيف ًَل َی َرَ ِ ٔسطٔ ثَ ََل َث
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َو َّؿأ ُ ُو ُؿوئَطُ لٔلؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّه ُئ ُ
ً ٔ ِي َس ا ِل ُِ ِش ٔل َٓ َ٘ال َِت ًَائٔظَ ُة ک َ َ
َمزَّا ٕ
ف
ت َوى َ ِح ًُ نُٔ ُ
الـ ُ ٔ
ٔيف ًَل َی ُر ُؤ ٔس َيا َخ ِن ّشا ٔم ًِ ََ ِج ٔل ُّ
وقعیب نب اربامیہ ،دبعارلنمح ،انب دہمی ،زدئاہ نب دقاہم ،دصہق ،رضحت عیمج نب ریمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
اینپفادلہافراخہل ےکاسھترضحتاعہشئریضاہللاہنعےکاپسایگاؿںیمےساکیےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسوپاھچہک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لسغ اک ایک رطہقی اھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وجاب ںیم رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےلہپ فوض رکےت اسیج ہک امن ز ےک ےیل ایک رکےت ںیہ رھپ اےنپ رس رپ نیت ابر اپین ڈاےتل افر مہ (وعرںیت) اینپ وچںویں ےک
ببسرسرپاپچنرمہبتاپینڈاںیتلںیھت
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،انبدہمی،زدئاہنبدقاہم،دصہق،رضحتعیمجنبریمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :سلامیٌ بً رحب ،مشسز ،حناز ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗا َل ِت ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
رح ٕب ا ِل َوا ٔطه ٔ ُّی َو ُم َش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
فْ ُ ب ٔ َينٔيئطٔ ًَل َی ٔط َنالٔطٔ َو َٗا َل ُم َش َّس ْز
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا اُِ َت َش َل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَةٔ َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ َی ِب َسَ ُ َٓ ُي ِ ٔ

ُفْ ُ ًَل َی ٔط َنالٔطٔ َو ُربَّ َنا ََ ٛي ِت ًَ ًِ
ل َ َِف َج ُط َو َٗا َل ُم َش َّس ْز ي ِ ٔ
ُ ََش َل َی َسیِطٔ َي ُؼ ُّب ِاْلٔىَا َئ ًَل َی َی ٔسظ ٔ ا ِل ُي ِنى َی ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا ٓ ََي ِِ ٔش ُ
َّ
ْش َة ََ ِو ََى ِ َقی
ل َی َسیِطٔ فٔی ِاْلٔىَا ٔ
ئ َٓ ُي َد ِّل ُ
ف ٔد ث ُ َّه َی َت َو َّؿأ ُ ُو ُؿوئ َ ُط لٔلؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّه یُ ِسخٔ ُ
ل َط ٌِ َز ُظ َحًی إٔذَا َرََی ََى َّ ُط َٗ ِس ََ َػ َ
اب ا ِل َب ِ َ
ا ِل َ ِ
ا ِل َب ِ َ َ
َفَْ ًَل َی َرَ ِ ٔسطٔ ث َ ََلثّا َٓإٔذَا ٓ ََـ َل ٓ َِـ َل ْة َػب ََّضا ًَل َِيطٔ
ْش َة َ ِ َ

امیلسؿ نب رحب،دسمد ،امحد ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس بج
انجتباکلسغرفامےتوتامیلسؿیکرفاتیںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلہپداےنہاہھتےسابںیئاہھترپاپینڈاےتلافر
دسمد یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں اہھت دوھےت اس رطح رپ ہک ربنت وک داےنہ اہھت رپ اڈنےتل
(افر رھپ ابںیئ اہھت رپ اس ےک دعب دفونں رافی قفتم اایبلؿ ںیہ) رھپ رشاگمہ وک دوھےت ،اس ےک دعب دسمد ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک
ابںیئاہھت رپڈاےتل ع یھ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رشاگمہ وک انکہی ےک وطر رپ ایبؿ ایک ےہ رھپفوض رکےت اسیج ہک امنز ےک ےیل
رکےت ںیہ رھپ دفونں اہھت ربنت ںیم ڈاؽ رک ابولں اک الخؽ رکےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولعمؾ وہ اجات ہک اپین
ابولںیکڑجفںکتچنہپایگےہایرساصػوہایگےہاےنپرسرپنیتابراپینڈاےتلرھپسجدقراپینچبراتہاوکساےنپافرپاہبےتیل
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحد،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :نزو بً ًلی ،محنس بً ابی ًسی ،سٌيس بً ابی مٌْش ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َباص ٔل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔيس ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َْشٕ ًَ ًِ ال َّي َدع ٔ ِّی ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ
ٔی َح َّسثَىٔی َسٌ ْ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ َي ِِ َت ٔش َل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة بَ َسََ ب ٔ َِ َّٔ ٜيطٔ َٓ َِ َش َل ُض َنا ث ُ َّه ُ ََش َل
ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ

َم َزآ ٔ َِ ُط َوََٓ َ
ٔيف ا ِل َنا َئ ًَل َی َرَ ِ ٔسطٔ
ل ا ِل ُو ُؿو َئ َو ُئ ُ
َاق ًَل َِيطٔ ا ِل َنا َئ َٓإٔذَا ََ ِن َ٘اص َُنا ََص َِوی بٔض ٔ َنا إلٔ َی َحائ ٕٔم ث ُ َّه َي ِش َت ِ٘ب ٔ ُ

رمعف نب یلع ،دمحم نب ایب ددی ،دیعس نب ایب رشعم ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہل

فملسبجلسغاکارادہرفامےتوتےلہپدفونںوچنہپںوکدوھےترھپلغبفریغہوکدوھےتافراؿرپاپینڈاےتلبجفہاصػوہاجںیئ
وتدفونںاہھتدویاررپےتلمرھپفوضرشفعرکےتافراےنپرس رپاپینڈاےتل رماعفےسرماددبؿےکفہےصح رمادںیہ س ںیملیم
عمجوہاجاتےہ ےسیجلغب،انػ،ےنٹھگفریغہ
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبایبددی،دیعسنبایبرشعم،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :حشً بً طوَک ،ہظيه ،رعوہ ،حرضت طٌيی رضی اہلل ًيہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َط ِو ََکٕ َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ ُرع َو َة ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی َح َّسثَ َيا َّ
الظ ٌِ ٔي ُّی َٗا َل َٗال َِت ًَائ ٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َلئ ٔ ًِ
ِ
ل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة
اٌ َي ِِ َت ٔش ُ
ٔطئِت ُِه َْلُرٔ َی َّيِ ُٜه ََثَ َز َی ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َحائ ٔٔم َح ِي ُث ک َ َ
نسحنبوشرک،میشہ،رعفہ،رضحتیبعشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئریض اہللاہنعےنرفامایہکارگمتاچوہوتںیم
مت وک دویار رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت اک اشنؿ داھک یتکس وہں اہجں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ انجتب ایک رکےت
ےھت
رافی  :نسحنبوشرک،میشہ،رعفہ،رضحتیبعشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :مشسز ،بً مرسہسً ،بساہلل بً زاؤز ،اًنع ،سالهَ ،کیب ،ابً ًباض ،او النوميین حرضت مينوىہ رضی اہلل
ًيہا

ض ًَ ًِ َخا َلتٔطٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّسزُ بِ ًُ ُم َ ِ
رس َص ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ُ َ
ل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة َٓأ َ َِٔٛأ َ ِاْلٔىَا َئ ًَل َی َی ٔسظ ٔا ِل ُي ِنى َی َٓ َِ َشل ََضا
َم ِي ُنوى َ َة َٗال َِت َو َؿ ٌِ ُت َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لٔل َّي ٔي ِّی ُ ُِش َّل َي ِِ َت ٔش ُ
است َ ِيظَ َٙ
َض َب ب ٔ َي ٔسظ ٔ اْلِ َ ِر َق َٓ َِ َشل ََضا ث ُ َّه َت َن ِـ َن َف َو ِ
َم َّز َتی ِ ٔن ََ ِو ثَ ََلثّا ث ُ َّه َػ َّب ًَل َی َ َِف ٔجطٔ َٓ َِ َش َل َ َِف َجطُ بٔ ٔظ َنالٔطٔ ث ُ َّه َ َ

َوُ ََش َل َو ِج َض ُط َو َی َسیِطٔ ث ُ َّه َػ َّب ًَل َی َرَ ِ ٔسطٔ َو َج َشسٔظ ٔث ُ َّه َت َي َّهی ىَاح َٔي ّة َٓ َِ َش َل رٔ ِجل َِيطٔ َٓ َيا َو ِل ُت ُط ا ِلنٔ ِيسٔی َل َٓل َِه َیأ ِ ُخ ِذ ُظ َو َج ٌَ َل
يه َٓ َ٘ا َل کَاى ُوا َلَ َی َز ِو ٌَ بٔا ِلنٔ ِيسٔی ٔل بَأ ِ ّسا َو َل ًِٔ ٜکَاى ُوا َی َِ
ُوٌ ا ِل ٌَا َز َة َٗا َل
َک ُت ذَل ٔ َ
رکص َ
ک ْٔلٔبِ َزاصٔ َ
َی ِي ُٔ ُف ا ِل َنا َئ ًَ ًِ َج َش ٔسظ ٔٓ ََذ َ ِ

َ
رکصُوىَطُ لٔل ٌَِا َزة ٔ َٓ َ٘ا َل َص ََ ٜذا ص َُو َو َلَ ًِٔ ٜو َج ِستُ ُط فٔی َ ٔ ٛتابٔی َص ََ ٜذا
َبُو َزا ُوز َٗا َل ُم َش َّس ْز ُٗل ُِت ل ٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َزا ُو َز کَاى ُوا یَ ِ َ

دسمد نب رسمدہ ،دبعاہلل نب داؤد ،اشمع ،اس م ،رکبی ،انب ابعس ،اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اہنےن افر انجتب ےس اپک وہےن ےک ےیل اپین راھکسپ آپ ےن ربنت اکھجرک داےنہ
اہھترپاپینڈاال افراوکسدفای نیترمہبتدوھایرھپرشاگمہرپ اپینڈاؽرکاوکسابںیئاہھتےسدوھایرھپابایںاہھتزنیمرپلمرکدوھایرھپ
یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر اہھت ہنم دوھای اس ےک دعباےنپ رس افر وپرے دبؿ رپ اپین اہبای رھپ اس ہگج ےس ٹہ رک اےنپ اپؤں
دوھےئ ںیم ےن رفامؽ شیپ ایک وت ےنیل ےس ااکنر رفام دای افر اےنپ دبؿ ےس اپین اھجڑےن ےگل اشمع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ابرہ ںیم
اربامیہیعخنےسدرایتفایکوتاوہنںےنایبؿایکہکاحصہبرفامؽےسدبؿوپےنھچنوکرباںیہنےتھجمسےھتنکیلایکساعدتڈاانلرباےتھجمس
ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دسمد ےن دبعاہللدنب اؤد ےس وپاھچہک ایک احصہب رکاؾ اعدت انب ےنیل وک ربا ےتھجمس ےھت؟ وت اوہنں ےن اہک اہں
یہیابتےہرگمںیمےناسوکاینپاتکبںیمایسرطحاپایےہ
رافی  :دسمد،نبرسمدہ،دبعاہللنبداؤد،اشمع،اس م،رکبی،انبابعس،اؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :حشین بً ًيسی ،ابً ابی ٓسیک ،ابً ابی ذئب ،حرضت طٌبہ رضی اہلل ًيہ

اٌ إٔذَا
اسان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َٗا َل إ ٔ ٌَّ ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
ضکَ َ
ِخ َ
َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ً َٔيسی ا ِل ُ َ
َ
َفَْ ٓ ََشأ َ َلىٔی َِ ٛه
اُِ َت َش َل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَةٔ ي ِ ٔ
رسی َس ِب ٍَ ٔم َزا ٕر ث ُ َّه َي ِِ ٔش ُ
ُفْ ُب ٔ َي ٔسظ ٔا ِل ُي ِنى َی ًَل َی َی ٔسظ ٔا ِل ُي ِ َ
ل َ َِف َج ُط َٓ َي ٔس َی َم َّز ّة َِ ٛه َ ِ َ
َ
ٔيف ًَل َی ٔج ِلسٔظ ٔا ِل َنا َئ ث ُ َّه
ک ََ ٌِ َت ِسر َٔی ث ُ َّه یَ َت َو َّؿأ ُ ُو ُؿوئ َ ُط لٔلؼَّ ََلة ٔث ُ َّه ُئ ُ
َک َو َما َی ِن َي ٌُ َ
َفُ ُِت َٓ ُ٘ل ُِت ََل ََ ِزرٔی َٓ َ٘ا َل ََل َُوَّ ل َ
َ َِ

َي ُ٘و ُل صَ ََ ٜذا ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َل َّضزُ

نیسح نب یسیع ،انب ایب دفکی ،انب ایب ذ ب ،رضحت ہبعش ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع بج
لسغانجتبرکےتوتداےنہاہھتےسابںیئاہھترہاسترمہبتاپینڈاےتلرھپرشاگمہوکدوھےتاکیرمہبتفہوھبؽےئگہکینتکرمہبت

اپینڈاالےہوتھجمےسوپاھچہکینتکرمہبتںیمےناپینڈاالےہںیمےناہکےھجمایدںیہنوتاوہنںےناہکہکریتیامںہنوہوت ےنویکں
ایدراھک؟رھپفہفوضرکےتاسیجہکامنزےکےیل رکےتںیہرھپاےنپامتؾدبؿرپاپین اہبےترھپرفامےتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ایسرطحاپیکاحلصایکرکےتےھت
رافی  :نیسحنبیسیع،انبایبدفکی،انبایبذ ب،رضحتہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 247

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ایوب ،بً جابزً ،بساہلل بً ًؼه ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ ِؼ ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل کَاى َ ِت الؼَّ ََلةُ َخ ِن ٔشی َن
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
ل ا ِلبو ٔل ٔم ًِ َّ
الث ِو ٔب َس ِب ٍَ ٔم َزارٕ َٓل َِه َیزَ ِل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َوا ِل ُِ ِش ُ
ل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَةٔ َس ِب ٍَ ٔم َزارٕ َوُ َِش ُ َ ِ
ل ا ِلبو ٔل ٔم ًِ َّ
الث ِو ٔب َم َّز ّة
َي ِشأ َ ُل َحًَّی ُج ٌٔل َِت الؼَّ ََلةُ َخ ِن ّشا َوا ِل ُِ ِش ُ
ل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة َم َّز ّة َوُ َِش ُ َ ِ

عص
ہبیتق نب دیعس ،اویب ،نب اجرب ،دبعاہلل نب م ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ادتباء ںیم اچپس امنزںی
رفض وہںیئ ںیھت افر انجتب ےس است رمہبت لسغ رکےن اک مکح وہا اھت ایس رطح ڑپکے رپ اشیپب گل اجےن رپ است رمہبت
دوھےناکمکحاھتنکیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہللاعتیلےس(اتمےکےیل)فیفختاچےتہرےہاہیںکتہکامنزںیاپچن
رہںیئگافرانجتبےسلسغاکیابروہایگافراشیپبےسڑپکادوھانیھباکیابروہایگ
عص
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اویب،نباجرب،دبعاہللنب م،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 248

راوی  :نْص بً ًلی ،حارث ،بً وجيہ ،مالک بً زیيار ،محنس بً سیریً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یً ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
ک بِ ًُ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَىٔی ا ِل َحار ُٔث بِ ًُ َو ٔجيطٕ َح َّسث َ َيا َمال ٔ ُ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َت ِح َت کُلِّ َط ٌِ َزة ٕ َج َيابَ ّة َٓاُِ ٔشلُوا َّ
ْش َٗا َل ََبُو َزا ُوز ا ِل َحار ُٔث بِ ًُ
الظ ٌِ َز َوََ ِن ُ٘وا ا ِل َب َ َ

ٔيٕ
رک َوص َُو َؿٌ ْ
َو ٔجيطٕ َحسٔی ُث ُط ُم ِي َ ْ
رصن نب یلع ،احرث ،نب فہیج ،امکل نب دانیر ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ ابؽ ےک ےچین انجتب ےہ ذہلا ابولں وک دوھف افر دبؿ وک وخب اصػ رکف اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک احرث نب
فہیجیکدحثیرکنمےہافرفہ(احرثنبفہیج)فیعضںیہ
رافی  :رصننبیلع،احرث،نبفہیج،امکلنبدانیر،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتباکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 249

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازً ،لاء بً سائب ،ذاذاٌ ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ًَ َلا ُئ بِ ًُ َّ
َاٌ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
الشائ ٔ ٔب ًَ ًِ َزاذ َ
َح َّسثَ َيا ُم َ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َت َز َک َم ِو ٔؿ ٍَ َط ٌِ َزة ٕ ٔم ًِ َج َيابَ ٕة ل َِه َي ِِ ٔشل َِضا ُٓ ٌٔ َل ب ٔ َضا ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٔم ًِ ال َّيارٔ َٗا َل ًَل ٔ ٌّی َٓنٔ ًِ
اٌ َی ُحزُّ َط ٌِ َز ُظ
ثَ َّه ًَا َزیِ ُت َرَِسٔی ث َ ََلثّا َوک َ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،اطعءنباس ب،ذاذاؿ،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
دِھی
رفامایہکسجےنلسغانجتبںیماکیابؽےکربارب یھب ہگجکشخوھچڑدیاوکس م اکااسیافرااسیذعابوہاگرضحتیلعریض
اہللہنعرفامےتںیہہکایسفہجےس ںیماےنپرساکدنمش وہاایسفہجےس ںیماےنپ رس اکدنمشوہاایسفہج ےسںیم اےنپرساک دنمش
وہاافرفہاےنپابؽرتکفاایرکےتےھتاہللاؿےسرایضوہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اطعءنباس ب،ذاذاؿ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےکدعبفوضیکرضفرتںیہن
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغےکدعبفوضیکرضفرتںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 250

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،ابواسح ،ٙاسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُزصَی ِ ْر َح َّسث َ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ

ل َوي َُؼل ِّی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َو َػ ََل َة ا ِل َِ َساة ٔ َو ََل ََ َرا ُظ یُ ِحس ُٔث ُو ُؿوئّا َب ٌِ َس ا ِل ُِ ِش ٔل
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِِ َت ٔش ُ

دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ
رکےتےھتافردفرںیتعکزپ ےتھےھتافرحبصیک(ینعیرجفیک)امنززپےتھےھترگمںیمےناوکنلسغےکدعباتزہفوضرکےتہندیتھکی
یھت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوباقحس،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغانجتبےکفتقوعرتےکےیلایٹچوھکانلرضفریںیہنےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتبےکفتقوعرتےکےیلایٹچوھکانلرضفریںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 251

راوی  :زہیر بً رحب ،ابً ْسح ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ایوب بً موسی ،سٌيس بً ابی سٌيسً ،بساہلل بً رآٍ ،حرضت او
سلنہ رضی اہلل ًيہا

وسی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ
وب بِ ًٔ ُم َ
الرس ٔح َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ُزصَیِرُ بِ ًُ َ ِ
رح ٕب َوابِ ًُ َّ ِ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ َم ِول َی َ ُ ِّو َسل ََن َة ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن َو َٗا َل ُزصَی ِ ْر ََى َّ َضا َٗال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ا ِم َزََ ْة
ٔيک ََ ٌِ َت ِح ٔٔىٔی ًَل َِيطٔ ثَ ََلثّا َو َٗا َل ُز َصی ِ ْر تُ ِحثٔی ًَل َِيطٔ ثَ ََل َث َح َث َيا ٕ
ف َرَِسٔی َََٓأ َ ِن ُ٘ ُـ ُط ل ٔ ِل َح َيابَ ٔة َٗا َل إٔى َّ َنا یَٔ ِٜٔ
ت ٔم ًِ
ََ ُط ُّس ُؿ ُ َ
َما ٕئ ث ُ َّه ُأٔي ٔضی ًَل َی َسائ ٔز ٔ َج َش ٔس ٔک َٓإٔذَا ََىِتٔ َٗ ِس كَ ُضزِ ٔ
ت
زریہنبرحب،انبرسح،ایفسؿنبہنییع،اویبنبومیس،دیعسنبایبدیعس،دبعاہللنبراعف،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعےک
آزادرکدہ الغؾدبعاہللنبراعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاؾہملسریضاہللاہنعےساہکہکیسکاملسمؿوعرتےنروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ افر زریہ اک ایبؿ ےہ ہک وخد اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن وپاھچ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ںیم اینپ ایٹچ وبضمیط ےس ابدنیتھ وہں ایک لسغ انجتب ےک ےیل اوکس وتڑ دفں (ینعی وھکؽ دفں) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای ریتے ےیل رس رپ نیت ولچ اپین ڈاؽ انیل اکیف ےہ افر زریہ یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای)

نیترمہبتدفونںاہھترھبرکاپینرسرپڈاؽےلرھپاسرےدبؿرپاپیناہبےلبجوتااسیرکےکچوتھجمسےلوتاپکوہیئگ
رافی  :زریہنبرحب،انبرسح،ایفسؿنبہنییع،اویبنبومیس،دیعسنبایبدیعس،دبعاہللنبراعف،رضحتاؾہملسریضاہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتبےکفتقوعرتےکےیلایٹچوھکانلرضفریںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 252

راوی  :احنس بً ًنزو ،بً ْسح ،ابً ىآٍ ،اسامہ ،حرضت م٘بری رضی اہلل ًيہ ،حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہ

الرس ٔح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َي ٌِىٔی الؼَّ ائ ٔ َّ ًَ ًِ َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة َجائ َ ِت
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َ
َّ
َّ
ُ
رقوى َ ٔک ً ٔ ِي َس کُلِّ
إلٔ َی َ ِّو َسل ََن َة ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗال َِت ٓ ََشأ ِل ُت ل ََضا ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َواُِنٔزٔی ُ ُ
َح ِٔ َي ٕة
ادمحنبرمعف ،نبرسح،انب انعف،ااسہم،رضحتربقمی ریضاہللہنع،رضحتاؾہملس ریضاہللہنعوحاہل ےسایبؿ رکےتںیہ ہک
اکیوعرتاؾہملسریضاہللاہنع ےکاپسآیئ(اسیجہکیلہپدحثیںیمذموکروہا)فہ رفامیتںیہہکںیمےناسوعرتیکاخرطیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہک(ایکسلیصفتاسہقبدحثیںیمذگریکچےہ)رگماسںیماانتااضہفافرےہہک(آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای)رہولچڈاےنلےکدعباینپوٹلںوکوچنڑےل
رافی  :ادمحنبرمعف،نبرسح،انبانعف،ااسہم،رضحتربقمیریضاہللہنع،رضحتاؾہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتبےکفتقوعرتےکےیلایٹچوھکانلرضفریںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 253

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،یحٌی بً ابی بٜیر ،ابزاہيه بً ىآٍ ،حشً بً مشله ،ػٔيہ ،بيت طيبہ ،حرضت ًائظہ رضی
اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی بَُٜیِر ٕ َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ

َط ِي َب َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت کَاى َ ِت إ ٔ ِح َساىَا إٔذَا ََ َػابَ ِت َضا َج َيابَ ْة ََ َخ َذ ِت ث َ ََل َث َح َٔ َيا ٕ
ت صَ ََ ٜذا َا ٌِىٔی ب ٔ َِ َّٔ ٜي َضا َجنٔي ٌّا َٓ َت ُؼ ُّب ًَل َی

خی ًَل َی ِّ
َرَِس َٔضا َوََ َخ َذ ِت ب ٔ َي ٕس َواح َٔسة ٕٓ ََؼب َّ ِت َضا ًَل َی َص َذا ِّ
خ
الظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
الظ َِّ ٙواْلِ ُ ِ َ
امثعؿ نبایب ہبیش ،ییحی نبایبریکب،اربامیہنبانعف،نسح نبملسم ،ہیفص،تنب ہبیش ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےس رفاتی ےہفہ
رفامیت ںیہ ہک مہ ںیم ےس بج یسک وک لسغ یک رضفرت وہیت وت نیت رمہبت دفونں اہوھتں ےس ےل رک اےنپ رس رپ ڈاؽ ایل رکںیت افر
اکیاہھتےسولچےلرکرسےکاکیاجبنافردفرساولچےلرکرسےکدفرسیاجبنڈاالرکیتںیھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ییحینبایبریکب،اربامیہنبانعف،نسحنبملسم،ہیفص،تنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتبےکفتقوعرتےکےیلایٹچوھکانلرضفریںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 254

راوی  :نْص بً ًلیً ،بساہلل بً زاؤزً ،نزو بً سویس ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُس َویِ ٕس ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ب ٔ ِيتٔ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ل َو ًَ َل ِي َيا ِّ
ات
الـ َنازُ َوى َ ِح ًُ َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ٔح ََّل ْت َو ُم ِ ٔ
َح َم ْ
َٗال َِت َُّ ٛيا َن ِِ َت ٔش ُ
رصن نب یلع ،دبعاہلل نب داؤد ،رمعف نب وسدی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ (ازفاج) پیل اگلےئ وہےئ لسغ
رکےتےھتافرمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوہےتےھتارحاؾافرریغارحاؾدفونںاحوتلںںیم
رافی  :رصننبیلع،دبعاہللنبداؤد،رمعفنبوسدی،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغانجتبےکفتقوعرتےکےیلایٹچوھکانلرضفریںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 255

راوی  :محنس بً ًوٖ ،اسنٌيل ،بً ًياغ ،ابً ًوٖ ،محنس بً اسنٌيل ،حرضت َشیح بً ًبيس اہلل رضی اہلل ًيہ

غ َٗا َل ابِ ًُ ًَ ِو ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِو ٕ
ٖ و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ًَ ًِ ََبٔيطٔ
رقَِ ُت فٔی ََ ِػ ٔل إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ًَيَّا ٕ
ٖ َٗا َل َ َ

اٌ َح َّسثَ ُض ِه
َشیِحٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس َٗا َل ََ ِٓ َتانٔی ُج َبیِرُ بِ ًُ نُ َٔیِر ٕ ًَ ًِ ا ِل ُِ ِش ٔل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة ََ ٌَّ ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَىٔی َؿ ِن َـ ُه بِ ًُ ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ ُ َ
ْش َرَ ِ َس ُط َٓل َِي ِِ ٔش ِل ُط َحًَّی یَ ِب ُل َّ َ ُ ُػو َل َّ
الظ ٌِز ٔ
ََى َّ ُض ِه ا ِس َت ِٔ َت ِوا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َل ََ َّما ال َّز ُج ُ
ل َٓ ِل َي ِي ُ ِ

َغَٓا ٕ
ت ب ٔ َِ َّٔ ٜي َضا
َوََ َّما ا ِل َن ِزََةُ ٓ َََل ًَل َِي َضا ََ ٌِ ََل َت ِي ُ٘ َـ ُط ل ٔ َت ِِز ٔ ِٖ ًَل َی َرَِس َٔضا ثَ ََل َث َ َ

دمحم نب وعػ ،اامسلیع نب ایعش ،انب وعػ ،دمحم نب اامسلیع ،رضحت رشحی نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ،ریب نب
ریفنےنےھجماسوحاہلےسانجتبےسلسغاکوتفیدایہک رضحتوثابؿریضاہللہنعےناؿےسدحثیایبؿ رکےتوہےئاہکہک
اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لسغ انجتب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمد
ےکےیلوتہیرضفریےہہکفہاانپرسوھکؽرکابولںوک دوھےئاہیںکتہکاپینابولںیکڑجفںکتچنہپاجےئرگموعرتےک ےیل
رسےکابولںاکوھکانلرضفریںیہنےہہکلباوکساچےئیہہکفہدفونںاہوھتںےسنیترمہبتاپینرسرپڈاؽےل
رافی  :دمحمنبوعػ،الیعمس،نبایعش،انبوعػ،دمحمنبالیعمس،رضحترشحینبدیبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجاانپرسیمطخاپینےسدوہاتکسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجاانپرسیمطخاپینےسدوہاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 256

راوی  :محنس بً جٌف ،بً زیازَ ،شیکٗ ،يص ،بً وہب ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

یک ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی ُس َوائ َ َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ
ف بِ ًٔ زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َيا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٔ
َش ْ
ک َو ََل َي ُؼ ُّب ًَل َِيطٔ ا ِل َنا َئ
ل َرَِ َس ُط بٔا ِلد ٔ ِل ٔ ِّ
ِم َوص َُو ُجيُ ْب َی ِح َتز ٔ ُئ ب ٔ َذل ٔ َ
اٌ َي ِِ ٔش ُ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط ک َ َ
دمحم نبرفعج ،نب زاید ،رشکی ،سیق ،نبفبہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
اانپ رس یمطخ ےک اپین ےس دوھےت ےھت ابفوجد ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یبنج وہےت ےھت افر رس رپ شمدی اپین ںیہن ڈاےتل ےھت
ہکلباسرپاافتکءرکےتےھت
رافی  :دمحمنبرفعج،نبزاید،رشکی،سیق،نبفبہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتافررمدےکدرایمؿےنہبفاےلاپین(شمیینماکایبؿ)
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتافررمدےکدرایمؿےنہبفاےلاپین(شمیینماکایبؿ)

جلس  :جلس اول

حسیث 257

راوی  :محنس بً رآٍ ،یحٌی بً آزوَ ،شیکٗ ،يص ،بً وہب ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

یک ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی ُس َوائ َ َة بِ ًٔ ًَا ٔمزٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَأ ِ ُخ ُذ ًَّٔ ٛا ٔم ًِ َما ٕئ
ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ٓ ٔ َامی َئ ُ
ٔيف بَی ِ َن ال َّز ُج ٔل َوا ِل َن ِزََة ٔ ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
ئ َٗال َِت ک َ َ
َي ُؼ ُّب ًَل َ َّی ا ِل َنا َئ ث ُ َّه َیأ ِ ُخ ُذ ًَّٔ ٛا ٔم ًِ َما ٕئ ث ُ َّه َي ُؼ ُّب ُط ًَل َِيطٔ

دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ ،رشکی،سیق،نبفبہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےساساپین(ذمیایینم)ےکقلعتمرفاتیےہوج
رمدافروعرتےکدرایمؿ ےکاتہبےہہکروسؽاہلیلصاہللہیلعفآہلفملس اکیولچاپین ےلرک(ڑپکےایدبؿرپیگل وہیئ)ذمی ای
ینمرپڈاےتلافررھپدفرساولچےلرکاسرپاہبدےتی(اتہکایھچرطحاصػوہاجےئ)
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،رشکی،سیق،نبفبہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتےکاسھتاھکےنےنیپافرامجعاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتاھکےنےنیپافرامجعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 258

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ثابت بيانی ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اؿ ِت ٔم ِي ُض ِه
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َح َّسثَ َيا ثَاب ٔ ْت ا ِلب ُ َيان ٔ ُّی ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ا ِل َي ُضو َز کَاى َ ِت إٔذَا َح َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
خ ُجو َصا ٔم ًِ ا ِلب َ ِيتٔ َول َِه یُ َؤاکٔلُو َصا َول َِه يُظَ ارٔبُو َصا َول َِه یُ َحا ٔم ٌُو َصا فٔی ا ِلب َ ِيتٔ ٓ َُشئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ا ِل َن ِزََ ُة ََ ِ َ
آخ ِاْلیَةٔ
يف ُٗ ِل ص َُو ََذّی َٓا ًِ َتزٔلُوا ال ِّي َشا َئ فٔی ا ِل َن ٔح ٔ
ک ًَ ًِ ا ِل َن ٔح ٔ
ک َٓأَىِزَ َل اہللُ ُس ِب َحاى َ ُط َو َي ِشأَلُوى َ َ
َو َس َّل َه ًَ ًِ ذَل ٔ َ
يف إلٔ َی ٔ ٔ
َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجا ٔم ٌُوصًَُّ فٔی ا ِلب ُ ُيو ٔ
ت َو ِاػ َي ٌُوا ک ُ َّل َط ِي ٕئ َُی ِ َر ال ِّيکَا ٔح َٓ َ٘ال َِت ا ِل َي ُضوزُ َما یُزٔی ُس َص َذا
ْش إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل ََ ٌِ َی َس ََ َط ِيئّا ٔم ًِ ََ ِمزٔىَا إ ٔ ََّل َخا َل َٔ َيا ٓ ٔيطٔ َٓ َحا َئ َ ُ َس ِي ُس بِ ًُ ُح َـیِر ٕ َو ًَبَّا ُز بِ ًُ بٔ ِ ٕ
ال َّز ُج ُ
يف َٓ َت َنٌ ََّز َو ِج ُط َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َٓ َ٘ َاَل یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِل َي ُضو َز َا ُ٘و ُل ََ ٛذا َو ََ ٛذا ََٓ َََل ى َ ِي ُٔ ٜح ُضًَّ فٔی ا ِل َن ٔح ٔ
َّ
َِخ َجا َٓا ِس َت ِ٘ َب َل ِت ُض َنا َص ٔسیَّ ْة ٔم ًِ َلب َ ٕن إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََب ٌَ َث فٔی
َحًی هَ َي َّيا ََ ٌِ َٗ ِس َو َج َس ًَل َِيض ٔ َنا ٓ َ َ

آثَارٔص َٔنا ٓ ََش َ٘اص َُنا َٓوَ َي َّيا ََى َّ ُط ل َِه َیحٔ ِس ًَل َِيض ٔ َنا
ومیسنباامسلیع،امحد،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکوہیدویںیکوعروتںںیمےسبجیسکوک
ضیح آات وت فہ اوکس رھگ ےس اکنؽ دےتی ہن اوکس اےنپ اسھت الھکےت الپےت افر ہن اےکس اسھت رھگ ںیم رےتہ ےتہس ،احصہب رکاؾ ےن اس
ابرےںیموضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکوتاہللاعتیلےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپہیآںیتیانزؽرفامیئ(رتہمج)
ہیولگآپےسضیحےکقلعتمدرایتفرکےتںیہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساوکناتبدےئجیہکضیحاکیرطحیکدنگیگےہذہلا
زامہنضیحںیموعروتںےسدفرروہافراؿےسرقتب(امجع)تمرکفاتفہکیتقہکفہاپکاصػہنوہاجںیئآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفام ایاؿےکاسھتروہوہسافرامجعےکالعفہاؿےکاسھتامتؾاعمالمترفارھکےتکسوہ(ہینسرک)وہیدویںےناہکہکہی
صخش(دمحمیلصاہللہیلعفآہل فملس) وتوکیئایسیزیچںیہن وھچڑاناچاتہسج ںیمامہری اخمتفلہنرکےل(وہیدویںیک ہیابںیت نسرک)
اھدینبریضحافر ابعدنبرشبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہےئافررعضایکہکاےاہللےکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسوہیدیایسی ایسیابںیتہہکرےہںیہوتایک مہ(یھبایکنرھبوپراخمتفلیکرغضےس)زامہنضیحںیم وعروتں ےک
اسھت امجع ہن رکایل رکںی (ہی نسرک)آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اکرہچہ ابمرک ریغتم وہایگ اہیںکتہک مہ ےنھجمسےگل ہک آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ اؿ دفونں رضحات رپآراہ ےہ سپ فہ دفونں(ڈر رک) فاہں ےس ےلچ ےئگ اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسدفدھاکدہہیآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںرضحاتوکالباجیھبافردفدھالپایبتمہےناجانہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکہصغاؿرپہناھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتاھکےنےنیپافرامجعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 259

راوی  :مشسزً ،بساہلل بً زاؤز ،م٘ساو بً َشیح ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َشیِ ٕح ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُِ ٛي ُت ََ َا ٌَز َُّٚ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ بِ ًٔ ُ َ
ُ
َّ
اب
الْش َ
ا ِل ٌَوِ َه َوََىَا َحائ ْٔف َٓأ ًِ ٔليطٔ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََي َـ ٍُ ٓ ََن ُط فٔی ا ِل َن ِو ٔؿ ٍٔ َّال ٔذی ٓ ٔيطٔ َو َؿ ٌِ ُت ُط َوََ ِ َ
َش ُب َ
ُ
َش ُب ٔم ِي ُط
َٓأىَاؤلُ ُط ٓ ََي َـ ٍُ ٓ ََن ُط فٔی ا ِل َن ِو ٔؿ ٍٔ َّال ٔذی ُِ ٛي ُت ََ ِ َ
دسمد،دبعاہللنبداؤد،دقماؾنبرشحی،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمڈہیوچیتسیھتاس احؽںیمہکںیم

احہضئ وہیت یھت رھپ ںیم (فہ ڈہی) یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اانپ ہنم ایس ہگج رےتھک اہجں
ںیمےنراھکاھت افر ںیماپین یپ رکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک دیتی وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یھباانپہنمایس ہگج اگلےتاہجں
ںیمےناگلایاھت
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،دقماؾ نبرشحی،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتاھکےنےنیپافرامجعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 260

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،ميؼور ،بً ًبسالزحنً ،ػٔيہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ

َّ
ِ
رقَ ُ َوََىَا َحائ ْٔف
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي َـ ٍُ َرَ َس ُط فٔی ح ٔ ِحزٔی ٓ ََي ِ َ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،نبدبعارلنمح،ہیفص،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اانپرسریمیوگدںیمرھکدےتیافررقآؿزپےتھافرںیماحہضئوہیت
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،نبدبعارلنمح،ہیفص،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئاکدجسمےسوکیئزیچااھٹےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئاکدجسمےسوکیئزیچااھٹےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 261

راوی  :مشسز بً مرسہس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ثابت بً ًبيس ٗاسه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رس َص ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل لٔی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّسزُ بِ ًُ ُم َ ِ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَاؤلٔيىٔی ا ِلد ُِن َز َة ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔسٔ َٓ ُ٘ل ُِت إنِّٔی َحائ ْٔف َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
إ ٔ ٌَّ َح ِي َـ َت ٔک ل َِي َش ِت فٔی یَ ٔس ٔک

دسمدنبرسمدہ،اوباعمفہی،اشمع،اثتبنبدیبعاقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنھجمےسرفامایہکدجسمےساجامنزااھٹدفںیمےناہکہکںیماحہضئوہںوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایضیحامترے
اہھت ںیم وت ںیہن اگل ےہ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک رجحے اکدرفازہ دجسم ںیم اتلھک اھتآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رضحت
اعہشئ ریض اہلل اہنعےس اہک ہک اہھت ڑباھ رک دجسم ےس اجامنز ااھٹ دف اس دحثی ےس احہضئ ےک ےیل دجسم ےک ادنر داہلخ اک وجاز ںیہن
اتلم
رافی  :دسمدنبرسمدہ،اوباعمفہی،اشمع،اثتبنبدیبعاقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرںیتاپیکےکدعبامنزفںیکاضقءںیہنرکےیگ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرںیتاپیکےکدعبامنزفںیکاضقءںیہنرکےیگ

جلس  :جلس اول

حسیث 262

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ُم ٌَا َذ َة ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة َسأَل َِت ًَائٔظَ َة ََ َا ِ٘ ٔضی
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ

رحورٔیَّ ْة ََىِتٔ َل َ٘ ِس َُّ ٛيا ى َ ٔح ُ
يف ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َََل َن ِ٘ ٔضی َو ََل ى ُ ِؤ َمزُ
ا ِل َحائ ُٔف الؼَّ ََل َة َٓ َ٘ال َِت ََ َ ُ
ئ
بٔا ِل َ٘ َـا ٔ
ومیس نب اامسلیع،فبیہ ،اویب ،اوبالقہب ،رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل
اہنعےسوپاھچہکایکاحہضئ (احتلضیحںیموفت دشہ) امنزفںیکاضقءرکےیگ؟ رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےناسےسوپاھچ
ہک وت رحفرہیرفہقےسقلعت رہ یتےہ؟رضحتاعہشئریض اہللاہنعرفامایہک مہروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسیک وموجدیگ ںیم
(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکایحتںیم)ضیحآات اھتنکیلمہامنزفں یکاضقء ںیہنرکیتںیھتافرہنںیمہ اؿیکاضقءاک مکح
وہاتاھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،اوبالقہب،رضحتاعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

احہضئوعرںیتاپیکےکدعبامنزفںیکاضقءںیہنرکےیگ

جلس  :جلس اول

حسیث 263

راوی  :حشً بً ًنزو سٔياٌ ،ابً ًبسالنلک ،اٌ مبارک ،مٌنز ،ایوب ،مٌاذًسویہ

وب ًَ ًِ ُم ٌَا َذ َة
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ ََ ُّی َ
ئ الؼَّ ََلة ٔ
ئ الؼَّ ِوو ٔ َو ََل ى ُ ِؤ َمزُ بٔ َ٘ َـا ٔ
ا ِل ٌَ َسؤیَّةٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َٓيُ ِؤ َمزُ بٔ َ٘ َـا ٔ

نسح نب رمعف ایفسؿ ،انب دبعاکلمل ،اؿ ابمرک ،رمعم ،اویب ،اعمذددفہی ےن (اکی دفرسی دنس ےک اسھت ذموکرہ ابالدحثی)
رضحتاعہشئےسرفاتییکےہاوبدادےتہکںیہہکرمعمےناسدحثیںیمہیرفاتیایکےہہک(رضحتاعہشئرفامیتںیہہک)ںیمہ
رفزہیکاضقءاکوتمکحوہاتاھتنکیلامنزیکاضقءاکمکحںیہنوہاتاھت
رافی  :نسحنبرمعفایفسؿ،انبدبعاکلمل،اؿابمرک،رمعم،اویب،اعمذددفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلضیحںیمامجعرکےنرپافکرہالزؾآاتےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمامجعرکےنرپافکرہالزؾآاتےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 264

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،حٜهً ،بسالحنيس بً ًبسالزحنً ،م٘شه ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َح َّسثَىٔی ا ِل َح َُ ٜه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ٔم ِ٘ َش ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ َّبا ٕ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َّال ٔذی َیأتِ ٔی ا ِم َزََ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٗا َل یَ َت َؼ َّس ُ ٚبٔسٔی َيا ٕر ََ ِو ن ِٔؼ ٕٔ زٔی َيا ٕر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص ََ ٜذا

ٕ زٔی َيارٕ َو ُربَّ َنا ل َِه َی ِزٓ ٌَِ ُط ُط ٌِ َب ُة
ال ِّز َوا َی ُة الؼَّ ٔحي َح ُة َٗا َل زٔی َي ْار ََ ِو ن ِٔؼ ُ

دسمد،ییحی،ہبعش،مکح،دبعادیمحلنبدبعارلنمح،مسقم ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکوجوکیئاحتلضیحںیماینپویبیےسامجعرکےھٹیبوتاکیدانیرایآداھدانیردصہقرکےاوبداؤدےتہکںیہہک
رفاایت ہحیحص ںیم ایس رطح ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (فہ دصہق رکے) اکی دانیر ای آداھ دانیر ( اوبداؤد ےتہک ںیہ
ہک)ہبعشےناسدحثیوک(ع یھرموفًاعذرکایکافر)ع یھرموفًاعذرکںیہنایک
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،مکح،دبعادیمحلنبدبعارلنمح،مسقم،رضحتانبابعسریضاہللہنع

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمامجعرکےنرپافکرہالزؾآاتےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 265

راوی ً :بسالشَلو بً ملہز ،جٌف ،ابً سلامیًٌ ،لی بً حٜه بيانی ابوحشً م٘شه ،حرضت ابً ًباض

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس َّ
ف َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َحزَر ِّٔی ًَ ًِ
الش ََلو ٔبِ ًُ ُم َلضَّز ٕ َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ْ
السو ٔ َٓسٔی َي ْار َوإٔذَا ََ َػابَ َضا فٔی ا ِن٘ ٔ َلا َٔ َّ
ض َٗا َل إٔذَا ََ َػابَ َضا فٔی ََ َّو ٔل َّ
ٕ زٔی َيا ٕر َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ٔم ِ٘ َش ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
السو ٔ َٓي ٔ ِؼ ُ
ِرک ٔیه ًَ ًِ ٔم ِ٘ َش ٕه
ک َٗا َل ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َ ٔ
َو ََ ٛذل ٔ َ
دبعاالسلؾ نب رہطم ،رفعج ،انب امیلسؿ ،یلع نب مکح انبین اوبنسح مسقم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ارگ امجع ضیح ےک
آاغزںیمےھٹیبوت اکیدانیر دصہقرکے افرارگضیحےکدنب وہےنےکفتقامجعرکے وتآداھ دانیردصہقرکے اوبداؤد ےتہک
ںیہہکانبرججیےنوباہطسدبعارکلمیمسقمےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :دبعاالسلؾنبرہطم،رفعج،انبامیلسؿ،یلعنبمکحانبیناوبنسحمسقم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمامجعرکےنرپافکرہالزؾآاتےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 266

راوی  :محنس بً ػباح ،بزارَ ،شیک ،خؼيٕ ،م٘شه ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
یک ًَ ًِ ُخ َؼ ِي ٕٕ ًَ ًِ ٔم ِ٘ َش ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
ل بٔأَصِلٔطٔ َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓ ِل َي َت َؼ َّس ِ ٚبٔي ٔ ِؼ ٕٔ زٔی َيا ٕر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َٗا َل ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ب ُ َذیِ َن َة ًَ ًِ ٔم ِ٘ َش ٕه
َٗا َل إٔذَا َو َٗ ٍَ ال َّز ُج ُ

یس بِ ًٔ ََبٔی َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِز َس َّل َو َر َوی اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ َیز ٔ َ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل آ ُمزُ ُظ ََ ٌِ یَ َت َؼ َّس َ ٚبٔد ُِن َس ِی زٔی َيارٕ َو َص َذا ُم ٌِ َـ ْل
دمحم نب ابصح ،زبار ،رشکی ،ذصیف ،مسقم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایبجوکیئصخشاحتلضیحںیماینپویبیےسامجعرکےھٹیبوتاوکسفصندانیردصہقرکاناچےئیہاوبداؤدےتہکںیہہکیلعنب
ذبہمی اوکس وباہطس مسقم یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس رمالس رفاتی ایک ےہ (ینعی اس ںیم انب ابعس اک فاہطس ںیہن ےہ) افر افزایع

ےن دنسب سیدی نب ایب امکل وباہطس دبعادیمحل نب دبعارلنٰمح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناوکسدفسمخدانیردصہقرکےناکمکحرفامایرگمہیرفاتیلصفمےہ
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،رشکی،ذصیف،مسقم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئےکاسھتامجعےکالعفہابیقاومرابمحںیہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئےکاسھتامجعےکالعفہابیقاومرابمحںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 267

راوی  :یزیس بً خالس بً ًبساہلل بً موہب ،ليث بً سٌس ،ابً طہاب ،حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ال َّز ِملٔی َح َّسثَ َيا َّ
رع َو َة
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ َحبٔيبٕ َم ِول َی ُ ِ
ُّ
اَش ا ِل َن ِزََ َة ٔم ًِ ن َٔشائٔطٔ َوه ٔ َی َحائ ْٔف إٔذَا
ًَ ًِ ى ُِسبَ َة َم ِو ََلة ٔ َم ِي ُنوى َ َة ًَ ًِ َم ِي ُنوى َ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ یُ َب ٔ ُ
اٌ ًَل َِي َضا إ ٔ َز ْار إلٔ َی ََ ِن َؼ ٔ
الز ِٛب َ َتی ِ ٔن َت ِح َتحٔز ُبٔطٔ
کَ َ
اٖ ا ِل َٔد ٔ َذیِ ًٔ ََ ِو ُّ

سیدی نباخدل نبدبعاہلل نب ومبہ،ثیلنب دعس،انباہشب،رضحتومیمہنریضاہلل اہنع ےسرفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ازفاج ےک اسھت ابم رشت رکےت ےھت افر فہ احہضئ وہیت ںیھت ہکبج فہ اکی ب ہ دنب ابدنھ رک فصن راونں ای فصن
ونٹھگںکتایکسآڑرکیتیلںیھت
رافی  :سیدینباخدلنبدبعاہللنبومبہ،ثیلنبدعس،انباہشب،رضحتومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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جلس  :جلس اول

حسیث 268

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌبہ ،ميؼور ،ابزاہيه ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
ِ
اَشصَا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَأ ُمزُ إ ٔ ِح َساىَا إٔذَا کَاى َ ِت َحائ ّٔـا ََ ٌِ َت َّتز ٔ َر ث ُ َّه ي َُـا ٔج ٌُ َضا َز ِو ُج َضا َو َٗا َل َم َّز ّة یُ َب ٔ ُ

ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ ںیم ےس یسک وک ضیح آات وت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ب ہ دنب ابدنےنھ اک مکح رفامےت افر اےکس دعب اےکس وشرہ وک اس ےک اسھت وسےن افر ےنٹیل یک
ااجزتدےتیافرع یھرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنابمرشتاکظفلاامعتسؽایکےہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
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جلس  :جلس اول

حسیث 269

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،جابز بً ػبح ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ُػ ِب ٕح َسنٔ ٌِ ُت خ ََٔل ّسا ا ِل َض َحز ٔ َّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَائٔظَ َة َا ُ٘و ُل ُِ ٛي ُت ََىَا َو َر ُسو ُل
يت فٔی ِّ
الظ ٌَارٔ ا ِل َواح ٔ ٔس َوََىَا َحائ ْٔف كَا ٔمثْ َٓإ ٔ ٌِ ََ َػابَ ُط ٔمىِّی َط ِي ْئ ُ ََش َل َمکَاى َ ُط َول َِه َي ٌِ ُس ُظ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَب ٔ ُ

اب َا ٌِىٔی ثَ ِوبَطُ ٔم ِيطُ َط ِي ْئ ُ ََش َل َمکَاى َ ُط َول َِه َي ٌِ ُس ُظ ث ُ َّه َػلَّی ٓ ٔيطٔ
ث ُ َّه َػلَّی ٓ ٔيطٔ َوإ ٔ ٌِ ََ َػ َ

دسمد،ییحی،اجربنبحبص،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہفہرفامیتںیہہکںیمافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکی
یہاچدرںیم راترسبرکےتےھتافرںیماحہضئوہیتیھتارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدبؿرپوخؿضیحگلاجاتوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسرصػایسہگجوکدوھےتیل(اہجںوخؿاگلوہات)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایساچدرںیمامنززپھےتیل
رافی  :دسمد،ییحی،اجربنبحبص،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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جلس  :جلس اول
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راوی ً :بساہلل بً مشلنہً ،بساہلل ،ابً ًنز بً ُاىهً ،بسالزحنً ،ابً زیاز ،حرضت ًنارہ بً َغاب كی پَوپَی ےن
حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًُ َن َز بِ ًٔ َُاى ٔ ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ
َّ
َف ْاغ َواح ْٔس َٗال َِت
اب َٗا َل إ ٔ ٌَّ ًَ َّن ّة َلطُ َح َّسثَ ِتطُ ََى َّ َضا َسأَل َِت ًَائٔظَ َة َٗال َِت إ ٔ ِح َساىَا َت ٔح ُ
َغ ٕ
َُ
يف َول َِي َص ل ََضا َولٔزَ ِو ٔج َضا إَٔل ٔ َ

َ ُ ِخبٔرُ ٔک ب ٔ َنا َػ َي ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َخ َل ٓ ََن َضی إلٔ َی َم ِشحٔ ٔسظ ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َا ٌِىٔی َم ِشحٔ َس بَ ِيتٔطٔ َٓل َِه
ْص ِٖ َحًَّی َُ َلب َ ِتىٔی ًَ ِيىٔی َوََ ِو َج ٌَ ُط ا ِلب َ ِر ُز َٓ َ٘ا َل ا ِزنٔی ٔمىِّی َٓ ُ٘ل ُِت إنِّٔی َحائ ْٔف َٓ َ٘ا َل َوإ ٔ ٌِ ِأ ٛظف ٔی ًَ ًِ َٓد ٔ َذیِ ٔک َٓ َٜظَ ِٔ ُت
َی ِي َ ٔ
َٓد ٔ َذ َّی ٓ ََو َؿ ٍَ َخ َّس ُظ َو َػ ِس َر ُظ ًَل َی َٓد ٔ ٔذی َو َح َي ِي ُت ًَل َِيطٔ َحًَّی َزٓ ٔ َئ َوى َ َاو
دبع اہلل نب ہملسم ،دبع اہلل ،انبرمع نب اغمن ،دبعارلنمح ،انب زاید ،رضحت امعرہ نب رغابیک وھپیھپ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل
اہنع ےس وپاھچ ہک مہ ںیم ےس یسک وک ضیح آات ےہ افر اےکس افر اس ےک وشرہ ےک ےیل اکی رتسب وہات ےہ (ایسی وصرت ںیم یک رکان
اچےئیہ؟)رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرفامایںیماسابرےںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکلمعاتبیتوہںاکیراتآپیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ریمے رھگ رشتفی ےل ےئگ ریمی رماد ےہ اےنپ رھگ یک دجسم ںیم (ینعی ےلصم رپ ج  بج کت آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسامنزےسافرغوہےئبتکتںیموسیکچیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرسدیےناتسایوترفامایریمےرقبیآاجؤںیم
احہضئیھت(بجںیمآیئگوت) رفامایاینپراونںوکوھکؽولوت ںیمےناینپراونںوک وھکؽ دای افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمی
راونںرپاانپرہچہافررسرھکدایافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپکھجیئگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرسدیمتخ
وہیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئگ
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،دبعاہلل ،انب رمع نب اغمن ،دبعارلنمح ،انب زاید ،رضحت امعرہ نب رغاب یک وھپیھپ ےن رضحت اعہشئ
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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جلس  :جلس اول
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راوی  :سٌيس بً ًبسالحبارً ،بسالٌزیز ،ابً محنس ،ابویناٌ ،او ذرہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َحبَّارٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََب ٔی ا ِل َ َامی ٌٔ ًَ ًِ َ ُ ِّو ذ ََّر َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا َٗال َِت
رق ِب َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َول َِه ى َ ِس ٌُ ٔم ِي ُط َحًَّی ى َ ِل ُض َز
ُِ ٛي ُت إٔذَا ح ِٔـ ُت ىَزَ ِل ُت ًَ ًِ ا ِلنٔ َثا ٔل ًَل َی ا ِل َح ٔؼیر ٔ َٓل َِه َن ِ ُ
دیعس نب دبعاابجلر ،دبعازعلسی  ،انب دمحم ،اوبامیؿ ،اؾ ذرہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک بج ےھجم
ضیحآاتوتںیمرتسبےسارترکوبرےیرپآاجیتافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساوستقکترقتباایتخرہنرکیتبجکتہک
ںیماپکاصػہنوہیتیل
رافی  :دیعسنبدبعاابجلر،دبعازعلسی،انبدمحم،اوبامیؿ،اؾذرہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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جلس  :جلس اول

حسیث 272

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ایوب ،حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم َة ًَ ًِ َب ٌِ ٔف ََ ِز َوا ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
وب ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
اٌ إٔذَا ََ َرا َز ٔم ًِ ا ِل َحائ ٔٔف َط ِيئّا ََ ِل َقی ًَل َی َ َِف ٔج َضا ثَ ِو ّبا
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،رضحترکعہمریضاہللہنعرافیںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکضعبازفاجےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسبجاحہضئویبیےس ھچک(االتخطافراسمسفریغہ)رکاناچےتہ وتایکسرشاگمہرپ اکیڑپکاڈاؽ
ےتیل
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اویب،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 273

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،طيبانیً ،بسالزحنً بً اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًُ ِثنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َّ
الظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َ
ِ
اٌ َر ُسو ُل
اَشىَا َوََ ُّیِ ُٜه یَ ِنل ٔ ُ
ک إ ٔ ِربَطُ ََ ٛنا ک َ َ
َٗال َِت ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَأ ُمزُىَا فٔی ٓ َِو ٔح َح ِي َـت ٔ َيا ََ ٌِ ى َ َّتز ٔ َر ث ُ َّه یُ َب ٔ ُ
ک إ ٔ ِربَ ُط
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِنل ٔ ُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری  ،نابین ،دبعارلنمح نب اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ادتب اےئ ضیح ںیم (بج اس ںیم دشت وہیت) ب ہ دنب ابدنےنھ اک مکح رفامےت ےھت افر اےکس دعب مہ ےس ابمرشت رکےت
ےھتافرمتںیمےسوکؿاےنپسفنافروخاشہرپاسدقردقرتایہتفےہانتجہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری ،نابین،دبعارلنمحنباوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول

حسیث 274

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ىآٍ ،سلامیٌ بً يشار ،زوجہ رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت او سلنہ
رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة کَاى َ ِت تُ َض َز ُاِّ ٚ
الس َما َئ ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓا ِس َت ِٔ َت ِت ل ََضا َ ُ ُّو َسل ََن َة َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی

يـ ُضًَّ ٔم ًِ َّ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل لٔت َ ِي ُو ِز ً َّٔس َة َّ
يب َضا َّال ٔذی ََ َػابَ َضا
الل َيالٔی َواْلِ َیَّاو ٔ َّالًٔی کَاى َ ِت َت ٔح ُ
الظ ِضز ٔ َٗ ِب َل ََ ٌِ ي ُٔؼ َ
ک ٔم ًِ َّ
ف ب ٔ َث ِو ٕب ث ُ َّه ل ٔ ُت َؼلِّ ٓ ٔيطٔ
الظ ِضز ٔ َٓإٔذَا َخ َّلٔ َِت ذَل ٔ َ
َٓ ِل َتت ِرُ ِک الؼَّ ََل َة َٗ ِس َر ذَل ٔ َ
ک َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل ث ُ َّه ل ٔ َت ِش َت ِث ٔ ِ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انعف ،امیلسؿ نب اسیر ،زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی
ےہ ہک زامہن وبنت ںیم اکی وعرت ےک تہب وخؿ اتہب اھت (اوکس ااحتسہض وہ ایگ اھت) وت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن اس وعرت
ےک قلعتم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوکس اچےیہ ہک اس امیبری ےس
لبقاوکسہنیہم ںیمےنتجدؿافرراتضیحآاتاھتاوکنامشررکےلافررھپاےنتدونںکتہنیہمںیمامنزوھچڑدایرکےسپبجفہدؿ
ذگراجںیئوتلسغرکےافراکیڑپکےاکوگنلٹابدنھےلافررھپامنززپےھ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،امیلسؿنباسیر،زفہجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول

حسیث 275

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،یزیس ،بً خالس بً ًبساہلل بً موہب ،ليث ىآٍ ،سلامیٌ ،حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہا

یس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َویَزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َیز ٔ َ
َي َشا ٕر ََ ٌَّ َر ُج َّل ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة کَاى َ ِت تُ َض َز ُاَّ ٚ
رض ِت الؼَّ ََلةُ
َک َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َٓإٔذَا َخ َّلٔ َِت ذَل ٔ َ
الس َو ٓ ََذ َ َ
ک َو َح َ َ

َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
ہبیتق نب دیعس ،سیدی ،نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ ،ثیل انعف ،امیلسؿ ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
وعرتےکوخؿ اتہباھتافررافیےنیلہپدحثیاکومضمؿذرکرکےتوہےئ اہکہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجضیح
ےکدؿذگراجںیئافرامنزےکدؿآاجںیئوتاچےیہہکلسغرکےل
رافی  :ہبیتقنبدیعس،سیدی،نباخدلنبدبعاہللنبومبہ،ثیلانعف،امیلسؿ،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول

حسیث 276

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،اىص ابً ًياقً ،بيساہلل بً ىآٍ ،سلامیٌ بً يشار

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِش َل َن َة َح َّسثَ َيا ََى َ ْص َي ٌِىٔی ابِ ًَ ً َٔياقٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ َر ُج ٕل
َّ
َّ
ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة کَاى َ ِت تُ َض َز ُاِّ ٚ
رض ِت الؼَّ ََلةُ
الس َما َئ ٓ ََذ َ َ
َک َم ٌِى َی َحسٔیثٔ الل ِيثٔ َٗا َل َٓإٔذَا َخل َٔ ِت ُضًَّ َو َح َ َ

ا ٚا ِل َحس َ
َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل َو َس َ
ٔیث ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ

دبعاہللنبہملسم،اسنانبایعض،دیبعاہللنبانعف،امیلسؿنباسیر،اکیااصنریصخشےسرفاتیےہہکاکیوعرتےکوخؿ
اتہباھترھپرافیےندحثیثیلیکرطحومضمؿرفاتیرکےتوہےئاہکہکبجاؿاایؾضیح وکسگارےافرامنزاکفتقآاجےئوت
لسغرکےافرہیقبومضمؿصحاسقبایبؿایک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،اسنانبایعض،دیبعاہللنبانعف،امیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول

حسیث 277

راوی  :يٌ٘وب بً ابزاہيهً ،بسالزحنً بً مہسی ،ػِخبً جویزیہ ،حرضت ىآٍ

ِخ بِ ًُ ُج َویِزٔیَ َة ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ بٔإ ٔ ِس َياز ٔ َّ
وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
الل ِيثٔ َوب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ٔی َح َّسث َ َيا َػ ِ ُ
َٗا َل َٓ ِل َتتِرُ ِک الؼَّ ََل َة َٗ ِس َر ذَل ٔ َ ُ
ف ب ٔ َث ِو ٕب ث ُ َّه ُا َؼل ِّی
رض ِت الؼَّ ََلةُ َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل َو ِل َت ِش َت ِث ٔ ِ
ک ث َّه إٔذَا َح َ َ

وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،رخصنبوجریہی،رضحتانعفےندنساف ینعدحثیثیلیکرطحذرکرکےتوہےاہکےہ
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ اایؾ ضیح ےک دقبر امنز وھچڑ دے رھپ بج امنز ےک دؿ آاجںیئ وت لسغ رکے افر
اکیڑپکےاکوگنلٹابدنرکامنززپےھ
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،رخصنبوجریہی،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول

حسیث 278

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،ایوب ،سلامیٌ بً يشار ،حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشارٕ ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ةٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َت َس َُ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
يـ ِت َح َّنا ُز بِ ًُ
ف ب ٔ َث ِو ٕب َو ُا َؼل ِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َس َِّم ا ِل َن ِزََ َة َّالًٔی کَاى َ ِت ا ِس ُت ٔح َ
ل ٓ ٔ َامی س َٔوی ذَل ٔ َ
الؼَّ ََل َة َو َا ِِ َت ٔش ُ
ک َو َا ِش َت ِث ٔ ُ

وب فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َٓاك َٔن ُة ب ٔ ِي ُت ََبٔی ُحب َ ِي ٕع
َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ

ومیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،امیلسؿنباسیر،رضحتاؾہملسریضاہللہنعےسیہیفاہعقرمفیےہاںیمسہیےہہکآپ یلص
ط
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ امنز وھچڑ دے افر اےکس اموسا ںیم (اایؾ ھرر ںیم) لسغ رکے افر ڑپکے اک وگنلٹ ابدنھ رک امنز
زپےھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امحد نب زدی ےن اویب ےک فاہطس ےس اس دحثی ںیم اس احتسمہض وعرت اک انؾ افہمط تنب ایب شیبح اتبای
ےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،امیلسؿنباسیر،رضحتاؾہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول
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راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث یزیس ،ابً ابی حبيب ،جٌف ،رعاک ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا َٗال َِت إ ٔ ٌَّ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ َج ٌِ َ ٕ
الل ِي ُث ًَ ًِ َیز ٔ َ
رعا ٕک ًَ ًِ ُ ِ
ف ًَ ًِ ٔ َ
يب َة َسأَل َِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َّ
َفََیِ ُت ٔمزِ ََ ٛي َضا َم ِْل ٌَ َز ّما َٓ َ٘ا َل ل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ
َُوَّ َحب ٔ َ
السو ٔ َٓ َ٘ال َِت ًَائٔظَ ُة َ َ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِمُٜثٔی َٗ ِس َر َما کَاى َ ِت َت ِحب ٔ ُش ٔک َح ِي َـت ٔ
ُک ث ُ َّه اُِ َت ٔشلٔی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ُٗت َ ِي َب ُة بَی ِ َن ََ ِؿ ٌَ ٔ
اٖ

غ َویُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َّ
يٌ َة
آخ َصا َو َر َوا ُظ ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َحسٔیثٔ َج ٌِ َ ٔ
يٌ َة فٔی ٔ ٔ
ف بِ ًُ َرب ٔ َ
ف بِ ًٔ َرب ٔ َ
الل ِيثٔ َٓ َ٘اَلَ َج ٌِ َ ُ

ہبیتقنبدیعس،ثیلسیدی،انبایببیبح،رفعج،رعاک،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاؾہبیبحریضاہللاہنع
ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااحتسہض ےک قلعتم درایتف رفامای رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اکایبؿ ےہ ہک ااکن (ینعی اؾ ہیبح
ریضاہللاہنعاک)ڑپکےدوھےناکربنتںیمےنوخؿ ےسرھباوہاداھکیےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکےنتجدونںکت
ضیح ںیہمتامنزفںےسرفاتک اھتاےنتدونںکتریک رہ افر اےکسدعبلسغرکےلاوبداؤد ےتہکںیہہک ہبیتق ےناسرفاتیوک رفعج
نب رہعیب یک دحثی ےک اانثء افر آرخ ںیم ذرک ایک ےہ افر اس رفاتی وک یلع نبایعش افر ویسن نب دمحم ےن ثیل ،رفعج نب رہعیب ےس
رفاتیایکےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلسیدی،انبایببیبح،رفعج،رعاک،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول
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راوی ً :يسی بً حناز ،ليث یزیس بً ابی حبيب ،برکی بً ًبساہلل ،ميذر بً مِیرہ ،حرضت رعوہ بً زبیر رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ َح َّناز ََٕ ِخب َ َرىَا َّ
رع َو َة
الل ِي ُث ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ بَُٜی ِر ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ بِ ًٔ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ًَ ًِ ُ ِ
بِ ًٔ الزُّبَی ِر ََٔ ٌَّ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِي َت ََبٔی حُب َ ِي ٕع َح َّسث َ ِتطُ ََى َّ َضا َسأَل َِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓظَ ِ َٜت إٔل َِيطٔ َّ
الس َو َٓ َ٘ا َل ل ََضا
رع َْٓ ٚاىِوُزٔی إٔذَا ََتَی َ ِرق ُؤ ٔک ٓ َََل ُا َؼل ِّی َٓإ ٔ َذا َمزَّ َ ِرق ُؤ ٔک َٓ َت َل َّضزٔی ث ُ َّه َػل ِّی َما
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ذَل ٔ َ
ک ِٔ
ئ
رق ٔ
رق ٔ
ئ إلٔ َی ا ِل َ ِ
بَی ِ َن ا ِل َ ِ
یسیع نب امحد ،ثیل سیدی نب ایب بیبح ،رکبی نب دبع اہلل ،ذنمر نب ریغمہ ،رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
افہمطتنبایبشیبحےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےس(لسلسم)وخؿآےنیکاکشتییکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہی(ضیحںیہنےہہکلب)اکیرگاکوخؿےہسپوتایخؽرھکہکبجریتےضیحےکدؿآںیئوتامنزتمزپھرھپبجضیحےک
دؿذگراجںیئوتاپیکاحلصرک(ینعیلسغرکےل)افررھپدفرسےضیحکتامنززپیتھرہ
رافی  :یسیعنبامحد،ثیلسیدینبایببیبح،رکبینبدبعاہلل،ذنمرنبریغمہ،رضحترعفہنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوعرتاکایبؿافراسابتاکایبؿہکاحتسمہضوعرتاےنپاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدے

جلس  :جلس اول
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راوی  :یوسٕ بً موسی ،جزیز سہيل ،ابً ابوػالح ،زہزی ،حرضت رعوہ بً زبیر

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ َح َّسثَ ِتىٔی َٓاك َٔن ُة
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ٕ بِ ًُ ُم َ
وسی َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
ب ٔ ِي ُت ََبٔی ُحب َ ِي ٕع ََى َّ َضا ََ َم َز ِت ََ ِس َنا َئ ََ ِو ََ ِس َنا ُئ َح َّسثَ ِتىٔی ََى َّ َضا ََ َم َز ِت َضا َٓاك َٔن ُة ب ٔ ِي ُت ََبٔی ُحب َ ِي ٕع ََ ٌِ َا ِشأ َ َل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز َصا ََ ٌِ َا ِ٘ ٌُ َس اْلِ َیَّ َاو َّالًٔی کَاى َ ِت َا ِ٘ ٌُ ُس ث ُ َّه َا ِِ َت ٔش ُ
ل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ُ ِ
يـ ِت َٓأ َ َم َز َصا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َت َس ََ الؼَّ ََل َة
اس ُت ٔح َ
يب َة ب ٔ ِي َت َج ِح ٕع ِ
ًَ ًِ َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ َ ُ ِّو َسل ََن َة ََ ٌَّ َُوَّ َحب ٔ َ
ُ
َ َ
رع َو َة َط ِيئّا َو َزا َز ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة فٔی َحسٔیثٔ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ
رقائ َٔضا ث َّه َا ِِ َت ٔش َل َو ُا َؼل َِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز ل َِه َي ِش َن ٍِ َٗ َتا َزةُ ٔم ًِ ُ ِ
َیَّ َاو َ ِ َ
يب َة کَاى َ ِت ُا ِش َت َح ُ
اق ٓ ََشأَل َِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز َصا ََ ٌِ َت َس ََ الؼَّ ََل َة ََیَّ َاو
ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َُوَّ َحب ٔ َ
َّ
َ
ل بِ ًُ ََبٔی
ََک ُس َض ِي ُ
رقائ َٔضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا َوص ِْه ٔم ًِ ابِ ًٔ ًُ َي ِي َي َة ل َِي َص َص َذا فٔی َحسٔیثٔ ا ِل ٔحَٔائ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی إَٔل َما ذ َ َ
ََِ
َ َ
َػال ٔ ٕح َو َٗ ِس َر َوی ا ِل ُح َن ِيس ُّٔی َص َذا ا ِل َحس َ
رقائ َٔضا َو َر َو ِت َٗنٔیرُ ب ٔ ِي ُت
ٔیث ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َي ِي َي َة ل َِه َی ِذ ُ ِ
َک ٓ ٔيطٔ َت َس َُ الؼَّ ََل َة َیَّ َاو َ ِ َ
َ َ
ل و َٗا َل ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ
رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة ا ِل ُن ِش َت َح َ
رقائ َٔضا ث ُ َّه َا ِِ َت ٔش ُ
ًَ ِنز ٕو َز ِو ُد َم ِ ُ
اؿ ُة َتتِرُ ُک الؼَّ ََل َة َیَّ َاو َ ِ َ
َّ
َ
َّ َ َ
َ
ف بِ ًُ ََبٔی َو ِح ٔظ َّي َة ًَ ًِ
رقائ َٔضا َو َر َوی ََب ُو بٔ ِْشٕ َج ٌِ َ ُ
َبٔيطٔ إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َم َزصَا َ ٌِ َتتِرُ َک الؼَّ ََل َة َٗ ِس َر َ ِ َ
یک ًَ ًِ ََبٔی
يب َة ب ٔ ِي َت َج ِح ٕع ا ِس ُت ٔح َ
َک ٔم ِث َل ُط َو َر َوی َ ٔ
ًِٔ
َش ْ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ َُوَّ َحب ٔ َ
يـ ِت ٓ ََذ َ َ
اؿ ُة َت َس َُ الؼَّ ََل َة ََیَّ َاو
ا ِل َي ِ٘وَ ا ٌٔ ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِش َت َح َ
َ
يـ ِت َٓأ َ َم َز َصا ال َّي ٔي ُّی
ل َو ُا َؼل ِّی َو َر َوی ا ِل ٌَ ََل ُئ بِ ًُ ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ََبٔی َج ٌِ َفٕ ََ ٌَّ َس ِو َز َة ا ِس ُت ٔح َ
رقائ َٔضا ث ُ َّه َا ِِ َت ٔش ُ
ََِ
اؿ ُة
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َم َـ ِت ََیَّا ُم َضا اُِ َت َشل َِت َو َػ َّل ِت َو َر َوی َسٌٔي ُس بِ ًُ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َوابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض ا ِل ُن ِش َت َح َ
ک َر َوا ُظ َم ٌِ٘ ٔ ْل
ک َر َوا ُظ ًَ َّن ْار َم ِول َی بَىٔی صَا ٔط ٕه َوكَل ُِ ٙبِ ًُ َحبٔيبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َو ََ ٛذل ٔ َ
َت ِحل ٔ ُص ََیَّ َاو ُ ِرقئ َٔضا َو ََ ٛذل ٔ َ
َّ
رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗا َل ََبُو
ِم ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َر َوی الظ ٌِ ٔي ُّی ًَ ًِ َٗنٔی َر ا ِم َزََة ٔ َم ِ ُ
ا ِل َد ِث ٌَ ٔ ُّ
اؿ َة َت َس َُ الؼَّ ََل َة
َزا ُوز َوص َُو َٗ ِو ُل ا ِل َح َش ًٔ َو َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب َو ًَ َلا ٕئ َو َمُ ِٜحو ٕل َوإٔبِ َزاص َٔيه َو َسال ٔ ٕه َوا ِل َ٘اس ٔٔه ََ ٌَّ ا ِل ُن ِش َت َح َ
َ َ
رع َو َة َط ِيئّا
رقائ َٔضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز ل َِه َي ِش َن ٍِ َٗ َتا َزةُ ٔم ًِ ُ ِ
َیَّ َاو َ ِ َ

ویفس نب ومیس ،رجری لیہس ،انب اوباصحل ،زرہی ،رضحت رعفہ نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک افہمط تنب ایب شیبح ےن ھجم ےس
دحثیایبؿیکاوہنںےناامسءوکمکحایکایاامسءےنھجمےسدحثیایبؿیکہکافہمطتنبایبشیبحےناؿوکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسوساؽرکےناکمکحدایاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےنتجدؿوتےلہپضیحےکےیلت یتھٹیھتابیھبھٹیبافراےکس
دعبلسغرکےلاوبداؤدےتہکںیہہکاتقدہےناسدحثیوکدنسبرعفہنبزریبوباہطساؾہملسرفاتیایکےہہکاؾہبیبحتنبشحجوک
ااحتسہضوہایگاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاایؾضیحںیمامنزوھچڑدےنیافراےکسدعبلسغرکےکامنززپےنھاکمکحرفامای
اوبداؤدےتہکںیہہکانبہنییعےنزرہییکرفاتیںیمدنسبرعفہوباہطساعہشئریضاہللاہنعہیااضہفایکےہہکاؾہبیبحوکااحتسہضاھت
اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اایؾ ضیح یک امنز
وھچڑےن اک مکح رفامای اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی انب ہینیع اک فمہ ےہ افر ہی ابعرت افحظ یک رفاوتیں ںیم زرہی ےس وقنمؽ ںیہن ےہ
رصػ لیہس نب ایب اصحلیک رفاتی ںیم (ہی ابعرت ذموکر) ےہ افر دیمحی ےناس دحثی وک انب ہینیع ےک وحاےلےس رفاتی ایک
ےہ رگم اس ںیم ہی ذموکر ںیہن ےہ ہک فہ اایؾ ضیح یک امنز وھچڑ دے افر رضحت رسمفؼ یک زفہج ریمق تنب رمعف ےن رضحت اعہشئ
ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک احتسمہض اایؾ ضیح یک امنز وھچڑ دے افر رھپ لسغ رکے افر دبعارلنمح نب
اقمسےناےنپفادلےک وحاےلےسایبؿایکےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاایؾضیحےکدقبرامنزوھچڑدےنی اک
مکح دای افر اوبریشب رفعج نب ایب فذشبہ ےن دنسب رکعہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شجح وک ااحتسہض
وہا اخل افر رشکی ےن اوبالیقعاؿ ےس دنسب ددی نب اثتب ع  اہیب ع  دجہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ہک احتسمہض
اایؾضیحںیمامنزوھچڑدے افراسےکدعبلسغرکے افرامنززپےھافراالعانببیسمےندنسبمکحوباہطساوبرفعجرفاتیایک
ہک رضحت وسدہ ریض اہلل اہنع وک ااحتسہض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اایؾ ضیح سگرےن ےک دعب لسغ رک ےک امنز
زپےنھ اک مکح دای افر دیعس نب ،ریب ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع افر انب ابعس ےس رفاتی ایک ہک احتسمہض اےنپ اایؾ ضیح ںیم یھٹیب
رےہ(ینعی امنزہنزپےھ) افر رھپااسی یہرفاتی ایکامعرومیل نب اہمشافرقلطنببیبح ےنوباہطسانبابعس افرااسی یہرفاتی ایک
لقعم ذیعی ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس افر ااسی یہ رفاتی ایک یبعش ےن وباہطس زفہج رسمفؼ ریمق ےس افر اوھنں ےن رضحت
اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یہی وقؽ نسح ،دیعس نب ابیسمل ،اطعء ،وحکمؽ ،اربامیہ افر اس م فاقمس اک ہک احتسمہض
اےنپاایؾضیحیکامنزوھچڑدے،اوبداؤدےتہکںیہہکاتقدہےنرعفہےسھچکںیہنانس
رافی  :ویفسنبومیس،رجریلیہس،انباوباصحل،زرہی،رضحترعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 282

راوی  :احنس بً یوىصً ،بساہلل بً محنس ،زہیر ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ
رع َو َة ًَ ًِ ُ ِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُزصَی ِ ْر َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َٓاك َٔن َة ب ٔ ِي َت ََبٔی ُحب َ ِي ٕع َجائ َ ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت إنِّٔی ا ِم َزََ ْة َ ُ ِس َت َح ُ
اق ٓ َََل ََك ِ ُضزُ َََٓأ َ َز َُ الؼَّ ََل َة َٗا َل
رع َْ ٚول َِي َش ِت بٔا ِل َح ِي َـ ٔة َٓإٔذَا ََٗ َِبل َِت ا ِل َح ِي َـ ُة ٓ ََسعٔی الؼَّ ََل َة َوإٔذَا ََ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشل ٔی ًَ ِي ٔک َّ
الس َو ث ُ َّه َػل ِّی
إٔى َّ َنا ذَل ٔ َ
کِٔ
ادمح نبویسن،دبعاہللنبدمحم،زریہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکافہمطتنبایبشیبحروسؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیک  یتم ںیماحرضوہںیئافر رعض ایک ںیمامنزوھچڑدفں؟ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہیضیح
ںیہنےہہکلباکیرگاکوخؿےہسپبجضیحےکدمتآےئوتامنزوھچڑدےافر بجضیحےکدؿلکناجںیئ وتوخؿدوھرک
امنززپھ
رافی  :ادمحنبویسن،دبعاہللنبدمحم،زریہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 283

راوی :

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕ ًِ ًَ ٝصٔظَ او ٕ بٔإ ٔ ِس َياز ٔ ُز َصی ِر ٕ َو َم ٌِ َيا ُظ َو َٗا َل َٓإٔذَا ََٗ َِبل َِت ا ِل َح ِي َـ ُة َٓا ِتزُكٔی
الؼَّ ََل َة َٓإٔذَا َذ َص َب َٗ ِس ُر َصا َٓاُِ ٔشلٔی َّ
الس َو ًَ ِي َٔ ٝو َػل ِّی
دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،اشہؾ،زریہ اشہؾےندنساف ینعزریہیکدحثیےکوماقفرفاتیرکےتوہےئاہکہکآپیلصاہلل
ہیلعےنرفامایبجضیحےکدؿآںیئوتامنزوھچڑدےافربجفہدؿسگراجںیئوتوخؿدوھڈاؽافرامنززپھ
رافی :

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 284

راوی ً :بس اہلل بً مشلنہ مالک ،ہظاو ،زہیر ،ہظاو

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ صٔظَ او ٕ بٔإ ٔ ِس َياز ٔ ُز َصی ِر ٕ َو َم ٌِ َيا ُظ َو َٗا َل َٓإٔذَا ََٗ َِبل َِت ا ِل َح ِي َـ ُة َٓا ِتزُكٔی
الؼَّ ََل َة َٓإٔذَا َذصَ َب َٗ ِس ُرصَا َٓاُِ ٔشلٔی َّ
الس َو ًَ ِي ٔک َو َػل ِّی
دبعاہللنبہملسمامکل،اشہؾ،زریہ،اشہؾےندنساف ینعزریہیکدحثیےکوماقفرفاتیرکےتوہےئاہکہکآپےنرفامای،بج
ضیحےکدؿآںیئوتامنزوھچڑدےافربجفہدؿسگراجںیئوتوخؿدوھڈاؽافرامنززپھ
رافی  :دبعاہللنبہملسمامکل،اشہؾ،زریہ،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 285

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،ابوً٘يل ،حرضت یحٌی رضی اہلل ًيہ

يل ًَ ًِ ب ُ َض َّي َة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت ا ِم َزََ ّة َا ِشأ َ ُل ًَائٔظَ َة ًَ ًِ ا ِم َزََة ٕ ٓ ََش َس َح ِي ُـ َضا
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َ
يف فٔی کُلِّ َط ِضز ٕ َو َح ِي ُـ َضا
َوَُصِزٔي َ٘ ِت َز ّما َٓأ َ َم َزنٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ آ ُم َزصَا َٓ ِلت َ ِي ُوزِ َٗ ِس َر َما کَاى َ ِت َت ٔح ُ
ف ب ٔ َث ِو ٕب ث ُ َّه
ُم ِش َت٘ ٔ ْيه َٓ ِل َت ٌِ َت َّس بٔ َ٘ ِسرٔ ذَل ٔ َ
ک ٔم ًِ اْلِ َیَّاو ٔ ث ُ َّه ل ٔ َت َس َِ الؼَّ ََل َة ٓ ٔيضًَّٔ ََ ِو بٔ َ٘ ِسرٔصًَّٔ ث ُ َّه ل ٔ َت ِِ َت ٔش ِل ث ُ َّه ل ٔ َت ِش َت ِث ٔ ِ
لٔت َُؼلِّ
ومیس نب اامسلیع ،اوبلیقع ،رضحت ییحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک ذرہعی
وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکاایہکسجوعرتاکاظنؾضیحڑگباجےئافراساکوخؿلسلسماجریرےہ(وتاسوکایک
رکاناچےیہ)اسرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتاسوکمکحرکفہکفہاےنتدونںاکایخؽرکےہنیہمںیمےنتجدؿ
اس وکتحصیک احتل ںیم وخؿآات اھت رھپ اےنت یہدؿ امشر رکے افر امنز وھچڑے رےھکاس ےک دعبلسغ رکے افر اکی وگنلٹ
ابدنھ رک امنز زپےھ احتسمہض اک مکح ہی ےہ ہک ارگ اس وک ضیح یک دقمار افر فتق ولعمؾ وہ ہک رہ امہ یک ادتبایئ ای درایمین ای آرخی

اتروخیں ںیم اےنت دؿ ضیح راتہ اھت وت فہ ااحتسہض ےکدرایمؿ اےنت یہدؿ مکامنزںی وھچڑے یگ افر ابیق اایؾ ںیم امنز زپےھ یگ رھپ
اانحػ ےک زندکی ضیح یک آدم افر ابز تشگ اک دمار اعدت رپ ےہ ہن ہک وخؿ یک رتگن رپ سپ ضیح ےک اایؾ ںیم رہ مسق یک رنیگن
روطتبضیحیہالہکےئیگوشاعفےکزندکیرگنےکاابتعرےہارگوخؿرسخایایسہرگناکوہوتفہضیحیہےہافردفرسےیسک
رگناکوہوتفہضیحںیہنےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،اوبلیقع،رضحتییحیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 286

راوی  :ابً ابی ً٘يل ،محنس بً سلنہ ،ابً وہبً ،نزو بً حارث ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ًائظہ

ْصیَّا ٌٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
اب ًَ ًِ
ث ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَ٘ ٔ ٕ
يل َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِلنٔ ِ ٔ
يب َة ب ٔ ِي َت َج ِح ٕع َخت َ َي َة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َت ِح َت ًَ ِبسٔ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ َو ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َُوَّ َحب ٔ َ
ُِ

ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
َاس َت ِٔ َت ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اس ُت ٔح َ
يـ ِت َس ِب ٍَ ٔسئی َن ٓ ِ
ٖ ِ

َّ
رع َْٓ ٚاُِ َت ٔشلٔی َو َػل ِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َزا َز اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔ ل َِي َش ِت بٔا ِل َح ِي َـ ٔة َو َلَ ًِٔ ٜص َذا ٔ ِ
يب َة ب ٔ ِي ُت َج ِح ٕع َوه ٔ َی َت ِح َت ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ
رع َو َة َو ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ا ِس ُت ٔح َ
يـ ِت َ ُ ُّو َحب ٔ َ
ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
َس ِب ٍَ ٔسئی َن َٓأ َ َم َز َصا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ََٗ َِبل َِت ا ِل َح ِي َـ ُة ٓ ََسعٔی الؼَّ ََل َة َوإٔذَا ََ ِزبَ َز ِت َٓاُِ َت ٔشلٔی َو َػل ِّی
اب الزُّصِز ٔ ِّی َُیِرُ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو َر َوا ُظ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
ث
َک َص َذا ا ِلک َ ََل َو ََ َح ْس ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َول َِه َی ِذ ُ ِ
َو َّ
الل ِي ُث َویُوى ُُص َوابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ َو َم ٌِ َن ْز َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َوابِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙو ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َول َِه
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َزا َز ابِ ًُ
یَ ِذ ُ ُ
َکوا َص َذا ا ِلک َ ََل َو َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوإٔى َّ َنا َص َذا َلٔ ُِى َحسٔیثٔ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

َ َ
َ َ َ
رقائ َٔضا َوص َُو َوص ِْه ٔم ًِ ابِ ًٔ ًُ َي ِي َي َة َو َحس ُ
ٔیث ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ٓ ٔيطٔ
ًُ َي ِي َي َة ٓ ٔيطٔ َي ِّـا َ َم َز َصا َ ٌِ َت َس ََ الؼَّ ََل َة َیَّ َاو َ ِ َ
رق ُب ٔم ًِ َّال ٔذی َزا َز اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی فٔی َحسٔیثٔطٔ
َط ِي ْئ َي ِ ُ

انب ایبلیقع،دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکآرضحنتیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس یک اسیل افر دبعارلنمح نب وعػ یک ویب ی ،اؾ ہبیبح وکاست اسؽ کت وخؿآای اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےسہلئسموپاھچ ،آپےنرفامایہیضیحںیہنےہہکلبہیرگ(اکوخؿےہ)ذہلالسغرکےکامنززپھولاوبداؤدےتہکںیہہک
افزایع ےن اس دحثی ںیم زرہی ےس وب اہطس رعفہ فرمعہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اانت زایدہ ایک ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج وک
استاسؽوخؿآایوتآںخضزرتیلصاہللہیلع فآہلفملسےناوکنمکحدایہکبجضیحےکاایؾرشفعوہںوتامنزوھچڑدفافربجفہ
اایؾمتخوہاجںیئوتلسغرکےکامنززپھولاوبداؤدےتہکںیہافزایعےکالعفہزرہیےکیسکاشرگدےنہیذرکںیہنایکاسدحثیوک
زرہیےسرمعفنباحرث،ثیل،ویسن،انبایبذ برمعم،اربامیہنبدعس،امیلسؿنبریثک،انبااحسؼافرایفسؿانبہنییعےنیھب
رفاتی ایک ےہ رگم اؿ رضحات ےن یھب ہی ذرک ںیہن ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی اافلظ وت دحثی اشہؾ نب رعفہ ع  اہیب اعہشئ ریض
اہللاہنعےکںیہاوبداؤدےتہکںیہہکانبہنییعےناسدحثیںیمہییھبزایدیتیکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناایؾضیحںیم
امنزوھچڑےناکمکحدایاحالہکنہیزایدیتانبہنییعاکفمہےہاہتبلزرہیےسدمحمنبرمعفیکدحثیںیمفہھچکےہوجافزایعیکزایدیت
ےکرقبیرقبیےہ
رافی  :انبایبلیقع،دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ

جلس  :جلس اول
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راوی  :محنس بً مثىی ،محنس بً ًسی ،محنس ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ٓاكنہ بيت ابی حبيع رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
رع َو َة
ٔی ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َح َّسثَىٔی ابِ ًُ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ

بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ ََبٔی ُحب َ ِي ٕع ََى َّ َضا کَاى َ ِت ُا ِش َت َح ُ
اٌ َز ُو ا ِل َح ِي َـ ٔة
اق َٓ َ٘ا َل ل ََضا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ک َ َ
رع َْٗ ٚا َل ََبُو َزا ُوز و
اٌ ذَل ٔ َ
ک َٓأ َ ِم ٔشکٔی ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا ک َ َ
َٓإٔى َّ ُط ََ ِس َوزُ ي ٌُِ َز ُٖ َٓإٔذَا ک َ َ
اٌ ِاْل َ ُ
خ َٓ َت َو َّؿئٔی َو َػل ِّی َٓإٔى َّ َنا ص َُو ٔ ِ
َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا بٔطٔ ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ٔم ًِ َ ٔ ٛتابٔطٔ َص ََ ٜذا ث ُ َّه َح َّسثَ َيا بٔطٔ َب ٌِ ُس حِٔٔوّ ا َٗا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َٓاك َٔن َة کَاى َ ِت ُا ِش َت َح ُ
یً ًَ ًِ
َک َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗ ِس َر َوی ََى َ ُص بِ ًُ سٔیر ٔ َ
اق ٓ ََذ َ َ
الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
اؿ ٔة َٗا َل إٔذَا َرََ ِت َّ
الل ِض َز َول َِو َسا ًَ ّة َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل َو ُا َؼل ِّی و
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض فٔی ا ِل ُن ِش َت َح َ
َحان ٔ َّی ٓ َََل ُا َؼل ِّی َوإٔذَا َرََ ِت ُّ
الس َو ا ِل َب ِ َ
ف ّة َرٗٔي َ٘ ّة َٓإٔى َّ َضا
ول إ ٔ ٌَّ ال ِّي َشا َئ َلَ َت ِدفَی ًَل َِيضًَّٔ ا ِل َح ِي َـ ُة إ ٔ ٌَّ َز َم َضا ََ ِس َو ُز َُل ٔ ْيى َٓإٔذَا َذ َص َب ذَل ٔ َ
َٗا َل َمُ ِٜح ْ
ک َو َػ َار ِت ُػ ِ َ

اؿ ْة َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل َو ِلت َُؼلِّ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ
ُم ِش َت َح َ

اؿ ٔة إٔذَا ََٗ َِبل َِت ا ِل َح ِي َـ ُة َت َز َِ ٛت الؼَّ ََل َة َوإٔذَا ََ ِزبَ َز ِت اُِ َت َشل َِت َو َػ َّل ِت َو َر َوی ُس َ ٌِّم َوَُیِرُ ُظ
َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب فٔی ا ِل ُن ِش َت َح َ
َ َ
ک َر َوا ُظ َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َس ٌٔي ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ
رقائ َٔضا َو ََ ٛذل ٔ َ
ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب َت ِحل ٔ ُص َیَّ َاو َ ِ َ
ک َب ٌِ َس َح ِي َـت َٔضا یَ ِو ّما ََ ِو یَ ِو َمی ِ ٔن َٓه ٔ َی
ا ِل ُن َشي ِّٔب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی یُوى ُُص ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َحائ ُٔف إٔذَا َم َّس ب ٔ َضا ال َّس ُو تُ ِن ٔش ُ
َّ
َّ
َ
َ
ِم َٓ َح ٌَل ُِت ََ ِن ُ٘ ُؽ َحًَّی
ُم ِش َت َح َ
ِم ًَ ًِ َٗ َتا َز َة إٔذَا َزا َز ًَل َی َیَّاو ٔ َح ِيـ َٔضا َخ ِن َش ُة َیَّاو ٕ َٓ ِلت َُؼلِّ و َٗا َل الت ِي ٔ ُّ
اؿ ْة و َٗا َل الت ِي ٔ ُّ
ک
اٌ َی ِو َمی ِ ٔن َٓ ُض َو ٔم ًِ َح ِيـ َٔضا و ُسئ ٔ َل ابِ ًُ سٔیر ٔ َ
یً ًَ ِي ُط َٓ َ٘ا َل ال ِّي َشا ُئ ََ ًِ َل ُه ب ٔ َذل ٔ َ
بَ َل َِ ِت َی ِو َمی ِ ٔن َٓ َ٘ا َل إٔذَا ک َ َ
دمحمنبینثم،دمحمنبددی،دمحم،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتافہمطتنبایبشیبحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوکنااحتسہضاک
وخؿآاتاھتوتا ؿےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجضیحاکوخؿوہوتایسہوہاتےہافراچہپؿایلاجاتےہسپبجہیوخؿوہ
وت امنز ہن زپوھ افر بج اےکس العفہ وہ وت فوض رک ےک امنز زپھ ول ویکہکن فہ (ضیح ںیہن ےہ ہکلب) رگ اک وخؿ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک
اوباینثملےناہکےہ ہکمہےسانبددیےنہیدحثیاینپاتکبےسہیدحثیایسرطحایبؿیکےہاےکسدعباوہنںےناح ہظےس
ربفاتیدمحمنبرمعفرطبقیزرہیوباہطسرعفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیایکہکافہمطوکااحتسہضاکوخؿآاتاھترھپیلہپ
دحثی ےک مہ  ینع ذرک ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ریسنی ےن ابعس ےس احتسمہض ےک ابرے ںیم رفاتی ایک ےہ ہک بج فہ وخب
اگڑاھرسخوخؿدےھکیوتامنزہنزپےھافربجاپیکدےھکیوخاہوھتڑیدریےکےیلیہویکںہنوہوتلسغرکےکامنززپےھوحکمؽےتہک
ںیہ ہک وعروتں ےس ضیح اک وخؿ وپدیشہ ںیہن وہات ویکہکن فہ ایسہ فہ اگڑاھ وہات ےہ سپ بج ہی متخ وہ رک یلتپ زردی آےن ےگل وت فہ
ااحتسہضےہافراسےسلسغرکےکامنززپھینیلاچےئیہاوبداؤدےتہکںیہہکامحدنبزدیےنربفاتیییحینبدیعسرطبقیاقعقع نب
دیعس نب ابیسمل ےس احتسمہض ےک ابرے ںیم رفاتی ایک ےہ ہک بج ضیح رشفع وہ وت امنز وھچڑدف افر بج متخ وہ اجےئ وت لسغ رک
ےکامنززپھےلافریمسنبابیسملےسرفاتیایکےہہکفہاایؾضیحںیمامنزےسیھٹیبرےہاسرطحامحدنبہملسےنوباہطسییحی
نبدیعسنببیسمےسرفاتیایکےہاوبداؤدےتہکںیہہکویسنےنرضحتنسح ےسرفاتیایکےہہکبج احہضئوعرتاکوخؿ
زایدہ دونں کت اجری رےہ وت فہ ضیح ےک دعب یھب اکی ای دف دونں کت امنز ےس ریک رےہ اب فہ احتسمہض وہیئگ یمیت ےن اتقدہ ےس
رفاتیایکےہہکبجاےکسضیحےکدونںےساپچندؿزایدہذگراجںیئوتابفہامنززپھےلیمیتےتہکںیہہکںیماسںیمےسمک
رکےت رکےتدف دؿ کت آایگ اوہنں ےن اہک بج دفدؿ زایدہ وہں وت فہ ضیح یہ ےکدؿ ےھجمساجںیئ ےگ انب ریسنی ےس بج اےکس
ابرےںیمدرایتفایکایگوتاوہنںےناہکہکوعرںیتاسےسزایدہفافقںیہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبددی،دمحم،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتافہمطتنبایبشیبحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

احتسمہضاایؾضیحںیمامنزہنزپےھ

جلس  :جلس اول
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راوی  :زہیر بً رحبً ،بسالنلک بً ًنزو ،زہیر بً محنسً ،بساہلل بً محنس بً ً٘يل ،ابزاہيه بً محنس بً كلحہ،
حرضت حنيہ بيت جحع رضی اہلل ًيہا

رح ٕب َوَُیِرُ ُظ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
اٌ بِ ًٔ كَ ِل َح َة ًَ ًِ َ ُ ِّمطٔ َح ِن َي َة ب ٔ ِيتٔ َج ِح ٕع َٗال َِت ُِ ٛي ُت َ ُ ِس َت َح ُ
اق
ًَ٘ ٔ ٕ
يل ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ً ِٔن َز َ
ٔیس ّة َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِس َت ِٔت ٔيطٔ َوَ ُ ِخبٔرُ ُظ ٓ ََو َج ِستُ ُط فٔی بَ ِيتٔ َ ُ ِخًٔی َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ
َح ِي َـ ّة َٛثٔی َر ّة َطس َ
َج ِح ٕع َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ا ِم َزََ ْة َ ُ ِس َت َح ُ
ٔیس ّة ٓ ََنا َت َزی ٓ َٔيضا َٗ ِس َم َي ٌَ ِتىٔی الؼَّ ََل َة َوالؼَّ ِو َو َٓ َ٘ا َل
اق َح ِي َـ ّة َٛثٔی َر ّة َطس َ

ٕ َٓإٔى َّ ُط یُ ِذص ُٔب َّ
ک إٔى َّ َنا ََث ُ ُّخ
ک َٗا َل ٓ ََّاتد ٔ ٔذی ثَ ِو ّبا َٓ َ٘ال َِت ص َُو ََ ِٛثَرُ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
الس َو َٗال َِت ص َُو ََ ِٛثَرُ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ِرک ُس َ
ََ ِن ٌَ ُت َل ٔک ال ُ ِ
خ َوإ ٔ ٌِ َٗؤیتٔ ًَل َِيض ٔ َنا َٓأَىِتٔ
ثَ ًّحا َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َسآ ُمزُ ٔک بٔأ َ ِم َزیِ ًٔ ََیَّ ُض َنا ٓ ٌََلِتٔ ََ ِجزَََ ًَ ِي ٔک ٔم ًِ ِاْل َ ٔ
ت َّ
ََ ًِ َل ُه َٗا َل ل ََضا إٔى َّ َنا َص ٔذظ ٔ َر َِ ٛـ ْة ٔم ًِ َر ََ ٛـا ٔ
الظ ِي َلا ٌٔ َٓ َت َح َّي ٔضی ٔس َّت َة ََیَّاو ََٕ ِو َس ِب ٌَ َة ََیَّاو ٕفٔی ًٔل ِٔه اہللٔ ث ُ َّه اُِ َت ٔشلٔی َحًَّی إٔذَا
ک َی ِحز ٔ ٔ
است َ ِي َ٘أ ِ ٔ
َرََیِتٔ ََى َّ ٔک َٗ ِس كَ ُض ِز ٔ
یک
ْٔش َ
ْٔش َ
یً ل َِي َل ّة ََ ِو ََ ِر َب ٌّا َوً ِ ٔ
ت ٓ ََؼل ِّی ثَ ََلثّا َوً ِ ٔ
یً ل َِي َل ّة َوََیَّا َم َضا َو ُػومٔی َٓإ ٔ ٌَّ ذَل ٔ َ
ت َو ِ
خی
يف ال ِّي َشا ُئ َو ََ ٛنا یَ ِل ُض ِز ٌَ ٔمي َ٘ ُ
ک َٓآ ٌَِلٔی فٔی کُلِّ َط ِضز ٕ ََ ٛنا َت ٔح ُ
َو ََ ٛذل ٔ َ
ات َح ِيـٔضًَّٔ َوك ُ ِضزٔصًَّٔ َوإ ٔ ٌِ َٗؤیتٔ ًَل َی ََ ٌِ تُ َؤ ِّ ٔ
یً ا ِل َن ِِز ٔ َب َو ُا ٌَ ِّحلٔی َن ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه
خ َ
ْص َٓ َت ِِ َت ٔشلٔی َن َو َت ِح َنٌٔی َن بَی ِ َن الؼَّ ََل َتی ِ ٔن ُّ
ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َوتُ َؤ ِّ ٔ
الو ِض َز َو ُا ٌَ ِّحلٔی ا ِل ٌَ ِ َ

َا ِِ َت ٔشلٔی َن َو َت ِح َنٌٔی َن بَی ِ َن الؼَّ ََل َتی ِ ٔن َٓآ ٌَِلٔی َو َا ِِ َت ٔشلٔی َن َم ٍَ ا ِل َٔ ِحز َٔٓآ ٌَِلٔی َو ُػومٔی إ ٔ ٌِ َٗس ِٔر ٔ
ک َٗا َل َر ُسو ُل
ت ًَل َی ذَل ٔ َ
يل َٗا َل َٓ َ٘ال َِت
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َص َذا ََ ًِ َح ُب اْلِ َ ِم َزیِ ًٔ إلٔ َ َّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ًَ ِنزُو بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح ِن َي ُة َٓ ُ٘ل ُِت َص َذا ََ ًِ َح ُب اْلِ َ ِم َزیِ ًٔ إلٔ َ َّی ل َِه یَ ِح ٌَ ِل ُط ٔم ًِ َٗ ِو ٔل ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َج ٌَ َل ُط َ َلَک َو َح ِن َي َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز

ََک ُظ ًَ ًِ َی ِحٌَی
َو ًَ ِنزُو بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َرآ ٔ ٔض ٌّی َر ُج ُ
ل ُسو ٕئ َو َل َّٔ ٜي ُط ک َ َ
اٌ َػ ُسوّٗا فٔی ا ِل َحسٔیثٔ َوثَاب ٔ ُت بِ ًُ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ َر ُج ْل َٔ َ٘ ْة َوذ َ َ
بِ ًٔ َمٌٔی ٕن َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس َي ُ٘و ُل َحس ُ
يل فٔی َن ِٔ ٔسی ٔم ِي ُط َط ِي ْئ
ٔیث ابِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
زریہنبرحب،دبعاکلمل نبرمعف،زریہنبدمحم،دبع اہلل نب دمحمنبلیقع،اربامیہنب دمحم نبہحلط،رضحتب ہنتنبشحجریضاہلل
اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ےھجم تہب زایدہ وخؿ آات اھت وت ںیم ہلئسم وپےنھچ افر احالت اتبےن یک رغض ےس یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس یک  یتم ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک اینپ نہب ابنی تنبشحج ےک رھگ اپای افر رعض ایک ای

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم تہب زایدہ وخؿ آات ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے قلعتم ایک رفامےت ںیہ؟ ویکہکن
ںیموتامنزرفزہاقلبیھبںیہنرہیئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایںیمےھجترفیئرےنھکاکوشمرہداتیوہںاسےسوخؿمتخوہ
اجاگیئ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ وت اس ےس زایدہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بت وگنلٹ یک لکش ںیم ابدنھ ےل ںیم ےن
رعض ایک فہ اس ےس یھب زایدہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ڑپکا اامعتسؽ رکے ںیم ےن رعض ایک فہ اس ےس یھب
ںیہکزایدہےہریمےوتوخؿہکداھردنبیھریتہےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفابںیتاتباتوہںہکاؿںیمےساکی
یھباکیفےہافرارگوتدفونںرپلمعرکیتکسےہوتوتاجؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ہکہیوتاطیشؿاکوچہکےہذہلاوتاےنپ
آوکپھچایاستدؿاحہضئھجمسرکرھپلسغرکافربجوتاےنپآوکپاپکاصػھجمسےلوتایرفزامنزادارکافررفزےرھکہیےھجتاکیف
ےہافرسجرطحوعرںیت ضیحفرہطےک افاقتںیم رکیتںیہایسرطحوتیھبرہامہرکایلرک افر ارگوتہیرکیتکسےہوت ہیرکےلہک
رہظیکامنزوکومرخافررصعیکامنزوکدقمؾرکافرلسغرکےکرہظافررصعیکامنزفںوکعمجرکےل(ینعیدفونںامنزفںوکاکیاسھت
زپھ)افررھپایسرطحرغمبوکومرخافراشعءوکدقمؾوکرکافرلسغرکےکدفونں وکعمجرکافراکی لسغیکرجفیکامنزےکےیل
رکارگوتااسیرکیتکسوہوترھپااسییہےئکاجافررفزےرہ یترہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیدفرسیابتےھجمزایدہدنسپےہ
اوبداؤدےتہک ںیہہک رمعفنب اثتب ےنوباہطسانب لیقعب ہناکوقؽلقن ایکےہاوہنں ےن اہکہکہی دفرسیابت ےھجمزایدہدنسپ ےہ
وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ ںیہن ہکلب ب ہن اک وقؽ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم اامؾ ادمح وک ےتہک وہےئ انس ےہ ہک دحثی انب
اثتبوباہطسانبلیقعےکابرہںیمریمےدؽںیمکٹھکیھتاوبداؤدےنایبؿایکہکرمعفنباثتبرایضفاھتافراسابتوکییحینب
نیعمےکوحاہلےسلقنایکےہ
رافی  :زریہ نب رحب ،دبعاکلمل نب رمعف ،زریہ نب دمحم ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،اربامیہ نب دمحم نبہحلط ،رضحت ب ہن تنب شحج
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضوکرہامنزےکےیللسغرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکےیللسغرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول
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راوی  :ابً ابی ً٘يل ،محنس بً سلنہ ،ابً وہبً ،نزو بً حارث ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ًائظہ

اب ًَ ًِ
يل َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَ٘ ٔ ٕ
يب َة ب ٔ ِي َت َج ِح ٕع َخت َ َي َة
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ َو ًَ ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ َُوَّ َحب ٔ َ
ُِ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َت ِح َت ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
يـ ِت َس ِب ٍَ ٔسئی َن َٓا ِس َت ِٔ َت ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
اس ُت ٔح َ
ٖ ِ

َّ
َّ
رع َْٓ ٚاُِ َت ٔشلٔی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ذَل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔل َِي َش ِت بٔا ِل َح ِي َـ ٔة َو َلَ ًِٔ ٜص َذا ٔ ِ
ل فٔی ٔم ِز َ ًٕ ٛفٔی ُح ِح َزة َٔ ُ ِخت َٔضا َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ َج ِح ٕع َحًَّی َا ٌِلُ َو حُ ِن َزةُ َّ
السو ٔا ِل َنا َئ
َو َػل ِّی َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َٓکَاى َ ِت َا ِِ َت ٔش ُ
انبایبلیقع،دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس یکاسیل افر دبعارلنمح نب وعػیک ویبی اؾ ہبیبح تنب شجح وک است اسؽ ااحتسہضیک اکشتی ریہ اوھنں ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکمسلہدرایتفایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیضیحںیہنےہہکلباکیرگ(اکوخؿ)
ےہ ذہلا لسغ رک ےک امنز زپھ ایل رکف رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک فہ اینپ نہب زبنی تنب شحج ےک رمکہ ںیم اکی ڑبے نگل (پٹ)
ںیملسغرکیتںیھتوتاؿےکوخؿیکرسیخاپینرپاغبلآاجیتیھت
رافی  :انبایبلیقع،دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکےیللسغرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 290

راوی  :احنس بً ػالحً ،يبشہ ،یوىص ،ابً طہابً ،نزہ بيت ًبسالزحنً ،حرضت او حبيبہ

يب َة
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِي َب َش ُة َح َّسثَ َيا یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ََ ِخب َ َر ِتىٔی ًَ ِن َزةُ ب ٔ ِي ُت ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ َ ُ ِّو َحب ٔ َ
ل لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ
ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٓکَاى َ ِت َا ِِ َت ٔش ُ

ادمح نب اصحل ،ہسبنع ،ویسن ،انب اہشب ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اؾ ہبیبح ےس یلہپ دحثی یک رطح رفاتی ےہ ہک رضحت
اعہشئےنرفامایہکفہ(اؾہبیبح)رہامنزےکےیللسغرکیتںیھت
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاؾہبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکےیللسغرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 291

راوی  :یزیس بً خالس ًبساہلل بً موٍب احنس بً ػالحً ،يبشہ ، ،یوىص ،ابً طہابً ،نزہ بيت ًبسالزحنً ،حرضت
ًائظہ

َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ا ِل َض ِن َسانٔی َح َّسثَىٔی َّ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ُّ

اب
ل لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ا ِل َ٘ا ٔس ُه بِ ًُ َمبِرُو ٕر ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓکَاى َ ِت َا ِِ َت ٔش ُ
ک َر َوا ُظ َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َو ُربَّ َنا َٗا َل َم ٌِ َن ْز
يب َة ب ٔ ِيتٔ َج ِح ٕع َو ََ ٛذل ٔ َ
ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ َ ُ ِّو َحب ٔ َ

ک َر َوا ُظ إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس َوابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َو َٗا َل
يب َة ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َو ََ ٛذل ٔ َ
ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ َ ُ ِّو َحب ٔ َ
ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة فٔی َحسٔیثٔطٔ َول َِه َي ُ٘ ِل إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َم َز َصا ََ ٌِ َا ِِ َت ٔش َل
سیدی نباخدلدبعاہلل نب ومبھادمح نباصحل،ہسبنع ،،ویسن،انباہشب،رمعہ تنب دبعارلنمح،رضحتاعہشئ ےس یلہپدحثی یک
رطحرفاتیےہاسںیمہیےہہکاؾہبیبحرہامنزےکےیللسغرکیتیھتاوبداؤدےتہکںیہہکاقمسنبربمفرےنایکسدنسںیمویں
اہکےہع ویسنع انباہشب،ع رمعہ،ع اعہشئ،ع اؾہبیبحتنبشحجایسرطحرمعمےنزرہیےسویںرفاتیایکےہع 
رمعہ ،ع  اعہشئ افر ع یھ رمعم ےن ع  رمعہ ،ع  اؾ ہبیبح رفاتی ایک ےہ ایس رطح اس دحثی وک اربا میہ نب دعس افر انب ہنییع ےن
زرہی ےس ع  رمعہ ،ع  اع ہشئ ،رفاتی ایک ےہ افر انب ہنییع ےن اینپ ایبؿ رکدہ دحثی ںیم اہک ےہ ہک زرہی ےن ہی ںیہن اہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکلسغاکمکحرفامایاھت
رافی  :سیدینباخدلدبعاہللنبومبھادمحنباصحل،ہسبنع،،ویسن،انباہشب،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکےیللسغرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 292

راوی  :محنس بً اسح ،ٙابً ابی ذئب ،ابً طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة َو ًَ ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل ُن َش َّي ٔي ُّی َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ل
يب َة ا ِس ُتحٔ َ
يـ ِت َس ِب ٍَ ٔسئی َن َٓأ َ َم َز َصا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َا ِِ َت ٔش َل َٓکَاى َ ِت َا ِِ َت ٔش ُ
ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َُوَّ َحب ٔ َ
ل لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ
لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َر َوا ُظ اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ََي ِّـا َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َٓکَاى َ ِت َا ِِ َت ٔش ُ

دمحم نب ااحسؼ  ،انب ایب ذ ب ،انب اہش ب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح وک است اسؽ کت ااحتسہض یک اکشتی
ریہ آپےناؿوکلسغاکمکحرفامای سپفہامنزےکےیللسغرکیتںیھتایسرطحافزایعےنیھبرفاتیایکےہاسںیمہیےہ
ہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرفامایفہ(ینعیاؾہبیبح)رہامنزےکےیللسغرکیتںیھت
رافی  :دمحمنباقحس،انبایبذ ب،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکےیللسغرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 293

راوی  :ہياز ،بً ْسیً ،بسہ ،ابً اسح ،ٙرعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

يب َة ب ٔ ِي َت َج ِح ٕع
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َ ُوَّ َحب ٔ َ
الرس ِّی ًَ ًِ ًَ ِب َس َة ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
ا ٚا ِل َحس َ
يـ ِت فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز َصا بٔا ِل ُِ ِش ٔل لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َو َس َ
ٔیث َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ
اس ُت ٔح َ
ِ

ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
يـ ِت َزیِ َي ُب
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ا ِس ُت ٔح َ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َول َِه ََ ِس َن ٌِ ُط ٔم ِي ُط ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َٛث ٔیر ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
ا ٚا ِل َحس َ
ب ٔ ِي ُت َج ِح ٕع َٓ َ٘ا َل ل ََضا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اُِ َت ٔشلٔی لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َو َس َ
ٔیث َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس

الؼَّ َن ٔس ًَ ًِ ُس َل ِ َامی ٌَ بِ ًٔ َٛثٔیر ٕ َٗا َل َت َو َّؿئٔی لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا َوص ِْه ٔم ًِ ًَ ِب ٔس الؼَّ َن ٔس َوا ِل َ٘ ِو ُل ٓ ٔيطٔ َٗ ِو ُل ََبٔی
ا ِل َولٔيسٔ
انہد ،نب رسی ،دبعہ ،انب ااحسؼ  ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دہع وبنی ںیم اؾ ہبیبح تنب شحج وک وخؿ
آےناگل(ینعیااحتسہضوہایگ)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکنرہامنزےکےیللسغرکےناکمکحرفامایافررھپوپریدحثیایبؿ
یکاوبداؤدےتہکںیہہکاوباولدیلایطیسیلےنیھبرفاتیایکےہرگمںیمےناؿےس(رباہراتس)ںیہنانسہکلبولباہطسربفاتیامیلسؿ
نبریثکدنسبزرہیوباہطسرعفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکزبنیتنبشحجوکوخؿآےناگلوتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناوکنرہامنزےکےیللسغرکےناکمکحرفامایافروپریدحثیایبؿیکاوبداؤدےتہکںیہہکاوکسدبعادمصلےنامیلسؿنب
ریثک ےسرفاتیرکےتوہےئاہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہامنزےکےیلفوضرکاوبداؤدےتہکںیہہکہیدبعادمصل
اکفمہےہافراسہلسلسںیمحیحصوقؽاوباولدیلایطیسیلاکےہ(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہامنزےکےیللسغرکےناکمکح
رفامای)
رافی  :انہد،نبرسی،دبعہ،انباقحس،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکےیللسغرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 294

راوی ً :بساہلل بً ًنزو بً ابی ححاد ،ابومٌنزً ،بسالوارث حشین بً ًلی ،حرضت ابوسلنہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََبٔی ا ِل َححَّا ٔد ََبُو َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ ا ِل ُح َشی ِ ٔن ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی
َسل ََن َة َٗا َل ََ ِخب َ َر ِتىٔی َزیِ َي ُب ب ٔ ِي ُت ََبٔی َسل ََن َة ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة کَاى َ ِت تُ َض َز ُاَّ ٚ
الس َو َوکَاى َ ِت َت ِح َت ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ ََ ٌَّ َر ُسو َل

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َم َز َصا ََ ٌِ َا ِِ َت ٔش َل ً ٔ ِي َس کُلِّ َػ ََلة ٕ َو ُا َؼل ِّی و ََ ِخبَرَنٔی ََ ٌَّ َُوَّ بَ ِرکٕ ََ ِخب َ َر ِتطُ ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َٗال َِت إ ٔ ٌَّ
ٔ
وَٗ ٚا َل ََبُو َزا ُوز َوفٔی
رع ْ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل فٔی ا ِل َن ِزََة ٔ َت َزی َما یُزٔیبُ َضا َب ٌِ َس ُّ
رع ِْ ََ ٚو َٗا َل ُ ُ
الل ِضز ٔإٔى َّ َنا ه َی ٔ ِ
يل اْلِ َ ِم َزا ٌٔ َجنٔي ٌّا َو َٗا َل إ ٔ ٌِ َٗؤیتٔ َٓاُِ َت ٔشلٔی لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َوإ ٔ ََّل َٓا ِج َنعٔی ََ ٛنا َٗا َل ا ِل َ٘ا ٔس ُه فٔی َحسٔیثٔطٔ َو َٗ ِس
َحسٔیثٔ ابِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُض َنا
ُرو ٔ َی َص َذا ا ِل َ٘ ِو ُل ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َوابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
دبع اہلل نبرمعف نب ایب اجحج ،اوبرمعم ،دبعاولارث نیسح نب یلع ،رضحت اوبہملس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ فہ ایبؿ رفامےت ںیہ
ہکھجمےسزبنیتنبایبہملسےنایبؿایکہکاکیوعرتاکوخؿاہبرکاتاھتافرفہوعرتدبعارلنمح نبوعػےکاکنحںیمیھتوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکنرہامنزےکےیللسغرکےنافرامنززپےنھاکمکحدایییحینبایبریثکےتہکںیہہکھجموکاوبہملسےن
ربخدیہکاوکناؾرکبےنربخدیہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوعرتےک
قلعتم رفامای وج رہط ےک دعب وخؿ دےھکی افر فہ اوکس کش ںیم ڈاؽ دے ،ہک ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ ای ہی رفامای ہک ہی روگں اک وخؿ ےہ
ذ ِی
اوبداؤدےتہکںیہہکانبلیقعیکدحثیںیمدفارم( مئنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناایتخردایاھت)ہیےھتہکارگنکمموہوترہ
امنز ےک ےیل لسغ رک فرہن (اکی لسغ ےس دف امنزفں وک) عمج رکف اسیج ہک اقمس ےن اینپ دحثی ںیم ذرک ایک ےہ افر ہی وقؽ وباہطس
دیعسنب،ریبافررضحتیلعفانبابعسےسرمفیےہ
رافی  :دبعاہللنبرمعفنبایباجحج،اوبرمعم،دبعاولارثنیسحنبیلع،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضدفامنزفںےکےیلاکیلسغرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ

احتسمہضدفامنزفںےکےیلاکیلسغرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 295

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہً ،بسالزحنً بً ٗاسه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسث َ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
َّ ُ
َّ
الو ِض َز َو َا ِِ َت ٔش َل َل ُض َنا
اس ُت ٔح َ
خ ُّ
ِ
ْص َوتُ َؤ ِّ َ
يـ ِت ا ِم َزََ ْة ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓأ ٔم َز ِت ََ ٌِ ُا ٌَ ِّح َل ا ِل ٌَ ِ َ
الؼ ِبحٔ ُ ُِش َّل َٓ ُ٘ل ُِت ل ٔ ٌَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ
خ ا ِل َن ِِز ٔ َب َو ُا ٌَ ِّح َل ا ِل ٌٔظَ ا َئ َو َا ِِ َت ٔش َل َل ُض َنا ُ ُِش َّل َو َا ِِ َت ٔش َل ل ٔ َؼ ََلة ٔ ُّ
ُ ُِش َّل َوََ ٌِ تُ ُؤ ِّ َ
ک إ ٔ ََّل ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔظَ ِي ٕئ
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ََل َ ُ َح ِّسث ُ َ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
زامہنںیماکیوعرتوکااحتسہضوہاوتاوکسہیمکحدایایگہکرصعیکامنزدلجیزپےھافررہظیکامنزدریےسزپےھافردفونںامنزفں
ےکےیلاکیلسغرکےافرایسرطحرغمبیکامنزںیمدریرکےافراشعءیکامنزںیمدلجیرکےافردفونںامنزفںےکےیل
اکیلسغرکےافرحبصیکامنزےکےیلاکیلسغرکےہبعشےتہکںیہہکںیمےن(اسدحثیےکرافی)دبعارلنمحنباقمس
ےسوپاھچہکایکآپہییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےسلقنرکرےہںیہرفامایںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیہلقنرک
راہوہں
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضدفامنزفںےکےیلاکیلسغرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 296

راوی ً :بسالٌزیز بً یحٌی  ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسحً ،ٙبسالزحنً بً ٗاسه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ َی ِحٌَی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
يـ ِت َٓأ َ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز َصا ََ ٌِ َا ِِ َت ٔش َل ً ٔ ِي َس کُلِّ َػ ََلة ٕ َٓ َل َّنا
اس ُت ٔح َ
ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َس ِض َل َة ب ٔ ِي َت ُس َض ِي ٕل ِ

لؼ ِبحٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ْص بٔ ُِ ِش ٕل َوا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ک ََ َم َز َصا ََ ٌِ َت ِح َن ٍَ بَی ِ َن ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
َج َض َس َصا ذَل ٔ َ
ئ بٔ ُِ ِش ٕل َو َا ِِ َت ٔش َل ل ٔ ُّ
يـ ِت ٓ ََشأَل َِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اس ُت ٔح َ
َو َر َوا ُظ ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة ِ

َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز َصا ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
دبعازعلسی نب ییحی ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلہس تنب
لیہسوکااحتسہضاکوخؿآای وت(ہلئسمدرایتف رکےنےیل) آرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاپسآںیئوت آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن اوکن رہامنز ےک ےیل لسغ رکےن اک مکح رفامای بج اؿ رپ ہی لمع دوشار وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اکی لسغ
ےسرہظفرصعافردفرسےلسغےسرغمبفاشعءعمجرکےناکمکحدایافررسیتےلسغےسامنزرجفزپےنھاکمکحرفامایاوبداؤدےتہک
ںیہ ہک انب ہنییع ےن اس دحثی وک وباہطس دبعا رلنمح نب ااقلمس ،اےکن فادل اقمس ےس اس رطح رفاتی ایک ےہ ہک اکی وعرت وک
ااحتسہض یک اکشتی وہیئگ اس ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس فیہ مکح
رفامایوجیلہپدحثیںیمذگرا
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضدفامنزفںےکےیلاکیلسغرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 297

راوی  :وہب بً ب٘يہ ،خالس ،سہيل ،ابً ابوػالح ،زہزی ،رعوہ بً زبیر ،حرضت اسامہ بيت ًنيص

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ
َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ

يـ ِت ُم ِي ُذ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓل َِه ُا َؼلِّ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ًُ َن ِي ٕص َٗال َِت ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِي َت ََبٔی حُب َ ِي ٕع ا ِس ُت ٔح َ
َّ
ئ َٓ ِل َت ِِ َت ٔش ِل
ف ّة ٓ َِو َ ٚا ِل َنا ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُس ِب َح َ
اٌ اہللٔ إ ٔ ٌَّ َص َذا ٔم ًِ الظ ِي َلا ٌٔ ل ٔ َت ِحل ٔ ِص فٔی ٔم ِز ََٓ ًٕ ٛإٔذَا َرََ ِت ُػ ِ َ
ئ ُ ُِش َّل َواح ّٔسا َو َا ِِ َت ٔش ِل ل ٔ ِل َٔ ِحز ُٔ ُِش َّل َواح ّٔسا َو َت َت َو َّؿأ ِٓ ٔ َامی بَی ِ َن
ْص ُ ُِش َّل َواح ّٔسا َو َا ِِ َت ٔش ِل لٔل َِن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ل ٔ ُّلو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ض َل َّنا ِ
ل ََ َم َزصَا ََ ٌِ َت ِح َن ٍَ بَی ِ َن الؼَّ ََل َتی ِ ٔن َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ُم َحاص ْٔس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ذَل ٔ َ
اط َت َّس ًَل َِي َضا ا ِل ُِ ِش ُ

ض َوص َُو َٗ ِو ُل إٔبِ َزاص َٔيه ال َّي َدع ٔ ِّی َو ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َط َّساز ٕ
َو َر َوا ُظ إٔبِ َزاصٔي ُه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

فبہ نب ہیقب ،اخدل ،لیہس ،انب اوباصحل ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،رضحت ااسہم تنب سیمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس افہمط تنب ایب شیبح وک اینت دمت ےس ااحتسہض اکوخؿ آراہ ےہ افر فہ امنز ںیہن زپھ ریہ ےہ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای احبسؿ اہلل ہی وت اطیشؿ یک رشارت ےہ اےس اچےئیہ ہک اکی نگل (پٹ) ںیم ھٹیب اجےئ افر بج اپین رپ

زردیدےھکیوتاکیلسغرہظفرصع ےکےیلرکےافراکیلسغرغمبفاشعء ےکےیلرکےافر اکیلسغرجفےک ےیلرکے
افراےکسدرایمؿفوضرکیترےہاوبداؤدےتہکںیہہکاوکساجمدہےنانبابعسےسرفاتیایکےہہکبجاؿرپ(افہمطتنبایبشیبح
رپ رہ امنز ےک ےیل لسغ رکان) دوشار وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی لسغ ےس دف امنزفں وک اکی اسھت زپےنھ اک مکح
رفامایاوبداؤدےتہکںیہہکاساربامیہےنانبابعسےسرفاتیایکےہافراربامیہیعخن،دبعاہللنبدشاداکیہیوقؽےہ
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،لیہس،انباوباصحل،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتااسہمتنبسیمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضبجضیحےسافرغوہاجےئ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضبجضیحےسافرغوہاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 298

راوی  :محنس بً جٌف بً زیازً ،ثناٌ بً طيبہَ ،شیک ،حرضت ًسی بً ثابت

یک ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َي ِ٘وَ ا ٌٔ ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ
ف بِ ًٔ زٔ َیاز ٕو َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٔ
َش ْ
َ َ
ل َو ُا َؼل ِّی َوا ِل ُو ُؿو ُئ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل ُن ِش َت َح َ
رقائ َٔضا ث ُ َّه َا ِِ َت ٔش ُ
اؿ ٔة َت َس َُ الؼَّ ََل َة َیَّ َاو َ ِ َ
ً ٔ ِي َس کُلِّ َػ ََلة ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َزا َز ًُ ِث َنا ٌُ َو َا ُؼ ُوو َو ُا َؼل ِّی
دمحمنبرفعج نبزاید،امثعؿ نبہبیش،رشکی،رضحت ددینباثتبےسرفاتیےہہکاوہنں ےنوباہطساےنپ فادلاےنپ داداےس
انسہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحتسمصسےکقحںیمرفامایہکفہاایؾضیحںیمامنزوھچڑدےرھپلسغرکےکامنززپےھافر رہ
امنزےکفتقفوضایکرکےاوبداؤدےتہکںیہہکامثعؿنبایبہبیشےنشمدیہیاافلظذرکےئکںیہہکفہرفزہرےھکافرامنززپےھ
رافی  :دمحمنبرفعجنبزاید،امثعؿنبہبیش،رشکی،رضحتددینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضبجضیحےسافرغوہاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 299

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اًنع ،حبيب بً ابی ثابت ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َجائ َ ِت
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
يب بِ ًٔ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ُ ِ
َّ
َّ
َک َخب َ َر َصا َو َٗا َل ث ُ َّه اُِ َت ٔشل ٔی ث ُ َّه َت َو َّؿئٔی لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َو َػل ِّی
َٓاك َٔن ُة ب ٔ ِي ُت ََبٔی ُحب َ ِي ٕع إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
امثعؿنبایبہبیش،فعیک ،اشمع،بیبحنبایب اثتب ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتیےہہکافہمطتنبایبشیج یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہںیئافررافیےنااکنفاہعقایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای رھپ
لسغرکرھپفوضرکرہامنزےکےیلافرامنززپھ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،اشمع،بیبحنبایباثتب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضبجضیحےسافرغوہاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 300

راوی  :احنس بً سياٌ ،یزیس ،ایوب بً ابی مشٜین ححاد ،او کلثوو ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

وب بِ ًٔ ََبٔی ٔم ِشٜٔی ٕن ًَ ًِ ا ِل َح َّحا ٔد ًَ ًِ َ ُ ِّو ک ُ ِل ُثوو ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس ًَ ًِ ََ ُّی َ
ُ
ُ َ َ
رقائ َٔضا
فٔی ا ِل ُن ِش َت َح َ
اؿ ٔة َا ِِ َت ٔش ُ
ل َا ٌِىٔی َمزَّ ّة َواح َٔس ّة ث َّه َت َو َّؿأ إلٔ َی َیَّاو َٔ ِ َ
ادمح نب انسؿ ،سیدی ،اویب نب ایب نیکسم اجحج ،اؾ وثلکؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس احتسمہض ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک فہ
اکیرمہبتلسغرکےرھپاےنپضیحےکاایؾکتفوضرکیترےہ
رافی  :ادمحنبانسؿ،سیدی،اویبنبایبنیکسماجحج،اؾوثلکؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضبجضیحےسافرغوہاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 301

راوی  :احنس بً سياٌ ،یزیس بً ایوب ،ابوًَلء  ،ابً طبرمہ ،مرسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رسو ًِٕ ًَ ٚ
وب ََبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس ًَ ًِ ََ ُّی َ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُطبِرُ َم َة ًَ ًِ ا ِم َزََة ٔ َم ِ ُ
ًَائٔظَ َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
وب ََبٔی
ٔیث ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َواْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َحبٔيبٕ َوََ ُّی َ
ٔیث ََ ِو َٗ َٔ ُط َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
ئ ک ُ ُّل َضا َؿٌٔي َٔ ْة ََل َا ٔؼ ُّح َو َز َّل ًَل َی ُؿ ٌِ ٕٔ َحسٔیثٔ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َحبٔيبٕ َص َذا ا ِل َحس ُ
اث ًَ ًِ
ا ِل ٌَ ََل ٔ

َ
َ
رک َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
وٌ َحس ُ
ُوٖ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
ٔیث َحبٔيبٕ َم ِز ُٓو ًّا َوََ ِو َٗ َٔ ُط ََي ِّـا ََ ِس َب ْان ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع َم ِوٗ ْ
اث ََ ٌِ َیَ ُٜ
اْلِ ًِ َن ٔع َوَى ِ َ َ

َ َ
َ
َ
وٌ ٓ ٔيطٔ ا ِل ُو ُؿو ُئ ً ٔ ِي َس کُلِّ َػ ََلة ٕ َو َز َّل ًَل َی ُؿ ٌِ ٕٔ
رک ََ ٌِ َیَ ُٜ
َٗا َل َبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ابِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ اْلِ ًِ َن ٔع َم ِز ُٓو ًّا َ َّولُ ُط َوَى ِ َ َ
اؿةٔ
ل لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ فٔی َحسٔیثٔ ا ِل ُن ِش َت َح َ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٓکَاى َ ِت َا ِِ َت ٔش ُ
َحسٔیثٔ َحبٔيبٕ َص َذا ََ ٌَّ رٔ َوایَ َة الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ

ض َو َر َوی
َو َر َوی ََبُو ا ِل َي ِ٘وَ ا ٌٔ ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َو ًَ َّنارٕ َم ِول َی بَىٔی صَا ٔط ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اٌ َوا ِل ُنِٔی َرةُ َو َٔف ْاض َو ُم َحال ٔ ْس ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًِ َحسٔیثٔ َٗنٔی َر ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َت َو َّؿئٔی لٔکُلِّ َػ ََلة ٕ
رس َة َوبَ َي ْ
ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ َم ِي َ َ
َ
اػ ٕه ًَ ًِ َّ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ
َورٔ َوایَ َة َزا ُو َز َو ًَ ٔ
الظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًِ َٗنٔیرَ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َا ِِ َت ٔش ُ
ل ک ُ َّل یَ ِوو ٕ َم َّز ّة َو َر َوی صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
اؿ ُة َت َت َو َّؿأ ُلٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َو َص ٔذظ ٔاْلِ َ َحاز ٔ ُ
ٔیث ًَ َّنا ٕر َم ِول َی بَىٔی َصا ٔط ٕه َو َحس َ
ٔیث َٗنٔی َر َو َحس َ
یث ک ُ ُّل َضا َؿٌٔي َٔ ْة إ ٔ ََّل َحس َ
ٔیث
ا ِل ُن ِش َت َح َ
ل
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َوا ِل َن ٌِزُ ُ
وٖ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض ا ِل ُِ ِش ُ
صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
ادمحنبانسؿ،سیدینباویب،اوبالعء،انبربشہم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایسےیکلثمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
رفاتیایکےہاوبداؤدےتہک ںیہہکددینباثتبیکہی دحثیافراشمعیکرفاتیوباہطسبیبحافراوبااملعلءدحثیبسفیعض
ںیہ حیحص ںیہن ںیہ افر دحثی اشمع وباہطس بیبح ےک فیعض وہےن یک دلیل ہی ےہ ہک صفح نب ایغث ےن اوکس اشمع ےس وموق
ایبؿ ایک ےہ افر اےکس رموفع وہےن اک ااکنر ایک ےہ زین اابسط ےن یھب اوکس اشمع ےس رضحت اعہشئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رپ
وموقػایکےہاوبداؤد ےتہک ںیہہکانبدا ؤدےناشمع ےساسےکافؽ ہصحوکرموفًاعرفاتی ایکےہ افراسںیم رہامنزےکفتق
فوضوہےناکااکنرےہافردحثیبیبحےکفعضرپدفرسیدلیلہیےہہکزرہییکرفاتیوبایطسرعفہرضحتاعہشئریضاہلل
اہنع ےس وباہطس ےس احتسمہض تیک ویں ےہ ہک فہ رہ امنز ےک ےیل لسغ ایک رکیت ںیھت اوبالیقعاؿ ےن رطبقی ددی نب اثتب وباہطس
اثتب رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس افر امعر ومیل ینب اہمش ےن رضحت انب ابعس ےس افر دبعاکلمل نب رسیمہ ایبؿ ریغمہ رفاس افر
اجمدہ ےن رطبقی یبعش دحبثی اریم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ایک ےہ ہک رہ امنز ےک ےیل فوض رکے افر داؤد اعمص یک
رفاتیرطبقییبعشع ریمقہع اعہشئریضاہللاہنعےسہیےہہکفہرہدؿاکیلسغرکےافراشہؾنبرعفہےناےنپفادلےس
رفاتی ایک ےہ ہک احتسمہض رہ امنز ےک ےیل فوض رکے افر ہی امتؾ ااحدثی فیعض ںیہ رگم نیت رفاںیتی اکی ریمقہ یک رضحت اعہشئ
ریض اہللاہنعےسدفرسیامعرومیلینباہمشیکانبابعسےسافررسیتیاشہؾنبرعفہیکاےنپفادلےسافرانبابعسےسلسغیہ
رعمفػےہ
رافی  :ادمحنبانسؿ،سیدینباویب،اوبالعء،انبربشہم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضاکیرہظےسدفرسےرہظکتےکےیللسغرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاکیرہظےسدفرسےرہظکتےکےیللسغرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 302

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابو برکٌ٘ٗ ،اَ ،زیس بً اسله ،حرضت سِم مولی ابوبرک

ِم َم ِول َی ََبٔی بَ ِرکٕ ََ ٌَّ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا ََ َو َزیِ َس بِ ًَ ََ ِسل ََه ََ ِر َس ََل ُظ إلٔ َی َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب َي ِشأَلُ ُط
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُس َ ٕٓ
ل ٔم ًِ ُه ِضز ٕإلٔ َی ُه ِضز ٕ َو َت َت َو َّؿأ ُلٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َٓإ ٔ ٌِ َُل ََب َضا َّ
ف ِت ب ٔ َث ِو ٕب
ل ا ِل ُن ِش َت َح َ
اؿ ُة َٓ َ٘ا َل َا ِِ َت ٔش ُ
ٕ َا ِِ َت ٔش ُ
َِ ٛي َ
الس ُو ا ِس َت ِث َ َ

اػ ْه ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّی
ک َر َوی َزا ُوزُ َو ًَ ٔ
ل ٔم ًِ ُه ِضز ٕإلٔ َی ُه ِضز ٕ َو ََ ٛذل ٔ َ
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ُرو ٔ َی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َوََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َا ِِ َت ٔش ُ
الو ِضز ٔ َوص َُو َٗ ِو ُل َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ
ًَ ًِ ا ِم َزََتٔطٔ ًَ ًِ َٗنٔی َر ًَ ًِ ًَائٔظَ َة إ ٔ ََّل ََ ٌَّ َزا ُو َز َٗا َل ک ُ َّل َی ِوو ٕ َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ ٔ
اػ ٕه ً ٔ ِي َس ُّ

ئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل َمال ٔ ْک إنِّٔی َْلَ ُه ًُّ َحس َ
َوا ِل َح َش ًٔ َو ًَ َلا ٕ
ٔیث ابِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ٔم ًِ ُه ِضز ٕإلٔ َی ُه ِضز ٕإٔى َّ َنا ص َُو ٔم ًِ ك ُ ِضز ٕإلٔ َی ك ُ ِضز ٕ

اض َٓ َ٘الُوا ٔم ًِ ُه ِضز ٕإلٔ َی ُه ِضز ٕ َو َر َوا ُظ ٔم ِش َو ُر بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
َو َل ًَّٜٔا ِل َوص َِه َز َخ َل ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ل ََب َضا ال َّي ُ
اض ٔم ًِ ُه ِضز ٕإلٔ َی ُه ِضز ٕ
بِ ًٔ َی ِزبُو َٕ َٗا َل ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ ك ُ ِضز ٕإلٔ َی ك ُ ِضز ٕ َٓ َ٘ل ََب َضا ال َّي ُ

یبنعق،امکل،اوبرکب،اقعقع،زدینباملس،رضحتیمسومیلاوبرکبےسرفاتیےہہکرضحتاقعقعافرزدینباملسےناوکندیعسنب
ابیسمل ےک اپس ہیدرایتف رکےن ےک ےیل اجیھبہک احتسمہض وعرتلسغےسیکرکےدیعس ےن وجاب دایہک اکیرہظ ےس دفرسے
رہظکتےکےیللسغرکےافر(درایمؿیکابیق)رہامنزےکےیلفوضرکےافرارگوخؿتہبآےئوتڑپکےاکوگنلٹابدنھےل
اوبداؤدےتہکںیہہکانبرمع افراسننب امکلےسیھبرمفیےہہکاکیرہظےسدفرسےرہظ کتےکےیللسغرکےافرداؤدف
اعمص ےن یھب رطبقی یبعش وباہطس اکی وعرت ع  ریمق ع  اعہشئ ایس رطح رفاتی ایک ےہ رگمداؤد یک رفاتی ںیم لک ویؾ اک ظفل اہک
ےہافراعمصےنرہرہظےکفتقافریہیوقؽےہاس منبدبعاہلل،نسحرصبی،افراطعءاکاوبداؤدےتہکںیہہکاامؾامکلےناہکےہ
ہک ںیماتھجمسوہںہکدیعس نبابیسملیکرفاتیویںوہیگلسغرکے اکی رہط ےسدفرسے رہطاںیمسرافی وکفمہوہایگ انچہچن
وسمرنبدبعااملکلنبدیعسنبدبعارلنمحنبریوبعےننمرہطاٰیلرہطرفاتیایکےہولوگںےناوکسنمرہظاٰیلرہظرکڈاال
رافی  :یبنعق،امکل،اوبرکب،اقعقع،زدینباملس،رضحتیمسومیلاوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضرہرفزلسغایکرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضرہرفزلسغایکرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 303

راوی  :احنس بً حيبلً ،بساہلل بً ىنیر ،محنس بً ابی اسناًيل ،محنس بً راطس ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

ِم
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ى َُنیِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ََبٔی إ ٔ ِس َنٌٔي َل َوص َُو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرا ٔط ٕس ًَ ًِ َم ٌِ٘ ٔ ٕل ا ِل َد ِث ٌَ ٔ ِّ
اؿ ُة إٔذَا ا ِن َ٘ َضی َح ِي ُـ َضا اُِ َت َشل َِت ک ُ َّل یَ ِوو ٕ َو َّات َد َذ ِت ُػو َٓ ّة ٓ َٔيضا َس ِن ًْ ََ ِو َزیِ ْت
ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َٗا َل ا ِل ُن ِش َت َح َ
ادمحنبلبنح،دبعاہللنبریمن،دمحمنبایباامسلیع،دمحم نبرادش،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیہکبجاحتسمہضاکزامہنضیح
ذگراجےئوتفہرہرفزلسغرکےافراکیڑپکایھگایلیتںیمرترکےکرشاگمہرپرھکےل
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاہللنبریمن،دمحمنبایباامسلیع،دمحمنبرادش،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضاایؾرہطںیملسغایکرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضاایؾرہطںیملسغایکرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 304

راوی ٌٗ :ييیً ،بسالٌزیز ،محنس بً ًثناٌ ےن ٗاسه بً محنس

اٌ ََى َّ ُط َسأ َ َل ا ِل َ٘اس َٔه بِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
َ َ
ل فٔی اْلِ َیَّاو ٔ
ا ِل ُن ِش َت َح َ
ل َٓت َُؼل ِّی ث ُ َّه َا ِِ َت ٔش ُ
رقائ َٔضا ث ُ َّه َا ِِ َت ٔش ُ
اؿ ٔة َٓ َ٘ا َل َت َس َُ الؼَّ ََل َة َیَّ َاو َ ِ َ
یبنعق،دبعازعلسی،دمحمنبامثعؿےناقمسنبدمحمےساحتسمہضےکقلعتمدرایتفایکوتاوہنںےنرفامایہکفہاایؾضیحںیمامنزوھچڑ
دےرھپ(بجاایؾضیحذگراجںیئوت)لسغرکےکامنززپےھافررھپاایؾ(رہط)ںیملسغرکیترےہ(اایؾرہطںیملسغیکاتدیک

العًاجےہرشتاعیںیہن)
رافی  :یبنعق،دبعازعلسی،دمحمنبامثعؿےناقمسنبدمحم

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

احتسمہضرہامنزےکےیلفوضرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضرہامنزےکےیلفوضرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 305

راوی  :محنس بً مثىی ،ابً ابی زعی ،محنس ،بً ًنزو ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ٓاكنہ بيت حبيع

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََب ٔی ًَس ٓ ٕ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ
ٔی ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی بِ ًَ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَىٔی ابِ ًُ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ
َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ ََبٔی ُحب َ ِي ٕع ََى َّ َضا کَاى َ ِت ُا ِش َت َح ُ
اٌ َز ُو ا ِل َح ِي ٔف َٓإٔى َّ ُط َز ْو ََ ِس َوزُ
اق َٓ َ٘ا َل ل ََضا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ک َ َ
خ َٓ َت َو َّؿئٔی َو َػل ِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َو َح َّسثَ َيا بٔطٔ
اٌ ذَل ٔ َ
ک َٓأ َ ِم ٔشکٔی ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا ک َ َ
ي ٌُِ َز ُٖ َٓإٔذَا ک َ َ
اٌ ِاْل َ ُ
ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ئ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب َو ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َٓاك َٔن َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ُرو ٔ َی ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ٔی حِٔٔوّ ا َٓ َ٘ا َل ًَ ًِ ُ ِ
ف َٗا َل ا ِل ٌَ ََل ُئ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََ ِو َٗ َٔ ُط ُط ٌِ َب ُة ًَل َی ََبٔی َج ٌِ َفٕ َت َو َّؿأ ُلٔکُلِّ َػ ََلة ٕ
ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ََبٔی َج ٌِ َ ٕ
دمحم نبینثم،انبایبددی،دمحم ،نبرمعف،انباہشب،رعفہنب زریب،رضحتافہمطتنبشیبحےسرفاتیےہ ہکاوکن ااحتسہضاکوخؿ
آاتاھت وتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایہک بجضیح اکوخؿآات ےہ وتفہ ایسہوہاتےہ افراچہپؿایل اجاتےہسپ
بج ااسی وہ وت امنز وھچڑ دف افر دفرسی رطح اک وخؿ آےن ےگل وت فوض رک ےک امنز زپےھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ٰینثم ےن ایبؿ ایک ہک
بجانبددیےنمہےسہیدحثیظفحایبؿیکوتاںیمسع رعفہع اعہشئریضاہللاہنعاہکاوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیالعءنب
ابیسمل افر ہبعش ےس وبا ہطس مکح ع  ایب رفعج یھب رمفی ےہ العء نب ابیسمل ےن وت اس دحثی وک رموفًاع ایبؿ ایک ےہ افر ہبعش ےن
وموق اںیمسہیےہہکفہرہامنزےکےیلفوضرکے
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدیع،دمحم،نبرمعف،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتافہمطتنبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضوکرہامنزےکفتقفوضرکانرضفریںیہنرگمہیہکبجوکیئدحثالقحوہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکفتقفوضرکانرضفریںیہنرگمہیہکبجوکیئدحثالقحوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 306

راوی  :زیاز بً ایوب ،ہظيه ، ،ابوبْش ،حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ

يـ ِت َٓأ َ َم َز َصا ال َّي ٔي ُّی
وب َح َّسث َ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا ََبُو بٔ ِ ٕ
يب َة ب ٔ ِي َت َج ِح ٕع ا ِس ُت ٔح َ
ْش ًَ ًِ ً ِ ٔ
ٔرک َمةٔ ََ ٌَّ َُوَّ َحب ٔ َ
َح َّسثَ َيا زٔ َیازُ بِ ًُ ََ ُّی َ
َّ
َ َ
َّ َ
ک َت َو َّؿأ َ ِت َو َػ َّل ِت
ل َو ُا َؼل ِّی َٓإ ٔ ٌِ َرََ ِت َط ِيئّا ٔم ًِ ذَل ٔ َ
رقائ َٔضا ث ُ َّه َا ِِ َت ٔش ُ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ ٌِ َت ِي َتو َٔز َیَّ َاو َ ِ َ
زاید نب اویب ،میشہ ، ،اوبرشب ،رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شیبح وک ااحتسہض اک وخؿ آای وت اںیہن یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن مکحدایہکفہاےنپاایؾ ضیح ںیمااظتنررکےرھپلسغرک ےکامنززپھےل افرارگاےس دحثںیمےس
ھچکوسحمسوہوتفوضرکےکامنززپےھ

رافی  :زایدنباویب،میشہ،،اوبرشب،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضوکرہامنزےکفتقفوضرکانرضفریںیہنرگمہیہکبجوکیئدحثالقحوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 307

راوی ً :بسالنلک ،بً طٌيبً ،بساہلل بً وہب ،ليث ،حرضت ربيٌہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخبَرَىَا َّ
اؿ ٔة
اٌ ََل یَ َزی ًَل َی ا ِل ُن ِش َت َح َ
يٌ َة ََىَّطُ ک َ َ
الل ِي ُث ًَ ًِ َرب ٔ َ
يب َضا َح َس ْث َُیِرُ َّ
السو ٔ َٓ َت َو َّؿأ ُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا َٗ ِو ُل َمال ٔ ٕک َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََى َ ٕص
ُو ُؿوئّا ً ٔ ِي َس کُلِّ َػ ََلة ٕإ ٔ ََّل ََ ٌِ ي ُٔؼ َ
دبعاکلمل ،نب بیعش ،دبعاہلل نب فبہ ،ثیل ،رضحت رہعیب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ احتسمہض رپ رہ امنز ےک ےیل فوض
رضفریںیہنےتھجمس ےھتاالہیہکاوکسااحتسہضےکوساوکیئدحثالقحوہاجےئوتفوضرکےاوبداؤدےتہکںیہہکیہیامکلنباسناک
وقؽےہ
رافی  :دبعاکلمل،نببیعش،دبعاہللنبفبہ،ثیل،رضحترہعیبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضیحےساپکوہےنےکدعبزردیایریتیگاکاابتعرںیہن
ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےساپکوہےنےکدعبزردیایریتیگاکاابتعرںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 308

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازٗ ،تازہ ،او ہذیل ،حرضت او ًليہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ََ ِخب َ َرىَا َح َّنا ْز ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َ ُ ِّو ا ِل ُض َذیِ ٔل ًَ ًِ َ ُ ِّو ًَ ٔل َّي َة َوکَاى َ ِت بَا َي ٌَ ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ

الل ِضز ٔ َط ِيئّا
ف َة َب ٌِ َس ُّ
َو َس َّل َه َٗال َِت َُّ ٛيا ََل َن ٌُ ُّس ا ِلِ ُٜس َر َة َو ُّ
الؼ ِ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اتقدہ،اؾذہلی،رضحتاؾہیطعوہنجںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھترپتعیبیکیھتااکنایبؿےہ
ہکمہضیحےسرفاتغےکدعبزردایایٹمےلرگنیکروطتبھچکہنےتھجمسےھت(ینعیاوکسضیحںیمامشرںیہنرکےتےھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اتقدہ،اؾذہلی،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےساپکوہےنےکدعبزردیایریتیگاکاابتعرںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 309

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،ایوب ،محنس بً سیریً ،حرضت او ًليہ رضی اہلل ًيہا

یً ًَ ًِ َ ُ ِّو ًَ ٔل َّي َة بٔنٔ ِثلٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َ ُ ُّو ا ِل ُض َذیِ ٔل ه ٔ َی
وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ََ ِخب َ َرىَا ََ ُّی ُ
اس ُه َز ِو ٔج َضا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ
َحٔ َِؼ ُة ب ٔ ِي ُت سٔیر ٔ َ
یً ک َ َ
اٌ ابِيُ َضا ا ِس ُن ُط ص َُذیِ ْل َو ِ
دسمد ،اامسلیع ،اویب ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع ےس ایسرطح رمفی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اؾ ذہلی ہصفح
تنبریسنیںیہاےکنزلےکاکانؾذہلیافروشرہاکانؾدبعارلنمحاھت
رافی  :دسمد،الیعمس،اویب،دمحمنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضےسااکسوشرہامجعرکاتکسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضےسااکسوشرہامجعرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 310

راوی  :ابزاہيه بً خالس ،مٌلی بً ميؼورً ،لی بً مشہز ،طيبانی ،حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ُم ٌَلَّی بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َّ
يب َة
الظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ًِ ً ِ ٔ
ٔرک َم َة َٗا َل کَاى َ ِت َ ُ ُّو َحب ٔ َ

ُا ِش َت َح ُ
اٌ ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل ََل َی ِزؤی ًَ ِي ُط
اٌ َز ِو ُج َضا َي ِِظَ ا َصا َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َٗا َل َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن ُم ٌَلَّی َٔ َ٘ ْة َوک َ َ
اق َٓک َ َ
ی
اٌ یَ ِي ُوزُ فٔی ال َّزَِ ٔ
ْٔلَىَّطُ ک َ َ
اربامیہ نب اخدل ،معلی نب وصنمر ،یلع نب رہسم  ،نابین ،رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح احتسمہض ںیھت افر
اےکنوشرہاؿےستبحص(امجع)رکےتےھتاوبداؤدےتہکںیہہکییحینبنیعمےنمعلیوکہقثرقاردایےہرگماامؾادمحانبلبنحاؿ

ےسرفاتیںیہنرکےتےھتویکہکنفہایقسںیمدلخرےتھکےھت
رافی  :اربامیہنباخدل،معلینبوصنمر،یلعنبرہسم ،نابین،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضےسااکسوشرہامجعرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 311

راوی  :احنس بً ابی ْسیخً ،بساہلل بً جہه ،حنيہ بيت جحع

ٔرک َم َة ًَ ًِ
ْسیِ ٕخ الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل َح ِض ٔه َح َّسث َ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ََبٔی َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُ َ
اٌ َز ِو ُج َضا یُ َحا ٔم ٌُ َضا
َح ِن َي َة ب ٔ ِيتٔ َج ِح ٕع ََى َّ َضا کَاى َ ِت ُم ِش َت َح َ
اؿ ّة َوک َ َ
ادمح نب ایب رسجی ،دبعاہلل نب مہج،ب ہن تنبشحج ےس رفاتی ےہہک فہ احتسمہض ںیھت افر یس احتل ںیم اؿ ےک وشرہ اؿ ےس امجع
رکےتےھت
رافی  :ادمحنبایبرسجی،دبعاہللنبمہج،ب ہنتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افنسیکدمتاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
افنسیکدمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 312

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیرً ،لی بً ًبساَلًلی ،ابوسہل ،حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص ََ ِخب َ َرىَا ُزصَی ِ ْر َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ ََبٔی َس ِض ٕل ًَ ًِ ُم َّش َة ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت کَاى َ ِت
ال ُّئ ََشا ُئ ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َا ِ٘ ٌُ ُس َب ٌِ َس نَٔٔاس َٔضا ََ ِر َبٌٔی َن َی ِو ّما ََ ِو ََ ِر َبٌٔی َن ل َِي َل ّة َو َُّ ٛيا ى َ ِللٔی
ًَل َی ُو ُجوصٔ َيا ا ِل َو ِر َض َا ٌِىٔی ٔم ًِ ا ِلکَل َٕٔ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،یلع نب دبعاال یلع ،اوبلہس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنعےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن
ںیم افنس فایل وعرںیت زیگچ ےک دعب اچسیل راںیت ت یتھٹ ںیھت (ینعی اؿ دونں ںیم امنز ںیہن زپیتھ ںیھت) (اؾ ہملس ریض اہلل اہنع
رفامیتںیہہک)مہوعرںیتاھجںیئدفررکےنےکےیلاےنپہنمرپفرس(اکیوخوبشداراھگس)المرکیتںیھت
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،یلعنبدبعاالیلع،اوبلہس،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
افنسیکدمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 313

راوی  :حشً بً یحٌی  ،محنس بً حاته ،حيیً ،بساہلل بً مبارک ،یوىص بً ىآٍٛ ،ثیر بً زیاز ،حرضت اززیہ ُم َّشہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َی ِحٌَی ََ ِخب َ َرىَا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٕٔه َي ٌِىٔی حُ ِّيی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ َٛثٔیر ٔ

بِ ًٔ زٔ َیاز ٕ َٗا َل َح َّسثَ ِتىٔی اْلِ َ ِززٔیَّ ُة َي ٌِىٔی ُم َّش َة َٗال َِت َح َح ِح ُت ٓ ََس َخل ُِت ًَل َی َ ُ ِّو َسل ََن َة َٓ ُ٘ل ُِت یَا َُوَّ ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن إ ٔ ٌَّ َس ُن َز َة بِ ًَ
ئ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ُج ِي ُس ٕب َیأ ِ ُمزُ ال ِّي َشا َئ َي ِ٘ـٔی َن َػ ََل َة ا ِل َن ٔح ٔ
يف َٓ َ٘ال َِت ََل َي ِ٘ـٔی َن کَاى َ ِت ا ِل َن ِزََةُ ٔم ًِ ن َٔشا ٔ
ض َٗا َل ُم َح َّن ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ
ض ََ ِر َبٌٔی َن ل َِي َل ّة ََل َیأ ِ ُمزُ َصا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ َ٘ َـا ٔ
ئ َػ ََلة ٔ ال ِّئَا ٔ
َا ِ٘ ٌُ ُس فٔی ال ِّئَا ٔ
اس ُن َضا ُم َّش ُة تُِٜى َی َُوَّ بُ َّش َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٛثٔیرُبِ ًُ زٔ َیاز ٕ ُِ ٛي َي ُت ُط ََبُو َس ِض ٕل
َحات ٕٔه َو ِ
نسح نب ییحی ،دمحم نب احمت ،یبح ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن نب انعف ،ریثک نب زاید ،رضحت ازدہی مُ َّسہ ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک
ںیمجحوکیئگوترضحتاؾہملسریضاہللاہنعیک یتمںیماحرضوہیئافررعضایکہکاےاؾاوملنینم!رمسہنبدنجبریضاہلل
ہنعوعروتںےکزامہنضیحیکامنزںیوپریرکےناکمکحدےتیںیہ(آیکپایکراےئےہ؟)اوھنںےنرفامایہکہنزپ۔ںی ویکہکنوضحر
یلص اہلل ہیلعفآہلفملسیک ازفاج ںیم ےس وکیئ احتلِافنس ںیم اچسیل راںیت یھٹیب ریتہ افرآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اوکس احتلِ
افنسیکامنزںیوپریرکےناکمکحںیہندےتیےھتدمحمنبتحےتہکںیہہکریثکنبزایدیکتینکاوبلہسےہ
رافی  :نسحنبییحی،دمحمنباحمت،یبح،دبعاہللنبابمرک،ویسننبانعف،ریثکنبزاید،رضحتازدہیمُ َّسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخؿضیحوکدوھےنایلسغضیحاکرطہقی
ابب  :اپیکاکایبؿ
وخؿضیحوکدوھےنایلسغضیحاکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :محنس بً ًنزو ،سلنہ ،ابً ٓـل ،محنس ،ابً اسح ،ٙسلامیٌ بً سحيه ،حرضت اميہ بيت ابی ػلت رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو الزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِلٔ َِـ ٔل ََ ِخب َ َرىَا ُم َح َّن ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُس َح ِي ٕه
ًَ ًِ َ ُ َم َّي َة ب ٔ ِيتٔ ََبٔی الؼَّ لِتٔ ًَ ًِ ا ِم َزََة ٕ ٔم ًِ بَىٔی َُٔٔارٕ َٗ ِس َس َّنا َصا لٔی َٗال َِت ََ ِر َز َٓىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی
َ
يب ٔة َر ِحلٔطٔ َٓإٔذَا ب ٔ َضا
الؼ ِبحٔ َٓأىَا َر َوىَزَ ِل ُت ًَ ًِ َح٘ ٔ َ
َح٘ ٔ َ
يب ٔة َر ِحلٔطٔ َٗال َِت ٓ ََواہللٔ ل َِه یَزَ ِل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی ُّ

اس َت ِح َي ِي ُت َٓ َل َّنا َرََی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َز ْو ٔمىِّی َٓکَاى َ ِت ََ َّو ُل َح ِي َـ ٕة ح ِٔـت َُضا َٗال َِت َٓ َت َ٘ب َِّـ ُت إلٔ َی ال َّيا َٗ ٔة َو ِ
َما بٔی َو َرََی َّ
الس َو َٗا َل َما ل َٔک ل ٌََ َّل ٔک َنٔ ِٔشتٔ ُٗل ُِت َن ٌَ ِه َٗا َل َٓأ َ ِػلٔهٔی ٔم ًِ َن ِٔ ٔش ٔک ث ُ َّه ُخ ٔذی إٔى َ ّ
َاطؤی
ائ ٔم ًِ َما ٕئ ٓ ِ َ

يب َة ٔم ًِ َّ
السو ٔ ث ُ َّه ًُوزٔی ل ٔ َن ِز َٛب ٔ ٔک َٗال َِت َٓ َل َّنا َٓ َتحَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اب ا ِل َح٘ ٔ َ
ٓ ٔيطٔ ٔم ِل ّحا ث ُ َّه اُِ ٔشلٔی َما ََ َػ َ

َو َس َّل َه َخ ِيب َ َر َر َؿ َذ َل َيا ٔم ًِ ا ِلٔ َِي ٔئ َٗال َِت َوکَاى َ ِت ََل َت َّل َّضزُ ٔم ًِ َح ِي َـ ٕة إ ٔ ََّل َج ٌَل َِت فٔی كَ ُضورٔصَا ٔم ِل ّحا َوََ ِو َػ ِت بٔطٔ ََ ٌِ یُ ِح ٌَ َل فٔی
ُ ُِشل ٔ َضا ح ٔی َن َما َت ِت

دمحم نبرمعف ،ہملس ،انب لضف ،دمحم ،انب ااحسؼ ،امیلسؿ نب میحس ،رضحت اہیم تنب ایب تلص ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوکن ینب
افغر یک اکی وعرت ےن اتبای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم افٹن رپ واجفہ ےک ےلھچپ ہصح رپ اےنپ ےھچیپ اھٹب ایل سپ
 یایکمسق آپ حبصےک فتق اکی اقمؾ رپارتےافرافٹن وکاھٹبای وتںیم یھب ےچینارتی سپااچکن ںیم ےنداھکی ہک ذقئبِہ رپریما
وخؿ ضیح اگل وہا ےہ افر ہی ریما الہپ ضیح اھت ںیم رشؾ ےک امرے افٹن ےس ٹمچ یئگ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ِ
ریماہیاحؽداھکیافروخؿرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکک رزپیوترفامایاشدیےھجتضیحآایگےہ؟ںیمےناہکاہں!آپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اےنپ آوکپدرتس رکےل رھپ اکی ربنت ںیم اپین ےل رک اس ںیم کمن الم افر ذقئبِہ ںیم وج وخؿ گل ایگ ےہ
امؽ
اوکس دوھ ڈاؽ افر رھپ اس ذقئبِہ رپ وسار وہ اج اس وعرت اک ایبؿ ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ وک حتف ایک وت ِ
تمینغ ںیم ےس ھچک ہصح ںیمہ یھب اطع رفامای رھپ فہ وعرت بج یھب ضیح ےس اپیک احلص رکیت وت اپین ںیم کمن المای رکیت افر بج
رمےنیگلوتفتیصیکہکےھجمالہنےنےکےئلاپینںیمکمنرضفرالمان

رافی  :دمحمنبرمعف،ہملس،انبلضف،دمحم،انباقحس،امیلسؿنبمیحس،رضحتاہیمتنبایبتلصریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وخؿضیحوکدوھےنایلسغضیحاکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،سَلو بً سليه ،ابزاہيه بً مہاجز ،ػٔيہ بيت طيبہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا سے روایت
ےہ ٛہ اسناء بيتٔ ابوبرک

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ََ ِخب َ َرىَا َس ََّل ُو بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
ل إ ٔ ِح َساىَا إٔذَا ك َ ُض َز ِت ٔم ًِ
ٕ َا ِِ َت ٔش ُ
َز َخل َِت ََ ِس َنا ُئ ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َِ ٛي َ

ل َرَِ َس َضا َو َت ِس ُلُٜطُ َحًَّی َی ِبلُ َّ ا ِل َنا ُئ َ ُ ُػو َل َط ٌِزٔصَا ث ُ َّه ُأٔي ُف ًَل َی
ا ِل َن ٔح ٔ
يف َٗا َل َتأ ِ ُخ ُذ س ِٔس َر َصا َو َمائ َ َضا َٓ َت َو َّؿأ ُث ُ َّه َا ِِ ٔش ُ
ِ
ٕ ََ َت َل َّضزُ ب ٔ َضا َٗال َِت ًَائٔظَ ُة ٓ ٌََ َزٓ ُِت َّال ٔذی یَِٜىٔی ًَ ِي ُط
َج َش ٔس َصا ث ُ َّه َتأ ُخ ُذ ٔ َِف َػ َت َضا َٓ َت َّل َّضزُ ب ٔ َضا َٗال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َِ ٛي َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت ل ََضا َتت َ َّبٌٔی َن ب ٔ َضا آثَ َار َّ
السو ٔ
امثعؿنبایبہبیش،السؾنبمیلس،اربامیہنباہمرج،ہیفصتنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاامسءتنبِاوبرکب
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس آںیئ افر وپاھچ ای روسؽ اہلل! بج مہ ںیم ےس وکیئ ضیح ےس اپک وہ اجےئ وت لسغ سک
رط ح رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریبی ےکوتپں اک اپین رکیل ےلہپ فوض رک رھپوخب لم رک رس وک دوھ ،اہیں کت ہک
اپینابولںیکڑجفںکتچنہپ اجےئرھپاسرےدبؿرپاپیناہب رھپاانپرِفہصرکیلاسےساپیکاحلصرک اہکایروسؽاہلل!رِفہصےس
ےسیکاپیکاحلص رکفں؟رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکںیمفہابتھجمسیئگوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااشرات
رفامیئیھتوتںیماامسءےسدہکایہکاہجںوخؿاگلوہاےساصػرکڈاؽ
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،السؾ نب میلس ،اربامیہ نب اہمرج ،ہیفص تنب ہبیش ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اامسء
تنبِاوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وخؿضیحوکدوھےنایلسغضیحاکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :مشسز ،بً مرسہس ،ابوًواىہ ،ابزاہيه بً مہاجز ،ػٔيہ بيت طيبہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َک ِت
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ُز بِ ًُ ُم َ ِ
رسصَ ٕس ََ ِخب َ َرىَا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا َذ َ َ
ن َٔشا َئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓأَث ِ َي ِت ًَل َِيضًَّٔ َو َٗال َِت َل ُضًَّ َم ٌِزُوّٓا َو َٗال َِت َز َخل َِت ا ِم َزََ ْة ٔم ِي ُضًَّ ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

َّ
ؾ َي ُ٘و ُل َ ِرق َػ ّة
اٌ ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اٌ ََبُو ًَ َواى َ َة َي ُ٘و ُل ٔ َِف َػ ّة َوک َ َ
َف َػ ّة ُم َن َّش َّ ٜة َٗا َل ُم َش َّس ْز ک َ َ
ٓ ََذ َ َ
َک َم ٌِ َيا ُظ إَٔل ََى َّ ُط َٗا َل ٔ ِ

دسمد نب رسمدہ ،اوبوعاہن ،اربامیہ نب اہمرج ،ہیفص تنب ہبیش ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ااصنری وعروتں اک ذرک ایک وت ایکن
رعتفییکافررفامایہکمہبسرپااکناشحؿےہ اؿںیمےساکی وعرتروسؽاہللےکاپسآیئافررھپدنمرہجابالدحثیایبؿ
یکرگماںیمساانتااضہفےہہکرِفہصکشماگلوہاوہ دسمدےتہکںیہہکاوبوعاہنےنرِفہصافراوباالوحصےنرقہصرفاتیایکےہ
رافی  :دسمد،نبرسمدہ،اوبوعاہن،اربامیہنباہمرج،ہیفصتنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وخؿضیحوکدوھےنایلسغضیحاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 317

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہ ،ابزاہيه ،ابً مہاجز ،ػٔيہ ،بيت طيبہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َضا ٔجز ٕ ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة ًَ ًِ
اٌ
ٕ ََ َت َل َّضزُ ب ٔ َضا َٗا َل ُس ِب َح َ
ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ََ ِس َنا َئ َسأَل َِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل ٔ َِف َػ ّة ُم َن َّش َّ ٜة َٗال َِت َِ ٛي َ
ٔ
ِ
َ
یً ََ ِح َش ًَ
یً َمائ َ ٔک َٓ َت َّلضَّز ٔ َ
اس َتتر ٔی ب ٔ َث ِو ٕب َو َزا َز َو َسأ َل ِت ُط ًَ ًِ ا ِل ُِ ِش ٔل ٔم ًِ ا ِل َح َيابَ ٔة َٓ َ٘ا َل َتأ ُخ ٔذ َ
اہللٔ َت َلضَّزٔی ب ٔ َضا َو ِ
وٌ َرَِس ٔ
الل ُضورٔ َوََبِ َل َِ ُط ث ُ َّه َا ُؼبِّی َن ًَل َی َرَِس ٔ
ٔک ث ُ َّه ُأٔيـٔی َن ًَل َِي ٔک ا ِل َنا َئ َٗا َل
ٔک ا ِل َنا َئ ث ُ َّه َت ِس ُلٜٔي َي ُط َحًَّی یَ ِبلُ َّ ُط ُؤ َ
ُّ
َو َٗال َِت ًَائٔظَ ُة ن ٌِٔ َه ال ِّي َشا ُئ ن َٔشا ُئ اْلِ َ ِن َؼارٔ ل َِه َی ًِ ُٜیَ ِن َي ٌُ ُضًَّ ا ِل َح َيا ُئ ََ ٌِ َي ِشأ َ ِل ًَ ًَ ًِ ِّ
یً َوََ ٌِ یَ َتٔ ََّ٘ ِض ًَ ٓ ٔيطٔ
الس ٔ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اربامیہ ،انب اہمرج ،ہیفص ،تنب ہبیش ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اامسء ےن یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک اس ےک دعب یلہپ دحثی یک رطح ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشم اگل وہا رفہص وت
اامسءےناہکہکںیماسےسےسیکافصیئاحلصرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاحبسؿاہللاسےسافصیئاحلصرک(افر
ہیہکرک)رہچےوکڑپکےےساپھچایلاسدحثیںیمہیااضہفافرےہہکاوہنںےنلسغانجتبےکابرےںیمدرایتفایکوتآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اپین ےل رک وخب ایھچ رطح اپیک احلص رکف رھپ اےنپ رس رپ اپین ڈاؽ رک ولم اہیں کت ہک اپین

ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رھپ اےنپ دبؿ رپ اپین اھب ول رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ااصنری وعرںیت ڑبی ایھچ ںیھت
اںیہندنیاکہلئسمدرایتفرکےنایایکستقیقحوکےنھجمسںیم(وھجیٹ)رشؾفایحامعنہنوہیتیھت
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اربامیہ،انباہمرج،ہیفص،تنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ممیتاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 318

راوی ً :بساہلل بً محنس ،ابومٌاویہً ،ثناٌ بً ابی طيبہً ،بسہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة ح و َح َّسث َ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب َسةُ ا ِل َن ٌِى َی َواح ْٔس ًَ ًِ
اسا َم ٌَ ُط فٔی
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َب ٌَ َث َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ُ َس ِي َس بِ ًَ ُح َـیِر ٕ َوَُى َ ّ
صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َ
َّ
ک َلطُ
َکوا ذَل ٔ َ
رض ِت الؼَّ ََلةُ ٓ ََؼ َّل ِوا بٔ َِی ِر ٔ ُو ُؿو ٕئ َٓأ َت ِوا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََذ َ ُ
كَل َٔب ٗ ٔ ََل َزة ٕ ََ َؿل ِت َضا ًَائٔظَ ُة َٓ َح َ َ
ُ
َّ
ُ
َ
رکصٔي َي ُط إ ٔ ََّل َج ٌَ َل اہللُ
َٓأىِزٔل َِت آیَ ُة الت َي ُّن ٔه َزا َز ابِ ًُ نُٔ َِي ٕل َٓ َ٘ا َل ل ََضا َ َس ِي ُس بِ ًُ حُ َـیِر ٕ یَ ِز َح ُن ٔک اہللُ َما ىَزَ َل ب ٔ ٔک َ ِم ْز َت ِ َ

َف ّجا
لٔل ُِن ِشلٔنٔی َن َول َٔک ٓ ٔيطٔ َ َ

دبعاہللنبدمحم،اوباعمفہی،امثعؿنبایبہبیش،دبعہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناھدینبریضحافراؿےکاسھتدافرولوگںوکاساہریکالتشںیمرفاہنرفامایوج(دفراؿرفس)رضحتاعہشئریضاہللاہنعےس
مگ وہ ایگ اھت (اس دفراؿ) امنز اک فتق آ ایگ (افر اپین ںیہن اھت اس ےیل) اؿ ولوگں ےن فوض ےک ریغب یہ امنز زپھ یل بج ہی ولگ یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسولٹ رکآےئوتاسفاہعق اکذرکایکاسرپممیتیکآتی انزؽوہیئرضحتاھدینبریضحےنرضحت
اعہشئریضاہللاہنعےساہکہکاہللاعتیلآپرپرمحرفامےئبجیھب وکیئایسیابتشیپآیتےہوجآپےکےیلانوگاریاکببسوہ
وتاہللاعتیلآپےکےیلافر(آپےکلیفطںیم)امتؾاملسمونںےکےیلاںیمسرتہبیافرآاسیندیپارفامداتیےہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اوباعمفہی،امثعؿنبایبہبیش،دبعہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول
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راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہابً ،بيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ ،حرضت ًنار بً یاْس رضی
اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ

اٌ یُ َح ِّس ُث ََى َّ ُض ِه َت َن َّش ُحوا َوص ُِه َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔالؼَّ ٌٔي ٔس ل ٔ َؼ ََلة ٔ
َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ َی ٔ ٕ
اْس ََى َّ ُط ک َ َ
خی
َرضبُوا بٔأ َ ُِّٔ ٛض ٔ ِه الؼَّ ٌ َ
َرضبُوا بٔأ َ ُِّٔ ٛض ٔ ِه الؼَّ ٌ َ
ٔيس ث ُ َّه َم َش ُحوا ُو ُجوصَ ُض ِه َم ِش َح ّة َواح َٔس ّة ث ُ َّه ًَا ُزوا ٓ ََ
ٔيس َم َّز ّة َ ُ ِ َ
ا ِل َٔ ِحز ٔ ٓ َ َ
ٓ ََن َش ُحوا بٔأَیِسٔیض ٔ ِه ک ُ ِّل َضا إلٔ َی ا ِل َن َيأ ٔ ٛب َو ِاْلبَا ٔن ٔم ًِ ب ُ ُلو ٌٔ ََیِسٔیض ٔ ِه
ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک احصہبرکاؾ ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک وموجدیگ افر م تی ںیمامنز رجف ےک ےیل اپک یٹم ےس ممیت ایک اس رطہقی رپ ہک
اوہنں ےن یٹم رپاہھت امر رک اکی رمہبت ہنم رپ ریھپا رھپدفرسی رمہبتیٹم رپ اہھت امررک اےنپدفونں اہوھتں رپ ریھپایل ،ینعی دنکوھں
کتافرےچینےسولغبںکت
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 320

راوی  :سلامیٌ بً زاؤزً ،بسالنلک ،بً طٌيب ،حرضت ابً وہب

َرضبُوا
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ َوصِبٕ ى َ ِح َو َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َٗ َاو ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
وٌ ٓ َ َ
َ
َک ا ِل َن َياَ ٔ ٛب َو ِاْلبَ َان َٗا َل ابِ ًُ َّ
الل ِيثٔ إلٔ َی َما ٓ َِو َٚ
اب َول َِه َي ِ٘ب ٔ ُـوا ٔم ًِ التُّ َر ٔ
بٔأ ُِّٔ ٛض ٔ ِه التُّ َر َ
َک ى َ ِح َو ُظ َول َِه َی ِذ ُ ِ
اب َط ِيئّا ٓ ََذ َ َ
ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ی ِ ٔن
امیلسؿنبداؤد،دبعاکلمل،نببیعش،رضحتانبفبہےسیہیدحثی(اکیدفرسیدنسےکاسھت)رمفیےہاسںیمےہہک
املسمونںےنڑھکےوہرکاےنپاہھتیٹمرپامرےاسرطحرپہکاوہنںےنیٹمذرایھبںیہنیلرھپاملبقیکدحثییکرطحذرکایک
رگمدنکوھںافرولغبںکتحسمرکےناکذرکںیہنایکانبثیلےناہکہکاوہنںےنوینہکںےکافرپکتحسمایک

رافی  :امیلسؿنبداؤد،دبعاکلمل،نببیعش،رضحتانبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 321

راوی  :محنس بً احنس بً ابوخلٕ ،محنس بً یحٌی  ،يٌ٘وب ابوػالح ،حرضت ًنار بً یاْس رضی اہلل ًيہ

وب ََ ِخب َ َرىَا ََبٔی ًَ ًِ
آخ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََ ِح َن َس بِ ًٔ ََبٔی َخل َٕٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَی ال َّي ِي َشابُور ُّٔی فٔی َ ٔ
یً َٗالُوا َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
اْس ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ض ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ یَ ٔ ٕ
َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

رع َض بٔأ َ َّو ََل ٔ
ک َحًَّی
َو َس َّل َه َ َّ
اض ابِتٔ َِا َئ ً ٔ ِ٘ ٔسصَا ذَل ٔ َ
ت ا ِل َح ِي ٔع َو َم ٌَ ُط ًَائٔظَ ُة َٓا ِن َ٘ َل ٍَ ً ٔ ِ٘ ْس ل ََضا ٔم ًِ َجزِ َٔ هَ َٔارٔ َٓ ُحب ٔ َص ال َّي ُ
اض َول َِي َص َم ٌَ ُض ِه َمائْ َٓأَىِزَ َل اہللُ َا ٌَال َی
ََ َؿا َئ ا ِل َٔ ِحزُ َول َِي َص َم ٍَ ال َّيا ٔ
ض َمائْ َٓ َت َِي ََّى ًَل َِي َضا ََبُو بَ ِرکٕ َو َٗا َل َح َب ِشتٔ ال َّي َ
ًَل َی َر ُسولٔطٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُر ِخ َؼ َة ال َّت َل ُّضز ٔبٔالؼَّ ٌٔي ٔس َّ
وٌ َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اللي ِّٔب َٓ َ٘ َاو ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
َّ
اب َط ِيئّا ٓ ََن َش ُحوا ب ٔ َضا ُو ُجو َص ُض ِه َوََیِ ٔس َی ُض ِه إلٔ َی
َرضبُوا بٔأَیِسٔیض ٔ ِه إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
ق ث ُ َّه َر َٓ ٌُوا ََیِ ٔسیَ ُض ِه َول َِه َي ِ٘ب ٔ ُـوا ٔم ًِ التُّ َر ٔ
َو َسل َه ٓ َ َ

اض َٗا َل
ا ِل َن َيأ ٔ ٛب َو ٔم ًِ ب ٔ ُلو ٌٔ ََیِسٔیض ٔ ِه إلٔ َی ِاْلبَا ٔن َزا َز ابِ ًُ َی ِحٌَی فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َل ابِ ًُ ٔط َض ٕ
اب فٔی َحسٔیثٔطٔ َو ََل َي ٌِ َتبٔرُ ب ٔ َض َذا ال َّي ُ
ََک یُوى ُُص َو َر َوا ُظ َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی
ک َر َوا ُظ ابِ ًُ إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َل ٓ ٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ
ََک َ ِ
َضبَ َتی ِ ٔن ََ ٛنا ذ َ َ
ض َوذ َ َ
ک َٗا َل ََبُو َ ُ َویِ ٕص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی
ک ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ َّنا ٕر َو ََ ٛذل ٔ َ
َضبَ َتی ِ ٔن و َٗا َل َمال ٔ ْ
َِ
َو َط َّ
ض َو َمزَّ ّة َٗا َل ًَ ًِ ََبٔيطٔ َو َم َّز ّة َٗا َل
ک ٓ ٔيطٔ ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َٗا َل َم َّز ّة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ِو ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

الرضبَ َتی ِ ٔن إ ٔ ََّل
ض ِ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّط َب ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ٓ ٔيطٔ َوفٔی َس َنأًطٔ ٔم ًِ الزُّ ِصز ٔ ِّی َول َِه َی ِذ ُ ِ
اؿ َ َ
َک ََ َح ْس ٔم ِي ُض ِه فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َّ ِ
َم ًِ َس َّن ِي ُت
دمحمنبادمحنباوبفلخ،دمحمنبییحی،وقعیباوباصحل ،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک آرضحنت یلصاہللہیلع
فآہل فملس آرخ بش ںیم افالت اشیجل انیم ا کی اقمؾ رپ ارتے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رضحت اعہشئ ریض اہلل
اہنعیھب ںیھت ااکن ظفاری قیقعاک انب وہا اکی اہر وٹٹ رک ںیہک رگ زپا اس یک التش ںیم ولگ رےک رےہاہیںکت ہک حبص رفنش وہیئگ
افروصرتاحؽہییھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساپینیھب ہناھتسپرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعرضحتاعہشئ
ریض اہلل اہنع رپ افخ وہےئ ہک وت ےن ولوگں وک رفک راھک ےہ افر اےکن اسھت اپین یھب ںیہن ےہ (سج ےس فوض رک ںیکس) اس رپ اہلل

اعتیل ےن اپک یٹم ےس وصحؽ اہطرت یک آتی انزؽ رفامیئ انچہچن بس املسمؿ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے
وہےئ افر اوہنں ےن دفونں اہوھتں وک زنیم رپ امر رک ااھٹ ایل افر یٹم ںیہن ااھٹیئ افر اوکن ہنم رپ افر اہوھتں رپ ،ومڈنوھں کت ریھپا افر
ہئبلیووںےسولغبںکتحسمایکانبییحییکرفاتیںیماانتااضہفےہہکانباہشبےناینپدحثیںیماہکےہہکاؿولوگںےکاس
لعفاکاابتعراملعءےنںیہنایکےہ(ویکہکنومڈنوھںافرولغبںکتحسمرکےنیکدہاتیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیہنرفامیئ
یھت ہکلب اؿ ولوگں ےن ااسی اینپ ذایت راےئ ےس ایک اھت) اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس انب ااحسؼ ےن رضحت انب ابعس ےس ایس رطح
رضبوکذرکایکےہاسیجہکویسنافررمعمےنیھبزرہیےس ِ
رفاتیرکےتوہےئ ِ
رضب(دفرضب)وکذرکایکےہافرامکلےن
ایکس دنس اس رطح ذرک یک ےہ ع  اسلرہی ،ع  دیبع اہلل ،نب دبعاہلل ع  اہیب ،ع  امعر افر اوبافسی ےن یھب زرہی ےس ایس رطح
رفاتی ایک ےہ نکیل انب ہنییع وک اںیمس کش وہا انچہچن اوہنں ےن ع یھ وت ع دیبع اہلل ع  اہیب افع  دیبع اہلل ع  انب ابعس اہک ےہ
افر ع یھ ع  اہیب افر ع یھ رباہ راتس ع  انب ابعس رفاتی ایک ےہ زین زرہی ےس اےکن امسع ںیم کش ےہ افر اےکن العفہ س  اک ںیم
ےنذرکایکےہیسکےنیھب ِ
رضب(دفرضب)وکذرکںیہنایک
رافی  :دمحمنبادمحنباوبفلخ،دمحمنبییحی،وقعیباوباصحل،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول
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راوی  :محنس بً سلامیٌ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،حرضت ط٘ي ٙرضی اہلل ًيہ سے ورایت ےہ ٛہ ایک مزتبہ ميں حرضت ًبساہلل
بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ اور ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ

يَٗ ٙا َل ُِ ٛي ُت َجال ٔ ّشا بَی ِ َن ًَ ِب ٔس اہللٔ
الرضیزُ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة َّ ٔ
اٌ یَت ََي َّن ُه َٓ َ٘ا َل ََل
وسی یَا ََبَا ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ََ َرََیِ َت ل َِو ََ ٌَّ َر ُج َّل ََ ِج َي َب َٓل َِه یَحٔ ِس ا ِل َنا َئ َط ِض ّزا ََ َما ک َ َ
وسی َٓ َ٘ا َل ََبُو ُم َ
َوََبٔی ُم َ
وٌ ب ٔ َض ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َّالًٔی فٔی ُس َورة ٔ ا ِل َنائ َٔسة ٔ َٓل َِه َتحٔ ُسوا َم ّ
ائ َٓت ََي َّن ُنوا
ٕ َا ِؼ َي ٌُ َ
َوإ ٔ ٌِ ل َِه َیحٔ ِس ا ِل َنا َئ َط ِض ّزا َٓ َ٘ا َل ََبُو ُم َ
وسی َٓ َِ ٜي َ

ٔيسا كَ ِّي ّبا َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اہللٔ ل َِو ُر ِّخ َؽ َل ُض ِه فٔی َص َذا َْل َ ِو َطُٜوا إٔذَا بَ َز َز ًَل َِيض ٔ ِه ا ِل َنا ُئ ََ ٌِ َیت ََي َّن ُنوا بٔالؼَّ ٌٔي ٔس َٓ َ٘ا َل َلطُ ََبُو
َػٌ ّ
وسی ََل َِه َا ِش َن ٍِ َٗ ِو َل ًَ َّنا ٕر ل ٔ ٌُ َن َز َب ٌَ َثىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ
وسی َوإٔى َّ َنا َ ٔ
َکصِت ُِه َص َذا ل ٔ َض َذا َٗا َل َن ٌَ ِه َٓ َ٘ا َل َل ُط ََبُو ُم َ
ُم َ
َو َس َّل َه فٔی َحا َج ٕة َٓأ َ ِج َي ِب ُت َٓل َِه ََ ٔج َس ا ِل َنا َئ َٓ َت َن َّزُ ُِت فٔی الؼَّ ٌٔي ٔس ََ ٛنا َت َت َن َّزْ ُ َّ
السابَّ ُة ث ُ َّه ََ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

َض َب بٔ ٔظ َنالٔطٔ ًَل َی
َرض َب ب ٔ َي ٔسظ ٔ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
اٌ َیِٜٔٔي َ
َک ُت ذَل ٔ َ
ک َل ُط َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َنا ک َ َ
ٓ ََذ َ ِ
ق َٓ َئ ََـ َضا ث ُ َّه َ َ
ک ََ ٌِ َا ِؼ َي ٍَ صَ ََ ٜذا ٓ َ َ
َینٔيئطٔ َوب ٔ َينٔيئطٔ ًَل َی ٔط َنالٔطٔ ًَل َی ا ِل ََّٔ ٜی ِ ٔن ث ُ َّه َم َشحَ َو ِج َض ُط َٓ َ٘ا َل َل ُط ًَ ِب ُس اہللٔ ََ َٓل َِه َت َز ًُ َن َز ل َِه َي ِ٘ َي ٍِ بٔ َ٘ ِو ٔل ًَ َّنارٕ

دمحم نب امیلسؿ ،اوباعمفہی ،اشمع ،رضحت  قیق ریض اہلل ہنع ےس فراتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض
اہلل ہنع افر اوبومیس ارعشیریض اہللہنع ےکدرایمؿ اھٹیب وہا اھت اوبومیس ارعشی ریضاہللہنع ےن اہکہک اے اوبدبع ارلنمح(ہی
انب وعسمد یک تینک ےہ) ارگ یسک وک لسغ یک رضفرت وہ اجےئ افر اکی امہ کت اوکس اپین ہن ےلم وت ایک فہ ممیت رک اتکس ےہ؟ دبعاہلل نب
وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیہن ارگہچ اوکس اکی امہ کت اپین ہن ےلم بت یھب فہ ممیت ہن رکے اس رپ اوبومیس ارعشی ےن اہک وت رھپ
فَل َ
فَئَ َی
َ
م
ط
ّ
م
ع
ط
ئ
َ
ِب
آپاکوسرہامدئہیکاکیآتیےکقلعتمایکایخؽےہ؟( ْم َتح ِ ُدفا َمئ ُووا دا َ ِّبِا)وسرہامدئہ(سپارگمتاپینہناپؤوتاپکیٹم
ےس ممیت رکف) دبعاہلل نب وعسمد ےن اہک ہک ارگ ولوگں وک ممیت یک رتصخ دے دی اجےئ وت ومعمیل ڈنھٹ وہےن رپ یھب فہ ممیت رکےن
ںیگل اوبومیسےنوپاھچہکایکآپےنضحمایسےیلممیتےسعنمایکےہ؟رفامایاہںاوبومیسےناہکہکایکمتےنامعرنبایرسریض
اہللہنعاکوقؽرضحترمعریضاہللہنعےکاسےنمںیہنانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماکیاکؾیکرغضےسرفاہن
ایکراہتسںیمےھجمانجتب القحوہیئگافربجےھجماپینہنالموتںیمےناجونریکرطحیٹمرپولٹاگلیئبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپسفاسپآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیفاہعقایبؿایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجتاسرطحرکاناکیف
اھترھپآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےناانپاہھتزنیمرپامراافریٹموھپکنامررکاھجڑدیرھپابںیئاہھتوکداںیئاہھترپریھپاافرداںیئ
اہھت وکابںیئاہھترپریھپاوچنہپکترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رہچہرپ حسمایکدبعاہللنبوعسمد ےنوجاب دای ہکایک مت ںیہن
اجےتنہکرضحترمعریضاہللہنعےناسںیمامعرےکوقؽرپانقتعںیہنیک
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،اوباعمفہی،اشمع،رضحت قیقریضاہللہنعےسفراتیےہہکاکیرمہبتںیمرضحتدبعاہللنبوعسمد
ریضاہللہنعافراوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 323

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،سلہ بً ٛہيل ،ابومالکً ،بسالزحنً بً ابزی

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕا ِل ٌَ ِبس ُّٔی َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ََبٔی َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی َٗا َل
الظ ِض َز َو َّ
ُِ ٛي ُت ً ٔ ِي َس ًُن َز َٓ َحائ َ ُط َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل إٔىَّا ىَُٜو ٌُ بٔا ِلنکَا ٌٔ َّ
الظ ِض َزیِ ًٔ َٓ َ٘ا َل ًُ َنزََُ َّما ََى َا َٓل َِه ََ َُ ُ َ ًِ ٛػل ِّی َحًَّی ََ ٔج َس ا ِل َنا َئ
َ
َ

َک إٔذِ ُِ ٛي ُت ََىَا َوََى ِ َت فٔی ِاْلٔب ٔ ٔل َٓأ َ َػابَت ِ َيا َج َيابَ ْة َٓأ َ َّما ََىَا َٓ َت َن ٌَُّ ِٜت َٓأ َ َت ِي َيا
َٗا َل َٓ َ٘ا َل ًَ َّن ْار َیا ََ ٔمی َر ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن ََ َما َت ِذ ُ ُ

ق ث ُ َّه
َض َب ب ٔ َي َسیِطٔ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
اٌ َیَ ِٜٔ
َک ُت ذَل ٔ َ
ک َل ُط َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َنا ک َ َ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََذ َ ِ
ٔيک ََ ٌِ َا ُ٘و َل َص ََ ٜذا َو َ َ
َن َٔ َد ُض َنا ث ُ َّه َم َشحَ بٔض ٔ َنا َو ِج َضطُ َویَ َسیِطٔ إلٔ َی ن ِٔؼ ٕٔ ِّ
ار َّات ٔ ٙاہللَ َٓ َ٘ا َل یَا ََ ٔمیرَ ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت
الذ َرا َٔ َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ یَا ًَ َّن ُ
ک َما َت َو َّل ِي َت
ک ٔم ًِ ذَل ٔ َ
َِک ُظ ََبَ ّسا َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ َ َّلَک َواہللٔ َليُ َو ِّل َي َّي َ
َواہللٔ ل َِه ََذ ُ ِ
دمحمنبریثک،ایفسؿ،ہملسنبکہبل،اوبامکل،دبعارلنمحنبازبیےسرفاتیےہہکںیمرضحترمعےکاپساھتہکاکیصخشاؿ
ےکاپسآایافراہکہکمہامہدفامہاکیہگجایقؾرکےتںیہ(افرفاہںاپینںیہنوہاتافرمہیبنجوہےتںیہوتایسیوصرتںیممہایکرک
ںی) اس رپ رضحت رمع ےن رفامایہک ںیم وت اس فتق کت امنز ہن زپوھں اگ بج کتہک اپین ہنےلم اگ ہی نس رک رضحت امعر ےن اہک ہک
اےاریم اوملنینمایکآپوکایدںیہنہکںیمافرآپافوٹنںںیمےھتافرمہیبنجوہےئگےھتوتںیمیٹمںیمولٹایگاھترھپمہ ےن
فاسپآرکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسفاہعقرعض ایکاھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھتہکایسیوصرتںیمںیھمت
رصػااسیرک اناکیفاھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاہھتزنیمرپامررکوھپکنامریافراےنپرہچےرپافراہوھتںرپفصن
ذراع کت ریھپ ایل رضحت رمع ےن رفامای اے امعر اہلل ےس ڈرف اوھنں ےن اہک ہک ارگ آپ اچںیہ وت ہی ابت ںیم ع یھ ذرک ہن رکفں
رضحترمعےنرفامای ںیہندخباریماہیی بلںیہنےہہکلبںیھمتاینپابتےنہکاکاایتخرےہ
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،ہلسنبکہبل،اوبامکل،دبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 324

راوی  :محنس بً ًَلء ،حٔؽ ،اًنع ،سلنہ بً ٛہيل ،ابً ابزی ،حرضت ًنار بً یا ْس

اْس فٔی َص َذا
ئ َح َّسثَ َيا َحٔ ِْؽ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ یَ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
خی ث ُ َّه َم َشحَ َو ِج َض ُط
اٌ یََ ِٜٔ
ا ِل َحسٔیثٔ َٓ َ٘ا َل َیا ًَ َّنا ُر إٔى َّ َنا ک َ َ
َض َب إ ٔ ِح َساص َُنا ًَل َی اْلِ ُ ِ َ
َض َب ب ٔ َي َسیِطٔ اْلِ َ ِر َق ث ُ َّه َ َ
ٔيک َص ََ ٜذا ث ُ َّه َ َ

َو ِّ
الذ َرا ًَی ِ ٔن إلٔ َی ن ِٔؼ ٕٔ َّ
َضبَ ّة َواح َٔس ّة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َسل ََن َة
الشاً َٔسیِ ًٔ َول َِه یَ ِبلُ ِّ ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ی ِ ٔن َ ِ
بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی َو َر َوا ُظ َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ََبِزَی َي ٌِىٔی ًَ ًِ ََبٔيطٔ

دمحم نب العئ ،صفح ،اشمع ،ہملس نب کہبل ،انب ازبی ،رضحت امعر نب ای رس ےس اس دحثی ںیم رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامای اے امعرںیہمتہیرکانیلاکیفاھت رھپآپ ےندفونںاہھتزنیم رپ امررکاکی وکدفرسےرپامرارھپ اےنپرہچے
افرآدیھالکیئکتریھپ ایلافروینہکںکتںیہنتہئیےافرہی دفونںاکؾاکیرضبںیم ےیکاوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکفعیک

ےندنسباشمعوباہطسہملسنبکہبلدبعارلنمحنبازبیےسرفاتیایکےہاوبداؤدےتہکںیہہکافراوکسرجریےندنسباشمعوباہطس
ہملسنبکہبلع دیعسنبدبعارلنمحنبازبیاےکنفادلدبعارلنمحنبازبیےسرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبالعء،صفح،اشمع،ہملسنبکہبل،انبازبی،رضحتامعرنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 325

راوی  :محنس بً بظار ،سلنہ ذر ،ابً جٌف ،طٌبہ ،النہً ،بسالزحنً بً ابزی ،حرضت ًنار رضی اہلل ًيہ

ف ََ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َسل ََن َة ًَ ًِ ذ ٓ َٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َج ٌِ َ ٕ
ق ث ُ َّه
َض َب ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ٔسظ ٔ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
اٌ یََ ِٜٔ
ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ َّنارٕ ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َنا ک َ َ
ٔيک َو َ َ
َنٔ ََذ ٓ َٔيضا َو َم َشحَ ب ٔ َضا َو ِج َض ُط َو َِ َّٔ ٛيطٔ َط َّ
ک َسل ََن ُة َو َٗا َل ََل ََ ِزرٔی ٓ ٔيطٔ إلٔ َی ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ی ِ ٔن َي ٌِىٔی ََ ِو إلٔ َی ا ِل ََّٔ ٜی ِ ٔن

دمحم نب اشبر ،ہملس ذر ،انب رفعج ،ہبعش ،اہمل ،دبعارلنمح نب ازبی ،رضحت امعر ریض اہلل ہنع ےس ہی فاہعق اس رطح یھب رمفی ےہ
اؿ اک ایبؿ ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیہمت ااسی رکان اکیف اھت افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اانپاہھت زنیم رپ امرا
رھپ اس رپ وھپکن امر رک اےنپ رہچہ افر اہوھتں رپ ریھپ ایل رضحت ہملس وک کش ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنوینہکںکتاہھتریھپاایوچنہپںکت
رافی  :دمحمنباشبر،ہملسذر،انبرفعج،ہبعش،اہمل،دبعارلنمحنبازبی،رضحتامعرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول
راوی ً :لی بً سہل ،ححاد ،حرضت طٌبہ

حسیث 326

َّاد َي ٌِىٔی اْلِ َ ًِ َو َر َح َّسثَىٔی ُط ٌِ َب ُة بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ث ُ َّه َنٔ ََذ ٓ َٔيضا
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َس ِض ٕل ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َحح ْ

اٌ َسل ََن ُة َي ُ٘و ُل ا ِل ََّٔ ٜی ِ ٔن َوا ِل َو ِج َط َو ِّ
َو َم َشحَ ب ٔ َضا َو ِج َض ُط َو َِ َّٔ ٛيطٔ إلٔ َی ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ی ِ ٔن ََ ِو إلٔ َی ِّ
الذ َرا ًَی ِ ٔن َٓ َ٘ا َل
الذ َرا ًَی ِ ٔن َٗا َل ُط ٌِ َب ُة ک َ َ
َک ِّ
الذ َرا ًَی ِ ٔن َُیِرُ َک
َل ُط َم ِي ُؼ ْور ذ َ
َات یَ ِوو ٕاى ِ ُوزِ َما َا ُ٘و َل َٓإٔىَّطُ ََل یَ ِذ ُ ُ
یلعنبلہس،اجحج،رضحتہبعشاسدحثیوکاسدنسےکاسھتویںرفاتیرکےتںیہہکرضحتامعرےناہکرھپآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اس رپوھپکن امری افر رہچہ رپ افر اہوھتں رپ رمنیقف کت ای ذرانیع کت ریھپ ایل ہبعش ےن اہک ہک ہملس اہکرکیت ںیھت ہک
نیفکرہچہافرذرانیعرپاہھتریھپاوتاکیدؿوصنمرےناؿےساہکہکوسچھجمسرکوبولویکہکنذرانیعوکاہمترےالعفہوکیئذرکیہن
رکات
رافی  :یلعنبلہس،اجحج،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 327

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،حٜه ،ذر ،ابً ًبسالزحنً بً ابزی

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َٗا َل َح َّسثَىٔی ا ِل َح َُ ٜه ًَ ًِ ذ ٓ َٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ َّنارٕ فٔی
ق َٓ َت ِن َشحَ بٔض ٔ َنا
ٔيک ََ ٌِ َا ِ ٔ
ک إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
رض َب ب ٔ َي َسیِ َ
اٌ یََ ِٜٔ
َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َٓ َ٘ا َل َي ٌِىٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ک َ َ

ا ٚا ِل َحس َ
ٔیث َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ حُ َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ََبٔی َمال ٔ ٕک َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ َّن ّارا یَ ِد ُل ُب بٔنٔ ِثلٔطٔ
ک َو َس َ
ک َو َِ َّٔ ٛي َ
َو ِج َض َ

َّ
ق َو َن َٔ َذ
َض َب ب ٔ َِ َّٔ ٜيطٔ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
ََک حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َ َ
إَٔل ََى َّ ُط َٗا َل ل َِه َی ِي ُٔ ِذ َوذ َ َ

دسمد،ییحی،ہبعش،مکح،ذر ،انبدبعارلنمح نبازبیاس دحثیںیمرضحتامعرےس ویںیھبرفاتیےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایہک ںیہمترصػاانترکانیلاکیف اھتہکزنیمرپاہھت امررکاےنپرہچہافر اہوھتںرپریھپولرھپوپریدحثیایبؿیک
اوبداؤد ےتہکںیہہکاوکس ہبعش ےنوباہطس،نیصاوبامکلےسرفاتیرکےتوہےئاہک ےہہکںیم ےنرضحتامعرےس ہبطخںیمایس
رطحایبؿرکےتوہےئانسےہرگماوہنںےنوھپکن ںیہن امریافرنیسحنبدمحمےنوباہطسہبعش،مکحےساسدحثیےکابرے
ںیماہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیمرپاہھتامررکوھپکنامردی
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،مکح،ذر،انبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 328

راوی  :محنس بً ميہال ،یزیس بً زریٍ ،سٌيسٗ ،تازہً ،زرہ ،سٌيس بً ًبسالزحنً بً ابزی ،حرضت ًنار بً یاْس رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِلنٔ ِي َضا ٔل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَزِ َر َة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی
َ
َ
َضبَ ّة َواح َٔس ّة لٔل َِو ِجطٔ َوا ِل ََّٔ ٜی ِ ٔن
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ یَ ٔ ٕ
اْس َٗا َل َسأ ِل ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ الت َّ َي ُّن ٔه َٓأ َم َزنٔی َ ِ
دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ ،زعرہ،دیعسنب دبعارلنمحنبازبی،رضحت امعرنبایرسریضاہلل ہنعےس رفاتیےہ
ہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسممیتےکابرےںیمدرایتف ایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرہچہافراہوھتںےک
ےیلاکیرضباکمکحدای
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،زعرہ،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 329

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،اباٌٗ ،تازہ ،تينه ،حرضت ًنار بً یاْس رضی اہلل ًيہ

ف َٓ َ٘ا َل َح َّسثَىٔی ُم َح ِّس ْث ًَ ًِ َّ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َٗا َل ُسئ ٔ َل َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ الت َّ َي ُّن ٔه فٔی َّ
الظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًِ
الش َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اْس ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إلٔ َی ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ی ِ ٔن
ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ َی ٔ ٕ
ومیسنباامسلیع،اابؿ،اتقدہ،ممیت،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
وینہکںکتحسمرکے
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،اتقدہ،ممیت،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحںیمممیترکےناکایبؿ

ابب  :اپیکاکایبؿ
رضحںیمممیترکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 330

راوی ً :بسالنلک ،بً طٌيب بً ليث ،جٌف بً ربيٌہً ،بسالزحنً بً ہزمزً ،نیرہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِي ٔب بِ ًٔ َّ
يٌ َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ صُ ِز ُمزَ ًَ ًِ
الل ِيثٔ ََ ِخب َ َرىَا ََبٔی ًَ ًِ َج ِّسی ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ف بِ ًٔ َرب ٔ َ
ض ََىَّطُ َسنٔ ٌَ ُط َي ُ٘و ُل ََٗ َِبل ُِت ََىَا َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َي َشا ٕر َم ِول َی َم ِي ُنوى َ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًُ َنیِر ٕ َم ِول َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ًَل َی ََبٔی ا ِل ُح َض ِي ٔه بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ِّ
الؼ َّن ٔة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٓ َ٘ا َل ََبُو ا ِل ُح َض ِي ٔه ََٗ َِب َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو بٔئِز ٔ
َج َن ٕل َٓ َل٘ ٔ َي ُط َر ُج ْل ٓ ََش َّل َه ًَل َِيطٔ َٓل َِه َیزُ َّز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َِيطٔ َّ
الش ََل َو َحًَّی ََتَی ًَل َی ٔج َسا ٕر ٓ ََن َشحَ

ب ٔ َو ِجضٔطٔ َو َی َسیِطٔ ث ُ َّه َر َّز ًَل َِيطٔ َّ
الش ََل َو

دبعاکلملنببیعشنبثیل،رفعجنبرہعیب،دبعارلنمحنبرہشم،ریمعہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےکآزادرکدہالغؾریمع
ل
جِھی
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ دبعاہلل نب اسیر اوبا م نب
لج ی
ب لمج یک رطػ ےس آےئ راےتس ںیم
احرث نب ہمص ااصنری ےک اپس ےئگ اوبا ِہ م ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ِ ر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکیصخشالماسےنالسؾایکنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکالسؾاکوجابہندایاہیں
کتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدویارےکاپسآےئافراےنپرہچہافردفونںاہوھتںاکحسمایکرھپالسؾاکوجابدای
رافی  :دبعاکلمل،نببیعشنبثیل،رفعجنبرہعیب،دبعارلنمحنبرہشم،ریمعہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رضحںیمممیترکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 331

راوی  :احنس بً ابزاہيه ،ابوًلی ،محنس بً ثابت ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َن ِو ٔػل ٔ ُّی ََبُو ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرى َا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل ٌَ ِبس ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ىَآ ٔ ٍْ َٗا َل اى ِ َل َل ِ٘ ُت َم ٍَ ابِ ًٔ ًُ َن َز فٔی
اٌ ٔم ًِ َحسٔیثٔطٔ َی ِو َمئ ٔ ٕذ ََ ٌِ َٗا َل َمزَّ َر ُج ْل ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َحا َج ٕة إلٔ َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٓ َ٘ َضی ابِ ًُ ًُ َن َز َحا َج َتطُ َٓک َ َ
َو َس َّل َه فٔی س َّٕٔ ٜة ٔم ًِ ِّ
ل ََ ٌِ یَ َت َو َاری فٔی
خ َد ٔم ًِ َُائ ٕٔم ََ ِو بَ ِو ٕل ٓ ََش َّل َه ًَل َِيطٔ َٓل َِه یَزُ َّز ًَل َِيطٔ َحًَّی إٔذَا کَا َز ال َّز ُج ُ
الشٔ َٜک َو َٗ ِس َ َ

ِّ َّ
خی ٓ ََن َشحَ ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ ث ُ َّه َر َّز ًَل َی ال َّز ُج ٔل َّ
الش ََل َو
َض َب َ ِ
َضبَ ّة َ ُ ِ َ
َض َب ب ٔ َي َسیِطٔ ًَل َی ا ِل َحائ ٔٔم َو َم َشحَ بٔض ٔ َنا َو ِج َض ُط ث ُ َّه َ َ
الشٜةٔ َ َ
ک َّ
الش ََل َو إ ٔ ََّل ََنِّی ل َِه ََ ًَُ ًِ ٛل َی ك ُ ِضز ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس بِ ًَ َح ِي َب ٕل َي ُ٘و ُل َر َوی
َو َٗا َل إٔى َّ ُط ل َِه یَ ِن َي ٌِىٔی ََ ٌِ ََ ُر َّز ًَل َِي َ

اس َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز ل َِه یُ َتابَ ٍِ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت فٔی َص ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة ًَل َی
رکا فٔی الت َّ َي ُّن ٔه َٗا َل ابِ ًُ َز َ
ُم َح َّن ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َحسٔی ّثا ُم ِي َ ّ
َضبَ َتی ِ ٔن ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َر َو ِو ُظ ٓ ٌِٔ َل ابِ ًٔ ًُ َن َز
َِ

ادمحنباربامیہ،اوبیلع،دمحمنباثتب،رضحتانعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعےکاسھتاکیرضفرتےسرضحت
انبابعسےکایگافرانبرمعےناینپرضفرتوپرییکافراسدؿرضحترمعہیدحثیایبؿرکرےہےھتہکاکیصخشآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی یسک یلگ ےس ذگرا ہکبج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپاخہن ای اشیپب ےس افرغ وہ رک ےلکن ےھت اس ےن
السؾایکنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےکسالسؾاکوجابہندایاہیںکتہکبجفہاگنوہںےسافلھجوہےناگلوتآپیلص
ت
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہھت دویار رپ امر رک رہچہ رپ حسم ایک ھد دفرسی ابر اہھت امر رک دفونں اہوھتں اک حسم ایک اس ےک دعب آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب دای افر رفامای ہک ںیم ےن وجاب اس ےیل ںیہن دای اھت ہک ںیم اہطرت یک احتل ںیم ہن اھت
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح وک رفامےت وہےئ انس ہک دمحم نب اثتب ےن ممیت ےک ہلسلس ںیم رکنم دحثی ایبؿ یک ےہ
انبفاہس ےن اہک ےہ ہک اوبداؤد ےتہک ںیہ اس ہصق ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وقنمؽ رضاتبؿ(دف رضب) رپ دمحم نب
اثتبیکیسکےناتمتعبںیہنیکہکلبںیمےناوکسانبرمعاکلمعایبؿایکےہ
رافی  :ادمحنباربامیہ،اوبیلع،دمحمنباثتب،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رضحںیمممیترکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 332

راوی  :جٌف بً مشاَفً ،بساہلل بً یحٌی  ،حيوہ بً َشیح ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َشیِ ٕح ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضاز ََٔ ٌَّ ىَآ ٔ ٌّا َح َّسثَ ُط ًَ ًِ
ف بِ ًُ ُم َش ٔ ٕ
اَف َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِلبُرُ ُّل ٔس ُّی َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ََٗ َِب َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ا ِل َِائ ٔٔم َٓ َل٘ ٔ َيطُ َر ُج ْل ً ٔ ِي َس بٔئِز ٔ َج َن ٕل ٓ ََش َّل َه ًَل َِيطٔ َٓل َِه َیزُ َّز ًَل َِيطٔ

َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َحًَّی ََٗ َِب َل ًَل َی ا ِل َحائ ٔٔم ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی ا ِل َحائ ٔٔم ث ُ َّه َم َشحَ َو ِج َض ُط َو َی َسیِطٔ ث ُ َّه َر َّز َر ُسو ُل
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی ال َّز ُج ٔل َّ
الش ََل َو

رفعجنباسمرف،دبعاہللنبییحی،ویحہنبرشحی،رضحت انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اضقےئاحتجےسافرغوہرکےلکن ِبرلمجےکاپساکیصخشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالماسےنالسؾایکنکیلآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناےکسالسؾاکوجابںیہندایاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدویارےکاپسآےئافراےنپرہچہافر
اہوھتںرپحسمایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشےکالسؾاکوجابدای
رافی  :رفعجنباسمرف،دبعاہللنبییحی،ویحہنبرشحی،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجممیترکاتکسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجممیترکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 333

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،خالس واسلی ،خذا ،ابوَٗلبہ ،مشسز ،خالس ،حرضت ابوذرُٔاری رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ح َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ا ِل َوا ٔس ٔل ُّی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی َذ ٓ ٕر َٗا َل ا ِج َت َن ٌَ ِت ُُ َي ِي َن ْة ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل
ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل َوا ٔس ٔل َّی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ئ ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ب ُ ِح َس َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا ََبَا ذ ٓ َٕر ابِ ُس ٓ َٔيضا ٓ ََب َس ِو ُت إلٔ َی ال َّزبَ َذة ٔ َٓکَاى َ ِت ُا ٔؼيبُىٔی ا ِل َح َيابَ ُة َٓأ َ ِمُ ُٜث ا ِل َد ِن َص
َو ِّ
ل ٓ ََس ًَا لٔی
ک ََبَا ذ ٓ َٕر ْٔل ُ ِّم َ
ک َ ُ ُّم َ
الش َّت َٓأ َ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ََبُو ذ ٓ َٕر ٓ ََش َُّ ٜت َٓ َ٘ا َل ثَک ٔ َل ِت َ
ک ا ِل َویِ ُ
اس َتت َ ِر ُت بٔالزَّاح ٔ َلةٔ َواُِ َت َشل ُِت َٓ َٜأنَ ِّی ََ ِل َ٘ ِي ُت ًَىِّی َج َب َّل
ب ٔ َحارٔ َی ٕة َس ِو َزا َئ َٓ َحائ َ ِت بٔ ٌُ ٕٓص ٓ ٔيطٔ َمائْ ٓ ََشت َ َر ِتىٔی ب ٔ َث ِو ٕب َو ِ
َٓ َ٘ا َل الؼَّ ٌٔي ُس َّ
ک َخی ِ ْر َو َٗا َل
اللي ُِّب َو ُؿو ُئ ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َول َِو إلٔ َی ًَ ِ ٔ
ْش ٔسئی َن َٓإٔذَا َو َج ِس َت ا ِل َنا َئ َٓأ َ ٔم َّش ُط ٔجل َِس َک َٓإ ٔ ٌَّ ذَل ٔ َ
ُم َش َّس ْز ُُ َي ِي َن ْة ٔم ًِ الؼَّ َس َٗ ٔة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث ًَ ِنز ٕو ََ َت ُّه

رمعفنبوعؿ،اخدلفایطس،ذخا،اوبالقہب،دسمد،اخدل،رضحتاوبذرافغریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسدرکبایںعمجوہںیئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاوبذراوکنلگنجںیمےلاجؤوتںیماوکنلگنجےل
ایگ ذبہ (انیم اگؤں) یک رطػ فاہں ےھجم لسغ یک رضفرت شیپ آیت افر ںیم اپچن اپچن افر ھچ ھچ دؿ ویں یہ راہ رکات (ینعی اپین اکیف ہن
وہےنیک انبرپ ںیملسغہن رکاتافرویںیہ امنززپھایل رکات) بجںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسفاسپ آای(افراانپفاہعق

ایبؿایک) وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(ےھجماخمبطرکےک)رفامایاوبذرںیماخومشراہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اھتریتےامںرفےئافرریتیامںےکےیلرخایبوہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاکیلرگنفایلابدنیوکالبایوجاکیربنت
ںیماپینےل رکآیئاکیرطػےسڑپکاڑکرکاسےنآڑھیکافردفرسیرطػےسںیمےنافٹنیکآڑھیلافرںیمےنلسغایک
(ںیم ےن وسحمس ایک) وگای ریمے رس ےس اہپڑ اک وبھج ارت ایگ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ ےک ےیل
اپکیٹمفوضاکذرہعیےہارگہچدس اسؽکتیھباپینہنےلمافربجاپینےلموتاوکساےنپدبؿرپاگلےل(لسغرکےل)ہیرتہبےہ
دسمدیکرفاتیںیمےہہکفہرکبایںدصہقیکںیھتافررمعفیکذموکرہدحثی(دسمدیکدحثیےسزایدہ)لمکمےہ
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدلفایطس،ذخا،اوبالقہب،دسمد،اخدل،رضحتاوبذرافغریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجممیترکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 334

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ایوب ،حرضت ابوَٗلبہ رضی اہلل ًيہ بىی ًامز

وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی ًَا ٔمز ٕ َٗا َل َز َخل ُِت فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ََ ِخب َ َرىَا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
َٓأ َ َص َّنىٔی زٔیىٔی َٓأ َ َت ِي ُت ََبَا ذ ٓ َٕر َٓ َ٘ا َل ََبُو ذ ٓ َٕر إنٔ ِّی ا ِج َت َویِ ُت ا ِل َنسٔی َي َة َٓأ َ َم َز لٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َذ ِوز ٕ َوبٔ َِ َي ٕه
ئ َو َمعٔی ََصِلٔی
ک فٔی ََبِ َوال ٔ َضا َص َذا َٗ ِو ُل َح َّناز ٕ َٓ َ٘ا َل ََبُو ذ ٓ َٕر َِٓ ُٜي ُت ََ ًِز ُ ُب ًَ ًِ ا ِل َنا ٔ
اَش ِب ٔم ًِ ََ ِل َباى ٔ َضا َٗا َل َح َّنا ْز َوََ ُط ُّ
َٓ َ٘ا َل لٔی ِ َ
َٓت ُٔؼيبُىٔی ا ِل َح َيابَ ُة َٓأ ُ َػل ِّی بٔ َِی ِر ٔ كَ ُضو ٕر َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔي ٔ ِؼ ٕٔ ال َّي َضارٔ َوص َُو فٔی َرص ِٕم ٔم ًِ
ک ُٗل ُِت إنِّٔی ُِ ٛي ُت ََ ًِز ُ ُب ًَ ًِ
ََ ِػ َحابٔطٔ َوص َُو فٔی ه ٔلِّ ا ِل َن ِشح ٔ ٔس َٓ َ٘ا َل ََبُو ذ ٓ َٕر َٓ ُ٘ل ُِت َن ٌَ ِه َص َل ُِ ٜت یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل َو َما ََصِ َل ََ ٜ
ئ َو َمعٔی ََصِلٔی َٓت ُٔؼيبُىٔی ا ِل َح َيابَ ُة َٓأ ُ َػل ِّی بٔ َِی ِر ٔك ُ ُضورٕ َٓأ َ َم َز لٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َنا ٕئ َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ
ا ِل َنا ٔ
َجارٔیَ ْة َس ِو َزا ُئ بٔ ٌُ ٕٓص یَ َت َد ِـ َد ُف َما ص َُو ب ٔ َن ِْل ٌَ َٓ َت َشتَّرِ ُت إلٔ َی َبٌٔیر ٔی َٓاُِ َت َشل ُِت ث ُ َّه ٔجئ ُِت َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔيس َّ
ْش ٔسئی َن َٓإٔذَا َو َج ِس َت ا ِل َنا َئ َٓأ َ ٔم َّش ُط ٔجل َِس َک
اللي َِّب كَ ُض ْور َوإ ٔ ٌِ ل َِه َتحٔ ِس ا ِل َنا َئ إلٔ َی ًَ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا ََبَا ذ ٓ َٕر إ ٔ ٌَّ الؼَّ ٌ َ
َک ََبِ َوال ََضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ل َِي َص بٔ َؼ ٔح ٕ
يح َول َِي َص فٔی ََبِ َوال ٔ َضا إ ٔ ََّل
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ
وب ل َِه َی ِذ ُ ِ
َحس ُ
ْصة ٔ
ٔیث ََى َ ٕص َا َ َّ
ف َز ب ٔطٔ ََصِ ُ
ل ا ِل َب ِ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،رضحتاوبالقہبریضاہللہنعینباعرمےکاکیصخشےکوحاہلےسرفاتیرکےتںیہہکاساکایبؿ

ےہہکںیماملسمؿوہاوتےھجمدینیاومرےنھکیساکوشؼوہاانچہچنںیماوبذرےکاپسآایاوہنںےن(اانپاکیفاہعقایبؿرکےتوہےئ)
اہک ہک ےھجمدمہنییکآب ف وہا وماقف ںیہنآیئ وت آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ےھجم افوٹنں افر رکبویں ےک دفدھ ےنیپ اک مکح
دای امحد ےتہک ںیہ ہک ےھجم کش ےہ ہک اوبذر ےن اشدی ہی یھب اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اےکن اشیپب ےنیپ اک مکح دای
رضحتاوبذراکایبؿےہہکںیماپین(فاےلالعہق)ےسدفرراتہاھتافرریمےاسھتریمےالہاخہنیھبےھتانچہچنبجےھجملسغ
یکرضفرتوہیتوتںیماپیکےکریغبیہامنززپھاتیلاھتسپبجںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسفاسپآایوتآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملسدفرہپےکفتقدااحصبےکاسھتدجسمےکاسہیںیمرشتفیرفامےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاوبذر
ںیم ےن اہک اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم ےن اہک ںیم وت ابتہ وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویکں ،ایک
وہا؟ںیمےنرعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماپینفاےلالعہقےسدفراھتافرریمےاسھتریمیویبییھبیھتبج
ےھجملسغ یک رضفرت وہیت وت ںیماپیک ےک ریغب یہ امنز زپھ اتیل اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن ریمے ےیل اپین الےن اک مکحدای
انچہچناکیایسہافؾاب دنیاکیڑبےایپہلںیماپینےلرکآیئوجلہراہاھتویکہکنفہرھباوہاہناھتںیمےناکیافٹنیکآڑںیم(ھٹیب
رک) لسغ ایک افر لسغ ےس افرغ وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اے اوبذر اپکیٹم ذرہعی اہطرت ےہ ارگہچ وتدس اسؽ کت اپین ہن اپےئ افر بج اپین ےلم وتدبؿ رپ اپین اہبےل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک
اس دحثی وک امحد ےن اویب ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ظفل ،اوب ااہل ،ذرک ںیہن ایک افر ظفل ،اوب ااہل ،اس دحثی ںیم حیحص ںیہن ایکس
ابتبرصػرضحتاسنریضاہللہنعیکدحثیےہافرایکسرفاتیںیمامتؾرافیرصبیںیہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اویب،رضحتاوبالقہبریضاہللہنعینباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکرسدیےکوخػےسیبنجممیترکاتکسےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکرسدیےکوخػےسیبنجممیترکاتکسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 335

راوی  :ابً مثىی ،وہب بً جزیز ،یحٌی بً ایوب ،یزیس بً ابی حبيبً ،نزاٌ ،حرضت ًنزو بً الٌاؾ

یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ
وب یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی ََ ِخب َ َرىَا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ََٕ ِخب َ َرىَا ََبٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َی ِحٌَی بِ ًَ ََ ُّی َ
اؾ َٗا َل ا ِح َتل َِن ُت ف ٔی ل َِي َل ٕة بَارٔ َزة ٕفٔی َُزِ َوة ٔذَا ٔ
ت
ْص ِّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
اٌ بِ ًٔ ََبٔی ََى َ ٕص ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕا ِلنٔ ِ ٔ
ً ِٔن َز َ

َ
ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َکوا ذَل ٔ َ
الش ََل ٔس ٔل َٓأ َ ِط َٔ ِ٘ ُت إ ٔ ٌِ اُِ َت َشل ُِت ََ ٌِ ََصِل ٔ َ
ُّ
الؼ ِبحَ ٓ ََذ َ ُ
ک َٓت ََي َّن ِن ُت ث ُ َّه َػ َّل ِي ُت بٔأ ِػ َحابٔی ُّ
ک َوََى ِ َت ُجيُ ْب َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ب ٔ َّال ٔذی َم َي ٌَىٔی ٔم ًِ ٔاَلُِت َٔشا ٔل َو ُٗل ُِت إنِّٔی َسنٔ ٌِ ُت اہللَ
َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َیا ًَ ِنزُو َػ َّل ِي َت بٔأ َ ِػ َحاب ٔ َ
ک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َول َِه َي ُ٘ ِل َط ِيئّا َٗا َل ََبُو َزا ُوز
اٌ بِٔ ُٜه َرح ّٔامی ٓ ََـحٔ َ
َي ُ٘و ُل َو ََل َا ِ٘ ُتلُوا ََ ِن ُٔ َشِ ُٜه إ ٔ ٌَّ اہللَ ک َ َ

ْص ٌّی َم ِول َی َخارٔ َج َة بِ ًٔ ُح َذا َٓ َة َول َِي َص ص َُو ابِ ًُ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔیِر ٕ
ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ُج َبیِر ٕ ٔم ِ ٔ

انبینثم،فبہنبرجری،ییحی نباویب،سیدینبایببیبح،رمعاؿ،رضحترمعفنبااعلصےسرفاتیےہہکےھجمرسدیےکزامہن
ںیماکیرات،زغفہذاتاالسللس،ںیماہ ماؾوہایگےھجمادنوہ وہاہکارگںیمےنلسغایکوترماجؤںاااسلیےںیمےنممیترکےک
اسویھتںوکحبصیکامنززپاھدیدعبںیمریمےاسویھتںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااکسذرکایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنھجم ےسرفامایہکرمعفوت ےنانجتبیکاحتلںیمامنززپاھدی ںیمےنلسغہنرکےناکببسایبؿ ایکافر اہکہک اہللاعتیلاکرفامؿ
ےہ ہک مت اےنپ آوکپ لتق تم رکف افر اہلل مت رپ رمح رکےن فاال ےہ ،ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسما دی افر ھچک ہن اہک
اوبداؤدےتہکںیہہکدبعارلنمحنب،ریبرصمیاخرہجذحاہفےکآزادرکدہالغؾںیہہیانب،ریبنبریفنںیہنںیہ
رافی  :انبینثم،فبہنبرجری،ییحینباویب،سیدینبایببیبح،رمعاؿ،رضحترمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکرسدیےکوخػےسیبنجممیترکاتکسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 336

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،ابً لہيٌہً ،نز و بً حارث ،یزیس بً ابوحبيب ،حرضت ًنزو بً الٌاؾ

یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ
يٌ َة َو ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ لَض ٔ َ
ْس َّی ٕة
اٌ ًَل َی َ ٔ
اؾ ََ ٌَّ ًَ ِن َزو بِ ًَ ا ِل ٌَ ٔ
اٌ بِ ًٔ ََبٔی ََى َ ٕص ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َٗ ِي ٕص َم ِول َی ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
اؾ ک َ َ
ً ِٔن َز َ
َ
َّ
ََک ا ِل َحس َ
َک الت َّ َي ُّن َه َٗا َل ََبُو
َک ى َ ِح َو ُظ َول َِه یَ ِذ ُ ِ
ٔیث ى َ ِح َو ُظ َٗا َل َٓ َِ َش َل َم َِاب ٔ َي ُط َو َت َو َّؿأ ُو ُؿوئ َ ُط لٔلؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّه َػلی بٔض ٔ ِه ٓ ََذ َ َ
َوذ َ َ
اٌ بِ ًٔ ًَ ٔل َّي َة َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓت ََي َّن َه
َزا ُوز َو َر َوی َص ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ َة ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ َح َّش َ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،انب ہعیہل ،رمعف نب احرث ،سیدی نب اوببیبح ،رضحت رمعف نب ااعلص ےک آزاد رکدہ الغؾ اوبسیق ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت رمعف نب ااعلص اکی دہتس ےک رسدار ےھت رھپ یلہپ دحثی یک رطح رفاتی ایک افر اہک ہک رھپ اوہنں ےن اےنپ
ڈچےھ دوھےئ افر امنز اسیج فوض رک ےک امنز زپاھیئ افر ممیت اک ذرک ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی ہصق افزایع ےس وباہطس شحؿنب

ہیطعیھبرمفیےہافراںیمسممیتاکذرکےہ
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،انبہعیہل،رمعفنباحرث،سیدینباوببیبح،رضحترمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیمخایذعمفرممیترکاتکسےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
زیمخایذعمفرممیترکاتکسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 337

راوی  :موسی بً ًبسالزحنً ،محنس بً سلنہ ،زبیر ،بً خیً ،ٙلاء ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

خ ِج َيا
َح َّسثَ َيا ُم َ
خیِ َٕ ًَ ًِ ًَ ٙلا ٕئ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َ َ
وسی بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ َى ِ َلاك ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ الزُّبَی ِر ٔبِ ًٔ ُ َ
َ
وٌ لٔی ُر ِخ َؼ ّة فٔی الت َّ َي ُّن ٔه َٓ َ٘الُوا
اب َر ُج َّل ٔم َّيا َح َح ْز َٓظَ َّحطُ فٔی َرَ ِ ٔسطٔ ث ُ َّه ا ِح َتل ََه ٓ ََشأ َ َل ََ ِػ َحابَطُ َٓ َ٘ا َل صَ ِل َتحٔ ُس َ
فٔی َس َفٕ َٓأ َػ َ
ک
َک ُر ِخ َؼ ّة َوََى ِ َت َا ِ٘س ُٔر ًَل َی ا ِل َنا ٔ
ئ َٓاُِ َت َش َل ٓ ََن َ
ات َٓ َل َّنا َٗ ٔس ِم َيا ًَل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ُ ِخب ٔ َر ب ٔ َذل ٔ َ
َما ىَحٔ ُس ل َ
َ
ْص ََ ِو َي ٌِ ٔؼ َب
اٌ َیِٜٔٔيطٔ ََ ٌِ َیت ََي َّن َه َو َي ٌِ َٔ
الش َؤا ُل إٔى َّ َنا ک َ َ
َٓ َ٘ا َل َٗ َتلُو ُظ َٗ َت َل ُض ِه اہللُ ََ ََل َسألُوا إٔذِ ل َِه َي ٌِل َُنوا َٓإٔى َّ َنا ٔطَٔا ُئ ا ِلع ٔ ِّی ُّ
َط َّ
خ َٗ ّة ث ُ َّه یَ ِن َشحَ ًَل َِي َضا َو َي ِِ ٔش َل َسائ َٔز َج َش ٔسظ ٔ
ک ُم َ
وسی ًَل َی ُج ِزحٔطٔ ٔ ِ
ومیسنبدبعارلنمح،دمحمنبہملس،زریب،نبرخقی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہرفسےیکےیلرفاہنوہےئ
راہتسںیماکیصخشوکرھتپاگلسجےسااکسرسٹھپایگاوکساہ ماؾوہااسےناسویھتںےسوپاھچہکایکمتےھجمممیتیکااجزتدےتی
وہ؟ اوہنں ےن اہک ںیہن مہ ریتے ےیل ممیتیک وکیئ اجنگشئ ںیہن اپےت ویکہکنےھجت اپین ےک وصحؽ رپ دقرت احلص ےہ ذہلا اس ےن
لسغایکافررمایگبجمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئوتآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےسہیفاہعقایبؿایکآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںےناوکسانقحامرڈاالاہللاوکنالہکرکےبجاوکنہلئسمولعمؾہناھتوتاوکنوپھچانیلاچےئیہاھتویکہکن
ہناجےنناکالعجولعمؾرکانیلےہاسصخشےکےیلاکیفاھتہکفہممیترکاتیلافراےنپزمخرپڑپکاابدنھرکاسرپحسمرکاتیلافرابیقاسرا
دبؿدوھڈااتل
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،دمحمنبہملس،زریب،نبرخقی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

زیمخایذعمفرممیترکاتکسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 338

راوی  :نْص بً ًاػه ،محنس بً طٌيب ،اوزاعی ،حرضت ًبساہلل ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ََبٔی َربَا ٕح ََىَّطُ َسنٔ ٍَ
ْص بِ ًُ ًَ ٔ
اػ ٕه اْلِ َى ِ َلاك ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ ََ ِخب َ َرنٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ََىَّطُ بَ َل َِ ُط ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
اب َر ُج َّل ُج ِز ْح فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه ا ِح َتل ََه َٓأ ُ ٔم َز ب ٔ ٔاَلُِت َٔشا ٔل
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ََ َػ َ

الش َؤا َل
َٓاُِ َت َش َل ٓ ََن َ
ات ٓ ََب َل َّ ذَل ٔ َ
ک َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َٗ َتلُو ُظ َٗ َت َل ُض ِه اہللُ ََل َِه یَٔ ًِ ُٜطَٔا ُئ ا ِلع ٔ ِّی ُّ

رصننباعمص،دمحمنببیعش،افزایع،رضحتدبعاہللانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکزامہنںیماکیصخشزیمخوہایگرھپےساہ ماؾوہاولوگںےناےسلسغرکےنےکےیلاہکبجاسےنلسغایکوترمایگ بج
ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک ولعمؾ وہیئ وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اںیہن الہکرکے اؿ ولوگں ےن اس
اچیبرےوکامرڈاال ایکانفاتیفقاکالعجولعمؾرکانیلںیہنےہ؟
رافی  :رصننباعمص،دمحمنببیعش،افزایع،رضحتدبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ممیترکےکامنززپھےنیلےکدعباپیناحلصوہاجےئوتایکرکاناچےئیہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیترکےکامنززپھےنیلےکدعباپیناحلصوہاجےئوتایکرکاناچےئیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 339

راوی  :محنس بً اسحً ،ٙبساہلل بً ىآٍ ،ليث ،بً سٌس ،برک بً سوازہً ،لاء ،بً يشار ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َن َش َّي ٔيی ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ َّ
ئ بِ ًٔ
رک بِ ًٔ َس َوا َز َة ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
الل ِيثٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ بَ ِ ٔ
ُّ
يسا كَ ِّي ّبا
رض ِت الؼَّ ََلةُ َول َِي َص َم ٌَ ُض َنا َمائْ َٓت ََي َّن َنا َػ ٌٔ ّ
خ َد َر ُج ََل ٌٔ فٔی َس َ ٕ
َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َ َ
ف َٓ َح َ َ

َ
خ ث ُ َّه ََ َت َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ٓ ََؼ َّل َيا ث ُ َّه َو َج َسا ا ِل َنا َئ فٔی ا ِل َوِٗتٔ َٓأ ًَا َز ََ َح ُسص َُنا الؼَّ ََل َة َوا ِل ُو ُؿو َئ َول َِه ُيٌ ِٔس ِاْل َ ُ
َّ
َک اْلِ َ ِجزُ َم َّز َتی ِ ٔن
ک َو َٗا َل ل ٔ َّل ٔذی َت َو َّؿأ َ َوََ ًَا َز ل َ
ک َػ ََلتُ َ
الش َّي َة َوََ ِجزَََ ِت َ
َکا ذَل ٔ َ
ک َل ُط َٓ َ٘ا َل ل ٔ َّل ٔذی ل َِه ُيٌ ِٔس ََ َػ ِب َت ُّ
َو َسل َه ٓ ََذ َ َ

َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوَُیِرُ ابِ ًٔ ىَآ ٍٕٔ َی ِزؤیطٔ ًَ ًِ َّ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ
رک بِ ًٔ َس َوا َز َة ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
الل ِيثٔ ًَ ًِ ًُ َنی ِ َر َة بِ ًٔ ََبٔی ىَا ٔج َي َة ًَ ًِ بَ ِ ٔ
َک ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ ل َِي َص ب ٔ َن ِح ُٔو ٕي َوص َُو ُمزِ َس ْل
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوذ ٔ ِ ُ
دمحمنبااحسؼ،دبعاہللنبانعف،ثیل،نبدعس،رکبنبوسادہ،اطعء،نباسیر،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
دف آدیم رفسںیمےلکنامنزاک فتقآایگافراپیناسھتہناھتوتدفونںےن ممیترک ےکامنز زپھیلرھپفتقےک ادنرادنراوکناپینلمایگ وت
اؿ ںیم ےس اکی ےن دفابرہ فوض رک ےک امنز زپھ یل افر دفرسے صخش ےن دفابرہامنز ہن زپیھ رھپ بج ہی دفونں صخش یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ وت اوہنں ےن اانپ فاہعق ذرک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس سج ےن
دفابرہ امنز ںیہن زپیھ یھت رفامای وت ےن تنس رپ لمع ایک افر ریتی امنز اکیف وہیئگ افر سج صخش ےن دفابرہ فوض رک ےک امنز زپیھ یھت
اسےسرفامایہکریتےےیلدفرہاوثابےہاوبداؤدےتہکںیہہکانعفےکالعفہاسدحثیوکییحیےنرفاتیایکےہثیلےنوباہطس
ریمعہ نب ایب انہیج وباہطس رکب نب وسادہ وباہطس اطعء نب اسیر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوبداؤد ےتہک ںیہ افر اوبدیعس اک ذرک اس
دحثیںیموفحمظںیہنےہافررملسےہ
رافی  :دمحمنباقحس،دبعاہللنبانعف،ثیل،نبدعس،رکبنبوسادہ،اطعء،نباسیر،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیترکےکامنززپھےنیلےکدعباپیناحلصوہاجےئوتایکرکاناچےئیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 340

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،ابً لہيٌہ ،برک بً سوازہ ،ابوًبساہلل ،اسنٌيل ،بً ًبيسً ،لاء ،بً يشار ،حرضت ًلاء بً
يشار رضی اہلل ًيہ

ئ
رک بِ ًٔ َس َوا َز َة ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ َم ِول َی إ ٔ ِس َناً ٔي َل بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
يٌ َة ًَ ًِ بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
بِ ًٔ َي َشا ٕر ََ ٌَّ َر ُج َلی ِ ٔن ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
دبع اہلل نب ہملسم ،انب ہعیہل ،رکب نب وسادہ ،اوبدبع اہلل ،اامسلیع ،نب دیبع ،اطعء ،نب اسیر ،رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکااحصبروسؽںیمےسدفصخشرھپیلہپدحثییکرطحذرکایک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،انبہعیہل،رکبنبوسادہ،اوبدبعاہلل،الیعمس،نبدیبع،اطعء،نباسیر،رضحتاطعءنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکلسغاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 341

راوی  :ابو توبہ ،ربيٍ ،بً ىآٍ ،مٌاویہ ،یحٌی  ،ابوسلنہ ،بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ََ ِخب َ َرىَا ُم ٌَاو ٔ َی ُة ًَ ًِ یَ ِحٌَی ََ ِخب َ َرىَا ََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ََ ٌَّ ََبَا ص َُزیِ َز َة ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ ًُ َنزَ
ل َما ص َُو إ ٔ ََّل ََ ٌِ
بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
وٌ ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
اب بَ ِي َيا ص َُو َی ِد ُل ُب یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة إٔذِ َز َخ َل َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ ََ َت ِحت َب ٔ ُش َ
َسنٔ ٌِ ُت ال ِّي َسا َئ َٓ َت َو َّؿأ ِ ُت َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ َوا ِل ُو ُؿو ُئ ََي ِّـا ََ َو ل َِه َا ِش َن ٌُوا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا ََت َی
ََ َح ُس ُِ ٛه ا ِل ُح ُن ٌَ َة َٓل َِي ِِ َت ٔش ِل
اوب وتہب رعیب نب انعف ،اعمفہی ،ییحی ،اوبہملس ،نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ہعمج ےک
رفزرمعنباطخبریضاہللہنعہبطخدےرےہےھتہک اکیآدیمآایآپ ےنرفامایایکمتامنزےسرفکےیل اجےت وہ؟اسصخش
ےناہکہکںیمےناذاؿینسافررھپفوضایکرضحترمعریضاہللہنعےنرفامایےہایکرصػفوضیہایکےہ؟ایکمتےنروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئںیہنانسہکوجصخشامنزہعمجےکےیلآےئوتلسغرکےکآےئ
رافی  :اوبوتہب،رعیب،نبانعف،اعمفہی،ییحی،اوبہملس،نبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 342

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،بً ٌٗيب ،مالک ،ػٔواٌ بً سليه ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی
اٌ بِ ًٔ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة بِ ًٔ َٗ ٌِ َيبٕ ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َػٔ َِو َ

ل یَ ِوو ٔا ِل ُح ُن ٌَةٔ َوا ٔج ْب ًَل َی کُلِّ ُم ِح َتل ٔ ٕه
ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُ ُِش ُ

دبع اہلل نب ہملسم ،نب بنعق ،امکل ،وفصاؿ نب میلس ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہعمجےکدؿلسغرکانرہابغلرمدرپفابجےہ

رافی  :دبعاہللنبہملسم،نببنعق،امکل،وفصاؿنبمیلس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 343

راوی  :یزیس بً خالس ،مٔـل ،بٜیر ،ىآٍ ،ابً ًنز ،حٔؼہ ،او النوميین حرضت حٔؼہ رضی اہلل ًيہا

ض ًَ ًِ بَُٜیِر ٕ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز
غ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ل َي ٌِىٔی ابِ ًَ ٓ ََـا َل َة ًَ ًِ ًَ َّيا ٔ
َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ا ِل ُنٔ ََّـ ُ
ل
ًَ ًِ َحٔ َِؼ َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ًَل َی کُلِّ ُم ِح َتل ٔ ٕه َر َو ْاح إلٔ َی ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َو ًَل َی کُلِّ َم ًِ َر َاح إلٔ َی ا ِلحُ ُن ٌَةٔ ا ِل ُِ ِش ُ

ل َب ٌِ َس كُلُو َٔ ا ِل َٔ ِحز ََٔ ِجزَََ ُظ ٔم ًِ ُ ُِش ٔل ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َوإ ٔ ٌِ ََ ِج َي َب
َٗا َل ََبُو َزا ُوز إ ٔذَا اُِ َت َش َل ال َّز ُج ُ

سیدینباخدل،لضفم،ریکب،انعف،انبرمع،ہصفح،اؾاوملنینمرضحتہصفحریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےنرفامایرہابغلاملسمؿ رپہعمج ےکےیلاجانرضفری ےہافررہاجےنفاےلرپلسغرکانرضفریےہاوبداؤد ےتہکںیہہکبج
وکیئصخشہعمجےکدؿولطعرجفےکدعبلسغرکےاگوتااکسفہلسغہعمجےکےیلاکیفوہاگارگہچفہلسغانجتبوہ
رافی  :سیدینباخدل،لضفم،ریکب،انعف،انبرمع،ہصفح،اؾاوملنینمرضحتہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 344

موسی بً اسنٌيل ،حناز،
راوی  :یزیس بً خالس بً یزیس بً ًبساہلل بً موہبً ،بسالٌزیز بً یحٌی  ،محنسبً سلنہٰ ،

محنسبً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙمحنسبً ابزاہيه ،ابوسلنہ ،بً ًبسالزحنً ،ابوزاؤز ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی

اہلل ًيہ اور حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ال َّز ِمل ٔ ُّی ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی ح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َٗاَلَ
َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ یَز ٔ َ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َو َص َذا َحس ُ
ٔیث ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ح َح َّسثَ َيا ُم َ
إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل َیزٔی ُس َو ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔفٔی َحسٔیثٔض ٔ َنا ًَ ًِ ََبٔی

َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ َوََبٔی َ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٕل ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َوََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗاَلَ َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

اٌ ً ٔ ِي َس ُظ ث ُ َّه ََت َی ا ِل ُح ُن ٌَ َة َٓل َِه َی َت َد َّم
َو َس َّل َه َم ًِ اُِ َت َش َل یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َولَب ٔ َص ٔم ًِ ََ ِح َش ًٔ ث َٔيابٔطٔ َو َم َّص ٔم ًِ كٔيبٕ إ ٔ ٌِ ک َ َ
َّ
ََ ًِ َي َ
فَْ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ ک َاى َ ِت ََ َّٔ ٛار ّة ل ٔ َنا بَ ِي َي َضا َوبَی ِ َن
ا ٚال َّيا ٔ
خ َد إ ٔ َما ُم ُط َحًی َي ِ ُ
ض ث ُ َّه َػلَّی َما ََ ٛت َب اہللُ َل ُط ث ُ َّه ََ ِن َؼ َت إٔذَا َ َ
ْش ََ ِم َثال ٔ َضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث
ُج ُن ٌَتٔطٔ َّالًٔی َٗ ِبل ََضا َٗا َل َو َي ُ٘و ُل ََبُو ص َُزیِ َزة ٔ َوزٔیَا َز ْة ثَ ََلث َ ُة ََیَّاو ٕ َو َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ا ِل َح َش َي َة بٔ ٌَ ِ ٔ
َک َح َّنا ْز َ َلَک َو ََبٔی ص َُزیِ َز َة
ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َسل ََن َة ََ َت ُّه َول َِه یَ ِذ ُ ِ

سیدی نب اخدل نب سیدی نب دبعاہلل نب ومبہ ،دبعازعلسی نب ییحی ،دمحمنب ہملس ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحمنب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ ،
دمحمدنب اربامیہ ،اوبہملس ،نب دبعارلنمح ،اوبداؤد ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشہعمجےکدؿلسغرکےافراےنپڑپکفںںیمےسبسےس ااھچ
ڑپکاےنہپافرارگاےکساپسوخوبشوہوتاوکسیھباگلےئرھپہمجےکےیل(دجسمںیمآےئ)افرولوگںیکرگدونںوکہناھپدنےرھپسج
دقراہللےنایکستمسقںیم اھکلوہاسدقرامنززپےھافر بجاامؾہبطخ ےکےیلےلکن وت اخومیشاایتخررکےاہیںکتہکفہاینپ
امن ز ےس افرغ وہ اجےئ وت ہی امنز افکرہ وہ اجےئ یگ ےلہپ ہعمج ےس ےل رک اس وموجدہ ہعمج کت ےک انگوہں ےک ےیل رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک شمدی نیت دؿ ےک انگہ یھب اعمػ وہ اجںیئ ےگ شمدی رفامایہک اکی یکین اک انگہ دس انگ وہات ےہ اوبداؤد
ےتہکںیہہکدمحمنبہملسیکدحثیلمکمےہافرامحدےناینپدحثیںیماوبرہریہریضاہللہنعاکایبؿلقنایکےہ
رافی  :سیدینباخدل نب سیدی نبدبعاہللنبومبہ ،دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس ،ومٰیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبہملس ،دمحمنب
اقحس،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،نبدبعارلنمح،اوبداؤد،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعافررضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 345

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہبً ،نزو بً حارث ،سٌيس بً وہبً ،نزو بً حار ،سٌيس بً ابی ہَلل ،بٜیر بً ًبساہلل بً
اطخ ،ابوبرکبً ميٜسر ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ٔيس بِ ًَ ََبٔی ص ََٔل ٕل َوبَُٜی ِ َر بِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِنز ٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ََ ٌَّ َسٌ َ

رک بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُسل َِي ٕه الزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ
بِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ َح َّسثَا ُظ ًَ ًِ ََبٔی بَ ِ ٔ
ل َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ًَل َی کُلِّ ُم ِح َتل ٔ ٕه َو ِّ
يب َما
الش َوا ُک َویَ َن ُّص ٔم ًِ ال ِّل ٔ
ََبٔيطٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُِ ِش ُ

َّ
ٔيب ا ِل َن ِزََة ٔ
يب َول َِو ٔم ًِ ك ٔ
َک ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ َو َٗا َل فٔی ال ِّل ٔ
ٗ ُِّس َر َل ُط إَٔل ََ ٌَّ بَُٜی ِ ّرا ل َِه َی ِذ ُ ِ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب فبہ ،رمعف نب احر ،دیعس نب ایب الہؽ ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،اوبرکبنب دکنمر،
رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ ابغل املسمؿ رپ ہعمج ےک دؿ
لسغرکان،وسماکرکان افر رسیموہوتوخوبشیھباگلانالزؾ ےہرگمریکبےندبعارلنمحوکذرکںیہنایک افروخوبشےکابرےںیماہکہک
ارگہچوعرتیک(اگلےنفایل)وخوبشیہویکںہنوہ
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنبفبہ،رمعفنباحر،دیعسنب ایبالہؽ،ریکبنبدبعاہللنباجش،اوبرکبنب
دکنمر،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 346

راوی  :محنس بً حاته ،ابً مبارک ،اوزاعی ،حشاٌ بً ًليہ ،ابواطٌث ،حرضت اوض بً اوض َ٘فی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٕٔه ا ِل َح ِز َج َزائ ُّٔی حُيِّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َح َّسثَىٔی َح َّشا ٌُ بِ ًُ ًَ ٔل َّي َة َح َّسثَىٔی ََبُو
ض َّ
الث َ٘ف ُّٔی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ ُ ََّش َل یَ ِو َو
اْلِ َ ِط ٌَثٔ الؼَّ ِي ٌَان ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ََ ِو ُض بِ ًُ ََ ِو ٕ
ُ َّ
اٌ َلطُ بٔکُلِّ ُخ ِل َوة ٕ ًَ َن ُ
رک َو َم َشی َول َِه یَ ِز َِ ٛب َو َزىَا ٔم ًِ ِاْل ٔ َماو َٔٓا ِس َت َن ٍَ َول َِه یَ ِل ُّ ک َ َ
ل َس َي ٕة ََ ِجزُ
رک َوابِ َت َ َ
ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َواُِ َت َش َل ث َّه بَ َ

ٔػ َيا ٔم َضا َوٗ ٔ َيا ٔم َضا

دمحمنباحمت،انبابمرک،افزایع،شحؿنبہیطع،اوباثعش،رضحتافسنبافسیفقثریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ وج صخش ہعمج ےک دؿ (اینپ ویبی) وک الہنےئ (ینعی اےکس اسھت تبحص
رکے) افر وخد یھب اہنےئ رھپ امنز ےک ےیل دلجی اجےئ ،دیپؽ اجےئ وسار وہ رک ہن اجےئ افر اامؾ ےس زندکی وہ رک ہبطخ ےنس افر
وہیبدہابتہنرکےوتاسےکرہدقؾرپاسوکاکیاسؽےکرفزفںافراکیاسؽیکبشدیباریاکوثابےلماگ
رافی  :دمحمنباحمت،انبابمرک،افزایع،شحؿنبہیطع،اوباثعش،رضحتافسنبافسیفقثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 347

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،خالس ،بً یزیس ،سٌيس بً ابی ہَللً ،بازہ بً ىسی ،حرضت اوض بً َ٘فی رضی اہلل ًيہ

ض َّ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الث َ٘ف ٔ ِّی
الل ِي ُث ًَ ًِ َخالٔسٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ
یس ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ََبٔی ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ ى َُس ٕ ٓی ًَ ًِ ََ ِو ٕ
ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََىَّطُ َٗا َل َم ًِ ُ ََش َل َرَِ َسطُ یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َواُِ َت َش َل ث ُ َّه َس َ
ا ٚى َ ِح َو ُظ

ہبیتق نبدیعس،ثیل،اخدل ،نب سیدی،دیعس نبایب الہؽ،ابعدہ نبیسن،رضحت افسنبیفقثریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنہعمجےکدؿاانپرسدوھایافرلسغایکوترھپیلہپدحثییکرطحایبؿایک
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،اخدل،نبسیدی،دیعسنبایبالہؽ،ابعدہنبیسن،رضحتافسنبیفقثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 348

راوی  :ابً ابی ً٘يل ،محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،ابً ابی ً٘يل ،اسامہ ،ابً زیسً ،نزو بً طٌيب ،حرضت ًنزو بً
ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ

يل ََ ِخب َ َرنٔی َ ُ َسا َم ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ
ْصیَّا ٌٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َٗا َل ابِ ًُ ََبٔی ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَ٘ ٔ ٕ
يل َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِلنٔ ِ ٔ
اؾ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َٗا َل َم ًِ
َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
ض َول َِه َی ِل ُّ
اُِ َت َش َل یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َو َم َّص ٔم ًِ كٔ ٔ
يب ا ِم َزََتٔطٔ إ ٔ ٌِ ک َ َ
اب ال َّيا ٔ
اٌ ل ََضا َولَب ٔ َص ٔم ًِ َػال ٔحٔ ث َٔيابٔطٔ ث ُ َّه ل َِه َی َت َد َّم رٔ َٗ َ

ض کَاى َ ِت َلطُ ُه ِض ّزا
اب ال َّيا ٔ
ً ٔ ِي َس ا ِل َن ِوً ٔوَ ٔة کَاى َ ِت ََ َّٔ ٛار ّة ل ٔ َنا بَ ِي َي ُض َنا َو َم ًِ َل َِا َو َت َد َّلی رٔ َٗ َ

انبایبلیقع،دمحم نبہملس ،انبفبہ،انبایبلیقع ،ااسہم،انبزدی،رمعفنببیعش ،رضحترمعف نبدبعاہللنبرمعفنبااعلص
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ہعمج ےک دؿ لسغ رکے افر اینپ ویبی ےک اپس وموجد
وخوبشیھباگلےئافراےھچ ڑپکےیھبےنہپافرولوگںیکرگدںینہناھپدنےافرہبطخےکفتقوہیبدہابںیتہنرکےوت فہہعمجافکرہ
وہاجاگیئےلھچپہعمجکتےکانگوہںاکافروجوہیبدہافراکیبرابںیترکےاگافرولوگںیکرگدںیناھپدنےاگوتفہہعمجاسےکےیلااسی
وہاگےسیجرہظیکامنز
رافی  :انبایبلیقع ،دمحمنبہملس،انبفبہ،انبایبلیقع،ااسہم،انبزدی،رمعفنببیعش،رضحترمعفنبدبعاہللنبرمعفنب
ااعلص

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 349

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،زَکیا ،مؼٌب بً طيبہ ،كل ٙبً حبيبً ،بساہلل بً زبیر ،حرضت ًائظہ
رضی اہلل ًيہا

َکیَّا َح َّسثَ َيا ُم ِؼ ٌَ ُب بِ ًُ َط ِي َب َة ًَ ًِ كَل ِٔ ٙبِ ًٔ َحبٔيبٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا َز َ ٔ
ل ٔم ًِ ََ ِربَ ٍٕ ٔم ًِ
اٌ َي ِِ َت ٔش ُ
ا ِل ٌَ َيز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا َح َّسثَ ِت ُط ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ا ِل َح َيابَةٔ َویَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َو ٔم ًِ ا ِل ٔح َحا َمةٔ َو ٔم ًِ ُ ُِش ٔل ا ِل َنيِّتٔ
امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،زرکای،بعصمنبہبیش،قلطنببیبح،دبعاہللنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساچرزیچفںیکانبلسغایکرکےتےھتاکیانجتبیکانبرپدفرسےہعمجےکےیلرسیتے ےنھچاوگارک
وچےھتتیموکالہنرک
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،زرکای،بعصمنبہبیش،قلطنببیبح،دبعاہللنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 350

راوی  :حنوز بً خالس ،مزواًٌ ،لی بً حوطب ،مٜحولً ،لی بً حوطب

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا َم ِز َوا ٌُ َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َح ِو َطبٕ َٗا َل َسأ َ ِل ُت َمُ ِٜح ّوَل ًَ ًِ َص َذا ا ِل َ٘ ِو ٔل ُ ََّش َل
َواُِ َت َش َل َٓ َ٘ا َل ُ ََّش َل َرَ ِ َس ُط َوُ ََش َل َج َش َس ُظ
ومحمد نب اخدل ،رمفاؿ ،یلع نب وحبش ،وحکمؽ ،یلع نب وحبش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت وحکمؽ ےس وپاھچ ہک عَ ّسل افر اِیئَ ّسل ےک

ایک ینعںیہ؟اوہنںےناہکہکاےنپرسافردبؿوکدوھےئ (ہیاافلظافسمنافسیکدحثیںیمآےئںیہ)
رافی  :ومحدنباخدل،رمفاؿ،یلعنبوحبش،وحکمؽ،یلعنبوحبش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 351

راوی  :محنوز بً خالس مزاوًٌ ،لی بً حوطب ،حرضت سٌيس بً ًبسالٌزیز

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ِّ
ٔيس
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔفٔی ُ ََّش َل َواُِ َت َش َل َٗا َل َٗا َل َسٌ ْ
ُ ََّش َل َرَِ َسطُ َوُ ََش َل َج َش َس ُظ
دمحمنبفدیلدیقشم،یلعنبوحبش،رضحتدیعسنبدبعازعلسیےنعَ ّسلافراِیئَ ّسلےکہی ینعایبؿےئکںیہہکفہاےنپرسافردبؿ
وکوخبایھچرطحدوھےئ
رافی  :ومحمدنباخدلرمافؿ،یلعنبوحبش،رضحتدیعسنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکلسغاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 352

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابوػالح ،سناٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ِم ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح َّ
الش َّنا ٌٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُس َ ٕٓ
الشا ًَ ٔة َّ
َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ اُِ َت َش َل یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ُ ُِش َل ا ِل َح َيابَ ٔة ث ُ َّه َر َاح َٓ َٜأَى َّ َنا َ َّرق َب بَ َسى َ ّة َو َم ًِ َر َاح فٔی َّ
الثاى ٔ َي ٔة َٓ َٜأَى َّ َنا
الشا ًَةٔ َّ
َ
رق ٌَ َو َم ًِ َر َاح فٔی َّ
رق ّة َو َم ًِ َر َاح فٔی َّ
الشا ًَةٔ الزَّابٔ ٌَ ٔة َٓ َٜأَى َّ َنا َ َّرق َب َز َجا َج ّة
الثال ٔ َث ٔة َٓ َٜأَى َّ َنا َ َّ
َ َّرق َب َب َ َ
رق َب َِ ٛب ّظا َ ِ َ
َ
وٌ ِّ
َو َم ًِ َر َاح فٔی َّ
َک
رض ِت ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة َي ِش َتنٔ ٌُ َ
الشا ًَ ٔة ا ِل َدا ٔم َش ٔة َٓ َٜأى َّ َنا َ َّرق َب بَ ِي َـ ّة َٓإٔذَا َ َ
الذ ِ َ
خ َد ِاْل ٔ َم ُاو َح َ َ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوباصحل ،امسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکوجصخشہعمجےکدؿلسغانجتبرکےافرافؽفتقامنزہعمجوکالچاجےئوتوگایہکاسےناکیافٹنیکرقابینیکافروج
دفرسی استع ںیم اجےئ وت وگای اس ےن اکی اگےئ یک رقابین یک افر وج رسیتی استع ںیم اجےئ وت وگای اس ےن اکی ھڈنیےھ یک
رقابینیکافروجوچیھتاستعںیماجےئوتوگایاسےناکیرمیغیکرقابینیکافروجاپوچنںیاستعںیماجےئوتوگایاےنساکیاڈنا
راہ یاںیمرقابؿایک بجاامؾہبطخےکےیللکنآاتےہوترفےتشیھبہبطخےننسےکےیلآاجےتںیہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوباصحل،امسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

ہعمجےکدؿلسغہنرکےنیکااجزت
ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکدؿلسغہنرکےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 353

راوی  :مشسز ،حناز بً زیس ،یحٌی بً سٌيسً ،نزو ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ ََ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه
اض ُم َّض َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
اٌ ال َّي ُ
وٌ إلٔ َی ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ب ٔ َض ِي َئت ٔض ٔ ِه َٓ٘ٔي َل َل ُض ِه ل َِو اُِ َت َش ِلت ُِه
َٓیَرُو ُح َ
دسمد،امحدنبزدی،ییحی نبدیعس،رمعف،رضحتاعہشئ ریضاہلل اہنعےسرفاتیےہہکولگاےنپاہوھتںےس شمدفریرکےت ےھت
رھپامنزہعمجوکایساحتلںیمےلچاجےتےھتوتاؿےسہیاہکایگہکاکشمتلسغرکےتیل
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،رمعف،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکدؿلسغہنرکےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 354

راوی ً :بساہلل بً مشلنہً ،بسالٌزیز ،ابً محنسً ،نزو بً ابی ًنزوً ،رکمہ ،حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ

اسا ٔم ًِ ََ ِص ٔل
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََبٔی ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ً ِ ٔ
ٔرک َم َة ََ ٌَّ َُى َ ّ
ض ََ َت َزی ا ِل ُِ ِش َل َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َوا ٔج ّبا َٗا َل َلَ َو َل َّٔ ٜي ُط ََك ِ َضزُ َو َخی ِ ْر ل ٔ َن ًِ اُِ َت َش َل َو َم ًِ ل َِه
ا ِلٌ َٔزا َٔ ٚجاؤُا َٓ َ٘الُوا َیا ابِ ًَ ًَبَّا ٕ

َي ِِ َت ٔشل َٓلَيص ًَلَيطٔ بٔوا ٔجبٕ وسأ ُ
ُ
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َِخ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه فٔی یَ ِوو ٕ َح ٓارٕ
اٌ َم ِشحٔ ُسص ُِه َؿ ِّي ّ٘ا ُم َ٘ار َٔب َّ
الش ِ٘ ٕٔ إٔى َّ َنا ص َُو َ ٔ
ُه ُضورٔص ِٔه َوک َ َ
رع ْیع ٓ َ َ
الؼ ٔ
ک َب ٌِ ُـ ُض ِه َب ٌِ ّـا َٓ َل َّنا َو َج َس َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
وٖ َحًَّی ثَ َار ِت ٔم ِي ُض ِه رٔیَ ْاح آذَی ب ٔ َذل ٔ َ
اض فٔی ذَل ٔ َ
َو َ ٔ
رع َ ٚال َّي ُ
ک ُّ

اٌ َص َذا ا ِل َي ِو َو َٓاُِ َت ٔشلُوا َو ِل َي َن َّص ََ َح ُس ُِ ٛه ََٓ َِـ َل َما َیحٔ ُس ٔم ًِ ُزصِئطٔ َوكٔيبٔطٔ َٗا َل
َو َس َّل َه تٔل َ
اض إٔذَا ک َ َ
ِک الزِّیحَ َٗا َل ََ ُّی َضا ال َّي ُ

الؼ ٔ
اٌ یُ ِؤذٔی
ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
وٖ َو ُُٔ ٛوا ا ِل ٌَ َن َل َو ُو ِّس ٍَ َم ِشحٔ ُسص ُِه َو َذ َص َب َب ٌِ ُف َّال ٔذی ک َ َ
ض ث ُ َّه َجا َئ اہللُ بٔا ِل َدی ِر ٔ َولَب ٔ ُشوا َُی ِ َر ُّ

َب ٌِ ُـ ُض ِه َب ٌِ ّـا ٔم ًِ ا ِل ٌَ َز ٔٚ

دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحم،رمعفنبایبرمعف،رکعہم،رضحترکعہمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکھچکرعاؼےکرےنہ
فاےلولگآےئافروپاھچہکاےانبابعسریضاہللہنعایکآپہعمجےکدؿلسغرکانفابجےتھجمسںیہاوہنںےناہکںیہننکیل
ہیرتہبےہہکوجصخشلسغرکےوتہیاسےکےیلرتہب ےہافروجلسغہنرکےوتہی اےکسےیلفابجںیہنےہافرںیممتوکاتبات
وہں ہک لسغ اک مکح سک فہج ےس وہا اھت ولگ رغبی ےھت افر افین ڑپکے ےتنہپ ےھت اینپ وھٹیپں رپ وبھج الدےت ےھت دجسم یھب گنت
یھتافرایکستھچیھبیچینیھتفہوتضحموجھکریکاشوخںاکاکیرپھچاھتاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرگیمےکدؿ
دجسم ںیم رشتفی الےئ افر ولوگں وک اےکن افین ابلس ںیم ہنیسپ آراہ اھت افر دبوب لیھپ ریہ یھت افر اکی دفرسے وک دبوب یک فہج ےس
فیلکت وہ ریہ یھت بج ہی دبوب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسحمس یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ہی دؿ وہا
رکے(ینعی ہعمج اکدؿ وہ) وت اہنایل رکف افر وج ایھچ ےسایھچوخوبش افر لیت رسیم وہفہ اگلایرکف انب ابعس ےتہک ںیہ ہک رھپولوگں ےک
احالترتہبوہےئگافر افینڑپکفںےکالعفہدفرسےڑپکےےننہپےگلافرتنحمفتقشمٹہیئگ(ینعیالغومںافرالمزومںےساکؾ
ےنیلےگل)افردجسمیھباشکدہوہیئگافرفہوجہنیسپیکفہجےساکیدفرسےوکفیلکتوہیتیھتفہیھباجیتریہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحم،رمعفنبایبرمعف،رکعہم،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ہعمجےکدؿلسغہنرکےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 355

راوی  :ابو وليس ،ہناوٗ ،تازہ ،حشً ،حرضت سنزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ُن َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل
َم ًِ َت َو َّؿأ َ َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َٓب ٔ َضا َون ٌِٔ َن ِت َو َم ًِ اُِ َت َش َل َٓ ُض َو ََٓ َِـ ُ
اوبفدیل،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنفوضایک
وتریخہییھبایھچابتےہافرسجےنلسغایکوتہیزایدہرتہبرطہقیےہ
رافی  :اوبفدیل،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبقؽاالسؾےکفتقلسغرکانبحتسمےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وبقؽاالسؾےکفتقلسغرکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 356

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،اَغ ،خلئہ بً حؼین ،حرضت ٗيص بً ًاػه رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه َٗا َل
َغ ًَ ًِ َخلٔي َٔ َة بِ ًٔ حُ َؼی ِ ٕن ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕا ِل ٌَ ِبس ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَ َيا اْلِ َ َ ُّ
ََ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َُرٔی ُس ِاْل ٔ ِس ََل َو َٓأ َ َم َزنٔی ََ ٌِ ََُِ َت ٔش َل ب ٔ َنا ٕئ َو ٔس ِس ٕر
دمحمنبریثک،ایفسؿ،ارغ،ہفیلخنب،نیص،رضحتسیقنباعمصریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیموبقؽاالسؾیکرغضےسیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ھجم وک ریبی ےک وتپں ںیم وجش دی وہےئ اپین
ےسلسغرکےناکمکحرفامای
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،ارغ،ہفیلخنب،نیص،رضحتسیقنباعمصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وبقؽاالسؾےکفتقلسغرکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 357

راوی  :محنس بً خالسً ،بسالززا ،ٚابً جزیخً ،ثيه بً کليب

َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َ ُ ِخبٔرِ ُت ًَ ًِ ًُ َث ِي ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔى َّ ُط
ف َي ُ٘و ُل
ک َط ٌِ َز ا ِلٔ ِ ُٜ
َجا َئ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َٗ ِس ََ ِسل َِن ُت َٓ َ٘ا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِل ِٔ ًَ ٙي َ
ٔ
ف َوا ِخ َتت ِن
ک َط ٌِ َز ا ِلٔ ِ ُٜ
خ َم ٌَطُ ََ ِل ِٔ ًَ ٙي َ
ا ِحل ٔ َِٗ ٙا َل و ََ ِخب َ َرنٔی َ ُ
آخ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ْلٔ َ َ
دمحم نب اخدل ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،میثع نب  بیل اےنپ فادل ےک وحاہل ےسدادا ےس رفاتیرکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسیک یتمںیماحرضوہےئافررعضایکہکںیماالسؾےلآایوہںوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےنپرفکےکابؽ
اکنؽڈاؽینعیابؽڈنمادےافراکیدفرسےآدیمےنربخدیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےکساسیھتےسرفامایہکرفکےک
ابؽاکنؽڈاؽافرہنتخرک

رافی  :دمحمنباخدل،دبعارلزاؼ،انبرججی،میثعنب بیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 358

راوی  :احنس بً ابزاہيهً ،بسالؼنس بً ًبسالوارث ،او حشً ،حرضت مٌاذہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الؼَّ َنسٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوار ٔٔث َح َّسثَىٔی ََبٔی َح َّسثَ ِتىٔی َ ُ ُّو ا ِل َح َش ًٔ َي ٌِىٔی َج َّس َة ََبٔی بَ ِرکٕ
يب ثَ ِوبَ َضا َّ
الس ُو َٗال َِت َا ِِ ٔشلُ ُط َٓإ ٔ ٌِ ل َِه
ا ِل ٌَ َسو ٔ ِّی ًَ ًِ ُم ٌَا َذ َة َٗال َِت َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ًَ ًِ ا ِل َحائ ٔٔف ي ُٔؼ ُ
ٔيف ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث َ ََل َث ح َٔي ٕف
فة ٕ َٗال َِت َو َل َ٘ ِس ُِ ٛي ُت ََح ُ
یَ ِذ َص ِب ََثَزُ ُظ َٓ ِل ُت َِیِّرِ ُظ بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ ُػ ِ َ

ل لٔی ثَ ِو ّبا
َجنٔي ٌّا ََل ََُِ ٔش ُ

ادمح نب اربامیہ ،دبعا دمصل نب دبعاولارث ،اؾ نسح ،رضحت اعمذہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع
ےساساحہضئےکقلعتمدرایتفایکایگسجےکڑپکفںرپضیحاکوخؿگلایگوہ(ہکاوکسدوھےئایںیہن)وتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اوکس دوھ ڈاؽ افر ارگ دوھےن ےک ابفوجد وخؿ اک ارث (رگن) زالئ ہن وت اوکس یسک زرد رگن یک زیچ ےس دبؽ دے شمدی
رفامای ہک ےھجم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےکی دعب درگیے نیت نیت ضیح آےت ےھت افر ںیم اانپ ڑپکا ابلکل ہن دوھیت یھت
(ویکہکناؿرپوخؿہناگلوہاتاھت)
رافی  :ادمحنباربامیہ،دبعادمصلنبدبعاولارث،اؾنسح،رضحتاعمذہریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 359

راوی  :محنس بً ٛثیر ،ابزاہيه بً ىآٍ ،حشً ابً مشله ،حرضت محاہسرضی اہلل ًيہ

َک ًَ ًِ ُم َحاص ٔ ٕس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕا ِل ٌَ ِبس ُّٔی ََ ِخبَرَىَا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ىَآ ٔ ٍٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ا ِل َح َش ًَ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم ِشل ٔ ٕه یَ ِذ ُ ُ

يف ٓ ٔيطٔ َٓإ ٔ ٌِ ََ َػابَ ُط َط ِي ْئ ٔم ًِ َزو ٕبَ َّل ِت ُط بٔزٔي٘ ٔ َضا ث ُ َّه َٗ َؼ ٌَ ِت ُط بٔزٔي٘ ٔ َضا
اٌ ْٔل ٔ ِح َساىَا إ ٔ ََّل ث َ ِو ْب َواح ْٔس َت ٔح ُ
َٗا َل َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َما ک َ َ
دمحمنبریثک،اربامیہنبانعف،نسحانبملسم،رضحتاجمدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرفامایہک
مہ ازفاج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی یہ ڑپکا وہا رکات اھت سج وک ےنہپ ےنہپ ںیمہ ضیح آاجات اھت ارگ اس ڑپکے
ںیموخؿ(اکومعمیلدہبھ)گلاجاتوتمہاےنپاعلبدنہےسرترکےکاسوک(اننخ)ےسرھکچدیتیںیھت
رافی  :دمحمنبریثک،اربامیہنبانعف،نسحانبملسم،رضحتاجمدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 360

راوی  :يٌ٘وب بً ابزاہيهً ،بسالزحنً ،ابً مہسی ،بکاربً یحٌی رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسث َ َيا بَکَّا ُر بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّسثَ ِتىٔی َج َّست ٔی َٗا َل ِت َز َخل ُِت
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٌ ي ُٔؼيب ُ َيا ا ِل َح ِي ُف ًَل َی
ًَل َی َ ُ ِّو َسل ََن َة ٓ ََشأ َ َل ِت َضا ا ِم َزََ ْة ٔم ًِ َُ
رقیِ ٕع ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ فٔی ثَ ِو ٔب ا ِل َحائ ٔٔف َٓ َ٘ال َِت َ ُ ُّو َسل ََن َة َٗ ِس ک َ َ
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َٓ َتلِب ُث إ ٔ ِح َساىَا ََیَّاو َح ِيـ َٔضا ث ُ َّه َت َّل َّضزُ َٓت َ ِي ُوزُ َّ
الث ِو َب َّال ٔذی کَاى َ ِت َا ِ٘ل ٔ ُب ٓ ٔيطٔ َٓإ ٔ ٌِ
َ َ
َ
ک ٔم ًِ ََ ٌِ نُ َؼل َِّی ٓ ٔيطٔ َوََ َّما ا ِل ُن ِن َت ٔظ َل ُة
ََ َػابَ ُط َز ْو ُ ََش ِل َيا ُظ َو َػ َّل ِي َيا ٓ ٔيطٔ َوإ ٔ ٌِ ل َِه َیَ ََ ًِ ُٜػابَ ُط َط ِي ْئ َت َز َِ ٛيا ُظ َول َِه یَ ِن َي ٌِ َيا ذَل ٔ َ

ک َو َل َّٔ ٜي َضا َت ِحٔ ًُٔ ًَل َی َرَِس َٔضا ثَ ََل َث َح َٔ َيا ٕ
ت َٓإٔذَا َرََ ِت
َٓکَاى َ ِت إ ٔ ِح َساىَا َتُٜو ٌُ ُم ِن َت ٔظ َل ّة َٓإٔذَا اُِ َت َشل َِت ل َِه َت ِي ُ٘ ِف ذَل ٔ َ
ا ِل َب َل َل فٔی َ ُ ُػو ٔل َّ
َاؿ ِت ًَل َی َسائ ٔز ٔ َج َش ٔس َصا
الظ ٌِز ٔ َز َلِ َٜت ُط ث ُ َّه ََٓ َ
وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،انبدہمی،اکبرنبییحیریضاہللہنعےسرفاتیےہفہےتہکںیہہکھجمےسریمیدادیےنایبؿایک
ہکںیماؾالموونینمرضحتاؾہملسریضاہللاہنعےکاپسیئگاؿےساکیرقیشیوعرتےناحہضئےکڑپکفںںیمامنززپےنھےک
قلعتموساؽایکرضحتاؾہملسریضاہلل اہنعےنرفامایہکمہوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمضیحآاتاھتمہ ںیم
ےسوکیئاایؾضیحںیمیھٹیبریتہافررھپاپیکاحلصرکیتافردیتھکیہکوجڑپکےفہاحتلضیحںیمےنہپوہےئیھتاؿںیموخؿوت
ںیہن گل ایگ ےہ ارگ اگل وہات وت اس وک دوھ ڈایتل افر رھپ اںیہن ڑپکفں ںیم امنز زپیتھ افر ارگ اس ںیم وخؿ ہن اگل وہات وت اس وک ویں یہ
رےنہ دیتی افر اؿ ڑپکفں ںیم ںیمہ امنز زپےنھ ےس وکیئ زیچ امعن ںیہن وہیت افر سج وعرت ےک ابؽ دنگےہ وہےئ وہےت وت فہ لسغ
انجتبےکفتقاؿوکہنولھکایتیلہکلبفہاہھتاپینرھبرک نیترمہبترسرپڈایتلبجاپینیکرتیابولںیکڑجفںکتچنہپاجیتبترس

وکوخبیتلمرھپاسرےدبؿرپاپیناہبیت
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،انبدہمی،اکبرنبییحیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 361

راوی ً :بساہلل بً محنس ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسحٓ ،ٙاكنہ بيت ميذر ،حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََٓ ًِ ًَ ٙاكٔ َن َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ
الل ِض َز
ٕ َا ِؼ َي ٍُ إ ٔ ِح َساىَا ب ٔ َث ِوب ٔ َضا إٔذَا َرََ ِت ُّ
ب ٔ ِيتٔ ََبٔی بَ ِرکٕ َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت ا ِم َزََ ّة َا ِشأ َ ُل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ
رق ِػطُ بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ َما ٕئ َو ِلت َ ِي َـحِ َما ل َِه َت َز َو ِل ُت َؼلِّ ٓ ٔيطٔ
ََ ُا َؼل ِّی ٓ ٔيطٔ َٗا َل َت ِي ُوزُ َٓإ ٔ ٌِ َرََ ِت ٓ ٔيطٔ َز ّما َٓ ِل َت ِ ُ
دبع اہلل نب دمحم ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،افہمط تنب ذنمر ،رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیوعرتوکہیہلئسموپےتھچوہےئانسہکبجمہاپکوہاجںیئوتاحتلضیحںیمےنہپوہے
ڑپکفںاکایکرکںیایکمہاںیہنڑپکفںںیمامنززپھںیل آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیدھکیہکاسںیموخؿضیحوتںیہن
ذی
اگلےہارگاگلوہوتاسرپوھتڑااساپینڈاؽرکاسوکرھکچدےافراسرپاپینےک ھئیےددیےاہیںکتہک فہک رآاندنبوہاجےئ
افررھپایسںیمامنززپھےل
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،افہمطتنبذنمر،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 362

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ہظاو بً رعوہٓ ،اكنہ ،بيت ميذر ،حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ ََبٔی بَ ِرکٕ ََى َّ َضا
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َ
اب ثَ ِوبَ َضا َّ
الس ُو ٔم ًِ
َٗال َِت َسأل َِت ا ِم َزََ ْة َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ َرََیِ َت إ ٔ ِح َساىَا إٔذَا ََ َػ َ
اب إ ٔ ِح َسا َُّ ًَّٛ
ئ ث ُ َّه لٔت َُؼلِّ
رق ِػ ُط ث ُ َّه لٔت َ ِي َـ ِح ُط بٔا ِل َنا ٔ
ا ِل َح ِي َـ ٔة َِ ٛي َ
ٕ َا ِؼ َي ٍُ َٗا َل إٔذَا ََ َػ َ
الس ُو ٔم ًِ ا ِل َح ِي ٔف َٓ ِل َت ِ ُ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل،اشہؾ نب رعفہ ،افہمط ،تنب ذنمر ،رضحت اامسء تنب ایبرکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک اکی وعرت
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ارگ ڑپکے ںیم وخؿ ضیح گل اجےئ وت ایک رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
بجمتںیمےسیسکےکڑپکفںںیمضیحاکوخؿگل اجےئ وتاسوکاویلگنںےسلسم دےرھپاپینےسدوھےئ افر رھپایسڑپکے
ںیمامنززپھےل
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾنبرعفہ،افہمط،تنبذنمر،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 363

موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ابً سلنہ ،حرضت ہظاو رضی اہلل ًيہ
ًيسی بً یوىصٰ ،
راوی  :مشسز ،حنازٰ ،

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ح و َح َّسثَ َيا ُم َ
ُ
ئ ث ُ َّه ا ِن َـ ٔحيطٔ
ارق ٔػيطٔ بٔا ِل َنا ٔ
َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسل ََن َة ًَ ًِ صٔظَ او ٕب ٔ َض َذا ا ِل َن ٌِى َی َٗا َل ُح ِّتيطٔ ث َّه ِ ُ
دسمد،امحدٰ،یسیع نبویسن ،ومٰیسنباامسلیع،امحد،انبہملس،رضحتاشہؾریضاہللہنعایسرطحرفاتیرکےت وہےئےتہک ںیہ

ہک(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای)رھکچڈاؽرھپاسرپاپینڈاؽرکلمافررھپدوھڈاؽ
رافی  :دسمد،امحدٰ،یسیعنبویسن،ومٰیسنبالیعمس،امحد،انبہملس،رضحتاشہؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 364

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً سٌيسٗ ،لاٌ ،سٔياٌ ،ثابتً ،سی بً زیيار ،حرضت او ٗيص بيت محؼً رضی اہلل ًيہ

اٌ َح َّسثَىٔی ثَاب ٔ ْت ا ِل َح َّسازُ َح َّسثَىٔی ًَس ُّٔی بِ ًُ زٔی َيارٕ َٗا َل
اٌ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسٌٔي ٕس ا ِل َ٘ َّل َ
َسنٔ ٌِ ُت َُوَّ َٗ ِي ٕص ب ٔ ِي َت ٔم ِح َؼ ًٕ َا ُ٘و ُل َسأ َ ِل ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله ًَ ًِ َزو ٔ ا ِل َح ِي ٔف یَُٜو ٌُ فٔی َّ
الث ِو ٔب َٗا َل ُح ِّٜيطٔ
َ
بٔ ٔـل ٍِٕ َواُِ ٔشلٔيطٔ ب ٔ َنا ٕئ َوس ِٔس ٕر
دسمد ،ییحی ،انب دیعس ،اطقؿ ،ایفسؿ ،اثتب ،ددی نب دانیر ،رضحت اؾ سیق تنب نصحم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکضیحاکوخؿڑپکےںیمگلاجےئوتایکرکںیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
اکیڑکلیےساسوکرھکچڈاؽافرریبیےکوتپںںیموجشدیوہےئاپینےسدوھدے
رافی  :دسمد،ییحی،انبدیعس،اطقؿ،ایفسؿ،اثتب،ددینبدانیر،رضحتاؾسیقتنبنصحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احتلضیحںیمےنہپوہےئابلسوکدوھےناکہلئسم

جلس  :جلس اول

حسیث 365

راوی  :نٔيلی ،سٔياٌ ،ابً ابی ىحيحً ،لاء ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ىَحٔ ٕ
وٌ ْٔل ٔ ِح َساىَا ِّ
يف
يح ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
الس ِر َُ ٓ ٔيطٔ َت ٔح ُ
اٌ یََ ُٜ
ئ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗ ِس ک َ َ
َّط ّة ٔم ًِ َزو ٕ َٓ َت ِ٘ َؼ ٌُ ُط بَزٔي٘ ٔ َضا
َٗ ِس ُا ٔؼيبُ َضا ا ِل َح َيابَ ُة ث ُ َّه َت َزی ٓ ٔيطٔ َٗ ِ َ

نف
بلی ،ایفسؿ ،انب ایب حیجن ،اطعء ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ںیم ےس یسک ےک اپس اکی یہ رکات وہات ایس وک
احتلضیحںیمیتنہپایسںیمانجتبوہیتارگںیہکاسںیماکیآدھرطقہوخؿاکاگلوہاتوتاسوکاعلبدنہاگلرکلمڈایتل
نف
رافی  :بلی،ایفسؿ،انبایبحیجن،اطعء،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجعیکاحتلںیمےنہپوہےئڑپکفںںیمامنززپانھ
ابب  :اپیکاکایبؿ
امجعیکاحتلںیمےنہپوہےئڑپکفںںیمامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 366

راوی ً :يسی بً حناز ،ليث ،یزیس ،بً ابی حبيب ،سویس بً ٗيص ،حرضت مٌاویہ بً ابوسٔياٌ رضی اہلل ًيہ

ْص ُّی ََ ِخب َ َرىَا َّ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُس َویِسٔ بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ حُ َسیِ ٕخ ًَ ًِ
الل ِي ُث ًَ ًِ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ َح َّناز ٕا ِلنٔ ِ ٔ
َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
يب َة َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص ِل ک َ َ
ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ ََبٔی ُسٔ َِي َ
اٌ ََى َّ ُط َسأ َل َ ُ ِخ َت ُط َُوَّ َحب ٔ َ
َو َس َّله ي َُؼلِّ فٔی َّ
الث ِو ٔب َّال ٔذی یُ َحا ٔم ٌُ َضا ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ال َِت َن ٌَ ِه إٔذَا ل َِه یَ َز ٓ ٔيطٔ ََذّی
َ
یسیعنبامحد،ثیل،سیدی،نب ایببیبح،وسدینبسیق ،رضحتاعمفہینباوبایفسؿریض اہللہنعےناینپنہب افرزفہجروسؽیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایہن ڑپکفں ںیم امنز زپھ ےتیل ںیہ
س وکےنہپوہےئتبحص(امجع)رکےتےھت؟رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنعےنوجابدایاہںارگاسںیماجنتسہنیگلوہیت
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدی،نبایببیبح،وسدینبسیق،رضحتاعمفہینباوبایفسؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکڑپکفںرپامنزہنزپےنھاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعروتںےکڑپکفںرپامنزہنزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 367

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،اطٌث بً سیریًً ،بساہلل بً ط٘ي ،ٙحرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

يًَ ًِ ًَ ٙائ ٔظَ َة َٗال َِت
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِط ٌَ ُث ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
یً ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ ي َُؼلِّ فٔی ُط ٌُزٔىَا ََ ِو فٔی لُ ُح ٔٔ َيا َٗا َل ًُب َ ِي ُس اہللٔ َط َّ
ک ََبٔی
کَ َ
دیبع اہلل نب اعمذ ،اثعش نب ریسنی ،دبعاہلل نب  قیق ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس امہرے اعشر ای احلػ ںیم امنز ہن زپےتھ ےھت (اس دحثی ےک رافی) دیبع اہلل نب اعمذ اک انہک ےہ ہک ظفل (اعشر ای احلػ ںیم)
ریمےفادل(اعمذ)وککشوہا
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اثعشنبریسنی،دبعاہللنب قیق،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعروتںےکڑپکفںرپامنزہنزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 368

راوی  :حشً بً ًلی ،سلامیٌ ،بً رحب ،حناز ،ہظاو ،ابً سیریً ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

یً ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ٔيس بِ ًَ ََبٔی َػ َس َٗ َة َٗا َل َسأ َ ِل ُت ُم َح َّن ّسا ًَ ِي ُط َٓل َِه
اٌ ََل ي َُؼلِّ فٔی َم ََلح ٔ ٔٔ َيا َٗا َل َح َّنا ْز َو َسنٔ ٌِ ُت َسٌ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
یُ َح ِّسثِىٔی َو َٗا َل َسنٔ ٌِ ُتطُ ُم ِي ُذ َز َما ٌٕ َو ََل ََ ِزرٔی ٔم َّن ًِ َسنٔ ٌِ ُت ُط َو ََل ََ ِزرٔی ََ َسنٔ ٌِ ُتطُ ٔم ًِ ثَ ِب ٕت ََ ِو ََل ٓ ََشلُوا ًَ ِيطُ

نسح نب یلع ،امیلسؿ ،نب رحب ،امحد ،اشہؾ ،انب ریسنی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسامہریاچدرفںرپامنزںیہنزپےتھےھتامحدےتہکںیہہکںیمدیعسنبدصہقےسانسااکنایبؿےہہکںیمےناسدحثیےک
قلعتمدمحم(نبریسنی)ےسوپاھچوتاوہنںےنھجمےس اسدحثیوکایبؿںیہنایکافراہکہکاکیدمتوہیئںیمےنہیدحثیینس
یھتافرابہییھبایدںیہنراہہکسکےسینسیھتافرسجےسینسیھتفہہقثاھتایریغہقثذہلاایکسقیقحترکول
رافی  :نسحنبیلع،امیلسؿ،نبرحب،امحد،اشہؾ،انبریسنی،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکڑپکفںرپامنززپےنھیکااجزت
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعروتںےکڑپکفںرپامنززپےنھیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 369

راوی  :محنس بً ػباح بً سٔياٌ ،ابواسحً ،ٙبساہلل بً طساز ،مينوىہ ،او النوميین حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
الظ ِي َبان ٔ ِّی َسنٔ ٌَطُ ٔم ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َط َّساز ٕ یُ َح ِّسثُطُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
ًَ ًِ َم ِي ُنوى َ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی َو ًَل َِيطٔ ٔم ِز ْن َو ًَل َی َب ٌِ ٔف ََ ِز َوا ٔجطٔ ٔم ِي ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َوص َُو ي َُؼلِّ َوص َُو ًَل َِيطٔ
دمحمنبابصحنبایفسؿ،اوبااحسؼ،دبعاہللنبدشاد،ومیمہن،اؾاوملنینم رضحتومیمہنریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیایسیاچدرںیمامنززپیھےہسجےکاکیہصحوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیزفہجافڑےھ
وہےئیھتافرفہاحہضئںیھت
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،اوباقحس،دبعاہللنبدشاد،ومیمہن،اؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعروتںےکڑپکفںرپامنززپےنھیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 370

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ بً جزاح ،كلحہ بً یحٌی ً ،بيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍُ بِ ًُ ا ِل َحزَّا ٔح َح َّسثَ َيا كَ ِل َح ُة بِ ًُ یَ ِحٌَی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ًَ ًِ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼلِّ ب ٔ َّ
الل ِي ٔل َوََىَا إلٔ َی َج ِيبٔطٔ َوََىَا َحائ ْٔف َو ًَل َ َّی ٔم ِز ْن لٔی َو ًَل َِيطٔ َب ٌِ ُـ ُط
ًَائٔظَ ٔة َٗال َِت ک َ َ
امثعؿنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ہحلطنبییحی،دیبع اہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم امنز زپےتھ ےھت افر ںیم رقبی یہ یٹیل وہیت یھت افر ںیم احہضئ وہیت یھت افر ریمے افرپ ایسی
اچدروہیتیھتسجاکہصحیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافرپوہاتاھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ہحلطنبییحی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمڑپکےںیمگلاجےئوتایکرکاناچےئیہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ینمڑپکےںیمگلاجےئوتایکرکاناچےئیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 371

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،حٜه ابزاہيه ،ہناو بً حارث ،حرضت ابزاہيه بً ىدعی

اٌ ً ٔ ِي َس ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ إ ٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ صَ َّناو ٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ََىَّطُ ک َ َ
َ
ل ثَ ِوبَ ُط َٓأ َ ِخب َ َر ِت ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ال َِت َل َ٘ ِس
ل ََثَ َز ا ِل َح َيابَ ٔة ٔم ًِ ثَ ِوبٔطٔ ََ ِو َي ِِ ٔش ُ
ْص ِت ُط َجارٔیَ ْة ل ٔ ٌَائٔظَ َة َوص َُو َي ِِ ٔش ُ
َٓا ِح َتل ََه َٓأبِ َ َ
َف ُُ ٛط ٔم ًِ ثَ ِو ٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ اْلِ َ ًِ َن ُع ََ ٛنا َر َوا ُظ ا ِل َح َُ ٜه
َرََیِ ُتىٔی َوََىَا ََ ِ ُ
صفحنبرمع،ہبعش،مکحاربامیہ،امہؾنباحرث،رضحتاربامیہنبیعخنےسامہؾنباحرثےکقلعتمرفاتیےہہکاکیرمہبت
فہرضحتاعہشئریضاہللاہنع ےکاپس(امہمؿ)ےھتاوکن اہ ماؾوہایگرضحتاعہشئ ریضاہللاہنعیکابدنیےن اوکن اساحتلںیم
داھکی ہک فہ ڑپکے رپ یگل وہیئ ینم وکدوھ رےہ ںیہ اس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک اتبای رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای
ےھجمایدےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑپکفںےسینموکرھکچرکاصػرکدایرکیتںیھت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکحاربامیہ،امہؾنباحرث،رضحتاربامیہنبیعخن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ینمڑپکےںیمگلاجےئوتایکرکاناچےئیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 372

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز بً سلنہ ،حناز ،ابی سلامیٌ ،ابزاہيه ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ ََبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
َح َّسثَ َيا ُم َ
ُِ ٛي ُت َََفِ ُ ُک ا ِل َنىٔ َّی ٔم ًِ ثَ ِو ٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُي َؼل ِّی ٓ ٔيطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوا َٓ َ٘طُ ُمِٔی َرةُ َوََبُو َم ٌِ َ ٕ
ْش
اػ ْل
َو َو ٔ
ومیسنباامسلیع،امحدنبہملس،امحد،ایبامیلسؿ،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےک ڑپکفں ےس ینم وک رھکچڈایتل یھت افر رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ایس ڑپکے ںیم امنز زپھ ےتیل ےھت اوبداؤد
ےتہک ںیہ ہک ریغمہ اوبرعشم افر فالص ےن امحد نب ایب املسؿ یک وماتقف یک ےہ افر اشمع ےن اس دحثی وک مکح یک رطح رفاتی ایک
ےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدنبہملس،امحد،ایبامیلسؿ،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ینمڑپکےںیمگلاجےئوتایکرکاناچےئیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 373

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،محنس بً ًبيس بً حشاب ،سليه ابً اخرض ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ْص ُّی َح َّسثَ َيا ُسل َِي ْه َي ٌِىٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ح َٔشا ٕب ا ِل َب ِ ٔ

اٌ َسنٔ ٌِ ُت ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًَ َي َشا ٕر َي ُ٘و ُل
رض ا ِل َن ٌِى َی َو ِاْل ٔ ِخ َب ُ
ار فٔی َحسٔیثٔ ُسل َِي ٕه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٔ بِ ًٔ ٔم ِض َز َ
ابِ ًَ ََ ِخ َ َ
ل ا ِل َنىٔ َّی ٔم ًِ ثَ ِو ٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ِت ث ُ َّه ََ َری ٓ ٔيطٔ بُ ِ٘ ٌَ ّة ََ ِو
َسنٔ ٌِ ُت ًَائٔظَ َة َا ُ٘و ُل إٔى َّ َضا کَاى َ ِت َا ِِ ٔش ُ
بُ َ٘ ٌّا
دبعاہللنبدمحم،زریہ،دمحمنبدیبعنبشحب،میلسانبارضخ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکڑپکےےسینمدوھیتیھتافردوھےنےکدعبیھبںیماسںیمینماکاشنؿدیتھکییھت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،دمحمنبدیبعنبشحب،میلسانبارضخ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زلےکاکاشیپبڑپکےرپگلاجےئوتایکرکاناچ ہئیے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
زلےکاکاشیپبڑپکےرپگلاجےئوتایکرکاناچ ہئیے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 374

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابً طہابً ،بيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ ،بً مشٌوز ،حرضت او ٗيص بيت محؼً

اب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َ ُ ِّو َٗ ِي ٕص ب ٔ ِيتٔ ٔم ِح َؼ ًٕ ََى َّ َضا ََ َت ِت بٔابِ ًٕ ل ََضا َػِٔیر ٕل َِه َیأِک ُ ِل َّ
الل ٌَ َاو إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ ِجل ََش ُط َر ُسو ُل
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ح ٔ ِحزٔظ ٔٓ ََبا َل ًَل َی ثَ ِوبٔطٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َنا ٕئ َٓ َي َـ َح ُط َول َِه َي ِِ ٔش ِل ُط

دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،نبوعسمد،رضحتاؾسیقتنبنصحمےسرفاتیےہہکفہاےنپ
اکی وھچےٹ ےچب وک وج ہک رفیٹ ںیہن اھکات اھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم ےل رک احرض وہںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناوکساینپوگدںیماھٹبایلاسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑپکفںرپاشیپبرکدایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپین
اگنمرکاٹنیھچدےایلافردوھایںیہن
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،نبوعسمد،رضحتاؾسیقتنبنصحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
زلےکاکاشیپبڑپکےرپگلاجےئوتایکرکاناچ ہئیے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 375

راوی  :مشسز بً مرسہس ،ربيٍ بً ىآٍ ،ابوتوبہ ،ابواحوؾ ،سناکٗ ،ابوض ،حرضت لبابہ بيت حارث رضی اہلل ًيہا

وض ًَ ًِ
رسصَ ٕس َوال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ََبُو َت ِوبَ َة ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ َٗاب ُ َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّسزُ بِ ًُ ُم َ ِ
اٌ ا ِل ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط فٔی ح ٔ ِحز ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََبا َل ًَل َِيطٔ
ُل َبابَ َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل َحار ٔٔث َٗال َِت ک َ َ
ل ٔم ًِ بَ ِو ٔل اْلِ ُىِثَی َویُ ِي َـحُ ٔم ًِ بَ ِو ٔل َّ
َک
الذ َ ٔ
َٓ ُ٘ل ُِت ا ِل َب ِص ثَ ِوبّا َوََ ًِ ٔلىٔی إ ٔ َز َار َک َحًَّی ََُِ ٔش َل ُط َٗا َل إٔى َّ َنا ُي ِِ َش ُ

دسمد نب رسمدہ ،رعیب نب انعف ،اوبوتہب ،اوباوحص ،امسک ،اقوبس ،رضحت ابلہب تنب احرث ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہفہ رفامیت
ںیہہکنیسحانبیلعریض اہللہنعروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوگدںیمےھتاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاشیپب

رکدایوتںیمےنرعضایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفرساڑپکانہپےئجیلافراانپازارھجم وکدوھےنےکےیلدےدےئجیآپیلص
د
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایزلیکاکاشیپبدوھایاجاتےہافرزلےکےکاشیپبرپ ھبئباامرانیلاکیفےہ
رافی  :دسمدنبرسمدہ،رعیبنبانعف،اوبوتہب،اوباوحص،امسک،اقوبس،رضحتابلہبتنباحرثریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
زلےکاکاشیپبڑپکےرپگلاجےئوتایکرکاناچ ہئیے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 376

راوی  :محاہس بً موسیً ،باض بً ًبسالٌويهً ،بسالزحنً بً مہسی ،یحٌی بً وليس ،محل بً خلئہ ،ابوسنح رضی
اہلل ًيہ

َّاض بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَو ٔٔيه ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی ا ِل َن ٌِى َی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی
َح َّسثَ َيا ُم َحاصٔ ُس بِ ًُ ُم َ
وسی َو ًَب ُ
بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ َح َّسثَىٔی ُم ٔح ُّل بِ ًُ َخلٔي َٔ َة َح َّسثَىٔی ََبُو َّ
اٌ إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ
الش ِنحٔ َٗا َل ُِ ٛي ُت ََ ِخس ُٔو ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓک َ َ
َای َٓأ َ ِستُرُ ُظ بٔطٔ َٓأت ُ َٔی ب ٔ َح َش ًٕ ََ ِو ُح َشی ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُض َنا ٓ ََبا َل ًَل َی َػ ِسرٔظ ٔ َٓحٔئ ُِت
َي ِِ َت ٔش َل َٗا َل َو ِّلىٔی ََٗٔا َک َٓأ ُ َو ِّليطٔ َٗٔ َ

َّاض َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوص َُو
ََُِ ٔشلُ ُط َٓ َ٘ا َل ُي ِِ َش ُ
ل ٔم ًِ بَ ِو ٔل ا ِل َحارٔ َیةٔ َویُ َز ُّغ ٔم ًِ بَ ِو ٔل ا ِل ُِ ََلو ٔ َٗا َل ًَب ْ
َ
ارو ٌُ بِ ًُ َتنٔ ٕيه ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ َٗا َل اْلِ َبِ َوا ُل ک ُ ُّل َضا َس َوائْ
رعا ٔ
ئ َٗا َل صَ ُ
َبُو الزَّ ِ َ
شم
اجمدہنبومیس،ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلنمحنبدہمی،ییحینبفدیل،لحمنبہفیلخ،اوب حریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمایکرکاتاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجلسغاکارادہرفامےتوتھجمےسرفامےتہکھٹیپومڑ
رکڑھکاوہاجوتںیمھٹیپومڑرکڑھکاوہاجاتافرآڑےیکراتہاکیدہعفاکذرکےہہکنسحاینیسحآےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکہنیسابمرکرپاشیپبرک دایوت ںیمدوھےن ےکےیل آای وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکزلیکاکاشیپب دوھایاجات ےہ
افر زلےک ےک اشیپب رپ اپین ڑھچک دای اجات ےہ ابعس ےن اہک ہک مہ ےن ییحی نب فدیل ےس دحثی ایبؿ یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی
اوباسلرعاںیہاہرفؿنبمیمتےننسحےسلقنایکےہہکاشیپببسرباربںیہ

شم
رافی  :اجمدہنبومیس،ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلنمحنبدہمی،ییحینبفدیل،لحمنبہفیلخ،اوب حریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
زلےکاکاشیپبڑپکےرپگلاجےئوتایکرکاناچ ہئیے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 377

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،ابی رحب ،بً ابی اسوز ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

رح ٔب بِ ًٔ ََبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط
رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی َ ِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی َ ُ

ل ٔم ًِ بَ ِو ٔل ا ِل َحارٔیَ ٔة َویُ ِي َـ ُح ٔم ًِ بَ ِو ٔل ا ِل ُِ ََلو ٔ َما ل َِه یَ ِل ٌَ ِه
َٗا َل ُي ِِ َش ُ

دسمد،ییحی،انبایبرعفہب،اتقدہ،ایبرحب،نبایباوسد،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکزلیکاکاشیپبدوھایاجاگیئافر
زلےکاکاشیپبرپاپینڑھچاکاجاگیئبجکتہکفہاھکانہناھکےنےگل
رافی  :دسمد،ییحی،انبایبرعفہب،اتقدہ،ایبرحب،نبایباوسد،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
زلےکاکاشیپبڑپکےرپگلاجےئوتایکرکاناچ ہئیے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 378

راوی  :ابً مثىی ،مٌاذ بً ہظاو ٗتازہ ،ابورحب بً ابی اسوز ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

رح ٔب بِ ًٔ ََبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسث َ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی َ ِ
َّ
َّ
َک َما ل َِه یَ ِل ٌَ ِه َزا َز َٗا َل َٗ َتا َزةُ َص َذا َما ل َِه
َک َم ٌِ َيا ُظ َول َِه یَ ِذ ُ ِ
كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ٓ ََذ َ َ
َی ِل ٌَ َنا َّ
الل ٌَ َاو َٓإٔذَا كٌَ َٔنا ُُ ٔش ََل َجنٔي ٌّا

انبینثم،اعمذنباشہؾاتقدہ،اوبرحبنبایباوسد،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
نػع
رھپیلہپدحثییکرطحایبؿایکرگماسںیمام م مذموکرںیہنافراسدحثیںیمہیااضہفےہہکرضحتاتقدہریضاہللہنعےن
رفامای ہک ہی مکح رصػ اس وصرت ںیم ےہ بج ہک فہ دفونں اھکان ہن اھکےت وہں افر بج فہ اھکاناھکےن ںیگل وت دفونں اک اشیپب
دوھایاجاگیئ
رافی  :انبینثم،اعمذنباشہؾاتقدہ،اوبرحبنبایباوسد،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
زلےکاکاشیپبڑپکےرپگلاجےئوتایکرکاناچ ہئیے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 379

راوی ً :بساہلل بً ًنزو بً ابی ححادً ،بسالوارث ،یوىص ،حرضت حشً رضی اہلل ًيہ

ُ
ْص ِت َُوَّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََبٔی ا ِل َححَّا ٔد ََبُو َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َ ِّمطٔ ََى َّ َضا ََ ِب َ َ

ل بَ ِو َل ا ِل َحارٔ َیةٔ
َس َل َن َة َا ُؼ ُّب ا ِل َنا َئ ًَل َی بَ ِو ٔل ا ِل ُِ ََلو ٔ َما ل َِه َی ِل ٌَ ِه َٓإٔذَا كٌَ َٔه ُ ََش َل ِت ُط َوکَاى َ ِت َا ِِ ٔش ُ

دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج ،دبعاولارث ،ویسن ،رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
اوہنںےناؾا وملنینمرضحتاؾہملسریضاہللاہنعوکداھکیہکزلاکبجکتاھکاناھکےنےکاقلبہنوہاتوتفہاےکساشیپبرپاپین
ڑھچکدایرکیتںیھتافربجاھکاناھکےناتگلوتاوکسدوھںیتافرزلیکےکاشیپبوکہشیمہدوھایرکںیت
رافی  :دبعاہللنبرمعفنبایباجحج،دبعاولارث،ویسن،رضحتنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناپکزنیموکاپکرکےناکرطہقی
ابب  :اپیکاکایبؿ
اناپکزنیموکاپکرکےناکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 380

راوی  :احنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً ًبسہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یً َو َص َذا َلٔ ُِى ابِ ًٔ ًَ ِب َس َة ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ
آخ َ
الرسحٔ َوابِ ًُ ًَ ِب َس َة فٔی َ ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َ َ
َ
رعاب ٔ ًّيا َز َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجال ٔ ْص ٓ ََؼل َّی َٗا َل ابِ ًُ ًَ ِب َس َة
ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ َبٔی ص َُزیِ َزة ٔ َ ٌَّ َ ِ َ

َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َٗا َل َّ
الل ُض َّه ِار َح ِنىٔی َو ُم َح َّن ّسا َو ََل َت ِز َح ِه َم ٌَ َيا ََ َح ّسا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َ٘ ِس َت َح َّحزِ َت َوا ٔس ٌّا ث ُ َّه
َ
یً
رس َ
اض إٔل َِيطٔ َٓ َي َضاص ُِه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َل إٔى َّ َنا بُ ٌٔ ِثت ُِه ُم َي ِّ ٔ
ْس ََ ال َّي ُ
ل َِه َیل َِب ِث ََ ٌِ بَا َل فٔی ىَاح َٔي ٔة ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓأ ِ َ
ئ
یً ُػ ُّبوا ًَل َِيطٔ َس ِح َّل ٔم ًِ َما ٕئ ََ ِو َٗا َل َذى ُو ّبا ٔم ًِ َما ٕ
رس َ
َول َِه تُ ِب ٌَ ُثوا ُم ٌَ ِّ ٔ
ادمح نب رمعف نب رسح ،انب دبعہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب دجسم ںیم آای افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےھٹیبوہےئےھتاسےنامنززپیھ(دحثی ےکاکیرافی)دبعہےناہکہکاسےندفرںیتعکزپ۔ںیافرویںداعرکےن
اگلاےاہللھجمرپرمحرکافردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرمحافرامہرےاسھترمحںیمیسکافروکرشکیہنرکہینسرکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوتےن اشکدہوکگنترکدای(ینعیاہللیکرتمحدحیبفعیسےہہیمیسقتوہےنےسمکںیہنوہیت)ایھبھچکزایدہ

دری ہن ذگری یھت ہک اس ےن دجسم ےک اکی وکےن ںیم اج رک اشیپبرکدای ولگ (رفےنک ےک ےیل) ایکسرطػ دفڑے نکیل یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناوکنااسیرکےنےسرفکدایافررفامایمتولوگںےکےیل آاسینرکےنفاےلانبرکےجیھبےئگوہیتخسرکےنفاےل
انبرکںیہنےجیھبےئگوہافررفامایاسہگجرپاپیناکاکیڈفؽاہبدف
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبدبعہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اناپکزنیموکاپکرکےناکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 381

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،جزیز ،ابً حازوً ،بسالنلک ،ابً ًنیر ،حرضت ًبساہلل بً مٌ٘ل بً مرقٌ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َي ٌِىٔی ابِ ًَ َحازٔو ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس ا ِل َنل ٔ ٔک َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًُ َنی ِر ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ

َّ َ
رعاب ٔ ٌّی َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗا َل ٓ ٔيطٔ َو َٗا َل َي ٌِىٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی
بِ ًٔ َم ٌِ٘ ٔ ٔل بِ ًٔ ُم َ ِّرق ٌٕ َٗا َل َػلی َ ِ َ
اب َٓأ َ ِل ُ٘و ُظ َوََصِزٔي ُ٘وا ًَل َی َمکَاىٔطٔ َم ّ
ائ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوص َُو ُم ِز َس ْل ابِ ًُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُخ ُذوا َما بَا َل ًَل َِيطٔ ٔم ًِ التُّ َر ٔ
َم ٌِ٘ ٔ ٕل ل َِه یُ ِسرٔ ِک ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

ومیسنباامسلیع،رجری،انباحزؾ،دبعاکلمل،انبریمع،رضحتدبعاہللنبلقعمنبرقمؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکی
ارعایبےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپیھ رھپوپرافاہعقایبؿایکاسدحثیںیمہیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای سج ہگج اےنس اشیپب ایک ےہ فاہں یک یٹم ااھٹ رک کنیھپ دف افر اس ہگج اپین اہبدف اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رفاتی رملس ےہ
ویکہکنانبلقعمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیہناپای
رافی  :ومیسنبالیعمس،رجری،انباحزؾ،دبعاکلمل،انبریمع،رضحتدبعاہللنبلقعمنبرقمؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیمکشخوہاجےنےکدعباپکوہاجیتےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
زنیمکشخوہاجےنےکدعباپکوہاجیتےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 382

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،حنزہ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

اب َح َّسثَىٔی َح ِنزَةُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
يت فٔی ا ِل َن ِشحٔسٔ فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ُِ ٛي ُت ًَّٓی َطابًّا ًَزَ ّبا َوکَاى َ ِت ا ِلک ٔ ََل ُب
َٗا َل ابِ ًُ ًُ َن َز ُِ ٛي ُت ََب ٔ ُ

ک
وٌ َط ِيئّا ٔم ًِ ذَل ٔ َ
َتبُو ُل َو ُا ِ٘ب ٔ ُ
ل َوتُ ِسبٔزُ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓل َِه َیُٜوى ُوا َیزُطُّ َ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،زمحہ ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکزامےنںیمراتوکدجسمںیمراہرکاتاھتافرںیموجاؿافرونکرااھتافرےتکیھبدجسمںیمآےتاجےتےھتافراشیپب
رکدےتیےھتافراحصہبرکاؾاشیپبیکفہجےساسرپاپینہناہبےتےھتہیفنحےکزندکیزنیموھکدانافراپیناہباناسفتقرضفری
ےہہکبجزنیمیچکوہ،افرایسیتخسوہہکاپینوکذجبہنرکیتکسوہ ارگفہاپینوکذجبرکیتکسوہوتااکسوھکدانرضفریںیہنےہ زین
ہیفنح ےک زندکی زنیم رصػ وہا افر دوھپ ںیم کشخ وہ اجےن افر دنگ اک ارث زالئ وہ اجےن ےس یھب اپک وہ اجیت ےہ رگم اس
وصرتںیماسرپرصػامنززپیھاجیتکسےہاسےسممیتںیہنایکاجاتکس
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،زمحہ،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دانمںیماجنتسگلاجےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دانمںیماجنتسگلاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 383

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،محنس بً ًنارہ بً ًنزو بً حزو ،محنس بً ابزاہيه ،او ولس ،حرضت ابزاہيه بً
ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َ ُ ِّو َو َل ٕس
ْٔلٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ل َذیِلٔی
ٖ ََى َّ َضا َسأَل َِت َُوَّ َسل ََن َة َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت إنِّٔی ا ِم َزََ ْة َُكٔي ُ
َوََ ِمشٔی فٔی ا ِل َنکَا ٌٔ ا ِل َ٘ ٔذرٔ َٓ َ٘ال َِت َ ُ ُّو َسل ََن َة َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ َل ِّضزُ ُظ َما َب ٌِ َس ُظ
دبعاہللنبہملسم،امکل،دمحمنبامعرہنبرمعفنبزحؾ،دمحمنباربامیہ،اؾفدل،رضحتاربامیہنبدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنع
یک اؾ فدل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس وساؽ ایک ہک ریما

دانمابملےہافرںیمسجنہگجرپیھبیتلچوہں(وتےھجمایکرکاناچےیہ؟)رضحتاؾہملسریضاہللاہنعےناہکہکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےن(اےسییہہلئسمےکوجابںیم)اراشدرفامایاھتہکدعبفاالزنیماککشخہصحاسدانموکاپکرپدےاگ
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،امکل ،دمحم نب امعرہ نب رمعف نب زحؾ ،دمحم نب اربامیہ ،اؾ فدل ،رضحت اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
دانمںیماجنتسگلاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 384

موسی بً ًبساہلل بً یزیسبىی ًبساطہل
راوی ً :بساہلل بً محنس ،احنس بً یوىص ،زہیرً ،بساہلل بً ًيسیٰ ،

وسی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َوََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُزصَی ِ ْر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ً َٔيسی ًَ ًِ ُم َ
ل
اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
یس ًَ ًِ ا ِم َزََة ٕ ٔم ًِ بَىٔی ًَ ِب ٔس اْلِ َ ِط َض ٔل َٗال َِت ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َل َيا َ ٔ
ٕ َنٔ ٌَِ ُ
طي ّ٘ا إلٔ َی ا ِل َن ِشحٔسٔ ُم ِيت ٔ َي ّة َٓ َِ ٜي َ
ط ْی ٙه ٔ َی ََك ِ َي ُب ٔم ِي َضا َٗال َِت ُٗل ُِت بَل َی َٗا َل ٓ ََض ٔذظ ٔب ٔ َض ٔذظ ٔ
َّطىَا َٗا َل ََل َِي َص َب ٌِ َس َصا َ ٔ
إٔذَا ُم ٔ ِ
دبعاہللنبدمحم،ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہللنبیسیع،ومٰیس نب دبعاہللنبسیدیینبدبعالہشیکاکیوعرتاک ایبؿ ےہہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرادجسمںیماجےناکراہتسدنگہےہسپبجابرشوہ
وت مہ ایک رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےندرایتف رفامای ہک ایک اس دنگے راےتس ےک دعب وکیئ اصػ راہتس یھب ےہ؟ ںیم ےن
رعضایکاہںوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسپہی(دفرساراہتسےلہپراہتساک)دبؽےہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہللنبیسیع،ومٰیسنبدبعاہللنبسیدیینبدبعالہش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجہتںیماجنتسگلاجےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وجہتںیماجنتسگلاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 385

راوی  :احنس بً حيبل ،ابومِیرہً ،باض بً وليس ،بً مزیس ،محنوز بً خالسً ،نز و ،ابً ًبسالواحس ،اوزاعی ،حرضت

ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ َمزِ َی ٕس ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی ح و َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ح و َح َّسثَ َيا ًَب ُ
ٔيس بِ ًَ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر َّٔی َح َّس َث ًَ ًِ
َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِب ٔس ا ِل َواح ٔ ٔس ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ا ِل َن ٌِى َی َٗا َل َُىِبٔئ ُِت ََ ٌَّ َسٌ َ

اب َل ُط ك َ ُض ْور
ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َوكٔ َئ ََ َح ُس ُِ ٛه ب ٔ َي ٌِلٔطٔ اْلِ َذَی َٓإ ٔ ٌَّ التُّ َر َ

ادمح نب لبنح ،اوبریغمہ ،ابعس نب فدیل ،نب رمدی ،ومحمد نب اخدل ،رمع ف ،انب دبعاولادح ،افزایع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرف امای بجمت ںیمےسوکیئصخش وجاتنہپرکاجنتس رپےلچاگ وت یٹماوکساپک
رکدےیگ
رافی  :ادمحنبلبنح،اوبریغمہ،ابعسنبفدیل،نب رمدی،ومحمدنباخدل،رمعف،انب دبعاولادح،افزایع،رضحت اوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وجہتںیماجنتسگلاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 386

راوی  :احنس بً ابزاہيه ،محنس بً ٛثیر ،ابً ًحَلٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َي ٌِىٔی الؼَّ ِي ٌَان ٔ َّی ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی
اب
َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل إٔذَا َوكٔ َئ اْلِ َذَی بٔد َُّٔ ِيطٔ ٓ ََل ُض ُ
ورص َُنا التُّ َر ُ
ادمحنباربامیہ،دمحمنبریثک،انبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہاسہقبدحثییکرطحرفاتیےہ اسںیم
ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسیسکےکومزفںںیماجنتسگلاجےئوتیٹماوکساپکرکدےیگ
رافی  :ادمحنباربامیہ،دمحمنبریثک،انبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وجہتںیماجنتسگلاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 387

راوی  :محنوز بً خالس ،محنس ،ابً ًائذ ،یحٌی  ،ابً حنزہ ،محنس بً وليس ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَائ ٔ ٕذ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ًَ َح ِنزَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
ا ِل َولٔيسٔ ََ ِخب َ َرنٔی ََي ِّـا َسٌٔي ُس بِ ًُ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
ومحمد نب اخدل ،دمحم ،انب اعذئ ،ییحی ،انب زمحہ ،دمحم نب فدیل ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یھب یلہپ دحثی یک رطح روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکیتںیہ
رافی  :ومحمدنباخدل،دمحم،انباعذئ،ییحی،انبزمحہ،دمحمنبفدیل،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجنتسےگلڑپکےےسامنززپھےنیلایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اجنتسےگلڑپکےےسامنززپھےنیلایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 388

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،ابومٌنزً ،بسالوارث ،حرضت او یوىص بيت طسا زرضی اہلل ًيہ

ض َح َّسثَ َيا ََبُو َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ث َح َّسثَت ِ َيا َ ُ ُّو یُوى ُ َص ب ٔ ِي ُت َط َّساز ٕ َٗال َِت َح َّسثَ ِتىٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
يب َّ
الث ِو َب َٓ َ٘ال َِت ُِ ٛي ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َنات ٔی َ ُ ُّو َج ِح َس ٕر ا ِل ٌَا ٔمزٔیَّ ُة ََى َّ َضا َسأَل َِت ًَائٔظَ َة ًَ ًِ َزو ٔ ا ِل َح ِي ٔف ي ُٔؼ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ًَ َل ِي َيا ٔط ٌَا ُرىَا َو َٗ ِس ََ ِل َ٘ ِي َيا ٓ َِو َٗ ُط َ ٔ ٛش ّ
ائ َٓ َل َّنا ََ ِػ َبحَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َخ َذ ا ِلَٔ ٜشا َئ

خ َد ٓ ََؼلَّی ا ِل َِ َسا َة ث ُ َّه َجل ََص َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل یَا َر ُسو َل اہللٔ َص ٔذظ ٔلُ ِن ٌَ ْة ٔم ًِ َزو ٕ َٓ َ٘ َب َف َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َٓلَب ٔ َش ُط ث ُ َّه َ َ

يضا ث ُ َّه ََ ِرسٔلٔی ب ٔ َضا إلٔ َ َّی ٓ ََس ًَ ِو ُت
ْص َ
ور ّة فٔی َی ٔس ا ِل ُِ ََلو ٔ َٓ َ٘ا َل اُِ ٔشلٔی َص ٔذظ ٔ َوََ ٔج ِّٔ َ
َو َس َّل َه ًَل َی َما َیل ٔ َ
يضا ٓ ََب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َ َّی َم ِ ُ
َ
رحتُ َضا إٔل َِيطٔ َٓ َحا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔي ٔ ِؼ ٕٔ ال َّي َضارٔ َوه ٔ َی ًَل َِيطٔ
بٔ َ٘ ِؼ ًٌَٔی َٓ َِ َش ِلت َُضا ث ُ َّه ََ ِج َٔ ِٔت َُضا َٓأ َ ِ

دمحم نب ییحی نب افرس ،اوبرمعم ،دبعاولارث ،رضحت اؾ ویسن تنب دشاد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ایکن دنن ِدحدر اعرمہی ےن
رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسدرایتفایکہکارگضیحاک وخؿڑپکےںیمگلاجےئوت ایکرکاناچےئیہ؟اوہنںےنوجابںیمرفامای
ہکںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہل فملسےکاسھتیھتافراحہضئیھتمہےناکیاچدرافڑھریھیھتافراسرپاکیلبمکڈاؽراھکاھت
سپ بجحبص وہیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساس لبمکوکافڑھرکےلچ ےئگافر حبص یکامنززپیھاےکسدعب آپ یلصاہلل ہیلع

فآہلفملس(ولوگںےکدرایمؿ)ھٹیبےئگ اکیصخشےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیوخؿاکاشنؿےہبتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسلبمکوکاجنتسےکآساپسےسیھتمںیمڑکرکاکیالغؾےکاہوھتںںیمدایافرریمےاپساجیھبافراہکہک
اوکس دوھ رک افر اھکس رک ریمے اپس جیھب دف ںیم ےن اپین اک اکی ربنت اگنم رک اوکس دوھای افر اھکسای اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک اپسفاسپ جیھبدای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس دفرہپ وک رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس فیہ لبمک
افڑےھوہےئےھت
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اوبرمعم،دبعاولارث،رضحتاؾویسنتنبدشادریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکےںیموھتکگلاجےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےںیموھتکگلاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 389

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ثابت ،بيانی ،حرضت ابونرضہ رضی اہلل ًيہ

رض َة َٗا َل بَزَ ََ ٚر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ثَاب ٔ ْت ا ِلب ُ َيان ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی َن ِ َ
فٔی ثَ ِوبٔطٔ َو َح َّ
ک َب ٌِ َـ ُط ب ٔ َب ٌِ ٕف
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،انبین ،رضحت اوبرضنہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ
ڑپکفںںیموھتاکافراوکسایسڑپکےںیملسمڈاال
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،انبین،رضحتاوبرضنہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےںیموھتکگلاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 390

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،حنيس ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗا َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ََى َ ٕص ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔنٔ ِثلٔطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ومیسنباامسلیع،امحد،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےسیھبایسرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدحثیوقنمؽےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکرفتیضاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکرفتیضاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 391

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابوسہيل بً مالک ،حرضت كلحہ بً ًبيس اہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ََبٔی ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ كَ ِل َح َة بِ ًَ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُل
ض ي ُِش َن ٍُ َزو ٔ ُّی َػ ِوتٔطٔ َو ََل ُي ِٔ َ٘طُ َما َي ُ٘و ُل َحًَّی
َجا َئ َر ُج ْل إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ََصِ ٔل ى َ ِح ٕس ثَائ َٔز ال َّزَ ِ ٔ
ت فٔی ا ِل َي ِوو ٔ َو َّ
َزىَا َٓإٔذَا ص َُو َي ِشأ َ ُل ًَ ًِ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخ ِن ُص َػل ََوا ٕ
الل ِي َل ٔة َٗا َل َص ِل ًَل َ َّی

َّ
اٌ َٗا َل َص ِل ًَل َ َّی َُیِرُ ُظ َٗا َل
ََک َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔػ َي َاو َط ِضز ٔ َر َم َـ َ
َُیِرُصًَُّ َٗا َل ََل إَٔل ََ ٌِ َت َّل َّو ََ َٗا َل َوذ َ َ
َّ
ََک َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه الؼَّ َس َٗ َة َٗا َل ٓ ََض ِل ًَل َ َّی َُیِرُ َصا َٗا َل ََل إ ٔ ََّل ََ ٌِ َت َّل َّو ََ َٓأ َ ِزبَ َز
ََل إَٔل ََ ٌِ َت َّل َّو ََ َٗا َل َوذ َ َ
ل َوص َُو َي ُ٘و ُل َواہللٔ ََل ََزٔی ُس ًَل َی َص َذا َو ََل ََ ِن ُ٘ ُؽ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِٓلَحَ إ ٔ ٌِ َػ َس َٚ
ال َّز ُج ُ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبلیہس نب امکل ،رضحتہحلط نبدیبع اہلل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکاپسدجناکاکیرےنہفاالاکیصخشآایاسےکرسےکابؽرھکبےوہےئےھتافرایکسآفازںیمانگنگٹہیھتسجیکانب
رپ ایکس ابت ھجمس ںیم ںیہنآریہ یھت اہیں کتہک فہ رقبیآایگ افر فہ االسؾ ےک قلعتمدرایتفرکےن اگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامایدؿافرراتںیماپچنامنزںیرفضںیہاسےنوپاھچہکایکاےکسالعفہیھبوکیئافرامنزھجمرپرفضےہآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہن،رگملفنرھپروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےناوکسامہراضمؿےکرفزفں ےکقلعتم اتبایاس ےن
رھپوپاھچہکایک اسےکالعفہ یھبھجمرپوکیئافررفزہرفض ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنرگملفن،اےکسدعبآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکسدصہق(زٰوکة)ےکقلعتماتبایاسےنرھپوپاھچہکایکاےکسالعفہیھبھجمرپوکیئافردصہقےہ؟آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن رگملقن رافی اکایبؿ ےہہکاس ےک دعب فہ صخش ہی اتہک وہا اھٹرک  ل دای ہک  یا ہک مسق ںیم
اںیمسہنوکیئااضہفرکفںاگافرہنیمکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگہیچساتہکےہوتاسےنرماداپیئ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبلیہسنبامکل،رضحتہحلطنبدیبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکرفتیضاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 392

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،اسنٌيل ،بً جٌف ،ابوسہيل ىآٍ بً مالک بً ًامز

ف ا ِل َن َسن ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی ُس َض ِي ٕل ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ََبٔی ًَا ٔمز ٕبٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔب ٔ َض َذا
ل بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ

ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ََ ِٓلَحَ َوََبٔيطٔ إ ٔ ٌِ َػ َس ََ ٚز َخ َل ا ِل َح َّي َة َوََبٔيطٔ إ ٔ ٌِ َػ َس َٚ

امیلسؿنبداؤد،اامسلیع،نبرفعج،اوبلیہسانعفنبامکلنباعرمےنایسدنسےکاسھتیہیدحثیایبؿیکےہاںیمسےہہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمسقےہریمےابپیکفہابرمادوہامسقےہریمےابپیکفہتنجںیماجاگیئارگفہچساتہکےہ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،الیعمس،نبرفعج،اوبلیہسانعفنبامکلنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکافاقتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکافاقتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 393

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياًٌ ،بسالزحنً بً َٓلں بً ابی ربيٌہ ،حٜيه بً حٜيه ،ىآٍ بً جبیر بً ملٌه ،حرضت ابً
ًباض رضی اہلل ًيہ

يٌ َة ًَ ًِ َحٔٔ ٜيه بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اٌ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُٓ ََل ٌٔ بِ ًٔ ََبٔی َرب ٔ َ
ل ًَل َِيطٔ َّ
الش ََلو ً ٔ ِي َس ا ِلب َ ِيتٔ
ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلٌ ٕٔه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َّمىٔی ٔجبِرٔی ُ

الو ِض َز ح ٔی َن َزال َِت َّ
َّ
اٌ ه ٔ ُّل ُط ٔم ِث َل ُط َو َػلَّی ب ٔ َی َي ٌِىٔی
َم َّز َتی ِ ٔن ٓ ََؼلَّی ب ٔ َی ُّ
ْص ح ٔی َن ک َ َ
الظ ِن ُص َوکَاى َ ِت َٗ ِس َر ِّ َ
الْشا ٔک َو َػلی ب ٔ َی ا ِل ٌَ ِ َ
َّ
َاب َّ
رح َو َّ
اب ًَل َی
الْش ُ
الظٔ ََُ ٙو َػلَّی ب ٔ َی ا ِل َٔ ِح َز ح ٔی َن َ ُ
َِّط الؼَّ ائ ٔ ُه َو َػلَّی ب ٔ َی ا ِل ٌٔظَ ا َئ ح ٔی َن ُ َ
الل ٌَ ُاو َو َ
ا ِل َن ِِز ٔ َب ح ٔی َن ََٓ َ َ
َّ
اٌ ه ٔ ُّل ُط ٔم ِثل َِيطٔ َو َػلَّی ب ٔ َی ا ِل َن ِِز ٔ َب ح ٔی َن
اٌ ا ِل َِ ُس َػلَّی ب ٔ َی ُّ
ْص ح ٔی َن ک َ َ
الو ِض َز ح ٔی َن ک َ َ
الؼَّ ائ ٔٔه َٓ َل َّنا ک َ َ
اٌ ه ٔ ُّل ُط ٔم ِث َل ُط َو َػلی بٔی ا ِل ٌَ ِ َ
َ
َّ
َّ
َّ
ئ
ف ث ُ َّه ا ِل َتٔ ََت إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َل یَا ُم َح َّن ُس َص َذا َوٗ ُِت اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
ََٓ َ َ
َِّط الؼَّ ائ ٔ ُه َو َػلی ب ٔ َی ا ِل ٌٔظَ ا َئ إلٔ َی ثُلُثٔ الل ِي ٔل َو َػلی ب ٔ َی ا ِل َٔ ِح َز َٓأ ِس َ َ
ک َوا ِل َوٗ ُِت َما بَی ِ َن َص َذیِ ًٔ ا ِل َو ِٗ َتی ِ ٔن
ٔم ًِ َٗ ِبل ٔ َ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب الفں نب ایب رہعیب ،میکح نب میکح ،انعف نب ،ریب نب معطم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن دف رمہبت اخہن ہبعک ےک اپس ریمی اامتم یک
ےہاکیدؿوتاوہنں ےناےسیفتق ںیمےھجم رہظیکامنززپاھ یئ بج وسرجڈ لایگ افررہزیچ اکاسہیوجےت ےک  ہمس ےکربارب وہ
ایگ افررصع یکامنزاےسیفتق ںیمزپاھیئ بجرہزیچاکاسہی اےکسرباربوہایگافررغمب یک امنزاےسیفتقںیمزپاھیئ بجرفزہدار
رفزہ وھکاتل ےہ افر اشعء یک امنز اےسی فتق ںیم زپاھیئ بج قفش اغ ب وہیئگ افر رجف یک امنز اس فتق ںیم زپاھیئ بج رفزہ دار ےک
ےیل اھکان انیپ رحاؾ وہ اجات ےہ رھپدفرسے دؿرہظ یک امنز زپاھیئ بج رہ زیچ اک اسہی اےکس ربارب وہایگ افر رصعیک امنززپاھیئ بج رہ
زیچاکاسہی اسےسدفانگوہایگ افررغمبیکامنززپاھیئ بجرفزہداررفزہوھکاتل ےہ افراشعء یکامنززپاھیئاہتیئراترپ افررجفیک
امنززپاھیئرفینشےنلیھپرپ،اسےکدعبربجالیئہیلعاالسلؾےنریمیرطػوتمہجوہرکرفامایاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسہیےہ
متےسےلہپا ءایءیکامنزفںاکفتقافربحتسمفتقایہندففروتںےکدرایمؿےہ
رافی  :دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب الفں نب ایب رہعیب ،میکح نب میکح ،انعف نب ،ریب نب معطم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکافاقتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 394

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،اسامہ بً زیس ،ابً طہابً ،نزو بً ًبسالٌزیز ،حرضت ابً طہاب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس َّ
اب ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس
الل ِيثٔ ِّی ََ ٌَّ ابِ ًَ ٔط َض ٕ
َ
رع َوةُ بِ ًُ الزُّبَی ِر ََٔ َما إ ٔ ٌَّ ٔجبِرٔی َل َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس ََ ِخب َ َر
ا ِل ٌَزٔیز ٔک َ َ
ْص َط ِيئّا َٓ َ٘ا َل َل ُط ُِ
خ ا ِل ٌَ َِ
اٌ َٗاً ّٔسا ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر َٔٓأ َّ َ

َّ
َّ
رع َوةُ َسنٔ ٌِ ُت َب ٔظی َر بِ ًَ ََبٔی َم ِش ٌُوز ٕ َي ُ٘و ُل
ُم َح َّن ّسا َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ب ٔ َوِٗتٔ الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط ًُ َنزُ ا ًِل َِه َما َا ُ٘و ُل َٓ َ٘ا َل ُ ِ
ل َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َسنٔ ٌِ ُت ََبَا َم ِش ٌُوز ٕاْلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ىَزَ َل ٔجبِرٔی ُ
َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ب ٔ َوِٗتٔ الؼَّ ََلة ٔٓ ََؼ َّل ِي ُت َم ٌَ ُط ث ُ َّه َػ َّل ِي ُت َم ٌَ ُط ث ُ َّه َػ َّل ِي ُت َم ٌَ ُط ث ُ َّه َػ َّل ِي ُت َم ٌَ ُط ث ُ َّه َػ َّل ِي ُت َم ٌَ ُط یَ ِح ُش ُب بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ
َّ
َخ ِن َص َػل ََوا ٕ
خ َصا ح ٔی َن َي ِظ َت ُّس
َفََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی ُّ
الو ِض َز ح ٔی َن َتزُو ُل الظ ِن ُص َو ُربَّ َنا ََ َّ َ
ت ََ
َّ
ل ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔٓ ََيأتِ ٔی ذَا
فةُ َٓ َي ِي َ ٔ
ْص ُٖ ال َّز ُج ُ
ا ِل َ ُّ
ْص َوالظ ِن ُص ُم ِز َأ ٌَٔ ْة بَ ِي َـا ُئ َٗ ِب َل ََ ٌِ َت ِس ُخل ََضا ُّ
الؼ ِ َ
َح َو َرََیِ ُتطُ ي َُؼل ِّی ا ِل ٌَ ِ َ
َّ
ا ِل ُحل َِي َٔ ٔة َٗ ِب َل َُغ ٔ َّ
خصَا
وب الظ ِن ٔص َوي َُؼل ِّی ا ِل َن ِِز ٔ َب ح ٔی َن َا ِش ُ٘ ُم الظ ِن ُص َوي َُؼل ِّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ ح ٔی َن َي ِش َو ُّز اْلِ ُ ُٓ َُ ٙو ُربَّ َنا ََ َّ َ
ُ
َ
يص
ف ب ٔ َضا ث ُ َّه کَاى َ ِت َػ ََلتُ ُط َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
َحًَّی َی ِح َتنٔ ٍَ ال َّي ُ
ک ال َّت ِِل ٔ َ
الؼ ِبحَ َم َّز ّة بٔ َِل َٕص ث ُ َّه َػلَّی َم َّز ّة َ ُ ِ َ
اض َو َػلَّی ُّ
خی َٓأ ِس َ َ
ف َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی صَ َذا ا ِل َحس َ
ک َوابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َو ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ
َحًَّی َم َ
ٔیث ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َم ٌِ َن ْز َو َمال ٔ ْ
ات َول َِه َي ٌُ ِس إلٔ َی ََ ٌِ ي ُِش ٔ َ
َّ
ََبٔی َح ِنزَ َة َو َّ
ک ََي ِّـا َر َوی صٔظَ ُاو بِ ًُ
َرسو ُظ َو ََ ٛذل ٔ َ
َکوا ا ِل َوٗ َِت ال ٔذی َػلَّی ٓ ٔيطٔ َول َِه ُئ ِّ ُ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس َوَُیِرُص ُِه ل َِه یَ ِذ ُ ُ
َّ
َک َب ٔظی ّرا َو َر َوی َوص ُِب بِ ًُ
رع َو َة َو َحب ٔ ُ
رع َو َة ى َ ِح َو رٔ َوا َی ٔة َم ٌِ َنز ٕ َوََ ِػ َحابٔطٔ إَٔل ََ ٌَّ َحبٔي ّبا ل َِه َی ِذ ُ ِ
يب بِ ًُ ََبٔی َم ِززُو ِٕ ُ ًِ ًَ ٚ
ُِ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوٗ َِت ا ِلن ِِز ٔ ٔب َٗا َل ث ُ َّه َجائَطُ لٔلِن ِِز ٔ ٔب ح ٔی َن َُابَ ِت َّ
الظ ِن ُص َي ٌِىٔی ٔم ًِ
َِ ٛي َش َ
َ
َ
ک ُرو ٔ َی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ث ُ َّه َػلَّی ب ٔ َی ا ِل َن ِِز ٔ َب َي ٌِىٔی ٔم ًِ ا ِل َِسٔ
ا ِل َِ ٔس َو ِٗ ّتا َواح ّٔسا َو ََ ٛذل ٔ َ

اٌ بِ ًٔ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ
ک ُرو ٔ َی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
َو ِٗ ّتا َواح ّٔسا َو ََ ٛذل ٔ َ
اؾ ٔم ًِ َحسٔیثٔ َح َّش َ

ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،ااسہم نب زدی ،انب اہشب ،رمعف نب دبعازعلسی ،رضحت انب اہشب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحترمعنبدبعازعلسیدجسمںیمربنمرپےھٹیبوہےئےھترصعیکامنزںیمدقرےاتریخوہیئگوترضحترعفہنبزریبریضاہللہنع
ےناہک ہک ایکآپ وکولعمؾ ںیہنہکرضحتربجالیئہیلع االسلؾ ےنرضحتدمحم یلص اہللہیلعفآہلفملس وکامنزےک افاقت ےسابربخ
رک دای اھت؟ رضحت رمع نب دبعازعل سی ےن اہک ہک وسچ ھجمس رک وبول رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع وجاب ںیم اہک ہک ںیم ےن ریشب نب ایب
وعسمدریضاہللہنعےسانسےہافرااکنایبؿےہہکںیمےناوبوعسمدااصنریریضاہللہنعےسانسےہفہےتہکےھتہکںیمےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ انزؽ وہےئ افر ےھجم امنزفں ےک افاقت ےس
ابربخایکںیمےناؿےکےھچیپامنززپیھ،رھپزپیھ،رھپزپیھ،رھپزپیھ،افررھپزپیھاسرطحآپےناینپاویلگنںرپاپچنامنزفں
وکامشرایکرھپںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک داھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن وسرجڈ ےتلیہرہظیکامنززپیھ

افررگیمیکدشتےکفتق اتریخےکاسھتزپیھ افررصعیکامنززپیھاس احؽںیمہکوسرجدنلبافردیفساھتزردیابلکلہنیھت
افرآدیمامنزےسافرغوہرکوسرجرغفبوہےنےسےلہپذفاہفیلحلںیمچنہپاجات(وجدمہنیےسرقتةیھچلیمےکافرپ رپےہ)(افر
ںیم ےن داھکی ہک) آپ وسرج رغفب وہےت یہ رغمب یک امنز ادا رفامےت افر بج آامسؿ ےک انکرفں ایسیہ اھچ اجیت بت آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اشعء یک امنز زپےتھ افر یھبج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک عمج وہےن یک اخرط اشعء یک امنز ںیم اتریخ
رکےت ےھت افر رجف یک امنز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت ادنریھے ںیم زپیھ افر اکی رمہبت رفینش ںیم اس ےک دعب
ہشیمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفادنریھےزپےتھےھتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفافتاپےئگافرع یھآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفینش ںیہن زپیھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک زرہی ےس رمعم ،امکل ،انب ہنییع ،بیعش نب زمحہ
افرثیلنبدعسفریغہےنیھبرفاتیایکےہنکیلاوہنںےناسفتقوکذرکںیہنایکسجںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنز
زپیھ افر ہن یہ اوہنں ےن ایکس ک ریس یک ایس رطہقی ےس اشہؾ نب رعفہ افر بیبح نب ایب رمزفؼ ےن رعفہ ےس رفاتی ایک ےہ سج
رطحرمعمےنافراےکنااحصبےنرفاتیایکےہرگمبیبحےنریشبوکذرکںیہنایکاوبداؤدےتہکںیہہکفبہنبشیکؿےنوباہطس
اجربیبنیلصاہللہیلع فآہلفملسےسفتقِرغمبذرکایکےہہکرضحتربجالیئہیلعاالسلؾدفرسےےکدؿرغمبےکےیلوسرج
رغفب وہےن ےک دعب آےئ ینعی دفونں دؿ اکی یہفتق ںیم اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایس رطح اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک اجبن ےس
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ایگ ےہ اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن
دفرسے دؿ یھبرغمب یک امنز ایسفتق ںیم زپاھیئ ایسرطح دبعاہلل نبرمعف نب ااعلص ریض اہللہنعیک اجبن ےس شحؿ نب
ہیطعع رمعفنببیعشع اہیبع دجہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتییکیئگےہ
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ااسہمنبزدی،انباہشب،رمعفنبدبعازعلسی،رضحتانباہشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکافاقتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 395

راوی  :مشسزً ،بساہلل بً زاؤز ،بسر بً ًثناٌ ،ابوبرک بً ابی موسی ،حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ

وسی ََ ٌَّ َسائ َّٔل
اٌ َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز َح َّسثَ َيا بَ ِس ُر بِ ًُ ًُ ِث َن َ
وسی ًَ ًِ ََبٔی ُم َ
رک بِ ًُ ََبٔی ُم َ
اٌ
َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل َِه َیزُ َّز ًَل َِيطٔ َط ِيئّا َحًَّی ََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاو ا ِل َٔ ِح َز ح ٔی َن ا ِنظَ َّ ٙا ِل َٔ ِحزُ ٓ ََؼلَّی ح ٔی َن ک َ َ
الو ِض َز ح ٔی َن َزال َِت َّ
الظ ِن ُص َحًَّی
ل ََل َي ٌِز ٔ ُٖ َو ِج َط َػاح ٔبٔطٔ ََ ِو ََ ٌَّ الزَّ ُج َل ََل َي ٌِز ٔ ُٖ َم ًِ إلٔ َی َج ِيبٔطٔ ث ُ َّه ََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاو ُّ
ال َّز ُج ُ

ار َوص َُو ََ ًِ َل ُه ث ُ َّه ََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاو ا ِل ٌَ ِْص َو َّ
الظ ِن ُص بَ ِي َـا ُئ ُم ِز َأ ٌَٔ ْة َوََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاو ا ِل َن ِِز ٔ َب
ٕ ال َّي َض ُ
َٗا َل ا ِل َ٘ائ ٔ ُ
ل اى ِ َت َؼ َ
َ
َ
َاب َّ
ح ٔی َن َُابَ ِت َّ
ْص َٖ َٓ ُ٘ ِل َيا
الظٔ ََُ َٓ ٙل َّنا ک َ َ
الظ ِن ُص َوََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َٗ َاو ا ِل ٌٔظَ ا َئ ح ٔی َن ُ َ
اٌ ٔم ًِ ا ِل َِسٔ َػلَّی ا ِل َٔ ِح َز َوا ِن ََ
ف ِت َّ
ََكَل ٌََ ِت َّ
َّ
الظ ِن ُص ََ ِو َٗا َل ََ ِم َسی
ْص َو َٗ ِس ِاػ َ َّ
الظ ِن ُص َٓأ َ َٗ َاو ُّ
الو ِض َز فٔی َوِٗتٔ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َّال ٔذی ک َ َ
اٌ َٗ ِب َلطُ َو َػلی ا ِل ٌَ ِ َ
ٔيب َّ
الظٔ ََُ ٙو َػلَّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ إلٔ َی ثُلُثٔ َّ
الل ِي ٔل ث ُ َّه َٗا َل ََیِ ًَ َّ
ل ًَ ًِ َوِٗتٔ الؼَّ ََلة ٔا ِل َوٗ ُِت ٓ ٔ َامی
الشائ ٔ ُ
َو َػلَّی ا ِل َن ِِز ٔ َب َٗ ِب َل ََ ٌِ َيِ َ
وسی ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب ب ٔ َي ِحو ٔ
بَی ِ َن َص َذیِ ًٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ
َص َذا َٗا َل ث ُ َّه َػلَّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه إلٔ َی ثُلُثٔ َّ
ک َر َوی ابِ ًُ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
َّطظ ٔ َو ََ ٛذل ٔ َ
الل ِي ٔل َو َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه إلٔ َی َط ِ ٔ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،دبر نب امثعؿ ،اوبرکب نب ایب ومیس ،رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افاقت امنز ےک قلعتم وساؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (زابین) وجاب ںیہن دای ہکلب
رضحتالبؽریضاہللہنعوک مکحدایرھپولطعحبصاصدؼ ےکفتقرجفیک امنززپیھ ہکبجوکیئاکیدفرسےاکرہچہ ہناچہپؿاتکساھتای
وجصخشاےنپولہپںیموہات اوکسہناچہپؿاتکسرھپرضحتالبؽریضاہللہنعوکمکحایکافراوہنںےنرہظوکاقمئایکہکبجوسرجڈ لاکچ
اھتاہیںکتہکےنہکفاےلےناہکایکدفرہپوہیئگ؟افرآپوخباجےتنےھترھپرضحتالبؽریضاہللہنعوکمکحایکافراوہنںےن
رصعوکاقمئ ایکہکبج وسرجدنلب افررفنشاھت رھپرضحتالبؽ ریضاہللہنع وکمکحوہا افر اوہنںےنرغمب وکاقمئ ایک بجہکوسرج
رغفب وہا رھپ رضحت البؽ ریض اہللہنع وک مکح وہا افر اوہنں ےناشعء وکاقمئ ایک ہکبج قفش اک اشنؿ رغفب وہاکچ اھت رھپ بجدفرسا
دؿآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرجفیکامنززپیھافررفاتغےکدعبمہولگےنہکےگلہکایکوسرجلکنآای؟افررہظیکامنز
اس فتق زپیھ بج سج فتق ےلہپ رفز رصع یک امنز زپیھ یھت افر رصع یک امنز اوستق زپیھ ہکبج وسرج زرد وہ ایگ اھت ای اشؾ وہیئگ
یھت افر رغمب یک امنز قفش اغ ب وہےن ےس ےلہپ زپیھ افر اشعء یک امنز اہتیئ رات ںیم زپاھیئ رھپ رفامای اہکں ےہ افاقت امنز ےک
قلعتمدرایتفرکےنفاال؟اجؿولفتقبحتسماؿدفونںفروتںےکدرایمؿےہ اوبداؤدےتہکںیہہکامیلسؿنبومٰیسےنوباہطس
اطعء ع  اجرب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رغمب ےک قلعتم ایس رطح رفاتی ایک ےہ اںیمس ہی ےہ ہک رھپ آپ ےن اشعء یک امنز
زپیھ ضعب ےن اہک اہتیئ رات ںیم افر ضعب ےن اہک ہک آدیھ رات ںیم ایسرطح انب ربدیہ وباہطس ربدیہ یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےسرفاتیایکےہ
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،دبرنبامثعؿ،اوبرکبنبایبومیس،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکافاقتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 396

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہٗ ،تازہ ابوایوب ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َسنٔ ٍَ ََبَا ََ ُّی َ
ف َّ
الظ ِن ُص َو َوٗ ُِت ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َما ل َِه َي ِش ُ٘ ِم
ْص َما ل َِه َا ِؼ َ َّ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َٗا َل َو ِٗ ُت ُّ
ْص َو َوٗ ُِت ا ِل ٌَ ِ ٔ
رض ا ِل ٌَ ِ ُ
الو ِضز ٔ َما ل َِه َت ِح ُ ِ
الل ِي ٔل َو َوٗ ُِت َػ ََلة ٔا ِل َٔ ِحز ٔ َما ل َِه َت ِللُ ٍِ َّ
ٓ َِو ُر َّ
ئ إلٔ َی ن ِٔؼ ٕٔ َّ
الظ ِن ُص
الظٔ ََٔ ٙو َوٗ ُِت ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اتقدہ اوباویب ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای رہظ اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت رصع اک فتق ہن آاجےئ افر رصع اک فتق اوستق کت ےہ بج کت ہک وسرج امدن ہن زپ
اجےئافررغمباکفتقبتکتےہبجکتقفش یکرسیخزالئہنوہاجےئافراشعء اکفتقآدیھراتکتےہ افررجفاکفتق
اسفتقکتابیقراتہےہبجکتوسرجہنلکنآےئ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اتقدہاوباویب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیکامنزیکتیفیکافراےکنافاقتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
یبنیکامنزیکتیفیکافراےکنافاقتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 397

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌبہ ،سٌس بً ابزاہيه ،محنس بً ًنزو ،ابً حشً ،بً ًلی بً ابوكالب ،حرضت محنس بً
ًنزو بً حشً رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َوص َُو ابِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی
ْص
اٌ ي َُؼل ِّی ُّ
كَالٔبٕ َٗا َل َسأ َ ِل َيا َجاب ٔ ّزا ًَ ًِ َوِٗتٔ َػ ََلة ٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ک َ َ
الو ِض َز بٔا ِل َضا ٔج َزة ٔ َوا ِل ٌَ ِ َ
الظ ِن ُص َح َّي ْة َوا ِلن ِِز ٔ َب إٔذَا ََغبَ ِت َّ
َو َّ
الؼ ِبحَ بٔ َِل َٕص
الظ ِن ُص َوا ِل ٌٔظَ ا َئ إٔذَا َٛث ُ َر ال َّي ُ
َ
خ َو ُّ
اض ًَ َّح َل َوإٔذَا َٗ ُّلوا ََ َّ َ
َ

ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،دمحم نب رمعف ،انب نسح ،نب یلع نب اوباطبل ،رضحت دمحم نب رمعف نب نسح ریض اہلل ہنع

ےسرفاتیےہہکمہےنرضحتاجرب(نبدبعاہللااصنری)ریضاہللہنعےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسکفتق
امنز زپےتھ ےھت اوہنں ےن اہک ہک رہظ یک امنز وسرج ڈےلھ زپےتھ ےھت افر رصع یک امنز اےسی فتق زپےتھ بج وسرج ںیم اجؿ وہیت
یھت (ینعی ایکس کمچ افر رگیم ابیق وہیت یھت) افر رغمب یک امنز وسرج رغفب وہےت یہ زپھ ےتیل ےھت افر اشعء یک امنز بج آدیم
زایدہوہےتوتدلجیزپےتھافرارگمکوہےتوتدریںیمزپےتھافرحبصیکامنزہشیمہسلغ(ینعیادنریھے)ںیمزپےتھ
رافی  :ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،دمحم نب رمعف ،انب نسح ،نب یلع نب اوباطبل ،رضحت دمحم نب رمعف نب نسح ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
یبنیکامنزیکتیفیکافراےکنافاقتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 398

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابی ميہال ،حرضت ابوبززہ رضی اہلل ًيہ

الو ِض َز
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ُّ
َح َّسثَ َيا َح ِٔ ُؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی ا ِلنٔ ِي َضا ٔل ًَ ًِ ََبٔی بَ ِز َز َة َٗا َل ک َ َ
الظ ِن ُص َوي َُؼل ِّی ا ِل ٌَ ِْص َوإ ٔ ٌَّ ََ َح َسىَا ل ََي ِذ َص ُب إلٔ َی ََٗ َِصی ا ِلنسٔی َي ٔة َویَ ِز ٔج ٍُ َو َّ
إٔذَا َزال َِت َّ
اٌ ََل
الظ ِن ُص َح َّي ْة َو َن ٔش ُ
يت ا ِل َن ِِز ٔ َب َوک َ َ
َ
َ
َّط َّ
ئ إلٔ َی ثُلُثٔ َّ
رک ُظ ال َّي ِو َو َٗ ِبل ََضا َوا ِل َحس َ
اٌ
یُ َبالٔی َتأِخٔی َر ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ٔیث َب ٌِ َس َصا َوک َ َ
الل ِي ٔل َٗا َل َوک َ َ
الل ِي ٔل َٗا َل ث ُ َّه َٗا َل إلٔ َی َط ِ ٔ
اٌ یَ ِ َ
الش ِّتی َن إلٔ َی ا ِلنٔائَةٔ
رقَ ُٓ َٔيضا ٔم ًِ ِّ
اٌ َي ٌِز ٔ ُٓ ُط َوک َ َ
يشطُ َّال ٔذی ک َ َ
الؼ ِبحَ َو َما َي ٌِز ٔ ُٖ ََ َح ُسىَا َجل ٔ َ
ي َُؼل ِّی ُّ
اٌ َي ِ َ
صفح نب رمع ،ہبعش ،ایب اہنمؽ ،رضحت اوبربزہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ یک امنز
آاتفب ڈےلھ زپےتھ ےھت افر رصع یک امنز اےسی فتق زپےتھ ہک مہ ںیم ےس اکی صخش دمہنی (یک آابدی) ےک اکی رسے رپ وہ رک
فاسپآاجاتافرآاتفبزدنہفاتدنبہوہاتافرںیمامنزرغمباکفتقوھبؽایگافراشعءیکامنزوکاہتیئراتکتومرخرکےنںیمآپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک وکیئ ابؽ ہن اھت(ینعی ارثکف رتشیبآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اہتیئ رات ںیم زپےتھےھت) افر رافی ےتہک ںیہ
ہکع یھ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن فصن بشکت امنزاشعءوکومرخرکےتافر آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاشعء ےسلبق
وسےنوکافرامنزاشعءےکدعبابںیترکےنوکاندنسپ رفامےتےھتافررجفیکامنزاےسیفتقںیمزپےتھےھتہکآدیماےنپاساسیھتوک
یھب(ادنریھےیک انبرپ) ہن اچہپؿاتکس اھتسج وکفہوخب ایھچرطح اجاتنوہات اھتافررجفیکامنزںیماسھٹ ےسوسآایتکت زپےتھ
ےھت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ایباہنمؽ،رضحتاوبربزہریضاہللہنع

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

امنزرہظاکفتق
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 399

راوی  :احنس بً حيبل ،مشسزً ،باز بً ًباز محنس بً ًنزو ،سٌيس بً حارث ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َو ُم َش َّس ْز َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ ًَبَّاز ٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی

الو ِض َز َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓآ ُخ ُذ َٗ ِب َـ ّة ٔم ًِ ا ِل َح َصی ل ٔ َتبِرُ َز فٔی
ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ُِ ٛي ُت َ ُ َػل ِّی ُّ
َٛفِّی ََ َؿ ٌُ َضا ل ٔ َح ِب َضًٔی ََ ِس ُح ُس ًَل َِي َضا ل ٔ ٔظ َّسة ٔا ِل َ ِّ
َح
ادمحنبلبنح،دسمد،ابعدنبابعددمحمنبرمعف،دیعس نباحرث،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمرہظیک
امنز روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اسھت زپاھ رکات اھت افر یھٹم رھب رکنکایں اہھت ںیم ااھٹاتیل اتہک فہ دقرے ڈنھٹی وہ اجںیئ افر
اوکناینپاشیپینےکےچینرھکولںس رپںیمدجسہرکولںااسیںیمرگیمیکدشتیکانبرپرکاتاھت
رافی  :ادمحنبلبنح،دسمد،ابعدنبابعددمحمنبرمعف،دیعسنباحرث،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 400

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہً ،بيسہ بً حنيس ابومالک ،سٌس بً كارٛ ،ٚثیربً مسرک ،اسوز ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز
رضی اہلل ًيہ

يسةُ بِ ًُ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ََبٔی َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َس ٌِ ٔس بِ ًٔ كَارٔ َٕٛ ًِ ًَ ٚثٔیر ٔبِ ًٔ ُم ِسرٔ ٕک ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَب ٔ َ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل کَاى َ ِت َٗ ِس ُر َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی الؼَّ ِي ٕٔ ثَ ََلث َ َة ََٗ َِساو ٕ إلٔ َی

َخ ِن َش ٔة ََٗ َِساو ٕ َوفٔی ِّ
ئ َخ ِن َش َة ََٗ َِساو ٕإلٔ َی َس ِب ٌَةٔ ََٗ َِساو ٕ
الظ َتا ٔ

امثعؿنبایبہبیش،دیبعہنبدیمحاوبامکل،دعسنباطرؼ،ریثکنبدمرک،اوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتی

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز رہظ اک ادنازہ رگیم ںیم نیت دقؾ ےس اپچن دقؾ کت افر رسدی ںیم اپچن دقؾ ےس است
دقؾکتوہاتاھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دیبعہنبدیمحاوبامکل،دعسنباطرؼ،ریثکنبدمرک،اوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 401

راوی  :ابو وليس ،طٌبہ ،ابوحشً ،حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔيسٔ َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو ا ِل َح َش ًٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو ا ِل َح َش ًٔ ص َُو ُم َضا ٔج ْز َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َزیِ َس بِ ًَ
الو ِض َز َٓ َ٘ا َل ََبِز ٔ ِز ث ُ َّه ََ َرا َز
َوصِبٕ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ذ َٓرٕ َي ُ٘و ُل َُّ ٛيا َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َرا َز ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ََ ٌِ یُ َؤ ِّذ ٌَ ُّ

َح ٔم ًِ ٓ َِيحٔ َج َض َّي َه َٓإٔذَا ِ
ََ ٌِ یُ َؤ ِّذ ٌَ َٓ َ٘ا َل ََبِز ٔ ِز َم َّز َتی ِ ٔن ََ ِو ثَ ََلثّا َحًَّی َرََیِ َيا ٓ َِي َئ ال ُّتلُو ٔل ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ٔط َّس َة ا ِل َ ِّ
َح
اط َت َّس ا ِل َ ُّ
َٓأَبِز ٔ ُزوا بٔالؼَّ ََلة ٔ
اوبفدیل ،ہبعش ،اوبنسح ،رضحت اوبذر ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک مہ آرضحنت یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اسھت ےھت ومذؿ
ےن اچاہ ہک رہظ یک اذاؿ ےہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ذرا یکنخ وہےن دے ھچک دری دعب ومذؿ ےن اذاؿ ےنہک اک ارادہ ایک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ یہی رفامای ذرا یکنخ وہےن دے اس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ای نیت رمہبت رفامای
دِھی
اہیںکتہکمہےنداھکیہکولیٹںاکاسہیزنیمرپزپےناگلےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرگیمیکدشت میک
اھبپےسوہیتےہذہلابجرگیمزایدہوہوتامنزڈنھٹےفتقںیمزپوھ
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،اوبنسح،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 402

راوی  :یزیس بً خالس بً موہبٗ ،تبيہ بً سٌيس ،ليث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َموصَبٕ ا ِل َضن َسانٔی َو ُٗت َ ِيب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َّ
الث َ٘ف ٔی ََ ٌَّ َّ
اب ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ
الل ِي َث َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ِ ُّ َ
ِ
ُّ

َح َٓأَبِز ٔ ُزوا ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ابِ ًُ
ا ِل ُن َشي ِّٔب َوََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ا ِط َت َّس ا ِل َ ُّ
َم ِوصَبٕ بٔالؼَّ ََلة ٔ َٓإ ٔ ٌَّ ٔط َّس َة ا ِل َ ِّ
َح ٔم ًِ ٓ َِيحٔ َج َض َّي َه
سیدی نب اخدل نب ومبہ ،قبئِبہ نب دیعس ،ثیل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکبجرگیمزایدہوہوتامنزڈنھٹےفتقںیمزپوھویکہکنرگیمیکدشتمنہجیکاھبپےسوہیتےہ
رافی  :سیدینباخدلنبومبہ،قبئِبہنبدیعس،ثیل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 403

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سناک بً رحب ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

الو ِض َز إٔذَا َز َح َـ ِت
رح ٕب ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة ََ ٌَّ ب ٔ ََل َّل کَا ٌَ یُ َؤ ِّذ ٌُ ُّ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
َّ
الظ ِن ُص
ومیسنباامسلیع،امحد،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتالبؽریضاہللہنعریضاہلل
ہنعرہظیکاذاؿاوستقدایرکےتےھتبجآاتفبڈ لاجاتاھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعاکفتق
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرصعاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 404

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ابً طہاب ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
اب ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََىَّطُ ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
الل ِي ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الظن ُص بَ ِي َـا ُئ ُم ِز َأ ٌَٔ ْة َح َّي ْة َویَ ِذ َص ُب َّ
الذاص ُٔب إلٔ َی ا ِل ٌَ َوالٔی َو َّ
الظ ِن ُص ُم ِز َأ ٌَٔ ْة
َو َس َّل َه ک َ َ
ْص َو َّ ِ
اٌ ي َُؼل ِّی ا ِل ٌَ ِ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز
اےسیفتقزپےتھہکآاتفبدنلب،زدنہافراتدنبہوہاتافراجےنفاالامنززپھرکوعایلکتچنہپاجاتافرآاتفباوستقیھبدنلبوہات
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلانباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرصعاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 405

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زہزی

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َٗا َل َوا ِل ٌَ َوالٔی ًَل َی ٔمي َلی ِ ٔن ََ ِو ث َ ََلثَ ٕة َٗا َل َوََ ِح َشبُ ُط
َٗا َل ََ ِو ََ ِر َب ٌَ ٕة
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ےس رفاتی ےہ ہک وعایل دمہنی ےس دف ای نیت لیم ےک افہلص رپ ےہ (اس دحثی ےک رافی
رمعم)ےتہکںیہہکریماامگؿےہزرہیےناچرلیمیھباہکےہ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرصعاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 406

راوی  :یوسٕ بً موسی ،جزیز ،ميؼور ،خثينہ

رح َصا
وسی َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ َخ ِي َث َن َة َٗا َل َح َياتُ َضا ََ ٌِ َتح ٔ َس َ َّ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ٕ بِ ًُ ُم َ
ویفسنبومیس،رجری،وصنمر،ہمیثخےناہکہکوسرجےکزدنہوہےناکی بلہیےہہکایکسرحارتافررگیموسحمسیکاجےئ
رافی  :ویفسنبومیس،رجری،وصنمر،ہمیثخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرصعاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 407

راوی ٌٗ :ييی ،مالک بً اىص ،ابً طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َ
رع َوةُ َو َل َ٘ ِس َح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
رقَِ ُت ًَل َی َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ََى َ ٕص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َٗا َل ُ ِ
َح َّسث َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َٗا َل َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی ا ِل ٌَ ِْص َو َّ
الظ ِن ُص فٔی حُ ِح َزت َٔضا َٗ ِب َل ََ ٌِ َتوِ َض َز
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َ
یبنعق ،امکل نب اسن ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز
اےسیفتقزپےتھےھتہکدوھپاؿےکرمکہںیم(زنیمرپ)وہیتیھت(دویاررپ)ڑچےنھےسلبق
رافی  :یبنعق،امکلنباسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرصعاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 408

راوی  :محنس بً ًبسالزحنً ،ابزاہيه بً ابی وزیز ،محنس بً یزیس بً ًبسالزحنً بً ًلیً ،لی ابً طيباٌ

یس ا ِل َ َامیم ٔ ُّی َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاص ٔي ُه بِ ًُ ََبٔی ا ِل َوزٔیز ٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
اٌ َٗا َل َٗ ٔس ِم َيا ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
اٌ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َط ِي َب َ
ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َط ِي َب َ
خ ا ِل ٌَ ِْص َما َزا َم ِت َّ
الظ ِن ُص بَ ِي َـا َئ َن٘ ٔ َّي ّة
ا ِل َنسٔی َي َة َٓک َ َ
اٌ یُ َؤ ِّ ُ
َ

دمحم نب دبعارلنمح ،اربامیہ نب ایبفزری ،دمحم نب سیدی نب دبعارلنمح نب یلع ،یلع انب  نابؿ ےس رفاتی ےہہک مہ دمہنی ںیم روسؽ
ا ہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اپس آےئ (مہ ےن داھکی ہک)آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یکامنز ںیم اتریخ رکےت ےھت آاتفب
ےکدیفسافراصػرےنہیکدحکت
رافی  :دمحمنبدبعارلنمح،اربامیہنبایبفزری،دمحمنبسیدینبدبعارلنمحنبیلع،یلعانب نابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٰولصةفیطساکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةفیطساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 409

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،یحٌی بً زَکیا بً ابی زائسہ ،یزیس بً ہاروٌ ،ہظاو بً حشاٌ ،محنس بً سیریًً ،بيسہ،
حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ
وٌ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
َکیَّا بِ ًٔ ََبٔی َزائ َٔس َة َو َیزٔی ُس بِ ًُ َصا ُر َ
يس َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل یَ ِو َو ا ِل َد ِي َس َٔ ٚح َب ُشوىَا ًَ ًِ َػ ََلة ٔ
بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
یً ًَ ًِ ًَب ٔ َ
ْص َم َ َْل اہللُ ب ُ ُيو َت ُض ِه َو ُٗبُ َورص ُِه ى َ ّارا
ا ِل ُو ِس َلی َػ ََلة ٔا ِل ٌَ ِ ٔ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ییحی نب زرک ای نب ایب زادئہ ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ نب شحؿ ،دمحم نب ریسنی ،دیبعہ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج دنخؼ ےک دؿ رفامای اؿ اکرففں ےن ںیمہ ٰولصة فیطس ینعی رصع یک امنز ےس
رفکدایاہللاےکنرھگفںافرربقفںوکمنہجیکآگےسرھبدے
رافی  :امثعؿ نبایب ہبیش،ییحی نبزرکای نبایبزادئہ ،سیدی نباہرفؿ،اشہؾ نبشحؿ ،دمحمنبریسنی،دیبعہ،رضحت یلعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةفیطساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 410

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،زیس بً اسله ٌٗ٘اَ بً حٜيه ،ابویوىص ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا ٛے آزاز َکزہ َُلو ابویوىص
رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِس َل َه ًَ ًِ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ََبٔی یُوى َُص َم ِول َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََى َّ ُط َٗا َل
ََ َم َز ِتىٔی ًَائٔظَ ُة ََ ٌِ ََ ِٛت َُب ل ََضا ُم ِؼ َحّٔا َو َٗال َِت إٔذَا بَ َل ِِ َت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َٓآذنِّٔی َحآٔوُوا ًَل َی الؼَّ َل َوا ٔ
ت َوالؼَّ ََلة ٔ ا ِل ُو ِس َلی َٓ َل َّنا
بَ َل ِِت َُضا آذَىِت َُضا َٓأ َ ِمل َِت ًَل َ َّی َحآٔوُوا ًَل َی الؼَّ ل ََوا ٔ
ْص َوُٗو ُموا ِهَّلِل َٗاىٔت ٔی َن ث ُ َّه َٗال َِت
ت َوالؼَّ ََلة ٔ ا ِل ُو ِس َلی َو َػ ََلة ٔ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ًَائٔظَ ُة َسنٔ ٌِت َُضا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
یبنعق  ،امکل ،زدی نب املس اقعقع نب میکح ،اوبویسن ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ اوبویسن ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنھجموکاےنپےیلالکؾاہللےنھکلاکمکحدایافررفامایبجوتاسآتیینعی َجف ُِػووا َ ََعاٰولصلة

ال ْص َغی،رپ ےچنہوتےھجماتبدانیسپبجںیمےتھکلےتھکلاسآتیکتاچنہپںیمےناوکسعلطمرکدایسپآپےنےھجمویںوھکلاای،
َفال َّض َل ِة ْ ُ و
ال ْص َغ
جف ُِػووا َ ََع ال َّضل َ
وُقموا لِلَِّ َق ِ ِ
ات َفال
َص ِة الْع
ض
َ
ْ
َ
ض
َ
َ
ِ
ُ
ِ
ب (ینعی احمتظف رکف امتؾ امنزفں یک افر وطبراخص درایمین امنز یک
ف
ز
ر
ف
ی
و
ة
ل
و
و
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
َ
َ
افررصعیکامنزیک)رھپرضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحانساھت
رافی  :یبنعق،امکل،زدینباملساقعقعنبمیکح،اوبویسن،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےکآزادرکدہالغؾاوبویسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةفیطساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 411

راوی  :محنس بً مثىی محنس بً جٌف ،طٌبہً ،نزو بً ابی حٜيه ،زبیر ،رعو بً زبیر ،حرضت زیس بً ثابت رضی اہلل ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ََبٔی َحٕٔ ٜيه َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت الزِّبِز ٔ َٗ َ
الو ِض َز بٔا ِل َضا ٔج َزة ٔ َول َِه
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ُّ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َٗا َل ک َ َ
یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ُ ِ

ت َوالؼَّ ََلة ٔ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِي َضا َٓ َيزَل َِت َحآٔوُوا ًَل َی الؼَّ ل ََوا ٔ
َی ًِ ُٜي َُؼل ِّی َػ ََل ّة ََ َط َّس ًَل َی ََ ِػ َح ٔ

ا ِل ُو ِس َلی َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ َٗ ِبل ََضا َػ ََل َتی ِ ٔن َو َب ٌِ َسصَا َػ ََل َتی ِ ٔن
دمحم نب ینثم دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب ایب میکح ،زریب ،رعف نب زریب ،رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملس رہظیکامنزدفرہپوکزپاھرکےتےھتافرہیامنزااحصبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرپامتؾامنزفںےسزایدہ
تخس اثتب وہیت یھت (دشدی رگیم یک انب رپ) بت ہی آتی انزؽ وہیئ ہک احمتظف رکف امتؾ امنزفں یک افر وطبر اخص ٰولصة فیطس یک
رضحتزدیریضاہللہنعاکایبؿےہہکہی(رہظ)ٰولصةفیطساسےیلےہہکاےکسےلہپدفامنزںیںیہ(اشعءافررجف)افراےکسدعبیھب
دفامنزںیںیہ(رصع،افررغمب)
رافی  :دمحمنبینثمدمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبایبمیکح،زریب،رعفنبزریب،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجامنزیکاکیرتعکاپیئوتاسےنوگایوپریامنزاپیئ
ابب  :امنزاکایبؿ
سجامنزیکاکیرتعکاپیئوتاسےنوگایوپریامنزاپیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 412

راوی  :حشً بً ربيٍ ،ابً مبارک ،مٌنز ،ابً كاؤض ،ابً ًباض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
ض ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ال َّزبٔي ٍٔ َح َّسثَىٔی ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
ْص َر ِّ ٌَ ٛة َٗ ِب َل ََ ٌِ َا ِِزُ َب َّ
الظ ِن ُص َٓ َ٘ ِس ََ ِز َر َک َو َم ًِ ََ ِز َر َک
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ََ ِز َر َک ٔم ًِ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ٔم ًِ ا ِل َٔ ِحز ٔ َر ِّ ٌَ ٛة َٗ ِب َل ََ ٌِ َت ِللُ ٍَ َّ
الظ ِن ُص َٓ َ٘ ِس ََ ِز َر َک

نسحنبرعیب،انبابمرک،رمعم،انباطؤس،انبابعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وج صخش رغفب آاتفب ےس ےلہپ امنز رصع یک اکی رتعک یھب اپےئ وت وگایاس ےن رصع یک امنز اپیئ افر وج صخش ولطع
آاتفبےسےلہپامنزرجفیکاکیرتعکاپےئوتوگایاسےنرجفیکامنزاپیئ
رافی  :نسحنبرعیب،انبابمرک،رمعم،انباطؤس،انبابعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعوکوسرجےکزردوہےنکتومئررکےنرپفدیع
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرصعوکوسرجےکزردوہےنکتومئررکےنرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 413

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،حرضت ًَلء بً ًبسالزحنً رضی اہلل ًيہ

الو ِضز ٔ َٓ َ٘ َاو ي َُؼل ِّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ََى َّطُ َٗا َل َز َخ ِل َيا ًَل َی ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک بَ ٌِ َس ُّ

ََک َصا َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل
َفَْ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ ذ َ ِ
ََکىَا َا ٌِحٔي َل الؼَّ ََلة ٔ ََ ِو ذ َ َ
ا ِل ٌَ ِ َ
ْص َٓ َل َّنا َ َ
ف ِت َّ
الظ ِن ُص َٓکَاى َ ِت
ک َػ ََلةُ ا ِل ُن َيآٔ٘ٔی َن َی ِحل ٔ ُص ََ َح ُسص ُِه َحًَّی إٔذَا ِاػ َ َّ
ِک َػ ََلةُ ا ِل ُن َيآٔ٘ٔی َن ت ٔ ِل َ
ِک َػ ََلةُ ا ِل ُن َيآٔ٘ٔی َن تٔل َ
تٔل َ
َّ
َک اہللَ ٓ َٔيضا إ ٔ ََّل َٗل ٔ ّيَل
رق ََ ِربَ ٌّا ََل َی ِذ ُ ُ
بَی ِ َن َ ِرقن َ ِی َط ِي َلا ٌٕ ََ ِو ًَل َی َ ِرقن َ ِی الظ ِي َلا ٌٔ َٗ َاو َٓ َي َ َ

یبنعق،امکل،رضحتالعءنبدبعارلنمحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہامنزرہظزپھرکرضحتاسننبامکلریضاہللہنعےک
اپسےئگ(بجمہ ےچنہوت)فہ رصعےکےیلڑھکےوہرےہ ےھتبجآپامنز ےسافرغ وہےکچوتمہےندلجی امنز زپےنھاکببس
وہاھچایوخد آپیہےنااکسذرکایکاہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکہیانموقفںیکامنزےہ

ہی انموقفں یک امنز ےہ ہی انموقفں یک امنز ےہ ینعی مت ںیم ےس رہ صخش اھٹیب راتہ ےہ اہیں کت ہک وسرج زرد وہ اجات ےہ افر فہ ینعی
وسرجاطیشؿےکدفوگنیسںےکچیبںیمآاجاتےہایہیرفامایہکفہاطیشؿےکوگنیسںرپآاجاتےہبتفہڑھکاوہاتےہافراچراٹںیگن
امراتیلےہفہاینپامنزںیماہللاکذرکتہبیہمکرکاتےہ
رافی  :یبنعق،امکل،رضحتالعءنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصعیکامنزوفتوہاجےنرپفدیع
ابب  :امنزاکایبؿ
رصعیکامنزوفتوہاجےنرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 414

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َّال ٔذی َا ُٔوتُ ُط
وب ٓ ٔيطٔ و َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی
َػ ََلةُ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َٓ َٜأَى َّ َنا ُوت َٔز ََصِ َل ُط َو َما َلطُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َٗا َل ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َُوت َٔز َوا ِخ ُتل ٔ َ
ٕ ًَل َی ََ ُّی َ

ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُوت َٔز

دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییکسجرصع
یکامنزاجیتریہوگایاےکسالہفایعؽابتہوہےئگافرااکس امؽٹلایگ اوبداؤدےتہکںیہہکدیبعاہللنبرمعریضاہللہنع ےنارتاہکےہ
افراسںیماویبرپ االتخػ ےہافرزرہی ےناس مےس،اوہنںےناےنپفادل ےسافر اوکنفادلےن یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
فرتلقنایکےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رصعیکامنزوفتوہاجےنرپفدیع

جلس  :جلس اول
راوی  :محنوز بً خالس ،وليس ،ابوًنز واوزاعی

حسیث 415

ق ٔم ًِ َّ
الظ ِن ٔص
ک ََ ٌِ َت َزی َما ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس َٗا َل َٗا َل ََبُو ًَ ِنز ٕو َي ٌِىٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ َّی َوذَل ٔ َ
فا َئ
َػ ِ َ
ومحمد نب اخدل،فدیل ،اوبرمعفافزایع ےس رفاتی ےہہک امنز رصع ںیم اتریخ رکےن اک ی بل ہی ےہہک زنیم رپ زپےنفایل دوھپ ےس
زنیمیکزیچزردولعمؾوہےنےگل
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل،اوبرمعفافزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغمباکفتق
ابب  :امنزاکایبؿ
رغمباکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 416

راوی  :زاؤز بً طبيب ،حناز ،ثابت بيانی ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َزا ُوزُ بِ ًُ َطبٔيبٕ َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َُّ ٛيا نُ َؼل ِّی ا ِل َن ِِز ٔ َب َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه ى َ ِزمٔی َٓی َ َری ََ َح ُسىَا َم ِو ٔؿ ٍَ ى َ ِبلٔطٔ

داؤد نب بیبش ،امحد ،اثتب انبین ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت
رغمبیکامنزمہزپاھرکےتےھترھپمہریتادنازیرکےتےھتافرمہوکریترگےنیکہگجداھکیئدیتییھت
رافی  :داؤدنببیبش،امحد،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمباکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 417

راوی ً :نزو بً ًلی ،ػٔواٌ ،بً ًيسی ،یزیس ،بً ابی ًبيس ،سلنہ بً اٛوَ

اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ بِ ًٔ ً َٔيسی ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ََبٔی ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ َػٔ َِو َ
َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ا ِلن ِِز ٔ َب َسا ًَ َة َا ِِزُ ُب َّ
َاب َحا ٔجبُ َضا
الظ ِن ُص إٔذَا ُ َ
َ

رمعفنب یلع  ،وفصاؿ ،نبیسیع،سیدی ،نبایبدیبع،ہملس نب اوکعےسرفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسرغمبیکامنزوسرج
رغفبوہےتیہزپھےتیلےھتینعیوجںیہااکسافرپانکرہرغفبوہاجات
رافی  :رمعفنبیلع،وفصاؿ،نبیسیع،سیدی،نبایبدیبع،ہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمباکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 418

راوی ً :بيساہلل بً ًنز ،یزیس بً زریٍ ،محنس بً اسح ،ٙیزیس بً ابی حبيب ،حرضت مزثس بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی یَزٔی ُس بِ ًُ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ َم ِزث َ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
اہللٔ َٗال َل َّنا َٗسٔو ًَ َل ِي َيا ََبُو ََیوب َُازٔ ّیا وًُ ِ٘ب ُة بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ َیو َمئ ٔ ٕذ ًَل َی ٔم َ
وب َٓ َ٘ا َل َل ُط َما
َ
َ َ
ِ
َ
خ ا ِل َن ِِز ٔ َب َٓ َ٘ َاو إٔل َِيطٔ ََبُو ََ ُّی َ
ُّ َ
ْص َٓأ َّ َ
َِ
َص ٔذظ ٔالؼَّ ََلةُ یَا ًُ ِ٘ َب ُة َٓ َ٘ا َل ُطِٔ ِل َيا َٗا َل ََ َما َسنٔ ٌِ َت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل َتزَا ُل َ ُ َّمًٔی ب ٔ َدیِر ََٕ ِو َٗا َل

ک ال ُّي ُح ُوو
خوا ا ِل َن ِِز ٔ َب إلٔ َی ََ ٌِ َا ِظت َب ٔ َ
َّٔطة ٔ َما ل َِه یُ َؤ ِّ ُ
ًَل َی ا ِلٔ ِ َ

دیبع اہلل نب رمع ،سیدی نب زرعی ،دمحم نب ااحسؼ  ،سیدی نب ایب بیبح ،رضحت رمدث نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج
اوباویبااصنریریض اہللہنعامہرےاپساہجدیکایترییکرغضےسآےئوتاؿدونںہبقعنباعرمرصمےکاحمکےھتاوہنںےن
رغمب یک امنزدری ےس رشفع یک وت اوباویب ےن ڑھکے وہ رک اہک ہک اےہبقع ہی یسیک امنز ےہ؟(وج اینت دری ےس ادایک اجریہ ےہ)
رضحتہبقعےنوجابدایمہاکؾںیموغشمؽےھت اوہنںےناہکایکمتےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئںیہنانس
ہکریمیاتماوستقکتاتریخرپابیقرےہیگایہیاہکہکرطفترپاقمئرےہیگبجکتہکولگاترےکمچآےنکترغمب
ںیماتریخہنرکںیےگ
رافی  :دیبعاہللنبرمع،سیدینبزرعی،دمحمنباقحس،سیدینبایببیبح،رضحترمدثنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشعءیکامنزاکفتق
ابب  :امنزاکایبؿ
اشعءیکامنزاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 419

راوی  :مشسز ،ابوًواىہ ،ابوبْش بً ثابت ،حبيب بً ساله ،حرضت نٌناٌ بً بظیر رضی اہلل ًيہ

يب بِ ًٔ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظیر ٕ َٗا َل ََىَا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ََبٔی بٔ ِْشٕ ًَ ًِ َب ٔظیر ٔبِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
ض ب ٔ َوِٗتٔ َص ٔذظ ٔ الؼَّ ََلة ٔ َػ ََلة ٔ ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
يضا ل ٔ ُش ُ٘و ٔن ا ِل َ٘ َنز ٔ
خة ٔ ک َ َ
ََ ًِ َل ُه ال َّيا ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼ ِّل َ
ئ ِاْل ٔ َ

ل ٔ َثال ٔ َث ٕة

دسمد،اوبوعاہن،اوبرشبنباثتب،بیبحنباس م،رضحتامعنؿنبریشبریضاہلل ہنعےسرفاتیےہفہےتہکےھتہکںیماسامنز
ینعیاشعءیکامنزاکفتقبسےسزایدہاجاتنوہںروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساسامنزوکاینتاتریخےسزپےتھےھتینتجاتریخےس
رسیتیاترخیاکاچدنرغفبوہاتےہ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اوبرشبنباثتب،بیبحنباس م،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اشعءیکامنزاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 420

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،ميؼور ،حٜه ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َات ل َِي َل ٕة
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َم َِ ٜث َيا ذ َ

َِخ َد إ ٔ َل ِي َيا ح ٔی َن َذ َص َب ثُلُ ُث َّ
الل ِي ٔل ََ ِو َب ٌِ َس ُظ ٓ َََل ى َ ِسرٔی ََ َط ِي ْئ
ى َ ِي َت ٔوزُ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َؼ ََلة ٔ ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئٓ َ َ
وٌ َص ٔذظ ٔالؼَّ ََل َة ل َِو ََل ََ ٌِ َت ِث ُ٘ َل ًَل َی َ ُ َّمًٔی ل ََؼ َّل ِي ُت بٔض ٔ ِه َص ٔذظ ٔ َّ
الشا ًَ َة ث ُ َّه ََ َم َز
َط َِ َل ُط ََ ِو َُیِرُ ذَل ٔ َ
خ َد ََ َت ِي َت ٔوزُ َ
ک َٓ َ٘ا َل ح ٔی َن َ َ
ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌَ َٓأ َ َٗ َاو الؼَّ ََل َة
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،مکح ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات مہ اشعء یک امنز ےک
ےیلروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکااظتنر ںیمےھٹیبرےہسپ بجاہتیئرات ایاس ےسھچکزادئرات تیب یئگ بتآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئنکیلںیمہ ولعمؾںیہنہکآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنہیاتریخیسکاکؾ ںیموغشمتیل
یکانبرپیکاییسکافرفہجےسبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(رجحہےسابرہ)رشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
متیہاسامنزاکااظتنررکےتوہ(رھپرفامای)ارگےھجماینپاتمرپاسامنزےکابروہےناکرطخہہنوہاتوتںیماسامنزوکہشیمہاسفتق

رپزپاھایرکاترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنؤمذؿوکمکحدایسپاسےنامنزاقمئیک(ینعیریبکتیہک)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،مکح،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اشعءیکامنزاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 421

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،جزیز ،راطس بً سٌسً ،اػه بً حنيس ،حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ ُح َن ِي ٕس َّ
الشُٜون ٔ ِّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ
رحیزْ ًَ ًِ َرا ٔط ٔس بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًَ ٔ
اٌ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َ
خ َحًَّی هَ ًَّ َّ
اٌ ََى َّ ُط ل َِي َص ب ٔ َدارٔ ٕد
الو ُّ
ُم ٌَاذَ بِ ًَ َج َب ٕل َي ُ٘و ُل ََبِ َ٘ ِي َيا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َػ ََلة ٔ ا ِل ٌَ َت َن ٔة َٓأ َّ َ

ل ٔم َّيا َي ُ٘و ُل َػلَّی َٓإٔىَّا َل ََ ٜذل ٔ َ َّ
خ َد ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘الُوا َل ُط ََ ٛنا َٗالُوا َٓ َ٘ا َل َل ُض ِه ََ ًِت ُٔنوا ب ٔ َض ٔذظ ٔ
َوا ِل َ٘ائ ٔ ُ
ک َحًی َ َ
الؼَّ ََلة ٔ َٓإٔىَِّ ُٜه َٗ ِس ُٓ ِّـ ِلت ُِه ب ٔ َضا ًَل َی َسائ ٔز ٔاْلِ ُ َم ٔه َول َِه ُا َؼ ِّل َضا َ ُ َّم ْة َٗ ِب َلِ ُٜه

رمعف نب امثعؿ ،رجری ،رادش نب دعس ،اعمص نب دیمح ،رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اشعء یک امنز ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکااظتنرایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدریوہیئگاہیںکتہکیسکےناھجمسہکابآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس(رجحہےس) ابرہرشتفیہنالںیئےگافریسکےناہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےکچںیہایھبمہ
ایسہصمخمںیمےھتہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرجحہ ےسابرہرشتفیالےئولگ اسیجآسپںیم ہہک رےہےھت آپ یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن یھب ہہک دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس امنز ںیم اتریخ رکف ویکہکن امتؾ اوتمں رپ مت وک ایس امنز یک انب رپ
تلیضفیشخبیئگےہافرمتےسےلہپیسکاتمےنہیامنزںیہنزپیھ
رافی  :رمعفنبامثعؿ،رجری،رادشنبدعس،اعمصنبدیمح،رضحتاعمذنبر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اشعءیکامنزاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 422

راوی  :مشسز ،بْش ،بً مٔـل ،زاؤز بً ابی ہيس ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری

رض َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َػ َّل ِي َيا َم ٍَ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا َزا ُو ُز بِ ًُ ََبٔی ص ٔ ِي ٕس ًَ ًِ ََبٔی َن ِ َ

َّط َّ
الل ِي ٔل َٓ َ٘ا َل ُخ ُذوا َم َ٘اً َٔس ُِ ٛه
ِخ ِد َحًَّی َم َضی ى َ ِح ْو ٔم ًِ َط ِ ٔ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل َة ا ِل ٌَ َت َن ٔة َٓل َِه یَ ِ ُ
َ
اض َٗ ِس َػ َّل ِوا َوََ َخ ُذوا َم َـا ٔج ٌَ ُض ِه َوإٔىَِّ ُٜه ل ًَِ َتزَا ُلوا فٔی َػ ََلة ٕ َما اى ِ َتوَ ِزتُ ِه الؼَّ ََل َة َول َِوَلَ
َٓأ َخ ِذىَا َم َ٘اً َٔسىَا َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ال َّي َ
َّط َّ
ٕ َّ
الل ِي ٔل
الـٌ ٔ
َؿ ٌِ ُ
خ ُت َص ٔذظ ٔالؼَّ ََل َة إلٔ َی َط ِ ٔ
ٔيٕ َو َس َ٘ ُه ال َّش٘ ٔ ٔيه َْل َ َّ ِ

دسمد،رشب،نبلضفم،داؤدنبایبدنہ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس یریےسرفاتیےہہکمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک
اسھتامنزاشعءزپےنھاکارادہایکنکیلآپاےنپرجحہےسابرہرشتفیہنالےئاہیںکتہکرقتةیآدیھراتتیبیئگ اسےکدعب
آپ ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای اینپ اینپ ہگج ےھٹیب روہ سپ مہ اینپ اینپ ہگج ےھٹیب رےہ رھپ آپ ےن رفامای ولگ امنز ےس افرغ
وہےئگ افر وس ےئگ رگم مت (ارج فوثاب ےک اابتعر ےس) امنز یہ ںیم رےہ بج کت مت امنز اک ااظتنر رکےت رےہ ارگ ھجم وک وزمفر یک
وزمفریاکافرامیبریکامیبریاکایخؽہنوہاتوتںیماسامنزوکآدیھراتکتؤمرخایکرکات
رافی  :دسمد،رشب،نبلضفم،داؤدنبایبدنہ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس یری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفاکفتق
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 423

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،یحٌی بً سٌيسً ،نزہ بيت ًبسالزحنً ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََى َّ َضا َٗال َِت إ ٔ ٌِ
ْص ُٖ ال ِّي َشا ُئ ُم َت َل ِّٔ ٌَا ٕ
ت ب ٔ ُنزُوكٔضًَّٔ َما ي ٌُِ َزٓ ًَِ ٔم ًِ ا ِل َِل َٔص
الؼ ِبحَ َٓ َي ِي َ ٔ
کَ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل ُي َؼل ِّی ُّ
یبنعق ،امکل ،ییحی نب دیعس ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس حبص یک امنز (اےسی
فتق ںیم) زپےتھ ےھت ہک امنز ےس افرغ وہ رک بج وعرںیت اچدرںی ےٹیپل وہےئ فاسپ وہںیت وت ادنریھے یک انب رپ اچہپین ہن اجیت
ںیھت
رافی  :یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزرجفاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 424

راوی  :اسح ٙبً اسنٌيل ،سٔياٌ ،ابً ًحَلًٌ ،اػه بً ًنز بً ٗتازہ بً نٌناٌ ،محنوز بً لبيس ،حرضت رآٍ بً
خسیخ

اػ ٔه بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ َٗ َتا َز َة بِ ًٔ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ ًَ ًِ َم ِح ُنوز ٔبِ ًٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَ ٔ
الؼ ِبحٔ َٓإٔى َّ ُط ََ ًِوَ ُه ْٔل ُ ُجورٔ ُِ ٛه ََ ِو ََ ًِوَ ُه
َلبٔي ٕس ًَ ًِ َرآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ َخسٔی ٕخ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِػب ٔ ُحوا ب ٔ ُّ

ل ٔ ِ َْل ِجز ٔ

ااحسؼ نب اامسلیع ،ایفسؿ ،انب الجعؿ ،اعمص نب رمع نب اتقدہ نب امعنؿ ،ومحمد نب دیبل ،رضحت راعف نب  یجی ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای حبصوکرفنشرکف اسںیمزایدہوثابےہ(حبصیکامنزرفینشںیمزپوھ)
رافی  :اقحسنبالیعمس،ایفسؿ،انبالجعؿ،اعمصنبرمعنباتقدہنبامعنؿ،ومحمدنبدیبل،رضحتراعفنب یجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکاپدنبیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکاپدنبیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 425

راوی  :محنس بً رحب ،یزیس ،ابً ہاروٌ ،محنس بً مَّطٖ ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،حرضت ًبساہلل ػيا بهی
رضی اہلل ًيہ

َّط ٕ
ٖ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ
وٌ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َ ِّ
رح ٕب ا ِل َوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َص ُ
ار َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ِ
الؼ َيابٔه ٔ ِّی َٗا َل َز ًَ َه ََبُو ُم َح َّن ٕس ََ ٌَّ ا ِلو ٔ ِت َز َوا ٔج ْب َٓ َ٘ا َل ًُ َبا َزةُ بِ ًُ الؼَّ ا ٔمتٔ ََ ٛذ َب ََبُو
ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ُّ
ُم َح َّن ٕس ََ ِط َض ُس ََنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َخ ِن ُص َػل ََوا ٕ
ت ا ِٓت َ َر َؿ ُضًَّ اہللُ َا ٌَال َی َم ًِ ََ ِح َش ًَ
ف َل ُط َو َم ًِ ل َِه َئ ٌَِ ِل َٓل َِي َص َل ُط ًَل َی
ُو ُؿوئ َ ُضًَّ َو َػ ََّلصًَُّ ل ٔ َو ِٗت ٔضًَّٔ َوََ َت َّه ُر ُٛو ًَ ُضًَّ َو ُخ ُظو ًَ ُضًَّ ک َ َ
اٌ َل ُط ًَل َی اہللٔ ًَ ِض ْس ََ ٌِ َي ِِ ٔ َ
َف َل ُط َوإ ٔ ٌِ َطا َئ ًَ َّذبَ ُط
اہللٔ ًَ ِض ْس إ ٔ ٌِ َطا َئ ُ َ َ

دمحمنبرحب،سیدی،انباہرفؿ،دمحمنبرطمػ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتدبعاہللانصیحبریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اوبدمحمےناہکہکفرتفابجےہاسرپابعدہنباصتمےناہکہکاوبدمحماکایخؽطلغےہ (ابعدہنباصتم)ےتہکںیہہکںیموگایہ
داتیوہںہک ںیمےنروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وک رفامےتوہےانسےہ ہکاہلل ےن(رصػ)اپچنامنزںیرفضیک ںیہوج اؿ
ےک ےیل ایھچ رطح فوض رک ےل اگ افر بحتسم فتق ںیم امنز ادا رکے اگ اانیمطؿ ےس روکع رکے اگ افر امنز ںیم عوشع عوضع
اایتخررکے اگ وتاس ےک ےیل اہلل اعتیل اکف ددہ ےہ ہک فہاس یک رفغمت رفامےئ اگ افر وج ااسی ںیہنرکے اگاس ےک ےیل اہلل اک وکیئ
فددہںیہنےہ اچےہوتشخبدےاگافراچےہاگوتذعابدےاگ
رافی  :دمحمنبرحب،سیدی،انباہرفؿ،دمحمنبرطمػ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتدبعاہللانصیحبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکاپدنبیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 426

راوی  :محنس بً ًبساہللً ،بساہلل بً مشلنہً ،بساہلل بً ًنزٗ ،اسه بً ُياو ،حرضت او َفزہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ ا ِل ُدزَاعٔ ُّی َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ َُ َّياو ٕ ًَ ًِ َب ٌِ ٔف
ل َٗا َل الؼَّ ََلةُ فٔی ََ َّو ٔل َو ِٗت َٔضا َٗا َل
َ ُ َّم َضاتٔطٔ ًَ ًِ َ ُ ِّو َ َِف َو َة َٗال َِت ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ُّی اْلِ َ ًِ َنا ٔل ََٓ َِـ ُ
ا ِل ُدزَاعٔ ُّی فٔی َحسٔیثٔطٔ ًَ ًِ ًَ َّن ٕة َلطُ ُي َ٘ا ُل ل ََضا َ ُ ُّو َ َِف َو َة َٗ ِس بَا َي ٌَ ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل

دمحم نب دبع اہلل ،دبعاہلل نبہملسم ،دبعاہلل نبرمع ،اقمس نبانغؾ ،رضحت اؾ رفدہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک وکاسن لمع الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افؽ فتق امنز زپانھ افر
ذخایعےناینپدحثیںیمویںایبؿایکےہہکاؿیکوھپیھپس وکاؾرفدہاہکاجاتےہافروھنجںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
تعیبیکیھتاؿےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایگ
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،دبعاہللنبہملسم،دبعاہللنبرمع،اقمسنبانغؾ،رضحتاؾرفدہریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکاپدنبیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 427

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،خالس ،زاؤز ،بً ابی ہيس ،ابورحب ،بً ابی اسوزٓ ،ـالہ بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

رح ٔب بِ ًٔ ََبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ٓ ََـا َل َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ ََبٔی صٔ ِي ٕس ًَ ًِ ََبٔی َ ِ

ت ا ِل َد ِن ٔص َٗا َل ُٗل ُِت إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔ
اٌ ٓ ٔ َامی ًَ َّل َنىٔی َو َحآ ِٔى ًَل َی الؼَّ ل ََوا ٔ
َٗا َل ًَ َّل َنىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓک َ َ
َ
ْصیِ ًٔ َو َما کَاى َ ِت ٔم ًِ لُ َِت ٔ َيا
َسا ًَ ْ
ات لٔی ٓ َٔيضا ََ ِط َِ ْ
ال ٓ َُن ِزنٔی بٔأ ِمز ٕ َجا ٔم ٍٕ إٔذَا ََىَا ٓ ٌََ ِل ُت ُط ََ ِجزَََ ًَىِّی َٓ َ٘ا َل َحآ ِٔى ًَل َی ا ِل ٌَ ِ َ
َّ
َغوب ٔ َضا
ْصا ٌٔ َٓ َ٘ا َل َػ ََلةُ َٗ ِب َل كُلُو َٔ الظ ِن ٔص َو َػ ََلةُ َٗ ِب َل ُ ُ
َٓ ُ٘ل ُِت َو َما ا ِل ٌَ ِ َ
رمعف نبوعؿ،اخدل،داؤد،نب ایبدنہ،اوبرحب،نب ایباوسد ،اضفہلنبدبعاہللریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسھجموکدینیااکحؾاھکسےتوتاسںیمہیابتیھبیھتہکاپوچنںامنزفںیکاحمتظف(اپدنبی)رکںیمےنرعضایک ہک
اؿافاقتںیمےھجمتہبےساکؾوہےتںیہ اسےیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکوکیئااسیلمعالتبدےئجیہکوجریمےےیلاکیف
وہ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای وت رصعنی رپ احمتظف رک(اضفہل ےتہکںیہ) ہی ظفل امہری زابؿ ںیم راجئ ہن اھتںیم ےن وپاھچ
رصعنی اک ایک ی بل ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (ہی دف امنزںی ںیہ) اکی وسرج ےنلکن ےس ےلہپ (ینعی رجف) افر اکی
وسرجرغفبوہےنےسےلہپینعیرصع)
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدل،داؤد،نبایبدنہ،اوبرحب،نبایباوسد،اضفہلنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکاپدنبیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 428

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،اسنٌيل بً ابی خالس ،ابوبرک ،حرضت ًنارہ رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًُ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ُر َؤیِ َب َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َسأ َ َل ُط َر ُج ْل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌ َی ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ََبٔی َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِ ٔ
ْصة ٔ َٓ َ٘ا َل ََ ِخب ٔ ِرنٔی َما َسنٔ ٌِ َت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ٔم ًِ ََ ِص ٔل ا ِل َب ِ َ
َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل َیل ٔخُ ال َّي َار َر ُج ْل َػلَّی َٗ ِب َل كُلُو َٔ َّ
الظ ِن ٔص َو َٗ ِب َل ََ ٌِ َا ِِزُ َب َٗا َل ََى ِ َت َسنٔ ٌِ َت ُط ٔم ِي ُط ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ت َٗا َل َن ٌَ ِه
ک
ل َوََىَا َسنٔ ٌِ ُت ُط َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ذَل ٔ َ
ک ُ ُّل ذَل ٔ َ
ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِل ٔيی َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
ک َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌَ ِت ُط َُذُى َ َ

دسمد،ییحی،اامسلیعنبایباخدل،اوبرکب،رضحتامعرہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرصبہےکاکیصخشےناؿےسوپاھچہکمت

ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایکانسےہ؟اہک ںیمےنانسےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتفہصخشمنہجںیمہن
اجےئاگہکوجوسرجےنلکنےسےلہپافروسرجرغفبوہےنےسےلہپامنززپاتھوہاسصخشےنوپاھچہکایکمتےنرباہراتسروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسانس ےہ(افر یہیوساؽاسےن) نیت رمہبت درہاای افراوھنں ےنرہرمہبتیہیوجاب دای ہک اہں ریمے
اکونںےنانسافرریمےدؽےنایدراھکرھپاسصخشےناہکںیمےنیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااسییہانساھت.
رافی  :دسمد،ییحی،الیعمسنبایباخدل،اوبرکب،رضحتامعرہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکامنزدریےسزپاھےئوتایکرکاناچےیہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
احمکامنزدریےسزپاھےئوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 429

راوی  :مشسز ،حناز ،بً زیس ،ابوًنزاًٌ ،بساہلل بً ػامت ،حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ

اٌ َي ٌِىٔی ا ِل َح ِون ٔ َّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ ََبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل لٔی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََبٔی ً ِٔن َز َ
وٌ الؼَّ ََل َة
ٕ ََى ِ َت إٔذَا کَاى َ ِت ًَل َِي َ
خ َ
ک َ ُ َم َزا ُئ یُنٔيت َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا ََبَا ذ ٓ َٕر َِ ٛي َ
ُوٌ الؼَّ ََل َة ََ ِو َٗا َل یُ َؤ ِّ ُ

َک ىَآ ٔ َل ْة
ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ ٓ ََنا َتأ ِ ُمزُنٔی َٗا َل َػلِّ الؼَّ ََل َة ل ٔ َو ِٗت َٔضا َٓإ ٔ ٌِ ََ ِز َر َِ ٛت َضا َم ٌَ ُض ِه ٓ ََؼ ِّل َضا َٓإٔى َّ َضا ل َ

دسمد ،امحد ،نب زدی ،اوبرمعاؿ ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنھجمےسرفامای اےاوبذر،متاسفتقایکرکفےگبجمترپاےسیاحمکطلسموہاجےئےگوجامنزوکک ارکدںیےگایہیرفامای
ہکامنز ںیماتریخرکںی ےگ ںیمےن رعضایک ایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسایسی وصرت ںیمآپریمےےیل ایکمکح رفامےت
ںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتفتقرپامنززپھانیلافرارگاؿےکاسھتیھبامنزلماجےئوتفہیھبزپھانیلاسرطح
ت
ہیامنز مھارےےیللفنوہاجےئیگ
رافی  :دسمد،امحد،نبزدی،اوبرمعاؿ،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
احمکامنزدریےسزپاھےئوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 430

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليس ،حشاٌ ،ابً ًليہً ،بسالزحنً بً سابمً ،نزو بً مينوٌ اوزی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه زُ َح ِي ْه ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی َح َّشا ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ
ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َساب ٔ ٕم ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ اْلِ َ ِوز ٔ ِّی َٗا َل َٗس َٔو ًَ َل ِي َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ َج َب ٕل ا ِل َي َن ًَ َر ُسو ُل َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ َل ِي َيا َٗا َل ٓ ََشنٔ ٌِ ُت َتِٜبٔی َر ُظ َم ٍَ ا ِل َٔ ِحز ٔ َر ُج ْل ََ َج ُّع الؼَّ ِو ٔ
َار ِٗ ُت ُط َحًَّی
ت َٗا َل َٓأ ُ ِل٘ ٔ َي ِت ًَل َِيطٔ َم َح َّبًٔی ٓ ََنا ٓ َ
َز َٓ ِي ُت ُط ب ٔ َّ
ات َٓ َ٘ا َل َٗا َل لٔی َر ُسو ُل اہللٔ
ض َب ٌِ َس ُظ َٓأ َ َت ِي ُت ابِ ًَ َم ِش ٌُوز ٕ َٓلَز ٔ ِم ُت ُط َحًَّی َم َ
الظاو ٔ َم ِّي ّتا ث ُ َّه ىَوَ ِز ُت إلٔ َی ََ ِٓ َ٘طٔ ال َّيا ٔ
ک
وٌ الؼَّ ََل َة ل ٔ َِی ِر ٔ ٔمي َ٘ات َٔضا ُٗل ُِت ٓ ََنا َتأ ِ ُمزُنٔی إ ٔ ٌِ ََ ِز َر َٛىٔی ذَل ٔ َ
ٕ بِٔ ُٜه إٔذَا ََ َت ِت ًَل َِيِ ُٜه َ ُ َم َزا ُئ ي َُؼ ُّل َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ
ک َم ٌَ ُض ِه ُس ِب َح ّة
َیا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل َػلِّ الؼَّ ََل َة لٔنٔي َ٘ات َٔضا َوا ِج ٌَ ِل َػ ََل َت َ
دبعارلنمح نب اربامیہ ،فدیل ،شحؿ ،انب ہیطع ،دبعارلنمح نباسطب ،رمعف نب ومیمؿ افدی ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اقدصنبرکاعمذنبر لامہرےاپسنمیںیمآےئںیمےنرجفیکامنزںیماؿیکرقتریینسفہومیٹ
آفاز فاےل اکی آدیم ےھت ےھجم اؿ ےس اکی انگ یبلق قلعت وہ ایگ افر ںیم ےن اؿ وک ہن وھچڑا اہیں کت ہک فہ ااقتنؽ رک ےئگ افر کلم
اشؾںیمدنفوہےئرھپںیمےنوجتسجیکہکزای دہہقفاجےننفاالوکؿےہسپںیمدبعاہللنبوعسمدےکاپسآایافراؿیکفافتکت
اؿےکاسھتراہ رضحتدبعاہللانبوعسمدےنھجمےسایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامای(اےانب
وعسمد)متایکرکفےگبجمترپاےسیاحمکطلسموہںےگوجامنزوکریغفتقںیمزپ۔ںیےگںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس بج ااسیفتق آےئ وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریمے ےیل ایک مکح رفامےت ںیہ؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایاےنپفتقرپامنززپھایلرکانافراؿےکاسھتیھبلفنھجمسرکرشکیوہاجان
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیل،شحؿ،انبہیطع،دبعارلنمحنباسطب،رمعفنبومیمؿافدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
احمکامنزدریےسزپاھےئوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 431

راوی  :محنس بً ٗسامہ ،اًین ،جزیز ،ميؼور ،ہَلل بً يشاٖ ،ابی مثىی ،ابً اختً ،با زہ بً ػامت رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٗ َُسا َم َة بِ ًٔ ََ ًِی َ َن َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َي َش ٕ
اٖ ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُن َثىَّی ًَ ًِ ابِ ًٔ َ ُ ِختٔ ًُ َبا َز َة

اٌ ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ
بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ح و َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َي َش ٕ
اٖ ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُن َثىَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ِّی ًَ ًِ ََبٔی َُب َ ٕٓی ابِ ًٔ ا ِم َزََة ٔ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ

الؼَّ ا ٔمتٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َضا َس َتُٜو ٌُ ًَل َِيِ ُٜه َب ٌِسٔی َ ُ َم َزا ُئ َا ِظ َِلُ ُض ِه ََ ِط َيا ُئ ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ

ل ٔ َو ِٗت َٔضا َحًَّی َی ِذصَ َب َو ِٗت َُضا ٓ ََؼ ُّلوا الؼَّ ََل َة ل ٔ َو ِٗت َٔضا َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل َیا َر ُسو َل اہللٔ َ ُ َػل ِّی َم ٌَ ُض ِه َٗا َل َن ٌَ ِه إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت َو َٗا َل
ُسٔ َِيا ٌُ إ ٔ ٌِ ََ ِز َر ِٛت َُضا َم ٌَ ُض ِه َ ُ َػل ِّی َم ٌَ ُض ِه َٗا َل َن ٌَ ِه إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت
دمحمنبدقاہم،انیع،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،ایبینثم،انباتخ،ابعدہنباصتمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب مت رپ اےسی ولگ رمکحاؿ وہں ےگ س  یک وغشمایلت اؿ وک فتق رپ امنز یک ادایگیئ ےس
رفکدںیےگاہیںکتےکفتقلکناجےئاگسپمتاےنپفتقرپامنززپانھاکیصخشےنوپاھچہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ایک ںیم اؿ ےکاسھت (امجتع ںیم رشکی وہ رک دفابرہ) امنز زپھولں؟ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایاہں ارگ وت اچےہ
افر ایفسؿ یک رفا تی ںیم ویں ےہ ہک اس صخش ےن وپاھچ ہک ارگ ںیم اؿ ےکاسھت امجتع اپؤں وت اؿ ےک اسھت یھب زپھ ول؟ رفامای
اہں ارگوتاچےہ
رافی  :دمحمنبدقاہم،انیع،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،ایبینثم،انباتخ،ابعدہنباصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
احمکامنزدریےسزپاھےئوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 432

راوی  :ابووليس ،ابوہاطه ،ػالح ،بً ًبيسٗ ،بيؼہ بً و ٗاؾ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
يؼ َة بِ ًٔ َو َّٗاؾٕ َٗا َل َٗا َل
فان ٔ َّی َح َّسثَىٔی َػال ٔحُ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ َٗب ٔ َ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ََبُو َصا ٔط ٕه َي ٌِىٔی الزَّ ًِ َ َ
وٌ الؼَّ ََل َة َٓه ٔ َی َلِ ُٜه َوه ٔ َی ًَل َِيض ٔ ِه ٓ ََؼ ُّلوا َم ٌَ ُض ِه
خ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَُٜو ٌُ ًَل َِيِ ُٜه َ ُ َم َزا ُئ ٔم ًِ َب ٌِسٔی یُ َؤ ِّ ُ
َما َػ َّل ِوا ا ِل٘ ٔ ِب َل َة
اوبفدیل ،اوباہمش ،اصحل ،نب دیبع ،ہصیبق نب ف اقص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب مت رپ
ت
اےسی ولگ رمکحاؿ وہں ےگ وج امنز ںیم اتریخ رکںی ےگ سپ (اؿ ےک اسھت دفابرہ زپیھ وہیئ امنز) مھارے ےیل ابثع ف ریخف
ربتکوہیگافراؿےکےیلومبجرسخاؿ سپبجکتفہہلبقیکرطػامنززپےتھرںیہمتاےکناسھتامنززپےتھرانہ

رافی  :اوبفدیل،اوباہمش،اصحل،نبدیبع،ہصیبقنبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان
ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 433

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،ابً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َّ
رع َض َو َٗا َل لٔب ٔ ََل ٕل اک ِ َ ِْل َل َيا َّ
َّ
َّ َ
الل ِي َل
ِرکی َ َّ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ح ٔی َن َٗ َٔ َل ٔم ًِ َُزِ َوة ٔ َخ ِيب َ َر ٓ ََش َار ل َِي َل ّة َحًی إٔذَا َ ِز َر ََ ٛيا ال َ َ
َٗا َل َٓ َِل ََب ِت ب ٔ ََل َّل ًَ ِي َيا ُظ َوص َُو ُم ِشتَي ٔ ْس إلٔ َی َراح ٔ َلتٔطٔ َٓل َِه َي ِشت َِي٘ ٔ ِى ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوَلَ ب ٔ ََل ْل َو ََل ََ َح ْس ٔم ًِ
ََ ِػ َحابٔطٔ َحًَّی إٔذَا ََضبَ ِت ُض ِه َّ
است ٔي َ٘اهّ ا ََٓٔز ٔ ََ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
الظ ِن ُص َٓک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َّو َل ُض ِه ِ
َ
ک بٔأبَٔی ََى ِ َت َوَُم ِّی َیا َر ُسو َل اہللٔ َٓا ِٗ َتا ُزوا َر َواح ٔ َل ُض ِه َط ِيئّا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا ب ٔ ََل ُل َٓ َ٘ا َل ََ َخ َذ ب ٔ َي ِٔ ٔسی َّال ٔذی ََ َخ َذ ب ٔ َي ِٔ ٔش َ
ث ُ َّه َت َو َّؿأ َال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاو َل ُض ِه الؼَّ ََل َة َو َػلَّی بٔض ٔ ِه ال ُّؼ ِبحَ َٓ َل َّنا َٗ َضی الؼَّ ََل َة َٗا َل َم ًِ ى َ ٔس َی
ََکصَا َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ َا ٌَال َی َٗا َل ََٗ ٔ ِه الؼَّ ََل َة ل ٔ ِّ
ک َٗا َل
اٌ ابِ ًُ ٔط َض ٕ
رق ُؤ َصا ََ ٛذل ٔ َ
َکی َٗا َل یُوى ُُص َوک َ َ
لذ ِ َ
َػ ََل ّة َٓ ِل ُي َؼ ِّل َضا إٔذَا ذ َ َ
اب َي ِ َ
َ
اض
ََ ِح َن ُس َٗا َل ًَ ِي َب َش ُة َي ٌِىٔی ًَ ًِ یُوى َُص فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ ل ٔ ٔذ ِ ٔ
ِرکی ال ُّي ٌَ ُ
َکی َٗا َل َ ِح َن ُس ال َ َ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسزغفہربیخےسفاسپوہےئوتراتںیمرفسایکاہیںکتہکمھوک دنینآےنیگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآرخ
بشںیمآراؾےکےیلاکیہگجارتےئگافرالبؽریضاہللہنعےساہکامہریافحتظرکانآجرات(اجےتگرانہ)اوبرہریہریضاہلل
ہنع ےتہکںیہہکالبؽریضاہللہنعیک یھبآھکن گلیئگاساحتلںیمہک فہ اےنپ افٹن ےس اہسرااگلرکھٹیبےئگ ےھتسپہن وتیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ ،ہن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع اجےگ افر ہن یہ احصہب ںیم ےس یسک یک آھکن یلھک اہیں کت ہک اؿ رپ
دوھپ آ یئگ وت بس ےس ےلہپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربھگا رک دیبار وہےئ افر رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک (ہصغ ےس) آفاز
دی اوھنںےن(ذعمرترکےتوہےئ)وجابدایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےامںابپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

رپرقابؿوہںھجمرپیھبدنیناغبلآیئگ یھت اسیجہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس رپ اغبلآیئگ یھترھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس
فاہںےسوھتڑےافہلصکتافوٹنںوکےلےئگرھپارترکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکرھپرضحتالبؽریضاہللہنعوکمکح
رفامای اوھنں ےن ریبکت یہک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک امنز زپاھیئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ
ےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وجصخشامنززپانھوھبؽاجےئوتبجیھبایدآےئاسوکزپھےلویکہکناہللاعتیلےن
رفامایےہامنز اقمئرکفریمیاید ےکےیل ویسن ےتہک ںیہہک انباہشباسدحثی ںیمہیآتیایسرطحزپےتھ ےھتافرادمح ےتہک
ںیہہکہبنعےندنسبویسناسدحثیںیمذلرکیےکاجبےئ)اہکےہادمحےتہکںیہہکارکلیاکی بلدنینےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 434

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،اباٌ ،مٌنز ،زہزی ،سٌيس بً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسثَ َيا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة فٔی صَ َذا ا ِل َدبَر ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َح َّولُوا ًَ ًِ َمکَاىِٔ ُٜه َّال ٔذی ََ َػابَ ِتِ ُٜه ٓ ٔيطٔ ا ِل َِ ِٔ َل ُة َٗا َل َٓأ َ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َّذ ٌَ
َک
َوََ َٗ َاو َو َػلَّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َمال ٔ ْک َو ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َواْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕ َوابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ٙل َِه َی ِذ ُ ِ
َاٌ فٔی َحسٔیثٔ الزُّصِز ٔ ِّی َص َذا َول َِه ي ُِشي ٔ ِس ُظ ٔم ِي ُض ِه ََ َح ْس إ ٔ ََّل اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َوََبَا ٌُ ا ِل ٌَ َّلا ُر ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ
ََ َح ْس ٔم ِي ُض ِه اْلِ َذ َ

ومیسنباامسلیع،اابؿ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعاس دحثیںیمویں رمفیےہہک آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسہگجےس لولکناہج ںمہرپط تلاطریوہیئرھپرضحتالبؽریضاہللہنعوکمکحدایوتاوھنںےن
اذاؿدیافرریبکتیہکافرامنززپیھ اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکامکل ایفسؿنبہینیع افزایع دبعارلزاؼافرانبااحسؼ
ےنرمعمےسرفاتیایکےہرگمزرہییکاسدحثیںیمیسکےنیھب اذاؿاکذرکںیہنایک افرہنیہیسکےناسدحثیوکرمعمےس
 دنسرفاتیایکےہالعفہافزایعافراابؿاطعرےنرمعمےس
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 435

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ثابتً ،بساہلل بً رباح ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َربَا ٕح اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َح َّسثَ َيا ََبُو َٗ َتا َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ُم َ
ف َل ُط ٓ ََنا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َو ٔمل ُِت َم ٌَ ُط َٓ َ٘ا َل اى ِ ُو ِز َٓ ُ٘ل ُِت َص َذا َراْ ٔ ٛب
اٌ فٔی َس َ ٕ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

َّ
َرض َب ًَل َی آذَاىٔض ٔ ِه ٓ ََنا
َص َذا ٌٔ َراَ ٔ ٛبا ٌٔ َص ُؤ ََل ٔ
رصىَا َس ِب ٌَ ّة َٓ َ٘ا َل ا ِح َٔوُوا ًَ َل ِي َيا َػ ََل َت َيا َي ٌِىٔی َػ ََل َة ا ِل َٔ ِحز ٔٓ ُ ٔ
ئ ث َ ََلثَ ْة َحًی ٔ ِ
رح َّ
اروا صُ َي َّي ّة ث ُ َّه ىَزَلُوا َٓ َت َو َّؿئُوا َوََ َّذ ٌَ ب ٔ ََل ْل ٓ ََؼ َّل ِوا َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔث ُ َّه َػ َّل ِوا ا ِل َٔ ِح َز َو َرٔٛبُوا
الظ ِن ٔص َٓ َ٘ا ُموا ٓ ََش ُ
ََ ِي َ٘وَ ُض ِه إ ٔ ََّل َ ُّ
ف ُیم فٔی
َٓ َ٘ا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه ل ٔ َب ٌِ ٕف َٗ ِس َ َّ
ف َیم فٔی ال َّي ِوو ٔ إٔى َّ َنا ال َّت ِ ٔ
َفك ِ َيا فٔی َػ ََلت ٔ َيا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔىَّطُ ََل َا ِ ٔ
َک َصا َو ٔم ًِ ا ِل َِ ٔس لٔل َِوِٗتٔ
ا ِل َي َ٘وَ ةٔ َٓإٔذَا َس َضا ََ َح ُس ُِ ٛه ًَ ًِ َػ ََلة ٕ َٓ ِل ُي َؼ ِّل َضا ح ٔی َن َی ِذ ُ ُ
ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،دبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
رفس ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راہتس ےس ٹہ رک اکی رطػ وک ےلچ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایس
رطػوکالچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای دوھکیں (ہیوکؿےہ؟)ںیمےنرعضایکہیاکیوسارےہ ہیدفوسارںیہافر
ہینیتوسارںیہاہیںکت ےکمہ بس المرکاستوہ ےئگ آپےنرفامایامہری امنزاکایخؽرانھکینعیرجفیک امنز اک فہ بسوس ےئگ
افراؿوکدوھپیکرگیمیہےناگجای سپفہاےھٹ افروھتڑیدفرےلچرھپارتےافرفوضیک رضحتالبؽریضاہللہنعےناذاؿ
دی رھپدفرتعکرجفیک تنسزپ۔ںی ،رھپرجفیکامنزادایک افروساروہ ےئگافراکیدفرسے ےس ےنہکےگلہک امنزےکاعمہلم ںیم
مہےسڑبیوکاتیہوہیئگ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدنینںیم(امنزاکرتک) وصقرںیہنےہہکلباجےنگیکاحتلںیمےہ
سپ بج مت ںیم ےس وکیئامنز زپانھ وھبؽ اجےئ وت بج اید آےئ اس وک زپھ ےل افر دفرسےدؿ(یھب اایتحاط دفابر) اےنپ فتق رپ
زپھےل
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،دبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 436

راوی ً :لی بً نْص ،وہب بً جزیز ،اسوز بً طيباٌ ،خالس بً سنیر ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ انؼاری

اٌ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ُس َنیِر ٕ َٗا َل َٗس َٔو ًَ َل ِي َيا ًَ ِب ُس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َن ِْصٕ َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ًُ َط ِي َب َ

بِ ًُ َربَا ٕح اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ٔم ًِ ا ِل َنسٔی َيةٔ َوکَاى َ ِت اْلِ َ ِن َؼا ُر ُا َٔ ِّ٘ ُضطُ َٓ َح َّسثَ َيا َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبُو َٗ َتا َز َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓار ُٔض َر ُسو ٔل
ئ ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗا َل َٓل َِه تُوٗٔوِ َيا إ ٔ ََّل
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َب ٌَ َث َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َج ِي َع اْلِ ُ َم َزا ٔ
الظ ِن ُص كَال ٔ ٌَ ّة َٓ ُ٘ ِن َيا َوصٔلٔی َن ل ٔ َؼ ََلت ٔ َيا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔيی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُر َویِ ّسا ُر َویِ ّسا َحًَّی إٔذَا َا ٌَال َِت َّ
َّ
الظ ِن ُص َٗا َل
ُّ
اٌ یَ ِز َُ ٌُ ٛض َنا َو َم ًِ ل َِه َیًِ ُٜ
اٌ ٔم ِيِ ُٜه َی ِز ََ ٍُ ٛر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ َٓ ِلی َ ِر َُ ٌِ ٛض َنا َٓ َ٘ َاو َم ًِ ک َ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ک َ َ

َف َُ ٌَ ٛض َنا ث ُ َّه ََ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ یُ َيا َزی بٔالؼَّ ََلة ٔ َٓيُوز ٔ َی ب ٔ َضا َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
یَ ِز َُ ٌُ ٛض َنا َ َ

َّ
َّ
السى ِ َيا َي ِظ َِلُ َيا ًَ ًِ َػ ََلت ٔ َيا
ْص َٖ َٗا َل ََ ََل إٔىَّا ى َ ِح َن ُس اہللَ ََىَّا ل َِه ىَ ًِ ُٜفٔی َط ِي ٕئ ٔم ًِ َ ُ ُمورٔ ُّ
ًَ َل ِيطٔ َو َسل َه ٓ ََؼلی ب ٔ َيا َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
َو َلِ ََ ًَّٜٔر َوا َح َيا کَاى َ ِت ب ٔ َي ٔس اہللٔ ًَزَّ َو َج َّل َٓأ َ ِر َسل ََضا ََنَّی َطا َئ َٓ َن ًِ ََ ِز َر َک ٔم ِيِ ُٜه َػ ََل َة ا ِل َِ َساة ٔ ٔم ًِ َُ ٕس َػال ٔ ّحا َٓل َِي ِ٘ ٔف
َم ٌَ َضا ٔم ِثل ََضا
یلعنبرصن،فبہنبرجری،اوسدنب نابؿ،اخدلنبریمس،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعااصنریےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل رفاہن رفامای افر رھپ یہی فاہعق ایبؿ ایک اس ںیم ویں ےہ ہک مہ وک یسک زیچ ےن دیبار ںیہن ایک رگم ہی ہک
بج وسرج لکن آاہ وت مہ امنز ےک ےیل ربھگا رک اےھٹ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہھٹف رہھٹف بج وسرج دنلب وہ ایگ وت
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےسوجصخش رجفیکدفرتعکتنسزپانھاچےہفہزپھےل (ویکہکنولگاحتلرفسںیم
ےھت رفسںیمرصػرفضیکادایگیئفابج ےہ)سپوجزپےتھےھتفہیھبڑھکےوہےئافرتنسادایکاسےکدعبآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اذاؿ ےنہک اک مکح دای سپ اذاؿ یہک یئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہے افر ںیمہ امنز زپاھیئ بج
ہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس امنزےسافرغوہےئگوتآپےنرفامای ونس  یااکرکشےہہک منیسکداینفیاکؾےنامنزےسںیہنرف
اکہکلبامہریرفںیحاہللےکہضبقںیمںیہسپبجاسےناچاہاؿوکآزادایکسپمتںیمےسوجصخشلکحبصیکامنزفتقبحتسمںیم
اپےئوتفہاسےکاسھتاسیسیجامنزافرزپھےل
رافی  :یلعنبرصن،فبہنبرجری،اوسدنب نابؿ،اخدلنبریمس،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 437

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،خالس ،حؼین ،حرضت ابوٗتا زہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ًَ ًِ ُح َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة فٔی َص َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ َٗ َب َف
ََ ِر َوا َحِ ُٜه َح ِي ُث َطا َئ َو َر َّزصَا َح ِي ُث َطا َئ ٗ ُِه َٓأ َ ِّذ ٌِ بٔالؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ُموا َٓ َت َل َّضزُوا َحًَّی إٔذَا ِار َأ ٌََ ِت َّ
الظ ِن ُص َٗ َاو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی

ض
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََؼلَّی بٔال َّيا ٔ

رمعفنبوعؿ،اخدل،،نیص،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےساسدحثیںیمہییھبرمفیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
ت
رفامای اہلل ےن بجکت اچاہ مھاری رفوحں وک رف ےک راھک افر بج اچاہ وھچڑ دای ہی ہہک رک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ڑھکے وہ
ےئگافرامنززپاھیئ
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدل،،نیص،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 438

راوی  :ہيازً ،بثر ،حؼینً ،بساہلل بً ابی ٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َص َّيا ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِبث َ ْر ًَ ًِ حُ َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل
َٓ َت َو َّؿأ َح ٔی َن ِار َأ ٌََ ِت َّ
الظ ِن ُص ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه
انہد،عبِنزر،،نیص،دبعاہللنبایباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعاےنپفادلےکوحاہلےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
رکےتںیہہکبجآاتفبدنلبوہایگبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکافرامنززپاھیئ
رافی  :انہد،عبِنزر،،نیص،دبعاہللنبایباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 439

راوی ً :باض ،سلامیٌ بً زاؤز ،سلامیٌ ،ابً مِیرہ ،ثابتً ،بساہلل بً رباح ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َّاض ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َوص َُو َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ

ف ُیم فٔی ا ِل َي َ٘وَ ٔة ََ ٌِ
ف ْیم إٔى َّ َنا ال َّت ِ ٔ
اہللٔ بِ ًٔ َربَا ٕح ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص فٔی ال َّي ِوو ٔ َا ِ ٔ
َّ
خی
خ َػ ََل ّة َحًی َی ِس ُخ َل َوٗ ُِت َ ُ ِ َ
تُ َؤ ِّ َ
ابعس ،امیلسؿ نب داؤد ،امیلسؿ ،انب ریغمہ ،اثتب ،دبعاہلل نب رابح ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکوسےنںیم وکیئوصقر ںیہنےہ ہکلبوصقروتاجےنگ ںیمےہہک امنز ںیم اتریخ رکےاہیں کتہک
دفرسیامنزاکفتقآاجےئ
رافی  :ابعس،امیلسؿنبداؤد،امیلسؿ،انبریغمہ،اثتب،دبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 440

راوی  :محنس بً ٛثیر ،ہناوٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ى َ ٔس َی
ک
ََکصَا ََل ََ َّٔ ٛار َة ل ََضا إ ٔ ََّل ذَل ٔ َ
َػ ََل ّة َٓ ِل ُي َؼ ِّل َضا إٔذَا ذ َ َ
دمحم نب ریثک ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج
صخشوکیئامنز(زپانھ)وھبؽاجےئوتبجایدآےئاسوکزپھےلافراسرپوساےئاضقےکوکیئافکرہںیہنےہ
رافی  :دمحمنبریثک،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 441

راوی  :وہب بً ب٘يہ ،خالس ،یوىص بً ًبيس بً حشًً ،نزاٌ بً حؼین

اٌ بِ ًٔ ُح َؼی ِ ٕن ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
َار َا َٔ ٌُوا َٗل ٔ ّيَل َحًَّی ا ِس َت َ٘ َّل ِت َّ
َح َّ
َاست َِي َ٘وُوا ب ٔ َ ِّ
الظ ِن ُص ث ُ َّه
الظ ِن ٔص ٓ ِ
َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ فٔی َم ٔشیر ٕ َل ُط َٓ َيا ُموا ًَ ًِ َػ ََلة ٔ ا ِل َٔ ِحز ٔٓ ِ
ََ َم َز ُم َؤ ِّذىّا َٓأ َ َّذ ٌَ ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ِب َل ا ِل َٔ ِحز ٔث ُ َّه ََ َٗ َاو ث ُ َّه َػلَّی ا ِل َٔ ِح َز

فبہ نب ہیقب ،اخدل ،ویسن نب دیبع نب نسح،رمعاؿ نب ،نیص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رفس ںیم ےھت
بس ولگ وسےئ وتامنز رجف ےک ےیل ہن اھٹ ےکس افر اس فتق دیبار وہےئ بج دوھپ لکنآیئ اےکس دعب ولگ (فاہں ےس رفاہن وہ
رک) ھچک دفر ےلچ اہیں کت ہک وسرج دنلب وہ ایگ اےکس دعب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ؤمذؿ وک مکح دای اس ےن اذاؿ دی افر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک تنس رجف ےس ےلہپ زپ۔ںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر رجف یک امنز
زپاھیئ
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،ویسننبدیبعنبنسح،رمعاؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 442

راوی ً :باض ،احنس بً ػالحً ،باضً ،بساہلل بً یزیس ،حيوہ بً َشیحً ،نز بً اميہ ؿنزی رضی اہلل ًيہ

َشیِ ٕح
ض ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َیز ٔ َ
َّاض ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َوصَ َذا َلٔ ُِى ًَبَّا ٕ
یس َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ َح ِي َو َة بِ ًٔ ُ َ
َح َّسثَ َيا ًَب ْ
اٌ َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َ ُ َم َّي َة َّ
الـ ِنز ٔ ِّی
غ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَ ًِ ًَيَّا ٔ
ض َي ٌِىٔی ا ِل٘ٔت ِ َبان ٔ َّی ََ ٌَّ کُل َِي َب بِ ًَ ُػ ِب ٕح َح َّسثَ ُض ِه ََ ٌَّ الزِّبِز ٔ َٗ َ

َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َب ٌِ ٔف ََ ِسَٔارٔظ ٔ َٓ َي َاو ًَ ًِ الؼ ِبحٔ َحًَّی كَ َل ٌَ ِت َّ
َاست َِي َ٘ َى
الظ ِن ُص ٓ ِ
ُّ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َت َيح َِّوا ًَ ًِ َص َذا ا ِل َنکَا ٌٔ َٗا َل ث ُ َّه ََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َّذ ٌَ ث ُ َّه َت َو َّؿئُوا َو َػ َّل ِوا َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ

َ
الؼ ِبحٔ
ث ُ َّه ََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َٗ َاو الؼَّ ََل َة ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه َػ ََل َة ُّ

ابعس ،ادمح نب اصحل ،ابعس ،دبعاہلل نب سیدی ،ویحہ نب رشحی ،رمع نب اہیم رمضی ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس ںیم
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتےھتسپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسوس رےہافرامنزرجفےکےیلہناھٹاپےئ اہیںکتہک
وسرجلکنآایوت آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقدیباروہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہیںےس لولکناسےک
دعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتالبؽریضاہللہنعوکاذاؿدےنیاکمکحدایرھپبسولوگںےنفوضایکافردفرتعکتنس
رجفادایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپرضحتالبؽریضاہللہنعوکمکحدایاوہنںےنریبکتیہکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنززپاھیئ
رافی  :ابعس،ادمحنباصحل،ابعس،دبعاہللنبسیدی،ویحہنبرشحی،رمعنباہیمرمضیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 443

راوی  :ابزاہيه بً حشً ،ححاد ،ابً محنس ،رحیزً ،بيس بً ابی وزیز ،مبْش ،خازو رسول ذی مدبر حبشی رضی اہلل ًيہ

ْش
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ َح َّسثَ َيا َحح ْ
َّاد َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َ ٔ
رحیزْ ح و َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس بِ ًُ ََبٔی ا ِل َوزٔیز ٔ َح َّسث َ َيا ُم َب ِّ ْ
اٌ َی ِد ُس ُو ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َي ٌِىٔی ا ِل َح َل ٔي َّی َح َّسث َ َيا َ ٔ
اٌ َح َّسثَىٔی یَزٔی ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ذٔی ٔم ِدبَر ٕا ِل َح َب ٔش ِّی َوک َ َ
رحیزْ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًُ ِث َن َ
َ
اب ث ُ َّه ََ َم َز ب ٔ ََل َّل
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َص َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َٓ َت َو َّؿأ َي ٌِىٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُو ُؿوئّا ل َِه یَل َِث ٔم ِيطُ التُّ َر ُ
َّ
َّ
َ َّ ُ
ف َق َوص َُو َُیِرُ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َُی ِ َر ًَحٔ ٕل ث ُ َّه َٗا َل لٔب ٔ ََل ٕل ََٗ ٔ ِه الؼَّ ََل َة ث ُ َّه َػلَّی ا ِل َ ِ
َٓأذ ٌَ ث َّه َٗ َاو ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ
یس بِ ًٔ ُػل َِي ٕح َح َّسثَىٔی ذُو ٔم ِدبَر ٕ َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َح َبظَ ةٔ و َٗا َل ًُب َ ِي ْس َیزٔی ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح
ًَحٔ ٕل َٗا َل ًَ ًِ َححَّا ٕد ًَ ًِ َیز ٔ َ

اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب دمحم ،رحسی ،دیبع نب ایب فزری ،رشبم ،اخدؾ روسؽ ذی ربخم یشبح ریض اہلل ہنع ےس اس دحثی ںیم ویں
رفاتیےہ ہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنفوض ایکاسرطح ہکزنیمرپڑچیکہن وہیئ رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رضحت
البؽریضاہللہنعوکاذاؿدےنیاکمکحرفامایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑھکےوہرکدفرتعکتنساانیمطؿےسادارفامںیئ
اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک ریبکت ےنہک اک مکح دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
صلی
اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت امنز زپاھیئ اجحج ےن وباہطس سیدی نب ح اہک ہک دحثی ایبؿ یک ذف ربخم ےن وج ہشبح ےک ںیہ افر دیبع ےن
صلی
سیدینب حاہکےہ
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبدمحم،رحسی،دیبعنبایبفزری،رشبم،اخدؾروسؽذیربخمیشبحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 444

راوی  :مومل بً ٓـل ،وليس ،رحیز ،ابً ًثناٌ ،یزیس بً ػالح ،ىحاشی

یس بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ذٔی ٔم ِدبَر ٕ ابِ ًٔ ََخٔی
اٌ ًَ ًِ یَز ٔ َ
ل بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ًَ ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
رحیز ٕ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًُ ِث َن َ
ال َّي َحا ٔش ِّی فٔی َص َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َٓأ َ َّذ ٌَ َوص َُو َُیِرُ ًَحٔ ٕل
وملمنبلضف،فدیل،رحسی،انبامثعؿ،سیدینباصحل،اجنیشےکےجیتھبذفربخمےساسہصقںیمویںرفاتیےہہکرضحتالبؽےن

اذاؿدیریغبدلجیےیکینعیاانیمطؿےساذاؿدی
رافی  :وملمنبلضف،فدیل،رحسی،انبامثعؿ،سیدینباصحل،اجنیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وھبؽےسایوسےنیکانبءرپامنزرتکوہاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 445

راوی  :محنس بً مثىی ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،جامٍ بً طسازً ،بسالزحنً ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

ف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َجا ٔم ٍٔ بِ ًٔ َط َّساز ٕ َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ًَ ِل َ٘ َن َة َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل ََٗ َِب ِل َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َم ًَ ا ِل ُح َسیِب ٔ َي ٔة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ یَک ِ َل ُؤىَا َٓ َ٘ا َل ب ٔ ََل ْل ََىَا َٓ َيا ُموا َحًَّی كَل ٌََ ِت َّ
الظ ِن ُص َٓا ِست َِي َ٘ َى ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ک َٓآ ٌَِلُوا ل ٔ َن ًِ ى َ َاو ََ ِو ى َ ٔس َی
وٌ َٗا َل َٓٔ ٌََ ِل َيا َٗا َل َٓ ََ ٜذل ٔ َ
َٓ َ٘ا َل آ ٌَِلُوا ََ ٛنا ُِ ٛيت ُِه َأ ٌَِ ُل َ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اجعمنبدشاد،دبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبوعسمدریض اہللہنعےسرفاتیےہہک حلدحہیب
ےک زامہن ںیم مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ (امنز رجف ےک ےیل)
ںیمہ وکؿ اگجےئ اگ؟ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ںیم سپ بسولگ وسےت رےہ اہیںکت ہک وسرج لکن آای سپ یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسدیباروہےئافررفامایمتفاسی یہرکف اسیجرکےتےھت(ینعیصح ومعمؽامنززپوھ)سپمہےن ااسییہایکاس
ےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئوساجےئایوھبؽاجےئوتااسییہرکے
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اجعمنبدشاد،دبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمانبےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 446

راوی  :محنس بً ػباح بً سٔياٌ ،بً ًيييہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

اٌ َّ
یس بِ ًٔ اْلِ َ َػ ِّه
الث ِور ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی َٓزَ َار َة ًَ ًِ یَز ٔ َ
اٌ ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
خ ُٓ َّي َضا
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما َ ُ ٔم ِز ُت ب ٔ َت ِظئي ٔس ا ِل َن َشا ٔج ٔس َٗا َل ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َل ُتزَ ِ ٔ

خٓ َِت ا ِل َي ُضوزُ َوال َّي َؼ َاری
ََ ٛنا َز ِ َ

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ ،نب ہنییع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ےھجم افیچن افیچن دجسمںی انب ےن اک مکح ںیہن دای ایگ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مت دجسمفں وک ایس رطح آراہتس رکف ےگ سج
رطحوہیدفاصنریےن(اےنپاےنپوبعمدفںوک)آراہتسایکےہ
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،نبہنییع،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 447

راوی  :محنس بً ًبساہلل ،حناز بً سلنہ ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ََى َ ٕص َو َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ ا ِل ُدزَاعٔ ُّی َح َّسث َ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ََ ُّی َ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َا ُ٘ ُوو َّ
اض فٔی ا ِل َن َشا ٔج ٔس
الشا ًَ ُة َحًَّی یَت ََباهَی ال َّي ُ
دمحم نب دبع اہلل،امحد نبہملس ،اویب ،اوبالقہب ،رضحت اسن ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامایایقتماقمئہنوہیگبجکتہکولگدجسمفںرپرخفہنرکںیےگ
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،امحدنبہملس،اویب،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 448

راوی  :رجاء بً مزظی ،ابوہناو ،محنس بً محبب ،سٌيس بً سائب ،محنس بً ًبساہلل بً ًياقً ،ثناٌ بً ابی ًلؽ،
حرضت ًثناٌ بً ابوالٌاؾ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َر َجا ُئ بِ ًُ ا ِل ُن َزظَّی َح َّسثَ َيا ََبُو صَ َّناو ٕ ال َّس ََّل ُل ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َحبَّبٕ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ

اؾ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َم َز ُظ ََ ٌِ َی ِح ٌَ َل َم ِشحٔ َس َّ
اٌ
اٌ بِ ًٔ ََبٔی ا ِل ٌَ ٔ
اللائ ٕٔٔ َح ِي ُث ک َ َ
اہللٔ بِ ًٔ ً َٔياقٕ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
كَ َوأُي ُت ُض ِه

حم ،دیعس نب اس ب ،دمحم نب دبعاہلل نب ایعض ،امثعؿ نب ایب یلص ،رضحت امثعؿ نب اوبااعلص
راجء نب رمز  ،اوبامہؾ ،دمحم نب ِ ِ
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن رہش اطفئ ںیم اس اقمؾ رپ دجسم انبےن اک مکح دای اہجں

(رشمنیکےک)تبرےھکراہرکےتےھت

حم ،دیعس نب اس ب ،دمحم نب دبعاہلل نب ایعض ،امثعؿ نب ایب یلص ،رضحت امثعؿ نب
رافی  :راجء نب رمز  ،اوبامہؾ ،دمحم نب ِ ِ
اوبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 449

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،محاہس بً موسی ،يٌ٘وب بً ابزاہيه ،ػالح ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َ َيا ََبٔی ًَ ًِ َػال ٔ ٕح
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ض َو ُم َحاصٔ ُس بِ ًُ ُم َ
وسی َوص َُو ََ َت ُّه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٌ ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َمبِي ٔ ًّيا ب ٔ َّ
اللب ٔ ٔن
َح َّسثَ َيا ىَآ ٔ ٍْ ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًُ َن َز ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ ا ِل َن ِشحٔ َس ک َ َ
َوا ِل َحزٔی ٔس َٗا َل ُم َحاص ْٔس َوًُ ُن ُس ُظ ٔم ًِ َخظَ ٔب ال َّي ِد ٔل َٓل َِه َیز ٔ ِز ٓ ٔيطٔ ََبُو بَ ِرکٕ َط ِيئّا َو َزا َز ٓ ٔيطٔ ًُ َنزُ َوبَ َيا ُظ ًَل َی ب ٔ َيائٔطٔ فٔی ًَ ِضسٔ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َّ
اللب ٔ ٔن َوا ِل َحزٔیسٔ َوََ ًَا َز ًُ ُن َس ُظ َٗا َل ُم َحاص ْٔس ًُ ُن َس ُظ َخظَ ّبا َوَُی َّ َر ُظ ًُ ِث َنا ٌُ َٓزَا َز ٓ ٔيطٔ زٔیَا َز ّة

وط ٔة َوا ِل َ٘ؼَّ ٔة َو َج ٌَ َل ًُ ُن َس ُظ ٔم ًِ ح ٔ َح َارة ٕ َم ِي ُ٘ َ
َٛثٔی َر ّة َوبَى َی ٔج َس َار ُظ بٔا ِلحٔ َح َارة ٔ ا ِل َن ِي ُ٘ َ
وط ٕة َو َس ِ٘ َٔ ُط ب ٔ َّ
الشا ٔد َٗا َل ُم َحاص ْٔس
َو َس َّ٘ َٔ ُط َّ
اد َٗا َل ََبُو َزا ُوز ا ِل َ٘ؼَّ ُة ا ِلحٔ ُّؽ
الش َ
دمحمنبییحی نبافرس،اجمدہنب ومیس،وقعیب نباربامیہ،اصحلانعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک زامہن ںیم دجسم(دجسم وبنی) یچک اوٹنیںیک ینب وہیئ یھت افر ایکس تھچ وجھکریک اشوخں ےس ینب یھت اجمدہ
ےتہکںیہہکاےکسوتسؿوجھکریکڑکلویںےکےھترضحت اوبرکبریضاہللہنعےن(اےنپ زامہنالختفںیم)اںیمسااضہفایکرگماوکس
ایسرطہقیرپانبایسجرطہقیرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمینبوہیئیھتینعییچکاوٹنیںافروجھکریکاشوخںےس
اجمدہاکایبؿےہہکاےکسوتسؿڑکلیےکانبےئاہتبلرضحتامثعؿریضاہللہنعےناےنپ(درفالختفںیم)اوکسدبؽڈاالافراںیمس

ریغ ومعمیل ااضہف ایک ینعی ایکس دویارںی وچےن افر شقنم رھتپفں ےس ونبایئ افر اس ےک وتسونں ںیم شقن ف اگنر فاےل رھتپ اوگاےئ
افرتھچاسوگاؿیکڈولایئاوبداؤدےتہکںیہہکق َّضہوچےنوکےتہکںیہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اجمدہنبومیس،وقعیبنباربامیہ،اصحلانعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 450

راوی  :محنس بً حاتهً ،بيساہلل بً موسی ،طيباٌَ ،فاضً ،ليہ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َم ِشحٔ َس ال َّي ٔي ِّی
َفا ٕ
وسی ًَ ًِ َط ِي َب َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٕٔه َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َ
اٌ ًَ ًِ ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کَاى َ ِت َس َوارٔیطٔ ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ُج ُذو َٔ ال َّي ِد ٔل ََ ًِ ََل ُظ ُموَ َّل ْل ب ٔ َحزٔی ٔس

اٌ َٓب َ َيا َصا
ِخ ِت فٔی خ ََٔل َٓ ٔة ًُ ِث َن َ
ِخ ِت فٔی خ ََٔل َٓ ٔة ََبٔی بَ ِرکٕ َٓب َ َيا َصا ب ٔ ُح ُذو َٔ ال َّي ِد ٔل َوب ٔ َحزٔی ٔس ال َّي ِد ٔل ث ُ َّه إٔى َّ َضا ى َ ٔ َ
ال َّي ِد ٔل ث ُ َّه إٔى َّ َضا ى َ ٔ َ
ب ٔ ِاْل ُج ِّز َٓل َِه َتزَ ِل ثَاب ٔ َت ّة َحًَّی ِاْل ٌَ
دمحمنباحمت،دیبعاہللنبومیس ،نابؿ،رفاس،ہیطع،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکزامہنںیمدجسموبنیےکوتسؿوجھکرےکونتںےکےھتس رپوجھکریکاشںیخاسہیےئکوہےئںیھترضحتاوبرکبریضاہللہنع
ےک زامہن ںیمفہ لگ ںیئگ وت اوہنں ےن وجھکر ےک ےئن ےنت اوگاےئ افر(تھچ رپ) وجھکر یک یئن اشںیخ ڈولایئ افر رضحت امثعؿ ریض
اہلل ہنع ےک زامہن ںیم بج فہ یھب لگ ںیئگ وت اوہنں ےن دجسم وک یکپ اوٹنیں ےس ریمعت رکاای وج اب کت اقمئ ےہ (ینعی رفاتی دحثی
ےکفتقکت)
رافی  :دمحمنباحمت،دیبعاہللنبومیس ،نابؿ،رفاس،ہیطع،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 451

راوی  :مشسزً ،بسالوارث ،ابی تياح ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ ََبٔی التَّيَّا ٔح ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗس َٔو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

ا ِلنسٔی َي َة َٓ َيزَل فٔی ًُلِو ٔ ا ِلنسٔی َي ٔة فٔی و َٕی يُ َ٘ا ُل َل ُضه بَيُو ًَنزٔو بًِ ًَو ٕ َ
ْش َة َل ِي َل ّة ث ُ َّه ََ ِر َس َل إلٔ َی بَىٔی
َ
ِ
ِ ٔ ِ
ٖ َٓأ َٗ َاو ٓ ٔيض ٔ ِه ََ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
َ
َ
ٓ
یً ُس ُيو َٓ ُض ِه َٓ َ٘ا َل ََى َ ْص َٓ َٜأنَِّی ََى ِ ُوزُ إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َراح ٔ َلتٔطٔ َوََبُو بَ ِرکٕ
ال َّيحَّارٔ َٓ َحاؤُا ُم َت َ٘ ِّل ٔس َ
رٔ ِز ُٓ ُط َو َم َْلُ بَىٔی ال َّيحَّارٔ َح ِو َل ُط َحًَّی ََ ِل َقی بٔ ٔٔ َيا ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َح ِي ُث ََ ِز َر َِ ٛتطُ
وب َوک َ َ
ئ ََبٔی ََ ُّی َ
ئ ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓأ َ ِر َس َل إلٔ َی بَىٔی ال َّيحَّارٔ َٓ َ٘ا َل َیا بَىٔی ال َّيحَّارٔ ثَا ٔميُونٔی
الؼَّ ََلةُ َوي َُؼل ِّی فٔی َم َزاب ٔ ٔف ا ِل َِ َي ٔه َوإٔى َّ ُط ََ َم َز بٔب ٔ َيا ٔ
ْشٔٛی َن
ور ا ِل ُن ِ ٔ
اٌ ٓ ٔيطٔ َما ََُٗو ُل َلِ ُٜه کَاى َ ِت ٓ ٔيطٔ ُٗبُ ُ
ب ٔ َحائ ٔ ٔلِ ُٜه َص َذا َٓ َ٘الُوا َواہللٔ ََل ى َ ِللُ ُب ثَ َن َي ُط إ ٔ ََّل إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّل َٗا َل ََى َ ْص َوک َ َ
ِخ ٔب ٓ َُشوِّیَ ِت
اٌ ٓ ٔيطٔ ى َ ِد ْل َٓأ َ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ ُ٘بُورٔ ا ِل ُن ِ ٔ
خ ْب َوک َ َ
ْشٔٛی َن َٓيُبٔظَ ِت َوبٔا ِل ٔ َ
َوکَاى َ ِت ٓ ٔيطٔ ٔ َ

وٌ َوال َّي ٔي ُّی
ِخ َوص ُِه َی ِز َتحٔز ُ َ
َوبٔال َّي ِد ٔل َٓ ُ٘ ٔل ٍَ ٓ ََؼ ُّٔوا ال َّي ِد َل ٗ ٔ ِب َل َة ا ِل َن ِشحٔسٔ َو َج ٌَلُوا ً َٔـا َز َت ِيطٔ ح ٔ َح َار ّة َو َج ٌَلُوا َی ِي ُ٘لُ َ
وٌ الؼَّ ِ َ
َّ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ٌَ ُض ِه َوص َُو َي ُ٘و ُل َّ
ْص اْلِ َ ِن َؼ َار َوا ِل ُن َضا ٔج َز ِظ
الل ُض َّه ََل َخی ِ َر إَٔل َخیِرُ ِاْل ٔ َ
خ ِظ َٓا ِن ُ ِ
دسمد ،دبعاولارث ،ایب ایتح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس(ہکم ےس
رجہترکےک)دمہنیرشتفی الےئوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اکیہلحم ںیمارتے وجدمہنی ںیمدنلبی رپفاعق اھت افرفاہںہلیب
ونبرمعفنبوعػےکولگرےتہےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿولوگںںیموچدہراںیترسبںیکرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنونباجنروکالبایوتفہآےئاساشؿےسہکاےکناکدنوھںےسولتارںیکٹلریہںیھترضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہک(فہرظنمےھجماسرطحایدےہ)وگایںیمابیھب(اینپآوکنںےس)دھکیراہوہںہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپافٹن رپ
وسارںیہافراےکنےھچیپرضحتاوبرکبریضاہللہنعےھٹیبوہےئںیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاردرگدونباجنرےکولگہقلح
ڈاےل  لرےہںیہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساوباویبااصنریریضاہللہنع نحںیمارتے(اسفتقوصرتہی
یھتہکاہجںیھبامنزاکفتقوہاتفںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزادارفامےتیلافررکبویںےکابڑےںیمیھبامنززپھےتیلاس
ےکدعبآپ یلصاہللہیلع فآہلفملسےندجسمریمعت رکےناک مکحرفامایافرینباجنرےکاپس اقدصجیھبرکاوکنالبای افراہکہک متاےنپابغ
یک تمیق ےلول اوہنں ےن وجاب دای دخبا مہتمیق ہن ںیل ےگ رگم اہلل ےس رضحت اسن ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم مت وک اتبےئ
داتی وہں ہک (اوستق) اس اب غ ںیم ایک ایک زیچںی ںیھت اس ںیم رشمنیک یک ربقںی ںیھت زگےھ ےھت افر د وجھکر ےک درتخ ےھت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایوترشمنیکیکربقںیوھکدڈایلںیئگزگےھرباربرکدےئےئگافردرتخاکٹڈاےلےئگافر
ایکن ڑکلایں دجسم ےک اسےنم اگل دی ںیئگ اس درفازفں ےک وچےٹھک رھتپ ےس انبےئ ےئگ احصہب رکاؾ رھتپ ڈوھےت اجےت ےھت افر ہی
ڑکےت اجےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اؿ ےک اسھت اکؾ ںیم رشکی ےھت افر رفامےت اجےت ےھت ہک الھبیئ وت رصػ
آرختیکالھبیئےہسپوتااصنرفاہمرجنییکدمدرفام

رافی  :دسمد،دبعاولا رث،ایبایتح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 452

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز بً سلنہ ،ابوتياح ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اٌ َم ِو ٔؿ ٍُ ا ِل َن ِشحٔ ٔس َحائ ّٔلا
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی التَّيَّاحٔ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ْشٔٛی َن َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ثَا ٔميُونٔی بٔطٔ َٓ َ٘الُوا ََل ى َ ِبغٔی بٔطٔ
ور ا ِل ُن ِ ٔ
رح ْث َوى َ ِد ْل َو ُٗبُ ُ
ل ٔ َبىٔی ال َّيحَّارٔ ٓ ٔيطٔ َ ِ
ا ٚا ِل َحس َ
ْشٔٛی َن َو َس َ
وسی
ور ا ِل ُن ِ ٔ
َح ُث َوى ُب ٔ َع ُٗبُ ُ
ثَ َن ّيا َٓ ُ٘ ٔل ٍَ ال َّي ِد ُ
ِف َمک َ َ
ْص َٗا َل ُم َ
ل َو ُسو َِّی ا ِل َ ِ
ٔیث َو َٗا َل َٓاُ ٔ ِ
اٌ َٓا ِن ُ ِ

اٌ ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
خ ْب َو َز ًَ َه ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ََى َّ ُط َََٓا َز َح َّنا ّزا َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث
ث َي ُ٘و ُل َ ٔ
َو َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ب ٔ َي ِحؤظ ٔ َوک َ َ

ومیسنباامسلیع،امحدنبہملس،اوبایتح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہک (روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکزامہنںیم)دجسموبنییکہگجونباجنراکاکیابغاھتسجںیماکیتیھکاھتدوجھکرےکدرتخےھتافررشمنیکیکربقںیںیھت
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایہکمتھجمےساؿیکتمیقےلولاوہنںےناہکہکمہتمیقےکبلطاگرںیہنںیہ(آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسفےسی یہےلےئجیل)سپاسےکدرتخاکٹدےیئےئگتیھکرباربرکدایایگافررشمنیکیک ربق دہنمؾرکدی
ںیئگ آےگ وپری دحثیایبؿ یک رگماس ںیم داع ےک املکت ںیم اجبےئ دمدرکےن ےک شخبدےنی اک ذرک ےہ(ینعی آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ویں داع رفام رےہ ےھت ہک اے اہلل ااصنرف اہمرجنی یک ششخب رفام) ومٰیس ےتہک ںیہ دبعاولارث ےن یھب مہ ےس ایس رطح
ِبےہافردبعاولارثےناہکہیدحثیاوہنںےنامحدوکاھکسیئےہ
دحثیایبؿیکےہاسںیمرَخ َ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدنبہملس،اوبایتح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگفںںیمدجسمانبےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رھگفںںیمدجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 453

راوی  :محنس بً ًَلء ،حشین بً ًلی ،زائسہ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ََ َم َز َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ َح َّسثَ َيا ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ َزائ َٔس َة ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
ٕ َوتُ َلي ََّب
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔب ٔ َيا ٔ
ئ ا ِل َن َشا ٔجسٔ فٔی ُّ
السورٔ َوََ ٌِ تُ َي َّو َ
دمحمنبالعء،نیسحنبیلع،زادئہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکمانتںیمدجسمانبےناؿوکاپکاصػرےنھکافررطعمرےنھکاکمکحرفامای
رافی  :دمحمنبالعء،نیسحنبیلع،زادئہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رھگفںںیمدجسمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 454

راوی  :محنس بً زاؤز بً سٔياٌ ،یحٌی  ،ابً حشاٌ ،سلامیٌ بً موسی ،جٌف ،بً سٌس بً سنزہ ،حرضت سنزہ بً
جيسب رضی اہلل ًيہ

ف بِ ًُ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ
اٌ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ًَ َح َّش َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َزا ُو َز بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
اٌ َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ
وسی َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
َس ُن َز َة َح َّسثَىٔی ُخب َ ِي ُب بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َس ُن َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َس ُن َز َة ََى َّ ُط ََ ٛت َب إلٔ َی ابِئطٔ ََ َّما بَ ٌِ ُس َٓإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
اٌ َیأ ِ ُمزُىَا بٔا ِل َن َشا ٔج ٔس ََ ٌِ َن ِؼ َي ٌَ َضا فٔی زٔیَارٔىَا َونُ ِؼلٔحَ َػ ِي ٌَ َت َضا َوى ُ َلض َِّز َصا
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

دمحم نب داؤد نب ایفسؿ ،ییحی ،انب شحؿ ،امیلسؿ نب ومیس ،رفعج ،نب دعس نب رمسہ ،رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکاوہنںےناےنپوٹیبںوکاھکلہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہرھگفںںیمدجسمںیانبےناؿوکدرتسرےنھک
افراپکاصػرےنھکاکمکحرفامےتںیہ
رافی  :دمحمنبداؤدنبایفسؿ،ییحی،انبشحؿ،امیلسؿنبومیس،رفعج،نبدعسنبرمسہ،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمرچاغالجےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمرچاغالجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 455

راوی  :نٔيلی ،مشٜین ،سٌيس بً ًبسالٌزیز ،زیاز ،بً ابی سوزہ ،خازمہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت مينوىہ
رضی اہلل ًيہا

ٔین ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ زٔیَاز ٔ بِ ًٔ ََبٔی َس ِو َز َة ًَ ًِ َم ِي ُنوى َ َة َم ِو ََلة ٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ٔم ِشْ ٜ

رح ّبا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ َضا َٗال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ ِٓت ٔ َيا فٔی بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘ ٔس ٔ
ض َٓ َ٘ا َل ائِتُو ُظ ٓ ََؼ ُّلوا ٓ ٔيطٔ َوک َاى َ ِت ا ِلب ٔ ََل ُز إٔذِ ذَا َک َ ِ
ِ
ُرس ُد فٔی َٗ َيازٔیلٔطٔ
َتأتُو ُظ َو ُا َؼ ُّلوا ٓ ٔيطٔ َٓا ِب ٌَ ُثوا بٔزَیِ ٕت ي َِ
نف
بلی،نیکسم،دیعسنبدبعازعلسی،زاید،نبایبوسدہ،اخدہمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتومیمہنریضاہللاہنعےسرفاتی

ےہہکاوھنں ےنآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرفامایہکایروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس تیبادقملس ےکےئل آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکایک مکحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںاجؤافر اسںیمامنززپوھ(افرہیاس زامہناکذرکےہ
ےکبج)اؿالعوقںںیمگنجوہریہیھت(اسانبرپفاہںاجاندوشاراھت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگفاہںہناجوکسافر
امنزہنزپھوکسوتاسیکدنقولیںافررچاوغںوکرفنشرےنھکےکےئللیتیہجیھبدف
نف
رافی  :بلی،نیکسم،دیعسنبدبعازعلسی،زاید،نبایبوسدہ،اخدہمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمیکرکنکویںاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمیکرکنکویںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 456

راوی  :سہل بً تناو بً بزیًٍ ،نز بً سليه ابووليس ،ابً ًنز ،حرضت ابووليس رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ َت َّناو ٔ بِ ًٔ بَزٔی ٍٕ َح َّسث َ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ُسل َِي ٕه ا ِل َباصٔل ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َولٔيسٔ َسأ َ ِل ُت ابِ ًَ ًُ َن َز ًَ ًِ ا ِل َح َصی َّال ٔذی فٔی
َح َّسثَ َيا َس ِض ُ
ل َیأتِ ٔی بٔا ِل َح َصی فٔی ثَ ِوبٔطٔ َٓ َي ِب ُش ُل ُط َت ِح َت ُط َٓ َل َّنا
َّطىَا ذ َ
َات ل َِي َل ٕة َٓأ َ ِػ َب َح ِت اْلِ َ ِر ُق ُمب ِ َت َّل ّة َٓ َح ٌَ َل ال َّز ُج ُ
ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َل ُم ٔ ِ

َٗ َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه الؼَّ ََل َة َٗا َل َما ََ ِح َش ًَ َص َذا

لہسنبامتؾ نبزبعی،رمع نب میلساوبفدیل،انبرمع،رضحت اوبفدیلریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکںیم ےنانبرمع ریضاہللہنع

ےساؿیکرکنکویںےکقلعتمدرایتفایکوجدجسمںیم(یھچبوہیئ)ںیھتاوہنںےناہکہکاکیدہعفاکذرکےہاکیراتابرشوہیئ
وت (دجسم یک) زنیم یلیگ وہیئگ سپ اکی صخش اےنپ ڑپکے ںیم رکنکایں رھب رک الات افر اےنپ ےچین اھچب اتیل بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامنزےسافرغوہےئ(افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداھکی)وترفامایاسےنااھچاکؾایک
رافی  :لہسنبامتؾنبزبعی،رمعنبمیلساوبفدیل،انبرمع،رضحتاوبفدیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمیکرکنکویںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 457

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،وٛيٍ ،اًنع ،حرضت ابوػالح رضی اہلل ًيہ

اٌ ُي َ٘ا ُل إ ٔ ٌَّ الزَّ ُج َل إٔذَا
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة َو َؤٛي ٍْ َٗاَلَ َح َّسث َ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح َٗا َل ک َ َ
خ َد ا ِل َح َصی ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔسٔ یُ َيا ٔط ُس ُظ
ََ ِ َ

امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،رضحتاوباصحلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکولگےتہکںیہہکبجوکیئرکنکویںوک
دجسمےساکناتلےہوتفہرکنکایںاسوکمسقدیتیںیہہک( یارامہوکاہیںےسہناکنول
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،رضحتاوباصحلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمیکرکنکویںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 458

راوی  :محنس بً اسح ،ٙابوبرک ،ابوبسر ،حؼین ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یک َح َّسثَ َيا ََبُو حُ َؼی ِ ٕن ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َََ ٙبُو بَ ِرکٕ َي ٌِىٔی الؼَّ اَُان ٔ َّی َح َّسث َ َيا ََبُو بَ ِسرٕ ُط َحا َُ بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ََبُو بَ ِس ٕر َ ُ َرا ُظ َٗ ِس َرٓ ٌََ ُط إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل َح َؼا َة َلت ُ َيا ٔط ُس َّال ٔذی
ِخ ُج َضا ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔسٔ
یُ ِ ٔ
دمحم نب ااحسؼ ،اوبرکب ،اوبدبر، ،نیص ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک اوبدبر ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽےہ
اوہنںےناسدحثیوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرموفًاعایبؿ ایکےہرکنکایںمسقدیتیںیہاسصخشوکوجاؿوکدجسمےساکناتل

ےہ
رافی  :دمحمنباقحس،اوبرکب،اوبدبر،،نیص،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیماھجڑفدےنیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیماھجڑفدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 459

راوی ً :بسالوہاب بً ًبسالحٜهً ،بسالنحيس ،بً ًبسالٌزیز ،بً ابی رواز ،ابً جزیخ ،مللب ،بً ًبساہلل بً حيلب،
حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اب بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َح َٔ ٜه ا ِل َدزَّا ُز ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس ا ِل َنحٔي ٔس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ََبٔی َر َّواز ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
رع َؿ ِت ًَل َ َّی َ ُ ُجو ُر َ ُ َّمًٔی َحًَّی
بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َح ِي َلبٕ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُ ٔ
رع َؿ ِت ًَل َ َّی ذُى ُ ُ
رقآ ٌٔ ََ ِو آ َی ٕة َُوت َٔي َضا
ا ِل َ٘ َذاةُ یُ ِ ٔ
ل ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔسٔ َو ُ ٔ
ِخ ُج َضا ال َّز ُج ُ
ُوب َ َّمًٔی َٓل َِه ََ َر ذَى ِ ّبا ََ ًِوَ َه ٔم ًِ ُس َورة ٕ ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
َر ُج ْل ث ُ َّه َن ٔش َي َضا

ت ،رضحت اسن نب امکل
دبعاولاہب نب دبعامکحل ،دبعادیجمل ،نب دبعازعلسی ،نب ایب رفاد ،انب رججی ،ی بل ،نب دبعاہلل نب ذیػ ِ
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ریمی اتم ےک اکومں ےک وثاب ریمےاسےنم شیپ
ےئک ےئگ اہیں کت ہک یسک صخش اک دجسم ےس وکڑا رکٹک اکنےنل اک وثاب یھب افر ایس رطح ریمی اتم ےک انگہ یھب ریمے اسےنم
شیپےئکےئگوتاؿانگوہںںیمےسوکیئانگہاسےسڑبھرکہناھتہکوکیئصخشرقآؿیکوصرتایآتیزپھرکالھبدے
ت ،رضحت اسن
رافی  :دبعاولاہب نب دبعامکحل ،دبعادیجمل ،نب دبعازعلسی ،نب ایب رفاد ،انب رججی ،ی بل ،نب دبعاہلل نب ذیػ ِ
نبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیموعروتںاکرمدفںےساگلرانہ
ابب  :امنزاکایبؿ

دجسمںیموعروتںاکرمدفںےساگلرانہ

جلس  :جلس اول

حسیث 460

راوی ً :بساہلل بً ًنزو ابومٌنزً ،بسالوارث ،ایوب ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َوََبُو َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
ات َو َٗا َل َُیِرُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوارٔ ٔ
ث
اب لٔل ِّي َشا ٔ
ئ َٗا َل ىَآ ٔ ٍْ َٓل َِه َی ِس ُخ ِل ٔم ِي ُط ابِ ًُ ًُ َن َز َحًَّی َم َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِو َت َز َِ ٛيا َص َذا ا ِل َب َ
َٗا َل ًُ َنزُ َوص َُو ََ َػ ُّح
دبع اہلل نب رمعف اوبرمعم ،دبعاولارث ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای مہ اس درفازہ وک وعروتں ےک ےئل وھچڑ دںی وت رتہب ےہ رضحت انعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےہ ہک اس ےک دعب
انبرمعریضاہلل ہنعرمےتدؾکتاسدرفازہےسدجسمںیمہنےئگدبعاولارثےکالعفہدرگیرافویںاکایبؿےہہک(ہیانبرمعےس
ںیہنہکلب)رضحترمعریضاہللہنعےسرفاتیےہافریہیحیحصےہ
رافی  :دبعاہللنبرمعفاوبرمعم،دبعاولارث،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںاکرمدفںےساگلرانہ

جلس  :جلس اول

حسیث 461

راوی  :محنس بً ٗسامہ ،بً اًین ،اسنٌيل ایوب ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ
وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ َٗا َل َٗا َل ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٗ َُسا َم َة بِ ًٔ ََ ًِی َ َن َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ًَ ًِ ََ ُّی َ
ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َوص َُو ََ َػ ُّح
دمحم نب دقاہم ،نب انیع ،اامسلیع اویب ،رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای یلہپ دحثی
یکرطحافریہیحیحصےہ
رافی  :دمحمنبدقاہم،نبانیع،الیعمساویب،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںاکرمدفںےساگلرانہ

جلس  :جلس اول

حسیث 462

راوی ٗ :تيبہ ،ابً سٌيس ،برک ،ابً مرضہً ،نزو بً حارث ،بٜیر ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

رض ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ََ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسٌٔي ٕس َح َّسث َ َيا بَ ِ ْ
رک َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َ َ
ئ
اب ال ِّي َشا ٔ
اٌ یَ ِي َهی ََ ٌِ یُ ِس َخ َل ٔم ًِ بَ ٔ
ا ِل َد َّل ٔ
اب ک َ َ
ہبیتق ،انب دیعس ،رکب ،انب رضمہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع
(رمدفںوک)ااسنلءےسوہرک(دجسمںیم)اجےنےسعنمرفامےتےھت
رافی  :ہبیتق،انبدیعس،رکب،انبرضمہ،رمعفنباحرث،ریکب،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمدالخوہےتفتقیکداع
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمدالخوہےتفتقیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 463

راوی  :محنس بً ًثناًٌ ،بسالٌزیز ،ربيٌہ ،بً ابی ًبسالزحنًً ،بسالنلک بً سٌيس بً سویس ،ابوحنيس یا ابواسيس

الس َم ِظقٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٌ ِّ
يٌ َة بِ ًٔ ََبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
الس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ًِ َرب ٔ َ
ُّ
ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُس َویِ ٕس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ُح َن ِي ٕس ََ ِو ََبَا َ ُ َس ِي ٕس اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

إٔذَا َز َخ َل ََ َح ُس ُِ ٛه ا ِل َن ِشحٔ َس َٓ ِل ُي َش ِّل ِه ًَل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه ل ٔ َي ُ٘ ِل َّ
خ َد
اب َر ِح َنتٔ َ
الل ُض َّه ا ِٓ َتحِ لٔی ََبِ َو َ
ک َٓإٔذَا َ َ
َٓل َِي ُ٘ ِل َّ
ک
ک ٔم ًِ ٓ َِـل ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِسأَلُ َ
دمحمنبامثعؿ،دبعازعلسی،رہعیب،نبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعسنبوسدی،اوبدیمحایاوباھدیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئدجسمںیمدالخوہوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدفالسؾےجیھبرھپہیداعزپےھ
َلل ّ ُھ َّ َ
اف ِلاَوبَاَبردمَب ِک(اےاہللریمےےئلرتمحےکدرفازےوھکؽدے)افربجدجسمےسےلکنوتہیداعزپےھ اَلل ّہ َّما ِ ِِّّ
ا م
َ

کنَمفَضل َِک(اےاہللںیمریتالضفبلطرکاتوہں)
اَص َب ُل َ

رافی  :دمحمنبامثعؿ،دبعازعلسی،رہعیب،نبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعسنبوسدی،اوبدیمحایاوباھدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمدالخوہےتفتقیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 464

راوی  :اسنٌيل بً بْش ،بً ميؼورً ،بسالزحنً بً مہسیً ،بساہلل بً مبارک ،حيوة بً َشیح

ْش بِ ًٔ َم ِي ُؼورٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
َشیِ ٕح
ل بِ ًُ بٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ٔی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َح ِي َو َة بِ ًٔ ُ َ
اؾ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َٗا َل َل٘ ٔ ُ
ک َح َّسث ِ َت ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
يت ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَ ُم ِشل ٔ ٕه َٓ ُ٘ل ُِت َل ُط بَ َل َِىٔی ََى َّ َ
ِرک ٔیه َو ُسل َِلاىٔطٔ ا ِل َ٘س ٔٔیه ٔم ًِ َّ
الظ ِي َلا ٌٔ ال َّز ٔج ٔيه َٗا َل
اٌ إٔذَا َز َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس َٗا َل ًََُوذُ بٔاہللٔ ا ِل ٌَو ٔٔيه َوب ٔ َو ِجض ٔطٔ ال َ ٔ
َو َس َّل َه ََىَّطُ ک َ َ
ک َٗا َل َّ
الظ ِي َلا ٌُ ُحٔ َٔى ٔمىِّی َسائ َٔز ا ِل َي ِوو ٔ
ََ َٗ ِم ُٗل ُِت َن ٌَ ِه َٗا َل َٓإٔذَا َٗا َل ذَل ٔ َ

الیعمس نبرشب ،نبوصنمر ،دبعارلنمح نبدہمی،دبعاہللنبابمرک،ویحة نبرشحی ےسرفاتی ےہ ہکںیم ہبقع نب ملسمےس الم
ںیمےناؿےسوپاھچہکےھجمولعمؾوہاےہآپےسیسکےندبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنعےکوحاہلےسیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکہیدحثیایبؿیکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجدجسمںیمرشتفیےلاجےتوترفامےتےھتہکرمدفداطیشؿ
ی
ےسںیماہللیکانپہبلطرکاتوہںوجزبرگفربرتےہاسیکذاتکئ مےہافراسیکدقرتدقمیےہہبقعےناہکسباانتیہںیم
ےناہکاہںہبقعےناہکبجوکیئہیاملکتاتہکےہوتاطیشؿاتہکےہہکابہیریمےرشےسامتؾدؿےکےئلوفحمظوہایگ
رافی  :الیعمسنبرشب،نبوصنمر،دبعارلنمحنبدہمی،دبعاہللنبابمرک،ویحةنبرشحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمدالخوہےنےکدعبامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمدالخوہےنےکدعبامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 465

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،امز بً ًبساہلل بً زبیرً ،نزو بً سليه ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُسل َِي ٕه الزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َجا َئ ََ َح ُس ُِ ٛه ا ِل َن ِشحٔ َس َٓ ِل ُي َؼلِّ َس ِح َس َتی ِ ٔن ٔم ًِ َٗ ِب ٔل ََ ٌِ َی ِحل ٔ َص

یبنعق ،امکل ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ،رمعف نب میلس ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئصخشدجسمںیماجےئوتفاہںےنھٹیبےسلبقدفرتعکامنززپھےل
رافی  :یبنعق،امکل،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنبمیلس،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمدالخوہےنےکدعبامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 466

راوی  :مشسزً ،بسالو احس بً زیاز ،ابوًنيصً ،تبہ بً ًبساہللً ،امز بً ًبساہلل بً زبیر ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل
اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َيا ََبُو ًُ َن ِي ٕص ًُت ِ َب ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ
َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی ز َُریِ ََٕ ًِ ًَ ٙبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ َزا َز ث ُ َّه ل ٔ َي ِ٘ ٌُ ِس بَ ٌِ ُس إ ٔ ٌِ َطا َئ ََ ِو ل ٔ َي ِذ َص ِب
ل ٔ َحا َجتٔطٔ
دسمد،دبعاولادحنبزاید،اوبسیمع،ہبتعنبدبعاہلل،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتیلہنعےسایسییہاکی
افر دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ےہ اس ںیم ااضہف ےہ بج فہ دف رتعک زپھ ےکچ وت اچےیہ ہک اس دعب فںیہ اھٹیب رےہ
اچےہوتاےنپاکؾےسالچاجےئ
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،اوبسیمع،ہبتعنبدبعاہلل،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمےنھٹیبیکفضلیت
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمےنھٹیبیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 467

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل اٌالی ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ِف َل ُط َّ
ُا َؼل ِّی ًَل َی ََ َح ٔس ُِ ٛه َما َز َاو فٔی ُم َؼ ََّل ُظ َّال ٔذی َػلَّی ٓ ٔيطٔ َما ل َِه یُ ِحس ِٔث ََ ِو َي ُ٘ ِه َّ
الل ُض َّه ِار َح ِنطُ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ

یبنعق ،امکل،اوبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایوجصخش
امنز زپےنھ یک ہگج اھٹیب راتہ ےہ وت رفےتش اس ےک ےیل ہی داع رکےت ںیہ ہک اہلل اس یک ششخب رفامےئ اے اہلل اس رپ رمح رفام افر ہی
ہلسلساسفتقکتاجریراتہےہبجکتاسوکدحثالقحہنوہایفاہںےساھٹرکالچہناجےئ
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمےنھٹیبیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 468

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزىاز ،ارعد ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َیزَا ُل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلة ٕ َما کَاى َ ِت الؼَّ ََلةُ َت ِحب ٔ ُش ُط ََل َی ِن َي ٌُ ُط ََ ٌِ َی ِي َ٘ل ٔ َب إلٔ َی ََصِلٔطٔ إ ٔ ََّل الؼَّ ََلةُ
یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہرضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتںیمےسفہصخش
امنز یہ یک احتل ںیم راتہ ےہ بج کت امنز اس وک رفےک رےہ بج کت امنز اک ایخؽ اس وک اےنپ الہ ایعؽ ںیم اجےن ےس رفےک
رےہ
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمےنھٹیبیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 469

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ثابت ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َ
ِف َل ُط َّ
اٌ فٔی ُم َؼ ََّل ُظ یَ ِي َت ٔوزُ الؼَّ ََل َة َا ُ٘و ُل ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة َّ
ْص َٖ ََ ِو
الل ُض َّه ِار َح ِن ُط َحًَّی یَ ِي َ ٔ
ََل َیزَا ُل ا ِل ٌَ ِب ُس فٔی َػ ََلة ٕ َما ک َ َ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
رض ُن
یُ ِحس َٔث َٓ٘ٔي َل َما یُ ِحس ُٔث َٗا َل َئ ُِشو ََ ِو َي ِ ٔ

ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب اوبراعف،رضحتاوبرہریہےس رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدنبہ امنزیہںیم

راتہےہبجکتہکفہامنزیکہگجاھٹیبوہاامنزےکااظتنرںیمراتہےہافررفےتشاسےکےیلویںداعرکےتںیہہکاےاہللاسیک
ششخبرفاماےاہللاسرپرمحرفاماہیںکتہکفہامنزےسافرغوہاجےئافرولٹاجےئایاسوکدحثوہاجےئ ولوگںےنوپاھچ
دحثےسایکرمادےہ؟رضحتاوبرہریہےنوجابدایہکرحیاخرجوہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتباوبراعف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمےنھٹیبیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 470

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ػسٗہ بً خالسً ،ثناٌ بً ابی ًاتٜہً ،نیر بً ہانی ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی ا ِل ٌَاتٔٔ َٜة اْلِ َ ِزز ٔ ُّی ًَ ًِ ًُ َنی ِر ٔبِ ًٔ َصاى ٔ ٕئ ا ِل ٌَ ِي ٔس ِّی ًَ ًِ
ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ََتَی ا ِل َن ِشحٔ َس ل ٔظَ ِي ٕئ َٓ ُض َو َح ُّو ُط
اشہؾ نب امعر ،دصہق نب اخدل ،امثعؿ نب ایب اعہکت ،ریمع نب اہین ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای وجصخشسجتینےسدجسمںیمآےئاگایسےکاطمقباسوکدبہلےلماگ
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،امثعؿنبایباعہکت،ریمعنباہین،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیممگدشہزیچڈوھڈنےنےکےیلاالعؿہنرکے
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیممگدشہزیچڈوھڈنےنےکےیلاالعؿہنرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 471

راوی ً :بيساہلل بً ًنزً ،بساہلل بً زبیر ،حيوہ ابً َشیح ،ابواسوز ،محنس بً ًبسالزحنً بً ىوٓل ،حرضت ابوہزیزہ

َّ َ
َشیِ ٕح َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا اْلِ َ ِس َوز ٔ َي ٌِىٔی
ِم َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
یس َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُ َ
َحسث َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ا ِل ُحظَ ٔ ُّ

ُم َح َّن َس بِ ًَ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ى َ ِوٓ َٕل َي ُ٘و ُل ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ َم ِول َی َط َّساز ٕ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ
ک َٓإ ٔ ٌَّ ا ِل َن َشا ٔج َس ل َِه تُب ِ َن
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ َسنٔ ٍَ َر ُج َّل یَ ِي ُظ ُس َؿ َّال ّة فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓل َِي ُ٘ ِل ََل ََ َّزا َصا اہللُ إٔل َِي َ

ل ٔ َض َذا
دیبعاہللنبرمع،دبعاہللنبزریب،ویحہانبرشحی،اوباوسد،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکوجصخشیسکوکمگدشہزیچآبفازدنلبڈوھڈناتوہااپےئوتےہک یارکے
ریتیزیچع یھہنےلمویکہکندجسمںیاسفاےطسںیہنینبںیہ
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دبعاہللنبزریب،ویحہانبرشحی،اوباوسد،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیموھتانکرکمفہےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 472

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،ہظاو ،طٌبہ ،اباٌٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َو ُط ٌِ َب ُة َوََبَا ٌُ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل فٔی ا ِل َن ِشحٔسٔ َخ ٔلي َئ ْة َو ََ َّٔ ٛارتُطُ ََ ٌِ تُ َوارٔیَطُ
َٗا َل ال َّت ِٔ ُ
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،ہبعش ،اابؿ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای دجسمںیموھتانکطلغےہافراساکافکرہہیےہہکاسوکاپھچدے
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ہبعش،اابؿ،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 473

راوی  :مشسز ،ابوًواىہٗ ،تازہ ،حرضت اىص

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلبُزَ ُا ٚفٔی
ا ِل َن ِشحٔ ٔس َخ ٔلي َئ ْة َو ََ َّٔ ٛارتُ َضا َز ِٓيُ َضا

دسمد ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای دجسم ںیم وھتانک انگہ ےہ افر اس اک افکرہ اس وک داب دانی
ےہ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 474

راوی  :ابوکامل ،یزیس بً زریٍ ،سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
َک ٔم ِث َلطُ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه ال ُّي َدا ًَ ُة فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ٓ ََذ َ َ

اوباکلم ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انک ای
ہنمےسمغلباکنؽرکدجسمںیمڈاانلانگہےہرھپاسہقبدحثییکرطحایبؿایک
رافی  :اوباکلم،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 475

راوی ٌٗ :ييی ،ابوموزوزً ،بسالزحنً بً ابی حسرز ،حرضت ابوہزیزہ

َِم َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ََبُو َم ِو ُزوز ٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی َح ِس َرز ٕ اْلِ َ ِسل ٔ ِّ
ف َٓل َِي ِسٓ ٔ ِي ُط َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َئ ٌَِ ِل َٓ ِل َي ِبز ُ ِ ٚفٔی ثَ ِوبٔطٔ ث ُ َّه
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َز َخ َل َص َذا ا ِل َن ِشحٔ َس ٓ ََبزَ َٔ ٓ ٚيطٔ ََ ِو َت َي َّد َه َٓل َِي ِح ٔ ِ

ِخ ِد بٔطٔ
ل ٔ َي ِ ُ
یبنعق،اوبومدفد،دبعارلنمح نبایبدحرد،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوجصخش
دجسمںیماجےئافراسںیموھتےکایقلحےسمغلباکنؽرکڈاےلوت اسوکاچےیہہکیٹموھکدرکاسوکدابدےارگااسیہنرکےوترھپ
اےنپڑپکےںیموھتےک رھپاسوکےلرک(دجسمےس)ےلکن

رافی  :یبنعق،اوبومدفد،دبعارلنمحنبایبدحرد،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 476

راوی  :ہياز بً ْسی ،ابواحوؾ ،ميؼور ،ربعی ،كار ٚبً ًبساہلل محاربی

ؾ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ًِ كَارٔ ٔ ٚبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا صَ َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ئ
ل إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ ََ ِو إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه ٓ َََل یَ ِبز ُ َِ ََ ٚما َم ُط َو ََل ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو َل ًِ ًَ ًِٔ ٜت ٔ ِل َ٘ا ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو ال َّز ُج ُ
رسی ث ُ َّه ل ٔ َي ُ٘ ِل بٔطٔ
َي َشارٔظ ٔإ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ َٓارُّٔا ََ ِو َت ِح َت َٗ َس ٔمطٔ ا ِل ُي ِ َ

انہد نب رسی ،اوباوحص ،وصنمر ،ریعب ،اطرؼ نب دبعاہلل احمریب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم
بجامنزےکےیلڑھکاوہایامنززپےھوتاےنپآےگافرداینہتمسہنوھتےکہکلبابںیئرطػوھتےکرشبہکیطہگجوہایابںیئاپؤںےک
ےچینوھتکےلافررھپاسوکلسمدے
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،وصنمر،ریعب،اطرؼنبدبعاہللاحمریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 477

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،حناز ایوب ،ىآٍ ،ابً ًنز ،يشار ،حرضت ابً ًنز

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل بَ ِي َي َنا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
ی ِد ُل ُب یو ّما إٔذِ َرََی ى ُ َدا َم ّة فٔی ٗٔب َل ٔة ا ِلن ِشحٔسٔ َٓ َت َِي ََّى ًَل َی ال َّيا ٔ َّ
فا ٌٕ َٓل ََّل َد ُط بٔطٔ
َ
َِ
ِ َ
ض ث ُ َّه َحَ ٜضا َٗا َل َوََ ِح َشبُ ُط َٗا َل ٓ ََس ًَا بٔزَ ًِ َ َ

وب ًَ ًِ
َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ ٗ ٔ َب َل َو ِجطٔ ََ َح ٔس ُِ ٛه إٔذَا َػلَّی ٓ َََل یَ ِبز ُ ِ ٚبَی ِ َن یَ َسیِطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ إ ٔ ِس َن ٌٔي ُ
ل َو ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ ََ ُّی َ
َّ
وب َوََث ِ َب َت
ف َ
ىَآ ٍٕٔ َو َمال ٔ ٕک َو ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َو ُم َ
اٌ َو َر َوا ُظ َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
وسی بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ى َ ِح َو َح َّناز ٕإَٔل ََى َّ ُط ل َِه َی ِذ ُ ُ
َکوا الزَّ ًِ َ َ
ََک َی ِحٌَی بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ا ِل َدلُ َ
وٚ
ف َ
اٌ ٓ ٔيطٔ َوذ َ َ
الزَّ ًِ َ َ

امیلسؿنبداؤد،امحداویب،انعف،انبرمع،اسی ر،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاکیدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخ
دے رےہ ےھت ااچکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اگنہ ہلبق یک دویار رپ ےگل مغلب رپ زپی آپ ولوگں رپ انراض وہےئ رھپ اس وک
رھکچڈاال افرانعفےتہکںیہہکریماایخؽےہہکانبرمعےنہییھباہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزرفعاؿوگنمارکاسرپلم
ت
دایافررفامای اہلل مھارےرہچفںےکاسےنموہاتےہسپبجمتےسوکیئامنززپےھوتاےنپاسےنمہنوھتےک
رافی  :امیلسؿنبداؤد،امحداویب،انعف،انبرمع،اسیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 478

راوی  :یحٌی بً حبيب ،بً رعبی ،خالس ابً حارث ،حرضت ابوسٌيس خسری

رعب ٔ ٕٓی َح َّسث َ َيا َخال ٔ ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل َحارٔ ٔ
اق بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ
ث ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ً َٔي ٔ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحب ٔ ٔ
يب بِ ًٔ َ َ
َفََی
ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ یُ ٔح ُّب ا ِل ٌَ َزا ٔجی َن َو ََل َیزَا ُل فٔی َیسٔظ ٔ ٔم ِي َضا ٓ ََس َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس َ َ
رس ََ َح َس ُِ ٛه ََ ٌِ یُ ِب َؼ َ ٙفٔی َو ِجضٔطٔ إ ٔ ٌَّ ََ َح َس ُِ ٛه إٔذَا
ى ُ َدا َم ّة فٔی ٗ ٔ ِب َلةٔ ا ِل َن ِشحٔسٔ َٓ َح ََّ ٜضا ث ُ َّه ََٗ َِب َل ًَل َی ال َّيا ٔ
ض ُم ِِ َـ ّبا َٓ َ٘ا َل ََ َي ُ ُّ
ک ًَ ًِ یَنٔيئطٔ ٓ َََل یَ ِت ُٔ ِل ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ََل فٔی ٗ ٔ ِب َلتٔطٔ َو ِل َي ِب ُؼ ًِِ ًَ ٙ
ل َربَّ ُط ًَزَّ َو َج َّل َوا ِل َن َل ُ
اس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة َٓإٔى َّ َنا َي ِش َت ِ٘ب ٔ ُ
ِ
ک ََ ٌِ یَ ِت ُٔ َل فٔی ثَ ِوبٔطٔ ث ُ َّه َیزُ َّز َب ٌِ َـ ُط ًَل َی
ٕ َل َيا ابِ ًُ ًَ ِح ََل ٌَ ذَل ٔ َ
َي َشارٔظ ََٔ ِو َت ِح َت َٗ َس ٔمطٔ َٓإ ٔ ٌِ ًَحٔ َل بٔطٔ ََ ِم ْز َٓل َِي ُ٘ ِل صَ ََ ٜذا َو َو َػ َ

َب ٌِ ٕف
ییحینببیبح،نبرعیب،اخدلانباحرث،رضحتاوبدیعس یریےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوجھکریکاشوخںدنسپ
رفامےتےھتافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاہھت ںیم ہشیمہاکیوجھکریکاشخریتہ یھت اکیدؿآپ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
دجسمںیمرشتفیالےئوتہلبقیکتمسمغلباگلداھکیآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےناسوک رھکچڈاالرھپےصغےکاع م ںیمولوگں یک
رطػوتمہج وہ رک رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ ہنم رپ وھتانک دنسپرکے اگ؟ ویکہکن بج فہ ہلبق یک رطػ رخرکات ےہ وت فہ
اےنپزبرگفربرتربیکرطػرخرکاتےہافراسیکداینہرطػرفےتشوہےتںیہذہلاہنوتفہاینپداینہرطػوھتےکافرہنہلبق
یک رطػ ہکلب ارگ اوکس دلجی وہ وتابںیئ رطػ وھتےک ای اےنپ اپؤں ےک ےچین وھتک ےل افر اپؤں ےس لسم دے افر انب الجعؿےن
یھباسوکویںایبؿایکےہہکاےنپڑپکفںںیموھتکرکاسوکاٹلٹلپرکے
رافی  :ییحینببیبح،نبرعیب،اخدلانباحرث،رضحتاوبدیعس یری

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

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 479

راوی  :یحٌی ،بً ٓـل ،ہظاو بً ًنار ،سلامیٌ بً ًبسالزحنً ،حرضت ًبازہ بً وليس

الشحٔ ِش َتان ٔ ُّی َوصٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ِّ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ِّ
الس َم ِظ٘ٔيَّا ٌٔ ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َو َص َذا

َلٔ ُِى َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِلٔ َِـ ٔل ِّ
وب بِ ًُ ُم َحاصٔ ٕس ََبُو َحزِ َر َة ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ
الشحٔ ِش َتان ٔ ِّی َٗالُوا َح َّسث َ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ََ َت ِي َيا َجاب ٔ ّزا َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ َوص َُو فٔی َم ِشحٔسٔظ ٔ َٓ َ٘ا َل ََ َتاىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َّ
َفََی فٔی ٗ ٔ ِب َلةٔ ا ِل َن ِشحٔ ٔس ى ُ َدا َم ّة َٓأَٗ َِب َل ًَل َِي َضا َٓ َح َّت َضا بٔا ِل ٌُ ِز ُجو ٌٔ
رع ُجو ٌُ ابِ ًٔ ك َ ٕ
َو َسل َه فٔی َم ِشحٔ ٔسىَا َص َذا َوفٔی َی ٔسظ ٔ ُ ِ
اب َٓ َيوَ َز َ َ
ث ُ َّه َٗا َل ََ ُّیِ ُٜه یُ ٔح ُّب ََ ٌِ ي ٌُِز ٔ َق اہللُ ًَ ِيطُ ب ٔ َو ِجضٔطٔ ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ََ َح َس ُِ ٛه إٔذَا َٗ َاو ي َُؼل ِّی َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ ٗ ٔ َب َل َو ِجضٔطٔ ٓ َََل یَ ِب ُؼ ًََّ٘ ٗ ٔ َب َل

رسی َٓإ ٔ ٌِ ًَحٔل َِت بٔطٔ بَاز ٔ َر ْة َٓل َِي ُ٘ ِل ب ٔ َث ِوبٔطٔ صَ ََ ٜذا َو َو َؿ ٌَطُ ًَل َی
َو ِجضٔطٔ َو ََل ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ِل َي ِبز ُ َِ ًِ ًَ ٚي َشارٔظ ٔ َت ِح َت رٔ ِجلٔطٔ ا ِل ُي ِ َ
ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه َز َلُ َٜط ث ُ َّه َٗا َل ََ ُرونٔی ًَبٔی ّرا َٓ َ٘ َاو ًَّٓی ٔم ًِ ا ِل َه ِّی َي ِظ َت ُّس إلٔ َی ََصِلٔطٔ َٓ َحا َئ ب ٔ َدلُو ٕ ٚفٔی َرا َحتٔطٔ َٓأ َ َخ َذ ُظ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
اک َج ٌَ ِلت ُِه ا ِل َدلُ َ
و ٚفٔی
ض ا ِل ٌُ ِز ُجو ٌٔ ث ُ َّه ل ََل َذ بٔطٔ ًَل َی ََثَز ٔال ُّي َدا َم ٔة َٗا َل َجاب ٔ ْز َٓنٔ ًِ صُ َي َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َح ٌَ َل ُط ًَل َی َرَ ِ ٔ

َم َشا ٔج ٔس ُِ ٛه

ییحینبلضف،اشہؾنبامعر،امیلسؿ نبدبعارلنمح،رضحتابعدہنبفدیلےسرفاتیےہہکمہاجربنبدبعاہللےکاپسآےئ فہ
اینپ دجسم ںیم ےھت اوھنں ےن اہکہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس امہریاس دجسم ںیم رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاہھتںیمانباطبلانیموجھکریکاکیاشخیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسمںیمہلبقیکرطػمغلباگل
وہا داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادرھ ےئگ افر اس وک وجھکر یک اشخ ےس رھکچ دایاس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ہک مت ںیم ےس وکؿ ہی ابت دنسپ رکے اگ ہک اہلل اعتیل اسیک رطػ ےس ہنم ریھپ ےل رھپ رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ےک
ےیلڑھکاوہاتےہوتاہللاسےکاسےنموہاتےہاسےیلاسےنمیکرطػہنوھتےکافرہنداینہرطػوھتےکہکلبابںیئاجبنابںیئ
اپؤں ےک ےچین وھتےک ارگ دلجی وہ وت اےنپ ڑپکے ںیم ےل رک ویں لسم دے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑپکے وک ہنم رپ
راھکافراسوکلمدای اسےکدعبرفامای ریبعالؤہلبقاکاکیوجاؿااھٹافردفڑاتوہااےنپرھگایگافراینپیلیھتہںیموخوبشےلرکآای
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہوخوبشاسےسےلرکوجھکریکڑکلیےکرسےرپاگلیئافراہجںمغلباگلاھتفاہںلمدای اجرب ےتہک

ںیہہکایسانبرپمتاینپدجسمفںںیموخوبشاگلایرکےتوہ
رافی  :ییحی،نبلضف،اشہؾنبامعر،امیلسؿنبدبعارلنمح،رضحتابعدہنبفدیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 480

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہبً ،نزو ،برک بً اسوزہ ،ػالح بً خيواٌ ،ابوسہلہ سائب بً خَلز ،احنس،
ابوسہلہ سائب بً خَلز

اٌ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ًَ ًِ بَ ِ ٔ
رک بِ ًٔ َس َوا َز َة ا ِل ُح َذام ٔ ِّی ًَ ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َخ ِي َو َ
اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ َر ُج َّل ََوَّ َٗ ِو ّما ٓ ََب َؼ َ ٙفٔی ا ِل٘ ٔ ِب َلةٔ
ََبٔی َس ِض َل َة َّ
الشائ ٔٔب بِ ًٔ َخ ََّلز ٕ َٗا َل ََ ِح َن ُس ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
َّ
َّ
َّ
َّ
ک
َفَْ ََل ي َُؼل ِّی َلِ ُٜه َٓأ َ َرا َز َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه یَ ِي ُوزُ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ح ٔی َن َ َ
َّ
َّ
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َک ذَل ٔ َ
ََ ٌِ ي َُؼل َِّی َل ُض ِه َٓ َن َي ٌُو ُظ َوََ ِخبَرُو ُظ بٔ َ٘ ِو ٔل َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ

ک آ َذیِ َت اہللَ َو َر ُسو َلطُ
َٓ َ٘ا َل َن ٌَ ِه َو َح ٔش ِب ُت ََىَّطُ َٗا َل إٔى َّ َ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف ،رکب نب اوسدہ ،اصحل نب ویخاؿ ،اوبہلہس اس ب نب الخد ،ادمح ،اوبہلہس اس ب نب الخد (ادمح
ےتہک ںیہ ہک ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس ںیہ) ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اکی وقؾ یک اامتم یک اس ےن
ہلبقیکرطػوھتاک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسا سیکرطػدھکیرےہےھتبجفہامنزےسافرغوہایگوتآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای آدنئہ ےس فہ اامتم ہن رکاے اس ےک دعب اس ےن رھپ اامتم اک ارادہ ایک وت ولوگں ےن عنم رک دای افر اس وک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوقؽےسعلطم ایکوتاسےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسذرک ایکوت آپ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامای اہںںیمےنعنمایکےہ)اوبہلہسےتہکںیہہکریماامگؿےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہییھبرفامایاھتہکوت
ےناہللافراسےکروسؽوکفیلکتاچنہپیئےہ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعف،رکبنباوسدہ،اصحلنبویخاؿ،اوبہلہساس بنبالخد،ادمح،اوبہلہساس بنبالخد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 481

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سٌيس ،ابو ًَلء ،مَّطٖ اپيے والس ٛے واسلہ

َّط ٕ
ٖ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ََ َت ِي ُت َر ُسو َل
ئ ًَ ًِ ُم َ ِّ
ٔيس ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا َسٌ ْ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َّ
َّ
رسی
اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َوص َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََبزَ ََ ٚت ِح َت َٗ َس ٔمطٔ ا ِل ُي ِ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،دیعس،اوبالعء،رطمػاےنپفادلےکفاہطسےسرفاتیرکےتںیہ اؿاکایبؿےہہکںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسآای آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھرےہےھت سپآپےناےنپابںیئاپؤںےکےچینوھتاک
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیعس،اوبالعء،رطمػاےنپفادلےکفاہطس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 482

راوی  :مشسز ،یزیس بً زریٍ ،سٌيس ،ابوا لٌَلء اپيے والس

ئ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َزا َز ث ُ َّه َز َل َُ ٜط ب ٔ َي ٌِلٔطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
دسمد ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اوبالعء اےنپ فادل ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم ہی ااض ہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناےساےنپوجےتےسرزگڈاال
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،دیعس،اوباالعلءاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموھتانکرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 483

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيسَ ،فد بً ٓـالہ ،ابو سٌيس

ف ُد بِ ًُ ٓ ََـا َل َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َرََیِ ُت َواث ٔ َل َة بِ ًَ اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ فٔی َم ِشحٔ ٔس ز ٔ َم ِظ ََ ٙب َؼ َٙ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َ َ
ًَل َی ا ِلبُور ِّٔی ث ُ َّه َم َش َح ُط بٔز ٔ ِجلٔطٔ َٓ٘ٔي َل َل ُط ل ٔ َه ٓ ٌََل َِت َص َذا َٗا َل ْٔلَنِّی َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َئ ٌَِلُ ُط
ہبیتق نب دیعس ،رفج نب اضفہل ،اوب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دقشم یک اجعم دجسم ںیم فاہلث نب اعقس وک داھکی ہک اوھنں ےن

وبرےی رپ وھتک دای رھپ اس وک اےنپ اپؤں ےس لسمڈاال ولوگں ےن اہک مت ےن ااسی ویکں ایک؟ اوھنں ےن وجاب دای ویکں ہک ںیم
ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطحرکےتوہےئداھکیاھت
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رفجنباضفہل،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکدجسمںیمدالخوہاتکسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
رشمکدجسمںیمدالخوہاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 484

راوی ً :يسی بً حناز ،ليث ،سٌيسَ ،شیک ،بً ًبساہلل بً ابی ىنز ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ َح َّناز ٕ َح َّسثَ َيا َّ
َش ٔ
یک بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ىَنٔز ََٕىَّطُ َسنٔ ٍَ ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک
الل ِي ُث ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ َ ٔ
َي ُ٘و ُل َز َخ َل َر ُج ْل ًَل َی َج َن ٕل َٓأَىَا َخ ُط فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ث ُ َّه ًَ َ٘ َل ُط ث ُ َّه َٗا َل ََ ُّیِ ُٜه ُم َح َّن ْس َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم َّتْٔ ٜئ
ل یَا ابِ ًَ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َٓ َ٘ا َل َل ُط َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس
بَی ِ َن هَ ِض َزاى َ ِيض ٔ ِه َٓ ُ٘ ِل َيا َل ُط صَ َذا اْلِ َبِ َي ُف ا ِل ُن َّت ُٔ ٜئ َٓ َ٘ا َل َل ُط ال َّز ُج ُ
ا ٚا ِل َحس َ
ک َو َس َ
ٔیث
ل یَا ُم َح َّن ُس إنٔ ِّی َسائٔلُ َ
ََ َجب ِ ُت َ
ک َٓ َ٘ا َل َل ُط ال َّز ُج ُ

یسیع نب امحد ،ثیل ،دیعس ،رشکی ،نب دبعاہلل نب ایب رمن ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش افٹن رپ وسار وہ رک
آای اس ےناانپ افٹندجسم (ےک نح) ںیم اھٹبای افراس وکابدنھ دای اس ےکدعب وپاھچ متںیم دمحم یلصاہللہیلع فآہلفملسوکؿ
ںیہ؟ افر روسؽ  یا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ااحصب ےک درایمؿ اہسر اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت مہ ےن اس صخش ےس اہک ہک وج دیفس
رگنںیہافرکیٹاگلےئوہےئںیہ(فیہدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہ)رھپفہصخشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساخمبطوہااہک
اےدبعابلطملےکےٹیبوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایںیمنساکچوہں(وتہہکایکانہکاچاتہےہ)رھپفہصخشوبال
اےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسںیممتےسوپاتھچوہںاسےکدعبرافیےناہکآرخکتدحثیایبؿیک
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،دیعس،رشکی،نبدبعاہللنبایبرمن،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رشمکدجسمںیمدالخوہاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 485

راوی  :محنس بً ًنزو ،سلينہ محنس بً اسح ،ٙسلنہ بً ٛہيل ،محنس بً وليسَ ،کیب ،حرضت ابً ًباض

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی َسل ََن ُة بِ ًُ َُ ٛض ِي ٕل َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ى َُو ِي ٔٔ ٍٕ

ض َٗا َل بَ ٌَ َث بَيُو َس ٌِ ٔس بِ ًٔ بَ ِرکٕ ؿ َٔن َاو بِ ًَ ََ ٌِل ََب َة إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘س َٔو
َکیِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَ ًِ ُ َ
َک ى َ ِح َو ُظ َٗا َل َٓ َ٘ا َل ََ ُّیِ ُٜه ابِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َٓ َ٘ا َل
ًَل َِيطٔ َٓأَىَا َر َبٌٔی َر ُظ ًَل َی بَ ٔ
اب ا ِل َن ِشحٔ ٔس ث ُ َّه ًَ َ٘ َل ُط ث ُ َّه َز َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس ٓ ََذ َ َ
ا ٚا ِل َحس َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََىَا ابِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َٗا َل َیا ابِ ًَ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َو َس َ
ٔیث

دمحم نب رمعف ،ہمیلس دمحم نب ااحسؼ  ،ہملس نب کہبل ،دمحم نب فدیل ،رکبی ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ینب دعس ےن مامؾ نب
ہبلعث وک اانپ اقدص انب رک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب فہ آےئ ،اوھنں ےن اانپ افٹن دجسم ےک درفازے رپ اھٹبای رھپ
اسوکابدناھافردجسمںیمدالخوہےئ اسےکدعباسہقبدحثیاکومضمؿذرکایکرافیدحثیےتہکںیہہکاوھنںےن(دجسمآرک)
وپاھچمتںیمدبعابلطملےکےٹیبوکؿںیہ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیموہںدبعابلطملاکاٹیب اوھنںےناہکہک

اےدبعابلطملےکےٹیبرافیےندحثیآرخکتایبؿیک
رافی  :دمحمنبرمعف،ہمیلسدمحمنباقحس،ہملسنبکہبل،دمحمنبفدیل،رکبی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رشمکدجسمںیمدالخوہاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 486

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارضً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زہزی ،حرضت ابوہزیزہ

ض َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َيا َر ُج ْل ٔم ًِ ُمزَیِ َي َة َوى َ ِح ًُ ً ٔ ِي َس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ا ِل َي ُضوزُ ََ َت ِوا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َجال ٔ ْص فٔی ا ِل َن ِشحٔسٔ فٔی ََ ِػ َحابٔطٔ

َٓ َ٘الُوا یَا ََبَا ا ِل َ٘اس ٔٔه فٔی َر ُج ٕل َوا ِم َزََة ٕ َزى َ َيا ٔم ِي ُض ِه

دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکوہیدروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس
آےئ افر آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس اےنپ ااحصب ےک درایمؿ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اوھنں ےن اہک ہک اے اوبااقلمس (افر ہی
ہہکرک)اونپںںیمےساکیرمدافراکیوعرتےکقلعتمہلئسمدرایتفایکوھنجںےنزانایکاھت

رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہاقمامتاہجںامنززپانھاجزئںیہن
ابب  :امنزاکایبؿ
فہاقمامتاہجںامنززپانھاجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 487

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،اًنع ،محاہسً ،بيس بً ًنیر ،ابوذر

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُج ٌٔل َِت لٔی اْلِ َ ِر ُق كَ ُض ّورا َو َم ِشح ٔ ّسا

امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اجمدہ،دیبعنبریمع،اوبذرےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمےےیل
رفےئزنیموکاپکرکےنفاالافرامنزیکہگجانبدایایگےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اجمدہ،دیبعنبریمع،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فہاقمامتاہجںامنززپانھاجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 488

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،ابً ليٌہ ،یحٌی ابً ،ازہزً ،نار بً سٌس ،حرضت ابوػالح ُٔاری

يٌ َة َو َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ِز َص َز ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ا ِل ُن َزاز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ َٗا َل َح َّسثَىٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
ْص َٓ َل َّنا بَ َز َز ٔم ِي َضا ََ َم َز
َػال ٔ ٕح ا ِلَِٔٔار ِّٔی ََ ٌَّ ًَل ٔ ًّيا َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َمزَّ ب ٔ َباب ٔ َل َوص َُو َي ٔشیرُ َٓ َحائ َ ُط ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ یُ َؤ ِّذ ٌُ بٔ َؼ ََلة ٔ ا ِل ٌَ ِ ٔ
َ
َفَْ َٗا َل إ ٔ ٌَّ َحبٔي ٔيی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َضانٔی ََ ٌِ َ ُ َػل ِّ َی فٔی ا ِل َن ِ٘ب َ َرة ٔ َوى َ َضانٔی ََ ٌِ َ ُ َػل َِّی فٔی
ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌَ َٓأ َٗ َاو الؼَّ ََل َة َٓ َل َّنا َ َ
ق بَاب ٔ َل َٓإٔى َّ َضا َم ِل ٌُوى َ ْة
ََ ِر ٔ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،انب لیعہ ،ییحی انب ،ازرہ ،امعر نب دعس ،رضحت اوباصحل افغری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع رہشؽ
ےکرقبیےسسگرےافرآپاجرےہےھتاےنتںیمؤمذؿرصعیکاذاؿدےنیےکےیلآایبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساس

رس زنیم ےس لکن ےئگ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومذؿ وک مکح دای اس ےن ریبکت یہک بج امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت رفامای
ریمے بیبح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک عنم رفامای ےہ ربقاتسؿ ںیم امنز ےس افر عنم رفامای رسزنیم ابلب ںیم امنز
زپےنھےسویکہکنہکفہتنعلیکیئگےہ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،انبلیعہ،ییحیانب،ازرہ،امعرنبدعس،رضحتاوباصحلافغری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فہاقمامتاہجںامنززپانھاجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 489

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہب ،یحٌی بً ازہز ،ابً لہيٌہ ،ححاد بً طساز ،ابوػالح ،حرضت ًلی

يٌ َة ًَ ًِ ا ِل َححَّا ٔد بِ ًٔ َط َّساز ٕ ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ِزصَ َز َوابِ ًُ لَض ٔ َ

اٌ َٓ َل َّنا بَ َز َز
خ َد َمک َ َ
ا ِلَِٔٔار ِّٔی ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ب ٔ َن ٌِى َی ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َزا ُو َز َٗا َل َٓ َل َّنا َ َ

ادمحنباصحل،انبفبہ،یحینبازرہ،انبہعیہل،اجحجنبدشاد،اوباصحل،رضحتیلعےسایسرطحرفاتیرکےتںیہرگماسںیم
ظفلربزےکاجبےئرخجےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ییحینبازرہ،انبہعیہل،اجحجنبدشاد،اوباصحل،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فہاقمامتاہجںامنززپانھاجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 490

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،مشسزً ،بسالواحس ،حناز ،مشسزً ،نزو بً یحٌی  ،حرضت ابوسٌيس خسری

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی فٔی َحسٔیثٔطٔ ٓ ٔ َامی یَ ِح َش ُب ًَ ِن ْزو إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َل ُم َ

َو َس َّل َه َٗا َل اْلِ َ ِر ُق ک ُ ُّل َضا َم ِشحٔ ْس إ ٔ ََّل ا ِل َح َّن َاو َوا ِل َن ِ٘ب َ َر َة

ومیس نب اامسلیع ،دسمد ،دبعاولادح ،امحد ،دسمد ،رمعف نب ییحی ،رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای افر ومٰیس ےن اینپ دحثی ںیم اہک رمعف اک ایخؽ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وپری زنیم

امنزیکہگجےہوساےئامحؾافرربقمہےک
رافی  :ومیسنبالیعمس،دسمد،دبعاولادح،امحد،دسمد،رمعفنبییحی،رضحتاوبدیعس یری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افوٹنںےکرےنہیکہگجرپامنززپےنھیکاممتعن
ابب  :امنزاکایبؿ
افوٹنںےکرےنہیکہگجرپامنززپےنھیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 491

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنعً ،بساہلل بً ًبساہلل ًبسالزحنً بً ابی ليلی ،حرضت بً ًازب رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ الزَّاز ِّٔی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔفٔی َم َبارٔ ٔک ِاْلٔب ٔ ٔل َٓ َ٘ا َل ََل ُا َؼ ُّلوا
ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
فٔی َم َبارٔ ٔک ِاْلٔب ٔ ٔل َٓإٔى َّ َضا ٔم ًِ َّ
الظ َياكٔی ٔن َو ُسئ ٔ َل ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔفٔی َم َزاب ٔ ٔف ا ِل َِ َي ٔه َٓ َ٘ا َل َػ ُّلوا ٓ َٔيضا َٓإٔى َّ َضا بَ َز َْ ٛة

امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع ،دبعاہللنبدبعاہللدبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتنب اعزبریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز زپےنھ ےک قلعتم وساؽ ایکایگ وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رفامای افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپ امنز تم زپوھ ویکہکن فہ رشری افر رسشک وہےت ںیہ رھپ رکبویں ےک رےنہ یک ہگج ےک قلعتم
وساؽوہاوترفامایفاہںامنززپھےتکسوہویکہکنفہربتکیکہگجےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبدبعاہللدبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زلےکوکامنززپےنھاکبکمکحایکاجےئ
ابب  :امنزاکایبؿ
زلےکوکامنززپےنھاکبکمکحایکاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 492

راوی  :محنس بً ًيسی ،ابً كباَ ،ابزاہيه بً سٌسً ،بسالنلک ،بً ربيٍ بً سبرہ ،سبرہ بً مٌبس جَىی

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ ًَ َّ
اللبَّا َٔ َح َّسث َ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ال َّزبٔي ٍٔ بِ ًٔ َسب ِ َر َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
َاَضبُو ُظ
ْش ٔسئی َن ٓ ِ ٔ
َج ِّسظ ٔ َٗا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُمزُوا الؼَّ ٔي َّی بٔالؼَّ ََلة ٔ إٔذَا بَ َل َّ َس ِب ٍَ ٔسئی َن َوإٔذَا بَ َل َّ ًَ ِ َ
ًَل َِي َضا
دمحمنبٰیسیعانبقابع،اربامیہنبدعس،دبعاکلمل،نبرعیبنبربسہ،ربسہنبدبعمینھج ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای بج زلاک است اسؽ اک وہاجےئ وت اوکس امنز زپےنھ یک اتدیک رکف افر بج دس اسؽ اک وہاجےئ وت امنز ہن زپےنھ رپ
اوکسامرف
رافی  :دمحمنبیسیع،انبقابع،اربامیہنبدعس،دبعاکلمل،نبرعیبنبربسہ،ربسہنبدبعمینھج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
زلےکوکامنززپےنھاکبکمکحایکاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 493

راوی  :مومل بً ہظاو ،اسنٌيل ،سواز ،ابوحنزہ ،ابوزاؤز ،سوار ،بً زاؤز ابوحنزہً ،بساہلل بً ًنزوبً الٌاؾ رضی اہلل
ًيہ

ل ًَ ًِ َس َّوارٕ ََبٔی َح ِنزَ َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوص َُو َس َّوا ُر بِ ًُ َزا ُو َز ََبُو
ل بِ ًُ صٔظَ او ٕ َي ٌِىٔی ا ِل َي ِظ ُ ٔ
رک َّی َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
َح ِنزَ َة ا ِل ُنزَن ٔ ُّی الؼَّ ی ِ َرف ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُمزُوا ََ ِو ََل َز ُِ ٛه
ْش َو َ َِّفُٗوا بَ ِي َي ُض ِه فٔی ا ِل َن َـا ٔج ٍٔ
اَضبُوص ُِه ًَل َِي َضا َوص ُِه ََبِ َيا ُئ ًَ ِ ٕ
بٔالؼَّ ََلة ٔ َوص ُِه ََبِ َيا ُئ َس ِب ٍٔ ٔسئی َن َو ِ ٔ

وملمنباشہؾ،اامسلیع،وساد،اوبزمحہ،اوبداؤد،وسار،نبداؤداوبزمحہ،دبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ افالد وک امنز زپےنھ اک مکح دف بج فہ است ربس ےک وہ اجںیئ افر بج دس ربس
وہاجںیئوتامنزہنرپےنھرپاوکن امرف افراےکنرتسبیھباگلرکدف رتسباگلرکےناکمکحامنزہنزپےنھرپزساےکوطررپںیہنےہہکلب
ہیاکیلقتسممکحےہ
رافی  :وملمنباشہؾ،الیعمس،وساد،اوبزمحہ،اوبداؤد،وسار،نبداؤداوبزمحہ،دبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

زلےکوکامنززپےنھاکبکمکحایکاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 494

راوی  :زہیر بً رحب ،وٛيٍ ،زاؤز ،بً سوار ،ابوحنزہً ،نزو بً طٌيب ،زاؤز بً سوار مزنی

رح ٕب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَىٔی َزا ُوزُ بِ ًُ َس َّوارٕ ا ِل ُنزَن ٔ ُّی بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َو َزا َز َوإٔذَا َز َّو َد ََ َح ُس ُِ ٛه َخاز ٔ َمطُ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
اسنٔطٔ َو َر َوی ًَ ِي ُط ََب ُو َزا ُو َز َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی
وٌ ُّ َّ
ًَ ِب َس ُظ ََ ِو ََ ٔجی َر ُظ َٓ ََل َی ِي ُو ِز إلٔ َی َما ُز َ
الز َِ ٛب ٔة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوص َٔه َؤٛي ٍْ فٔی ِ
الرسة ٔ َوٓ َِو َُّ ٚ
َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث َٓ َ٘ا َل َح َّسثَ َيا ََبُو َح ِنزَ َة َس َّو ْار الؼَّ ی ِ َرف ٔ ُّی

زریہنبرحب،فعیک،داؤد،نبوس ار،اوبزمحہ،رمعفنببیعش،داؤدنبوسارشمینایسدنسف ینعےکاسھترفاتیرکےتںیہاںیمس
ہیااضہفےہہکبجمتںیمےسوکیئاینپابدنیاکاکنحیسکالغؾایاریجےسرکدےوترھپایکسانػےکےچینافرےنٹھگےسافرپکتےک
ہصح رپ اگنہ ہنڈاےل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فعیک وک داؤد نب وسمار ےک انؾ ںیم اغمہطل وہ ایگ ےہ (حیحص وسار نب داؤد ےہ) افر اوبداؤد
ایطیسلےنہیدحثیاسےسرفاتییکےہوتاسےناہکاوبزمحہوسارریصیف
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،داؤد،نبوسار،اوبزمحہ،رمعفنببیعش،داؤدنبوسارشمین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
زلےکوکامنززپےنھاکبکمکحایکاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 495

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،ہظاو بً سٌس ،مٌاذ بً ًبساہلل بً خبيب ،حرضت ہظاو بً سٌس رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی ُم ٌَاذُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُخب َ ِيبٕ
َک ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ا ِل ُح َضىٔ ُّی َٗا َل َز َخ ِل َيا ًَل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل َٔل ِم َزََتٔطٔ َمًَی ي َُؼل ِّی الؼَّ ٔي ُّی َٓ َ٘ال َِت ک َ َ
اٌ َر ُج ْل ٔم َّيا یَ ِذ ُ ُ
رع َٖ َینٔي َي ُط ٔم ًِ ٔط َنالٔطٔ ٓ َُنزُو ُظ بٔالؼَّ ََلة ٔ
َو َس َّل َه ََى َّ ُط ُسئ ٔ َل ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َل إٔذَا َ َ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،اشہؾ نب دعس ،اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ ،رضحت اشہؾ نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ
اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ ینہج ےک اپس ےئگ اوہنں ےن اینپ ویبی ےس وپاھچ ہک زلےک وک بک امنز زپینھ اچےئیہ؟وت فہ وبےل مہ ںیم
ےساکی صخشایبؿرکات اھتہک یہیوساؽروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےس ایکایگ اھت وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای اھت ہک
بجہچباےنپداںیئافرابںیئاہھتںیمزیمترکےنےگلوتاوکسامنززپےنھاکمکحدف
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اشہؾنبدعس،اعمذنبدبعاہللنببیبخ،رضحتاشہؾنبدعسریضاہللہنع

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

اذاؿیکادتبائ
ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکادتبائ

جلس  :جلس اول

حسیث 496

راوی ً :باز بً موسی ،زیاز بً ایوبً ،باز ،ہظيه ابوبْش ،حرضت ابوًنیربً اىص رضی اہلل ًيہ

وب َو َحس ُ
ٔیث ًَبَّاز ََٕ َت ُّه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ ََبٔی بٔ ِْشٕ َٗا َل زٔ َیا ْز ََ ِخب َ َرىَا ََبُو
َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ ُم َ
وسی ا ِل ُد َّتل ٔ ُّی َوزٔیَازُ بِ ًُ ََ ُّی َ
ٕ َی ِح َن ٍُ
بٔ ِ ٕ
ْش ًَ ًِ ََبٔی ًُ َنی ِر ٔبِ ًٔ ََى َ ٕص ًَ ًِ ًُ ُنو َم ٕة َل ُط ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َل اصِ َت َّه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لٔلؼَّ ََلة ٔ َِ ٛي َ
َک َلطُ
اض ل ََضا َٓ٘ٔي َل َلطُ ا ِن ٔؼ ِب َرایَ ّة ً ٔ ِي َس حُ ُـورٔ الؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا َرََ ِوصَا آذ ٌََ َب ٌِ ُـ ُض ِه َب ٌِ ّـا َٓل َِه ي ٌُِحٔ ِبطُ ذَل ٔ َ
ال َّي َ
ک َٗا َل ٓ َُذ ٔ َ
ا ِل ُ٘ ِي ٍُ َي ٌِىٔی َّ
ُوض َٓ َ٘ا َل
الظ ُّب َور َو َٗا َل زٔیَا ْز َط ُّب ُ
ور ا ِل َي ُضوز ٔ َٓل َِه ي ٌُِحٔ ِب ُط ذَل ٔ َ
َک َل ُط ال َّياٗ ُ
ک َو َٗا َل ص َُو ٔم ًِ ََ ِمز ٔا ِل َي ُضوز ٔ َٗا َل ٓ َُذ ٔ َ
ْص َٖ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِسٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ َربِّطٔ َوص َُو ُم ِض َت ٌّه ل ٔ َض ِّه َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأُر َٔی
ص َُو ٔم ًِ ََ ِمز ٔال َّي َؼ َاری َٓا ِن َ َ
اٌ
َاٌ فٔی َم َيا ٔمطٔ َٗا َل َٓ َِ َسا ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َل َل ُط َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ل ََبی ِ َن ىَائ ٕٔه َو َي ِ٘وَ َ
اْلِ َذ َ

إٔذِ ََ َتانٔی آ ٕ
یً یَ ِو ّما َٗا َل ث ُ َّه
ْٔش َ
ک ََٓ َٜت َن ُط ً ِ ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َٗ ِس َرآ ُظ َٗ ِب َل ذَل ٔ َ
اٌ ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
َاٌ َٗا َل َوک َ َ
ت َٓأ َ َرانٔی اْلِ َذ َ

َاس َت ِح َي ِي ُت َٓ َ٘ا َل
ََ ِخب َ َر ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َل ُط َما َم َي ٌَ َ
ک ََ ٌِ تُ ِدب ٔ َرنٔی َٓ َ٘ا َل َس َب َ٘ىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِ ٕس ٓ ِ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا ب ٔ ََل ُل ٗ ُِه َٓاى ِ ُوزِ َما یَأ ِ ُمزُ َک بٔطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِ ٕس َٓآ ٌَِ ِل ُط َٗا َل َٓأ َ َّذ ٌَ ب ٔ ََل ْل َٗا َل ََبُو بٔ ِْشٕ
يـا َل َح ٌَ َلطُ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َمز ٔ ّ
َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ََبُو ًُ َنی ِر ََٕ ٌَّ اْلِ َ ِن َؼ َار َتزًُِ ُه ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َزیِ ٕس ل َِو ََل ََىَّطُ ک َ َ
َو َس َّل َه ُم َؤ ِّذىّا
ابعدنبومیس،زایدنباویب،ابعد،میشہاوبرشب،رضحتاوبریمعنباسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپاچچےسانس
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن امنز اک اامتہؾ ایک ینعیاس ابت اک ہکامنز ےک ےیلولوگں وک ےسیک عمج ایک اجےئ اس ےن اہک ہک
امنز ےکفتق اکی ڈنھجا دنلب رک دای اجےئ وج اوکسدےھکی اگ فہ دفرسے وک ربخ رک دے اگ نکیل ہی یوجسی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
دنسپ ہن آیئ یسک ےن اہکہک اکی رناھگنس ونبا ےئجیل ےسیج وہیدویں ےک اہیں وہات ےہ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اوکس یھب دنسپ ہن ایک
افر رفامای ہی وت وہیدویں اک رطہقی ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انوقس اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی

اصنریاکرطہقیےہ(اسوغر فرکفںیمسلجممتخوہیئگ)افر دبعاہللنبزدیرھگفاسپوہےئگنکیلفہ یھباسرکفںیم رےہسجںیم
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت سپ وخاب ںیم اوکن اذاؿ انسدی یئگ رافی ےتہک ںیہ ہک اےلگ دؿ حبص وک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکاےنپوخابےسابربخایکافراہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیموخابافردیبارییکیساحتلںیماھتاکیصخش
آایافراسےنےھجماذاؿاھکسیئرافیےتہکںیہہکرمعنبااطخلبریض اہللہنعیھباسےسےلہپاذاؿوکوخابںیمدھکیےکچےھترھپ
سیبدؿکت فہاپھچےئرےہ افر(دبعاہللنبزدیےکدعب) اانپوخابیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکآپیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن وپاھچ ںیہمت وخاب ایبؿ رکےن ےس سک زیچ ےن رفک راھک اھت اوہنں ےن وجاب دای ہک دبعاہلل نب زدی ےن ھجم ےس ےلہپ
وخابایبؿرکدایاسےیلاےکسدعبایبؿرکےنںیمےھجمرشؾوسحمسوہیئبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےالبؽریض
اہلل ہنع اوھٹ افر سج رطح دبعاہلل نب زدی اتبےت اجںیئ مت اس رطح رکےت اجؤ سپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن اذاؿ دی اوبرشب
ےتہک ںیہہکھجمےساوبریمع ےن ےنایبؿ ایکہکااصنر اک ایخؽہی اھتہکارگاسدؿدبعاہللنبزدی امیبرہن وہےت وتروسؽاہلل یلصاہلل
ہیلعفآہلفملساںیہنوکؤمذؿرقمررفامےت
رافی  :ابعدنبومیس،زایدنباویب،ابعد،میشہاوبرشب،رضحتاوبریمعنباسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿاکرطہقی
ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :محنس بً ميؼور ،يٌ٘وب ،محنس بً اسح ،ٙمحنس بً ابزاہيه بً حارث ،محنس بً ًبساہلل بً زیس ،بً
ًبسربہ ،حرضت ًبساہلل بً زیس رضی اہلل ًيہ

وب َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ ُّ
اللوس ُّٔی َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
ِم ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس َربِّطٔ َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِ ٕس َٗا َل َل َّنا ََ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ
ا ِل َحار ٔٔث الت ِي ٔ ُّ

ُوسا فٔی َیسٔظ ٔ
ض ل ٔ َح ِن ٍٔ الؼَّ ََلة ٔك َ َ
اٖ بٔی َوََىَا ىَائ ْٔه َر ُج ْل َی ِحنٔ ُ
ض ي ٌُِ َن ُ
رض َب بٔطٔ لٔل َّيا ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔال َّياُٗو ٔ
ل ىَاٗ ّ
ل ل ٔ ُي ِ َ

ک ًَل َی َما ص َُو َخی ِ ْر ٔم ًِ
ُوض َٗا َل َو َما َا ِؼ َي ٍُ بٔطٔ َٓ ُ٘ل ُِت ى َ ِس ًُو بٔطٔ إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََ َٓ ََل ََ ُز ُّل َ
َٓ ُ٘ل ُِت َیا ًَ ِب َس اہللٔ ََ َتبٔي ٍُ ال َّياٗ َ
ک َٓ ُ٘ل ُِت َلطُ بَل َی َٗا َل َٓ َ٘ا َل َا ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ
ذَل ٔ َ

ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔ وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح وَ َّی ًَل َی
ِ
َّ
خ ًَىِّی َُی ِ َر َبٌٔي ٕس ث ُ َّه َٗا َل َو َا ُ٘و ُل إٔذَا ََ َٗ ِن َت الؼَّ ََل َة اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ
ا ِلٔ َََلحٔ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََل إ ٔ َل َط إَٔل اہللُ َٗا َل ث ُ َّه ا ِس َتأ َ َ
ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ
اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َٓ َل َّنا ََ ِػ َب ِح ُت ََ َت ِي ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ب ٔ َنا َرََیِ ُت َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َضا َلزُ ِؤ َیا
ک َٓ ُ٘ ِن ُت َم ٍَ ب ٔ ََل ٕل َٓ َح ٌَل ُِت َ ُ ِل٘ٔيطٔ
َح ٌّ ٙإ ٔ ٌِ َطا َئ اہللُ َٓ ُ٘ ِه َم ٍَ ب ٔ ََل ٕل َٓأ َ ِل ًَٔ ٙل َِيطٔ َما َرََیِ َت َٓ ِل ُي َؤ ِّذ ٌِ بٔطٔ َٓإٔى َّ ُط ََى ِ َسی َػ ِو ّتا ٔم ِي َ

ک بٔا ِل َح ِّ ٙیَا
َِخ َد یَحُ ُّز رٔ َزائ َ ُط َو َي ُ٘و ُل َو َّال ٔذی َب ٌَ َث َ
ک ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
ًَل َِيطٔ َویُ َؤ ِّذ ٌُ بٔطٔ َٗا َل ٓ ََشنٔ ٍَ ذَل ٔ َ
اب َوص َُو فٔی بَ ِيتٔطٔ ٓ َ َ
َر ُسو َل اہللٔ َل َ٘ ِس َرََیِ ُت ٔم ِث َل َما َرََی َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل ٔ َّلطٔ ا ِل َح ِن ُس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص ََ ٜذا رٔ َوا َی ُة

الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َزیِ ٕس و َٗا َل ٓ ٔيطٔ ابِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ

ََ ِٛبَرُ و َٗا َل َم ٌِ َن ْز َویُوى ُُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ٓ ٔيطٔ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ل َِه یُ َث ِّي َيا

دمحمنب وصنمر،وقعیب،دمحم نبااحسؼ،دمحمنباربامیہنباحرث،دمحم نبدبعاہللنبزدی ،نبدبعرہب،رضحتدبعاہلل نب زدیریض
اہللہنع ےسرفاتیےہہک بجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنامنزےک ےیلعمجرکےن یکاخرطانوقسانبےناک مکحدای وت ںیم ےن
وخاب ںیم اکیصخش وکداھکی سج ےکاہھت ںیم انوقس اھت ںیم ےناس ےس وپاھچ اےدنبہ  یا وت اےس  ےچی اگ؟ اس ےن اہک وت ااکس ایک
رکےاگ؟ںیمےناہکمہاسےکذرہعیولوگںوکامنزےکےیلالبایرکںیےگاسےناہکوتایکںیممتوکفہرطہقیہناتبدفںوجاسےس
ہٰلا ِ َّلاہللاَشھ َُداَؿ َل اِہٰلَ ا ِ َّلاہللاَشھ َُد ا ََّؿ
َک اَشھ َُد اَؿ َل ا ِ َ
َکاَہللا ِ َ ر
َکاَہللا ِ َ ر
َک اَہللا ِ َ ر
رتہب ےہ ںیمےن اہکویکں ںیہناس ےناہک وہکاَہللا ِ َ ر
وُسؽ اہلل َاشھ َُد ا ََّؿ ُ َ َّ
ُ َ َّ
ح َ ََع الفَ َل ِح َ َّ
ح َ ََع ال َضلوو ِة َ َّ
ح َ ََع ال َضلوو ِة َ َّ
وُسؽ اہلل َ َّ
َک َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل رھپ فہ
َک اَہلل ا ِ َ ر
ح َ ََع الفَ َل ِح اَہلل ا ِ َ ر
حا َر ُ
حا َر ُ
َک اَشھ َُد اَؿ َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل اَشھ َُد ا ََّؿ ُ َ َّ
حا
َک اَہلل ا ِ َ ر
صخش ےھچیپ ٹہ ایگ رگم دفر ںیہن ایگ افر اہک بج وت امنز ےک ےیل ڑھکا وہ وت ہی ےہک اَہلل ا ِ َ ر
ح َ ََعال َضلوو ِة َ َّ
وُسؽاہلل َ َّ
َک َلاِہٰلَا ِ َّلاہلل سپبجحبصوہیئوتںیمآپ
َکاَہللا ِ َ ر
ماٰولصلةاَہللا ِ َ ر
مال َّضلووةدَق َق َ ِ
ح َ ََعالفَ َل ِحدَق َق َ ِ
َر ُ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہاافروجوخابںیمےنداھکیاھتایبؿرکدایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالبہبش
ہی وخا ب اچس ےہ ااشنء اہلل مت البؽ ےکاسھت ڑھکے وہ اجؤ افر وج مت ےنوخاب ںیمداھکی افر انس ےہفہ اتبےت اجؤ البؽ اذاؿ دںی ےگ
ویکہکنایکنآفازمتےسزایدہدنلبےہسپںیمالبؽےکاسھتڑھکاوہایگںیماوکناتباتاجاتاھتافرفہاذاؿدےتیاجےتےھترافیاکایبؿ
ےہہکبج رمعنبااطخلبریضاہللہنعےنہیاذاؿینسوتفہاےنپرھگںیمےھتفہاینپاچدر ےتٹیسھوہےئافرہیےتہکوہےئرھگےسابرہ
ےلکن ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچس ربمغیپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس انب رک  ثوعث رفامای ےہ ںیم ےن یھب وخاب ںیم ااسی یہداھکی ےہ ہی نس رک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایرکش اہلل یہ ےک

ےیلےہاوبداؤدےتہکںیہہکایسییہرفاتیزرہییکوباہطسدیعسنبابیسملدبعاہلنبزدیےسےہافراںیمسانبااحسؼےنزرہی
َک افر اوکس
َک اَہلل ا ِ َ ر
َک افر رمعم ف ویسن ےن زرہی ےک وحاہل ےس لقن ایک اَہلل ا ِ َ ر
َک اَہلل ا ِ َ ر
َک اَہلل ا ِ َ ر
َک اَہلل ا ِ َ ر
ےک وحاہل ےسلقن ایک اَہلل ا ِ َ ر
ںیہندرہاای
رافی  :دمحمنبوصنمر،وقعیب،دمحمنباقحس،دمحمنباربامیہنباحرث،دمحمنبدبعاہللنبزدی،نبدبعرہب،رضحتدبعاہللنبزدی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 498

راوی  :مشسز ،حارث ،بً ًبيس ،محنس بً ًبسالنلک بً ابی محذورہ ،حرضت ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ

ور َة ًَ ًِ ََب ٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل ُٗل ُِت َیا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ا ِل َحار ُٔث بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ََبٔی َم ِح ُذ َ
َر ُسو َل اہللٔ ًَ ِّل ِنىٔی ُس َّي َة اْلِ َذَا ٌٔ َٗا َل ٓ ََن َشحَ ُم َ٘ َّس َو َرَِسٔی َو َٗا َل َا ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ َت ِز َٓ ٍُ ب ٔ َضا
ک ث ُ َّه َا ُ٘و ُل ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل
َػ ِو َت َ
ک ب ٔ َّ
الظ َضا َزة ٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا
ک ث ُ َّه َت ِز َٓ ٍُ َػ ِو َت َ
اہللٔ َت ِدٔ ُٔف ب ٔ َضا َػ ِو َت َ

اٌ َػ ََلةُ
َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح َٓإ ٔ ٌِ ک َ َ
الؼ ِبحٔ ُٗل َِت الؼَّ ََلةُ َخی ِ ْر ٔم ًِ ال َّي ِوو ٔالؼَّ ََلةُ َخی ِ ْر ٔم ًِ ال َّي ِوو ٔاہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ
ُّ

دسمد،احرثنبدیبع،دمحمنبدبعاکلملنبایبذحمفرہ،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےس رعض ایکہکےھجماذاؿاکرطہقیاھکس دےئیجیآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنریمےرسرپ آےگیک اجبناہھت
َکرھپآہتسہےسدفرمہبتاَشھ َُداَؿ َلا ِہٰلَا ِ َّلاہللافردفرمہبتاَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
حا
َکاَہللا ِ َ ر
َکاَہللا ِ َ ر
َکاَہللا ِ َ ر
ریھپاافررفامایےلہپآبفازدنلباَہللا ِ َ ر
ح َ ََع ال َضلووة دف رمہبت َ َّ
وُسؽ اہلل افر رھپ دنلب آفاز ےس دفونں ےملک درہاؤ افر َ َّ
ح َ ََع الفَ َل ِح دف رمہبت وہک افر ارگ حبص یک اذاؿ وہ وت دف
َر ُ
ل َضل َ ِ
م َّ
َک َلاِہٰلَا ِ َّلاہلل
َکاَہللا ِ َ ر
الوؾوہکرھپاَہللا ِ َ ر
رمہبتا ّ وو ُة ُ ر
خّ َ
رافی  :دسمد،احرث،نبدیبع،دمحمنبدبعاکلملنبایبذحمفرہ،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 499

راوی  :حشً بً ًلی ،ابوًاػه ًبسالززا ،ٚابً جزیخً ،ثناٌ بً سائب ،او ًبسالنلک بً ابی محذورہ ،حرضت
ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه َو ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ًِ ًَ ٚابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َّ
الشائ ٔٔب ََ ِخبَرَنٔی ََبٔی َوَ ُ ُّو
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
ور َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو َص َذا ا ِل َدبَر ٔ َوٓ ٔيطٔ الؼَّ ََلةُ َخی ِ ْر ٔم ًِ
ور َة ًَ ًِ ََبٔی َم ِح ُذ َ
ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ََبٔی َم ِح ُذ َ
الؼ ِبحٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث ُم َش َّسز ٕ ََبِی َ ُن َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٗا َل َو ًَ َّل َنىٔی ِاْل ٔ َٗا َم َة
ال َّي ِوو ٔ الؼَّ ََلةُ َخی ِ ْر ٔم ًِ ال َّي ِوو ٔ فٔی اْلِ ُول َی ٔم ًِ ُّ

َم َّز َتی ِ ٔن َم َّز َتی ِ ٔن اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ
ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ و َٗا َل
ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ٚوإٔذَا ََ َٗ ِن َت َٓ ُ٘ل َِضا َم َّز َتی ِ ٔن َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ ََ َسنٔ ٌِ َت َٗا َل َٓک َ َ
اٌ ََبُو َم ِح ُذ َ
ور َة ََل َی ُحزُّ
فٗ َُضا ْٔلَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َشحَ ًَل َِي َضا
ىَ ٔ
اػ َي َتطُ َو ََل َي ِ ُ
نسح نب یلع ،اوباعمص دبعارلزاؼ ،انب رججی ،امثعؿ نب اس ب ،اؾ دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ ،رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل ہنع ےس
ل َضل َ ِ
م َّ
الوؾ(دفرمہبت)حبصیک یلہپ
یہیرفاتییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیدفرسیدنسےسرمفیےہاسںیمےہا ّ وو ُة ُ ر
خّ َ
اذاؿںیمےہ(ینعیہیاافلظااقتمںیمںیہنہکلباذایہںیمےہکاجںیئےگ)اوبداؤدےتہک ںیہہکدسمدیکرفاتیزایدہفاحضےہاس
َکدف رمہبتانہکاھکسایاَشھ َُداَؿ َلاِہٰلَا ِ َّلاہللدفرمہبت
َکاَہللا ِ َ ر
ںیماوبذحمفرہرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماَہللا ِ َ ر
اَشھ َُد ا ََّؿ ُ َ َّ
ح َ ََع ال َضلووة دف رمہبت َ َّ
وُسؽ اہلل دف رمہبت َ َّ
ہٰل ا ِ َّل اہلل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک
َک َل ا ِ َ
َک اَہلل ا ِ َ ر
ح َ ََع الفَ َل ِح دف رمہبت اَہلل ا ِ َ ر
حا َر ُ
دبعارلزاؼ ےن اہکہک بج امنز ےک ےیل ریبکتےہک وتامتؾ املکت وکدف دف رمہبت زپھ افردف رمہبت دق اقتم اٰولصلة ہہک ایک وت ےن ایھچ
رطحنسایل؟(اسبح ےتہکںیہ)ہکاوبذحمفرہ اےنپاشیپین ےکابؽہنرتکفاےت ےھتافر ہن امگنرکےتےھتویکہکنآپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنایسہگجاہھتریھپااھت
رافی  :نسح نب یلع ،اوباعمص دبعارلزاؼ ،انب رججی ،امثعؿ نب اس ب ،اؾ دبعاکلمل نب ایب ذحمفرہ ،رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 500

راوی  :حشً بً ًلیًٔ ،اٌ ،سٌيس ،بً ًامز ،ححاد ،حرضت ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ

َّاد َوا ِل َن ٌِى َی َواح ْٔس َٗالُوا َح َّسثَ َيا صَ َّن ْاو َح َّسثَ َيا ًَا ٔم ْز اْلِ َ ِح َو ُل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َو َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ َو َحح ْ
َاٌ أ ِش ٍَ
ور َة َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ َّل َن ُط اْلِ َذ َ
ول ََ ٌَّ ابِ ًَ ُم َحی ِرٔیز ٕ َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ ََبَا َم ِح ُذ َ
َح َّسثَىٔی َمُ ِٜح ْ

ْش َة کَل ٔ َن ّة اْلِ َذَا ٌُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط
ْش َة کَل ٔ َن ّة َو ِاْل ٔ َٗا َم َة َس ِب ٍَ ًَ ِ َ
ًَ ِ َ
إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ

ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح اہللُ ََ ِٛبَرُ
اہللُ ََ ِٛبَرُ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِاْل ٔ َٗا َم ُة اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس
ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ َٗ ِس
ور َة
َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ٛذا فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ ف ٔی َحسٔیثٔ ََبٔی َم ِح ُذ َ

نسحنبیلع،افعؿ،دیعس،نباعرم،اجحج،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکن
َک اَشھ َُد اَؿ َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل
َک اَہلل ا ِ َ ر
َک اَہلل ا ِ َ ر
َک اَہلل ا ِ َ ر
اذاؿ ںیم سیب ےملک اھکسےئ افر ااقتم ےک رتسہ اذاؿ ےک املکت ویں ےھت اَہلل ا ِ َ ر

ح َ ََعالفَ َل ِح َ َ َ
وُسؽاہللاَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
اَشھ َُداَؿ َلاِہٰلَا ِ َّلاہللاَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
ح َ ََعال َضلوو ِة َ َّ
ح َ ََعال َضلوو ِة َ َّ
وُسؽاہلل َ َّ
َکر
ح ََعالفَ َل ِحاَہللا ِ َ
ّ
حا َر ُ
حا َر ُ
ہٰلا ِ َّلاہللاَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
وُسؽ
ہٰلا ِ َّلاہلل َاشھ َُداَؿ َلا ِ َ
َکاَشھ َُداَؿ َلا ِ َ
َکاَہللا ِ َ ر
َکاَہللا ِ َ ر
َکاَہللا ِ َ ر
َک َلاِہٰلَا ِ َّلاہللاملکتااقتماَہللا ِ َ ر
اَہللا ِ َ ر
حا َر ُ
اہلل اَشھ َُد ا ََّؿ ُ َ َّ
ح َ ََع الفَ َل ِح َ َّ
ح َ ََع ال َضلوو ِة َ َّ
ح َ ََع ال َضلوو ِة َ َّ
وُسؽ اہلل َ َّ
َک اَہلل
م اٰولصلة اَہلل ا ِ َ ر
م ال َّضلووة دَق َق َ ِ
ح َ ََع الفَ َل ِح دَق َق َ ِ
حا َر ُ
ہٰلا ِ َّلاہللایسرطحایکناتکبںیمدحثیاوبذحمفرہےکذلیںیموموجدےہ
َک َلا ِ َ
ا َِ ر

رافی  :نسحنبیلع،افعؿ،دیعس،نباعرم،اجحج،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 501

راوی  :محنس بً بظار ،ابوًاػه ،ابً جزیخ ،ابً ًبسالنلک بً ابی محذورہً ،بسالٌزیز ،ابً مَحیز ،حرضت
ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
ور َة َي ٌِىٔی ًَ ِب َس ا ِل ٌَزٔیز ٔ
اػ ٕه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ََبٔی َم ِح ُذ َ
ہلل
یً ص َُو ب ٔ َي ِٔ ٔشطٔ َٓ َ٘ا َل ُٗ ِل ا ُ
ور َة َٗا َل ََ ِل َقی ًَل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّتأِذ ٔ َ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ُم َحی ِرٔیز ٕ ًَ ًِ ََبٔی َم ِح ُذ َ
ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ
ک ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ
ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ َم َّز َتی ِ ٔن َم َّز َتی ِ ٔن َٗا َل ث ُ َّه ِار ٔج ٍِ ٓ َُن َّس ٔم ًِ َػ ِوت ٔ َ

ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح اہللُ ََ ِٛبَرُ
اہللُ ََ ِٛبَرُ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ
دمحمنباشبر،اوباعمص،انب رججی،انبدبعاکلملنبایب ذحمفرہ،دبعازعلسی،انبرحمسی ،رضحتاوبذحمفرہریضاہلل ہنعےسرفاتی
َک(اچررمہبت)اَشھ َُد
ہکذباتوخدآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماذاؿاھکسیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہہکاَہللا ِ َ ر
ہٰلا ِ َّلاہلل(دفرمہبت)اَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
وُسؽاہلل(دفرمہبت)اؿ املکتوکدفابرہدنلبآفازےسرھپدریہا(ینعیاہشدنیتاچررمہبت)
اَؿ َلا ِ َ
حا َر ُ
ح َ ََعال َضلوو ِة(دفرمہبت) َ َّ
َ َّ
ہٰلا ِ َّلاہلل(اکیرمہبت)
َک(دفرمہبت) َلا ِ َ
ح َ ََعالفَ َل ِح(دفرمہبت)اَہللا ِ َ ر
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،انبرججی،انبدبعاکلملنبایبذحمفرہ،دبعازعلسی،انبرحمسی،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 502

راوی  :نٔيلی ،ابزاہيه بً اسنٌيل بً ًبسالنلک بً ابی محذورہً ،بسالنلک ابی محذورہ ،حرضت ابومحذورہ رضی اہلل
ًيہ

ور َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َج ِّسی ًَ ِب َس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًَ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ََبٔی َم ِح ُذ َ
رحّٓا اہللُ ََ ِٛبَرُ
ور َة َي ُ٘و ُل ََ ِل َقی ًَل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اْلِ َذ َ
َک ََىَّطُ َسنٔ ٍَ ََبَا َم ِح ُذ َ
َم ِح ُذ َ
رحّٓا َ ِ
َاٌ َ ِ
ور َة َی ِذ ُ ُ
اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا
َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی

اٌ َي ُ٘و ُل فٔی ا ِل َٔ ِحز ٔالؼَّ ََلةُ َخی ِ ْر ٔم ًِ ال َّي ِوو ٔ
ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ َٗا َل َوک َ َ

نف
بلی،اربامیہنباامسلیعنبدبعاکلملنبایبذحمفرہ،دبعاکلملایبذحمفرہ،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنعےسرفاتیہکروسؽ

َکر(اچررمہبت)اَشھ َُداَؿ َل اِہٰلَا ِ َّلاہلل(دفرمہبت)
یلصاہللہیلع فآہل فملس ےن ےھجماکیاکیرحػ رک ےکاذاؿاھکسیئ ےہینعیاَہللا ِ َ
وُسؽاہلل(دف رمہبت)اَش َھ ُداَؿ َل اِہٰلَا ِ َّلاہلل (دف رمہبت)اَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
اَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
وُسؽاہلل(دفرمہبت) َ َّ
ح َ ََعال َضلوو ِة (دفرمہبت)
حا َر ُ
حا َر ُ
ل َضل َ ِ
م َّ
ّ
َ َّ
الوؾ(دففرمہبت)ےتہکےھت اؿامتؾرفاتیںیماہشدںیتاچررمہبتذموکرےہ
ح َ ََعالفَ َل ِح(دفرمہبت)افررجفںیما ّ وو ُة ُ ر
خ َ
ہی وشاعف اک دتسمؽےہ اؿ ےکاہیں رتعیج الضف ےہ یکسج تقیقح ہی ےہہکاہشدںیت ےلہپ آہتسہ افر رھپدنلبآفاز ےس اداےیکاجںیئ
اانحػےکزندکیدبعاہللنبزدییکدحثیرپہلئسماکدمارےہسجںیمرتعیجںیہنےہاالتخػافضلیتںیمےہوجازںیمںیہنافر
اوبذحمفرہیکرفاتیںیموجرتعیجاکذرکےہفہاےکناسھتوصخمصےہ
نف
رافی  :بلی،اربامیہنبالیعمسنبدبعاکلملنبایبذحمفرہ،دبعاکلملایبذحمفرہ،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 503

راوی  :محنس بً زاؤز ،زیاز بً یوىص ،ىآٍ ،بً ًنز ،حرضت ابومحذورہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َزا ُو َز ِاْل ٔ ِس َِ ٜي َس َران ٔ ُّی َح َّسثَ َيا زٔیَا ْز َي ٌِىٔی ابِ ًَ یُوى َُص ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َي ٌِىٔی ا ِل ُح َنه ٔ َّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک
ور َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ َّل َن ُط
ور َة ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َحی ِرٔیز ٕا ِل ُح َنه ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َم ِح ُذ َ
بِ ًٔ ََبٔی َم ِح ُذ َ

َّ
َّ
ََک ٔم ِث َل ََذَا ٌٔ َحسٔیثٔ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ
اْلِ َذ َ
َاٌ َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إَٔل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إَٔل اہللُ ث ُ َّه ذ َ َ
ور َة ُٗل ُِت
ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوفٔی َحسٔیثٔ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ زٔی َيا ٕر َٗا َل َسأ َ ِل ُت ابِ ًَ ََبٔی َم ِح ُذ َ
َّ
َّ
ک َحس ُ
ف
ٔیث َج ٌِ َ ٔ
َک َٓ َ٘ا َل اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ َٗ ِم َو ََ ٛذل ٔ َ
َح ِّسثِىٔی ًَ ًِ ََذَا ٌٔ ََبٔي َ
ک ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
ور َة ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔإ ٔ ََّل ََى َّ ُط َٗا َل ث ُ َّه َت ِز ٔج ٍُ َٓت َ ِر َٓ ٍُ َػ ِو َت َ
ک اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ
بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی َم ِح ُذ َ
دمحمنبداؤد،زایدنبویسن،انعف،نبرمع،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاںیہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
َک اَشھ َُد اَؿ َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل رھپ دحثی انب رجحی ع 
َک اَہلل ا ِ َ ر
ےن اذاؿ اھکسیئ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت اَہلل ا ِ َ ر
دبعازعلسینبدبعااملکلےکلثماذاؿذرکیکاوبداؤدےتہکںیہہکامکلنبدانیریکدحثی ںیمہیےہہکںیمےناوباجمذہریضاہلل
َکر
ہنعےکاصزبحادےےساہکہکمتےھجماےنپفادلیکاذاؿانسؤاوہنںےناذاؿانسیئافراہکاَہللا ِ َ ر
َکاَہللا ِ َ
رفاتیںیمع انبایبذحمرہع عمہع دجہیھبایسرطحےہرگماسںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپرتحیج
رفعجنبامیلسؿیک

َکںیم
َکاَہللا ِ َ ر
رکفسپاینپآفازدنلبرکفاَہللا ِ َ ر

رافی  :دمحمنبداؤد،زایدنبویسن،انعف،نبرمع،رضحتاوبذحمفرہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 504

ليلی
راوی ً :نزو بً مززو ،ٚطٌبہً ،نزو بً مزہ ،ابً ابی ٰ

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َم ِززُو ِٕ ََ ٚخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُمزَّ َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ََبٔی ل َِيل َی ح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس
ف ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ََبٔی ل َِيل َی َٗا َل َُح ٔيل َِت الؼَّ ََلةُ ث َ ََلثَ َة ََ ِح َوا ٕل َٗا َل َو َح َّسثَ َيا ََ ِػ َحاب ُ َيا ََ ٌَّ
بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ

وٌ َػ ََلةُ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن ََ ِو َٗا َل ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن َواح ٔ َس ّة َحًَّی َل َ٘ ِس
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َل َ٘ ِس ََ ًِ َح َبىٔی ََ ٌِ َتَ ُٜ
وٌ
وٌ ًَل َی ِاْلكَاو ٔ یُ َيازُ َ
اض ب ٔ ٔحی ٔن الؼَّ ََلة ٔ َو َحًَّی صَ َن ِن ُت ََ ٌِ آ ُم َز رٔ َج ّاَل َي ُ٘و ُم َ
السورٔ یُ َيازُ َ
َص َن ِن ُت ََ ٌِ ََب ُ َّث رٔ َج ّاَل فٔی ُّ
وٌ ال َّي َ
ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن ب ٔ ٔحی ٔن الؼَّ ََلة ٔ َحًَّی َن َ٘ ُشوا ََ ِو کَا ُزوا ََ ٌِ یَ ِي ُ٘ ُشوا َٗا َل َٓ َحا َئ َر ُج ْل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َل َّنا
َ
رضیِ ًٔ َٓ َ٘ َاو ًَل َی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓأ َ َّذ ٌَ ث ُ َّه َٗ ٌَ َس َٗ ٌِ َس ّة ث ُ َّه
َر َج ٌِ ُت ل ٔ َنا َرََیِ ُت ٔم ًِ اصِت َٔنا ٔم َ
ک َرََیِ ُت َر ُج َّل َٛأ ٌَّ ًَل َِيطٔ ثَ ِوبَی ِ ٔن ََ ِخ َ َ
اض َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َثى َّی ََ ٌِ َا ُ٘ولُوا َل ُ٘ل ُِت إنِّٔی ُِ ٛي ُت
َٗ َاو َٓ َ٘ا َل ٔم ِثل ََضا إ ٔ ََّل ََىَّطُ َي ُ٘و ُل َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َول َِو ََل ََ ٌِ َي ُ٘و َل ال َّي ُ
اک اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َخی ِ ّرا َول َِه َي ُ٘ ِل ًَ ِن ْزو
اٌ َُی ِ َر ىَائ ٕٔه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َل َ٘ ِس ََ َر َ
َي ِ٘وَ َ

اس َت ِح َي ِي ُت
َل َ٘ ِس ََ َر َ
اک اہللُ َخی ِ ّرا ٓ َُن ِز ب ٔ ََل َّل َٓ ِل ُي َؤ ِّذ ٌِ َٗا َل َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ ََ َما إنِّٔی َٗ ِس َرََیِ ُت ٔم ِث َل َّال ٔذی َرََی َو َل ٜٔىِّی َل َّنا ُسب ٔ ِ٘ ُت ِ
ل إٔذَا َجا َئ َي ِشأ َ ُل َٓ ُي ِدبَرُ ب ٔ َنا ُسب ٔ َٔ ٙم ًِ َػ ََلتٔطٔ َوإٔى َّ ُض ِه َٗا ُموا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
اٌ ال َّز ُج ُ
َٗا َل َو َح َّسثَ َيا ََ ِػ َحاب ُ َيا َٗا َل َوک َ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ بَی ِ ٔن َٗائ ٕٔه َو َراَ ٍٕ ٔ ٛو َٗاً ٔ ٕس َو ُم َؼ ٕ ٓل َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َٗا َل ًَ ِن ْزو
َو َح َّسثَىٔی ب ٔ َضا ُح َؼی ِْن ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی َحًَّی َجا َئ ُم ٌَا ْذ َٗا َل ُط ٌِ َب ُة َو َٗ ِس َسنٔ ٌِت َُضا ٔم ًِ ُح َؼی ِ ٕن َٓ َ٘ا َل ََل ََ َرا ُظ ًَل َی َحا ٕل إلٔ َی
اروا إٔل َِيطٔ َٗا َل ُط ٌِ َب ُة
ک َٓآ ٌَِ ُلوا َٗا َل ََبُو َزا ُوز ث ُ َّه َر َج ٌِ ُت إلٔ َی َحسٔیثٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َم ِززُو َٕٗ ٚا َل َٓ َحا َئ ُم ٌَا ْذ َٓأ َ َط ُ
َٗ ِولٔطٔ ََ ٛذل ٔ َ
َو َص ٔذظ ٔ َسنٔ ٌِت َُضا ٔم ًِ ُح َؼی ِ ٕن َٗا َل َٓ َ٘ا َل ُم ٌَا ْذ ََل ََ َرا ُظ ًَل َی َحا ٕل إ ٔ ََّل ُِ ٛي ُت ًَل َِي َضا َٗا َل َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ُم ٌَاذّا َٗ ِس َسًَّ َلِ ُٜه ُس َّي ّة

ک َٓآ ٌَِلُوا َٗا َل و َح َّسثَ َيا ََ ِػ َحاب ُ َيا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َل َّنا َٗس َٔو ا ِل َنسٔی َي َة ََ َم َزص ُِه بٔ ٔؼ َياو ٔ ثَ ََلثَةٔ
ََ ٛذل ٔ َ
اٌ ِّ
ََیَّاو ٕ ث ُ َّه َُىِز ٔ َل َر َم َـا ٌُ َوکَاى ُوا َٗ ِو ّما ل َِه یَ َت ٌَ َّوزُوا ِّ
اٌ َم ًِ ل َِه َي ُؼ ِه ََك ِ ٌَ َه ٔم ِشٜٔي ّيا
الؼ َي ُاو ًَل َِيض ٔ ِه َطس ّ
ٔیسا َٓک َ َ
الؼ َي َاو َوک َ َ

َّ
اَف َٓأ ُ ٔمزُوا ب ٔ ِّ
الؼ َياو ٔ َٗا َل و َح َّسث َ َيا
الز ِخ َؼ ُة لٔل َِنز ٔ ٔ
یف َوا ِل ُن َش ٔ ٔ
َٓ َيزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ٓ ََن ًِ َطض ٔ َس ٔم ِيِ ُٜه الظ ِض َز َٓل َِي ُؼ ِن ُط َٓکَاى َ ِت ُّ
اب َٓأ َ َرا َز ا ِم َزََ َتطُ
َِّط َٓ َي َاو َٗ ِب َل ََ ٌِ َیأِک ُ َل ل َِه َیأِک ُ ِل َحًَّی ي ُِؼب ٔحَ َٗا َل َٓ َحا َئ ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
اٌ ال َّز ُج ُ
ََ ِػ َحاب ُ َيا َٗا َل َوک َ َ
ل إٔذَا ََٓ َ َ
َٓ َ٘ال َِت إنِّٔی َٗ ِس ى ٔ ِن ُت َٓوَ ًَّ ََى َّ َضا َا ٌِ َت ُّل َٓأ َ َتا َصا َٓ َحا َئ َر ُج ْل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓأ َ َرا َز َّ
َک َط ِيئّا
الل ٌَ َاو َٓ َ٘الُوا َحًَّی نُ َش ِّد ًَ ل َ
َٓ َي َاو َٓ َل َّنا ََ ِػ َب ُحوا َُى ِزٔل َِت ًَل َِيطٔ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َُح ٔ َّل َلِ ُٜه ل َِي َل َة ِّ
الؼ َياو ٔال َّزٓ َُث إلٔ َی ن َٔشائِٔ ُٜه

رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،رمعفنبرمہ،انبایبٰیلیلےسرفاتیےہہکامنزںیمنیتدبتایلیںوہںیئانبایبٰیلیلےتہکںیہہکمہںیمےس
امہرےااحصبےنایبؿایکےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجمہیابتم یلولعمؾوہیتےہہکاملسمونںیکامنز
اکیامجتعےکاسھتلمرکوہارکےافرںیمےنہیارادہایکےہہکولوگںوکرھگفںرپ جیھبدایرکفںوجہیاکپرآایرکںیہکامنز اک
فتقآایگےہافرارادہایکاسابتوکھچکولگولیٹںرپڑچھرکامنزےکفتقاکاالعؿرکدایرکںیاہیںکتہکولگانوقساجبےن
ےگلایاجبےنےکرقبیوہےئگاےنتںیماکیااصنریصخشآرکوبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمبجےسآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس ایگ ےھجم ایس اک ایخؽ راہ سج اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اامتہؾ رک رےہ ےھت وت ںیم ےن اکی صخش وک
داھکیوگایفہزبسرگن ےکدف ڑپکےےنہپوہےئےہاس ےندجسمںیمڑھکےوہرکاذاؿیہکرھپ فہوھتڑیدریھٹیبرکااھٹ افروج ےملک
مال َّضلووۃاکااضہفایکایگارگولگےھجموھجاٹہنںیہکوتںیمہیہک
اسےناذاؿںیمےہکےھتفیہرھپدرہاےئاہتبلاسںیمطفلدَق َق َ ِ
اتکس وہں ہک ںیم اجگ راہ اھت وسای وہا ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای قح اعتیل ےن ےھجت رتہب وخاب داھکای ےہ (ہی ہلمج
انباینثملاکےہرمعفنبرمزؼےناسوکذرکںیہنایک)سپوتالب ؽےسہکفہاذاؿدےاےنتںیمرضحترمعےناہکہکںیمےنیھب
ااسی یہ وخابداھکی ےہ نکیل وچہکنفہ ھجم ےس ےلہپ ایبؿ رک ےکچ ےھت اس ےئیل ںیم ےن ایبؿرکےن ںیم رشؾ وسحمس یک انب ایب ٰیلیل
ےتہک ںیہ ہک مہ ےس امہرے ااحصب ےنایبؿ ایک ہک بج وکیئصخش دجسم ںیمآات (افر داتھکیہک امجتع وہ ریہ ےہ) وت وپاتھچ ہک ینتک
رںیتعکوہںیئگںیہ؟وسینتجرںیتعکوہیکچوہںیتاسوکاتبدایاجاتافرفہاسدقرامنزںیمآرکرشکیوہاجاتانچہچنآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپ ولگفلتخماحوتلں ںیموہےت ےھتوکیئڑھکا ےہوکیئروکع ںیمےہ وکیئدعقہ ںیم ےہوت وکیئ آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتزپھراہےہانباینثملےتہکںیہہکرمعفنبرمہےناہکہکہیھجمےس،نیصےنوباہطسانبایبٰیلیلایبؿایک
(کاکِلَ َقفعَلُووا کت)
ےہاہیںکتہکاعمذآےئگ ہبعشےتہک ںیہہکہیںیم ےن،نیصےسرباہراتس یھبانس ےہینعیاقفؽاراہ ےس َ َ
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم رمعف نب رمزؼ یک دحثی یک رطػ روجع رکات وہں انب ایب ٰیلیل ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت اعمذ
آےئافراؿوکااشرہےساتبایایگہک(اینترںیتعکوہیکچںیہ)ہبعشےتہکںیہہکہیںیمےن،نیصےسانسےہرضحتاعمذےناہکہک
ںیموتسجاحؽںیمآپوکدوھکیںاگفیہرکفںاگ(ینعیآےتیہامنزںیمرشکیوہاجؤںاگ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ت
رفامایاعمذےن مھارےفاےطساکیتنساجریرکدیےہذہلامتیھبایسرطحایکرکفانبایبٰیلیلےتہکںیہہکبجآپیلصاہللہیلع

فآہل فملس دمہنی ںیم رشتفی الےئ وتولوگں وک (رہ امہ) نیت دؿ رفزے رےنھک اک مکح رفامای اس ےک دعب راضمؿ رشفی ےک رفزے
رفضوہ ےئگاؿولوگںوکرفزہیکاعدتہن یھتاسےلرفزہاؿرپتہباشؼسگرات اھت وت وجصخشرفزہ ہنرھکاپاتفہ اکی نیکسم وک
اھکان الھکداتی رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ ہک مت ںیم ےس وج صخش راضمؿ اک ہنیہم اپےئ فہ رفزہ رےھک سپ رتصخ متخ وہیئگ رگم اسمرف افر
رمضیےکےئلابیقریہابیقبسولوگںوکرفزہرےنھکاکمکحوہاانبایبٰیلیلےتہکںیہہکمہںیمےسامہرےااحصبےنایبؿایکےہ
ہکادتباءاالسؾںیمارگ وکیئ صخشرفزہااطفررکےکوساجاتافراھکانہناھکاتوترھپدفرسےرفزےےکااطفرکت اسوکاھکاناجزئہن
راتہ اکیرمہبترضحترمعریضاہللہنعےناینپویبیےستبحصرکاناچیہفہوبیلںیموسیئگیھترضحترمعریضاہللہنعےناھجمس
ہک ہی اہبہن رک ریہ ےہ اےئلس اؿ ےس تبحص رکیل اکی افر ااصنری صخش ےن ااطفر ےک دعب اھکےن اک ارادہ ایک وت ولوگں ےن اہک ہک ذرا
ت
رھٹف مہ اھکان رگؾ رکںیل اےنت ںیم فہ وسایگ بج حبص وہیئ وت ہی آتی انزؽ وہیئ ہک مھارے ےیل رفزہ یک راوتں ںیم اینپ ویبویں ےس
امجعرکانالحؽےہ
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،رمعفنبرمہ،انبایبٰیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿاکرطہقی

جلس  :جلس اول
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راوی  :محنس بً مثىی ،ابوزاؤز ،نْص بً مہاجز ،یزیس بً ہاروٌ ،مشٌوزی بً مزہ ،ابً ابی ليلی ،مٌاذ بً جبل رضی
اہلل ًيہ

َّ
وٌ ًَ ًِ ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو
ْص بِ ًُ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىی ًَ ًِ ََبٔی َزا ُو َز ح و َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َُح ٔيل َِت الؼَّ ََلةُ ثَ ََلثَ َة ََ ِح َوا ٕل َوَُح ٔي َل ِّ
الؼ َي ُاو ثَ ََلثَ َة ََ ِح َوا ٕل َو َس َ
اٚ

ض َٗ ِم َٗا َل ا ِل َحا ُل َّ
ْص ا ِل َحس َ
الثال ٔ ُث ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
ٔیث ب ٔ ُلولٔطٔ َوا ِٗ َت َّؽ ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی ٔم ِي ُط ٗٔؼَّ َة َػ ََلت ٔض ٔ ِه ى َ ِح َو بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘سٔ ٔ
َن ِ ْ
ْش َط ِض ّزا َٓأ َىِزَ َل اہللُ َا ٌَال َی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َٗ ِس
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗس َٔو ا ِل َنسٔی َي َة ٓ ََؼلَّی َي ٌِىٔی ى َ ِح َو بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘ ٔس ٔ
ض ثَ ََلثَ َة ًَ َ َ
ک فٔی َّ
َحاو ٔ َو َح ِي ُث َما ُِ ٛيت ُِه ٓ ََو ُّلوا
الش َنا ٔ
ک ٗ ٔ ِب َل ّة َت ِز َؿا َصا ٓ ََولِّ َو ِج َض َ
ئ َٓ َليُ َو ِّل َي َّي َ
ى َ َزی َا َ٘ ُّل َب َو ِجض ٔ َ
َّط ا ِل َن ِشحٔ ٔس ا ِل َ َ
ک َط ِ َ

الز ِؤیَا َٗا َل َٓ َحا َئ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِ ٕس َر ُج ْل
ْص َػاح َٔب ُّ
ُو ُجو َصِ ُٜه َط ِ َ
َّط ُظ ٓ ََو َّج َض ُط اہللُ َا ٌَال َی إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َو َت َّه َحسٔی ُث ُط َو َس َِّم َن ِ ْ
َاس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة َٗا َل اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ
ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ ٓ ِ

ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔ َم َّز َتی ِ ٔن وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح َم َّز َتی ِ ٔن اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ََل إ ٔ َل َط
إ ٔ ََّل اہللُ ث ُ َّه ََ ِم َض َل صُ َي َّي ّة ث ُ َّه َٗ َاو َٓ َ٘ا َل ٔم ِثل ََضا إ ٔ ََّل ََىَّطُ َٗا َل َزا َز َب ٌِ َس َما َٗا َل وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َٗ ِس َٗا َم ِت

الؼَّ ََلةُ َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل ِّ٘ ِي َضا ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َّذ ٌَ ب ٔ َضا ب ٔ ََل ْل و َٗا َل فٔی الؼَّ ِوو ٔ َٗا َل َٓإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
اٌ َي ُؼ ُوو ثَ ََلثَ َة ََیَّاو ٕ ٔم ًِ کُلِّ َط ِضز ٕ َو َي ُؼ ُوو َی ِو َو ًَا ُط َورا َئ َٓأَىِزَ َل اہللُ َا ٌَال َی ُٛت َٔب ًَل َِيِ ُٜه ِّ
الؼ َي ُاو
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َِّط َویُ ِلٌ َٔه ک ُ َّل َی ِوو ٕ
ََ ٛنا ُٛت َٔب ًَل َی َّال ٔذ َ
یً ٔم ًِ َٗ ِبلِٔ ُٜه إلٔ َی َٗ ِولٔطٔ كَ ٌَ ُاو ٔم ِشٜٔی ٕن ٓ ََن ًِ َطا َئ ََ ٌِ َي ُؼو َو َػ َاو َو َم ًِ َطا َئ ََ ٌِ ُئ ٔ َ
ک َو َص َذا َح ِو ْل َٓأَىِزَ َل اہللُ َا ٌَال َی َط ِضزُ َر َم َـ َ َّ ُ
خ َٓ َث َب َت ِّ
الؼ َي ُاو ًَل َی
ٔم ِشٜٔي ّيا ََ ِجزَََ ُظ ذَل ٔ َ
رقآ ٌُ إلٔ َی ََیَّاو َٕ ُ َ َ
اٌ ال ٔذی َىِز ٔ َل ٓ ٔيطٔ ا ِل ُ ِ
الل ٌَ ُاو ل ٔ َّ
َم ًِ َطض ٔ َس َّ
لظ ِيذٔ ا ِل َٜبٔیر ٔ َوا ِل ٌَ ُحوزٔ َّ
اَف ََ ٌِ َي ِ٘ ٔض َی َوثَ َب َت َّ
يٌا ٌٔ الؼَّ ِو َو َو َجا َئ
الظ ِض َز َو ًَل َی ا ِل ُن َش ٔ ٔ
الل َذیِ ًٔ ََل َي ِش َت ٔل َ
ا ٚا ِل َحس َ
رص َم ُة َو َٗ ِس ًَنٔ َل یَ ِو َمطُ َو َس َ
ٔیث
ِٔ
دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ،رصن نب اہمرج ،سیدی نب اہرفؿ ،وعسمدی نب رمہ ،انب ایب یلیل ،اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رفزے افر امنز ںیم نیت نیت دبتایلیں وہیئ ںیہ رصن ےن لیصفت ےس دحثی ایبؿ یک ےہ ہکبج انب اینثمل ےن اس ںیم ےس مک رک ےک
رصػتیبادقملسیکرطػرخرکےکامنززپےنھاکذترکہایکرسیتیدبتیلیہیوہیئہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیںیم
رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تیب ادقملس یک رطػ رخ رک ےک ریتہ ونیہمں کت امنز زپیھ رھپ اہلل اعتیل ےن ہی
آتیانزؽرفامیئمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکآامسؿیکرطػک رااھٹاندےتھکیںیہسپمہدبتلیرکےکہلبقفہرکدےتیںیہسج
وک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس دنسپ رکےت ںیہ سپ اانپ رخ دجسم رحاؾ یکرطػ رک ےئجیل ذہلا اب متاہجں یھب وہ ایس یک رطػ رخ ایک
رکف افر اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رخ ہبعک یک رطػ رک دای انب اینثمل یک دحثی وپری وہیئ افر رصن نب اہمرج ےن وخاب
دےنھکیفاےلاکانؾایلوتاہکدبعاہللنبزدیاکیااصنریصخشےھتاسرفاتیںیمہیےہہکاسصخشےنہلبقیکرطػرخایکافراہک
حا َروُس ُؽ اہلل اَشھ َُد ا ََّؿ ُ َ َّ
َک اَشھ َُد اَؿ َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل اَشھ َُد اَؿ َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل اَشھ َُد ا ََّؿ ُ َ َّ
ح َ ََع ال َضلوو ِة َ َّ
وُسؽ اہلل َ َّ
ح َ ََع
َک اَہلل ا ِ َ ر
اَہلل ا ِ َ ر
حا َر ُ
ح َ ََع الفَ َل ِح َ َّ
ال َضلوو ِة َ َّ
َک َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل اس ےک دعبفہ صخش وھتڑیدری ریھٹا راہ رھپ ڑھکا وہا افر ااسی یہاہک
َک اَہلل ا ِ َ ر
ح َ ََع الفَ َل ِح اَہلل ا ِ َ ر
رگم َ َّ
مال َّضلووۃاہکرافیےتہکںیہہکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساہکہکہیالبؽوکاھکس
ح َ ََعالفَ َل ِحےکدعبدَق َق َ ِ
دفسپالبؽےناذاؿدیافررفزہےکقلعتمایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرہہنیہمںیمنیترفزےراھکرکےتےھت
افراکیرفزہاعوشرہےکدؿ راھکرکےتےھتبتاہللاعتیل ےنہیآتیانزؽ رفامیئمت رپرفزےرفضےئکےئگ اسیجہک متےس ےلہپ
ولوگں رپرفضےئکےئگ ےھتاتہکمتیوقیاایتخررکف(افر ہیرفزے)یتنگےکددؿ ںیہسپ بجمت ںیمےسوکیئ صخشامیبروہ ای
رفسںیموہ وتفہرفزفںوکافردونںںیمایسشحبےسرھکےلافروجولگاطتقرےتھکںیہ(ارگاسےکابفوجدرفزہہنرںیھکوت)فہ

وطبردفہیاکینیکسموکاھکانالھکںیئسپرہصخشوکاایتخراھتاچاتہوترفزہرھکاتیلاھتافرہناچاتہاھتوترفزہہنراتھکاھتہکلبدفہیےکوطر
رپ اکینیکسموکاھکانالھکداتیاھتافرہیاسےکےیلاکیفوہاتاھتہیمکحاکیاسؽکتراہاسےکدعباہللاعتیلےنہیمکحانزؽرفامایہک
راضمؿاکہنیہمفہدقمسہنیہمےہسجںیمرقآؿاپک(ولحوفحمظےس)آامسؿداینرپااتراایگاسںیمولوگںےکےیلدہاتیےہ
افردہ اتییکدںیلیلںیہافر(قحفابلطںیم)رفؼرکےنفایل(دںیلیلںیہ)سپمتںیمےسوجوکیئاسہنیہموکاپےئوتفہاسہنیہم
ےک رفزے رےھک افر وج صخش امیبر وہ ای رفس ںیم وہ وت فہ اےنت یہ دونں ےک شحب ےس دفرسے دونں ںیم اؿ یک اضق رک ےل سپ رہ
اسصخشرپرفزہرفضرقارد دیدایایگےہوجاسہنیہموکاپےئافراسمرفےکےیلاضقءاکمکحوہاافراؿوبڑےھرمدفںافروعروتں
رپدفہیاقمئراہوجرفزہہنرھکےتکسوہں افررصناہمرجےنآرخکتدحثیایبؿیک
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،رصننباہمرج،سیدینباہرفؿ،وعسمدینبرمہ،انبایبیلیل،اعمذنبر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااقتماکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ااقتماکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 506

موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،ایوب ،ابی َٗلبہ ،حرضت
راوی  :سلامیٌ بً رحبً ،بسالزحنً بً مبارک ،حناز ،سناکً ،ليہٰ ،
اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

رح ٕب َو ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ ًَ ٔل َّي َة ح و َح َّسثَ َيا ُمو َسی بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
َاٌ َویُوت َٔز ِاْل ٔ َٗا َم َة َزا َز
وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل َ ُ ٔم َز ب ٔ ََل ْل ََ ٌِ َي ِظ َٔ ٍَ اْلِ َذ َ
إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ََ ُّی َ

َح َّنا ْز فٔی َحسٔیثٔطٔ إ ٔ ََّل ِاْل ٔ َٗا َم َة

امیلسؿ نب رحب ،دبعارلنمح نب ابمرک ،امحد ،امسک ،ہیطع ،ومٰیس نب اامسلیع ،فبیہ ،اویب ،ایب القہب ،رضحت اسن نب امکل
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتالبؽریضاہللہنعوکاذاؿتفجتفجےنہکاکافرااقتم(ریبکت)اطؼرمہبتےنہکاکمکحوہا
مال َّضلووۃےک
اھتافرامحدانبزدیےناینپدحثیںیمااضہفایکےہوساےئدَق َق َ ِ
رافی  :امیلسؿنبرحب،دبعارلنمحنبابمرک،امحد،امسک،ہیطع،ومٰیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،ایبالقہب،رضحتاسننب
امکلریضاہللہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
ااقتماکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 507

راوی  :حنيس بً مشٌسہ ،اسنٌيل ،بً حذائ ،ابوَٗلبہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ٔم ِث َل َحسٔیثٔ ُو َص ِيبٕ َٗا َل
ل ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
َح َّسثَ َيا ُح َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
وب َٓ َ٘ا َل إ ٔ ََّل ِاْل ٔ َٗا َم َة
إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل َٓ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ ََ ُّی َ
دیمح نبدعسمہ،اامسلیع،نب ذحائ،اوبالقہب،رضحتاسن نب امکلریضاہللہنع ےس شموکرہدحثی رمفیےہاامسلیعےن اہک ںیم
ےن ہی دحثی اویب ےک اسےنم ایب ؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک وساےئ ااقتم ےک ریبکت ںیم امتؾ املکت اکی اکی رمہبت ںیہ وساےئ
مال َّضلووۃےک)
ااقتمینعی(دَق َق َ ِ
رافی  :دیمحنبدعسمہ،الیعمس،نبذحائ،اوبالقہب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ااقتماکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 508

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،ابوجٌف ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

ف َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة َسنٔ ٌِ ُت ََبَا َج ٌِ َفٕ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ََبٔی ا ِل ُن َثىَّی ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
اٌ اْلِ َذَا ٌُ ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َّز َتی ِ ٔن َم َّز َتی ِ ٔن َو ِاْل ٔ َٗا َم ُة َم َّز ّة َم َّز ّة َُی ِ َر ََى َّ ُط َي ُ٘و ُل َٗ ِس
ًُ َن َز َٗا َل إٔى َّ َنا ک َ َ

ِ
خ ِج َيا إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ُط ٌِ َب ُة ل َِه ََ ِس َن ٍِ ٔم ًِ ََبٔی َج ٌِ َفٕ
َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ َٓإٔذَا َسنٔ ٌِ َيا ِاْل ٔ َٗا َم َة َت َو َّؿأىَا ث ُ َّه َ َ

َُی ِ َر َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرفعج ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
مال َّضلووۃےک(ہیدفرمہبتوہیتیھت)وتبجمہہیریبکت
زامہنںیماذاؿدفدفرمہبتوہیتیھتافرریبکتاکیاکیرمہبتوساےئدَق َق َ ِ
ےتنسوتفوضرکےت افرامنزےکےئلاجےتہبعشےناہکہکںیمےناوبرفعجےساسدحثیےکالعفہوکیئیھبافردحثیںیہنینس
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرفعج،رضحتانبرمعریضاہللہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
ااقتماکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 509

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،ابوًامزً ،بسالنلک ،بً ًنزو ،طٌبہ ،ابو جٌف

ض َح َّسثَ َيا ََبُو ًَا ٔمز ٕ َي ٌِىٔی ا ِل ٌَ َ٘س َّٔی ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی َج ٌِ َفٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ا ٚا ِل َحس َ
ُم َؤ ِّذ ٌٔ َم ِشحٔ ٔس ا ِل ٌُ ِزیَا ٌٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ا ِل ُن َثىَّی ُم َؤ ِّذ ٌَ َم ِشحٔ ٔس اْلِ َ ِٛبَر ٔ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ًُ َن َز َو َس َ
ٔیث
دمحم نب ییحی نب افرس ،اوب اعرم ،دبعاکلمل ،نب رمعف ،ہبعش ،اوب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دجسم اربک ےک ومذؿ اوباینثمل وک ےتہک
وہےئانسےہہکںیمےنانبرمعےسانسافررھپیہیدحثیایبؿیک
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اوباعرم،دبعاکلمل،نبرمعف،ہبعش،اوبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشاذاؿدےافردفرساریبکتےہک
ابب  :امنزاکایبؿ
اکیصخشاذاؿدےافردفرساریبکتےہک

جلس  :جلس اول

حسیث 510

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،حناز بً خالس ،محنس بً ًنزو ،محنس بً ًبساہلل ،حرضت ًبساہلل بً زیس

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ
بِ ًٔ َزیِ ٕس َٗا َل ََ َرا َز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی اْلِ َذَا ٌٔ ََ ِط َيا َئ ل َِه َي ِؼ َي ٍِ ٔم ِي َضا َط ِيئّا َٗا َل َٓأُر َٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِ ٕس
َاٌ فٔی ا ِل َن َياو َٔٓأتََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َل ََ ِل٘ٔطٔ ًَل َی ب ٔ ََل ٕل َٓأ َ ِل َ٘ا ُظ ًَل َِيطٔ َٓأ َ َّذ ٌَ ب ٔ ََل ْل َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اہللٔ
اْلِ َذ َ
ََىَا َرََیِ ُتطُ َوََىَا ُِ ٛي ُت َُرٔی ُس ُظ َٗا َل َٓأَٗ ٔ ِه ََى ِ َت
امثعؿ نب ایب ہبیش ،امحد نب اخدل ،دمحم نب رمعف ،دمحم نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن اذاؿ ںیم دزیچفں اک ارادہ ایک (الثم انوقس فریغہ اک) رگمآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس ھچک ںیہن ایک رافیےتہک
ںیہ ہک رھپ دبعاہلل نب زدی وک وخاب ںیم اذاؿ اک رطہقی داھکای ایگ وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر اانپ

وخابایبؿایک آپےنرفامایہیاذاؿالبؽوکاھکسدفسپاوھنںےناھکسدیافرالبؽےناذاؿدیرضحتدبعاہللنبزدیےناہکہک
وچہکن اذاؿ وکوخاب ںیم ںیم ےنداھکی اھت اس ےیل ریمی ہی وخا شہ یھت ہک اذاؿ یھب ںیم یہ دفں رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
ےنرفامایمتریبکتوہک
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،امحدنباخدل،دمحمنبرمعف،دمحمنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اکیصخشاذاؿدےافردفرساریبکتےہک

جلس  :جلس اول

حسیث 511

راوی ً :بيساہلل بً ًنزً ،بسالزحنً بً مہسی ،محنس بً ًنز و

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ا ِل َ٘ َوارٔیز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َط ِي ْذ ٔم ًِ ََصِ ٔل ا ِل َنسٔی َي ٔة
اٌ َج ِّسی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِ ٕس یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َٓأ َ َٗ َاو َج ِّسی
ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ُم َح َّن ٕس َٗا َل ک َ َ
دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،دمحمنبرمعفےسرفاتیےہہکںیم ےندبعاہللنبدمحمےسانسہکدبعاہللنبزدیریمےدادا
ےھتوجاسدحثیوکایبؿرکےتےھت اوھنںےنریبکتیہک
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،دمحمنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاذاؿدےفیہااقتمیھبےہک
ابب  :امنزاکایبؿ
وجاذاؿدےفیہااقتمیھبےہک

جلس  :جلس اول

حسیث 512

راوی ً :بساہلل بً مشلنہً ،بساہلل بً ًنز بً حاتهً ،بسالزحنً بً زیاز ،زیس بً حارث ػسائی

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َُاى ٔ ٕه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ زٔ َیاز ٕ َي ٌِىٔی اْلِ َ ِ َٔفیق ٔ َّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ زٔ َیا َز
الؼ ِبحٔ ََ َم َزنٔی َي ٌِىٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
الؼ َسائٔ َّی َٗا َل َل َّنا ک َ َ
اٌ ََ َّو ُل ََذَا ٌٔ ُّ
رضم ٔ َّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ زٔ َیا َز بِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث ُّ
بِ ًَ نُ ٌَ ِي ٕه ا ِل َح ِ َ
ْش ٔ ٚإلٔ َی ا ِل َٔ ِحز ٔٓ ََي ُ٘و ُل ََل َحًَّی إٔذَا كَ َل ٍَ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َّذى ِ ُت َٓ َح ٌَل ُِت ََُٗو ُل َُٗٔي ُه یَا َر ُسو َل اہللٔ َٓ َح ٌَ َل یَ ِي ُوزُ إلٔ َی ىَاح َٔي ٔة ا ِل َن ِ ٔ

َ َ
ُ
يه َٓ َ٘ا َل َل ُط ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ْص َٖ إلٔ َ َّی َو َٗ ِس َت ََل َح َِ ََ ٙػ َحاب ُ ُط َي ٌِىٔی َٓ َت َو َّؿأ َٓأ َرا َز ب ٔ ََل ْل ََ ٌِ يُ٘ ٔ َ
ا ِل َٔ ِحزُ ىَزَ َل َٓب َ َر َز ث َّه ا ِن َ َ
َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ََ َخا ُػ َسا ٕئ ص َُو ََذَّ ٌَ َو َم ًِ ََ َّذ ٌَ َٓ ُض َو ُي٘ٔي ُه َٗا َل َٓأ َ َٗ ِن ُت
دبع اہلل نب ہملسم ،دبعاہلل نب رمع نب احمت ،دبعارلنمح نب زاید ،زدی نب احرث دصایئ ےس رفاتی ےہ ہک بج حبص یک اذاؿ اک افؽ
فتق وہا وت یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ےھجم اذاؿدےنی اکمکح دایسپ ںیم ےن اذاؿدی(افر بج اذاؿدےاکچ وت) ںیم ریبکت انہک
اچاتہاھت اس فتقآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرشمؼںیمرجفیکرفینشدھکی رےہےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایھب
ںیہن اہیں کت ہک رجف ولطع وہیئگ (ینعی رفینش وہ یئگ) رھپ وساری ےس ارتے افر اضق احتج ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ بج آپ
افرغوہرکآےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسآےلم بتآپےنفوضایکرضحت
البؽےنریبکتینہکاچیہوتآپےنرفامایایخ!دصایئےناذاؿدیےہافروجاذاؿدےفیہریبکتیھبےہک دصایئےتہکںیہہکرھپ
ںیمےنریبکتیہک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعاہللنبرمعنباحمت،دبعارلنمحنبزاید،زدینباحرثدصایئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنلبآفازےساذاؿدےنیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دنلبآفازےساذاؿدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 513

موسی بً ابی ًٔاٌ ،ابی یحٌی  ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہٰ ،

اٌ ًَ ًِ ََبٔی َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ
وسی بِ ًٔ ََبٔی ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ال َّي َنز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُم َ

ف َل ُط َم َسی َػ ِوتٔطٔ َو َي ِظ َض ُس َل ُط ک ُ ُّل َركِبٕ َویَاب ٔ ٕص َو َطاصٔ ُس الؼَّ ََلة ٔ یَُ ِٜت ُب َل ُط َخ ِن ْص
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ُي ِِ َ ُ
ف ًَ ِي ُط َما بَ ِي َي ُض َنا
ْٔش َ
َوً ِ ُ
وٌ َػ ََل ّة َویُ َُ َّ ٜ
صفح نب رمع ،ہبعش ،ومٰیس نب ایب افعؿ ،ایب ییحی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ومذؿشخبدایاجاتےہ اہجںکتاسیکآفازاجیتےہافراسےکےیلامتؾرتافرکشخزیچںیوگاہنباجیتںیہافرامنزںیمآےن
فاےل ےک ےیل سیچپ امنزفں اک وثاب اھکل اجات ےہ افر اکی امنز ےس دفرسی امنز کت ےک ےیل اس ےک انگہ اعمػ رک دی اجےت
ںیہ

رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ومٰیسنبایبافعؿ،ایبییحی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دنلبآفازےساذاؿدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 514

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ى ُوز ٔ َی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
َّ
یً َٓإٔذَا ُٗ ٔض َی ال ِّي َسا ُئ ََٗ َِب َل َحًَّی إٔذَا ثُو َِّب بٔالؼَّ ََلة ََٔ ِزبَ َز َحًَّی إٔذَا
َض ْان َحًَّی ََل َي ِش َن ٍَ ال َّتأِذ ٔ َ
بٔالؼَّ ََلة ََٔ ِزبَ َز الظ ِي َلا ٌُ َو َل ُط ُ َ

َّ
ل ََ ٌِ
َّط بَی ِ َن ا ِل َن ِز ٔ
َک َحًَّی َي ٔـ َّل ال َّز ُج ُ
ُٗ ٔض َی ال َّت ِثو ٔ ُ
َِک ََ ٛذا ل ٔ َنا ل َِه َیَ ًِ ُٜی ِذ ُ ُ
َِک ََ ٛذا اذ ُ ِ
ئ َو َن ِٔ ٔشطٔ َو َي ُ٘و ُل اذ ُ ِ
یب ََٗ َِب َل َحًی یَ ِد ُ َ
َی ِسر َٔی َِ ٛه َػلَّی
یبنعق ،امکل،اوبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجامنز ےکےیلاکپرا
اجات ےہ(ینعی اذاؿدی اجیت ےہ) وتاطیشؿ ھٹیپ ریھپ رک اھبگ ڑھکا وہات ےہ(افردتشہےس) اسیک وہا اخرج وہ اجیت ےہاتہک فہ
اذاؿہننساپےئافربجاذاؿوہیکچوہیتےہوتفاسپآاجاتےہافربجریبکتیہکاجیتےہوترھپاھبگاجاتےہاہیںکتہکریبکت
متخوہاجیتےہوترھپٹلپآاتےہ(افرامنزیےکدؽںیم)اےیساےسیالیختڈااتلےہافرفہفہابںیتایددالاتےہوجاسوکےلہپ ع یھ
ایدہنںیھتاہیںکتہکفہآدیموکاسدحکتاغلفرکداتیےہہکاسوکہییھبہتپںیہناتلچہکینتکرںیتعکزپیھںیہ
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومذؿفتقیکاپدنبیرکے
ابب  :امنزاکایبؿ
ومذؿفتقیکاپدنبیرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 515

راوی  :احنس بً حيبل ،محنس بً ٓـيل ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل

َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِاْل ٔ َم ُاو َؿا ٔم ًْ َوا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ُم ِؤ َت َن ًْ َّ
ِف لٔل ُِن َؤ ِّذىٔی َن
الل ُض َّه ََ ِر ٔط ِس اْلِ َئ ٔ َّن َة َواُ ٔ ِ
ادمح نب لبنح ،دمحم نب لیضف ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای اامؾ
اضنمےہافرومذؿاامدتنارےہاےاہلل وتاامومںوک(ملعفلمعیک)وتقیفاطعرفامافرومذؿیکوھبؽوچکاعمػرفام
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبلیضف،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ومذؿفتقیکاپدنبیرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 516

راوی  :حشً بً ًلی ،ابً ىنیر ،اًنع

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ى َُنیِر ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع َٗا َل ى ُ ِّبئ ُِت ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح َٗا َل َو ََل َ ُ َرانٔی إ ٔ ََّل َٗ ِس َسنٔ ٌِ ُت ُط ٔم ِي ُط ًَ ًِ ََبٔی
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط
نسحنبیلع،انبریمن،اشمعاکیدفرسیدنسےسرضحتاوبرہریہےسایسرطحرمفیےہ
رافی  :نسحنبیلع،انبریمن،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انیمرےکافرپڑچھرکاذاؿدےنیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
انیمرےکافرپڑچھرکاذاؿدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 517

راوی  :احنس بً محنس بً ایوب ،ابزاہيه بً سٌس ،محنس بً اسح ٙبً محنس ،ایوب ،ابزاہيه ،بً سٌس ،محنس بً
اسح ،ٙمحنس بً جٌف بً زبیربىی ىحار كی ایک ًورت

ف بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ
وب َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّنسٔ بِ ًٔ َج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ََ ُّی َ
اٌ ب ٔ ََل ْل یُ َؤ ِّذ ٌُ ًَل َِيطٔ ا ِل َٔ ِح َز
اٌ بَ ِئًی ٔم ًِ ََك ِ َو ٔل بَ ِي ٕت َح ِو َل ا ِل َن ِشحٔ ٔس َوک َ َ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ا ِم َزََة ٕ ٔم ًِ بَىٔی ال َّيحَّارٔ َٗال َِت ک َ َ
ُِ

ٓ ََيأتِ ٔی بٔ َش ََحٕ ٓ ََي ِحل ٔ ُص ًَل َی ا ِلب َ ِيتٔ َی ِي ُوزُ إلٔ َی ا ِل َٔ ِحز ٔ َٓإٔذَا َرآ ُظ َت َن َّلی ث ُ َّه َٗا َل َّ
رقیِ ٕع ََ ٌِ
ک ًَل َی َُ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِح َن ُس َک َوََ ِس َتٌٔييُ َ

اٌ َت َز ََ ٛضا ل َِي َل ّة َواح َٔس ّة َا ٌِىٔی َص ٔذظ ٔا ِلکَل ٔ َنا ٔ
ت
ينوا زٔی َي َ
ک َٗال َِت ث ُ َّه یُ َؤ ِّذ ٌُ َٗال َِت َواہللٔ َما ًَل ٔ ِن ُت ُط ک َ َ
ُي٘ ٔ ُ
ادمحنبدمحمنباویب،اربامیہنبدعس،دمحمنبااحسؼنبدمحم،اویب،اربامیہ،نبدعس،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرفعجنبزریبینباجنریک
اکیوعرتےسرفاتی ےہہکریمارھگدجسم ےکآساپس ےکامتؾرھگفںےسافاچناھت اسےیلرضحتالبؽ اسرپ ڑچھرکرجف یک
اذاؿ دای رکےت ےھت افراس رغض ےک ےیل فہ آرخ بش ںیم ریمےرھگیک تھچ رپ آرک ھٹیب اجےت افر حبص اصدؼ اک ااظتنر ایک رکےت
ےھت بج فہ حبص اصدؼ دےتھکی وت اڑگنایئ ےل رک اےتھٹ افر داع رکےت اے اہلل ںیم ریتا رکش ادا رکات وہں افر ھجت یہ ےس دمد اک اطبل
وہںرقشیےکاعم ہلم ںیماتہک فہریتے دنی وکاقمئرکںی فہوعرتایبؿرکیت ےہہکاس ےکدعبرضحتالبؽ اذاؿدےتیافر
دخبامہےنع یھہنداھکیہکیسکراتاوھنںےناسداعوکوھچڑاوہ
رافی  :ادمحنبدمحمنباویب،اربامیہنبدعس،دمحمنباقحسنبدمحم،اویب،اربامیہ،نبدعس،دمحم نباقحس،دمحمنبرفعجنبزریبینب
اجنریکاکیوعرت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومذؿاذاؿںیمرگدؿداںیئابںیئوھگامےئ
ابب  :امنزاکایبؿ
ومذؿاذاؿںیمرگدؿداںیئابںیئوھگامےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 518

راوی  :موسی بً اسنٌيلٗ ،يص ،ابً ربيٍ ،محنس بً سلامیٌ ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،وٛيٍ ،سٔياًٌ ،وٌ بً ابی جحئہ ،حرضت
ابوجحئہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َٗ ِي ْص َي ٌِىٔی ابِ ًَ ال َّزبٔي ٍٔ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اٌ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ًَ ِو ٌٔ بِ ًٔ ََبٔی ُج َح ِي َٔ َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ََ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ََّ ٜة َوص َُو فٔی ُٗ َّب ٕة َح ِن َزا َئ ٔم ًِ
ُسٔ َِي َ
َ
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ًَل َِيطٔ ُح َّل ْة
ََ َزو ٕ ٓ َ َ
َِخ َد ب ٔ ََل ْل َٓأ َّذ ٌَ َِٓ ُٜي ُت ََ َتت َ َّب ٍُ ٓ ََن ُط َصاصُ َيا َو َصاصُ َيا َٗا َل ث ُ َّه َ َ
خ َد إلٔ َی اْلِ َبِ َلحٔ َٓأ َ َّذ ٌَ َٓ َل َّنا بَ َل َّ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََلحٔ
َح ِن َزا ُئ بُزُو ْز یَ َناى ٔ َي ْة ٗ ٔ ِ ٔ
َّط ٌّی َو َٗا َل ُم َ
وسی َٗا َل َرََیِ ُت ب ٔ ََل َّل َ َ
َ
خ َد ا ِل ٌَ َيزَ َة َو َس َ
اَ ٚحسٔی َثطُ
ل ََوی ًُيُ َ٘ ُط یَنٔي ّيا َو ٔط َن ّاَل َول َِه َي ِش َتس ِٔر ث ُ َّه َز َخ َل َٓأ ِ َ
ومیسنباامسلیع،سیق،انبرعیب،دمحمنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،فعیک،ایفسؿ،وعؿنبایبہفیحج،رضحتاوبہفیحجےسرفاتی ےہ
ہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسہکمںیمآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑمچےےکےنبوہےئاکیہمیخںیمرشتفیرفام

ےھت سپ البؽ ےلکن افر اذاؿ دی فہ اانپ ہنم داںیئ ابںیئ رک رےہ ےھت افر ںیم ےن اؿ وک ااسی رکےت وہےئ دھکی راہ اھت اس ےک دعب
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپہمیخےس)ابرہرشتفیالےئاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رسخ(داھرویںفاال)ابلس
ےنہپوہےئےھت وجکلم نمی ےکالعہقرطقاک انبوہااھت افر ومیسنباامسلیعیکرفاتی ںیمہییھب ےہہکںیم ےنداھکی البؽایک یک
رطػ ےئگ افر اذاؿ دی بج یح یلع اولصلة افر یح یلع االفلح رپ  ےچنہ وت اوھنں ےن اینپ رگدؿ داںیئ ابںیئ امھگیئ رگم وپرے ںیہن
وھگےمرھپالبؽہمیخںیمےئگافراکیزینہےلرکآےئاسےکدعبرافیےنآرخدحثیکتایبؿایک
رافی  :ومیسنبالیعمس،سیق،انبرعیب،دمحمنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،فعیک،ایفسؿ،وعؿنبایبہفیحج،رضحتاوبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿافرااقتمےکدرایمؿداعرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿافرااقتمےکدرایمؿداعرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 519

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،زیس ،ابوایاض ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َزیِ ٕس ا ِل ٌَ ِّ ِّ
ِم ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ َیا ٕ

الس ًَا ُئ بَی ِ َن اْلِ َذَا ٌٔ َو ِاْل ٔ َٗا َمةٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یُ َز ُّز ُّ

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،زدی ،اوباایس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس فراتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ےہہکاذاؿفااقتمےکدرایمؿیکوہیئداعردںیہنیکاجیت
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،زدی،اوباایس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاذاؿونسوتااکسوجابدف
ابب  :امنزاکایبؿ
بجاذاؿونسوتااکسوجابدف

جلس  :جلس اول

حسیث 520

راوی ً :بساہلل بً مشلنہٌٗ ،ييی ،مالک بً طہابً ،لاء بً یزیس ليثی ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

یس َّ
الل ِيثٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َسنٔ ٌِت ُِه ال ِّي َسا َئ َٓ ُ٘ولُوا ٔم ِث َل َما َي ُ٘و ُل ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ

دبعاہللنبہملسم،یبنعق،ام کلنباہشب،اطعءنبسیدی،یثی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسفراتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتاذاؿونسمتیھبفاسییہوہکاسیجہکؤمذؿاتہکےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکلنباہشب،اطعءنبسیدی،یثی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاذاؿونسوتااکسوجابدف

جلس  :جلس اول

حسیث 521

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،ابً لہيٌہ ،حيوہ ،سٌيس بً ایوبٌٛ ،ب بً ًل٘نہً ،بسالزحنً بً جبیر ،حرضت
ًبساہلل بً ًنز و بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ لَض ٔ َ
يٌ َة َو َح ِي َو َة َو َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی ََ ُّی َ
اؾ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا َسنٔ ٌِت ُِه ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌَ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ

ْشا ث ُ َّه َسلُوا اہللَ ًَزَّ َو َج َّل لٔی ا ِل َوسٔي َل َة
َٓ ُ٘ولُوا ٔم ِث َل َما َي ُ٘و ُل ث ُ َّه َػ ُّلوا ًَل َ َّی َٓإٔى َّ ُط َم ًِ َػلَّی ًَل َ َّی َػ ََل ّة َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ ب ٔ َضا ًَ ِ ّ
وٌ ََىَا ص َُو ٓ ََن ًِ َسأ َ َل اہللَ لٔی ا ِل َوسٔي َل َة َح َّل ِت
َٓإٔى َّ َضا َم ِيز ٔ َل ْة فٔی ا ِل َح َّيةٔ َلَ َت ِي َبغٔی إ ٔ ََّل ل ٔ ٌَ ِب ٕس ٔم ًِ ً َٔباز ٔ اہللٔ َا ٌَال َی َوََ ِر ُجو ََ ٌِ ََ َُ ٛ
ًَل َِيطٔ َّ
الظَٔا ًَ ُة
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،انب ہعیہل ،ویحہ ،دیعس نب اویب ،ع  ،نب ہمقلع ،دبعارلنمح نب ،ریب ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکبجمتؤمذؿیکاذاؿونسوتمتیھب
فاسی یہ وہک اسیج فہ اتہک اجےئ اس ےک دعب ھجم رپ درفد وجیھب اس ےیل ہک وج صخش ھجم رپ اکی رمہبت درفد ےجیھب اگ اہلل اعتیل اس رپ دس
رمہبتاینپرتمحانزؽرفامےئاگرھپریمےےیلفہلیسبلطرکفافرفہلیستنجںیماکیرمہبتاکانؾےہوجاہللےکدنبفںںیمےس
یسک اکی یہ دنبے وک ےلم اگ افر ےھجم ادیم ےہ ہک فہ دنبہ ںیم یہ وہں اگ سپ وج صخش ریمی ےیل فہلیس بلط رکے اگ اس ےک ےیل
ریمیافشتعالحؽوہیگ

رافی  :دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،انب ہعیہل ،ویحہ،دیعس نب اویب ،ع  ،نب ہمقلع ،دبعارلنمح نب ،ریب ،رضحت دبعاہلل نبرمع ف نب
ااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاذاؿونسوتااکسوجابدف

جلس  :جلس اول

حسیث 522

راوی  :ابً ْسح ،محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،حٌی ،ابوًبسالزحنً ،حرضت ًبساہلل بً ًنز ورضی اہلل ًيہ

الرس ٔح َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ُحٌ َ ٕ ٓی ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ا ِل ُحبُل ٔ َّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ

وٌ
بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ََ ٌَّ َر ُج َّل َٗا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِل ُن َؤ ِّذىٔی َن َئ ُِـلُوى َ َيا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُٗ ِل ََ ٛنا َي ُ٘ولُ َ
َٓإٔذَا اى ِ َت َض ِي َت ٓ ََش ِل ُا ٌِ َل ِط
انبرسح،دمحمنبہملس،انبفبہ،ییح،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنب رمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشےناہک
ای روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ؤمذونں وک مہ رپ تلیضف احلص ےہ (ذہلا مہ وک یھب وکیئ ااسی اکؾ اتبی وج امہریتلیضف اک ببس
وہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اسیج ہک ؤمذؿ ےہک افر بج وت (اذاؿ ےک وجاب ےس) افرغ وہ اجےئ وت (اہلل ےس وج
اچےہ)امگنےھجتدایاجےئاگ
رافی  :انبرسح،دمحمنبہملس،انبفبہ،ییح،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاذاؿونسوتااکسوجابدف

جلس  :جلس اول

حسیث 523

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث حٜيه ،بً ًبساہلل بً ٗيصً ،امز بً سٌيس ،ابووٗاؾ ،حرضت سٌس بً ابی وٗاؾ رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ا ِل ُح َِ ٜي ٔه بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ َس ٌِسٔ بِ ًٔ ََبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس
بِ ًٔ ََبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َٗا َل ح ٔی َن َي ِش َن ٍُ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌَ َوََى َا ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ
ک َلطُ َوََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُ ُط َرؿ ُ
ُف َلطُ
ََل َ ٔ
َشی َ
ٔيت بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ُن َح َّن ٕس َر ُس ّوَل َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔزٔی ّيا ُ ٔ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل میکح ،نب دبعاہلل نب سیق ،اعرم نب دیعس ،اوبفاقص ،رضحت دعس نب ایبفاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخش ؤمذؿیک(اہشدنیت)ےنس افراےکسوجابںیمےہک ہکںیم یھبوگایہداتی
وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن فہ اہنت ےہ ااکس وکیئ رشکی ںیہن افر وگایہ داتی وہں اس ابت یک ہک دمحم یلص اہللہیلع فآہل
فملس اہلل ےک دنبے افر اےکس روسؽ ںیہ افر رایض وہں ںیم اہلل وک رب امؿ رک افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روسؽ امؿ رک افر
االسؾوکدنیامؿرکوتاےکسانگہشخبدیاجںیئےگ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلمیکح،نبدبعاہللنبسیق،اعرمنبدیعس،اوبفاقص،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاذاؿونسوتااکسوجابدف

جلس  :جلس اول

حسیث 524

راوی  :ابزاہيه بً مہسیً ،لی بً مشہز ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔی َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

اٌ إٔذَا َسنٔ ٍَ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌَ یَ َتظَ َّض ُس َٗا َل َوََىَا َوََىَا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

اربامیہنبدہمی ،یلعنب رہسم،اشہؾنب رعفہ،رضحت اعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملس
ؤمذؿوکاہشدنیتےتہکوہےئےتنسوترفامےتںیمیھباسرپوگاہوہں
رافی  :اربامیہنبدہمی،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاذاؿونسوتااکسوجابدف

جلس  :جلس اول

حسیث 525

راوی  :محنسبً مثىی ،محنسبً جہـه ،اسنٌيل بً جٌفً ،نارہ بً ُزیہ حبيب بً ًبسالزحنً بً اساٖ ،حٔؽ بً
ًاػه بً ًنز ،حرضت ًنز ٓارو ٚرضی اہلل ًيہ

يب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
ل بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ َُزٔیَّ َة ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِض َـ ٕه َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َن ٌٔي ُ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ إ ٔ َس ٕ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
اٖ ًَ ًِ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ًَ ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ًُٔ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َٗا َل ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ َٓ َ٘ا َل ََ َح ُس ُِ ٛه اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ َٓإٔذَا َٗا َل ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ

َٗا َل ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َٓإٔذَا َٗا َل ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ َٗا َل ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ث ُ َّه َٗا َل وَ َّی ًَل َی

الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ ث ُ َّه َٗا َل وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح َٗا َل ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ ث ُ َّه َٗا َل اہللُ ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ َٗا َل اہللُ
ََ ِٛبَرُ اہللُ ََ ِٛبَرُ ث ُ َّه َٗا َل َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ٔم ًِ َٗلِبٔطٔ َز َخ َل ا ِل َح َّي َة
دمحمنب ینثم ،دمحمنب

د ِہص

م ،اامسلیع نب رفعج ،امعرہ نب زغہی بیبح نب دبعارلنمح نب ااسػ ،صفح نب اعمص نب رمع ،رضحت رمع

َک وت ےننسفاال یھب
َکاَہلل ا ِ َ ر
افرفؼریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای بجؤمذؿ ےہکاَہللا ِ َ ر
ہٰلا ِ َّلاہلل،ےہکبجفہےہکاَشھ َُد
ہٰلا ِ َّلاہلل،وتفہیھب َاشھ َُداَؿ َلا ِ َ
َکر،افربجفہےہکاَشھ َُداَؿ َلا ِ َ
اےکسوجابںیمےہک،اَہللا ِ َ ر
َک،اَہللا ِ َ
وُسؽاہلل،وتےننسفاالیھبےہکاَشھ َُدا ََّؿ ُ َ َّ
ا ََّؿ ُ َ َّ
وُسؽاہلل،بجفہ َ َّ
ح َ ََعال َّضلووةےہکوتہیےہک َل َح َوؽ َف َلوُقَّ َةا ِ َّلاِاہلل،افربجفہ
حا َّر ُ
حا َّر ُ
َ َّ
َکافربجفہ َلاِہٰلَا ِ َّل
َکاَہللا ِ َ ر
َکےہکوتہییھبےہکاَہللا ِ َ ر
َکاَہللا ِ َ ر
ح َ ََعالفَ َلحےہکوتہیرھپ َل َح َوؽ َف َلوُقَّ َةا ِ َّلاِاہللےہکافربجفہاَہللا ِ َ ر
اہللےہکوتہییھب َ
ےہکلاِہٰلَا ِ َّلاہلل (افرہیاذاؿاکوجاب)وضحر بلےسوہوتفہتنجںیماجاگیئ
د ِہص
رافی  :دمحمنب ینثم ،دمحمنب م ،الیعمس نب رفعج ،امعرہ نب زغہی بیبح نب دبعارلنمح نب ااسػ ،صفح نب اعمص نب رمع،
رضحترمعافرفؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجااقتمےنسوتایکےہک؟
ابب  :امنزاکایبؿ
بجااقتمےنسوتایکےہک؟

جلس  :جلس اول

حسیث 526

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،محنس بً ثابت ،ابو امامہ

َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتکٔی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَىٔی َر ُج ْل ٔم ًِ ََصِ ٔل َّ
الظاو ٔ ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ ََبٔی
ُّ
اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ ب ٔ ََل َّل ََ َخ َذ فٔی ِاْل ٔ َٗا َم ٔة َٓ َل َّنا ََ ٌِ َٗا َل َٗ ِس َٗا َم ِت الؼَّ ََل ُة َٗا َل
َ ُ َما َم َة ََ ِو ًَ ًِ َب ٌِ ٔف ََ ِػ َح ٔ
ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َٗا َم َضا اہللُ َوََ َزا َم َضا و َٗا َل فٔی َسائ ٔز ٔ ِاْل ٔ َٗا َم ٔة ََ ٛي ِحو ٔ َحسٔیثٔ ًُ َن َز َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط فٔی اْلِ َذَا ٌٔ

امیلسؿ نب داؤد ،دمحم نب اثتب ،اوب اامہم ای (اہیں رافی وک کش وہا ےہ) ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس یسک ےس

مال َّضلووةاہکوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
رفاتیےہہکالبؽریضاہللہنعےنریبکتینہکرشفعیکبجاوہنںےندَق َق َ ِ
ا ََق َماہللُ َفاَ َد َام(ینعیاہللاعتیلامنزوکہشیمہاقمئفدامئرےھک)افرریبکت ےکابیقاملکتںیماسرطحوجابدایاسیجہکایھبرضحت
رمعریضاہللہنعیکدحثیںیماذاؿےکقلعتمذگراےہ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،دمحمنباثتب،اوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےکدعبیکداع
ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿےکدعبیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 527

راوی  :احنسبً محنس بً حيبلً ،لی بً ًياغ ،طٌيب بً ابی حنزہ ،محنس بً ميٜسر ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسث َ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ًَيَّا ٕ
غ َح َّسثَ َيا ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ ََبٔی َح ِنزَ َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٜسٔرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔ
بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٗا َل ح ٔی َن َي ِش َن ٍُ ال ِّي َسا َئ َّ
الل ُض َّه َربَّ َص ٔذظ ٔ َّ
الس ًِ َوة ٔ ال َّتا َّمةٔ
ت ُم َح َّن ّسا ا ِل َوسٔي َل َة َوا ِل َٔـٔي َل َة َوا ِب ٌَ ِث ُط َم َ٘ا ّما َم ِح ُنو ّزا َّال ٔذی َو ًَ ِس َت ُط إ ٔ ََّل َح َّل ِت َل ُط َّ
َوالؼَّ ََلة ٔ ا ِل َ٘ائ َٔنةٔ آ ٔ
الظَٔا ًَ ُة یَ ِو َو
ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ

ادمح نب دمحم نب لبنح ،یلع نب ایعش ،بیعش نب ایب زمحہ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
لل ّ
ھ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ب ذٰھِہِ ادلَوعَ ِة الی َّس اخل ینعی اے اہلل اس
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اذاؿ ےننس ےک دعب ہی داع زپےھ اَ م َر َّ
دوعتاتہمےکربافراقمئفدامئامنزےکامکلدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاقمؾفہلیسافرتلیضفاطعء رفامافراقمؾومحمدرپاچنہپ
اکسجوتےندمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےسفددہرفامایےہوتایقتمےکدؿاےکسےیلریمیافشتعوہیگ
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،یلعنبایعش،بیعشنبایبزمحہ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغمبیکاذاؿےکفتقیکداع

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبیکاذاؿےکفتقیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 528

راوی  :مومل بً اہابً ،بساہلل بً وليسٗ ،اسه بً مًٌ ،او النوميین حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہا

اب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ ا ِل ٌَ َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ا ٔس ُه بِ ًُ َم ٌِ ًٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی َٛثٔیر ٕ
ل بِ ًُ إ ٔ َص ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ

َم ِول َی َ ُ ِّو َسل ََن َة ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت ًَ َّل َنىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ََُٗو َل ً ٔ ِي َس ََذَا ٌٔ ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َّ
الل ُض َّه إ ٔ ٌَّ َص َذا

ِف لٔی
ک َوإ ٔ ِزبَا ُر ى َ َضارٔ َک َوََ ِػ َو ُ
ات زُ ًَات ٔ َ
إٔٗ َِبا ُل ل َِيل ٔ َ
ک َٓاُ ٔ ِ

وملم نب ااہب ،دبعاہلل نب فدیل ،اقمس نب نعم ،اؾ اوملنینم رضحت اؾہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنھجموکاھکسایہکںیمرغمبیکاذاؿےکفتقہیداعزپاھرکفںاےاہللہیفتقےہریتےدؿےکاجےناکافرریتی
راتےکآےناکافرفتقےہریتیرطػالبےنفایلآفازفںاک(ینعیاذاونںاک)سپوتریمیرفغمترفامدے
رافی  :وملمنبااہب،دبعاہللنبفدیل،اقمسنبنعم،اؾاوملنینمرضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿرپارجتےنیلاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿرپارجتےنیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 529

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سٌيس ،ابوًَلء ،مَّطٖ بً ًبساہلل ،حرضت ًثناٌ بً ابی الٌاؾ

َّط ٔ
اٌ بِ ًٔ
ئ ًَ ًِ ُم َ ِّ
ٔيس ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا َسٌ ْ
ٖ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اؾ َٗا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ا ِج ٌَ ِلىٔی إ ٔ َم َاو َٗ ِومٔی َٗا َل
اٌ بِ ًَ ََبٔی ا ِل ٌَ ٔ
ََبٔی ا ِل ٌَ ٔ
آخ إ ٔ ٌَّ ًُ ِث َن َ
اؾ َٗا َل ُٗل ُِت َو َٗا َل ُم َ
وسی فٔی َم ِوؿ ٍٕٔ َ َ
ََى ِ َت إ ٔ َما ُم ُض ِه َوا ِٗ َتسٔ بٔأ َ ِؿ ٌَٔٔض ٔ ِه َو َّاتد ٔ ِذ ُم َؤ ِّذىّا ََل یَأ ِ ُخ ُذ ًَل َی ََذَاىٔطٔ ََ ِج ّزا

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دیعس ،اوبالعء ،رطمػ نب دبع اہلل ،رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل ےھجم اینپ وقؾ اک اامؾ انب دےئجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (کیھٹ ےہ) مت اؿ ےک اامؾ وہ نکیل وزمفر دتقمویں اک
ایخؽرانھک افرومذؿااسیصخشرقمررکانوجاذاؿرپارجتہنےل

رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیعس،اوبالعء،رطمػنبدبعاہلل،رضحتامثعؿنبایبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگفتقےسےلہپاذاؿدےدیاجےئوتایکرکاناچےئیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگفتقےسےلہپاذاؿدےدیاجےئوتایکرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 530

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،زاؤز ،بً طبيب ،حناز ،ایوب ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ب ٔ ََل َّل ََ َّذ ٌَ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو َزا ُو ُز بِ ًُ َطبٔيبٕ ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
َٗ ِب َل كُلُو َٔ ا ِل َٔ ِحز َٔٓأ َ َم َز ُظ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َی ِز ٔج ٍَ َٓيُ َياز ٔ َی ََ ََل إ ٔ ٌَّ ا ِل ٌَ ِب َس َٗ ِس ى َ َاو َََلَ إ ٔ ٌَّ ا ِل ٌَ ِب َس َٗ ِس ى َ َاو َزا َز

َف َج ٍَ َٓ َيا َزی ََ ََل إ ٔ ٌَّ ا ِل ٌَ ِب َس َٗ ِس ى َ َاو َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا ا ِل َحس ُ
وب إ ٔ ََّل َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة
ُم َ
ٔیث ل َِه یَ ِزؤظ ٔ ًَ ًِ ََ ُّی َ
وسی َ َ

ومیسنباامسلیع،داؤد،نببیبش،امحد،اویبانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبترضحتالبؽریض
اہللہنعولطعرجفےسےلہپاذاؿ ددییوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکنمکحرفامایہکاجؤآفازاگلرکوہکہکدنبہوسایگ اھت(اسانب رپ
فتق اک حیحص ادنازہ ہن وہ اکس افر طلغفتق رپ اذاؿ ددیییئگ) ومٰیس ےن اانت ااضہف افر ایک ےہہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ولےٹ افر
اوہنں ےن یہی آفاز اگلیئ ہک دنبہ وس ایگ اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اویب ےس امحد نب ہملس ےک العفہ افر یسک ےن رفاتی
ںیہنایک
رافی  :ومیسنبالیعمس،داؤد،نببیبش،امحد،اویبانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگفتقےسےلہپاذاؿدےدیاجےئوتایکرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 531

راوی  :ایوب بً ميؼور ،طٌيب بً رحبً ،بسالٌزیز بً ابی راوز ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ََبٔی َر َّواز ٕ ََ ِخب َ َرىَا ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ُم َؤ ِّذ ٌٕ ل ٔ ٌُ َن َز ُي َ٘ا ُل َل ُط
َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
وب بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ َ ِ
َ
َک ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗ ِس َر َوا ُظ َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ
رس ْ
وح ََ َّذ ٌَ َٗ ِب َل ُّ
َم ِ ُ
الؼ ِبحٔ َٓأ َم َز ُظ ًُ َنزُ ٓ ََذ َ َ

وح ََ ِو َُیِرُ ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َّ
رس ْ
الس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َنزَ
ََ ِو َُی ِرٔظ ََٔ ٌَّ ُم َؤ ِّذىّا ل ٔ ٌُ َن َز يُ َ٘ا ُل َل ُط َم ِ ُ
ََک ى َ ِح َو ُظ َوصَ َذا ََ َػ ُّح ٔم ًِ ذَا َک
َٗا َل ک َ َ
اٌ ل ٔ ٌُ َن َز ُم َؤ ِّذ ٌْ يُ َ٘ا ُل َل ُط َم ِش ٌُو ْز َوذ َ َ
اویبنبوصنمر،بیعشنبرحب،دبعازعلسینبایبرافد،رضحتانعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعےکؤمذؿوکسج
رسمفح اہک اجات اھت اےنس حبص اصدؼ ےس لبق اذاؿ یہک وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اوکس مکح ایک رھپ یلہپ دحثی یک رطح ذرک ایک
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس امحد نب زدی ےن وباہطس دیبع اہلل نب رمع رضحت انعف ای یسک افر ےس رفاتی ایک ےہ ،ہک رضحت رمع ریض اہلل
ہنع اک اکی ؤمذؿ اھت اکسج انؾ رسمفح اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس درافردی ےن ربفاتی دیبع اہلل وباہطس انعف رضحت انب رمع ےس
رفاتیایکےہہکرضحترمعریضاہللہنعاکاکیوعسمدانیمؤمذؿاھترھپایسرطحذرکایکافرہیاسےسزایدہحیحصےہ
رافی  :اویبنبوصنمر،بیعشنبرحب،دبعازعلسینبایبرافد،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگفتقےسےلہپاذاؿدےدیاجےئوتایکرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 532

راوی  :زہیربً رحب ،وٛيٍ ،جٌف بً بزٗاٌ ،طسازً ،ياق بً ًامز ،حرضت بَلل رضی اہلل ًيہ

اق بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ب ٔ ََل ٕل ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
اٌ ًَ ًِ َط َّساز ٕ َم ِول َی ً َٔي ٔ
ف بِ ًُ ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َيا ُزصَیِرُ بِ ًُ َ ِ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
رع ّؿا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َط َّسا ْز َم ِول َی
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلطُ ََل تُ َؤ ِّذ ٌِ َحًَّی َي ِشت َبٔی َن َل َ
ک ا ِل َٔ ِحزُ صَ ََ ٜذا َو َم َّس َی َسیِطٔ َ ِ
ً َٔياقٕ ل َِه یُ ِسرٔ ِک ب ٔ ََل َّل
زریہنب رحب ،فعیک ،رفعج نب رباقؿ ،دشاد ،ایعض نب اعرم ،رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآ ہلفملسےناؿےسرفامایاذاؿتماہکرکفبجکتھجتوکرجفیکرفینشاسرطحولعمؾہنوہاجےئرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرعًاضاہھتالیھپرکااشرہایکاوبداؤدےتہکںیہہکدشادےنرضحتالبؽریضاہللہنعوکںیہناپای
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،رفعجنبرباقؿ،دشاد،ایعضنباعرم،رضحتالبؽریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگفتقےسےلہپاذاؿدےدیاجےئوتایکرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 533

راوی  :محنسبً سلنہ ،ابً وہب ،یحٌی بً ًبساہلل بً ساله بً ًبساہلل بً ًنز ،سٌيس بً ًبسالزحنً ہظاو بً رعوہ،
حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َو َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس
اٌ ُم َؤ ِّذىّا ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ابِ ًَ َ ُ ِّو َمِٜتُوو ٕ ک َ َ
ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ََ ًِ َِم
دمحمنبہملس،انبفبہ،ییحینب دبعاہللنباس منبدبعاہللنبرمع،دیعسنبدبعارلنمحاشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
ےسرفاتیےہہکانباؾوتکمؾریضاہللہنعروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکؤمذؿےھتافرفہانانیبےھت
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ییحینبدبعاہللنباس منبدبعاہللنبرمع،دیعسنبدبعارلنمحاشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےکدعبدجسمےساجےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿےکدعبدجسمےساجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 534

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،ابزاہيه بً مہاجز ،ابوطٌثاء

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ ًَ ًِ ََبٔی َّ
ئ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ف ٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس
الظ ٌِ َثا ٔ
ْص َٓ َ٘ا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة ََ َّما َص َذا َٓ َ٘ ِس ًَ َصی ََبَا ا ِل َ٘اس ٔٔه َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َِخ َد َر ُج ْل ح ٔی َن ََ َّذ ٌَ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ لٔل ٌَِ ِ ٔ
ٓ ََ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اربامیہ نب اہمرج ،اوباثعشء ےس رفاتی ےہہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےکاسھت مہ ولگ دجسم ںیم ےھت
اکی صخش دجسم ےس ابرہ الچ ایگ ہکبج ؤمذؿ رصع یک اذاؿ دے اکچ اھت وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اس ےن رضحت
اوبااقلمسیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفامینیک
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اربامیہنباہمرج،اوباثعشء
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومذئؿ(ریبکتےنہکےیل)اامؾاکااظتنررکے
ابب  :امنزاکایبؿ
ومذئؿ(ریبکتےنہکےیل)اامؾاکااظتنررکے

جلس  :جلس اول

حسیث 535

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،طبابہ ،اْسائيل ،سناک ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

ل
اٌ ب ٔ ََل ْل یُ َؤ ِّذ ٌُ ث ُ َّه یُ ِنض ٔ ُ
ْسائ ٔي َل ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
خ َد ََ َٗ َاو الؼَّ ََل َة
َٓإٔذَا َرََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس َ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ابشہب ،ارسالیئ ،امسک ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع اذاؿ
دےتیرھپ(اذاؿدےرک)رھٹاجےتبجدےتھکیہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالرےہںیہوتامنزےکےیلریبکتےتہک
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ابشہب،ارسالیئ،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وثتبیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
وثتبیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 536

راوی  :محنسبً ٛثیر ،سٔياٌ ،ابو یحٌی یٗ ،تات ،محاہس

ات ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس َٗا َل ُِ ٛي ُت َم ٍَ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٓ َث َّو َب َر ُج ْل فٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَ َيا ََبُو َی ِحٌَی ا ِل َ٘ َّت ُ
اخ ِد ب ٔ َيا َٓإ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔب ٔ ِس ًَ ْة
ُّ
الو ِضز ََٔ ِو ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َٗا َل ِ ُ
دمحمنب ریثک ،ایفسؿ ،اوبییحی ،اتقت ،اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم(دبع اہلل) انب رمع ےک اسھت اھت اکی صخش ےن وثتبی یہک رافی وک
کشےہہکرہظںیمیکایرصعںیمرضحتاجمدہےتہکںیہہکانبرمعریضاہللہنعےناہکہکاہیںےس لولکنویکہکندبتعےہ
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوبییحیی،اتقت،اجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 537

موسی بً اسنٌيل ،اباٌ ،یحٌی ً ،بساہلل بً ابی ٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :مشله بً ابزاہيه ٰ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َو ُم َ
َّاد
وب َو َحح ْ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََل ُة ٓ َََل َا ُ٘و ُموا َحًَّی َت َز ِونٔی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص ََ ٜذا َر َوا ُظ ََ ُّی ُ

اٖ ًَ ًِ َی ِحٌَی َوصٔظَ او ٕ َّ
الؼَّ َّو ُ
الس ِست َُوائٔ ِّی َٗا َل ََ ٛت َب إلٔ َ َّی یَ ِحٌَی َو َر َوا ُظ ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ َس ََّلو ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َی ِحٌَی َوَٗاَلَ
ٓ ٔيطٔ َحًَّی َت َز ِونٔی َو ًَل َِيِ ُٜه َّ
الشٜٔي َي َة

ملسمنباربامیہومٰیسنباامسلیع،اابؿ،ییحی،دبعاہللنبایباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرف امای بجامنزےک ےیلریبکتوہوت بجکت ےھجمہندھکیولاوستقکتڑھکےہنوہاوبداؤد ےتہکںیہہکاویب
افر اجحج وصاػ ےن یھب اوکس ییحی ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر اشہؾ دوتسایئ ےن ویں اہک ےہ ہک ےھجم ییحی ےن اھکل اھت افر اوکس
یَل َ
ُ
ک
ب
ل
س
َ
َ
اعمفہینبالسؾافریلعنبابمرکےنیھبییحیےسرفاتیایکےہاےکناافلظہیںیہ َذ ّییوُر ُِفِّ َف ما ّ ِ،ئ َبس
رافی  :ملسمنباربامیہومٰیسنبالیعمس،اابؿ،ییحی،دبعاہللنبایباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 538

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،يسی ،مٌنز ےن بشيس یحٌی

َّ
خ ِج ُت َٗا َل ََبُو َزا ُوز ل َِه
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
وسی َح َّسثَ َيا ً َٔيسی ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ یَ ِحٌَی بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ ٔم ِث َل ُط َٗا َل َحًی َت َز ِونٔی َٗ ِس َ َ
َّ
خ ِج ُت
خ ِج ُت إَٔل َم ٌِ َن ْز َو َر َوا ُظ ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕل َِه َي ُ٘ ِل ٓ ٔيطٔ َٗ ِس َ َ
َک َٗ ِس َ َ
َی ِذ ُ ِ
اربامیہنبومیس،یسیع،رمعمےندنسبییحیاسقبدنسےکاسھتایسےکلثمرفاتیایکےہاسںیمویںےہہکاہیںکتہکمتھجموک
دھکی ول ہک ںیم (امنز ےک ےیل رجحہ ےس) لکناکچ وہں اوبداؤد ےتہک ہک ظفل دقرختج رمعم ےک العفہ یسک ےن ذرک ںیہن ایک افر اوکس انب

ہنییعےنیھبرمعمےسرفاتیایکےہرگماوہنںےنیھبدقرختجرفاےیںیہنایک
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،رمعمےندنسبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 539

راوی  :محنوز بً خالس ،وليس ،ابوًنزو ،زاؤز بً رطيس ،وليس ،اوزاعی ،زہزی ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس َٗا َل َٗا َل ََبُو ًَ ِنز ٕو ح و َح َّسثَ َيا َزا ُو ُز بِ ًُ ُر َط ِي ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس َو َص َذا َل ِٔ ُو ُط ًَ ًِ
ِ
اض
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ الؼَّ ََل َة کَاى َ ِت ُا َ٘ ُاو ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََيأ ُخ ُذ ال َّي ُ
َم َ٘ا َم ُض ِه َٗ ِب َل ََ ٌِ َیأ ِ ُخ َذ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ومحمد نب اخدل ،فدیل ،اوبرمعف ،داؤد نب ردیش ،فدیل ،افزایع ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج
امنز یک ریبکت وہیت وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےن ےک فتق ولگ اےنپ اقمؾ رپ مج اجےت لبق اےکس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساینپہگجرپآںیئ
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل،اوبرمعف،داؤدنبردیش،فدیل،افزایع،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 540

راوی  :حشین بً مٌاذً ،بساَلًلی ،حرضت حنيس رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس َٗا َل َسأ َ ِل ُت ثَاب ٔ ّتا ا ِلب ُ َيان ٔ َّی ًَ ًِ ال َّز ُج ٔل یَ َتک َ َّل ُه َب ٌِ َس َما ُا َ٘ ُاو
الؼَّ ََلةُ َٓ َح َّسثَىٔی ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ ٓ ٌََ َز َق ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل َٓ َح َب َشطُ َب ٌِ َس

َما َُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ

نیسح نب اعمذ ،دبعاالیلع ،رضحت دیمح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اثتب انبین ےس وپاھچ ہک ارگ وکیئ صخش ریبکت ےک
دعبوگتفگرکے وت ایکےہ وت اےکسوجاب ںیماوہنں ےنھجمےسرضحت اسنریضاہللہنع ےکوحاہل ےسدحثی ایبؿرکےتوہےئ

اہک ہک اکی صخش روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس آای افر ریبکت ےک دعب یھبآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک رفےک راہ(ینعی
وگتفگرکاتراہ)
رافی  :نیسحنباعمذ،دبعاالیلع،رضحتدیمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 541

راوی  :احنس بً ًلی بً سویس ،بً ميحوًٖ ،وٌ بً ٛہنص ،حرضت ٛہنص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُس َویِ ٔس بِ ًٔ َم ِي ُح ٕ
الش ُسوس ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِو ٌُ بِ ًُ َِ ٛض َن ٕص ًَ ًِ ََب ٔيطٔ َِ ٛض َن ٕص َٗا َل ٗ ُِن َيا إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ
وٖ َّ

الش ُنوزُ
ِخ ِد َٓ َ٘ ٌَ َس َب ٌِ ُـ َيا َٓ َ٘ا َل لٔی َط ِي ْذ ٔم ًِ ََصِ ٔل ا ِلُٜو َٓ ٔة َما يُ ِ٘ ٌٔ ُس َک ُٗل ُِت ابِ ًُ ب ُ َزیِ َس َة َٗا َل صَ َذا ُّ
بٔنٔىّی َو ِاْل ٔ َم ُاو ل َِه َی ِ ُ
َٓ َ٘ا َل لٔی َّ
الؼ ُٔ ٔ
وٖ ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ
الظ ِي ُذ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِو َس َح َة ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل َُّ ٛيا َن ُ٘ ُوو فٔی ُّ
وٖ اْلِ ُ َو َل َو َما
الؼ ُٔ َ
وٌ ًَل َی َّال ٔذ َ
یً َیلُ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه كَو ٔ ّیَل َٗ ِب َل ََ ٌِ یُ َٜب ِّ َر َٗا َل َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ َو َم ََلئَٔ َٜت ُط ي َُؼ ُّل َ
وٌ ُّ

ل ب ٔ َضا َػ ًّٔا
يضا َي ٔؼ ُ
ٔم ًِ ُخ ِل َوة ََٕ َح ُّب إلٔ َی اہللٔ ٔم ًِ ُخ ِل َوة ٕ َی ِن ٔظ َ

کہ
کہ
ادمح نب یلع نب وسدی ،نب وجنمػ ،وعؿ نب مس ،رضحت مس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ٰینم ںیم مہ ولگ امنز ےک ےیل
ڑھکےوہےئافراوستقکتاامؾ(امنزےکےیل) ںیہنالکناھتاسےیلمہںیمےسھچکولگھٹیبےئگ(اؿںیمںیمیھباشلماھت)وت
وکہف ےک اکی اصبح ےن ھجم ےس اہک ہک مت ویکں ھٹیب ےئگ ںیم ےن اہک ہک انب ربدیہ اک ایبؿ ےہ ہک ہی (ینعی اامؾ ےک ااظتنر ںیم ڑھکا
رانہ)ومسدےہ(افر ہیونممع ےہ)وتاؿاصبح ےنھجم ےس اہک ہکدبعارلنمحنب وعہجس ےنرباء نباعزبےکفاہطسےس ھجم ےس
دحثیایبؿیکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیممہولگریبکتےہکاجےنےسےلہپاکیفدریکتوفصںںیمڑھکے
راہرکےتےھتدبعارلنمحنبوعہجسےتہکںیہہکرباءنباعزباکایبؿےہہکوجولگیلہپفصےسرقبیوہےتںیہاؿرپاہللاعتیل
رتمحانزؽرفاماتےہافررفےتشاؿےکےیلداعرکےتںیہافراہللاعتیلےکزندکیاسدقؾےسڑبھرکوکیئدقؾوبحمبںیہنےہ

وجفصںیماجےنےکےیلاےھٹ

کہ
کہ
رافی  :ادمحنبیلعنبوسدی،نبوجنمػ،وعؿنب مس،رضحت مسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 542

راوی  :مشسزً ،بسالوارثً ،بسالٌزیز ،بً ػہيب ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل َُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَطٔ ٌّی فٔی َجاى ٔ ٔب ا ِل َن ِشحٔ ٔس ٓ ََنا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َحًَّی ى َ َاو ا ِل َ٘ ِو ُو
دسمد ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک (اشعء یک) امنز یک ریبکت وہیئ اس احؽ
ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وگہش ںیم اکی صخش ےس وگتفگ رفام رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امنزےکےیلڑھکےںیہنوہےئاہیںکتہکولگےھٹیبےھٹیبوسےئگ
رافی  :دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسی،نببیہص،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 543

موسی بً ً٘بہ ،حرضت ابواليرض رضی اہلل ًيہ
راوی ً :بساہلل بً اسح ،ٙابوًاػه ،ابً جزیخٰ ،

اٌ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ََبُو ًَ ٔ
وسی بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ََبٔی ال َّي ِ ٔ
رض َٗا َل ک َ َ
اػ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ُم َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح ٔی َن ُا َ٘ ُاو الؼَّ ََلةُ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس إٔذَا َرآص ُِه َٗل ٔ ّيَل َجل ََص ل َِه ي َُؼلِّ َوإٔذَا َرآص ُِه َج َنا ًَ ّة َػلَّی
دبعاہللنبااحسؼ،اوباعمص،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،رضحتاوبارضنلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجریبکتوہاجیتافرآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دےتھکی ہک دجسم ںیم ولگ مک ںیہ وت ھٹیب اجےت افر امنز رشفع ہن رفامےت افر بج دےتھکی ہک امجتع وپری وہیئگ
بتامنزرشفعرفامےت

رافی  :دبعاہللنباقحس،اوباعمص،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،رضحتاوبارضنلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلریبکتیہکاجےکچافراامؾہنآےئوتھٹیبرکاامؾاکااظتنررکںیڑھکےہنرںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 544

موسی بً ً٘بہ ،ىآٍ ،ابً جبیر ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ
راوی ً :بساہلل بً اسح ،ٙابوًاػه ابً جزیخٰ ،

وسی بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َم ِش ٌُوز ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َِ ََ ٙخب َ َرىَا ََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ُم َ

ک
الزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ٔم ِث َل ذَل ٔ َ

دبعاہللنبااحسؼ،اوباعمصانبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،انب،ریب،رضحتیلعریضاہللہنعےسیھبایسےکلثمرفاتیےہ
رافی  :دبعاہللنباقحس،اوباعمصانبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،انب،ریب،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتکامجتعرپفدیع
ابب  :امنزاکایبؿ
رتکامجتعرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 545

راوی  :احنس بً یوىص ،زئسہ ،سائب بً حبيع ،مٌساٌ بً ابی كلحہ ،حرضت ابوزرزاء رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ ََبٔی كَ ِل َح َة ا ِل َي ٌِ ُنز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َّ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ َح َّسث َ َيا َّ
ئ
الس ِر َزا ٔ
الشائ ُٔب بِ ًُ ُحب َ ِي ٕع ًَ ًِ َم ٌِ َس َ
اس َت ِح َوذَ
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َما ٔم ًِ ثَ ََلثَ ٕة فٔی َ ِرق َی ٕة َو ََل بَ ِسو ٕ ََل ُا َ٘ ُاو ٓ ٔيض ٔ ِه الؼَّ ََلةُ إ ٔ ََّل َٗ ِس ِ
ًَل َِيض ٔ ِه َّ
ل ِّ
اػ َي َة َٗا َل َزائ َٔسةُ َٗا َل َّ
الشائ ُٔب َي ٌِىٔی بٔا ِل َح َنا ًَ ٔة الؼَّ ََل َة فٔی
الذئ ِ ُب ا ِل َ٘ ٔ
الظ ِي َلا ٌُ ٓ ٌََل َِي َ
ک بٔا ِل َح َنا ًَةٔ َٓإٔى َّ َنا َیأِک ُ ُ
ا ِل َح َنا ًَةٔ
ادمحنبویسن،زدئہ،اس بنبشیبح،دعماؿنبایبہحلط،رضحتاوبدرداءریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک نیت آدیم یسک یتسب ای لگنج ںیم وہں افر رھپ یھب فہ امجتع ےس امنز ہن زپ۔ںی وت اؿ رپ
اطیشؿ طلسم وہ اجات ےہ سپ مت امجتع وک الزؾ رکول ویکہکن ڑیھبای ایسرکبی وک اھکات ےہ وج ےلگ ےس اگل وہ زادئہ ےتہک ںیہ ہک اس ب
ےناہکامجتعےسرمادامنزابامجتعےہ
رافی  :ادمحنبویسن،زدئہ،اس بنبشیبح،دعماؿنبایبہحلط،رضحتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتکامجتعرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 546

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ض ث ُ َّه ََى ِ َلل ٔ ََ ٙمعٔی بٔز ٔ َجا ٕل َم ٌَ ُض ِه حُزَ ْو ٔم ًِ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َ٘ ِس صَ َن ِن ُت ََ ٌِ آ ُم َز بٔالؼَّ ََلة ٔ َٓ ُت َ٘ َاو ث ُ َّه آ ُم َز َر ُج َّل َٓ ُي َؼل َِّی بٔال َّيا ٔ
رح ًََ ٚل َِيض ٔ ِه ب ُ ُيو َت ُض ِه بٔال َّيارٔ
وٌ الؼَّ ََل َة َٓأ ُ َ ِّ
َح َلبٕ إلٔ َی َٗ ِوو ٕ ََل َي ِظ َض ُس َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایںیمےنارادہایکاھتہکایقؾامنزاکمکحدےرکاینپہگجیسکافرصخشوکامنززپاھےنےکےیلوہکںافراےنپاسھتھچکولگ
ےلاجؤس ےکاسھتڑکلویںےکڑھٹگوہںافراجرکاؿولوگںےکرھگفںوکآگاگلدفںوجامنزںیماحرضںیہنوہےت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتکامجتعرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 547

راوی  :نٔيلی ،ابومليح ،یزیس بً یزیس ،یز یس بً اػه ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یس َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ًُ اْلِ َ َػ ِّه َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َنل ٔيحٔ َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ًُ یَز ٔ َ
وٌ فٔی ب ُ ُيوت ٔض ٔ ِه
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َ٘ ِس َص َن ِن ُت ََ ٌِ آ ُم َز ٓٔت ِ َئًی ٓ ََي ِح َن ٌُوا حُزَ ّما ٔم ًِ َح َلبٕ ث ُ َّه ََات َٔی َٗ ِو ّما ي َُؼ ُّل َ
یس بِ ًٔ اْلِ َ َػ ِّه یَا ََبَا ًَ ِو ٕ
ای إ ٔ ٌِ ل َِه ََ ًُِ ٛ
ل َِي َش ِت بٔض ٔ ِه ً َّٔل ْة َٓأ ُ َ ِّ
رح َٗ َضا ًَل َِيض ٔ ِه ُٗل ُِت ل ٔ َيز ٔ َ
ٖ ا ِل ُح ُن ٌَ َة ًَى َی ََ ِو َُی ِ َر َصا َٗا َل ُػ َّن َتا َُذُى َ َ
ِ
َّ
َّ
ََک ُج ُن ٌَ ّة َو ََل َُی ِ َر َصا
َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ص َُزیِ َز َة َیأثُزُ ُظ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َما ذ َ َ
نف
بلی،اوبحیلم ،سیدینبسیدی،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای

ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک اےنپ ونوجاونں وک ڑکلویں ےک ےھٹگ عمج رکےن اک مکح دفں افر رھپ اؿ ولوگں ےک اپس اجؤں وج الب ذعر اےنپ
رھگفں ںیم امنز زپےتھ ںیہ افر اےکن رھگفں وک آگ اگلدفں (سیدی نب سیدی ےتہک ںیہ ہک) ںیم ےن سیدی نب امص ےس وپاھچ ہک اے
اوبوعػ امجتع ےسامنز ہعمج رماد ےہ ای اعؾ امجتع اہک ریمے اکؿ رہبے وہاجںیئ ارگ ںیم ےن ہن انس وہ رضحت اوبرہریہ ریض
اہللہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیےہرکےتےھتنکیلاوہنںےنہنہعمجاکذترکہایکہنوکیئافرامنزاک

نف
رافی  :بلی،اوبحیلم،سیدینبسیدی،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتکامجتعرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 548

راوی  :ہاروٌ بً ًباز ،وٛيٍ ،مشٌوزیً ،لی بً اٗنز ،احوؾ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
ارو ٌُ بِ ًُ ًَبَّاز ٕ اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ اْلِ َٗ َِنز ٔ ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ئ الؼَّ ل ََوا ٔ
َش ََ ل ٔ َيب ٔ ِّيطٔ
َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َحآٔوُوا ًَل َی صَ ُؤ ََل ٔ
ت ا ِل َد ِن ٔص َح ِي ُث یُ َيا َزی بٔضًَّٔ َٓإٔى َّ ُضًَّ ٔم ًِ ُسن َ ٔن ا ِل ُض َسی َوإ ٔ ٌَّ اہللَ َ َ

ٕ ًَ ِي َضا إ ٔ ََّل ُم َيآ ْٔ ٙبَی ِّ ُن ال ِّئَا َٔ ٚو َل َ٘ ِس َرََیِت ُ َيا َوإ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُسن َ َن ا ِل ُض َسی َو َل َ٘ ِس َرََیِت ُ َيا َو َما یَ َت َد َّل ُ
َل ُي َضا َزی بَی ِ َن ال َّز ُج َلی ِ ٔن َحًَّی ُي َ٘ َاو فٔی الؼَّ ِّٕ َو َما ٔم ِيِ ُٜه ٔم ًِ ََ َح ٕس إ ٔ ََّل َو َل ُط َم ِشحٔ ْس فٔی بَ ِيتٔطٔ َول َِو َػ َّل ِيت ُِه فٔی ب ُ ُيوتِٔ ُٜه َو َت َز ِٛت ُِه

فتُ ِه
َم َشا ٔج َس ُِ ٛه َت َز ِٛت ُِه ُس َّي َة ىَب ٔ ِّيِ ُٜه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َول َِو َت َز ِٛت ُِه ُس َّي َة ىَب ٔ ِّيِ ُٜه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َِ َ ٜ

اہرفؿنبابعد،فعیک ،وعسمدی،یلعنبارمق،اوحص ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریض اہللہنعےسرفاتیےہ اہک اپوچنںامنزفںیک
اپدنبی رکف بج اےکنےیلالبای اجےئ (ینعیاذاؿدی اجےئ) ویکہکنہی ننسدہی ںیہافراہللاعتیل ےناؿامنزفں وک اےنپ یبن یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ننس دہی انب ای ےہ افر مہ ےن داھکی ہک امجتع یک امنز ںیم رصػ فیہولگ ہن آےت ےھت اکنج افنؼ الھک وہا اھت
افرمہدےتھکیےھتہکیسکوکوتدفدفآدیماہسرادےرکالےتےھتافراوکسفصںیمڑھکارکےتےھتمتںیمےسوکیئااسیںیہنےہسج
ےکرھگ ںیم امنز زپےنھیک ہگج ہن وہ نکیل ارگ مت اےنپ رھگفں ںیم امنز زپوھ ےگ افر دجسمفں وک وھچڑدف ےگ وت مت اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکرطہقیوکوھچڑدفےگافرارگمتاےنپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطہقیوکوھچڑدفےگوترفکاکاکؾرکفےگ
رافی  :اہرفؿنبابعد،فعیک،وعسمدی،یلعنبارمق،اوحص،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتکامجتعرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 549

راوی ٗ :تيبہ ،جزیز ،ابوجيابً ،سی بً ثابت ،سٌيس ،بً جبیر ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ََبٔی َج َي ٕ
اب ًَ ًِ َم ِِ َزا َئ ا ِل ٌَ ِبس ِّٔی ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َسنٔ ٍَ ا ِل ُن َياز ٔ َی َٓل َِه َی ِن َي ٌِ ُط ٔم ًِ ا ِّت َبأًطٔ ًُ ِذ ْر َٗالُوا َو َما ا ِل ٌُ ِذ ُر َٗا َل َخ ِو ْٖ
ََ ِو َم َز ْق ل َِه ُا ِ٘ َب ِل ٔم ِي ُط الؼَّ ََلةُ َّالًٔی َػلَّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی ًَ ًِ َم ِِ َزا َئ ََبُو إ ٔ ِس َح َٙ
ہبیتق ،رج ری ،اوبانجب ،ددی نب اثتب ،دیعس ،نب ،ریب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایبجوکیئصخشاذاؿیکآفازےنسافرامنزےکےیلہناجےئابفوجداےکسہکوکیئذعر(وخػایامیبری)یھبہنوہوت
ایکساہنتزپیھوہیئامنزوبقؽہنوہیگ
رافی  :ہبیتق،رجری،اوبانجب،ددینباثتب،دیعس،نب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتکامجتعرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 550

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حناز بً زیسً ،اػه بً بہسلہ ،ابورزیً ،حرضت ابً او مٜتوو رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ بَ ِض َس َل َة ًَ ًِ ََبٔی َر ٔز ٕ
یً ًَ ًِ ابِ ًٔ َ ُ ِّو َمِٜتُوو ٕ ََىَّطُ َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ْص َطا ٔس ٍُ َّ
السارٔ َولٔی َٗائ ْٔس ََل یُ ََلئ ُٔنىٔی ٓ ََض ِل لٔی ُر ِخ َؼ ْة ََ ٌِ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َر ُج ْل َ ٔ
َضیزُ ا ِل َب َ ٔ

َک ُر ِخ َؼ ّة
َ ُ َػل َِّی فٔی بَ ِئًی َٗا َل َص ِل َا ِش َن ٍُ ال ِّي َسا َئ َٗا َل َن ٌَ ِه َٗا َل ََل ََ ٔج ُس ل َ

امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اعمصنبدہبہل،اوبرزنی،رضحتانباؾوتکمؾریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم انانیب وہں افر ریما رھگ دفر ےہ افر وج ھجم وک ےل رک آات ےہ فہ ریما ات ع ںیہن ےہ وت ایک ایسی
وصرتںیمریمےےیلرھگرپامنززپےنھیکااجزتےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکایکوتاذاؿیکآفازاتنسےہ؟انب
اؾوتکمؾریضاہللہنعاہکاہں(ںیماذاؿیکآفازاتنسوہں)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبتںیمریتےےیلوکیئاجنگشئ
ںیہناپات
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اعمصنبدہبہل،اوبرزنی،رضحتانباؾوتکمؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتکامجتعرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 551

راوی  :ہاروٌ بً زیس ،ابی زرٗا ،سٔياٌ ،اًبسالزحنً بً ًابصً ،بسالزحنً بً ابی ليلی ،حرضت ابً او مٜتوو رضی اہلل
ًيہ

ئ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَاب ٔ ٕص ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی
ارو ٌُ بِ ًُ َزیِسٔ بِ ًٔ ََبٔی الزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ل َِيل َی ًَ ًِ ابِ ًٔ َ ُ ِّو َمِٜتُوو ٕ َٗا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِل َنسٔی َي َة َٛثٔی َرةُ ا ِل َض َو ِّاو َو ِّ
الش َبا َٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

اٌ ل َِي َص فٔی َحسٔیثٔطٔ
ََ َا ِش َن ٍُ وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔ وَ َّی ًَل َی ا ِلٔ َََل ٔح َٓ َه َّی َص َّل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ ا ِل َ٘ا ٔس ُه ا ِل َح ِزم ٔ ُّی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

وَ َّی صَ َّل

اہرفؿ نب زدی ،ایب زراق ،ایفسؿ ،ادبعارلنمح نب اعسب ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکاوہنںےنرعضایکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیںیمزرہےلیڑیکےافردردنےتہبںیہ(وتایکریمےےیلرھگرپامنز
ح َ ََع ال َّضلووةَّ َ ،
زپےنھ یک ااجزت ےہ؟) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،وت َ َّ
ح َ ََع الفَ َلح یک آفاز اتنس ےہ وت رضفر آ اوبداؤد
ےتہکںیہہکاوکسایفسؿےساقمسرجیمےنیھبایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :اہرفؿنبزدی،ایبزراق،ایفسؿ،ادبعارلنمحنباعسب،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتانباؾوتکمؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزابامجتعیکتلیضف
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزابامجتعیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 552

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابواسحً ،ٙبساہلل بً ابی نؼیر ،ابی بً ٌٛب ،حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َب ٔؼیر ٕ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ

ل
الؼ ِبحَ َٓ َ٘ا َل ََ َطاص ْٔس ُٓ ََل ٌْ َٗالُوا َلَ َٗا َل ََ َطاص ْٔس ُٓ ََل ٌْ َٗالُوا ََل َٗا َل إ ٔ ٌَّ صَا َتی ِ ٔن الؼَّ ََل َتی ِ ٔن ََ َِ َ٘ ُ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو ّما ُّ
الز َٔ ٛب َوإ ٔ ٌَّ الؼَّ َّ
الؼَّ ل ََوا ٔ
ٕ اْلِ َ َّو َل ًَل َی ٔم ِث ٔل َػ ِّٕ
ت ًَل َی ا ِل ُن َيآٔ٘ٔی َن َول َِو َا ٌِل َُن َ
وٌ َما ٓ ٔيض ٔ َنا َْلَ َت ِيت ُُنوص َُنا َول َِو َح ِب ّوا ًَل َی ُّ
ا ِل َن ََلئ ٔ َٜةٔ َول َِو ًَل ٔ ِنت ُِه َما َٓـٔي َل ُت ُط ََلبِ َت َس ِرتُ ُنو ُظ َوإ ٔ ٌَّ َػ ََل َة ال َّز ُج ٔل َم ٍَ ال َّز ُج ٔل ََ ِزكَی ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َو ِح َس ُظ َو َػ ََلتُ ُط َم ٍَ

ال َّز ُج َلی ِ ٔن ََ ِزكَی ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َم ٍَ ال َّز ُج ٔل َو َما َٛث ُ َر َٓ ُض َو ََ َح ُّب إلٔ َی اہللٔ َا ٌَال َی

صفحنبرمع،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعاہلل نبایبریصن،ایبنب ع ،،رضحتایبنب ع  ،ریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاکیدؿرجفیکامنززپاھیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالفںصخشاحرضےہ؟ولوگںےن
اہکںیہن،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکالفںصخشوموجدےہ؟ولوگںےناہکںیہن،بتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہی دفامنزںی(اشعء رجف) انمنیقف رپتہب اھبری وہیت ںیہ ارگ مت اجؿ ےتیلہک(اخص وطررپ) اؿ دف امنزفں اک انتک وثاب ےہ وت مت
ونٹھگں ےک لب  ل رک یھب آےت افر فص افؽ (رقتب ف وثاب ںیم) رفوتشں یک فص یک رطح ےہ افر ارگ مت اجؿ ےتیل ہک (فص
افؽ یک رشتکیک) ینتک تلیضف ےہ وت ًانیقی مت ایکس رطػ تقبس رکےت افردف آدویمں اک لمرک امنز زپانھاہنت امنز زپےنھ ےس الضف
ےہافرنیتآدویمںاکلمرکامنززپانھ دفآدویمںےکلمرکامنززپےنھےسالضفےہافرامنزںیمسجدقریھبولگوہںےگاہلل
ےکزندکیفہامنزاینتیہدنسپدیہوہیگ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوباقحس،دبعاہللنبایبریصن،ایبنبع ،،رضحتایبنبع ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزابامجتعیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 553

راوی  :احنس بً حيبل ،اسح ٙبً یوسٕ ،سٔياٌ ،ابی سہلً ،ثناٌ بً حٜيهً ،بسالزحنً بً ابی ًنزہ ،حرضت ًثناٌ بً
ًٔاٌ رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًَ َحٕٔ ٜيه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََبٔی َس ِض ٕل َي ٌِىٔی ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ یُو ُس َ
اٌ
اٌ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َػلَّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ فٔی َج َنا ًَ ٕة ک َ َ
اٌ بِ ًٔ ًَ َّٔ َ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ََبٔی ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًُ ِث َن َ

اٌ ََ ٔ ٘ٛياو ٔل َِي َل ٕة
ََ ٔ ٘ٛياو ٔن ِٔؼ ٕٔ ل َِي َل ٕة َو َم ًِ َػلَّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ َوا ِل َٔ ِح َز فٔی َج َنا ًَ ٕة ک َ َ

ادمحنبلبنح،ااحسؼنبویفس،ایفسؿ،ایبلہس،امثعؿنبمیکح،دبعارلنمحنبایبرمعہ،رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاشعءیکامنزامجتعےسادارکےاگوگایاسےنآدیھراتکت
ابعدتیکافروجصخشاشعءفرجفیکامنزامجتعےسادارکےاگوتوگایاےنسامتؾراتابعدتںیمذگاری
رافی  :ادمحنبلبنح،اقحسنبویفس،ایفسؿ،ایبلہس،امثعؿنبمیکح،دبعارلنمحنبایبرمعہ،رضحتامثعؿنبافعؿریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکےیلدیپؽاجےنیکتلیضف
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلدیپؽاجےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 554

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً ابی ذئبً ،بسالزحنً بً مہزاًٌ ،بسالزحنً بً سٌس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ٔم ِض َز َ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل اْلِ َ ِب ٌَ ُس َٓاْلِ َ ِب ٌَ ُس ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔ ٔس ََ ًِوَ ُه ََ ِج ّزا
دسمد،ییحی،انبایبذ ب ،دبعارلنمحنبرہماؿ،دبعارلنمحنبدعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکآدیمدجسمںیمانتجدفرےسآاتےہ(وتآےناجےنںیمدقؾااھٹاتےہایسدقروثاباتلمےہ)
رافی  :دسمد،ییحی،انبایبذ ب،دبعارلنمحنبرہماؿ،دبعارلنمحنبدعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلدیپؽاجےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 555

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،سلامیٌ ،ابوًثناٌ ،حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ

َّ
َّ َ
َّ َ
َّ َ
اٌ
اٌ َح َّسثَطُ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل ک َ َ
ِم ََ ٌَّ ََبَا ًُ ِث َن َ
َحسث َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َحسث َيا ُز َصی ِ ْر َحسث َيا ُسل ِ ََامی ٌُ الت ِي ٔ ُّ
اٌ
ض ٔم َّن ًِ ي َُؼل ِّی ا ِل٘ ٔ ِب َل َة ٔم ًِ ََصِ ٔل ا ِل َنسٔی َي ٔة ََبِ ٌَ َس َم ِيز َّٔل ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔ ٔس ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک ال َّز ُج ٔل َوک َ َ
َر ُج ْل ََل ََ ًِ َل ُه ََ َح ّسا ٔم ًِ ال َّيا ٔ

الول َِن ٔة َٓ َ٘ا َل َما َُح ُّٔب ََ ٌَّ َم ِيزلٔی إلٔ َی َج ِي ٔب
ََل تُ ِد ٔلئُ ُط َػ ََل ْة فٔی ا ِل َن ِشح ٔ ٔس َٓ ُ٘ل ُِت ل َِو ا ِطت َ َریِ َت ح َٔن ّارا َت ِز َٛبُ ُط فٔی ال َّز ِم َـا ٔ
ئ َو ُّ
ِم ا ِل َحس ُ
ک َٓ َ٘ا َل ََ َر ِز ُت یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ ٌِ یَُ ِٜت َب
ٔیث إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََشأ َ َلطُ ًَ ًِ َٗ ِولٔطٔ ذَل ٔ َ
ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓيُ ٔ َ
ک ک ُ َّلطُ ََى ِ َلا َک اہللُ َج َّل َو ًَزَّ َما ا ِح َت َش ِب َت ک ُ َّلطُ
لٔی إٔٗ َِبالٔی إلٔ َی ا ِل َن ِشحٔسٔ َو ُر ُجوعٔی إلٔ َی ََصِلٔی إٔذَا َر َج ٌِ ُت َٓ َ٘ا َل ََ ًِ َلا َک اہللُ ذَل ٔ َ

ََ ِج َن ٍَ

دبعاہللنبدمحم،زریہ،امیلسؿ،اوبامثعؿ،رضحتایبنب ع ،ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکریمیک رںیمدمہنیےکولوگں ںیم

امنزویں ںیم ےس یسک اک اکمؿ دجسم ےس اانتدفر ہن اھت انتج ہک اکیصخش اک اھت رگم ایکس امجتع انہغ ہن وہیت یھت ںیم ےناس ےس اہک ہک
ارگمتاکیدگاھرخدیولسجرپرگیمیکدشتافراتریکییکانبرپمتوساروہرکدجسم آوکسوترتہبوہاگ اسےناہکےھجمہیدنسپںیہنہک
ریمارھگدجسمےسلصتموہہیابتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسکتیھبیچنہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسوپاھچریتا
اس وقؽ ےس ایک دصقم اھت؟ فہ وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رغض اس ےس ہی یھت ہک ےھجم دجسم ںیم آےن افر اجےن اک
وثابےلمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہینسرکرفامایہکاہللےنےھجتفہبساطعءرفامدایوجوتےناسےساچاہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،امیلسؿ،اوبامثعؿ،رضحتایبنبع ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلدیپؽاجےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 556

راوی  :ابو توبہ ہثيه بً ًبساہلل ،یحٌی بً حارثٗ ،اسه ابی ًبسالزحنً ابی امامہ ،حرضت ابوًنامہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ ُح َن ِي ٕس ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ث ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ََبٔی ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی َ ُ َما َم َة ََ ٌَّ َر ُسو َل
خ َد إلٔ َی
خ َد ٔم ًِ بَ ِيتٔطٔ ُم َت َل ِّض ّزا إلٔ َی َػ ََلة ٕ َمِٜتُوبَ ٕة َٓأ َ ِجزُ ُظ َٛأ َ ِجز ٔا ِل َحادِّ ا ِل ُن ِ ٔ
َحو ٔ َو َم ًِ َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َ َ
َ
َ
اب فٔی ً ٔ ِّليِّی َن
َا ِشبٔيحٔ ُّ
الـ َهی ََل َی ِي ٔؼبُ ُط إ ٔ ََّل إٔیَّا ُظ َٓأ ِجزُ ُظ َٛأ ِجز ٔا ِل ُن ٌِ َتنٔز ٔ َو َػ ََل ْة ًَل َی ََثَز ٔ َػ ََلة ٕ ََل َل ِِ َو بَ ِي َي ُض َنا َ ٔ ٛت ْ

اوب وتہب میثہ نب دبع اہلل ،ییحی نب احرث ،اقمس ایب دبعارلنمح ایب اامہم ،رضحت اوبامعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشاےنپرھگےسفوضرکےکرفضامنزیکتینےسےلکناگاوکساسدقروثابےلماگانتجہک
ارحاؾابدنھ رکجحرپاجےناکوہاتےہافروجصخشلفنامنزیکتینےسےلکناگرصػیساکدصقرکےتوہےئوتاوکسااسیوثابےلماگ
اسیجہکرمعہرکےنفاےلوکاتلمےہافروجامنزاکیامنزےکدعبوہافردرایمؿںیموکیئوغلافروہیبدہاکؾہنوہوتفہامنزنییلعںیمیھک
اجےئیگ
رافی  :اوبوتہبمیثہنبدبعاہلل،ییحینباحرث،اقمسایبدبعارلنمحایباامہم،رضحتاوبامعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلدیپؽاجےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 557

راوی  :مشسز ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ک بٔأ َ ٌَّ ََ َح َس ُٛه إٔذَا َتو َّؿأ َ
ْٔش َ
َػ ََلةُ ال َّز ُج ٔل فٔی َج َنا ًَ ٕة َتزٔی ُس ًَل َی َػ ََلتٔطٔ فٔی بَ ِيتٔطٔ َو َػ ََلتٔطٔ فٔی ُسوٗٔطٔ َخ ِن ّشا َوً ِ ٔ
یً َز َر َج ّة َو َذل ٔ َ
ِ َ
َٓأ َ ِح َش ًَ ا ِل ُو ُؿو َئ َوََتَی ا ِل َن ِشحٔ َس ََل یُزٔی ُس إ ٔ ََّل الؼَّ ََل َة َو ََل یَ ِي َضز ُ ُظ إ ٔ ََّل الؼَّ ََلةُ ل َِه َی ِد ُم ُخ ِل َو ّة إ ٔ ََّل ُرٓ ٔ ٍَ َل ُط ب ٔ َضا َز َر َج ْة َوحُ َّم ًَ ِي ُط ب ٔ َضا
وٌ ًَل َی
اٌ فٔی َػ ََلة ٕ َما کَاى َ ِت الؼَّ ََل ُة ه ٔ َی َت ِحب ٔ ُش ُط َوا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة ي َُؼ ُّل َ
َخ ٔلي َئ ْة َحًَّی َی ِس ُخ َل ا ِل َن ِشح ٔ َس َٓإٔذَا َز َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس ک َ َ
الل ُض َّه ِار َح ِن ُط َّ
ِف َلطُ َّ
وٌ َّ
الل ُض َّه تُ ِب ًَل َِيطٔ َما ل َِه یُ ِؤذ ٔ ٓ ٔيطٔ ََ ِو
ََ َح ٔس ُِ ٛه َما َز َاو فٔی َم ِحل ٔ ٔشطٔ َّال ٔذی َػلَّی ٓ ٔيطٔ َو َي ُ٘ولُ َ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
یُ ِحس ِٔث ٓ ٔيطٔ

دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہر یضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیسک
صخش اک امجتع ےس امنز زپانھ ااکس رھگ رپ ای ابزار (داکؿ) ںیم اہنت امنز زپےنھ ےس سیچپ درہج تلیضف راتھک ےہ اسلیے ہک بج مت ےس
وکیئایھچرطحفوضرکاتےہافرضحمامنزیہیکاخرطدجسمںیماجاتےہوتاےکسرہدقؾرپااکساکیدرہجدنلبوہاتےہافراکیانگہاٹ
دایاجاتےہاہیںکتہکفہدجسمںیمدالخوہاجاتےہافربجفہدجسمںیمچنہپایگوتوگایفہامنزیہیکاحتلںیمےہ بجکتہکفہ
دجسمںیمامنزےکےیلراکرےہافربجکتفہاینپامنزیکہگجرپاھٹیب راتہےہبتکترفےتشاےکسےیلداعرکےترےتہںیہہکاے
اہلل ایکس رفغمت رفام،اس رپ رمح رفام ،افر ایکس وتہب وبقؽ رفام(،افر داع اک ہی ہلسلس اوستقکت اجری راتہ ےہ) بجکت ہک فہ یسک وک
وکیئاذیاءہناچنہپےئایاوکسوکیئدحثالقحہنوہ
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلدیپؽاجےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 558

راوی  :محنس بً ًيسی ،ابومٌاویہ ،ہَلل بً مينوًٌ ،لاء بً یزیس ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

یس ًَ ًِ ََب ٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ یَز ٔ َ
یً َػ ََل ّة َٓإٔذَا َػ ََّلصَا فٔی َٓ ََلة ٕ َٓأ َ َت َّه ُر ُٛو ًَ َضا
ْٔش َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه الؼَّ ََلةُ فٔی َج َنا ًَ ٕة َا ٌِ ٔس ُل َخ ِن ّشا َوً ِ ٔ

َو ُس ُحو َز َصا بَ َل َِ ِت َخ ِن ٔشی َن َػ ََل ّة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ًَ ِب ُس ا ِل َواحٔسٔ بِ ًُ زٔ َیاز ٕ فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َػ ََلةُ ال َّز ُج ٔل فٔی ا ِلٔ َََلة ٔ

ا ٚا ِل َحس َ
ٕ ًَل َی َػ ََلتٔطٔ فٔی ا ِل َح َنا ًَةٔ َو َس َ
ٔیث
ُا َـا ًَ ُ
دمحمنبیسیع،اوباعمفہی،الہؽ نبومیمؿ،اطعء نبسیدی ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امجتع یک امنز سیچپ امنزفں ےک ربارب ےہ افر بج امنز لگنج ںیم زپیھ اجےئ افر روکع ف وجسد ایھچ
رطح ادا ےیک اجںیئ وت ااکس وثاب اچپس امنزفں ےک ربارب وہاگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دبعاولادح نب زاید ےن اس دحثی ںیم اہک ےہ ہک
لگنجںیمآدیمیکامنزامجتعیکامنزےسوثابںیمدفدزایدہیکاجیتےہرھپآرخکتدحثیایبؿیک
رافی  :دمحمنبیسیع،اوباعمفہی،الہؽنبومیمؿ،اطعءنبسیدی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادنریھیراوتںںیمامنزےکےیلدجسماجےنیکتلیضف
ابب  :امنزاکایبؿ
ادنریھیراوتںںیمامنزےکےیلدجسماجےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 559

راوی  :یحٌی بً مٌین ،ابوًبيسہ ،اسنٌيل ،ابوسلامیًٌ ،بساہلل بً اوض ،حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ
ل ََبُو ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِل َٜحَّا ُل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََ ِو ٕ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َح َّسثَ َيا ََبُو ًُب َ ِي َس َة ا ِل َح َّسازُ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
الول َٔه إلٔ َی ا ِل َن َشا ٔجسٔ بٔال ُّيورٔ ال َّت ِّ
او َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة
ْش ا ِل َن َّظائ ٔی َن فٔی ُّ
ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َب ِّ ِ
ییحینبنیعم،اوبدیبعہ،اامسلیع،اوبامیلسؿ،دبعاہللنبافس،رضحتربدیہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنادنریھےںیمدجسمںیماجےنفاولںوکوخربخشیدیےہہکایقتمےکدؿاےکنےیللمکمونروہاگ
رافی  :ییحینبنیعم،اوبدیبعہ،الیعمس،اوبامیلسؿ،دبعاہللنبافس،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکےیلفاقرفوکسؿےکاسھتاجاناچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلفاقرفوکسؿےکاسھتاجاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 560

راوی  :محنس بً سلامیًٌ ،بسالنلک ،بً ًنزو ،زاؤز ،بً ٗيص ،حرضت ابوثنامہ حيان

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی ََ ٌَّ ًَ ِب َس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًَ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ َٗ ِي ٕص َٗا َل َح َّسثَىٔی َس ٌِ ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َٙ
َح َّسثَىٔی ََبُو ث ُ َنا َم َة ا ِل َح َّي ُان ََ ٌَّ ََ ٌِ ٛب بِ ًَ ًُ ِح َز َة ََ ِز َر َُ ٛط َوص َُو یُزٔی ُس ا ِل َن ِشحٔ َس ََ ِز َر َک ََ َح ُسص َُنا َػاح َٔب ُط َٗا َل ٓ ََو َج َسنٔی َوََىَا
ک َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َت َو َّؿأ َ ََ َح ُس ُِ ٛه َٓأ َ ِح َش ًَ ُو ُؿوئ َ ُط ث ُ َّه
ِّک ب ٔ َي َس َّی َٓ َي َضانٔی ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ُمظَ ب ْ

خ َد ًَا ٔم ّسا إلٔ َی ا ِل َن ِشحٔسٔ ٓ َََل يُظَ ِّب ََ ًَّٜی َسیِطٔ َٓإٔى َّ ُط فٔی َػ ََلة ٕ
ََ

دمحمنبامیلسؿ،دبعاکلملنبرمعف،داؤد،نبسیق،رضحتاوبامثہمانحطےسرفاتیےہہکع ،نبرجعہاوکندجسماجےتوہےئےلم
اوبامثہمےتہکںیہہکاوہنںےنھجموکاایلگنںاخٹچےتوہےئداھکیوتےھجماسےسعنمرفامایافراہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ایھچ رطح فوض رک ےک دجسم ےک ارادہ ےس ےلکن وت فہ اےنپ اہوھتں ےس کیبشت ہن رکے (ینعی
اایلگنںہناخٹچےئ)ویکہکنفہوگایامنزیہیکاحتلںیمےہ
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعاکلمل،نبرمعف،داؤد،نبسیق،رضحتاوبامثہمانحط
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکےیلفاقرفوکسؿےکاسھتاجاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 561

راوی  :محنس بً مٌاذ بً ًباز ،ابوًواىہ ،يٌلی بً ًلاء ،مٌبس بً ہزمز ،حرضت سٌيس بً مشيب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ ًَبَّاز ٕ ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َم ٌِ َب ٔس بِ ًٔ صُ ِز ُمزَ ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ
رض َر ُج َّل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ا ِل َن ِو ُت َٓ َ٘ا َل إنِّٔی ُم َح ِّسثُِ ُٜه َحسٔی ّثا َما َ ُ َح ِّسثُُ ُٜنو ُظ إ ٔ ََّل ا ِحت َٔشا ّبا َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ
ا ِل ُن َشي ِّٔب َٗا َل َح َ َ
َ
َ
خ َد إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔل َِه َی ِز َٓ ٍِ َٗ َس َم ُط ا ِل ُي ِنى َی إ ٔ ََّل ََ ٛت َب اہللُ ًَزَّ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا َت َو َّؿأ ََ َح ُس ُِ ٛه َٓأ ِح َش ًَ ا ِل ُو ُؿو َئ ث ُ َّه َ َ
رسی إ ٔ ََّل َح َّم اہللُ ًَزَّ َو َج َّل ًَ ِي ُط َس ِّيئَ ّة َٓ ِل ُي َ ِّرق ِب ََ َح ُس ُِ ٛه ََ ِو لٔيُ َب ٌِّ ِس َٓإ ٔ ٌِ ََتَی ا ِل َن ِشحٔ َس
َو َج َّل َل ُط َح َش َي ّة َول َِه َي َـ ٍِ َٗ َس َم ُط ا ِل ُي ِ َ

َّ
ک َٓإ ٔ ٌِ ََتَی
اٌ ََ ٛذل ٔ َ
ُف َل ُط َٓإ ٔ ٌِ ََتَی ا ِل َن ِشحٔ َس َو َٗ ِس َػ َّل ِوا َب ٌِ ّـا َوبَق ٔ َی َب ٌِ ْف َػلَّی َما ََ ِز َر َک َوََ َت َّه َما بَق ٔ َی ک َ َ
ٓ ََؼلی فٔی َج َنا ًَ ٕة ُ ٔ َ
ک
اٌ ََ ٛذل ٔ َ
ا ِل َن ِشحٔ َس َو َٗ ِس َػ َّل ِوا َٓأ َ َت َّه الؼَّ ََل َة ک َ َ
دمحمنباعمذنبابعد،اوبوعاہن،یلعینباطعء،دبعم نبرہشم ،رضحتدیعسنب بیسمریض اہللہنعےسرفاتیےہہک اکیااصنری

صخش بجرمےناگلوتاس ےناہک ہکںیم ضحموثابیکاخرط متےساکیدحثیایبؿرکاتوہں ںیم ےنروسؽاہللیلصاہلل ہیلع

فآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکبج متںیمےسوکیئصخش ایھچرطحفوضرک ےکامنز ےکےیلاتلکنےہوتداانہدقؾ ااھٹےتیہاہلل
اعتیل اس ےک ےیل اکی یکین د ھ دےتی ںیہ افر ابایں دقؾ رےتھک یہ اس اک اکی انگہ اعمػ رک دےتی ںیہ سپ وج اچےہ (دجسم ےس)
رقبیرےہایدفررےہ سپارگفہدجسمںیمآرکامنززپاتھےہوتاسےک(ریغصہانگہ)اعمػرکدےیئاجےتںیہافرارگفہدجسمںیم
اےسی فتق ںیمآات ےہ ہکبج ولگ امنز اک ھچک ہصح زپھ ےکچ ےھت افر ھچک ابیق رہ یئگ یھت افر ینتج امنز یتلم ےہ فہ اؿ ےک اسھت زپھ اتیل
ےہ افر وج ابیق رہ اجیت ےہ فہ دعب ںیم وپری رک اتیل ےہ بت یھباس ےک انگہاعمػرک دےی اجںیئ ےگ افر ارگ فہ دجسم ںیم اےسی فتق
ںیمآایبجامنزمتخوہیکچیھتافررھپ(دجسمںیمآرک)اسےنامنززپیھبتیھباسیکرفغمترکدیاجےئیگ
رافی  :دمحمنباعمذنبابعد،اوبوعاہن،یلعینباطعء،دبعمنبرہشم،رضحتدیعسنببیسمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیمامنزےکارادہےسدجسمےکےیلالکنرگمامجتعوہیئگوتیھبوثابےلماگ
ابب  :امنزاکایبؿ
آدیمامنزےکارادہےسدجسمےکےیلالکنرگمامجتعوہیئگوتیھبوثابےلماگ

جلس  :جلس اول

حسیث 562

راوی ً :بساہلل بً مشلنہً ،بسالٌزیز ،ابً محنس ،ابً كحَلء ،محؼً بً ًلیً ،وٌ بً حارث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ كَ ِح ََل َئ ًَ ًِ ُم ِح ٔؼ ًٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی
ٖ بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ًَ ًِ ًَ ِو ٔ
ث ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َت َو َّؿأ ََٓأ َ ِح َش ًَ ُو ُؿوئَطُ ث ُ َّه َر َاح ٓ ََو َج َس
َّ
َّ
ک ٔم ًِ ََ ِجزٔص ِٔه َط ِيئّا
رضصَا ََل یَ ِي ُ٘ ُؽ ذَل ٔ َ
ال َّي َ
اض َٗ ِس َػل ِوا ََ ًِ َلا ُظ اہللُ َج َّل َو ًَزَّ ٔم ِث َل ََ ِجز ٔ َم ًِ َػَل َصا َو َح َ َ
دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحم،انبطحلء،نصحمنبیلع،وعؿنباحرث،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشایھچرطحفوضرکےکدجسمےکےیلےلکنافربجفاہں ےچنہوتدےھکیہکولگامنز
ےسافرغوہےکچںیہ(ینعیامجتعوہیکچےہ)وتاہللاعتیلاسوکیھباانتیہوثابدںیےگانتجاسصخشوکالمےہ سجےنامجتع
ےکاسھتامنززپیھوہ افرامجتعےسامنززپھےنکچفاولںےکارجںیمیھبھچکیمکہنوہیگ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحم،انبطحلء،نصحمنبیلع،وعؿنباحرث،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیموعروتںےکاجےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںےکاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 563

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،محنس بً ًنز ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ِخ ِج ًَ َوصًَُّ َأ ََٔل ْت
َو َس َّل َه َٗا َل ََل َت ِن َي ٌُوا إ ٔ َما َئ اہللٔ َم َشا ٔج َس اہللٔ َو َل ًِٔ ٜل ٔ َي ِ ُ

ومیسنباامسلیع،امحد،دمحم نبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاہللیکدنبویںوکدجسماجےنےسہنرفوکنکیلفہاسابتاکایخؽرںیھکہکوخوبشاگلرکہناجںیئ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںےکاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 564

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حناز ،ایوب ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
َت ِن َي ٌُوا إ ٔ َما َئ اہللٔ َم َشا ٔج َس اہللٔ
امیلسؿ نبرحب،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہلل
یکدنبویںوکاہللیکدجسمفںںیمآےنےستمرفوک
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںےکاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 565

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروًٌ ،واو بً حوطب ،حبيب ،بً ابی ثابت ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

يب بِ ًُ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
وٌ ََ ِخب َ َرىَا ا ِل ٌَ َّو ُاو بِ ًُ َح ِو َطبٕ َح َّسثَىٔی َحب ٔ ُ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ِن َي ٌُوا ن َٔشائَِ ُٜه ا ِل َن َشا ٔج َس َوب ُ ُيوتُ ُضًَّ َخی ِ ْر َل ُضًَّ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،وعاؾ نب وحبش ،بیبح ،نب ایب اثتب ،رضحت انب رمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اینپ وعروتں وک دجسم اجےن ےس تم رفوک ،اہتبل (امنز زپےنھ ےک ےیل) اؿ ےک رھگ اؿ ےک ےیل
زایدہرتہبںیہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،وعاؾنبوحبش،بیبح،نبایباثتب،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںےکاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 566

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،ابومٌاویہ ،اًنع ،محاہس

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َوََبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َٗا َل ال َّي ٔي ُّی
ئ إلٔ َی ا ِل َن َشا ٔج ٔس ب ٔ َّ
الل ِي ٔل َٓ َ٘ا َل ابِ ًْ َل ُط َواہللٔ ََل ىَأ ِ َذ ٌُ َل ُضًَّ َٓ َي َّتد ٔ ِذى َ ُط َزُ ََّل َواہللٔ َلَ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ائ ِ َذى ُوا لٔل ِّي َشا ٔ
ِ
ٔب َو َٗا َل ََُٗو ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ائ ِ َذى ُوا َل ُضًَّ َو َا ُ٘و ُل ََل ىَأ ِ َذ ٌُ َل ُضًَّ
ى َأ َذ ٌُ َل ُضًَّ َٗا َل ٓ ََش َّبطُ َوَُـ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اوباعمفہی ،اشمع ،اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامای وعروتںوکراتےکفتقدجسماجےنیکااجزتدف (ہینسرک)اؿےکاکیےٹیبےناہکہکدخبامہوتاوکنااجزتہندںی
ےگ ویکہکن اس رطح فہّرھگ ےس ابرہ ےنلکن اک) اہبہن رتاش ںیل یگ سپ دخبا مہ اوکن ایکس ااجزت ہن دںی ےگ اجمدہ ےتہک ںیہ ہک (اعمرہض
دحثیرپ)دبعاہللنبرمعتخسانراضوہےئافرےٹیبوکتہبرباالھباہکافررفامایہکںیمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسشیپرک
راہوہںہکوعروتںوکااجزتدفافروتاتہکےہہکمہااجزتہندںیےگ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اوباعمفہی،اشمع،اجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیموعروتںوکامنزےکےیلہناجےندےنیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںوکامنزےکےیلہناجےندےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 567

راوی ٌٗ :ييی مالک ،یحٌی بً سٌيس ،حرضت ًنزہ بيت ًبسالزحنً

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ََى َّ َضا ََ ِخب َ َر ِت ُط ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت ل َِو ََ ِز َر َک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ََ ِح َس َث ال ِّي َشا ُئ ل ََن َي ٌَ ُضًَّ ا ِل َن ِشحٔ َس ََ ٛنا ُمي ٔ ٌَ ُط ن َٔشا ُئ

ْسائ ٔي َل َٗال َِت َن ٌَ ِه
ْسائ ٔي َل َٗا َل َی ِحٌَی َٓ ُ٘ل ُِت ل ٔ ٌَ ِن َز َة ََ ُمي ٔ ٌَ ُط ن َٔشا ُئ بَىٔی إ ٔ ِ َ
بَىٔی إ ٔ ِ َ

یبنعق امکل ،ییحی نب دیعس ،رضحت رمعہ تنب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض
اہللاہنعےنرفامایہکارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوعروتںاکہیاحؽدھکیےتیلوجابوعروتںےنانبراھکےہوتالب ہبشآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساوکندجسماجےنےسرفکدےتیسجرطحینبارسالیئیکوعروتںوکرفکدایایگاھت ییحیےتہکںیہہکںیمےنرضحت
رمعہےسوپاھچہکایکینبارسالیئیکوعروتںوک(دجسمںیماجےنےس)رفکدایایگاھت؟اوہنںےنوجابدایہکاہں
رافی  :یبنعقامکل،ییحینبدیعس،رضحترمعہتنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںوکامنزےکےیلہناجےندےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 568

راوی  :ابً مثىیً ،نزو بً ًاػه ،ہناوٗ ،تازہ ،مور ،ٚحرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی ََ ٌَّ ًَ ِن َزو بِ ًَ ًَ ٔ
اػ ٕه َح َّسثَ ُض ِه َٗا َل َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ُم َو ِّر ََٕ ًِ ًَ ٚبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ

ل
ل ٔم ًِ َػ ََلت َٔضا فٔی ُح ِح َزت َٔضا َو َػ ََلتُ َضا فٔی َم ِد َسً َٔضا ََٓ َِـ ُ
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َػ ََلةُ ا ِل َن ِزََة ٔفٔی بَ ِيت َٔضا ََٓ َِـ ُ
ٔم ًِ َػ ََلت َٔضا فٔی بَ ِيت َٔضا
انبینثم،رمعفنباعمص،امہؾ ،اتقدہ،ومرؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وعرت اک رمکہ ںیم امنز زپانھ رھگ (آنگن) ںیم امنز زپےنھ ےس رتہب ےہ افر (ادنرفین) وکڑھٹی ںیم امنز زپانھ رمکہ ںیم

امنززپےنھےسرتہبےہینعی وعرتسجدقریھبرپدہاایتخر رکےیگایسدقررتہبےہ نحںیمامنززپےنھےکاقمہلبںیمرمکہ ںیم
امنززپانھالضفےہافررمکہںیمامنززپےنھےکاقمہلبںیمرمکہےکادنرینبوہیئوکرھٹیںیمامنززپانھالضفےہ
رافی  :انبینثم،رمعفنباعمص،امہؾ،اتقدہ،ومرؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیموعروتںوکامنزےکےیلہناجےندےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 569

راوی  :ابو مٌنزً ،بسالوارث ،ىآٍ ،حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِو
َح َّسثَ َيا ََبُو َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ
اب لٔل ِّي َشا ٔ
ئ َٗا َل ىَآ ٔ ٍْ َٓل َِه َی ِس ُخ ِل ٔم ِي ُط ابِ ًُ ًُ َن َز َحًَّی َم َ
ات َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َت َز َِ ٛيا َص َذا ا ِل َب َ
وب ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ َٗا َل َٗا َل ًُ َنزُ َو َص َذا ََ َػ ُّح
ََ ُّی َ

اوب رمعم ،دبعاولارث ،انعف ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مہ اس
درفازہ وک وعروتں ےک ےیل وھچڑ دںی (وت انمبس ےہ) رضحت انعف اک ایبؿ ےہ ہک (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس اراشد ےک
دعب) انب رمع زدنیگ رھب اس درفازہ ےس دالخ ںیہن وہےئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اامسلیع نب اربامیہ ےن وباہطس اویب
انعفےسرفاتیایکےہہکہیرضحترمعریضاہللہنعےنرفامایافریہیحیحصےہ
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،انعف،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیماشلموہےنےکےیلاانیمطؿفوکسؿےساجاناچےیہدفڑانںیہناچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماشلموہےنےکےیلاانیمطؿفوکسؿےساجاناچےیہدفڑانںیہناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 570

راوی  :احنس بً ػالحً ،يبشہ ،یوىص ،ابً طہاب ،سٌيس بً مشيب ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ًيہ

اب ََ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ ا ِل ُن َشي ِّٔب َوََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِي َب َش ُة ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ال َّز ِح َن ًٔ ََ ٌَّ ََبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا َُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ ٓ َََل َتأِتُو َصا َا ِش ٌَ ِو ٌَ َوَِتُوصَا

وٌ َو ًَل َِيِ ُٜه َّ
الشٜٔي َي ُة ٓ ََنا ََ ِز َر ِٛت ُِه ٓ ََؼ ُّلوا َو َما َٓا َتِ ُٜه َٓأَت ُّٔنوا َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََ ٛذا َٗا َل الزُّبَ ِيس ُّٔی َوابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ
َت ِن ُظ َ
َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس َو َم ٌِ َن ْز َو ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ ََبٔی َح ِنزَ َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َو َما َٓا َتِ ُٜه َٓأَت ُّٔنوا و َٗا َل ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َو ِح َس ُظ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٓأَت ُّٔنوا َوابِ ًُ
ف بِ ًُ َرب ٔ َ
َٓاٗ ُِـوا و َٗا َل ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َو َج ٌِ َ ُ
يٌ َة ًَ ًِ اْلِ ِ َ
َم ِش ٌُوز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََبُو َٗ َتا َز َة َوََى َ ْص ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل ُض ِه َٗالُوا َٓأَت ُّٔنوا
ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج ریبکت یہک اجےئ وت دفڑےت وہےئ تم آؤ ہکلب اانیمطؿ
ےس ےتلچوہےئآؤ سجدقر امنزلم اجےئاوکس(امجتع ےکاسھت)زپھول افر ینتج وھچٹاجےئاوکس وپرارکولاوبداؤد ےتہکںیہ ہک
زدیبی،انبایبذ ب،اربامیہنبدعس،رمعمافربیعشنبایبزمحہےنزرہیےسظفلافومترفاتیایکےہافرزرہیےسرصػاب
ہنییعےنافقصووارفاتیایک ےہافردمحمنبرمعفےنوباہطساوبہملساوبرہریہےسافررفعجنبرہعیبےنوبایطسارعجرضحتاوبرہریہ
ےس افومتا ذرک ایک ےہ زین اوبوعسمد ،اوباتقدہ ،افر رضحت اسن ،اؿ بس ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس ظفل افومتا یہ رفاتی ایک
ےہ
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماشلموہےنےکےیلاانیمطؿفوکسؿےساجاناچےیہدفڑانںیہناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 571

راوی  :ابو وليس ،طٌبہ ،سٌس بً ابزاہيه ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َس ٌِسٔ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ائِتُوا الؼَّ ََل َة َو ًَل َِيِ ُٜه َّ
الشٜٔي َي ُة ٓ ََؼ ُّلوا َما ََ ِز َر ِٛت ُِه َواٗ ُِـوا َما َس َب َِ٘ ُٜه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َٗا َل ابِ ًُ
ٕ ٓ ٔيطٔ
سٔیر ٔ َ
یً ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِل َي ِ٘ ٔف َو ََ ٛذا َٗا َل ََبُو َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َوََبُو ذ ٓ َٕر َر َوی ًَ ِي ُط َٓأَت ُّٔنوا َواٗ ُِـوا َوا ِخ ُتل ٔ َ
اوب فدیل ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایامنز ےکےیلوکسؿففاقرےکاسھتآؤافرینتجاپؤاوکسزپھولافرینتجاجیترےہاوکسدعبںیموپرارکولاوبداؤدےتہکںیہہکانب
لیق
ص، ،رفاتیایک ےہایس رطحرضحتاوبرہریہریضاہلل ہنع ےساوبراعف
ریسنیےن یھبرضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعےس َ ، ،ف َ ِ
ےن ذرک ایک ےہ افر رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس َقَ ِ ُّتوا افر َفاق ُصووا دفونں رمفی ںیہ ینعی اس ظفل ںیم اوبذر یک رطػ ےس االتخػ

فاعقوہاےہ
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمدفرمہبتامجتعرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسمںیمدفرمہبتامجتعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 572

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،سلامیٌ اسوز ،ابً متوکل ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل ًَ ًِ ََبٔی َس ٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ

َّ
َّ
ْص َر ُج َّل ي َُؼل ِّی َو ِح َس ُظ َٓ َ٘ا َل َََلَ َر ُج ْل یَ َت َؼ َّس ًَُ ٚل َی َص َذا َٓ ُي َؼل َِّی َم ٌَ ُط
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََبِ َ َ

ومیس نب اامسلیع ،فبیہ ،امیلسؿ اوسد ،انب وتملک ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکاہنتامنززپےتھوہےئداھکیوترفامایایکوکیئصخشںیہنےہوجاسرپدصہقرکے؟ینعیاسےکاسھت
امنززپےھ ؟
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،امیلسؿاوسد،انبوتملک،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکےئصخشرھگرپاہنتامنززپھےلافررھپدجسمںیماجرکامجتعےلموترھپےسامجتعےکاسھتامنززپےھ
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکےئصخشرھگرپاہنتامنززپھےلافررھپدجسمںیماجرکامجتعےلموترھپےسامجتعےکاسھتامنززپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 573

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،يٌلی بً ًلاء ،جابز ،حرضت یزیس بً اسوز

یس بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َػلَّی َم ٍَ َر ُسو ٔل
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ََ ِخب َ َرنٔی َي ٌِل َی بِ ًُ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َیز ٔ َ
َّ
َّ
اب َٓ َل َّنا َػلَّی إٔذَا َر ُج ََل ٌٔ ل َِه ي َُؼ ِّل َيا فٔی ىَاح َٔي ٔة ا ِل َن ِشحٔ ٔس ٓ ََس ًَا بٔض ٔ َنا َٓحٔ َئ بٔض ٔ َنا
اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َوص َُو ُ ََُل ْو َط ٌّ
َفائ ُٔؼ ُض َنا َٓ َ٘ا َل َما َم َي ٌََ ُٜنا ََ ٌِ ُا َؼ ِّل َيا َم ٌَ َيا َٗ َاَل َٗ ِس َػ َّل ِي َيا فٔی رٔ َحال ٔ َيا َٓ َ٘ا َل َلَ َأ ٌَِلُوا إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َر ِحلٔطٔ
تُ ِز ًَ ُس َ َ
ث ُ َّه ََ ِز َر َک ِاْل ٔ َم َاو َول َِه ي َُؼلِّ َٓ ِل ُي َؼلِّ َم ٌَ ُط َٓإٔى َّ َضا َل ُط ىَآ ٔ َل ْة
صفح نب رمع ،ہبعش ،یلعی نب اطعء ،اجرب ،رضحت سیدی نب اوسد ےس رفاتی ایک ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاسھتامنززپیھاسفتقفہونوجاؿزلےکےھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھرےہےھتبتفہآدیمدجسمےکاکی
وکہن ںیمےھٹیب رےہ افر اوھنں ےن امنز ںیہن زپیھ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اؿ وک البای وت فہڈرےت وہےئ آےئ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ مت ےن امہرے اسھت امنز ویکں ںیہن زپیھ؟ وب ےل مہ اےنپ رھگ ںیم زپھ ےکچ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایااسیہنایکرکفبجمتںیمےسوکےئصخشرھگںیمامنززپھےلافررھپاامؾےکاپسآےئاساحؽںیمہکاامؾےنامنز
ںیہنزپیھوہوتاسےکاسھتامنززپھےلہیامنزاسےکےیللفنوہاجےئیگ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،یلعینباطعء،اجرب،رضحتسیدینباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکےئصخشرھگرپاہنتامنززپھےلافررھپ دجسمںیماجرکامجتعےلموترھپےسامجتعےکاسھتامنززپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 574

راوی  :ابً مٌاذ ،طٌبہ ،يٌلیً ،لاء ،حرضت جابز بً یزیس

یس ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َػ َّل ِي ُت َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسث َ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ یَز ٔ َ
الؼ ِبحَ بٔنٔىّی ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ

انباعمذ،ہبعش،یلعی،اطعء،رضحتاجربنبسیدیےکفادلرفاتیرکےتںیہہکںیمےنینمںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت
حبصیکامنززپیھ ابیقومضمؿیلہپدحثییکرطحےہ
رافی  :انباعمذ،ہبعش،یلعی،اطعء،رضحتاجربنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

ارگوکےئصخشرھگرپاہنتامنززپھےلافررھپدجسمںیماجرکامجتعےلموترھپےسامجتعےکاسھتامنززپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 575

راوی ٗ :تيبہ ،مًٌ بً ًيسی ،سٌيس بً سائب ،ىوح بً ػٌؼٌہ ،حرضت یز یس بً ًامز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا َم ٌِ ًُ بِ ًُ ً َٔيسی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َّ
یس بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ َٗا َل ٔجئ ُِت َوال َّي ٔي ُّی
الشائ ٔٔب ًَ ًِ ى ُو ٔح بِ ًٔ َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
َّ
َّ
ْص َٖ ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َحل َِش ُت َول َِه ََ ِز ُخ ِل َم ٌَ ُض ِه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل َٓا ِن َ َ
َّ
ک ََ ٌِ َت ِس ُخ َل َم ٍَ
َفََی َیز ٔ َ
یس َجال ٔ ّشا َٓ َ٘ا َل ََل َِه ُا ِشل ٔ ِه َیا َیزٔی ُس َٗا َل بَل َی َیا َر ُسو َل اہللٔ َٗ ِس ََ ِسل َِن ُت َٗا َل ٓ ََنا َم َي ٌَ َ
َو َسل َه َ َ
ض فٔی َػ ََلت ٔض ٔ ِه َٗا َل إنِّٔی ُِ ٛي ُت َٗ ِس َػ َّل ِي ُت فٔی َم ِيزلٔی َوََىَا ََ ِح َش ُب ََ ٌِ َٗ ِس َػ َّل ِيت ُِه َٓ َ٘ا َل إٔذَا ٔجئ َِت إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ ٓ ََو َج ِس َت
ال َّيا ٔ
ک ىَآ ٔ َل ّة َو َص ٔذظ ٔ َمِٜتُوبَ ْة
اض ٓ ََؼلِّ َم ٌَ ُض ِه َوإ ٔ ٌِ ُِ ٛي َت َٗ ِس َػ َّل ِي َت َتَ ًِ ُٜل َ
ال َّي َ

ہبیتق،نعمنبیسیع،دیعسنباس ب،ونحنبطعصعہ،رضحتسیدینباعرمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم یتموبنیںیم
احرض وہا وتآپامنز زپھ رےہ ےھت ںیم ھٹیب ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھتامنز ںیم رشکی ںیہن وہا (ویک ہکن ںیم
امنززپھاکچاھت)رفایےتہکںیہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنسیدیاعرموک
اھٹیبوہاداھکیوتالبرکاےسوپاھچہکایکمتاملسمؿںیہنوہ؟رفایاکایبؿےہہکاسرپرضحتسیدینباعرمےنوجابدایہکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیموتاالسؾالاکچوہںآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےندرایتفرفامایہکرھپمتولوگںےکاسھتامنزںیم
اشلمویکںیہنوہےئ؟اوہنںےنوجابدایہکںیماےنپرھگرپامنززپھاکچاھت افرریماایخؽاھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز
ےسافرغوہےکچوہں ےگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکبجمتولوگںےکاپسآؤ افراؿ وکامنززپاتھوہا اپؤوتاؿ ےک
اسھتیھبامنزںیمرشکیوہاجؤارگہچمتےلہپامنززپھےکچوہوتہیلفنوہاجےئیگافرفہرفضامشروہیگ
رافی  :ہبیتق،نعمنبیسیع،دیعسنباس ب،ونحنبطعصعہ،رضحتسیدینباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکےئصخشرھگرپاہنتامنززپھےلافررھپدجسمںیماجرکامجتعےلموترھپےسامجتعےکاسھتامنززپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 576

راوی  :احنس بً ػالحً ،لی بً وہبً ،نزو بً بٜیر ،حرضت ًٔيٕ بً ًنزو بً مشيب رضی اہلل ًيہ بىی اسس بً خزینہ

َ َ
يٕ بِ ًَ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب
رقَِ ُت ًَل َی ابِ ًٔ َوصِبٕ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ًَ ًِ بَُٜیِر ََٕى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًَ ٔٔ َ
َح َّسث َيا َ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َٗا َل َ َ
َ
وب اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َٓ َ٘ا َل ي َُؼل ِّی ََ َح ُسىَا فٔی َم ِيزٔلٔطٔ الؼَّ ََل َة ث ُ َّه َیأتِ ٔی
َي ُ٘و ُل َح َّسثَىٔی َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی ََ َسسٔ بِ ًٔ ُخزَیِ َن َة ََى َّ ُط َسأ َل ََبَا ََ ُّی َ

ک ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
وب َسأ َ ِل َيا ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ا ِل َن ِشحٔ َس َو ُا َ٘ ُاو الؼَّ ََلةُ َٓأ ُ َػل ِّی َم ٌَ ُض ِه َٓأ َ ٔج ُس فٔی َن ِٔ ٔسی ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک َط ِيئّا َٓ َ٘ا َل ََبُو ََ ُّی َ

ک َل ُط َس ِض ُه َج ِن ٍٕ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ذَل ٔ َ

ادمح نب اصحل ،یلع نب فبہ ،رمعف نب ریکب ،رضحت فیفع نب رمعف نب بیسم ریض اہلل ہنع ینب ادس نب زخہمی ےک اکی صخش ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک مہ ںیم ےس وکیئ صخش رھگ رپ امنز زپھ ےل رھپ
دجسمںیمآےئافرفاہںامنز وہریہوہوتایسیوصرتںیم ارگںیمامنز ںیمرشکیوہاجات وہںوتریمےدؽںیماکی اجلخؿاسراتہ
ےہرضحتاوباویب ااصنریریضاہللہنعےنرفامای(یہیوساؽ)مہےنیھبیبنفےسایکاھتاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاھتہکاسےکےیلیھبتمینغاکاکیہصحےہ(ینعیامنزںیمدفابرہرشکیوہےنےسوکیئاصقنؿںیہنےہہکلبوثاباتلمےہ)
رافی  :ادمحنباصحل،یلعنبفبہ،رمعفنبریکب،رضحتفیفعنبرمعفنببیسمریضاہللہنعینبادسنبزخہمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرمہبتامجتعےسامنززپےنھےکدعبدفرسیرمہبتامجتعںیمرشتک
ابب  :امنزاکایبؿ
اکیرمہبتامجتعےسامنززپےنھےکدعبدفرسیرمہبتامجتعںیمرشتک

جلس  :جلس اول

حسیث 577

راوی  :ابو کامل ،یزیس بً زریٍ ،حشینً ،نزو بً طٌيب ،سلامیٌ بً يشار ،حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا ٛے آزاز َکزہ
َُلو حرضت سلامیٌ

َح َّسثَ َيا ََب ُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا حُ َشی ِْن ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشارٕ َي ٌِىٔی َم ِول َی َم ِي ُنوى َ َة
وٌ َٓ ُ٘ل ُِت ََ ََل ُا َؼل ِّی َم ٌَ ُض ِه َٗا َل َٗ ِس َػ َّل ِي ُت إنِّٔی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٗا َل ََ َت ِي ُت ابِ ًَ ًُ َن َز ًَل َی ا ِل َب ََل ٔن َوص ُِه ي َُؼ ُّل َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل ُا َؼ ُّلوا َػ ََل ّة فٔی َی ِوو ٕ َم َّز َتی ِ ٔن

اوب اکلم ،سیدی نب زرعی ،نیسح ،رمعف نب بیعش ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت امیلسؿ
ےس رفاتی ےہ ہک ںیم البط ںیم رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس آای اس فتق امنز وہ ریہ یھت (افر انب رمع امنز ںیم
رشکیںیہنےھت)ںیمےن وپاھچہکآپامجتعںیم ویکں رشکیںیہنںیہرفامایںیمامنززپھاکچوہںافرںیم ےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکاکیامنزوکدؿںیمدفرمہبتہنزپوھ
رافی  :اوباکلم،سیدینبزرعی،نیسح،رمعف نب بیعش ،امیلسؿ نباسیر،رضحت ومیمہنریضاہللاہنع ےکآزادرکدہالغؾرضحت

امیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتمیکتلیضف
ابب  :امنزاکایبؿ
اامتمیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 578

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،یحٌی بً ایوبً ،بسالزحنً بً رحملہ ،ابی ًلی ،حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہ

رح َم َل َة ًَ ًِ ََب ٔی ًَل ٔ ٕٓی
وب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َ ِ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
َ
اب
ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَ ًَا ٔمز ٕ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ ََوَّ ال َّي َ
اض َٓأ َػ َ
ک َط ِيئّا ٓ ٌََل َِيطٔ َو ََل ًَل َِيض ٔ ِه
ا ِل َوٗ َِت َٓ َل ُط َو َل ُض ِه َو َم ًِ اى ِ َت َ٘ َؽ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ،دبعارلنمح نب رحہلم ،ایب یلع ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکوجصخشولوگںیکفتقرپاامتمرکےاگوتاساکوثاباامؾوک
یھبےلاگافردتقمییھبرحمفؾہنرںیہےگافروجاامؾاساعمہلمںیموکاتیہرکےاساکانگہاسرپوہاگافردتقمویںرپہنوہاگ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ییحینباویب،دبعارلنمحنبرحہلم،ایبیلع،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتمےکمسلہرپڑگھجانںیہناچےئیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامتمےکمسلہرپڑگھجانںیہناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 579

راوی  :ہاروٌ بً ًباز ،مزواٌ ،كلحہ ،او َغابً٘ ،يلہ خطتہ بً رحٓزاری كی بہً سَلمہ بيت رح

ُ
اب ًَ ًِ ًَ٘ٔي َل َة ا ِم َزََة ٕ ٔم ًِ بَىٔی َٓزَ َار َة َم ِو ََلة ٕ َل ُض ِه
َغ ٕ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ارو ٌُ بِ ًُ ًَبَّاز ٕ اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا َم ِز َوا ٌُ َح َّسثَ ِتىٔی كَ ِل َح ُة َ ُّو ُ َ
خ َط َة بِ ًٔ ا ِل ُ ِّ
ًَ ًِ َس ََل َم َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل ُ ِّ
َح ا ِل َٔزَار ِّٔی َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ
َح َ ُ ِختٔ َ َ

َشا ٔن َّ
وٌ إ ٔ َما ّما ي َُؼل ِّی بٔض ٔ ِه
الشا ًَةٔ ََ ٌِ یَ َت َسا َٓ ٍَ ََصِ ُ
ل ا ِل َن ِشحٔسٔ ََل َیحٔ ُس َ
ََ ِ َ
اہرفؿ نب ابعد ،رمفاؿ ،ہحلط ،اؾ رغاب ،ہلیقع رخہتش نب رحزفاری یک نہب السہم تنب رح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس ہک روسؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکایقتمیکاشنوینںںیم ےس ہی اشنینہی یھب ےہہکالہ دجسمآسپ ںیمزلںی ےگافراؿ وک
وکیئامنززپاھےنفاالںیہنےلماگ
رافی  :اہرفؿنبابعد،رمفاؿ،ہحلط،اؾرغاب،ہلیقعرخہتشنبرحزفارییکنہبالسہمتنبرح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتماکقحتسموکؿےہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 580

راوی  :ابو وليس ،طٌبہ ،اسنٌيل ،بً رجاء ،اوض بً ؿنحٍ ،حرضت ابومشٌوز بسری رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ َر َجا ٕئ َسنٔ ٌِ ُت ََ ِو َض بِ ًَ َؿ ِن ٌَ ٕخ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی َم ِش ٌُوز ٕ
َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔيسٔ ال َّل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ََ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َّ
َّ
َ
َ
رقائ َ ّة َٓإ ٔ ٌِ کَاى ُوا فٔی
رق ُؤص ُِه ل ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َوَٗ َِس ُم ُض ِه ٔ َ
ا ِل َب ِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه یَ ُؤ ُّو ا ِل َ٘ ِو َو َ ِ َ
ائ َٓل َِي ُؤ َّم ُض ِه ََٗ َِس ُم ُض ِه صٔ ِح َز ّة َٓإ ٔ ٌِ کَاى ُوا فٔی ا ِلض ٔ ِح َزة ٔ َس َو ّ
رقائَةٔ َس َو ّ
ل فٔی بَ ِيتٔطٔ َوَلَ فٔی
ائ َٓل َِي ُؤ َّم ُض ِه ََ ِٛبَرُص ُِه ٔس ًّيا َو ََل یُ َؤ ُّو ال َّز ُج ُ
ا ِل ٔ َ

َفا ُططُ
رک َمتٔطٔ إ ٔ ََّل بٔإٔذِىٔطٔ َٗا َل ُط ٌِ َب ُة َٓ ُ٘ل ُِت ْٔل ٔ ِس َنٌٔي َل َما َت ِ ٔ
ُسل َِلاىٔطٔ َو ََل یُ ِحل َُص ًَل َی َت ِ ٔ
رک َم ُت ُط َٗا َل ٔ َ

ضم
ِ
خ
اوبفدیل ،ہبعش ،اامسلیع ،نب راجء ،افس نب د ،رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایمتںیمےسفہصخش وقؾیکاامتمرکےوجرقآؿاپکاکااھچافررپااناقریوہارگرقاترقآؿںیمبسربارب
وہں وت رھپ فہ صخش اامتم اک زایدہ دقحار ےہ سج ےن اؿ ںیم بس ےس ےلہپ رجہت یک وہ افر ارگ رجہت ںیم یھب بس ربارب وہں وت
رھپفہاامتمرکےوجرمعںیمبسےسڑباوہ افروکیئصخشدفرسےےکرھگرپ(اسیکاامیءفااجزت)ےکریغباامتمہنرکے
افرہنیہاسیکوکحتمیکہگجرپ افرہنیہاسیکااجزتےکریغباسیکوصخمصہگجرپےھٹیب ہبعشےتہکںیہہکںیمےناامسلیع

ےسوپاھچہکزعتیک(وصخمص)ہگجےسایکرمادےہوتاوھنںےناہکاساکرتسب
ضم
ِ
خ
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،الیعمس،نبراجء،افسنب د،رضحتاوبوعسمددبریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 581

راوی  :ابً مٌاذ ،طٌبہ

ل ال َّز ُج َل فٔی ُسل َِلاىٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َو ََل َی ُؤ ُّو الزَّ ُج ُ

َ
رقائ َ ّة
َو ََ ٛذا َٗا َل َی ِحٌَی ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َٗ َِس ُم ُض ِه ٔ َ

وَمارلَّ ُ ِجارلَّ ُ ِج،،ینعیوکیئصخشدفرسےےکاہیںاامتمہن
انباعمذ،ہبعشدحثیہبعشےساسرطحیھبرمفیےہہکَ ،،ل َی َ ٗ
رکے اوبداؤدےتہکںیہہکیحیاطقؿےنیھبہبعشےسیہیرفاتیایکےہہکرقاتںیمدقمؾوہاےسآےگایکاجےئاگ

رافی  :انباعمذ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 582

راوی  :حشً بً ًلیً ،بساہلل بً ىنیر ،اًنع ،اسنٌيل بً رجاء ،اوض بً ؿنٌخ ،حرضت ابومشٌوز

رضم ٔ ِّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ى َُنی ِر ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َر َجا ٕ
ئ ًَ ًِ ََ ِو ٔ
ض بِ ًٔ َؿ ِن ٌَ ٕخ ا ِل َح ِ َ
َّ
َّ
رقائَةٔ َس َو ّ
ائ َٓأ َ ًِل َُن ُض ِه
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا َم ِش ٌُوز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َٓإ ٔ ٌِ کَاى ُوا فٔی ا ِل ٔ َ
َ
بٔالش َّيةٔ َٓإ ٔ ٌِ کَاى ُوا فٔی الش َّيةٔ سو ّ َ
رقائ َ ّة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َح َّحا ُد بِ ًُ ََ ِركَا َة ًَ ًِ
ُّ
ُّ َ َ
ائ َٓأٗ َِس ُم ُض ِه صٔ ِح َز ّة َول َِه َي ُ٘ ِل َٓأٗ َِس ُم ُض ِه ٔ َ
رک َم ٔة ََ َح ٕس إ ٔ ََّل بٔإٔذِىٔطٔ
إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗا َل َو ََل َا ِ٘ ٌُ ِس ًَل َی َت ِ ٔ

ضمع
ِ
نسحنبیلع،دبعاہللنبریمن،اشمع،اامسلیعنبراجء،افسنب ح،رضحتاوبوعسمدےسیہیدحثیرمفیےہاسںیمےہ ہک

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکارگ بسولگرقات ںیمرباربوہںوت رھپفہصخش اامتمرکےوجدحثیزایدہاجاتنوہ افر
َ َ م َُھ
ِ
ارگاسںیمیھبرباربوہںوتفہاامتمرکےسجیکرجہتےلہپ اسدحثیںیمقدقَ م َ رقاةںیہنےہ
ضمع
رافی  :نسحنبیلع،دبعاہللنبریمن،اشمع،الیعمسنبراجء،افسنب ِح،رضحتاوبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 583

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ایوب ،حرضت ًنز بً سلنہ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َسل ََن َة َٗا َل َُّ ٛيا ب ٔ َح ٔ
اض إٔذَا ََ َت ِوا ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ُم َ
اَضٕ َی ُن ُّز ب ٔ َيا ال َّي ُ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ََ ُّی ُ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓکَاى ُوا إٔذَا َر َج ٌُوا َم ُّزوا ب ٔ َيا َٓأ َ ِخبَرُوىَا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو ُِ ٛي ُت

ف ٔم ًِ َٗ ِو ٔمطٔ
ک ُ ِرقآىّا َٛثٔی ّرا َٓاى ِ َلل ََََ ٙبٔی َوآ ّٔسا إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َن َ ٕ
ُ ََُل ّما َحآٔوّ ا َٓ َحٔٔوِ ُت ٔم ًِ ذَل ٔ َ

ٓ ٌََ َّل َن ُض ِه الؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا َل َی ُؤ ُّمِ ُٜه ََ ِ ُ ُ َ
رقََص ُِه ل ٔ َنا ُِ ٛي ُت ََ ِحٔ َُى َٓ َ٘ َّس ُمونٔی َِٓ ُٜي ُت ََؤ ُُّم ُض ِه َو ًَل َ َّی ب ُ ِز َز ْة لٔی َػِٔی َر ْة
رق ُؤِ ٛه َوِ ٛي ُت َ ِ َ
َ
ئ َو ُاروا ًَ َّيا ًَ ِو َر َة َٗارٔئِٔ ُٜه ٓ ِ
يؼا ًُ َناى ٔ ًّيا
فا ُئ َِٓ ُٜي ُت إٔذَا َس َح ِس ُت َت ََّ ٜظٔ َِت ًَىِّی َٓ َ٘ال َِت ا ِم َزََ ْة ٔم ًِ ال ِّي َشا ٔ
َاطت َ َر ِوا لٔی َٗنٔ ّ
َػ ِ َ
َفؤی بٔطٔ َِٓ ُٜي ُت ََؤ ُُّم ُض ِه َوََىَا ابِ ًُ َس ِب ٍٔ ٔسئی َن ََ ِو ثَ َنا ٌٔ ٔسئی َن
ٓ ََنا َ َٔف ِح ُت بٔظَ ِي ٕئ َب ٌِ َس ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،رضحترمع نبہملسریض اہللہنع ےسرفاتیےہہک مہ اکیایسیہگجرےتہ ںیہاہجں رپولگ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےت اجےت رہھٹےت ےھت سپ بج فہولگفاسپ وہےت وت یھب اؿ اک سگر امہرے اپس ےس وہات ذہلا فہ
ںیمہاتبےتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسیافرااسی رفامایےہافرںیموقیاح ہظفاالزلاکاھتاسےیلںیمےن(اؿولوگں
ےسنسانسرک)رقآؿاپکاکتہباسہصحایدرکایلاھتاکیرمہبتریمےفادلاصبحاینپوقؾےکدولوگںےکاسھتروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپس ےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکامنزیک میلعتدی افررفامای اامتمفہصخشرکےوجرقاؿ وک
زایدہاجاتنوہ افرںیمرقآؿوکتہبزایدہاجاتن اھت(ویک ہکن ںیمےنےلہپ یہےسرقآؿوک ایدرکراھکاھت)ذہلااؿولوگں ےنےھجم اامؾ انب
دای سپ ںیم اؿ یک اامتم رکات اھت افر ںیم زرد رگن یک اکی رصتخم یس اچدر افڑےھ راتھک اھت سجیک انب رپ بج ںیم دجسہ رکات وت(اریم)
رتس لھک اجات ہی دھکی رک) اکی وعرت وبیل اےنپ اقری اک رتس مہ ےس اپھچؤ وت اوھنں ےن ےھجم امعؿ اک انب وہا اکی رکہت رخدی رک دای افر
االسؾےکدعبےھجماسرکہتےسزایدہوخیشیسکزیچیکںیہنوہیتیھت سپںیماؿ یکاامتمرکاتاھتافراسفتقںیماستایآھٹ
اسؽاکزلاکاھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اویب،رضحترمعنبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 584

راوی  :نٔيلی ،زہیرً ،اػه ،حرضت ًنز بً سلنہ

اػ ْه اْلِ َ ِح َو ُل ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َسل ََن َة ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َِٓ ُٜي ُت ََؤ ُُّم ُض ِه فٔی ب ُ ِز َزة ٕ ُم َو َّػ َلةٕ
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا ًَ ٔ

اسًٔی
خ َج ِت ِ
ٓ َٔيضا َٓ ِت ِْ َُٜٓ ٙي ُت إٔذَا َس َح ِس ُت َ َ

نف
بلی ،زریہ ،اعمص ،رضحت رمع نب ہملس ےس یہی دحثی (اکی دفرسی دنس ےس) رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک ںیم اکی اچدر افڑھ رک

اامتمرکاتاھتسجںیماگشػاھتافروجڑاگلوہااھتبجںیمدجسہںیماجاتوتریمیرسنیلھکاجیت
نف
رافی  :بلی،زریہ،اعمص،رضحترمعنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 585

راوی ٗ :تيبہ ،وٛيٍ ،مشٌز بً حبيب ،حرضت ًنز وبً سلنہ بواسلہ سلنہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٔبِ ًٔ َحبٔيبٕ ا ِل َح ِزم ٔ ِّی َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُض ِه َو َٓ ُسوا إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ

ِرقآ ٌٔ َٗا َل
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َل َّنا ََ َرازُوا ََ ٌِ َی ِي َ ٔ
ِرقآ ٌٔ ََ ِو ََ ِخ ّذا لٔل ُ ِ
ْص ُٓوا َٗالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ َم ًِ َی ُؤ ُّم َيا َٗا َل ََ ِٛثَرُ ُِ ٛه َج ِن ٌّا لٔل ُ ِ
َٓل َِه یََ ََ ًِ ُٜح ْس ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ َج َن ٍَ َما َج َن ٌِ ُت ُط َٗا َل َٓ َ٘ َّس ُمونٔی َوََىَا ُ ََُل ْو َو ًَل َ َّی َط ِن َل ْة لٔی ٓ ََنا َطض ٔ ِس ُت َم ِح َن ٌّا ٔم ًِ َجزِو ٕ إ ٔ ََّل ُِ ٛي ُت

وٌ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٔبِ ًٔ َحبٔيبٕ ا ِل َح ِزم ٔ ِّی ًَ ًِ
إ ٔ َما َم ُض ِه َو ُِ ٛي ُت َ ُ َػل ِّی ًَل َی َج َيائ ٔزٔص ِٔه إلٔ َی یَ ِومٔی َص َذا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َسل ََن َة َٗا َل َل َّنا َوٓ ََس َٗ ِومٔی إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه َي ُ٘ ِل ًَ ًِ ََبٔيطٔ
ہبیتق ،فعیک ،رعسم نب بیبح ،رضحت رمع فنب ہملس وباہطس ہملس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
 یتم ںیم احرض وہےئ افربج ہیولگفاسپ اجےنےگل وت اوھنں ےن وپاھچ ای روسؽاہلل امہری اامتموکؿرکے؟ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایسجوکرقآؿزایدہایدوہرمعفنبہملسےتہکںیہہکریمےرباربیسکوکرقآؿایدہناھت اوھنںےناامتمےک
ےیلےھجمآےگڑباھدایہکبجںیمہچباھتافر اکیدنبہتابدنےھوہےئاھت رھپںیمہلبقرحؾےکیسکعمجمںیمہنوہاترگمںیمیہاؿاکاامؾ
وہاتافرآجکتںیم اؿےک انجزفںیکامنززپاتھراہ اوبداؤدےتہکںیہہکاسوکذیدنب اہرفؿےنوباہطسرعسمنببیبحدنسبرمعف
نبہملسرفاتیایکےہاسںیمویںےہ ہکبج ریمیوقؾےکھچکولگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیم احرضوہےئ
افراسرفاتیںیماؿےکفادلاکذرکںیہنےہ

رافی  :ہبیتق،فعیک،رعسمنببیبح،رضحترمعفنبہملسوباہطسہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 586

راوی ٌٗ :ييی ،اىص ،ابً ًياق ،ہيثه بً خالس ،ابً ىنیر ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسث َ َيا ََى َ ْص َي ٌِىٔی ابِ ًَ ً َٔياقٕ ح و َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ُّی ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ى َُنیِر ٕ ًَ ًِ
وٌ ىَزَلُوا ا ِل ٌُ ِؼ َب َة َٗ ِب َل َم ِ٘ َسو ٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
وٌ اْلِ َ َّولُ َ
ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََىَّطُ َٗا َل َل َّنا َٗس َٔو ا ِل ُن َضا ٔجزُ َ

اب َوََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِبسٔ
اٌ ََ ِٛث َ َرص ُِه ُ ِرقآىّا َزا َز ا ِل َض ِي َث ُه َوٓ ٔيض ٔ ِه ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
اٌ َی ُؤ ُّم ُض ِه َسال ٔ ْه َم ِول َی ََبٔی ُح َذ ِي َٔ َة َوک َ َ
َو َس َّل َه َٓک َ َ

اْلِ َ َسسٔ

یبنعق،اسن،انبایعض،مثیہنباخدل،انب ریمن،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس یکآدمےسلبقاہمرجنی ہبصع ںیمآےئوتاوبذحہفی ےکآزادرکدہالغؾاس م،ولوگںیکاامتمرکےتےھت افراؿ وک بس
ےسزایدہرقآؿایداھت مثیہےناانتااضہفایکےہہکاؿاہمرجنیںیمرمعنباطخبافراوبہملسنباالدسیھبےھت
رافی  :یبنعق،اسن،انبایعض،مثیہنباخدل،انبریمن،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 587

راوی  :مشسز ،مشلنہ بً محنس ،واحس ،خالس ،ابوَٗلبہ ،حرضت مالک بً حویزث

ل ح و َح َّسث َ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َم ِشل ََن ُة بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َن ٌِى َی َواح ْٔس ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َّ
َّ
َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ا ِل ُح َویِز ٔ ٔ
رض ِت الؼَّ ََلةُ َٓأ َ ِّذىَا ث ُ َّه ََٗ ٔ َامی ث ُ َّه ل ٔ َي ُؤ َّمَ ُٜنا
ث ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َلطُ ََ ِو ل ٔ َؼاحٔبٕ َل ُط إٔذَا َح َ َ

ََ ِٛبَرُ َُ ٛنا ٔس ًّيا َوفٔی َحسٔیثٔ َم ِشل ََن َة َٗا َل َو َُّ ٛيا یَ ِو َمئ ٔ ٕذ ُم َت َ٘ارٔبَی ِ ٔن فٔی ا ِل ٌٔل ِٔه و َٗا َل فٔی َحسٔیثٔ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗا َل َخال ٔ ْس ُٗل ُِت ْٔلَبٔی
َ
رقآ ٌُ َٗا َل إٔى َّ ُض َنا کَاىَا ُم َت َ٘ارٔبَی ِ ٔن
ٗ ٔ ََلبَ َة َٓأیِ ًَ ا ِل ُ ِ

دسمد ،ہملسم نب دمحم،فادح ،اخدل ،اوبالقہب ،رضحت امکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس(ای
اؿےکیسکاسیھتےس)اہکہکبجامنزاکفتقآےئوتاذاؿدفافرریبکتوہکرھپمتدفونںںیمےساامتمفہرکےوجرمعںیمڑباوہ
ہملس یکرفاتی ںیمےہہکاسزامہنںیم مہدفونں ملع ںیمربارب ےھت(اس انب رپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرمعیکزایدیت وکفہج
رتحیجرقاردای)افراامسلیعیکدحثیںیمہیےہہکاخدلےتہکںیہہکںیمےناوبالقہب ےسوپاھچہکرقآؿ اہکایگ؟ (ینعیآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رقآؿ ےک ملع وک فہج رتحیج رقار ویکں ںیہن دای؟) اوبالقہب ےن وجاب دای ہک فہ دفونں (رقآؿ اجےنن ںیم) ربارب
ےھت
رافی  :دسمد،ہملسمنبدمحم،فادح،اخدل،اوبالقہب،رضحتامکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامتماکقحتسموکؿےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 588

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،حشین بً ًيسی ،حٜه بً اباًٌ ،رکمہ ،حٜه بً اباًٌ ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض

ض َٗا َل
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اٌ ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ً َٔيسی ا ِل َح َيف ُّٔی َح َّسثَ َيا ا ِل َح َُ ٜه بِ ًُ ََبَ َ
ار ُِ ٛه َو ِل َي ُؤ َّمِ ُٜه ُ َّرقا ُؤ ُِ ٛه
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ ُي َؤ ِّذ ٌِ َلِ ُٜه خ َٔي ُ
امثعؿنبایب ہبیش،نیسحنب یسیع،مکحنباابؿ،رکعہم ،مکحنباابؿ،رکعہم،رضحت انبابعسےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایمتںیمےساذاؿفہدےوجمتںیمےسرتہب(کینفاصحل)وہافراامتمفہرکےوجمتںیمااھچاقریوہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،نیسحنبیسیع،مکحنباابؿ،رکعہم،مکحنباابؿ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیکاامتماکمسلہ
ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںیکاامتماکمسلہ

جلس  :جلس اول

حسیث 589

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ بً جزاح ،وليس بً ًبساہلل بً جنيًٍ ،بسالزحنً بً خَلز ،بيت ًبساہلل بً ىوجل،

حرضت او ورٗہ ىوٓل

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍُ بِ ًُ ا ِل َحزَّاحٔ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُج َن ِي ٍٕ َٗا َل َح َّسث َ ِتىٔی َج َّست ٔی َو ًَ ِب ُس
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َخ ََّلز ٕاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ًِ َ ُ ِّو َو َر َٗ َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ى َ ِوٓ َٕل اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َّنا َُزَا
ک َ ُ َمز ُِّق َم ِز َؿا ُِ ٛه ل ٌََ َّل اہللَ ََ ٌِ َی ِز ُز َٗىٔی َط َضا َز ّة َٗا َل َرقِّی فٔی
بَ ِس ّرا َٗال َِت ُٗل ُِت َل ُط َیا َر ُسو َل اہللٔ ائ ِ َذ ٌِ لٔی فٔی ا ِل َِزِو ٔ َم ٌَ َ
الظ َضا َز َة َٗا َل َٓکَاى َ ِت ُا َش َِّم َّ
بَ ِيت ٔٔک َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ َا ٌَال َی َی ِز ُزٗ ُٔک َّ
آٌ َٓا ِس َتأِذَى َ ِت ال َّي ٔي َّی
الظض ٔ َ
رق َ
رقََ ِت ا ِل ُ ِ
يسةُ َٗا َل َوکَاى َ ِت َٗ ِس َ َ
َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َت َّتد ٔ َذ فٔی َزارٔصَا ُم َؤ ِّذىّا َٓأَذ ٔ ٌَ ل ََضا َٗا َل َوکَاى َ ِت َٗ ِس َزبَّ َز ِت ُ ََُل ّما َل َضا َو َجارٔ َی ّة َٓ َ٘ا َما إٔل َِي َضا
ب ٔ َّ
اٌ ً ٔ ِي َس ُظ ٔم ًِ َص َذیِ ًٔ ًٔل ِْه ََ ِو َم ًِ
ض َٓ َ٘ا َل َم ًِ ک َ َ
الل ِي ٔل َٓ َِ َّنا َصا بٔ َ٘ ٔلي َٔ ٕة ل ََضا َحًَّی َما َت ِت َو َذ َص َبا َٓأ َ ِػ َبحَ ًُ َنزُ َٓ َ٘ َاو ف ٔی ال َّيا ٔ
وب بٔا ِل َنسٔی َي ٔة
َرآص َُنا َٓل َِيح ٔ ِئ بٔض ٔ َنا َٓأ َ َم َز بٔض ٔ َنا ٓ َُؼل ٔ َبا َٓکَاىَا ََ َّو َل َم ِؼلُ ٕ
امثعؿنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،فدیلنبدبعاہللنبعیمج،دبعارلنمحنبالخد،تنبدبعاہلل نبونلج،رضحتاؾفرہقونلفےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس بجزغفئدبرںیم رشتفیےلےئگوتںیم ےن رعضایکایروسؽاہللےھجمیھباےنپاسھت
گنج ںیم رشتک یک ااجزت رمتمح رفامےیئ فاہں ںیم امیبرفں (زویمخں) یک دھکی اھبؽ رکفں یگ اشدی اہلل اعتیل ےھجم یھب رمہبت
اہشدتاطعرفامےئ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاےنپیہرھگںیمروہاہللاعتیلںیھمتاہشدتاکرمہبتاطعرفامےئےگ
رافیاکایبؿےہہکاسےکدعباؿاکانؾیہدیہشوہایگاھت رافیےتہکںیہہکفہرقآؿزپیھوہیئںیھتاسےیلاوھنںےناےنپرھگ
ںیماکیومذؿرقمررکےنیکااجزتاچیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااجزترمتمحرفامدی رافیےتہکںیہہکاوھنںےن
اکیالغؾ افراکیابدنی وک دمربایک اھت(ینعیاےنپرمےنےک دعبآزادیاکفددہ)اکیدؿ الغؾافرابدنیلمرکرات ںیماکیاچدر
ےس اؿ اک الگ وھگٹن رک امر ڈاال افر اھبگ ےلکن بج حبص وہیئ وت رضحت رمع ےن رفامای سج وک اؿ دفونں اک ہتپ وہ ای سج ےن اؿ وک ںیہک
داھکیوہفہاؿوکڑکالےئسپفہالےئےئگافراؿےکےیلاھپیسناکمکحوہاافردمہنیںیماھپیسندیاجےناکہیالہپفاہعقاھت
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک نب رجاح،فدیل نب دبعاہلل نبعیمج ،دبعارلنمح نب الخد ،تنب دبعاہلل نب ونلج ،رضحت اؾفرہق
ونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںیکاامتماکمسلہ

جلس  :جلس اول

حسیث 590

راوی  :حشً بً حناز ،محنسبً ٓـيل ،وليس بً جنيًٍ ،بسالزحنً بً خَلز ،حرضت او ورٗہ بيت ًبساہلل بً حارث

رضم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ُج َن ِي ٍٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َخ ََّلز ٕ ًَ ًِ َ ُ ِّو
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َح َّناز ٕ ا ِل َح ِ َ

ور َصا فٔی
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَز ُ ُ
َو َر َٗ َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َواْلِ َ َّو ُل ََ َت ُّه َٗا َل َوک َ َ
بَ ِيت َٔضا َو َج ٌَ َل ل ََضا ُم َؤ ِّذىّا یُ َؤ ِّذ ٌُ ل ََضا َوََ َم َز َصا ََ ٌِ َت ُؤوَّ ََصِ َل َزارٔ َصا َٗا َل ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ َٓأَىَا َرََیِ ُت ُم َؤ ِّذى َ َضا َط ِيدّا َٛبٔی ّرا
نسح نب امحد ،دمحمنب لیضف ،فدیل نبعیمج ،دبعارلنمح نب الخد ،رضحت اؾفرہق تنب دبعاہلل نب احرث ےس ایسرطح رفاتی ےہ
رگم یلہپ دحثی لمکم ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک رھگ اؿ ےس  ےنل اجےت ےھت افر اؿ ےک ےیل
اکی ومذؿ رقمر رک دای اھت وج اؿ ےک ےیل اذاؿ داتی اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک الہ اخہن یک اامتم یک ااجزت دی
یھت دبعارلنمحےتہکںیہہکںیمےناؿےکومذؿوکداھکیفہتہبوبڑےھےھت
رافی  :نسحنبامحد،دمحمنبلیضف،فدیلنبعیمج،دبعارلنمحنبالخد،رضحتاؾفرہقتنبدبعاہللنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتقمویںیکانرایگضیکوصرتںیماامتمدرتسںیہن
ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمویںیکانرایگضیکوصرتںیماامتمدرتسںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 591

راوی ٌٗ :ييیً ،بساہلل بً ًنز بً ُاىهً ،بسالزحنً بً زیازً ،نزاٌ بً ًبس ،حرضت ًبساہلل بً ًنز ورضی اہلل ًيہ

اَف ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ
اٌ بِ ًٔ ًَ ِب ٕس ا ِل َن ٌَ ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َُاى ٔ ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
ل اہللُ ٔم ِي ُض ِه َػ ََل ّة َم ًِ َا َ٘ َّس َو َٗ ِو ّما َوص ُِه َل ُط
اٌ َي ُ٘و ُل ثَ ََلثَ ْة ََل َي ِ٘ َب ُ
بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ُوٌ َو َر ُج ْل ََتَی الؼَّ ََل َة زٔبَ ّارا َو ِّ
ار ََ ٌِ َیأِت َٔي َضا بَ ٌِ َس ََ ٌِ َا ُٔو َتطُ َو َر ُج ْل ا ًِت ََب َس ُم َ َّ
َح َر ُظ
السبَ ُ
کَارٔص َ
یبنعق ،دبعاہلل نبرمع نباغمن ،دبعارلنمح نب زاید ،رمعاؿ نب دبع ،رضحت دبعاہلل نبرمعف ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل نیت آدویمں یک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت اکی فہ صخش وج ولوگں یک اندنسپدییگ ےک
ابفوجد اؿ یک اامتم رکے افر دفرسے فہ صخش وج فتق ےنلکن ےک دعب امنز ےک ےیل آےئ رسیتے فہ صخش وج یسک آزاد وعرت وک
الغؾانبےل
رافی  :یبنعق،دبعاہللنبرمعنباغمن،دبعارلنمحنبزاید،رمعاؿنبدبع،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع

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

انانیبیکاامتماکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
انانیبیکاامتماکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 592

راوی  :محنس بً ًبسالزحنً ابوًبساہلل ،ابً مہسی ًنزاٌٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی ََبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ
اض َوص َُو ََ ًِ َِم
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِس َت ِدل َ
َٕ ابِ ًَ َ ُ ِّو َمِٜتُوو ٕیَ ُؤ ُّو ال َّي َ

دمحم نب دبع ارلنمح اوبدبع اہلل ،انب دہمی رمعاؿ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
زغفہوبتکےکومعقرپانباؾوتکمؾوکاانپان برقمرایکاھتفہولوگںیکاامتمرکےتےھتاحالہکنفہانانیبےھت
رافی  :دمحمنبدبعارلنمحاوبدبعاہلل،انبدہمیرمعاؿ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿزیمابؿیکاامتمہنرکے
ابب  :امنزاکایبؿ
امہمؿزیمابؿیکاامتمہنرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 593

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،اباٌ ،بسیل ،ابوًليہ

ک بِ ًُ ُح َویِز ٔ ٕث َیأِت ٔي َيا إلٔ َی
اٌ َمال ٔ ُ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ ًَ ًِ ب ُ َسیِ ٕل َح َّسثَىٔی ََبُو ًَ ٔل َّي َة َم ِولّی ٔم َّيا َٗا َل ک َ َ
ُم َؼ ََّلىَا َص َذا َٓأُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ َٓ ُ٘ ِل َيا َل ُط َا َ٘ َّس ِو ٓ ََؼ ِّل ِط َٓ َ٘ا َل َل َيا َٗ ِّس ُموا َر ُج َّل ٔم ِيِ ُٜه ي َُؼل ِّی بِٔ ُٜه َو َسأ ُ َح ِّسثُِ ُٜه ل ٔ َه ََل َ ُ َػل ِّی
بِٔ ُٜه َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ َز َار َٗ ِو ّما ٓ َََل یَ ُؤ َّم ُض ِه َو ِل َي ُؤ َّم ُض ِه َر ُج ْل ٔم ِي ُض ِه
ملسم نب اربامیہ ،اابؿ ،دبلی ،اوبہیطع ےس رفاتی ےہ ہک امکل نب وحریث امہری امنز زپےنھ یک ہگج آےت ےھت اکی رمہبت اک فاہعق
ےہہکبجریبکتوہیئوتمہےناؿےساہکہکآےگڑبےیھافرامنززپاھےیئاوہنںےناہکاےنپںیمےسیسکوکامنززپاھےنےکےیل

آےگ ڑباھؤ افر ںیم مت ےس اکی دحثیایبؿ رکفں اگہک ںیم ےن ںیہمت امنز ویکں ںیہنزپاھیئ؟ رفامای ںیم ےن روسؽ یلص اہللہیلع
فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش ولوگں ےس  ےنل ےک ےیل اجےئ فہ ایکن اامتم ہن رکے ہکلب اںیہن ںیم ےس وکیئ صخش
اامتمرکے
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،دبلی،اوبہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾدتقمویںےسافیچنہگجرپہنڑھکاوہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾدتقمویںےسافیچنہگجرپہنڑھکاوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 594

راوی  :احنس بً سياٌ ،احنس بً َفات ،ابومشٌوز ،يٌلی ،اًنع ،ابزاہيه ،ہناو

فا ٔ
ت ََبُو َم ِش ٌُوز ٕ الزَّاز ُّٔی ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َي ٌِل َی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َوََ ِح َن ُس بِ ًُ ا ِل ُ َ
َفَْ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َٗا َل ََل َِه
يؼطٔ َٓ َح َب َذ ُظ َٓ َل َّنا ََ
اض بٔا ِل َن َسائ ًٔٔ ًَل َی زُکَّا ٌٕ َٓأ َ َخ َذ ََبُو َم ِش ٌُوز ٕبٔ َ٘نٔ ٔ
ًَ ًِ َص َّناو ٕ ََ ٌَّ حُ َذ ِي َٔ َة ََوَّ ال َّي َ

ََک ُت ح ٔی َن َم َس ِز َتىٔی
َا ٌِل َِه ََى َّ ُض ِه کَاى ُوا یُ ِي َض ِو ٌَ ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ک َٗا َل بَل َی َٗ ِس ذ َ ِ

ادمح نب انسؿ ،ادمح نب رفات،اوبوعسمد ،یلعی ،اشمع ،اربامیہ،امہؾ ےس رفاتی ےہہک رضحت ذحہفی ےن دمانیئ ںیم اکی داکؿ رپ
ڑھکے وہ رک اامتم یک رضحت اوبوعسمد ےن ایکن صیمق ڑک رک اوکن (ےچین) چنیھک ایل بج فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت اہک ایک مت وک ولعمؾ
ںیہنہکولوگںوکاسابتےسعنمایکاجاتاھت؟اہکاہںبجمتےنےھجماچنیھکوتےھجمایدآایگاھت
رافی  :ادمحنبانسؿ،ادمحنبرفات،اوبوعسمد،یلعی،اشمع،اربامیہ،امہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾدتقمویںےسافیچنہگجرپہنڑھکاوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 595

راوی  :احنس بً ابزاہيه ،ححاد ،ابً جزیخ ،ابوخالس ،حرضت ًسی بً ثابت

َّاد ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َح َّسثَىٔی َر ُج ْل
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا َحح ْ

ُ
اض ََ ِس َٔ َل ٔم ِي ُط َٓ َت َ٘ َّس َو
اٌ َم ٍَ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ َی ٔ ٕ
ََى َّ ُط ک َ َ
اْس بٔا ِل َن َسائ ًٔٔ َٓأٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ َٓ َت َ٘ َّس َو ًَ َّن ْار َو َٗ َاو ًَل َی ُزکَّا ٌٕ ُي َؼل ِّی َوال َّي ُ
َفَْ ًَ َّن ْار ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َٗا َل َل ُط ُح َذ ِي َٔ ُة ََل َِه َا ِش َن ٍِ َر ُسو َل
ُح َذ ِي َٔ ُة َٓأ َ َخ َذ ًَل َی َی َسیِطٔ ٓ ََّات َب ٌَ ُط ًَ َّن ْار َحًَّی ََىِزَ َلطُ ُح َذ ِي َٔ ُة َٓ َل َّنا ََ

ک
ک َٗا َل ًَ َّن ْار ل ٔ َذل ٔ َ
ل ا ِل َ٘ ِو َو ٓ َََل َي ُ٘ ِه فٔی َمکَا ٌٕ ََ ِر َٓ ٍَ ٔم ًِ َم َ٘ا ٔمض ٔ ِه ََ ِو ى َ ِح َو ذَل ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا ََوَّ ال َّز ُج ُ
ُک ح ٔی َن ََ َخ ِذ َت ًَل َی یَ َس َّی
َّات َب ٌِت َ
ادمحنباربامیہ،اجحج،انبرججی،اوباخدل،رضحتددینباثتبےسرفاتیےہہکھجمےساکیصخشےنایبؿایکوجدمانیئںیم
امعرنبایرسریضاہللہنعےکاسھتاھتہکبجامنزڑھکیوہیئوتامعرآےگڑبےھافراکیداکؿرپڑھکےوہرکامنززپاھےنےگلافر
ولگ(دفاکؿ)ےسےچینےھت(ہیدھکیرک)رضحتذحہفیآےگڑبےھافراؿےکدفونںاہھتڑکےیلرضحتامعرےنےھچیپانٹہرشفع
رکدایاہیںکتہکرضحت ذحہفیےناوکن(دفاکؿ)ےسےچین ااترایلبجرضحتامعرامنزےسافرغوہےئوترضحتذحہفیےناؿ
ےس اہک ہک ایک مت ےن روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےت وہےئ ںیہن انسہک بج وکیئصخشوقؾ یک اامتم رکے وت فہ اؿ ےس
افیچنہگجرپڑھکاہنوہ(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیہیرفامایاھت)ایسےیلںیمآپےکےنہکرپےھچیپٹہایگاھت
رافی  :ادمحنباربامیہ،اجحج،انبرججی،اوباخدل،رضحتددینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنززپےنھےکدعبرھپایسامنزیکاامتمرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
امنززپےنھےکدعبرھپایسامنزیکاامتمرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 596

راوی ً :بيساہلل بً ًنز بً مشیرہ ،یحٌی بً سٌيس ،محنس بً ًحَلًٌ ،بيس اہلل بً م٘شه ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی
اہلل ًيہ

رس َة َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ َح َّسث َ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ٔم ِ٘ َش ٕه ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه َیأتِ ٔی َٗ ِو َم ُط َٓ ُي َؼل ِّی بٔض ٔ ِه
َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ََ ٌَّ ُم ٌَاذَ بِ ًَ َج َب ٕل ک َ َ
ِک الؼَّ ََل َة
تٔل َ
دیبع اہلل نب رمع نب ریسمہ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب الجعؿ ،دیبع اہلل نب مسقم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

اعمذنبر لروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاشعءیکامنززپےتھےھت،افررھپاےنپولوگںںیمآرکفیہامنززپاھےت
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبریسمہ،ییحینبدیعس،دمحمنبالجعؿ،دیبعاہللنبمسقم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنززپےنھےکدعبرھپایسامنزیکاامتمرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 597

راوی  :مشسز ،سٔياًٌ ،نزو بً زیيار ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

اٌ ي َُؼل ِّی َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيا ٕر َسنٔ ٍَ َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ُم ٌَا ّذا ک َ َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َی ِز ٔج ٍُ ٓ ََي ُؤ ُّو َٗ ِو َم ُط

دسمد ،ایفسؿ ،رمعف نب دانی ر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپےتھےھترھپفاسپآرکاینپوقؾیکاامتمرکےت
رافی  :دسمد،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟

جلس  :جلس اول

حسیث 598

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َّ
َّ
َ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ َ
َْص ََ
َف ّسا ٓ ُ ٔ
اب ًَ ًِ َى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َرَ ٔ ٛب َ َ
َّ
ًَ ِيطُ َٓ ُح ٔح َع ٔط ُّ٘ ُط اْلِ َیِ َن ًُ ٓ ََؼلَّی َػ ََل ّة ٔم ًِ الؼَّ ل ََوا ٔ
ْص َٖ َٗا َل إٔى َّ َنا ُج ٌٔ َل
ت َوص َُو َٗاً ْٔس َو َػل ِي َيا َو َرائَطُ ُٗ ٌُو ّزا َٓ َل َّنا ا ِن َ َ

َار َٓ ٌُوا َوإٔذَا َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ
َار ٌَُ ٛوا َوإٔذَا َر َٓ ٍَ ٓ ِ
ِاْل ٔ َم ُاو ل ٔ ُي ِؤ َت َّه بٔطٔ َٓإٔذَا َػلَّی َٗائ ّٔنا ٓ ََؼ ُّلوا ٗ ٔ َيا ّما َوإٔذَا َر َِ ٓ ٍَ ٛ
وٌ
َٓ ُ٘ولُوا َربَّ َيا َول َ
وسا ََ ِج َن ٌُ َ
َک ا ِل َح ِن ُس َوإٔذَا َػلَّی َجال ٔ ّشا ٓ ََؼ ُّلوا ُجلُ ّ
یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وھگڑے رپوساروہےئ افر رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وھگڑےےسرگےئگ وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکداینہرکفٹلھچ
یئگ،اسےیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھٹیبرکامنز زپیھ مہولوگںےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک ےھچیپھٹیبرکامنز
زپیھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت اراشد رفامای اامؾاس ےیل انبای اجات ےہ ہک اس یک ریپفی یک اجےئ
بجفہ ڑھکےوہرکامنز زپےھوتمت یھبڑھکےوہ رکامنززپوھبجفہروکعرکےمت یھبروکعرکفبجفہرسااھٹےئمت یھبرس
َشم ِ لِم
َحہےہکوتمت،رانبفکلادمحل،،وہکافربجفہھٹیبرکامنززپےھوتمتیھببسھٹیبرکامنززپوھ
ااھٹؤافربجفہ َداہللٗ َن َ ِ َ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟

جلس  :جلس اول

حسیث 599

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،وٛيٍ ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َرَ ٔ ٛب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َو َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی ُسٔ َِي َ
َّ
َ
َّ
ْشبَ ٕة ل ٔ ٌَائٔظَ َة
َْص ًَ ُط ًَل َی ٔج ِذو ٔ ى َ ِد َل ٕة َٓا ِنَِٔ ٜت َٗ َس ُم ُط َٓأ َت ِي َيا ُظ َن ٌُوزُ ُظ ٓ ََو َج ِسىَا ُظ فٔی َم ِ ُ
َف ّسا بٔا ِل َنسٔی َي ٔة ٓ َ َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ
خی َن ٌُو ُز ُظ ٓ ََؼلَّی ا ِل َنِٜتُوبَ َة َجال ٔ ّشا َٓ ُ٘ ِن َيا َخ ِل َٔ ُط َٓأ َ َط َار
ي َُش ِّب ُح َجال ٔ ّشا َٗا َل َٓ ُ٘ ِن َيا َخ ِل َٔ ُط ٓ ََش ََ ٜت ًَ َّيا ث ُ َّه ََ َت ِي َيا ُظ َمزَّ ّة َ ُ ِ َ
وسا َوإٔذَا َػلَّی ِاْل ٔ َم ُاو َٗائ ّٔنا ٓ ََؼ ُّلوا ٗ ٔ َيا ّما
إ ٔ َل ِي َيا َٓ َ٘ ٌَ ِسىَا َٗا َل َٓ َل َّنا َٗ َضی الؼَّ ََل َة َٗا َل إٔذَا َػلَّی ِاْل ٔ َم ُاو َجال ٔ ّشا ٓ ََؼ ُّلوا ُجلُ ّ

ل َٓار َٔض بٔ ٌُوَ َنائ َٔضا
ل ََصِ ُ
َو ََل َأ ٌَِلُوا ََ ٛنا َئ ٌَِ ُ

امثعؿنبایبہبیش ،رجری،فعیک،اشمع،ایبایفسؿ،رضحت اجربریضاہللہنعےسرفاتی ےہہک(اکی رمہبت)دمہنی ںیمروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑے رپ وسار وہےئ اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی درتخ یک ڑج ںیم رگا دای سج ےس آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ںیم وچٹ آیئگ وت مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایعدت یک رغض ےس ےئگ مہ ےن داھکی ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئ ریضاہللاہنعےکرجحےںیمرشتفیرفامںیہافرےھٹیبےھٹیبحیبستزپھرےہںیہسپمہیھب
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ افر آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن مہ وک(اےنپ ےھچیپ ڑھکے وہےنےس) عنم
ںیہنرفامایبجمہدفرسیرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہل فملسیکایعدتےکےیلآےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفضامنز
ھٹیبرکزپاھیئمہولگیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپڑھکےوہےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوک(ےنھٹیباک)ااشرہ
ایکوتمہھٹیبےئگبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکبجاامؾھٹیب

رکامنززپھراہوہوتمتیھبھٹیبرکامنززپوھافربجاامؾڑھکاوہرکامنززپےھوتمتیھبڑھکےوہرکامنززپوھافرمتااسیتمرکف اسیج
ہکالہافرساےنپڑبفںےکاسھترکےتںیہ(ینعیفہےھٹیبرےتہںیہافرولگڑھکےرےتہںیہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،فعیک،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟

جلس  :جلس اول

حسیث 600

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،مشله بً ابزاہيه ،وہيب ،مؼٌب ،بً محنس ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب َو ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ ُو َص ِيبٕ ًَ ًِ ُم ِؼ ٌَ ٔب بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ُج ٌٔ َل ِاْل ٔ َم ُاو ل ٔ ُي ِؤ َت َّه بٔطٔ َٓإٔذَا َٛب َّ َر َٓ َٜبِّرُوا َو ََل تُ َٜبِّرُوا َحًَّی یُ َٜب ِّ َر َوإٔذَا َر ٍََ ٛ

َار ٌَُ ٛوا َوَلَ َت ِز ٌَُ ٛوا َحًَّی َیزِ ََ ٍَ ٛوإٔذَا َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َٓ ُ٘ولُوا َّ
ک ا ِل َح ِن ُس َوإٔذَا
َک ا ِل َح ِن ُس َٗا َل ُم ِشل ٔ ْه َو َل َ
الل ُض َّه َربَّ َيا ل َ
ٓ ِ
وٌ َٗا َل
َاس ُح ُسوا َو ََل َا ِش ُح ُسوا َحًَّی َي ِش ُح َس َوإٔذَا َػلَّی َٗائ ّٔنا ٓ ََؼ ُّلوا ٗ ٔ َيا ّما َوإٔذَا َػلَّی َٗاً ّٔسا ٓ ََؼ ُّلوا ُٗ ٌُو ّزا ََ ِج َن ٌُ َ
َس َح َس ٓ ِ
ََبُو َزا ُوز َّ
َک ا ِل َح ِن ُس ََٓ َِض َنىٔی بَ ٌِ ُف ََ ِػ َحاب ٔ َيا ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ
الل ُض َّه َربَّ َيا ل َ
امیلسؿنبرحب،ملسمنب اربامیہ،فبیہ،بعصم،نبدمحماوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاامؾاسےیلےہہکایکسریپفییکاجےئسپبجفہریبکتےہکوتمتیھبریبکتوہکافربجکتفہ
ش ل
ریبکتہنےہکمت یھبہن وہکبجفہروکعرکے مت یھبروکع رکف افر بجکت فہروکعہنرکے مت یھبہنرکف افر بج فہ َ م ِ َداہللٗ ِمَن
َ ل
َ َِحہےہکوتمتر َّ ِ َب ََلالج
َ
م
َلا جَمدےہافربجفہدجسہرکےوتمتیھبدجسہرکفافربجکتفہدجسہہن
ف
ںیم
رفاتی
یک
ملسم
افر
وہک
د
َ
َ
َ َ
َ
رکے مت یھب ہن رکف افر بج وہ(ینعی اامؾ) ڑھکے وہ رک امنز زپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک زپوھ افر بج فہ ھٹیب رک زپےھ وت مت بس
ِ َ ل
َلا جَمدںیماؿےسںیہنھجمساکس
ھٹیبرکزپوھاوبدادؤدےتہکںیہہک(امیلسؿنبرحبےنبجہیدحثیایبؿیکوتہیہملک)اَہلل َر َب َ
اہیںکتہکےھجمریمےاؿاسویھتںےناھکسای(وجریمےاسھتامسعدحثیںیمرشکیےھت)
رافی  :امیلسؿنبرحب،ملسمنباربامیہ،فبیہ،بعصم،نبدمحماوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟

جلس  :جلس اول

حسیث 601

راوی  :محنس بً آزو ،ابوخالس ،ابً ًحَلٌ ،زیس بً اسله ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ آ َز َو ا ِلنٔ ِّؼي ٔص ُّی َح َّسثَ َيا ََبُو َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
َّ
َّ
رقََ َٓأ َ ِن ٔؼتُوا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص ٔذظ ٔ
ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إٔى َّ َنا ُج ٌٔ َل ِاْل ٔ َم ُاو ل ٔ ُي ِؤ َت َّه بٔطٔ ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َزا َز َوإ ٔ َذا َ َ

رقَََٓأ َ ِن ٔؼتُوا ل َِي َش ِت ب ٔ َن ِح ُٔوهَ ٕة ا ِل َوصِ ُه ً ٔ ِي َسىَا ٔم ًِ ََبٔی َخال ٔ ٕس
الزِّ َیا َزةُ َوإٔذَا َ َ

دمحمنبآدؾ،اوباخدل،انبالجعؿ،زدینباملس،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اامؾ اس ےیل ےہ ہک ایکس ریپفی یک اجےئ رھپ وپری دحثی ایبؿ یک افر اانت زایدہ ایک ہک بج فہ رقات رکے وت مت
َرَقاء َقَن ِص ُیوواوفحمظںیہنےہافرامہرےزندکیہیزایدیتاوباخدلاکفمہےہ
اخومشروہاوبداؤدےتہکںیہہکہیزایدیتینعیا ِ َذا َ
رافی  :دمحمنبآدؾ،اوباخدل،انبالجعؿ،زدینباملس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟

جلس  :جلس اول

حسیث 602

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ َضا َٗال َِت َػلَّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َ
ْص َٖ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی بَ ِيتٔطٔ َوص َُو َجال ٔ ْص ٓ ََؼلَّی َو َرائ َ ُط َٗ ِو ْو ٗ ٔ َيا ّما َٓأ َط َار إٔل َِيض ٔ ِه ََ ٌِ ا ِجل ٔ ُشوا َٓ َل َّنا ا ِن ََ
وسا
َار ٌَُ ٛوا َوإٔذَا َر َٓ ٍَ ٓ ِ
َٗا َل إٔى َّ َنا ُج ٌٔ َل ِاْل ٔ َم ُاو ل ٔ ُي ِؤ َت َّه بٔطٔ َٓإٔذَا َر َِ ٓ ٍَ ٛ
َار َٓ ٌُوا َوإٔذَا َػلَّی َجال ٔ ّشا ٓ ََؼ ُّلوا ُجلُ ّ
یبنعق ،امکل،اشہؾنبرعفہ ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک(اکیدؿ)روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپ رھگ
ںیمھٹیبرکامنززپیھافرابیقولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپڑھکےوہرکامنززپیھوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناوکنےنھٹیب اک (ھٹیب رک امنز زپےنھاک)ااشرہ ایک بجآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسامنز ےسافرغوہےئ وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاامؾاسےیلےہہکایکسریپفییکاجےئذہلابجفہروکعرکےمتیھبروکعرکفافربجفہ(روکعےسرس)ااھٹےئوتمت
یھبرسااھٹفافربجفہھٹیبرکامنززپےھوتمتیھبھٹیبرکامنززپوھ
رافی  :یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟

جلس  :جلس اول

حسیث 603

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،یزیس ،بً خالس بً موہب ،ليث ،ابوزبیر ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو َیزٔی ُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ا ِل َن ٌِى َی ََ ٌَّ َّ
الل ِي َث َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ِ
اط َتکَی
ا ٚا ِل َحس َ
ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََؼ َّل ِي َيا َو َرائَطُ َوص َُو َٗاً ْٔس َوََبُو بَ ِرکٕ یَُٜبِّرُ ل ٔ ُي ِشنٔ ٍَ ال َّيا َض َتِٜبٔی َر ُظ ث ُ َّه َس َ
ٔیث

ہبیتقنبدیعس،سیدی،نباخدلنب ومبہ،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسامیبروہےئوتمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپامنززپیھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبوہےئےھتافررضحت
اوبرکبریضاہللہنع(آبفاز دنلب)ریبکت ےتہکاج ےتےھتاتہکولگایکنریبکتنس ںیل(ویکہکنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکریبکتےھٹیب
وہےئافرامیبرییکانبرپآہتسہوہریہیھت)رھپوپریدحثیایبؿیک
رافی  :ہبیتقنبدیعس،سیدی،نباخدلنبومبہ،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾھٹیبرکامنززپےھوتدتقمیایکرکںی؟

جلس  :جلس اول

حسیث 604

راوی ً :بسہ بً ًبساہلل ،زیس ابً حباب ،محنس بً ػالح ،حؼین ،سٌس بً مٌاذ ،اسيس بً حـیر

اب ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َح َّسثَىٔی حُ َؼی ِْن ٔم ًِ َو َل ٔس َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ُم ٌَاذ ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ِخب َ َرىَا َزیِ ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُح َب ٔ

اٌ َی ُؤ ُّم ُض ِه َٗا َل َٓ َحا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌُوزُ ُظ َٓ َ٘الُوا یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ إ ٔ َما َم َيا
ًَ ًِ َ ُ َس ِيسٔ بِ ًٔ ُح َـیِر ََٕى َّ ُط ک َ َ

َمز ٔ ْیف َٓ َ٘ا َل إٔذَا َػلَّی َٗاً ّٔسا ٓ ََؼ ُّلوا ُٗ ٌُو ّزا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا ا ِل َحس ُ
ٔیث ل َِي َص ب ٔ ُن َّت ٔؼ ٕل

دبعہنب دبعاہلل،زدیانب ةحب،دمحم نباصحل،،نیص ،دعسنباعمذ،اھدینب ریضح ےسرفاتیےہہک فہاامتم رکےتےھت(اکی
رمہبت امیبروہےئگ)وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایعدتےکےیلرشتفیالےئولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسامہرااامؾامیبرےہآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےن رفامایبجاامؾھٹیبرکامنززپےھوتمتیھبھٹیبرکامنززپوھاوبداؤدےن اہک
ہکہیدحثیلصتم(االانسد)ںیہنےہ
رافی  :دبعہنبدبعاہلل،زدیانبةحب،دمحمنباصحل،،نیص،دعسنباعمذ،اھدینبریضح

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

بجدفآدویمںںیمےساکیاامتمرکےوتدفرسااہکںڑھکاوہ
ابب  :امنزاکایبؿ
بجدفآدویمںںیمےساکیاامتمرکےوتدفرسااہکںڑھکاوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 605

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ثابت ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ثَاب ٔ ْت ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َخ َل ًَل َی َ ُ ِّو
َح َّسثَ َيا ُم َ
رحاو ٕ َٓأ َ َت ِو ُظ بٔ َش ِن ًٕ َو َت ِنز ٕ َٓ َ٘ا َل ُر ُّزوا َص َذا فٔی و ٔ ًَائٔطٔ َو َص َذا فٔی ٔس َ٘ائٔطٔ َٓإٔنِّی َػائ ْٔه ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َيا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َت َل ُّو ًّا َٓ َ٘ا َم ِت
ََ
رحاو ٕ َخ ِل َٔ َيا َٗا َل ثَاب ٔ ْت َو ََل ََ ًِل َُنطُ إ ٔ ََّل َٗا َل ََ َٗا َمىٔی ًَ ًِ َینٔيئطٔ ًَل َی بٔ َشا ٕن
َ ُ ُّو ُسل َِي ٕه َوَ ُ ُّو َ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رضحت اؾ رحؾ
ےکاپسآےئاوہنںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیھگافروجھکرشیپیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجھکروکاےنپربنت
ںیمڈاؽدفافریھگاینپکشمںیمرھب ولویکہکنںیمرفزےےسوہںاےکسدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافرںیمہدف
رتعکامنززپاھیئاؾمیلسافراؾرحؾیھبامہرےےھچیپڑھکیوہںیئگ اثتبےتہکںیہہکںیمیہیاتھجمسوہںہکرضحتاسنریض
اہللہنعےنہیاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرفشرپاینپداینہاجبنڑھکاایک
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجدفآدویمںںیمےساکیاامتمرکےوتدفرسااہکںڑھکاوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 606

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،بساہلل بً مدتار ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًٔ ََى َ ٕص یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِد َتارٔ ًَ ًِ ُم َ

ک
ِٕ ذَل ٔ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َّم ُط َوا ِم َزََ ّة ٔم ِي ُض ِه َٓ َح ٌَ َلطُ ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َوا ِل َن ِزََ َة َخل َ

صفحنبرمع،ہبعش،دبعاہللنباتخمر،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکناامتمیک

ذِس
مئ
ناکیوعرتیھباشلمیھتسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکناینپداینہاجبنڑھکاایکاھتافروعرتوکاےنپےھچیپ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دبعاہللنباتخمر،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجدفآدویمںںیمےساکیاامتمرکےوتدفرسااہکںڑھکاوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 607

راوی  :مشسز ،یحٌی ً ،بسالنلک ،بً ابی سلامیًٌ ،لاء ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض َٗا َل ب ٔ ُّت فٔی بَ ِيتٔ َخا َلًٔی َم ِي ُنوى َ َة
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ََبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َ
َ
َّ َ
َّ
َّ
رقبَ َة ث ُ َّه َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َٓ ُ٘ ِن ُت
رقبَ َة َٓ َت َو َّؿأ ث ُ َّه ََ ِو َٛأ ا ِل ٔ ِ
َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٔم ًِ الل ِي ٔل َٓأكِل ََ ٙا ِل ٔ ِ
َٓ َت َو َّؿأ ِ ُت ََ ٛنا َت َو َّؿأ َث ُ َّه ٔجئ ُِت َٓ ُ٘ ِن ُت ًَ ًِ َي َشارٔظ َٔٓأ َ َخ َذنٔی ب ٔ َينٔيئطٔ َٓأ َ َز َارنٔی ٔم ًِ َو َرائٔطٔ َٓأ َ َٗا َمىٔی ًَ ًِ یَنٔيئطٔ ٓ ََؼ َّل ِي ُت َم ٌَطُ
دسمد،ییحی،دبعاکلمل ،نبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیراتںیماینپاخہلومیمہنےک
اپسراہسپراتںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساےھٹافرکشماکہنموھکؽرکفوضایکرھپااکسہنمدنبرکدایاےکسدعبآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامنزےکےیلڑھک ےوہےئںیمیھبااھٹافراھٹرکایسرطحفوضایکسجرطحآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکاھت
رھپ ںیم آ رکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکابںیئ اجبن ڑھکا وہایگآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن ریماداانہ ولہپ ڑکا افر ےھچیپ ےس
امھگرکاینپداینہاجبنڑھکارکایلسپںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپیھ
رافی  :دسمد،ییحی،دبعاکلمل،نبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجدفآدویمںںیمےساکیاامتمرکےوتدفرسااہکںڑھکاوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 608

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،ہظيه ،ابوبْش ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض فٔی َص ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ةٔ َٗا َل َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َزَِسٔی ََ ِو
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ ََبٔی بٔ ِْشٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ب ٔ ُذ َؤابًَٔی َٓأ َ َٗا َمىٔی ًَ ًِ یَنٔيئطٔ
رمعفنبوعؿ،میشہ،اوبرشب،دیعسنب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسایسفاہعقںیمرفاتیےہہک آپ یلصاہللہیلعفآہل

فملسےنریمارسڑکرک(ایہیاہکہک)ریمےرسےکابؽڑکرکےھجماےنپداںیئاجبنڑھکارکایل
رافی  :رمعفنبوعؿ،میشہ،اوبرشب،دیعسنب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجنیتآدیمامجتعرکںیوتےسیکڑھکےوہں؟
ابب  :امنزاکایبؿ
بجنیتآدیمامجتعرکںیوتےسیکڑھکےوہں؟

جلس  :جلس اول

حسیث 609

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،اسح ٙبً ًبساہلل بً ابی كلحہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ َج َّس َت ُط ُمل َِي ََ ٜة َز ًَ ِت َر ُسو َل
َ
اس َو َّز
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َل ٌَاو ٕ َػ َي ٌَ ِتطُ َٓأک َ َل ٔم ِيطُ ث ُ َّه َٗا َل ُٗو ُموا َٓ َْلُ َػل َِّی َلِ ُٜه َٗا َل ََى َ ْص َٓ ُ٘ ِن ُت إلٔ َی َح ٔؼیر ٕ َل َيا َٗ ِس ِ
ئ َٓ َ٘ َاو ًَل َِيطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َػ َٔٔ ُِت ََى َا َوا ِل َيت ٔي ُه َو َرائ َ ُط َوا ِل ٌَ ُحو ُز
ٔم ًِ كُو ٔل َما لُب ٔ َص َٓ َي َـ ِح ُت ُط ب ٔ َنا ٕ
َّ
ُ
ْص َٖ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ٔم ًِ َو َرائ ٔ َيا َٓ َؼلی َل َيا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث َّه ا ِن َ َ
یبنعق،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننب امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکایکندادییلب،ہےناھکےنرپالبایوکسجوخداوہنںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلایترایکاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اھکان اھک رک امنز زپیھ افر رفامای ڑھکی وہ اجؤ ںیم مت وک امنز زپاھات وہں رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ااھٹ افر اکی رپاان وبرای وج زپے
زپےاکالوہایگاھتاسرپاپینڈاال(افرآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےکےیلاھچبدای)آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپڑھکےوہےئ
افرںیمافر(ریمااھبیئ)میتیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپڑھکےوہےئگافرڑبایھ(یلب،ہ)امہرےےھچیپڑھکیوہںیئرھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہدفرںیتعکزپاھںیئافرافرغوہےئگ
رافی  :یبنعق،امکل،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجنیتآدیمامجتعرکںیوتےسیکڑھکےوہں؟

جلس  :جلس اول

حسیث 610

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً ٓـيل ،ہاروٌ بً ًيترہً ،بسالزحنً بً اسوز

وٌ بِ ًٔ ًَ ِيت َ َر َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ َص ُ
ار َ
ِ
َِخ َج ِت ا ِل َحارٔ َی ُة َٓا ِس َتأِذَى َ ِت َل ُض َنا َٓأَذ ٔ ٌَ َل ُض َنا
ِ
اس َتأذ ٌََ ًَ ِل َ٘ َن ُة َواْلِ َ ِس َوزُ ًَل َی ًَ ِبسٔ اہللٔ َو َٗ ِس َُّ ٛيا ََكَ ِل َيا ا ِل ُ٘ ٌُو َز ًَل َی بَابٔطٔ ٓ َ َ

ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼلَّی بَ ِيىٔی َوبَ ِي َي ُط ث ُ َّه َٗا َل َص ََ ٜذا َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٌََ َل

امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،اہرفؿنبرتنعہ،دبعارلنمحنباوسدےکفادلےسرفاتیےہہکہمقلعافراوسدےنرضحتدبعاہلل
نبوعسمدےس(ادنرآےنیک)ااجزتاچیہافراکیفدریکتاےکندرفازہرپےھٹیبرےہاےنتںیماکیابدنیآیئافراسےن(االطع
دےرک)رضحتدبعاہللنبوعسمدےساےکنےیلادنرآےنیکااجزتبلطیکاوہنںےنااجزتددییاےکسدعبرضحتدبعاہلل
نبوعسمدےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکااسییہرکےتوہےئداھکیےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،اہرفؿنبرتنعہ،دبعارلنمحنباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾریھپےنےکدعباامؾہلبقےسرخریھپےل
ابب  :امنزاکایبؿ
السؾریھپےنےکدعباامؾہلبقےسرخریھپےل

جلس  :جلس اول

حسیث 611

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياٌ ،يٌلی ،بً ًلاء ،جابز بً یزیس بً اسوز

یس بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َػ َّل ِي ُت
اٌ َح َّسثَىٔی َي ٌِل َی بِ ًُ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َح َٖ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓک َ َ
َخل َ
ْص َٖ اى ِ َ َ
اٌ إٔذَا ا ِن َ َ
دسمد ،ییحی،ایفسؿ،یلعی،نباطعء،اجربنبسیدینباوسداےنپابپےسرفاتیرکےت ںیہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکےھچیپامنززپیھبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئوت(ہلبقیکرطػےس)رھپےئگ
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،یلعی،نباطعء،اجربنبسیدینباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
السؾریھپےنےکدعباامؾہلبقےسرخریھپےل

جلس  :جلس اول

حسیث 612

راوی  :محنس بً رآٍ ،ابواحنس ،مشٌز ،ثابت بً ًبيس ،حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ

ئ
ئ ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا ََبُو ََ ِح َن َس الزُّبَی ِر ُّٔی َح َّسثَ َيا ٔم ِش ٌَ ْز ًَ ًِ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ا ِلب َ َرا ٔ
ل ًَ َل ِي َيا ب ٔ َو ِجضٔطٔ
وٌ ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َٓ ُي ِ٘ب ٔ ُ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِحبَب ِ َيا ََ ٌِ ىََ ُٜ
بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل َُّ ٛيا إٔذَا َػ َّل ِي َيا َخل َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دمحمنبراعف،اوبادمح،رعسم ،اثتبنبدیبع،رضحترباء نب اعزبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجمہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپےتھ وت وکشش رکےت ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داینہ رطػ وہں ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس(امنزےکدعب)امہریرطػرخرکےکےتھٹیبےھت
رافی  :دمحمنبراعف،اوبادمح،رعسم،اثتبنبدیبع،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاےنپےلصمےسٹہرکونالفزپےھ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾاےنپےلصمےسٹہرکونالفزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 613

راوی  :ابو توبہ ،ربيٍ بً ىآًٍ ،بسالٌزیز ،بً ًبسالنلکً ،لاء ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ

اسان ٔ ُّی ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ
ِخ َ
رقش ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ َلائْ ا ِل ُ َ
َح َّسثَ َيا ََب ُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل ُ َ
ُط ٌِ َب َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ ي َُؼلِّ ِاْل ٔ َم ُاو فٔی ا ِل َن ِو ٔؿ ٍٔ َّال ٔذی َػلَّی ٓ ٔيطٔ َحًَّی َی َت َح َّو َل َٗا َل ََبُو َزا ُوز
اسان ٔ ُّی ل َِه یُ ِسرٔ ِک ا ِل ُنِٔی َر َة بِ ًَ ُط ٌِ َب َة
ِخ َ
ًَ َلائْ ا ِل ُ َ
اوب وتہب ،رعیب نب انعف ،دبعازعلسی ،نب دبعاکلمل،اطعء ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای اامؾ اس اقمؾ رپ (لفن ای تنس) امنز ہن زپےھ اہجں فہ (رفض) امنز زپاھ اکچ ےہ ہکلب اس ہگج ےس ٹہ رک امنز
زپےھاوبداؤدےتہکںیہہکاطعءرخااسینےنریغمہنبہبعشوکںیہناپای(ینعیہیدحثیعطقنمےہ)
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،دبعازعلسی،نبدبعاکلمل،اطعء،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرخیرتعکےکدجسہےکدعبدحثشیپآاجان
ابب  :امنزاکایبؿ
آرخیرتعکےکدجسہےکدعبدحثشیپآاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 614

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیرً ،بسالزحنً بً زیاز بً انٌهً ،بسالزحنً بً رآٍ ،برک بً سواز ،حرضت ًبساہلل بً ًنزو
رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًٔ َس َوا َز َة
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ زٔیَاز ٔبِ ًٔ ََ ِن ٌُ َه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ َوبَ ِ ٔ
ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َٗ َضی ِاْل ٔ َم ُاو الؼَّ ََل َة َو َٗ ٌَ َس َٓأ َ ِح َس َث َٗ ِب َل ََ ٌِ َی َتک َ َّل َه
اٌ َخ ِل َٔ ُط ٔم َّن ًِ ََ َت َّه الؼَّ ََل َة
َٓ َ٘ ِس َت َّن ِت َػ ََلتُ ُط َو َم ًِ ک َ َ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،دبعارلنمح نب زاید نب امعن ،دبعارلنمح نب راعف ،رکب نب وساد ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اامؾ امنز (ےک ا راکؿ) لمکم رک ےک (دعقہ اریخہ ںیم) ھٹیب اجےئ افر رھپ
اوکس وگتفگ رکےن ےس ےلہپ ینعی السؾ ےس ےلہپ دحث شیپ آاجےئ وت ایکس امنز وپری وہیئگ افر دتقمویں ںیم ےس اؿ دتقمویں یک یھب
امنز وپری وہیئگ وج امنز وپری رک ےکچ ںیہ (افر یکنج امنز ایھب وپری ںیہن وہیئ یھت ہکلب امنز اک ھچک ہصح ابیق رہ ایگ اھت ایکن امنز افدس وہ
اجےئیگ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دبعارلنمحنبزایدنبامعن،دبعارلنمحنبراعف،رکبنبوساد،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکرحتمیفلیلحتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیکرحتمیفلیلحتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 615

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابً ً٘يل ،محنس بً حئيہ ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

يل ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ ابِ ًٔ ا ِل َح َي ٔٔ َّيةٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

َح ُین َضا ال َّتِٜبٔیرُ َو َت ِحلٔيلُ َضا ال َّت ِشلٔي ُه
الل ُضو ُر َو َت ِ ٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِٔ َتا ُح الؼَّ ََلة ٔ ُّ
امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،انبلیقع،دمحمنبہیفنح،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایامنزیکیجنکاہطرتےہایکسرحتمیریبکتےہافرایکسلیلحتالسؾےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،انبلیقع،دمحمنبہیفنح،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتقمیوکاامؾیکوپریوپریااطتعرکیناچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیوکاامؾیکوپریوپریااطتعرکیناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 616

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً ًحَلٌ ،محنس بً یحٌی  ،بً حباٌ ،ابً مَحیز ،حرضت مٌاویہ بً ابی سٔياٌ

َّاٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُم َحی ِرٔیز ٕ ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
اٌ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل تُ َباز ٔ ُرونٔی بٔزُ ُٛو َٕ َو ََل بٔ ُش ُحوز ٕ َٓإٔىَّطُ َم ِض َنا ََ ِسب ٔ ِِ٘ ُٜه بٔطٔ إٔذَا َر َُ ٌِ ٛت
ُسٔ َِي َ

تُ ِسرٔ ُٛون ٔی بٔطٔ إٔذَا َرٓ ٌَِ ُت إنِّٔی َٗ ِس بَ َّسى ِ ُت

دسمد ،ییحی ،انب الجعؿ ،دمحم نب یحی ،نب ةحؿ ،انب رحمسی ،رضحتاعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی ےہہک روسؽیلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای روکع ف وجسد ںیم ھجم ےس آےگ تم ولکن ویکہکن ںیم مت ےس ےلہپ سج دقر یھب دلجی روکع ںیم اجؤںاا مت اانت اپولےگ
بجںیمرسااھٹؤںاگویکہکنںیموماٹوہایگوہں
رافی  :دسمد،ییحی،انبالجعؿ،دمحمنبییحی،نبةحؿ،انبرحمسی،رضحتاعمفہینبایبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیوکاامؾیکوپریوپریااطتعرکیناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 617

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابواسحً ،ٙبساہلل بً یزیس ،حرضت بزاء

اض َٗا َل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ یَز ٔ َ
یس ا ِل َد ِل ٔ َّ
ِم یَ ِد ُل ُب ال َّي َ

الز ُٛو َٔ َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا ُموا ٗ ٔ َيا ّما َٓإٔذَا
ا ِلب َ َرا ُئ َوص َُو َُیِرُ َُ ٛذ ٕ
وب ََى َّ ُض ِه کَاى ُوا إٔذَا َر َٓ ٌُوا ُرؤ َُس ُض ِه ٔم ًِ ُّ

َرََ ِو ُظ َٗ ِس َس َح َس َس َح ُسوا

صفحنبرمع،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعاہللنبسیدی،رضحترباءےسرفاتیےہہکاحصہبرکاؾروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت
اسھتبجروکعےسرسااھٹےتےھتوتوفراڑھکےوہاجےتافربجدےتھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیماجرےہںیہوتفہ
یھبدجسہںیمےلچاجےت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوباقحس،دبعاہللنبسیدی،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیوکاامؾیکوپریوپریااطتعرکیناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 618

راوی  :زہیر بً رحب ،ہاروٌ بً مٌزوٖ ،حرضت بزاء رضی اہلل ًيہ

ارو ٌُ بِ ًُ َم ٌِزُ ٕ
اٌ بِ ًٔ َا ِِل ٔ َب َٗا َل ُزصَی ِ ْر َح َّسثَ َيا
رح ٕب َوصَ ُ
وٖ ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََبَ َ
َح َّسثَ َيا ُزصَیِرُ بِ ًُ َ ِ

ئ َٗا َل َُّ ٛيا نُ َؼل ِّی َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
وٌ ََبَا ٌُ َوَُیِرُ ُظ ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
ا ِلُٜوٓ ُّٔي َ
َو َس َّل َه ٓ َََل َی ِحيُو ََ َح ْس ٔم َّيا هَ ِض َز ُظ َحًَّی َی َزی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي َـ ٍُ
زریہنبرحب،اہرفؿنبرعمفػ،رضحترباءریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپےتھ
ےھتسپمہںیمےسوکیئھٹیپہناکھجاتاھتبجہکفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکروکعںیمہن دھکیاتیل
رافی  :زریہنبرحب،اہرفؿنبرعمفػ،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیوکاامؾیکوپریوپریااطتعرکیناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 619

راوی  :ربيٍ ،بً ىآٍ ،ابواسح ،ٙمحارب بً زثارً ،بساہلل بً یزیس ،حرضت بزاء رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙي ٌِىٔی ا ِل َٔزَار َّٔی ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َحار ٔٔب بِ ًٔ ز ٔثَا ٕر َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ

وٌ َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓإٔذَا َر ََ ٍَ ٛر ٌَُ ٛوا َوإٔذَا
بِ ًَ َیز ٔ َ
یس َي ُ٘و ُل ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َح َّسثَىٔی ا ِلب َ َرا ُئ ََى َّ ُض ِه کَاى ُوا ي َُؼ ُّل َ

ق ث ُ َّه َیتَّب ٔ ٌُوى َ ُط َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ ل َِه ىَزَ ِل ٗ ٔ َيا ّما َحًَّی َی َز ِو ُظ َٗ ِس َو َؿ ٍَ َج ِب َض َت ُط بٔاْلِ َ ِر ٔ
رعیب،نبانعف،اوبااحسؼ،احمربنبداثر،دبعاہللنبسیدی،رضحترباءریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاحصہبرکاؾروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپےتھےھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسروکعرکےتوتفہیھبروکعرکےتافربجروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس عمس اہلل نمل دمحہ ےتہک وت ڑھکے رےتہ اہیں کت ہک دھکی ےتیل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اشیپین ابمرک
(دجسہےکےیل)زنیمرپرھکدیےہرھپفہیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکاابتعرکےت(ینعیدجسہںیماجےت)
رافی  :رعیب،نبانعف،اوباقحس،احمربنبداثر،دبعاہللنبسیدی،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاامؾےسےلہپدجسہےسرسااھٹےئایرےھک
ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشاامؾےسےلہپدجسہےسرسااھٹےئایرےھک

جلس  :جلس اول

حسیث 620

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،محنس بً زیاز ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َما
َی ِد َشی ََ ِو ََ ََل َی ِد َشی ََ َح ُس ُِ ٛه إٔذَا َر َٓ ٍَ َرَ ِ َس ُط َو ِاْل ٔ َم ُاو َسا ٔج ْس ََ ٌِ یُ َحوِّ َل اہللُ َرَ ِ َس ُط َرَ ِ َض ح َٔنا ٕر ََ ِو ُػ َور َت ُط ُػ َور َة ح َٔنارٕ

صفحنبرمع،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسوجصخش
اامؾےسےلہپدجسہےسرسااھٹےئایکفہاسابتےسںیہنڈراتہکاہللاعتیلاساکرسدگےھاکرسرکدےایاسیکلکشدگےھیکانب
دے
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےسےلہپاھٹرکےلچاجےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسےلہپاھٹرکےلچاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 621

راوی  :محنس بً ًَلء ،حٔؽ بً بِيل ،زائسہ ،مدتار بً ٓلٔل ،حرضت اىص

ئ َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ بُ َِ ِي ٕل ا ِل ُن ِزصٔ ٔي ُّی َح َّسث َ َيا َزائ َٔسةُ ًَ ًِ ا ِل ُن ِد َتارٔ بِ ًٔ ُٓ ِل ُٔ ٕل ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ْصآٔطٔ ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َح َّـ ُض ِه ًَل َی الؼَّ ََلة ٔ َوى َ َضاص ُِه ََ ٌِ یَ ِي َ ٔ
ْص ُٓوا َٗ ِب َل ا ِن ٔ َ

دمحم نب العء ،صفح نب ن ِعبل ،زادئہ ،اتخمر نب لفلف ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک
(امجتع ےس) امنز زپےنھ یک رتبغ دالیئ افر عنم ایک اس ابت ےس ہک فہ امنز ےس افرغ وہ رک اؿ ےس (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےس)ےلہپ لدںی

رافی  :دمحمنبالعء،صفحنبنِعبل،زادئہ،اتخمرنبلفلف،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنتکڑپکفںںیمامنزدرتسےہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
ےنتکڑپکفںںیمامنزدرتسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 622

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،سٌيس بً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ

اب ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ُسئ ٔ َل ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔفٔی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َولٔک ُ ِّلِ ُٜه ث َ ِوبَا ٌٔ
یبنعق ،امکل،انباہشب،دیعس نببیسم،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہہکیسکصخش ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکی
ڑپکے ںیم امنز زپےنھ یک ابتب درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ایک مت ںیم ےس رہ صخش ےک اپس دف ڑپکے وہےت
ںیہ؟(ینعیاکیڑپکےںیمامنززپانھدرتسےہ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ےنتکڑپکفںںیمامنزدرتسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 623

راوی  :مشسز ،سٔياٌ ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ي َُؼلِّ ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َّ
الث ِو ٔب ا ِل َواح ٔ ٔس ل َِي َص ًَل َی َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ٔم ِي ُط َط ِي ْئ
دسمد ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ
صخشاکیڑپکےںیماسرطحامنزہنزپےھہکاسےکدنکےھرپڑپکےاکھچکہصحہنوہ(ینعیدنکاھربہنہوہ)
رافی  :دسمد،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ےنتکڑپکفںںیمامنزدرتسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 624

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،اسنٌيل ،ہظاو بً ابی ًبساہلل ،یحٌی بً ابی ٛثیرً ،رکمہ ،حرضت ابوہزیزہ

ل ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ََبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َّطٓ َِيطٔ
َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ً ِ ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی ثَ ِو ٕب َٓ ِل ُي َدال ٔ ِ
ٕبٔ َ َ
ًَل َی ًَاأ َ٘ ِيطٔ
دسم د ،ییحی،اامسلیع،اشہؾنب ایبدبعاہلل،ییحینبایبریثک ،رکعہم،رضحتاوبرہریہےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکبجمت ںیم ےسوکیئصخشاکیڑپکے ںیمامنززپےھوتاسےکداےنہےلپ وکابںیئ دنکےھرپ ڈاؽےلافرابںیئ
ےلپوکداںیئدنکےھرپ
رافی  :دسمد،ییحی،الیعمس،اشہؾنبایبدبعاہلل،ییحینبایبریثک،رکعہم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ےنتکڑپکفںںیمامنزدرتسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 625

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،یحٌی بً سٌيس ،ابوامامہ بً سہل ،حرضت ًنز بً ابی سلنہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔی َ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٕل ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ََبٔی َسل ََن َة َٗا َل َرََیِ ُت
َّ
َّ
طٓ َِيطٔ ًَل َی َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ي َُؼل ِّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس ُم ِل َت ٔحّٔا ُم َدالّٔٔا بَی ِ َن َ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحینبدیعس،اوباامہمنبلہس،رضحترمعنبایبہملسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکاکیڑپکےںیمامنززپےتھوہےئداھکی،اسرطحےکآپےناسڑپکےوکٹیپلراھکاھت اسرطحےکاساکداانہانکرہ
ابںیئدنکےھرپاھتافرابایںانکرہداےنہدنکےھرپاھت
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحینبدیعس،اوباامہمنبلہس،رضحترمعنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ےنتکڑپکفںںیمامنزدرتسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 626

راوی  :مشسز ،مَلزو ،بً ًنزً ،بساہلل بً بسرٗ ،يص بً كل ،ٙحرضت كل ٙبً ًلی

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُم ََلز ُٔو بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ا ِل َح َيف ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ بَ ِس ٕر ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ كَل ََِٕ ًِ ًَ ٙبٔيطٔ َٗا َل َٗ ٔس ِم َيا ًَل َی
ى َ ٔي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َٓ َحا َئ َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل َیا ى َ ٔي َّی اہللٔ َما َت َزی فٔی الؼَّ ََلة ٔفٔی َّ
الث ِو ٔب ا ِل َواح ٔ ٔس َٗا َل َٓأَكِل َََ ٙر ُسو ُل اہللٔ
َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ َز َار ُظ كَ َار َ ٚبٔطٔ رٔ َزائ َ ُط َٓا ِط َت َن َل بٔض ٔ َنا ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َيا ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َل َّنا ََ ٌِ

َٗ َضی الؼَّ ََل َة َٗا َل ََ َوک ُ ُّلِ ُٜه یَحٔ ُس ثَ ِوبَی ِ ٔن

دسمد،المزؾ،نبرمع،دبعاہللنبدبر،سیقنبقلط،رضحتقلطنبیلعےسرفاتیےہہکمہولگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپس آےئ سپ اکیصخش آای افر وب ال اے اہلل ےک یبنآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اک ایک ایخؽ ےہ اکی ڑپکے ںیم امنز زپےنھ ےک
ابرےںیم؟وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاچدرافردنبہتوکڈلبرکےکافڑھایلاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ڑھکےوہرکمہولوگںوکامنززپاھیئبجآپیلص اہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہ ےئگوتآپےنرفامایایکمتںیمےسرہاکی
اپسدفڑپکےوہےتںیہ؟(ینعیرہصخشےکاپسدفڑپکےوہانرضفریںیہنوترھپاکیڑپکےںیمامنزویکںدرتسہنوہیگ)
رافی  :دسمد،المزؾ،نبرمع،دبعاہللنبدبر،سیقنبقلط،رضحتقلطنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکےوکرگدؿےکاردرگدٹیپلرکامنززپانھ

ابب  :امنزاکایبؿ
ڑپکےوکرگدؿےکاردرگدٹیپلرکامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 627

راوی  :محنس بً سلامیٌ ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سٌس

اٌ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل َل َ٘ ِس َرََیِ ُت ال ِّز َجا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٛأ َ ِم َثا ٔل ِّ
الؼب ِ َيا ٌٔ َٓ َ٘ا َل
ًَاٗٔسٔی َ ُ ُز ٔرص ِٔه فٔی ََ ًِ َياٗٔض ٔ ِه ٔم ًِ ؿ ٔ
ٔي ٙاْلِ ُ ُز ٔر َخل َ
ئ َلَ َت ِزٓ ٌَِ ًَ ُرؤ َُسَ ًَُّٜحًَّی یَ ِز َٓ ٍَ ال ِّز َجا ُل
ْش ال ِّي َشا ٔ
َٗائ ٔ ْل یَا َم ٌِ َ َ

دمحم نب امیلسؿ،فعیک ،ایفسؿ ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہہک ںیم ےنولوگں وکداھکیہک فہ اینپ ازارںی (دنبہت)
اینپرگدونںرپابدنےھوہےئےھت گنتوہےنیکفہجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپوچبںیکرطح،سپیسکےن
اہکہکاےوعروتںاےنپرسہنااھٹانبجکتہکرمدہناھٹاجںیئ
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیڑپکےرپامنززپانھسجاکاکیہصحوکیئدفرساافڑےھوہےئوہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اےسیڑپکےرپامنززپانھسجاکاکیہصحوکیئدفرساافڑےھوہےئوہ

جلس  :جلس اول

حسیث 628

راوی  :ابو وليس ،زائسہ ،ابی حؼین ،ابوػالح ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔيسٔ َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ ًَ ًِ ََبٔی ُح َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َب ٌِ ُـطُ ًَل َ َّی

اوب فدیل ،زادئہ ،ایب ،نیص ،اوباصحل ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اےسی ڑپکے رپ امنز
زپیھسجاکاکیہصحںیمافڑےھوہےئیھت
رافی  :اوبفدیل،زادئہ،ایب،نیص،اوباصحل،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصػاکیرکہتنہپرکامنزرپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
رصػاکیرکہتنہپرکامنزرپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 629

موسی بً ابزاہيه ،حرضت سلنہ بً اٛوَ
راوی ٌٗ :ييیً ،بسالٌزیز ،ابً محنس ٰ

وسی بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ُم َ
يؽ ا ِل َواح ٔ ٔس َٗا َل َن ٌَ ِه َو ِاز ُر ِر ُظ َول َِو بٔظَ ِو َٕ ٛة
اہللٔ إنِّٔی َر ُج ْل ََ ٔػي ُس َََٓأ ُ َػل ِّی فٔی ا ِل َ٘نٔ ٔ
یبنعق ،دبعازعلسی ،انب دمحم ومٰیس نب اربامیہ ،رضحت ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسںیماکیاکشریآدیموہںوتایکںیماکیرکہتںیمامنززپھاتکسوہں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںنکیلاس
وکابدنھولارگہچاکییہاکےٹنےس(ابدنوھاتہکرتسہنوھکےل)

رافی  :یبنعق،دبعازعلسی،انبدمحمومٰیسنباربامیہ،رضحتہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رصػاکیرکہتنہپرکامنزرپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 630

راوی  :محنس بً حاته ،بً یزیٍ ،یحٌی بً ابی بٜیر ،اْسائيل ،ابی حومل ،ابوزاؤز ،حرضت ًبسا لزحنً

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٔٔه بِ ًٔ بَز ٔ ٕ
ْسائ ٔي َل ًَ ًِ ََبٔی َح ِو َم ٕل ا ِل ٌَا ٔمز ٔ ِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََ ٛذا َٗا َل
یٍ َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی ب ُ َٜیِر ٕ ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
يؽ ل َِي َص ًَل َِيطٔ
رح َم ٕل ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ََ َّم َيا َجابٔزُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ فٔی َٗنٔ ٕ
َوالؼَّ َو ُ
اب ََبُو َ ِ
يؽ
ْص َٖ َٗا َل إنِّٔی َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی فٔی َٗنٔ ٕ
رٔ َزائْ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ

دمحم نب احمت نب سیعی ،ییحی نب ایب ریکب ،ارسالیئ ،ایب وحلم ،اوبداؤد ،رضحت دبعا رلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب نب دبعاہلل
ےن مہ وک رصػ اکی رکہت نہپ رک امنز زپاھیئ بج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دبؿ رپ اچدر یھب ہن یھت افر امنز ےس افرغ
وہےنےکدعبرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیصیمق(رکہت)ںیمامنززپےتھداھکیےہ
رافی  :دمحمنباحمت،نبسیعی،ییحینبایبریکب،ارسالیئ،ایبوحلم،اوبداؤد،رضحتدبعارلنمح

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

وھچےٹڑپکےںیمامنززپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
وھچےٹڑپکےںیمامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 631

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سلامیٌ بً ًبسالزحنً یحٌی بً ٓـل ،حاته ،حرضت ًبا زہ بً ػامت

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َو َی ِحٌَی بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ِّ
الشحٔ ِش َتان ٔ ُّی َٗالُوا َح َّسثَ َيا َحات ْٔه َي ٌِىٔی

وب بِ ًُ ُم َحاصٔ ٕس ََبُو َحزِ َر َة ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َٗا َل ََ َت ِي َيا َجاب ٔ ّزا َي ٌِىٔی
ابِ ًَ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ٕ بَی ِ َن
ْس ُت َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َُزِ َوة ٕ َٓ َ٘ َاو ي َُؼل ِّی َوکَاى َ ِت ًَل َ َّی بُزِ َز ْة َذصَ ِب ُت َ ُ َخال ٔ ُ
ابِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ٔ ِ

َّ
طٓ َِي َضا ث ُ َّه َت َوا َٗ ِؼ ُت ًَل َِي َضا ََل َا ِش ُ٘ ُم ث ُ َّه ٔجئ ُِت َحًَّی
طٓ َِي َضا َٓ َل ِه َت ِبلُ ِّ لٔی َوکَاى َ ِت ل ََضا َذبَاذ ٔ ُب َٓ َيِ ٜشت َُضا ث ُ َّه َخا َلٔ ُِت بَی ِ َن َ َ
ََ
ِخ َحًَّی
ٗ ُِن ُت ًَ ًِ َي َشارٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َيسٔی َٓأ َ َز َارنٔی َحً َّی ََ َٗا َمىٔی ًَ ًِ َینٔيئطٔ َٓ َحا َئ ابِ ًُ َػ ِ ٕ
َٗ َاو ًَ ًِ َي َشارٔظ َٔٓأ َ َخ َذىَا ب ٔ َي َسیِطٔ َجنٔي ٌّا َحًَّی ََ َٗا َم َيا َخ ِل َٔ ُط َٗا َل َو َج ٌَ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِز ُم ُ٘ىٔی َوََىَا ََل
َ
َ َ َّ
َ ُ
ک یَا
َفَْ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل یَا َجابٔزُ َٗا َل ُٗل ُِت َلب َّ ِي َ
َ ِط ٌُزُ ث َّه َٓ ٔل ِي ُت بٔطٔ َٓأ َط َار إلٔ َ َّی َ ٌِ َتز ٔ َر ب ٔ َضا َٓ َل َّنا َ َ
اٌ َؿ ِّي ّ٘ا ٓ ِ
َاط ُس ِز ُظ ًَل َی ح ٔ ِ٘و ٔ َک
طٓ َِيطٔ َوإٔذَا ک َ َ
َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل إٔذَا ک َ َ
اٌ َوا ٔس ٌّا َٓ َدال ٔ ِ
ٕ بَی ِ َن َ َ
اشہؾنبامعر،امیلسؿنبدبعارلنمحییحینبلضف،احمت،رضحتابعدہنباستمےسرفاتیےہمہاجربنبدبعاہللےکاپسآےئ
اوھنںےنایبؿ ایکہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتاہجدںیمایگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس امنزرپ ےنھےکےیل
ڑھکے وہےئ افر ںیم اکی اچدر افڑےھ وہےئ اھت ںیم اس ےک انکرفں وک اےنٹل اگل نکیل اس ںیم اجنگشئ ہن یھت رپ اس ںیم انکرے
ےگل وہےئ ےھت ںیم ےن اٹل رک اامعتسؽ ایک افر کھجایگ افر رگدؿ ےس اس وک رفےک راہ اتہک فہ رگ ہن زپے رھپ ںیم آ رک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاب ںیئرطػڑھکاوہایگ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمااہھتڑکاافرےھجمامھگرکاینپداینہرطػڑھکارک
ایل رھپ انب رخصاآےئ فہآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکے وہ ےئگ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن مہ دفونں وک
اےنپ دفونں اہوھتں ےس ڑکا اہین ہک مہ وک اےنپ ےھچیپ ڑھکا رک ایل اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےھجمنکاویھکںےسدھکیرےہےھتنکیلںیم(آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکااشرہ)ھجمسںیہناپراہاھترھپںیمھجمسایگ سپآپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےنےھجمدنبہت ابدنےنھاکااشرہایک بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اے اجرب ںیم ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اچدر اشکدہ وہ وت اامتشؽ (دا انہ
انکرہابںیئدنکےھرپافرابایںانکرہداےنہدنکےھرپڈاانل)رکایلرکفافربجاچدرگنتوہوتاسوکرمکرپابدنھول
رافی  :اشہؾنبامعر،امیلسؿنبدبعارلنمحییحینبلضف،احمت،رضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیماابسؽ(ڑپکااکٹلےن)اکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماابسؽ(ڑپکااکٹلےن)اکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 632

راوی  :زیس بً اخزو ،ابوزاؤز ،ابوًواىہً ،اػه ،ابوًثناٌ ،حرضت ابً مشٌوز

اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ
َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ََ ِخزَ َو َح َّسثَ َيا ََبُو َزا ُو َز ًَ ًِ ََبٔی ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
رحاو ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ ََ ِس َب َل إ ٔ َز َار ُظ فٔی َػ ََلتٔطٔ ُخ َي ََل َئ َٓل َِي َص ٔم ًِ اہللٔ فٔی ح ٔ ٕ ٓل َو ََل َ َ

ؾ َوََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة
َج َنا ًَ ْة ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه َم ِوُٗوّٓا ًَل َی ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ ٔم ِي ُض ِه َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َو َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َوََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

زدی نب ازخؾ ،اوبداؤد ،اوبوعاہن ،اعمص ،اوبامثعؿ ،رضحت انب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی
رفامےت وہےئ انس ےہہک وج صخش امنز ںیم اانپ دنبہت (ونخٹں ےس ےچین کت) ازارہ ةکت اکٹلےئ اہللاس رپ ہن تنج الحؽرکے اگ افر ہن
منہجرحاؾ اوبداؤد ےتہک ںیہہکاس وکاعمصےساکی امجتع ےنرضحتانبوعسمد رپ وموقػ ایک ےہس  ںیمامحد نبہملس،امحد
نبزدی،اوباالوحصافراوباعمفہیںیہ
رافی  :زدینبازخؾ،اوبداؤد،اوبوعاہن،اعمص،اوبامثعؿ،رضحتانبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماابسؽ(ڑپکااکٹلےن)اکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 633

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،یحٌی  ،ابوجٌفً ،لاء بً يشار ،حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل بَ ِي َي َنا َر ُج ْل
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی َج ٌِ َ ٕ
ف ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ي َُؼل ِّی ُم ِشب ٔ َّل إ ٔ َز َار ُظ إٔذِ َٗا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اذِ َص ِب َٓ َت َو َّؿأ ِٓ ََذ َص َب َٓ َت َو َّؿأ َ ث ُ َّه َجا َئ ث ُ َّه َٗا َل اذِصَ ِب
اٌ ي َُؼل ِّی
َٓ َت َو َّؿأ ِٓ ََذ َص َب َٓ َت َو َّؿأ َث ُ َّه َجا َئ َٓ َ٘ا َل َلطُ َر ُج ْل یَا َر ُسو َل اہللٔ َما َل َ
ک ََ َم ِز َتطُ ََ ٌِ یَ َت َو َّؿأ َث ُ َّه َس ََّ ٜت ًَ ِي ُط َٓ َ٘ا َل إٔىَّطُ ک َ َ
ل َػ ََل َة َر ُج ٕل ُم ِشب ٔ ٕل إ ٔ َز َار ُظ
َوص َُو ُم ِشب ٔ ْل إ ٔ َز َار ُظ َوإ ٔ ٌَّ اہللَ َا ٌَال َی ََل َي ِ٘ َب ُ
ومیسنباامسلیع،ییحی،اوبرفعج،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیصخشدنبہتاکٹلےئوہےئامنززپھراہاھت وت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامای اجرکفوضرکاسےناجرکفوضایکافربجفہفوضرکےکآایوتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرھپرفامایہکاجرکفوضرکاسےناجرکفوضایکبجفہآایوتاکیصخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچ
ایروسؽاہلل آپےنفوضرکےناکمکحویکںدای؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہدنبہتاکٹلےئوہےئامنززپھراہاھتافراہلل
اعتیلاسصخشیکامنزوبقؽںیہنرفاماتوجدنبہتاکٹلرکامنززپاتھوہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،ییحی،اوبرفعج،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکاوھچاٹوہوتاسوکدنبہتےکوطررپابدنانھاچی
ابب  :امنزاکایبؿ
ڑپکاوھچاٹوہوتاسوکدنبہتےکوطررپابدنانھاچی

جلس  :جلس اول

حسیث 634

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حناز ،ایوب ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
اٌ ْٔلَ َح ٔس ُِ ٛه ثَ ِوبَا ٌٔ َٓ ِل ُي َؼلِّ ٓ ٔيض ٔ َنا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َی ًِ ُٜإ ٔ ََّل ث َ ِو ْب َواح ْٔس َٓ ِل َي َّتز ٔ ِر بٔطٔ َوَلَ
َو َس َّل َه ََ ِو َٗا َل َٗا َل ًُ َنزُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ إٔذَا ک َ َ
َي ِظ َتنٔ ِل ا ِطت َٔنا َل ا ِل َي ُضوز ٔ

امیلسؿ نب رحب ،امحد ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (ای ہی اہک ہک
رضحترمعےنرفامای)ہکارگمتںیمےسیسکےکاپسدفڑپکےوہں وتاؿدفونںڑپکفںںیمامنززپےھافرارگاسےکاپسرصػ
اکییہڑپکاوہوتاساکدنبہتانبرکابدنھےلافروہیدویںیکرطحہناکٹلےئ

رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ڑپکاوھچاٹوہوتاسوکدنبہتےکوطررپابدنانھاچی

جلس  :جلس اول

حسیث 635

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،سٌيس بً محنس ،ابوتنيلہ یحٌی بً واؿح ،حرضت بزیسہ

ض الذُّ صِل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو تُ َن ِي َل َة َی ِحٌَی بِ ًُ َواؿ ٕٔح َح َّسثَ َيا ََبُو
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
يب ًُب َ ِي ُس اہللٔ ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ي َُؼل َِّی فٔی
ا ِل ُني ٔ ٔ
َّ
ل ٔ َح ٕ
ک رٔ َزائْ
ْساؤی َل َول َِي َص ًَل َِي َ
اٖ ََل یَ َت َوطحُ بٔطٔ َو ِاْل َ ُ
خ ََ ٌِ ُا َؼل َِّی فٔی َ َ
دمحمنبییحینبافرس،دیعسنبدمحم،اوبتمبلہییحینبفاحض،رضحتربدیہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
اچدرافڑھرک امنززپےنھےس عنمرفامایےہاسرطحرپہکاساکداانہانکرہابںیئدنکےھرپافرابایںانکرہداےنہ دنکےھرپہنوہافر
ایسرطحآپیلصاہللہیلعفآہلفملساچدرےکریغبضحماکیاپاجئہمںیمامنززپےنھےسعنمرفامایےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دیعسنبدمحم،اوبتمبلہییحینبفاحض،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوکےنتکڑپکفںںیمامنززپینھاچےئیہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
وعرتوکےنتکڑپکفںںیمامنززپینھاچےئیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 636

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،محنس بً زیس بً ٗئذ كی وا لسہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َزیِ ٔس بِ ًٔ ُٗ ِي ُٔ ٕذ ًَ ًِ َ ُ ِّمطٔ ََى َّ َضا َسأَل َِت َُوَّ َسل ََن َة َماذَا ُا َؼل ِّی ٓ ٔيطٔ ا ِل َن ِزََةُ ٔم ًِ
اب َٓ َ٘ال َِت ُا َؼل ِّی فٔی ا ِلد ٔ َنارٔ َو ِّ
الس ِر َٔ َّ
الشاب ٔ ّٔ َّال ٔذی ُي َِي ُِّب ُه ُض َور َٗ َس َم ِي َضا
ال ِّث َي ٔ
یبنعق،امکل،دمحمنبزدینبقیفدیکفادلہےسرفاتیےہہکاوھنںےنرضحتاؾہملسےسوپاھچہکوعرتےنتکڑپکفںںیمامنززپھ

یتکسےہ؟رفامای مہامنززپےتھےھتاکیدفہٹپافراکیابملرکہتںیموجاپؤںےکافرپفاےلہصحوکڈکھاتیلاھت

رافی  :یبنعق،امکل،دمحمنبزدینبقیفدیکفادلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعرتوکےنتکڑپکفںںیمامنززپینھاچےئیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 637

راوی  :محاہس بً موسیً ،ثناٌ بً ًنزً ،بسالزحنً بً ًبساہلل ابً زیيار ،محنس بً زیس

وسی َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َزیِ ٕس
َح َّسثَ َيا ُم َحاصٔ ُس بِ ًُ ُم َ
ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة ََى َّ َضا َسأَل َِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ُا َؼل ِّی ا ِل َن ِزََةُ فٔی ز ٔ ِر َٕ َوخ َٔنا ٕر ل َِي َص ًَل َِي َضا

اٌ ِّ
الس ِر َُ َسابٔ ِّا ُي َِ ِّلی ُه ُض َور َٗ َس َم ِي َضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
رض
ٔیث َمال ٔ ُ
إ ٔ َز ْار َٗا َل إٔذَا ک َ َ
ک بِ ًُ ََى َ ٕص َوبَ ِ ُ
رک بِ ًُ ُم َ َ
َو َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
َک
ل بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
اث َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ف َوابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ َوابِ ًُ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ َ ُ ِّمطٔ ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة ل َِه َی ِذ ُ ِ
َّ
َّ
ْصوا بٔطٔ ًَل َی َ ُ ِّو َسل ََن َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
ََ َح ْس ٔم ِي ُض ِه ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗ َ ُ

اجمدہنب ومیس،امثعؿ نبرمع ،دبعارلنمحنبدبعاہللانبدانی ر،دمحم نبزدی ےناس دحثیوکرضحتاؾہملس ےسرفاتیایک ےہہک
اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک وعرت رصػ اکی رکہت افر اکی دفہٹپ ںیم ریغب ازار ےک امنز زپھ یتکس ےہ؟
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاہں بجہک رکہتوپراوہافراسوکاپؤںکت اپھچےلاوبداؤد ےتہکںیہہک اس دحثیوکامکل
نباسن،رکبنبرضم،صفحنبایغث،اامسلیعنبرفعج،انبایبذ بافرانبااحسؼےندمحمنبزدیےس،ع اہماؾہملس،رفاتی
ایکےہیسکےنیھبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکذرکںیہنایکہکلببسےنرضحتاؾہملسرپوموقػایکےہ
رافی  :اجمدہنبومیس،امثعؿنبرمع،دبعارلنمحنبدبعاہللانبدانیر،دمحمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفہٹپےکریغبوعرتیکامنزدرتسںیہن
ابب  :امنزاکایبؿ
دفہٹپےکریغبوعرتیکامنزدرتسںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 638

راوی  :محنس بً مثىی ،ححاد ،بً ميہال ،حنازٗ ،تازہ ،محنس بً سیریً ،ػٔيہ بيت حارث ،حرضت ًائظہ

یً ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ٔم ِي َضا ٕل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔیر ٔ َ

ل اہللُ َػ ََل َة َحائ ٕٔف إ ٔ ََّل بٔد ٔ َنا ٕر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َٗا َل ََل َي ِ٘ َب ُ
رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َسٌ ْ
ٔيس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َ ُ
دمحم نب ینثم ،اجحج ،نب اہنمؽ ،امحد ،اتقدہ ،دمحم نب ریسنی ،ہیفص تنب احرث ،رضحت اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکیتںیہہکآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلابغلوعرتیکامنزدفہٹپےکریغبوبقؽںیہنرفاماتاوبداؤدےتہکںیہہکاس
وکدیعسنبایبرعفہبےنربفاتیاتقدہوباہطسنسحیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیےہ
رافی  :دمحمنبینثم،اجحج،نباہنمؽ،امحد،اتقدہ،دمحمنبریسنی،ہیفصتنباحرث،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفہٹپےکریغبوعرتیکامنزدرتسںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 639

راوی  :محنس بً ًبيس ،حناز بً زیس ،ایوب ،محنس بً سیر یً

وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة ىَزَل َِت ًَل َی َػ ٔٔ َّي َة َ ُ ِّو كَ ِل َح َة َّ
الل َل َحا ٔ
ت
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ
َفََ ِت بَ َيا ٕ
ت ل ََضا َٓ َ٘ال َِت إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َخ َل َوفٔی ُح ِح َزت ٔی َجارٔ َی ْة َٓأ َ ِل َقی لٔی َح ِ٘ َو ُظ َو َٗا َل لٔی ُط ِّ٘يطٔ
ََ
اؿ َتا
اؿ ِت ََ ِو ََل َ ُ َراص َُنا إ ٔ ََّل َٗ ِس َح َ
بٔ ُظ َّ٘ َتی ِ ٔن َٓأ َ ًِ ٔلی َص ٔذظ ٔ ن ِٔؼّٔا َوا ِل َٔ َتا َة َّالًٔی ً ٔ ِي َس َ ُ ِّو َسل ََن َة ن ِٔؼّٔا َٓإٔنِّی َلَ ََ َرا َصا إ ٔ ََّل َٗ ِس َح َ
یً
ک َر َوا ُظ صٔظَ ْاو ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ
دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،دمحمنبریسنیےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئہیفصاؾہحلططلحاتےکاپسںیئگاؿیکزلویکںوک
داھکیوتاہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےرجحہںیمرشتفیالےئ ریمےاپساکیزلیکیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناینپیگنلےھجمدیافراہکاےساھپڑرکدفڑکٹےرکےکاسزلیکوکددیفافراکیاسوکوجاؾہملسےکاپسےہویکہکنںیماوکس(ای
ہیرفامایہکاؿدفونںوک)ابغلاتھجمسوہںاوبداؤدےتہکںیہہکاسوکاشہؾےنیھبدمحمنبریسنیےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،دمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسؽرکےنیکاممتعن

ابب  :امنزاکایبؿ
دسؽرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 640

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابزاہيه بً موسی ،ابً مبارک ،حشین بً ذٛواٌ ،سلامیٌ ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َ ِح َو ٔل ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
وسی ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ
ئ َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ

َٗا َل إٔبِ َزاصٔي ُه ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ َّ
ل َٓا ُظ َٗا َل
الش ِس ٔل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َوََ ٌِ ُي َِ ِّل َی ال َّز ُج ُ
الش ِس ٔل ف ٔی الؼَّ ََلة ٔ
ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ً ِٔش ْل ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ َّ
دمحم نب العء ،اربامیہ نب ومیس ،انب ابمرک ،نیسح نب ذوکاؿ ،امیلسؿ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنامنزںیمدسؽرکےنےسعنمرفامایےہافرایسرطحدفراؿامنزرہچہڈاھپنےنیلےسیھبعنمرفامایےہ
رافی  :دمحمنبالعء،اربامیہنبومیس،انبابمرک،نیسحنبذوکاؿ،امیلسؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دسؽرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 641

ًيسی بً كباح ،ححاد ،ابً جزیخ
راوی  :محنس بً ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی بِ ًٔ َّ
َّاد ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل ََ ِٛثَرُ َما َرََیِ ُت ًَ َل ّ
ائ ي َُؼل ِّی َساز ٔ َّل َٗا َل ََبُو َزا ُوز
اللبَّا َٔ َح َّسث َ َيا َحح ْ

ک ا ِل َحس َ
ٔیث
ٕ ذَل ٔ َ
َو َص َذا ي َُـ ٌِّ ُ
دمحمنبٰیسیعنبقابح،اجحج،انبرججیےسرفاتیےہہکںیمےناطعءوکارثکاحبتلدسؽامنززپےتھداھکیےہاوبداؤدےتہکںیہہک
یلہپدحثیوکلسع ےنوباہطساطعءرضحتاوبرہریہےسرفاتیایکےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزںیمدسؽرکےنےس
عنمرفامایےہ
رافی  :دمحمنبٰیسیعنبقابح،اجحج،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںاکوجڑاابدنھرکامنززپانھ

ابب  :امنزاکایبؿ
ابولںاکوجڑاابدنھرکامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 642

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚابً جزیخً ،نزاٌ بً موسی ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت سٌيس بً ابی سٌيس

وسی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََب ٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ًِ ًَ ٚابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََىَّطُ َرََی ََبَا َرآ ٍٕٔ َم ِول َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َّز ب ٔ َح َش ًٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ًَل َِيض ٔ َنا َّ
الش ََلو َوص َُو ي َُؼل ِّی

ف ُظ فٔی ََٗٔا ُظ َٓ َح َّل َضا ََبُو َرآ ٔ ٍٕ َٓا ِل َتٔ ََت َح َش ًْ إٔل َِيطٔ ُم ِِ َـ ّبا َٓ َ٘ا َل ََبُو َرآ ٔ ٍٕ ََِٗب ٔ ِل ًَل َی َػ ََلت َٔک َوَلَ
َغ َز َؿ ِ َ
َٗائ ّٔنا َو َٗ ِس َ َ
الظ ِي َلا ٌٔ َي ٌِىٔی َم ِ٘ ٌَ َس َّ
ل َّ
الظ ِي َلا ٌٔ َي ٌِىٔی َم ِِ َز َز
َا ِِ َـ ِب َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ذَل ٔ َ
ک ُ ِٔ ٔ ٛ
فظ ٔ
َؿ ِ ٔ
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رمعاؿ نب ومیس ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت دیعس نب ایب دیعس ربقمی اےنپ فادل ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک اوھنں ےن اوبراعف وک داھکی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت ہک فہ رضحت یلع ےک ےٹیب
نسحےکاپسےسسگرےفہڑھکےوہےئامنززپھرےہےھتافراوھنںےناےنپابولںاکوجڑاانبرکرگدؿےکےھچیپڈاؽراھکاھت
اوبراعفےناسوکوھکؽدای رضحتنسحےناؿیک رطػہصغےسداھکی اوبراعف ےناؿےساہکہکاینپامنز زپوھافرہصغ تم
رکفویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکہیابولںاکوجڑااطیشؿیکاجےئتسشنےہ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،انبرججی،رمعاؿنبومیس،دیعسنبایبدیعس،رضحتدیعسنبایبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ابولںاکوجڑاابدنھرکامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 643

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہبً ،نزو بً حارث ،بٜیر ،حرضت ًبساہلل بً ًباض

ض َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ
َکیِ ّبا َم ِول َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ََ ٌَّ ب ُ َٜی ِ ّرا َح َّسث َ ُط ََ ٌَّ ُ َ

وؾ ٔم ًِ َو َرائٔطٔ َٓ َ٘ َاو َو َرائ َ ُط َٓ َح ٌَ َل َی ُح ُّل ُط َوََ َ َّرق َلطُ
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَبَّا ٕ
ض َرََی ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث ي َُؼل ِّی َو َرَِ ُس ُط َم ٌِ ُ٘ ْ
َک َو َرَِسٔی َٗا َل إنِّٔی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل
ْص َٖ ََٗ َِب َل إلٔ َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا َل َما ل َ
ِاْل َ ُ
خ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ

ُوٖ
ل َّال ٔذی ي َُؼل ِّی َوص َُو َمِٜت ْ
ل َص َذا َم َث ُ
إٔى َّ َنا َم َث ُ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےک آزاد رکدہ الغؾ رک بی ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب
ابعس ےن دبعاہلل نب احرث وک امنز زپےتھ وہےئ داھکی اؿ ےک رس ںیم ےھچیپ یک رطػ وجڑا دنباھ وہا اھت دبعاہلل نب ابعس اؿ ےک
ےھچیپڑھکےوہ رکاؿاکوجڑاوھکےنلےگلفہاسفتقاخومشرےہرگمبجامنز ےسافرغوہےئ وتفہانبابعس ےکاپسآےئافر
وپاھچہکمتےنریماوجڑاویکںوھکال؟دبعاہللنبابعسےناہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہک
وجصخشابولںاکوجڑاابدنھرکامنززپےھاسیکاثمؽایسیےہےسیجیسکےکاہھتےھچیپدنبےھوہںافرفہامنززپھراہوہ
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکب،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوتںتیمسامنززپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
وجوتںتیمسامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 644

راوی  :مشسز ،یحٌی ،ابً جزیخ ،محنس بً ًباز بً جٌف ،ابً سٔياٌ ،حرضت ًبساہلل بً سائب

اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَبَّاز ٔ بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
ف ًَ ًِ ابِ ًٔ ُسٔ َِي َ
َّ
الشائ ٔٔب َٗا َل َرََیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی یَ ِو َو ا ِل َٔ ِتحٔ َو َو َؿ ٍَ َن ٌِل َِيطٔ ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔ
دسمد،ییحی،انبرججی،دمحمنبابعدنبرفعج،انبایفسؿ،رضحتدبعاہللنباس بےسرفاتیےہہکںیمےنحتفہکمےکدؿآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنززپےتھوہےئداھکیےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپوجےتاینپابںیئرطػرےھکوہےئےھت
رافی  :دسمد،ییحی،انبرججی،دمحمنبابعدنبرفعج،انبایفسؿ،رضحتدبعاہللنباس ب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجوتںتیمسامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 645

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚابوًاػه ،ابً جزیخ ،بً ًبساز بً جٌف ،ابوسلنہ ،بً سٔياًٌ ،بساہلل بً مشيب،

ًبساہلل بً ًنزً ،بساہلل بً سائب

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ٚوََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُم َح َّن َس بِ ًَ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ َج ٌِ َفٕ
اٌ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َشي ِّٔب ا ِل ٌَابٔس ُّٔی َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب َٗا َل
َي ُ٘و ُل ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ُسٔ َِي َ
َّ
َّ
وٌ
وسی َو َص ُ
ار َ
َک ُم َ
الؼ ِبحَ ب ٔ َنَ ٜة َٓا ِس َت ِٔ َتحَ ُس َور َة ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن َحًی إٔذَا َجا َئ ذ ٔ ِ ُ
َػلَّی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ

َّ
َّ
َ
وسی َوً َٔيسی ابِ ًُ ًَبَّاز ٕ َي ُظ ُّ َ
َف ََ ٍَ ٛو ًَ ِب ُس
َک ُم َ
ََ ِو ذ ٔ ِ ُ
ک َ ِو ا ِخ َت َل ُٔوا َ َخ َذ ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َس ٌِ َل ْة َٓ َح َذ َٖ َ َ
اہللٔ بِ ًُ َّ
ک
اَض ل ٔ َذل ٔ َ
الشائ ٔٔب َح ٔ ْ

نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،اوباعمص،انبرججی،نبدبعادنبرفعج،اوبہملس،نبایفسؿ،دبعاہللنببیسم،دبعاہللنبرمع،دبعاہلل
نباس ب ےسرفاتی ےہہکحتف ہکمےکدؿآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہ حبصیکامنززپاھیئ وتآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن وسرہ ومونمؿ زپینھ رشفع یک بج رضحت ومٰیس ف اہرفؿ اک ذرکآای(ای ہی اہکہک رضحت ومٰیس رضحت ٰیسیع اک ذترکہ آای ینعی دمحم
نبابعدوککشوہاایابعدےکویشخےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےنںیماالتخػایکےہ)وتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکاھکیسنآیئسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقاتوھچڑدیافرروکعرکدایافراسفتقدبعاہللنباس بوموجدےھت
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،اوباعمص،انبرججی،نبدبعادنبرفعج،اوبہملس،نبایفسؿ،دبعاہللنببیسم،دبعاہللنبرمع،
دبعاہللنباس ب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجوتںتیمسامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 646

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز بً سلنہ ،ابونٌامہ ،حناز بً نرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی َن ٌَا َم َة َّ
رض َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َ
الش ٌِس ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی َن ِ َ
ک ا ِل َ٘ ِو ُو
بَ ِي َي َنا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی بٔأ َ ِػ َحابٔطٔ إٔذِ َخ َل ٍَ َن ٌِل َِيطٔ ٓ ََو َؿ ٌَ ُض َنا ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔ َٓ َل َّنا َرََی ذَل ٔ َ

اک
ََ ِل َ٘ ِوا ن ٌَٔا َل ُض ِه َٓ َل َّنا َٗ َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل َت ُط َٗا َل َما َح َن َلِ ُٜه ًَل َی إ ٔ ِل َ٘ا ٔ
ئ ن ٌَٔالِٔ ُٜه َٗالُوا َرََیِ َي َ
ک َٓأ َ ِل َ٘ ِي َيا ن ٌَٔا َل َيا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔجبِرٔی َل َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َتانٔی َٓأ َ ِخب َ َرنٔی
ََ ِل َ٘ ِي َت َن ٌِل َِي َ
ََ ٌَّ ٓ ٔيض ٔ َنا َٗ َذ ّرا ََ ِو َٗا َل ََذّی َو َٗا َل إٔذَا َجا َئ ََ َح ُس ُِ ٛه إلٔ َی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ ِل َي ِي ُو ِز َٓإ ٔ ٌِ َرََی فٔی َن ٌِ َل ِيطٔ َٗ َذ ّرا ََ ِو ََذّی َٓل َِي ِن َش ِح ُط

َو ِل ُي َؼلِّ ٓ ٔيض ٔ َنا
ومیس نب اامسلیع ،امحد نب ہملس ،اوباعنہم،امحد نب رضنہ ،رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس اےنپ ااحصب ےکاسھتامنز زپھ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ وجےت ااترے افر اینپ ابںیئ رطػ
رھکےیلبجولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکااسیرکےتوہےئداھکیوتاوھنںےنیھباےنپوجےتاکنؽڈاےل بجروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھےکچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچمتےناےنپوجےتویکںااترے؟ولوگںےنوجاب
دایمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوجےتااترےتوہےئداھکیوتمہےنیھبااتردیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ت
ربجالیئریمےاپسآےئافراتبایہک مھارےوجوتںںیماجنتسیگلےہاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبج
متںیمےسوکیئدجسمںیمآےئوتدھکیےل ارگوجوتںںیمدنگیگایاجنتسیگلوہوتاؿوکزنیمرپرزگدےاسےکدعب(اؿوکنہپ
رک)امنززپےھ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدنبہملس،اوباعنہم،امحدنبرضنہ،رضحتاوبدیعس یری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجوتںتیمسامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 647

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ابونٌامہ ،سٌسی ،ابوسٌيس ،برک بً ًبساہلل

رک بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَىٔی بَ ِ ُ
ب ٔ َض َذا َٗا َل ٓ ٔيض ٔ َنا َخ َب ْث َٗا َل فٔی ا ِل َن ِوؿ ٌَٔی ِ ٔن َخ َبثْ
ومیس نب اامسلیع،امحد ،اوباعنہم ،دعسی ،اوبدیعس ،رکب نب دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہاس
ںیماجبےئظفل،ذقر،ےکظفل،ثبخ،ےہافردفونںیہہگجثبخاامعتسؽوہاےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اوباعنہم،دعسی،اوبدیعس،رکبنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجوتںتیمسامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 648

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،مزواٌ ،بً مٌاویہ ،ہَلل ،بً مينوٌ ،يٌلی بً طساز ،طساز بً اوض

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة ا ِل َٔزَار ُّٔی ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ال َّز ِمل ٔ ِّی ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ َط َّساز ٔ بِ ًٔ
وٌ فٔی ن ٌَٔالٔض ٔ ِه َو ََل خَٔٔآ ٔض ٔ ِه
ََ ِو ٕ
ض ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخال ٔ ُٔوا ا ِل َي ُضو َز َٓإٔى َّ ُض ِه ََل ي َُؼ ُّل َ
ہبیتق نبدیعس،رمفاؿ ،نب اعمفہی،الہؽ ،نبومیمؿ،یلعی نبدشاد ،دشادنب افس ےس رفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوہیدویںےکالخػ(لمع)رکفویکہکنفہوجوتںافرومزفںںیمامنزںیہنزپےتھ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رمفاؿ،نباعمفہی،الہؽ،نبومیمؿ،یلعینبدشاد،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجوتںتیمسامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 649

راوی  :مشله بً ابزاہيهً ،لی بً مبارک ،حشینً ،نزوبً طٌيب

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ُح َشی ِ ٕن ا ِل ُن ٌَ ِّل ٔه ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل
َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َحآ ٔ ّيا َو ُم ِي َتٌ َّٔل
ملسمنباربامیہ،یلعنبابمرک،نیسح،رمعفنببیعشدنسبفادلرفاتیرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
وجوتںتیمسافر(ریغبوجوتںےک)ےگنناپؤںامنززپےتھداھکیےہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،یلعنبابمرک،نیسح،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیارگاےنپوجےتااترےوتاہکںرےھک؟
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیارگاےنپوجےتااترےوتاہکںرےھک؟

جلس  :جلس اول

حسیث 650

راوی  :حشً بً ًلیً ،ثناٌ بً ًنز ،ػالح ،بً رسه ،ابوًامزً ،بسالزحنًٗ ،يص ،یوسٕ بً ماہک ،حرضت ابوہزیزہ

ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا َػال ٔ ُح بِ ًُ ُر ِست َُه ََبُو ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ یُو ُس َ

ک ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه ٓ َََل َي َـ ٍِ َن ٌِل َِيطٔ ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ََل ًَ ًِ
بِ ًٔ َما َص َ
وٌ ًَ ًِ َي َشارٔظ ََٔ َح ْس َو ِل َي َـ ٌِ ُض َنا بَی ِ َن رٔ ِجل َِيطٔ
وٌ ًَ ًِ یَنٔی ٔن َُی ِرٔظ ٔإ ٔ ََّل ََ ٌِ ََل َیَ ُٜ
َي َشارٔظ ٔ َٓ َتَ ُٜ
نسحنبیلع،امثعؿنبرمع،اصحل،نبرمس،اوباعرم،دبعارلنمح،سیق،ویفسنبامکہ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز زپےھ وت اےنپ وجےت ااتر رک ہن داینہ رطػ رےھک افر ہن ابںیئ
رطػ ،ویکہکن فہ دفرسی امنزی ےک ےیل داینہ رطػ ےہ اہں ارگ وکیئ ابںیئ رطػ ہن وہ (وت ابںیئ رطػ رھک ےل) (افر رتہب ہی ےہ
ہک)اےنپوجوتںوکاےنپدفونںاپؤںےکدرایمؿرھکےل
رافی  :نسحنبیلع،امثعؿنبرمع،اصحل،نبرمس،اوباعرم،دبعارلنمح،سیق،ویفسنبامکہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیارگاےنپوجےتااترےوتاہکںرےھک؟

جلس  :جلس اول

حسیث 651

راوی ً :بسالوہاب بً ىحسہ ،ب٘يہ ،طٌيب بً اسح ٙمحنس بً وليس ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب بِ ًُ ى َ ِح َس َة َح َّسثَ َيا بَ٘ ٔ َّي ُة َو ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙاْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه َٓ َد َل ٍَ َن ٌِل َِيطٔ ٓ َََل یُ ِؤذ ٔبٔض ٔ َنا
ََ َح ّسا ل ٔ َي ِح ٌَ ِل ُض َنا بَی ِ َن رٔ ِجل َِيطٔ ََ ِو ل ٔ ُي َؼلِّ ٓ ٔيض ٔ َنا

دبعاولاہبنبدجنہ،ہیقب،بیعش نبااحسؼدمحمنبفدیل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایبج متںیم ےس وکیئ امنز زپےھوت اےنپوجےت ااترےل افر یسکوکوجوتں یکفہج ےس فیلکتہندے
ہکلباؿوکایوتاےنپدفونںاپؤںےکدرایمؿرھکےلایرھپوجےتےنہپےنہپامنززپےھ
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،ہیقب،بیعشنباقحسدمحمنبفدیل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھچےٹوبرےیںیمامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
وھچےٹوبرےیںیمامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 652

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،خالسً ،بساہلل بً طساز ،حرضت مينوىہ بيت حارث رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ًَ ًِ َّ
اٌ
الظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َط َّساز ٕ َح َّسثَ ِتىٔی َم ِي ُنوى َ ُة ب ٔ ِي ُت ا ِل َحار ٔٔث َٗال َِت ک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی ًَل َی ا ِلد ُِن َزة ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َوََىَا ح َٔذائَطُ َوََىَا َحائ ْٔف َو ُربَّ َنا ََ َػابَىٔی ثَ ِوب ُ ُط إ ٔذَا َس َح َس َوک َ َ
رمعف نب وعؿ ،اخدل ،دبعاہلل نب دشاد ،رضحت ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امنز زپےتھےھت افر ںیمآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکرباربوہیت یھتاحتل ضیح ںیمافرع یھآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس اکڑپکا
ریمےدبؿےسوھچاجاتاھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسےںیماجےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوبرےیرپامنز
زپےتھےھت
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدل،دبعاہللنبدشاد،رضحتومیمہنتنباحرثریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اٹچیئرپامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اٹچیئرپامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 653

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہ ،اىص بً سیریً ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

یً ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُج ْل ٔم ًِ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
ک َو َػ َي ٍَ َل ُط كَ ٌَا ّما َو َز ًَا ُظ إلٔ َی بَ ِيتٔطٔ ٓ ََؼلِّ
اٌ َؿ ِد ّنا ََل ََ ِس َت ٔلي ٍُ ََ ٌِ َ ُ َػل َِّی َم ٌَ َ
اْلِ َ ِن َؼارٔ یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َر ُج ْل َؿ ِد ْه َوک َ َ
اروز ٔ
ک َٓ َي َـ ُحوا َل ُط ََ
اٌ َل ُض ِه َٓ َ٘ َاو ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗا َل ُٓ ََل ٌُ بِ ًُ ا ِل َح ُ
ٕ ُا َؼل ِّی َٓأ َ ِٗ َتس َٔی ب ٔ َ
ط َٖ َح ٔؼیر ٕک َ َ
َحًَّی ََ َرا َک َِ ٛي َ
الـ َهی َٗا َل ل َِه ََ َر ُظ َػلَّی إ ٔ ََّل َی ِو َمئ ٔ ٕذ
ْٔلَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی ُّ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اسننبریسنی،رضحتاسننب امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیااصنریصخشےناہکایروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیموماٹآدیموہںافراےنپوماٹےپیکانبرپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنزںیہنزپھاتکساس
صخش ےن آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک ےیل اھکان ایتر رکاای افر اےنپ رھگ الب رک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اہیں امنز زپےیھ اتہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رطہقی امنز ولعمؾ رک وکسں افر ایکس ریپفی رک وکسں سپ

ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی اٹچیئ اک انکرہ دوھای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ ڑھکے وہ رک دف
رتعک امنز ادارفامیئ انب اجرفد ےن اسن نب امکل ےس وپاھچہک ایکآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ٰولصة ایحضلزپاھ رکےت ےھت؟ رضحت
اسنےناہکہکاسدؿےکوساوتںیمےنع یھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکزپےتھںیہنداھکی
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اسننبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اٹچیئرپامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 654

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،مثىی بً سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل ُن َثىَّی بِ ًُ َسٌٔي ٕس َّ
الذارٔ َُ َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ئ
اٌ َیزُو ُر َُوَّ ُسل َِي ٕه َٓت ُِسرٔ ُُ ٛط الؼَّ ََلةُ ََ ِح َياىّا َٓ ُي َؼل ِّی ًَل َی بٔ َشا ٕن َل َيا َوص َُو َح ٔؼی ْر ى َ ِي َـ ُح ُط بٔا ِل َنا ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

ملسمنباربامیہ،ینثمنبدیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس ےنلاجای
رکےتےھتارگع یھفںیہامنز اکفتقآاجاتوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےرفش رپامنززپھ ےتیلےھتوجاکی وبرہیاھتافراؾ
میلساوکساپینےسدوھدیتیںیھت
رافی  :ملسمنباربامیہ،ینثمنبدیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اٹچیئرپامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 655

راوی ً :بيساہلل بً ًنزو بً ميرسہ ،ابوًثناٌ بً ابی طيبہ ،ابواحنس ،یوىص بً حارث ،ابوًوٌ ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ
رضی اہلل ًيہ

رس َة َو ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ب ٔ َن ٌِى َی ِاْل ٔ ِس َياز ٔ َوا ِل َحسٔیثٔ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ََبُو ََ ِح َن َس الزُّبَی ِر ُّٔی
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی
ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َٗا َل ک َ َ
ف َوة ٔا ِل َن ِسبُوَُةٔ
ًَل َی ا ِل َح ٔؼیر ٔ َوا ِل َ ِ

دیبعاہللنبرمعفنبرسیمہ،اوبامثعؿنبایبہبیش،اوبادمح،ویسننباحرث،اوبوعؿ،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساٹچیئرپافردابتغدشہڑمچےرپامنززپھےتیلےھت
رافی  :دیبعاہللنبرمعفنبرسیمہ،اوبامثعؿنبایبہبیش،اوبادمح،ویسننباحرث،اوبوعؿ،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکےرپدجسہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ڑپکےرپدجسہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 656

راوی  :احنس بً حيبل ،بْش بً مٔـلُ ،الب ،برک بً ًبساہلل ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل
ْش َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا َُال ٔ ْب ًَ ًِ بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ْ
َُّ ٛيا نُ َؼل ِّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ٔط َّسة ٔا ِل َ ِّ
ق َب َش َم
َح َٓإٔذَا ل َِه َي ِش َت ٔل ٍِ ََ َح ُسىَا ََ ٌِ یُ َن َِّ ًَ ٜو ِج َض ُط ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ

ثَ ِوبَ ُط ٓ ََش َح َس ًَل َِيطٔ

ادمح نب لبنح ،رشب نب لضفم ،اغبل ،رکب نب دبع اہلل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دشدی رگیم ںیم
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت امنززپےتھ ےھتارگ مہںیم ےس وکیئ (رگیم یکدشت یک انبرپ)زنیمرپدجسہہنرک اتکس وتاانپ
ڑپکااھچبرکاسرپدجسہرکاتیل
رافی  :ادمحنبلبنح،رشبنبلضفم،اغبل،رکبنبدبعاہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیفصرباربرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 657

راوی ً :بساہلل بً نٔيلی ،زہیر ،سلامیٌ ،اًنع ،مشيب بً رآٍ ،تنيه بً طٓہ ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

َ
الؼ ُٔ ٔ
وٖ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُز َصی ِ ْر َٗا َل َسأ ِل ُت ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َ ًِ َن َع ًَ ًِ َحسٔیثٔ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة فٔی ُّ

ط َٓ َة ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ا ِل ُن َ٘ َّس َمةٔ َٓ َح َّسثَ َيا ًَ ًِ ا ِل ُن َشي َّٔب بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ َتنٔ ٔيه بِ ًٔ َ َ

وٌ
ٕ ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة ً ٔ ِي َس َربِّض ٔ ِه َٗا َل یُت ُّٔن َ
َو َس َّل َه ََ ََل َا ُؼ ُّٔ َ
ٕ ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة ً ٔ ِي َس َربِّض ٔ ِه َج َّل َو ًَزَّ ُٗ ِل َيا َو َِ ٛي َ
ٕ َا ُؼ ُّ
وٌ ََ ٛنا َا ُؼ ُّ
وٌ فٔی الؼَّ ِّٕ
الؼ ُٔ َ
وٖ ا ِل ُن َ٘ َّس َم َة َو َیت َ َر ُّاػ َ
ُّ

نف
دبع اہلل نب بلی ،زریہ  ،امیلسؿ ،اشمع ،بیسم نب راعف ،میمت نب رطہف ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ایک متاسرطح ںیفص ںیہن ابدنےتھ سج رطح رفےتش اےنپ رب ےک وضحرابدنےتھ ںیہ
مہ ےن وپاھچ ہک رفےتش اےنپ رب ےک وضحر سک رطح ںیفص ابدنےتھ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےلہپ فہ آےگ یک
وفصںوکوپرارکےتںیہافراکیدفرسےےسلمرکڑھکےوہےتںیہ
نف
رافی  :دبعاہللنب بلی،زریہ،امیلسؿ،اشمع،بیسمنبراعف،میمتنبرطہف،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 658

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،بً زَکیا ،بً ابی زائسہ ،ابوٗاسه ،حرضت نٌناٌ بً بظیر

اٌ بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َز َ ٔ
َکیَّا بِ ًٔ ََبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َ٘اس ٔٔه ا ِل ُح َسل ٔ ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ال ُّي ٌِ َن َ
ينًَّ
َب ٔظیر ٕ َي ُ٘و ُل ََٗ َِب َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی ال َّيا ٔ
ينوا ُػ ُٔو َِٓ ُٜه ثَ ََلثّا َواہللٔ َل ُت٘ ٔ ُ
ض ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َل ََٗ ٔ ُ
ُ
ُ َ
َفََیِ ُت ال َّز ُج َل َی ِلزَ َُ ٚم ِئَ ٜب ُط ب ٔ َن ِئٔ ٜب َػاح ٔبٔطٔ َو ُر ِٛب َ َت ُط بٔزُ َِ ٛبةٔ َػاح ٔبٔطٔ َو ََ ٌِ ٛب ُط
ُػ ُٔو َِٓ ٜه َ ِو َل ُي َدالًََّٔٔ اہللُ بَی ِ َن ُٗلُوبِٔ ٜه َٗا َل َ َ

ب ٔ ٌَِ ٜبٔطٔ

امثعؿنبایبہبیش،فعیک،نبزرکای،نبایبزادئہ،اوباقمس،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر نیت رمہبت رفامای مت اینپ وفصں وک ربارب رکول ای وت اینپ وفصں وک ربارب رکول فرہن اہلل اعتیل
اہمترے دولںںیموھپٹڈاؽدےاگ امعنؿےتہکںیہہک(اسےکدعب)ںیمےنداھکیہکاکیصخشدفرسےصخشےکدنکےھ
ےسدنکاھ ےنٹھگےسانٹھگافرےنخٹےستخبہالمرکڑھکاوہاجاتاھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،نبزرکای،نبایبزادئہ،اوباقمس،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 659

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سناک بً رحب ،حرضت نٌناٌ بً بظیر رضی اہلل ًيہ

اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
اٌ بِ ًَ َب ٔظیر ٕ َي ُ٘و ُل ک َ َ
رح ٕب َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ال ُّي ٌِ َن َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
الؼ ُٔ ٔ
َات یَ ِوو ٕب ٔ َو ِجضٔطٔ إٔذَا
ک ًَ ِي ُط َو َٓ٘ ٔ ِض َيا ََٗ َِب َل ذ َ
وٖ ََ ٛنا يُ َ٘ َّو ُو ا ِل٘ ٔ ِس ُح َحًَّی إٔذَا هَ ًَّ ََ ٌِ َٗ ِس ََ َخ ِذىَا ذَل ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُشوِّی َيا فٔی ُّ
َر ُج ْل ُم ِيت َبٔذْ بٔ َؼ ِسرٔظ ٔ َٓ َ٘ا َل َلت َُش ُّو ٌَّ ُػ ُٔو َِٓ ُٜه ََ ِو َل ُي َدالًََّٔٔ اہللُ بَی ِ َن ُو ُجوصِٔ ُٜه
ومیسنباامسلیع،امحد،امسکنبرحب،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوک
وفصں ںیماسرطحربارب رکےتےھت سجرطح ریتیک ڑکلیرباربیکاجیت ےہاہیں کتہکآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس وکامگؿ وہ
ایگہکمہہیابتھکیسےئگںیہافرھجمسےئگںیہاکیرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہل فملس(امہریرطػ)وتمہجوہےئوتداھکیہکاکی
صخش اانپ ہنیس آےگ وک اکنےل وہےئ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اینپ وفصں وک ربارب رکول فرہن اہلل اعتیل اہمترے
درایمؿوھپٹڈاؽےساگ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،امسکنبرحب،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 660

راوی  :ہياز بً ْسی ،ابوًاػه بً جواض ،ابواحوؾ ،ميؼور ،كلحہً ،بسالزحنً بً ًوسحہ ،حرضت بزاء بً ًازب رضی
اہلل ًيہ

ؾ ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ كَ ِل َح َة ا ِل َيام ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
الرس ِّی َوََبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
ض ا ِل َح َيف ُّٔی ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
اػ ٔه بِ ًُ َج َّوا ٕ
ل الؼَّ َّ
ٕ ٔم ًِ ىَاح َٔي ٕة إلٔ َی ىَاح ٔ َي ٕة َی ِن َش ُح
بِ ًٔ ًَ ِو َس َح َة ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َد َّل ُ
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل ک َ َ
الؼ ُٔ ٔ
وٖ اْلِ ُ َو ٔل
اٌ َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ اہللَ َو َم ََلئ ٔ ََ ٜتطُ ي َُؼ ُّل َ
ٕ ُٗلُوبُِ ُٜه َوک َ َ
ُػ ُس َ
ورىَا َو َم َيأٛب َ َيا َو َي ُ٘و ُل ََل َت ِد َتل ٔ ُٔوا َٓ َت ِد َتل ٔ َ
وٌ ًَل َی ُّ

انہد نب رسی ،اوباعمص نب وجاس ،اوباوحص ،وصنمر ،ہحلط ،دبعارلنمح نب وعہجس ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی انکرے ےس دفرسے انکرے کت فص ےک ادنر آےت ےھت افر امہرے ونیسں افر
ت
ومڈنوھںوکرباربرکےتےھتافررفامےتےھتآےگےھچیپتموہفرہن مھارےدؽیھب(اکیدفرسےےس)ڑجےہنرںیہےگافر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت ےھت ہک یلہپ فص فاولں رپ اہلل اعتیل اینپ رتمح انزؽ رفامات ےہ افر رفےتش اؿ ےک ےیل داع
رکےتںیہ
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمصنبوجاس،اوباوحص،وصنمر،ہحلط،دبعارلنمحنبوعہجس،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 661

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،خالس بً حارث ،حاته ،ابً ابی ػِیرہ ،سناک ،حرضت نٌناٌ بً بظیر

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَ َيا َحات ْٔه َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َػِٔی َر َة ًَ ًِ س َٔنا ٕک َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُشوِّی ُػ ُٔو َٓ َيا إٔذَا ٗ ُِن َيا لٔلؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا ا ِس َت َویِ َيا َٛب َّ َر
اٌ بِ ًَ َب ٔظیر ٕ َٗا َل ک َ َ
ال ُّي ٌِ َن َ
دیبع اہلل نب اعمذ ،اخدل نب احرث ،احمت ،انب ایب ریغصہ ،امسک ،رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ امنز ےک ےیل
ڑھکے وہےت وتےلہپ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس امہری وفصں وک ربارب رکےت بج ںیفص ربارب وہ اجںیت بت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسریبکتےتہک(ینعیامنزرشفعرفامےت)
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اخدلنباحرث،احمت،انبایبریغصہ،امسک،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 662

راوی ً :يسی ،بً ابزاہيه ،ابً وہبٗ ،تيبہ بً سٌيس ،ليث ابً وہب ،مٌاویہ بً ػالح ،ابوزاہزیہٛ ،ثیر بً مزہ ،حرضت
ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َِآ ٔق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ح و َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ا َّلل ِي ُث َو َحس ُ
ٔیث ابِ ًٔ َوصِبٕ ََ َت ُّه
ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی الزَّاصٔزٔیَّ ٔة ًَ ًِ َٛثٔیر ٔبِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ًِ ََبٔی الزَّاصٔزٔیَّةٔ ًَ ًِ ََبٔی َط َح َز َة

وٖ َو َحاذُوا بَی ِ َن ا ِل َن َيأ ٔ ٛب َو ُس ُّسوا ا ِل َد َل َل
الؼ ُٔ َ
َک ابِ ًَ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََٗ ٔ ُ
ينوا ُّ
ل َِه َی ِذ ُ ِ
ت ل ٔ َّ
َولٔييُوا بٔأَیِسٔی إ ٔ ِخ َواىِٔ ُٜه ل َِه َي ُ٘ ِل ً َٔيسی بٔأَیِسٔی إ ٔ ِخ َواىِٔ ُٜه َو ََل َت َذ ُروا َفُ ُ َجا ٕ
لظ ِي َلا ٌٔ َو َم ًِ َو َػ َل َػ ًّٔا َو َػ َل ُط اہللُ َو َم ًِ
َٗ َل ٍَ َػ ًّٔا َٗ َل ٌَطُ اہللُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو َط َح َز َة َٛثٔیرُ بِ ًُ ُم َّز َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َم ٌِى َی َولٔييُوا بٔأَیِسٔی إ ٔ ِخ َواىِٔ ُٜه إٔذَا َجا َئ َر ُج ْل
ل ٓ ٔيطٔ َٓ َي ِي َبغٔی ََ ٌِ یُلٔی َن َل ُط ک ُ ُّل َر ُج ٕل َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ َحًَّی َی ِس ُخ َل فٔی الؼَّ ِّٕ
إلٔ َی الؼَّ ِّٕ ٓ ََذ َص َب َی ِس ُخ ُ
یسیع نب اربامیہ ،انب فبہ ،ہبیتق نب دیعس،ثیل انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،اوبزارہہی ،ریثک نبرمہ ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض
اہللہنعےسرفاتیےہہک(ہبیتقیکرفاتیویںےہع ایباسلارھہی،ع ایبارجشلہاسںیمدبعاہللنبرمعاکذرکںیہنےہ)روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاینپوفصںوکاقمئرکف،ومڈنوھںوکرباربرکفافراؿوہگجںوکدنبرکفوجاخیلرہاجںیئافر
اِنےکاافلظذرکںیہنےیک)افراطیشؿےکفاےطسوفصںںیمہگج
اےنپاھبویئںےکےیلرنؾوہاجؤ(یسیعنباربامیہےن،اَِْ ْيِق ِإ ْ َو
ح ُِ ْ
ہن وھچڑف وج صخش فص وک المےئ اگ اہلل اعتیل اس وک اینپ رتمح ےس المےئ اگ افر وج صخش فص وک اکےٹ اگ اہلل اعتیل اس وک اینپ رتمح
ےساکٹدےاگ(ینعیرحمفؾرکدےاگ)اوبداؤدےتہکںیہہکاوبرجشہرافی،ریثکنبرمہےہ
رافی  :یسیع،نب اربامیہ،انبفبہ،ہبیتقنبدیعس،ثیلانبفبہ،اعمفہینباصحل،اوبزارہہی،ریثکنبرمہ،رضحتدبعاہللنب
رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 663

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،اباٌٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُر ُّػوا
ُػ ُٔو َِٓ ُٜه َو َٗارٔبُوا بَ ِي َي َضا َو َحاذُوا بٔاْلِ َ ًِ َيا ََٔ ٓ ٚو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ إنِّٔی َْلَ َری َّ
ل ٔم ًِ َخ َل ٔل الؼَّ ِّٕ َٛأَى َّ َضا
اٌ یَ ِس ُخ ُ
الظ ِي َل َ
ا ِل َح َذ ُٖ
ملسم نب اربامیہ ،اابؿ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
وفصںںیموخبلمرکڑھکےوہ افراکیفصدفرسیفصےکزندکیروھک(ینعیدرایمؿںیمزایدہافہلصہنوہ)افررگدونںوک
یھب ربارب روھک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اطیشؿ وک فص ںیم اخیل ہگج ےس ویں  ےتسھ وہےئ داتھکی

وہںوگایفہرکبیاکہچبےہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 664

راوی  :ابو وليس ،سلامیٌ بً رحب ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
رح ٕب َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس ُّووا ُػ ُٔو َِٓ ُٜه َٓإ ٔ ٌَّ َا ِشؤیَ َة الؼَّ ِّٕ ٔم ًِ َت َناو ٔالؼَّ ََلة ٔ

اوب فدیل ،امیلسؿ نب رحب ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ وفصں وک
رباربرکفویکہکنوفصںاکرباربرکانلیمکتامنزیہاکاکیہصحےہ
رافی  :اوبفدیل،امیلسؿنبرحب،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 665

راوی ٗ :تيبہ ،حاته بً اسنٌيل ،مؼٌب بً ثابت بً ًبساہلل بً زبیر ،محنس بً مشله بً سائب

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ًَ ًِ ُم ِؼ ٌَ ٔب بِ ًٔ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ
َّ
الشائ ٔٔب َػاح ٔٔب ا ِل َن ِ٘ ُؼ َورة ٔ َٗا َل َػ َّل ِي ُت إلٔ َی َج ِي ٔب ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک یَ ِو ّما َٓ َ٘ا َل َص ِل َت ِسرٔی ل ٔ َه ُػي ٔ ٍَ َص َذا ا ِل ٌُو ُز َٓ ُ٘ل ُِت َلَ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي َـ ٍُ َی َس ُظ ًَل َِيطٔ ٓ ََي ُ٘و ُل ا ِس َت ُووا َو ًَ ِّسلُوا ُػ ُٔو َِٓ ُٜه
َواہللٔ َٗا َل ک َ َ

ہبیتق،احمت نباامسلیع،بعصمنب اثتبنبدبعاہلل نبزریب،دمحم نبملسمنب اس ب ےسرفاتی ےہہکںیم ےناکیرفزرضحت
اسن نب امکل ےک رباربڑھکے وہ رک امنز زپیھ اوھنں ےن وپاھچہکںیھمت ہتپ ےہ ہک ںیم ےن ہی ڑکلی ویکں ریھ ےہ؟ ںیم ےن اہک
ںیہن رفامای  یا یک مسق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ اہھت اس ڑکلی رپ رےتھک ےھت افر رفامےت ےھت ربارب وہ اجؤ افر وفصں وک
ھدیاھرکف

رافی  :ہبیتق،احمتنبالیعمس،بعصمنباثتبنبدبعاہللنبزریب،دمحمنبملسمنباس ب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 666

راوی  :مشسز ،حنيس ،بً اسوز ،مؼٌب بً ثابت ،محنس بً مشله ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ اْلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َيا ُم ِؼ ٌَ ُب بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ََى َ ٕص ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل
اٌ إ ٔ َذا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ ََ َخ َذ ُظ ب ٔ َينٔيئطٔ ث ُ َّه ا ِل َتٔ ََت َٓ َ٘ا َل ا ًِ َت ٔسلُوا َس ُّووا ُػ ُٔو َِٓ ُٜه ث ُ َّه
إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ََ َخ َذ ُظ ب ٔ َي َشارٔظ ٔ َٓ َ٘ا َل ا ًِ َت ٔسلُوا َس ُّووا ُػ ُٔو َِٓ ُٜه

دسمد،دیمحنباوسد،بعصم نباثتب،دمحمنبملسم ،رضحتاسنریضاہللہنعےسہی دحثی(اکی دفرسیدنسےس)رمفی ےہ
اس ںیم ہی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت اس ڑکلی وکداےنہ اہھت ںیم ےلرک اافتلت
رکےتوہےئرفامےتھدیےھوہاجؤافروفصںوکرباربرکفرھپ(اسڑکلیوک)ابںیئاہھتںیمےتیلافررفامےتھدیےھوہاجؤافروفصں
وکدرتسرکف
رافی  :دسمد،دیمح،نباوسد،بعصمنباثتب،دمحمنبملسم،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 667

راوی  :محنس بً سلامیًٌ ،بسالوہاب ،ابً ًلاء سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
اب َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ

ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََت ُّٔنوا الؼَّ َّ
ٕ ا ِل ُن َ٘ َّس َو ث ُ َّه َّال ٔذی یَلٔيطٔ ٓ ََنا کَا ٌَ ٔم ًِ َن ِ٘ ٕؽ َٓل َِي ًِ ُٜفٔی الؼَّ ِّٕ

خ
ا ِل ُن َؤ َّ ٔ

دمحم نب امیلسؿ ،دبعاولاہب ،انباطعء دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رفامایےلہپ ایلگ فص وکوپرارکف رھپاس وک وجاس ےک دعب وہاتہک ارگ (فص وپریوہےنںیم) وکیئ رسک رہ اجےئ وت فہ آرخی فص

ںیموہ
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہب،انباطعءدیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ںیفصرباربرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 668

راوی  :ابً بظار ،ابوًاػه ،جٌف بً یحٌی بً ثوباًٌ ،لاء ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ
اٌ ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
اٌ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِِّم ًُ َن َارةُ بِ ًُ ثَ ِوبَ َ
ف بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًٔ ث َ ِوبَ َ
اػ ٕه َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ف بِ ًُ َی ِحٌَی
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه خ َٔي ُ
ار ُِ ٛه ََ ِل َييُِ ُٜه َم َياَ ٔ ٛب فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َج ٌِ َ ُ
ٔم ًِ ََصِ ٔل َم ََّ ٜة
انباشبر،اوباعمص،رفعجنبییحینبوثابؿ،اطعء،رضحت انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایمتںیمےسرتہبنیفہولگںیہ ےکنومڈنےھامنزںیمرنؾرےتہںیہ
رافی  :انباشبر،اوباعمص،رفعجنبییحینبوثابؿ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتسونںےکچیبںیمفصاقمئرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
وتسونںےکچیبںیمفصاقمئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 669

راوی  :محنس بً بظارً ،بسالزحنً ،سٔياٌ ،یحٌی بً ہانی ،حرضت ًبسالحنيس بً محنوز

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ صَاى ٔ ٕئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ َم ِح ُنوز ٕ َٗا َل
َ
َػ َّل ِي ُت َم ٍَ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َٓ ُسٓ ٌِٔ َيا إلٔ َی َّ
خىَا َٓ َ٘ا َل ََى َ ْص َُّ ٛيا ى َ َّتقٔی َص َذا ًَل َی ًَ ِضسٔ
الش َوارٔی َٓ َت َ٘ َّس ِم َيا َو َتأ َّ ِ

َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ییحینباہین،رضحتدبعادیمحلنبومحمدےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاسننبامکلریضاہلل

ہنعےکاسھتہعمجیکامنززپیھ(وجہؾےکببس)مہوتسونںےکچیبڈاؽدےیےئگ افرمہآےگےھچیپوہےئگرضحتےنرفامایہکمہ
ولگدہعراستلںیماسےسےتچبےھت
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ییحینباہین،رضحتدبعادیمحلنبومحمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےسرقبیرانہابثعوثابےہافراسےسدفررانہاندنسپدیہےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسرقبیرانہابثعوثابےہافراسےسدفررانہاندنسپدیہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 670

راوی  :ابً ٛثیر ،سٔياٌ اًنعً ،نارہ ،بً ًنیر ،ابومٌنز ،حرضت ابومشٌوز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ ََبٔی َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ

یً َیلُوى َ ُض ِه
یً َیلُوى َ ُض ِه ث ُ َّه َّال ٔذ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َيلٔىٔی ٔم ِيِ ُٜه َُولُو اْلِ َ ِح ََلو ٔ َوال ُّي َهی ث ُ َّه َّال ٔذ َ

انب ریثک ،ایفسؿ اشمع ،امعرہ ،نب ریمع ،اوبرمعم ،رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایریمےرقبیفہولگرںیہوجابغلافرابوعشرںیہرھپفہوجاؿےسرقبیںیہافررھپفہوجاؿےسرقبیںیہ
رافی  :انبریثک،ایفسؿاشمع،امعرہ،نبریمع،اوبرمعم،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسرقبیرانہابثعوثابےہافراسےسدفررانہاندنسپدیہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 671

راوی  :مشسز ،یزیس بً زریٍ ،خالس ،ابومٌْش ،ابزاہيهً ،ل٘نہ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َْشٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
ٕ ُٗلُوبُِ ُٜه َوإٔیَّا ُِ ٛه َو َص ِيظَ ا ٔ
ت اْلِ َ ِس َوا ٔٚ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط َو َزا َز َو ََل َت ِد َتل ٔ ُٔوا َٓ َت ِد َتل ٔ َ

دسمد ،سیدی نب زرعی ،اخدل ،اوبرشعم ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس یک لثم رفاتی ےہ اس
ںیماانتااضہفےہہک(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای)االتخػہنرکف(ینعیآےگےھچیپتموہ)فرہناہمترےدولںںیم یھب

االتخػفاعقوہاجاگیئافر(دجسمفںںیم)ابزاریکرطحوشعفےس ےسرپزیہرکف(ارگرضفرتوہوتآےس یگےسوگتفگرکف)
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،اخدل،اوبرشعم،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسرقبیرانہابثعوثابےہافراسےسدفررانہاندنسپدیہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 672

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،مٌاویہ ،بً ہظاو ،سٔياٌ ،اسامہ بً زیسً ،ثناٌ بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ ُ ِ
الؼ ُٔ ٔ
وٖ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َو َم ََلئ ٔ ََ ٜت ُط ي َُؼ ُّل َ
وٌ ًَل َی َم َيا ٔم ًٔ ُّ
ُِ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اعمفہی ،نب اشہؾ ،ایفسؿ ،ااسہم نب زدی ،امثعؿ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک اہلل اعتیل فص افؽ ںیم داینہ اجبن ڑھکے وہےن فاولں رپ رتمح رفامےت ںیہ افر رفےتش اےکن
ےیلداعرکےتںیہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اعمفہی،نباشہؾ،ایفسؿ،ااسہمنبزدی،امثعؿنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فصںیمےچباہکںڑھکےوہں
ابب  :امنزاکایبؿ
فصںیمےچباہکںڑھکےوہں

جلس  :جلس اول

حسیث 673

راوی ً :يسی بً طاذاًٌ ،ياغً ،بساَلًلی ،رقہ بً خالس ،بسیل ،طہز بً حوطب ،حرضت ًبسالزحنً بً ُيه

َّاغ ال َّز َّٗ ُاو َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ُ َّرقةُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ب ُ َسیِ ْل َح َّسثَ َيا َط ِضزُ بِ ًُ
اٌ َح َّسثَ َيا ًَي ْ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ َطا َذ َ
َح ِو َطبٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َُ ِي ٕه َٗا َل َٗا َل ََبُو َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی ََ ََل َ ُ َح ِّسثُِ ُٜه بٔ َؼ ََلة ٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
َّ
ٕ ال ِّز َجا َل َو َػ َّ
َٓأ َ َٗ َاو الؼَّ ََل َة َو َػ َّ
َک َػ ََل َت ُط ث ُ َّه َٗا َل صَ ََ ٜذا َػ ََلةُ َٗا َل ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی
ٕ َخ ِل َٔ ُض ِه ا ِلِٔل َِن َ
اٌ ث ُ َّه َػلی بٔض ٔ ِه ٓ ََذ َ َ

ََل ََ ِح َشبُطُ إ ٔ ََّل َٗا َل َػ ََلةُ َ ُ َّمًٔی

یسیع نب اشذاؿ ،ایعش ،دبعاالیلع ،رقہ نب اخدل ،دبلی ،رہش نب وحبش ،رضحت دبعارلنمح نب منغ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اوبامکلارعشیےناہکہکایکںیممتوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزاکرطہقیہناتبؤں؟رھپرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز
ےک ےیل ڑھک ے وہےئ ےلہپ رمدفں یک فص انبیئ ،رھپ اؿ ےک ےھچیپ انابغل زلوکں یک بت آپ ےنامنز زپاھیئ اوبامکل ےن آپ یک
امنزاکذترکہرکےکاہکہکآپےنرفامایامنزاسرطحوہیتےہ،دبعاالیلعےناہکریما ایخؽےہآپےنہیرفامایہکریمیاتمیک
امنزیہیےہ
رافی  :یسیعنباشذاؿ،ایعش،دبعاالیلع،رقہنباخدل،دبلی،رہشنبوحبش،رضحتدبعارلنمحنبمنغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیکص
ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںیکص

جلس  :جلس اول

حسیث 674

راوی  :محنس بً ػباح ،بزار ،خالس اسنٌيل ،بً سہيل ،بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َکیَّا َئ ًَ ًِ ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة
ل بِ ًُ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ
آخ َصا َو َخی ِرُ ُػ ُٔ ٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخیِرُ ُػ ُٔ ٔ
آخ َصا
وٖ ال ِّي َشا ٔ
وٖ ال ِّز َجا ٔل ََ َّولُ َضا َو َ ُّ
ئ ُٔ
َش َصا ٔ ُ

َش َصا ََ َّولُ َضا
َو َ ُّ

دمحمنبابصحزبار،اخدلاامسلیع،نبلیہس،نبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای رمدفں ےک ےیل بس ےس رتہب فص یلہپ فص ےہ افر بس ےس ربی فص اؿ یک فص آرخی فص ےہ (ویکہکن فہ
وعروتں یک فص ےس لصتم وہیت ےہ) افر وعروتں ےک ےئل رتہب فص اؿ یک آرخی فص ےہ افر ربی فص اؿ یک یلہپ فص ےہ
(ویکہکنفہرمدفںےکرقبیےہ)
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،اخدلالیعمس،نبلیہس،نبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںیکص

جلس  :جلس اول

حسیث 675

راوی  :یحٌی بً مٌینً ،بسالززاً ،ٚرکمہ ،بً ًنار ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،ابوسلنہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ٔرک َم َة بِ ًٔ ًَ َّنا ٕر ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔٔ ِ ً ًِ ًَ ٚ
َ
َّ
خص ُِه اہللُ فٔی ال َّيارٔ
خ َ
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یَزَا ُل َٗ ِو ْو یَ َتأ َّ ُ
وٌ ًَ ًِ الؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٔل َحًی یُ َؤ ِّ َ
ییحینبنیعم،دبعارلزاؼ،رکعہم،نبامعر،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولگ یلہپ فص ےس دفر وہےت رںیہ ےگ اہیں کت ہک اہلل اعتیل اؿ وک منہج ںیم یھب بس ےس ےلھچپ (درہج
ںیم)ڈاےلاگ
رافی  :ییحینبنیعم،دبعارلزاؼ،رکعہم،نبامعر،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںیکص

جلس  :جلس اول

حسیث 676

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،محنس بً ًبساہلل ابواطہب ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ٔ
رض َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل ُدزَاع ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِط َض ٔب ًَ ًِ ََب ٔی َن ِ َ
َ
خا َٓ َ٘ا َل َل ُض ِه َا َ٘ َّس ُموا َٓأ ِ َت ُّنوا بٔی َو ِل َيأ ِ َت َّه بِٔ ُٜه َم ًِ َب ٌِ َس ُِ ٛه َو ََل
ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرََی فٔی ََ ِػ َحابٔطٔ َتأ ُّ ّ
َیزَا ُل َٗوو یَ َتأ َ َّخ َ َّ
خص ُِه اہللُ ًَزَّ َو َج َّل
ُ
ِْ
وٌ َحًی یُ َؤ ِّ َ
ومیس نب ا امسلیع ،دمحم نبدبعاہلل اوبابہش ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےن اےنپ ااحصب وک یلھچپ وفصں ںیم ڑھکے وہےتداھکی وت رفامایآےگآؤ افر ریمیریپفیرکف افر وجولگ اہمترے ےھچیپ
ںیہفہاہمتریریپفیرکںی(افراکیفتقآےئاگبجولگ)ےھچیپرانہدنسپرکںیےگوتاہللاعتیلیھباؿوکےھچیپڈاؽدےاگ
رافی  :ومیسنبالیعمس،دمحمنبدبعاہللاوبابہش،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾفصےکآےگاہکںڑھکاوہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ

اامؾفصےکآےگاہکںڑھکاوہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 677

راوی  :جٌف بً مشاَف ،ابً ابی ٓسیک ،یحٌی بً بظیر بً خَلز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ف بِ ًُ ُم َش ٔاَفٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َب ٔظیر ٔبِ ًٔ َخ ََّلز ٕ ًَ ًِ َ ُ ِّمطٔ ََى َّ َضا َز َخل َِت ًَل َی ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ
َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
رقه ِّٔی ٓ ََشنٔ ٌَ ِت ُط َي ُ٘و ُل َح َّسثَىٔی ََبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َو ِّس ُلوا ِاْل ٔ َم َاو َو ُس ُّسوا ا ِل َد َل َل
ا ِل ُ َ
رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،ییحینبریشبنبالخد،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاامؾوکدرایمؿںیمڑھکارکفافراخیلوہگجںوکوپرارکف
رافی  :رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،ییحینبریشبنبالخد،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فصےکےھچیپاہنتامنززپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
فصےکےھچیپاہنتامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 678

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،نز و بً مزہ ،ہَلل بً يشاٖ ،حرضت وابؼہ

رح ٕب َو َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َي َش ٕ
اٖ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َرا ٔط ٕس
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ٔيس َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ
ِٕ الؼَّ ِّٕ َو ِح َس ُظ َٓأ َ َم َز ُظ ََ ٌِ يٌُ َ
ًَ ًِ َوابٔ َؼ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرََی َر ُج َّل ي َُؼل ِّی َخل َ
رح ٕب الؼَّ ََل َة
َِ
امیلسؿنبرحب،صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنب رمہ،الہؽ نباسیػ،رضحتفانِضہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناکیصخشوکفصےکےھچیپاہنتامنززپےتھداھکیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکسامنزدرہاےناکمکحرفامای
رافی  :امیلسؿنبرحب،صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،الہؽنباسیػ،رضحتفانِضہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾوکروکعںیماجےتوہےئدھکیرکفصںیمدالخوہےنےسےلہپروکعرکان

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾوکروکعںیماجےتوہےئدھکیرکفصںیمدالخوہےنےسےلہپروکعرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 679

راوی  :حنيس بً مشٌسہ ،یزیس بً زریٍ ،سٌيس بً ابی رعوبہ ،زیاز ،حرضت حشً رضی اہلل ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ زٔ َیاز ٕ اْلِ َ ًِل َٔه َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة ََ ٌَّ َیز ٔ َ
یس بِ ًَ ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ ُض ِه َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ََبٔی َ ُ
َّ
َّ
َ
َ
وٌ الؼَّ ِّٕ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َف َُ ٌِ ٛت ُز َ
َبَا بَ ِ َ
رک َة َح َّس َث َىَّطُ َز َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس َوى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َراَٗ ٍْ ٔ ٛا َل َ َ

رح ّػا َو ََل َا ٌُ ِس
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َزا َز َک اہللُ ٔ ِ

دیمح نبدعسمہ،سیدینبزرعی،دیعسنب ایب رعفہب،زاید ،رضحتنسحریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکاوبرکبہدجسم ںیم اےسیفتق
ںیمدالخوہےئہکبجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسروکعںیمےھتوتاوہنںےنفصےسےلہپیہروکعرکایلرھپ(ایساحتلںیم)
فصیکرطػےلچبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچمتںیمےسسکےن
فص ںیم دالخ وہےن ےس ےلہپ روکع ایک اھت افر رھپ  ل رک فص ںیم اشلم وہا اھت؟ اس رپ اوبرکبہ ےن اہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلںیہمتابعدتےکاعمہلمںیمشمدیرحصاطعرفامےئرگمآدنئہااسیہنرکان
رافی  :دیمحنبدعسمہ،سیدینبزرعی،دیعسنبایبرعفہب،زاید،رضحتنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾوکروکعںیماجےتوہےئدھکیرکفصںیمدالخوہےنےسےلہپروکعرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 680

راوی  :موسی بً اسٌنيل ،حناز ،زیاز ،حرضت حشً

َ َ
َ
َ
َف ٍََ ٛ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َن ٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َ ِخب َ َرىَا زٔ َیا ْز اْلِ ًِ َل ُه ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ َ ٌَّ َبَا بَ ِ َ
رک َة َجا َئ َو َر ُسو ُل اہللٔ َراَ َ ٍْ ٔ ٛ
وٌ الؼَّ ِّٕ ث ُ َّه
وٌ الؼَّ ِّٕ ث ُ َّه َم َشی إلٔ َی الؼَّ ِّٕ َٓ َل َّنا َٗ َضی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل َت ُط َٗا َل ََ ُّیِ ُٜه َّال ٔذی َر َ ٍَ ٛزُ َ
زُ َ
َ
رح ّػا َو ََل َا ٌُ ِس َٗا َل ََبُو َزا ُوز زٔ َیا ْز
رک َة ََىَا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َزا َز َک اہللُ ٔ ِ
َم َشی إلٔ َی الؼَّ ِّٕ َٓ َ٘ا َل َبُو بَ ِ َ
رق َة َوص َُو ابِ ًُ َخا َلةٔ یُوى َُص بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس
اْلِ َ ًِ َل ُه زٔ َیا ُز بِ ًُ ُٓ ََل ٌٔ بِ ًٔ ُ َّ
صع
ومیسنبا مبل،امحد،زاید،رضحتنسحےسرفاتیےہہکاوبرکبہدجسمںیماےسیفتقںیمدالخوہےئہکبجروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فملس روکع ںیم ےھت وت اوہنں ےن فص ےس ےلہپ یہ روکع رکایل رھپ(ایس احتل ںیم) فص یک رطػ ےلچ بج یبن یلص اہللہیلع

فملسامنزےسافرغوہےئگوتآپےنوپاھچمتںیمےسسکےنفصںیمدالخوہےنےسےلہپروکعایکاھتافررھپ لرکفصںیم
اشلم وہا اھت؟ اس رپ اوبرکبہ ےن اہک ںیم ےن آپ ےن رفامای اہلل اعتیل ںیہمت (ابعدت ےک اعمہلم ںیم) شمدی رحص اطع رفامےئ رگم
آدنئہااسیہنرکان

صع
رافی  :ومیسنبا مبل،امحد،زاید،رضحتنسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتسہاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رتسہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 681

موسی بً كلحہ ،حرضت كلحہ بً ًبيس اہلل
راوی  :محنس بً ٛثیر ،اْسائيل ،سناکٰ ،

وسی بِ ًٔ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َل
ْسائ ٔي ُ
ل ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ ُم َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕا ِل ٌَ ِبس ُّٔی َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
ک
رض َک َم ًِ َمزَّ بَی ِ َن َی َسیِ َ
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َج ٌَل َِت بَی ِ َن یَ َسیِ َ
ک ٔم ِث َل ُم َؤ ِّ َ
خة ٔال َّز ِح ٔل ٓ َََل َي ُ ُّ
دمحمنبریثک،ارسالیئ،امسک،ومٰیسنبہحلط،رضحتہحلطنبدیبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہ
ہک بج وت(امنز زپےتھفتق) اےنپاسےنماپالؿیک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب وکیئ ڑکلی رھکےل(ینعی اگڑھ ےل) وت ریتے اسےنم ےس
یسکاکذگراانےھجتھچکاصقنؿہناچنہپےئاگ
رافی  :دمحمنبریثک،ارسالیئ،امسک،ومٰیسنبہحلط،رضحتہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتسہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 682

راوی  :حشً بً ًلی ،حرضت ًلاء

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز َّزا ٔ ًِ ًَ ٚابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
آخةُ الزَّ ِح ٔل ذ ٔ َرا َْ ٓ ََنا ٓ َِو َٗطُ
ئ َٗا َل ٔ َ
نسحنبیلع،رضحتاطعءےنرفامایاپالؿیکیلھچپڑکلیاکیاہھتےکرباربایاسےسھچکزادئوہیتےہ

رافی  :نسحنبیلع،رضحتاطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتسہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 683

راوی  :حشً ًلی ،ابً ىنیرً ،بيساہلل بً ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ى َُنیِر ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ک فٔی َّ
ف َٓنٔ ًِ ثَ َّه
الش َ ٔ
َحبَ ٔة َٓت َ
ل ذَل ٔ َ
اض َو َرائَطُ َوکَا ٌَ َئ ٌَِ ُ
ُوؿ ٍُ بَی ِ َن یَ َسیِطٔ َٓ ُي َؼل ِّی إٔل َِي َضا َوال َّي ُ
خ َد یَ ِو َو ا ِلٌٔي ٔس ََ َم َز بٔا ِل َ ِ
إٔذَا َ َ
َّات َد َذ َصا اْلِ ُ َم َزا ُئ

نسح یلع ،انب ریمن ،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس بج دیع ےک
دؿامنزےکےیلنکلیےوترباھچالےناکمکحرفامےتفہآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےکاسےنمڑھکارکدایاجاتافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسایکسرطػرخرکےکامنززپےتھافرولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپوہےتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااسیرفس
ںیمرکےترگماباحومکںےنایسانبرپرباھچرانھکاایتخررکایلےہ
رافی  :نسحیلع،انبریمن،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتسہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 684

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ بً ًوٌ بً جحٔيہ ،حرضت ابوجحئہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِو ٌٔ بِ ًٔ ََبٔی ُج َح ِي َٔ َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی بٔض ٔ ِه
ِٕ ا ِل ٌَ َيزَة ٔا ِل َنزََِةُ َوا ِل ٔح َنا ُر
بٔا ِل َب ِل َحا ٔ
ئ َوبَی ِ َن یَ َسیِطٔ ًَ َيزَ ْة ُّ
ْص َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن یَ ُن ُّز َخل َ
الو ِض َز َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوا ِل ٌَ ِ َ
صفحنبرمع،ہبعشنبوعؿنب ِدخفبہ،رضحتاوبہفیحجےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحطبء،ںیمامنززپاھیئ،رہظ
یک دف رتعک افر رصعیکدف رتعک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنم اکی ربیھچ یھت ،افر ربیھچ ےکاس رطػ وعرںیتیھب
اجیتیھتافردگےھیھبسگرےتےھت

رافی  :صفحنبرمع،ہبعشنبوعؿنبدِخفبہ،رضحتاوبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجرتسہےکےیلڑکلیہنوہوتزنیمرپریکلچنیھکںیل
ابب  :امنزاکایبؿ
بجرتسہےکےیلڑکلیہنوہوتزنیمرپریکلچنیھکںیل

جلس  :جلس اول

حسیث 685

راوی  :مشسز ،بْش ،بً مٔـل ،اسنٌيل ،بً اميہ ابوًنزو بً محنس بً رحیث ،حرضت ابوہزیزہ

رحیِ ٕث ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ل بِ ًُ َ ُ َم َّي َة َح َّسثَىٔی ََبُو ًَ ِنزٔو بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُ َ
رحیِ ّثا یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ِح ٌَ ِل ت ٔ ِل َ٘ا َئ َو ِجضٔطٔ
َج َّس ُظ ُ َ
ُ
رض ُظ َما َم َّز ََ َما َمطُ
َط ِيئّا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه یَحٔ ِس َٓ ِل َي ِي ٔؼ ِب ًَ ّؼا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه یََ ًِ ُٜم ٌَطُ ًَ ّؼا َٓل َِي ِد ُل ِم َخ ًّلا ث َّه ََل َي ُ ُّ

دسمد،رشب،نبلضفم،اامسلیع،نباہیماوبرمعفنبدمحمنبرحثی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز زپےھ وت اےنپ اسےنم وکیئ زیچ رھک ےل ارگ وکیئ زیچ دایتسب ہن وہ وت (اےنپ اسےنم)
اکیڑکلییہڑھکیرکےلافرارگاسےکاپس ڑکلییھبہنوہوترھپ(زنیمرپدجسہاگہےکاسےنم)اکیطخیہچنیھکےلرھپوجیھب
اسےنمےسسگرےیگاسوکاصقنؿںیہناچنہپےئیگ
رافی  :دسمد،رشب،نبلضفم،الیعمس،نباہیماوبرمعفنبدمحمنبرحثی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجرتسہےکےیلڑکلیہنوہوتزنیمرپریکلچنیھکںیل

جلس  :جلس اول

حسیث 686

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،ابً مسیىی ،سٔياٌ بً اسنٌيل بً اميہ ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َ ُ َم َّي َة ًَ ًِ ََبٔی ُم َح َّنسٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ض َح َّسث َ َيا ًَل ٔ ٌّی َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل َنسٔیىٔ ِّی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
رحیِ ٕث َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی ًُ ِذ َر َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َ٘اس ٔٔه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
رحیِ ٕث ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ُ َ
بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ
ٔیث ا ِل َد ِّم َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ ل َِه ىَحٔ ِس َط ِيئّا َن ُظ ُّس بٔطٔ َص َذا ا ِل َحس َ
َک َحس َ
اٌ
ٔیث َول َِه یَحٔ ِئ إ ٔ ََّل ٔم ًِ َص َذا ا ِل َو ِجطٔ َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ُشٔ َِي َ
ٓ ََذ َ َ

َّ
ات
َرک َسا ًَ ّة ث ُ َّه َٗا َل َما ََ ِحٔ َُى إ ٔ ََّل ََبَا ُم َح َّن ٔس بِ ًَ ًَ ِنز ٕو َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ َٗس َٔو صَاصُ َيا َر ُج ْل َب ٌِ َس َما َم َ
إٔى َّ ُض ِه َی ِد َتل ٔ ُٔ َ
وٌ ٓ ٔيطٔ َٓ َتٔ َ
ل بِ ًُ َ ُ َم َّي َة ٓ ََلل ََب صَ َذا َّ
الظ ِي ُذ ََبَا ُم َح َّن ٕس َحًَّی َو َج َس ُظ ٓ ََشأ َ َلطُ ًَ ِي ُط َٓ َدل ََم ًَل َِيطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس بِ ًَ
إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
رع ّؿا ٔم ِث َل ا ِلض ٔ ََل ٔل َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َسنٔ ٌِت ُم َش َّس ّزا َٗا َل َٗا َل ابِ ًُ
َح ِي َب ٕل ُسئ ٔ َل ًَ ًِ َو ِػ ٕٔ ا ِل َد ِّم َُی ِ َر َم َّزة ٕ َٓ َ٘ا َل َص ََ ٜذا َ ِ
ق َح ِو ّرا
ٕ ا ِل َد َّم َُی ِ َر َمزَّة ٕ َٓ َ٘ا َل َص ََ ٜذا َي ٌِىٔی بٔا ِل ٌَزِ ٔ
َزا ُو َز ا ِل َد ُّم ب ٔ ُّ
اللو ٔل َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس بِ ًَ َح ِي َب ٕل َو َػ َ

َز ِو ّرا ٔم ِث َل ا ِلض ٔ ََل ٔل َي ٌِىٔی ُم ِي ٌَ ٔلّٔا
دمحمنبییحینبافرس،انبدمینی،ایفسؿنباامسلیعنباہیم،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہک(اسےکدعبرافیےن)طخ(ینعیریکلےنچنیھک)فایلدحثیذرکیکایفسؿےتہکںیہہکمہےنوکیئایسیدلیلںیہناپیئسج
ےس اس دحثی وک وبضمط رکںی افر دحثی رصػ ایس دنس ےس رمفی ےہ یلع انب ادملینی ےن ایفسؿ ےس اہک ہک اوبدمحم ےک قلعتم
دحمنیث االتخػ رک ےت ںیہ وت اوھنں ےن وھتڑی دری وسچ رک اہک ہک ےھجم وت اوبدمحم نب رمعف یہ اید ےہ ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک اامسلیع نب
اہیمیکفافتےکدعباکیصخشوکہفںیمآایافراسےنخیشاوبدمحموکالتشایکفہاےسلمےئگاسےناؿےسوساؽایکوتاؿرپطلخ
وہ ایگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح ےس ددعتد رمہبت طخ یک ہی تیفیک ینس ےہ ہک فہ رعاض وہین اچےیہ افر الحؽیک
رطحوہیناچےیہاوبداؤدےتہکںیہہکںیمےندسمدےسانسےہاوھنںےنانبداؤدےکوحاہلےسذرکایکےہہکطخابملیئںیمانچنیھک
اچےیہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،انبدمینی،ایفسؿنبالیعمسنباہیم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجرتسہےکےیلڑکلیہنوہوتزنیمرپریکلچنیھکںیل

جلس  :جلس اول

حسیث 687

راوی ً :بساہلل بً محنس ،سٔياٌ بً ًيييہ

َّ
ْص ٓ ََو َؿ ٍَ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزُّصِز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َٗا َل َرََیِ ُت َ ٔ
َشیکّا َػلی ب ٔ َيا فٔی َج َي َازة ٕ ا ِل ٌَ ِ َ

رض ِت
َٗ َل ِي ُش َو َتطُ بَی ِ َن َی َسیِطٔ َي ٌِىٔی فٔی َ َٔف َ
يـ ٕة َح َ َ

دبع اہلل نب دمحم ،ایفسؿ نب ہنییع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رشکی وک داھکی اوھنں ےن انجزہ ںیم رشتک رکےت وہےئ رصع یک امنز
زپاھیئافراینپوٹیپاےنپاسےنموطبررتسہرھکیلینعیامنزرصعںیم

رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿنبہنییع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنیکرطػرخرکےکامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
افٹنیکرطػرخرکےکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 688

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وہب بً ب٘يہ ،ابً ابی خلًٕ ،بساہلل بً سٌيسً ،ثناٌ ،ابو خالس ،حرضت ابً ًنز

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة َوابِ ًُ ََبٔی َخل َٕٕ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ َح َّسثَ َيا ََبُو َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا

اٌ ي َُؼل ِّی إلٔ َی َبٌٔیر ٕ
ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

امثعؿنبایبہبیش،فبہنبہیقب،انبایبفلخ،دبعاہللنبدیعس،امثعؿ،اوباخدل،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسافٹنیکرطػرخرکےکامنززپھےتیلےھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فبہنبہیقب،انبایبفلخ،دبعاہللنبدیعس،امثعؿ،اوباخدل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجامنززپےھوترتسہوکسکزیچےکاقملبرکے
ابب  :امنزاکایبؿ
بجامنززپےھوترتسہوکسکزیچےکاقملبرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 689

راوی  :محنوز بً خالس ًلی بً ًياغ ،ابوًبيسہ وليس بً کامل ،حرضت م٘ساز بً اسوز

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس ِّ
غ َح َّسثَ َيا ََبُو ًُب َ ِي َس َة ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ کَا ٔم ٕل ًَ ًِ ا ِل ُن َض َّل ٔب بِ ًٔ حُ ِحز ٕ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ًَيَّا ٕ
يضا َٗا َل َما َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی إلٔ َی ًُوز ٕ
ا ِل َب ِض َزان ٔ ِّی ًَ ًِ ُؿ َبا ًَ َة ب ٔ ِيتٔ ا ِلنٔ ِ٘ َساز ٔبِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََب ٔ َ
ِرس َو ََل َي ِؼ ُن ُس َل ُط َػ ِن ّسا
َو ََل ًَ ُنوز ٕ َو ََل َط َح َزة ٕإ ٔ ََّل َج ٌَ َل ُط ًَل َی َحا ٔجبٔطٔ اْلِ َیِ َن ًٔ ََ ِو اْلِ َي َ ٔ

ومحمد نب اخدل یلع نب ایعش ،اوبدیبعہ فدیل نب اکلم ،رضحت دقماد نب اوسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

بجیسکڑکلی،وتسؿایدرتخوکرتسہانبرکامنززپےتھوتاسوکاینپداںیئایابںیئاربفےکاقملبرےتھکدفونںآوھکنںےکدرایمؿ
ہنرےتھک
رافی  :ومحمدنباخدلیلعنبایعش،اوبدیبعہفدیلنباکلم،رضحتدقمادنباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگتفگرکےنفاےلایوسےنفاےلصخشےکےھچیپامنززپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
وگتفگرکےنفاےلایوسےنفاےلصخشےکےھچیپامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 690

راوی ً :بساہلل بً مشلنہٌٗ ،ييیً ،بسالنلک ،بً محنس بً اینًً ،بساہلل بً يٌ٘وب بً اسح ،ٙمحنس بً ٌٛب،
حرضت ًبساہلل بً ًباض

وب بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََّ ًَ ٙن ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ََیِ َن ًَ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َي ٌِ ُ٘ َ
ض ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
رقه ِّٔی َٗا َل ُٗل ُِت َل ُط َي ٌِىٔی ل ٔ ٌُ َن َز بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ا ِل ُ َ

ِٕ ال َّيائ ٔٔه َو ََل ا ِل ُن َت َح ِّس ٔث
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل ُا َؼ ُّلوا َخل َ

دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،دبعاکلمل ،نب دمحم نب انمی ،دبعاہلل نب وقعیب نب ااحسؼ  ،دمحم نب ع  ،،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسصخشےکےھچیپامنزتمزپوھوجوسراہوہایابںیترکراہوہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،دبعاکلمل،نبدمحمنبانمی،دبعاہللنبوقعیبنباقحس،دمحمنبع ،،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتسہےسزندکیوہرکڑھکےوہےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رتسہےسزندکیوہرکڑھکےوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 691

راوی  :محنس بً ػباح بً سٔياًٌ ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،حامس بً یحٌی  ،ابً ْسح ،سٔياٌ ،ػٔواٌ ،بً سليه ،ىآٍ،

جبیر ،حرضت سہيل بً ابی حثنہ

الرس ٔح
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
اٌ ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ح و َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو َحا ٔم ُس بِ ًُ َی ِحٌَی َوابِ ًُ َّ ِ

اٌ بِ ًٔ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ ََبٔی َح ِث َن َة َی ِبلُ ُّ بٔطٔ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َٗالُوا َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َػٔ َِو َ
َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه إلٔ َی ُست ِ َرة ٕ َٓل َِي ِس ٌُ ٔم ِي َضا ََل َي ِ٘ َل ٍِ َّ
الظ ِي َلا ٌُ ًَل َِيطٔ َػ ََل َت ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َواٗ ٔ ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس
اٌ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َس ِض ٕل ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ِو ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َس ِض ٕل ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه ًَ ًِ
ًَ ًِ َػٔ َِو َ
ٕ فٔی إ ٔ ِس َيازٔظ ٔ
ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َوا ِخ ُتل ٔ َ
دمحم نب ابصح نب ایفسؿ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،احدم نبییحی ،انب رسح ،ایفسؿ ،وفصاؿ ،نب میلس ،انعف، ،ریب ،رضحت لیہس نب ایبہمثح
ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئرتسہیکآڑںیمامنززپےھوتاےسرتسہےسرقبیرتوہ
اجاناچےیہاتہکاطیشؿاسیک امنز ہنوتڑےاوبداؤد ےتہکںیہہکاسوکفادقنب دمحمےن رطبقیوفصاؿ ع دمحملہس ع  اہیب ای ع 
دمحم نب لہس ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی ایک ےہ افر ضعب ےن ویں اہک ےہ ع  انعف نب ،ریب ع  لہس نب دعس رہب احؽ
اسیکاانسدںیماالتخػےہ
رافی  :دمحمنبابصح نبایفسؿ،امثعؿنبایبہبیش،احدمنبییحی،انبرسح،ایفسؿ،وفصاؿ،نبمیلس،انعف،،ریب،رضحتلیہسنب
ایبہمثح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتسہےسزندکیوہرکڑھکےوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 692

راوی ٌٗ :ييیً ،بسالٌزیز بً ابی حازو ،حرضت سہل بً سٌس

اٌ بَی ِ َن َم َ٘او ٔ ال َّي ٔي ِّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َوال ُّئ َِيل ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ََبٔی َحازٔو ٕ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی ًَ ًِ َس ِض ٕل َٗا َل َوک َ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوبَی ِ َن ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة َم َن ُّز ًَ ِيز ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ا ِل َدبَرُ لٔل ُّئ َِيل ٔ ِّی
یبنعق،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعسےسرفاتیےہہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس یکاجےئایقؾ افر ہلبق(ینعیدجسہ
نف
اگہ)ےکدرایمؿاکیرکبیےکسگرےنےکالقئہگجریتہیھتاوبداؤدےتہکںیہہکدحثیےکاافلظ بلیےکںیہ
رافی  :یبنعق،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئامنزےکاسےنمےسسگرےوتاےسرفکدانیاچی
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئامنزےکاسےنمےسسگرےوتاےسرفکدانیاچی

جلس  :جلس اول

حسیث 693

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،زیس بً اسلهً ،بسالزحنً بً ابی سٌيس ،حرضت ابوسٌيس خسری

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ

اس َت َلا ََ َٓإ ٔ ٌِ ََبَی
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ک َ َ
اٌ ََ َح ُس ُِ ٛه ي َُؼل ِّی ٓ َََل َی َس َِ ََ َح ّسا یَ ُن ُّز بَی ِ َن َی َسیِطٔ َو ِل َي ِس َرَِ ُظ َما ِ
اٌ
َٓ ِل ُي َ٘ات ٔ ِل ُط َٓإٔى َّ َنا ص َُو َط ِي َل ْ
یبنعق،امکل،زدینباملس،دبعارلنمحنبایبدیعس،رضحتاوبدیعس یریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رف امایبجمتںیمےسوکیئصخشامنززپھراہوہ وتیسکوک اےنپاسےنمےسہنسگرےندےافراہجںکتنکمموہ اےسرفےکارگفہ ہن
امےنوتاسےساتقؽرکےویکہکنفہاطیشؿےہ
رافی  :یبنعق،امکل،زدینباملس،دبعارلنمحنبایبدیعس،رضحتاوبدیعس یری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئامنزےکاسےنمےسسگرےوتاےسرفکدانیاچی

جلس  :جلس اول

حسیث 694

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابوخالس ،ابً ًحَلٌ ،زیس بً اسلهً ،بسالزحنً بً ابی سٌيس ،حرضت ابوسٌيس خسری

ئ َح َّسثَ َيا ََبُو َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ

ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه َٓ ِل ُي َؼلِّ إلٔ َی ُست ِ َرة ٕ َو ِل َي ِس ٌُ ٔم ِي َضا ث ُ َّه َس َ
اَ ٚم ٌِ َيا ُظ

دمحم نب العء ،اوباخدل ،انب الجعؿ ،زدی نب املس ،دبعارلنمح نب ایب دیعس ،رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن
رفامایبجمتںیمےس وکیئامنززپےھوترتسہیکآڑںیمزپےھافراسےکرقبیرتڑھکاوہاسےکدعباسہقبوہفمؾفایلدحثیایبؿ
یک
رافی  :دمحمنبالعء،اوباخدل،انبالجعؿ،زدینباملس،دبعارلنمحنبایبدیعس،رضحتاوبدیعس یری

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

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئامنزےکاسےنمےسسگرےوتاےسرفکدانیاچی

جلس  :جلس اول

حسیث 695

راوی  :احنس بً ابی ْسیخ ،ابواحنس ،مرسہ بً مٌبس ،حرضت ابوًبيس

َّ
ِم َل٘ٔي ُت ُط بٔا ِلُٜو َٓ ٔة َٗا َل
ْسیِ ٕخ الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ََبُو ََ ِح َن َس الزُّبَی ِر ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا َم َ َّ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُ َ
رسةُ بِ ًُ َم ٌِ َب ٕس الل ِد ٔ ُّ
َّ
َ
َ
َ َ
َف َّزنٔی ث ُ َّه َٗا َل
َح َّسثىٔی َبُو ًُب َ ِي ٕس َحا ٔج ُب ُسل ِ ََامی ٌَ َٗا َل َرَیِ ُت ًَ َلا َئ بِ ًَ َزیِ ٕس الل ِيثٔ َّی َٗائ ّٔنا ي َُؼل ِّی ٓ ََذ َص ِب ُت َ ُم ُّز بَی ِ َن َی َسیِطٔ َ َ

اس َت َلا ََ ٔم ِيِ ُٜه ََ ٌِ ََل یَ ُحو َل بَ ِي َي ُط َوبَی ِ َن
َح َّسثَىٔی ََبُو َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ُّٔی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ِ
ٗ ٔ ِب َلتٔطٔ ََ َح ْس َٓل َِئ ٌَِ ِل
ادمح نب ایب رسجی ،اوبادمح ،رسمہ نب دبعم ،رضحت اوبدیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم بیععاء نب سید ،یثی وک ڑھکے وہےئ امنز زپےتھ
وہےئ داھکی ںیم اؿ ےک اسےنم ےس سگرےن اگل وت اوھنں ےن ےھجم امھگدای رھپ (امنز ےک دعب) رفامای ھجم ےس اوبدیعس  یری ےن دحثی
ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وج صخش مت ںیم ےس ہیرک ےکسہک یسک وک اےنپ افر دجسہ اگہ ےک درایمؿ ےس ہن
سگرےندےوتااسیرضفررکے
رافی  :ادمحنبایبرسجی،اوبادمح،رسمہنبدبعم،رضحتاوبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئامنزےکاسےنمےسسگرےوتاےسرفکدانیاچی

جلس  :جلس اول

حسیث 696

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،سلامیٌ ،مِیرہ ،حنيس ،ابً ہَلل ،حرضت حنيس بً بَلل ابوػالح

ک
َح َّسثَ َيا ُمو َسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ص ََٔل ٕل َٗا َل َٗا َل ََبُو َػال ٔ ٕح َ ُ َح ِّسث ُ َ
اٌ َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَ َّنا َرََیِ ُت ٔم ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َو َسنٔ ٌِ ُتطُ ٔم ِيطُ َز َخ َل ََبُو َسٌٔي ٕس ًَل َی َم ِز َو َ

َحظ ٔ َٓإ ٔ ٌِ ََبَی َٓ ِل ُي َ٘ات ٔ ِل ُط
ض َٓأ َ َرا َز ََ َح ْس ََ ٌِ َی ِح َت َاز بَی ِ َن َی َسیِطٔ َٓل َِي ِس َٓ ٍِ فٔی ى َ ِ ٔ
َي ُ٘و ُل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه إلٔ َی َط ِي ٕئ َي ِشتُرُ ُظ ٔم ًِ ال َّيا ٔ
الظ ِي َلا ٌُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ُسِٔيا ٌُ َّ
َٓإٔىَّنا ص َُو َّ
ل َیت ََب ِدتَرُ بَی ِ َن َی َس َّی َوََىَا َ ُ َػل ِّی َٓأ َ ِم َي ٌُطُ َویَ ُن ُّز َّ
ٔيٕ
الث ِور ُّٔی َی ُن ُّز ال َّز ُج ُ
الـٌ ُ
َ
َ

ٓ َََل ََ ِم َي ٌُ ُط
ومیسنباامسلیع،امیلسؿ،ریغمہ،دیمح،انبالہؽ،رضحتدیمحنبالبؽاوباصحلےسرفاتیرکےتںیہہکاوبدیعسرمداؿےکاپس
ےئگ افر اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہے انس ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش رتسہ یک آڑ ںیم امنز
زپےھ افر وکیئ صخش اس ےک اسےنم ےس سگران اچےہ وت اس ےک ہنیس رپ امرے افر ارگ فہ بت یھب ہن امےن وت اس ےس زلے ویکہکن فہ
اطیشؿےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امیلسؿ،ریغمہ،دیمح،انبالہؽ،رضحتدیمحنبالبؽاوباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیےکاسےنمےسسگرےنیکاممتعن
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسسگرےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 697

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابی نرضً ،نز بً ًبيساہلل ،برس بً سٌيس

رس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ََ ٌَّ َزیِ َس بِ ًَ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ َّی ََ ِر َس َل ُط
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی ال َّي ِ ٔ
رض َم ِول َی ًُ َن َز بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ بُ ِ ٔ
إلٔ َی ََبٔی ُج َض ِي ٕه َي ِشأَلُ ُط َماذَا َسنٔ ٍَ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِّ
ار بَی ِ َن َی َس ِی ا ِل ُن َؼل ِّی َٓ َ٘ا َل ََبُو ُج َض ِي ٕه َٗا َل
ٕ ََ ِر َبٌٔی َن َخی ِ ْر َل ُط ٔم ًِ ََ ٌِ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِو َي ٌِ َل ُه ا ِل َن ُّار بَی ِ َن یَ َس ِی ا ِل ُن َؼل ِّی َماذَا ًَل َِيطٔ َلک َ َ
اٌ ََ ٌِ َي٘ ٔ َ
رض ََل ََ ِزرٔی َٗا َل ََ ِر َبٌٔی َن یَ ِو ّما ََ ِو َط ِض ّزا ََ ِو َس َي ّة
َی ُن َّز بَی ِ َن َی َسیِطٔ َٗا َل ََبُو ال َّي ِ ٔ
لجِہی

یبنعق ،امکل،ایب رضن،رمعنبدیبعاہلل،رسبنبدیعسےسرفاتیےہہکزدینباخدلینہجےناؿوکاوبا مےکاپسہیولعمؾرکےن
ےک ےیل اجیھب ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس صخش ےک قلعتم ایک رفامای ےہ وج امنزی ےکاسےنم ےس سگرے؟ اوبمیہج
ےناہکہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایارگامنزیےکاسےنمےسسگرےنفاالہیاجؿےلہکاسرپاساکایکانگہوہاگوت
فہ امنزی ےک اسےنم ےس سگرےن ےک اقمہلب ںیم اچسیل دؿ ڑھکا رانہ رتہب ےھجمس اوبارضنل ےتہک ںیہ ہک ےھجم اید ںیہن ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناچسیلدؿاہکایاچسیلےنیہمایاچسیلاسؽ
رافی  :یبنعق،امکل،ایبرضن،رمعنبدیبعاہلل،رسبنبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکزیچےکاسےنمسگرےنےسامنزوٹٹاجیتےہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
سکزیچےکاسےنمسگرےنےسامنزوٹٹاجیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 698

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،بسالشَلو ،بً ملہز ،ابً ٛثیر ،سلامیٌ بً مِیرہ ،حرضت ابوذر

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس َّ
الش ََلو ٔبِ ًُ ُم َلضَّز ٕ َوابِ ًُ َٛثٔیر ٕا ِل َن ٌِى َی ََ ٌَّ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًَ ا ِل ُنِٔی َرة ََٔ ِخب َ َرص ُِه
ًَ ًِ ُح َن ِي ٔس بِ ًٔ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ ََبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َحٔ ِْؽ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِ٘ َل ٍُ

ار َوا ِلکَل ُِب
آخة ٔالزَّ ِح ٔل ا ِل ٔح َن ُ
َػ ََل َة ال َّز ُج ٔل َو َٗا َل ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ َٗا َل ََبُو ذ ٓ َٕر َي ِ٘ َل ٍُ َػ ََل َة الزَّ ُج ٔل إٔذَا ل َِه یَ ًِ ُٜبَی ِ َن َی َسیِطٔ َٗ ِي ُس ٔ َ
ف ٔم ًِ اْلِ َبِ َي ٔف َٓ َ٘ا َل َیا ابِ ًَ ََخٔی َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
اْلِ َ ِس َوزُ َوا ِل َن ِزََةُ َٓ ُ٘ل ُِت َما بَا ُل اْلِ َ ِس َوز ٔ ٔم ًِ اْلِ َ ِح َنز ٔ ٔم ًِ اْلِ َ ِػ َ ٔ
اٌ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٛنا َسأ َ ِل َتىٔی َٓ َ٘ا َل ا ِلکَل ُِب اْلِ َ ِس َو ُز َط ِي َل ْ

صفحنبرمع،ہبعش،دبعاالسلؾ،نبرہطم،انبریثک،امیلسؿنبریغمہ،رضحتاوبذرےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای آدیم یک امنز وٹٹ اجیت ےہ ہکبج اس ےک اسےنم وکیئ زیچ اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب ہن وہ افر اس ےک اسےنم ےس
دگاھ ،اکال اتک افر وعرت سگر اجےئ ںیم ےن اہک اکےل رگن یک ایک وصختیص ےہ؟ ارگ فہ رسخ زرد ای دیفس وہ وت شیک ےہ؟ رفامای اے
ےجیتھب وج ابت مت ےن ھجم ےس وپیھچ ےہ فیہ ابت ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپیھچ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاھتہکاکالاتکاطیشؿوہاتےہ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دبعاالسلؾ،نبرہطم،انبریثک،امیلسؿنبریغمہ،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکزیچےکاسےنمسگرےنےسامنزوٹٹاجیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 699

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہٗ ،تازہ ،جابز بً زیس ،حرضت ابً ًباض

ض َرٓ ٌََ ُط ُط ٌِ َب ُة
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ َزیِ ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ٔيس َوصٔظَ ْاو َوصَ َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَل َی
َٗا َل َي ِ٘ َل ٍُ الؼَّ ََل َة ا ِل َن ِزََةُ ا ِل َحائ ُٔف َوا ِلکَل ُِب َٗا َل ََب ُو َزا ُوز َو َٗ َٔ ُط َسٌ ْ
ض
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
دسمد ،ییحی ،ہبعش ،اتقدہ ،اجرب نب زدی ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ (ہبعش ےن اےس رموفاع رفاتی ایک ےہ) ہک ابغل وعرت افر
ےتک (اکامنزی ےک اسےنم ےس سگران اس یک امنز وک) وتڑ داتی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دیعس اشہؾ افر امہؾ ےن ربفاتی اتقدہ وباہطس
اجربنبزدیاسوکرضحتانبابعسرپوموقػایکےہ
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اتقدہ،اجربنبزدی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکزیچےکاسےنمسگرےنےسامنزوٹٹاجیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 700

راوی  :محنس بً اسناًيل ،بىی ہاطه ،مٌاذ ،حرضت ابً ًباض

ض
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ْص ُّی َح َّسثَ َيا ُم ٌَا ْذ َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َم ِول َی بَىٔی صَا ٔط ٕه ا ِل َب ِ ٔ
َٗا َل ََ ِح َشبُطُ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه إلٔ َی َُی ِر ٔ ُست ِ َرة ٕ َٓإٔىَّطُ َي ِ٘ َل ٍُ َػ ََل َت ُط ا ِلکَل ُِب
َوا ِل ٔح َنا ُر َوا ِلد ٔ ِيزٔیزُ َوا ِل َي ُضوز ٔ ُّی َوا ِل َن ُحوس ُّٔی َوا ِل َن ِزََةُ َویُ ِحز ٔ ُئ ًَ ِي ُط إٔذَا َم ُّزوا بَی ِ َن َی َسیِطٔ ًَل َی َٗ ِذ َٓ ٕة ب ٔ َح َحز ٕ

دمحمنباامسلیع،ینباہمش،اعمذ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہرکعہمےنایبؿایکہکریماایخؽےہہکانبابعسےنرموفاعایبؿ
ایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکیئرتسہےکریغبامنززپےھوتےتکدگےھ،وسروہیدی،وجمیسافروعرت
(اکاسےکاسےنمےسسگران)اسیکامنزوکوتڑداتیےہاہتبلارگہیزیچںیاکیےکنیھپوہےئڈےلیھیکزدےسرپےوہرکلکناجںیئ وت
امنزوہاجےئیگ
رافی  :دمحمنباامسلیع،ینباہمش،اعمذ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکزیچےکاسےنمسگرےنےسامنزوٹٹاجیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 701

راوی  :محنس بً سلامیٌ ،وٛيٍ ،سٌيس بً ًبسالٌزیز ،حرضت یزیس بً ىنزاٌ

اٌ
اٌ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ َم ِول َی َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ى ٔ ِن َز َ
یس بِ ًٔ ى ٔ ِن َز َ
َٗا َل َرََیِ ُت َر ُج َّل بٔتَبُو َک ُم ِ٘ ٌَ ّسا َٓ َ٘ا َل َم َز ِر ُت بَی ِ َن َی َس ِی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََى َا ًَل َی ح َٔنارٕ َوص َُو ي َُؼل ِّی َٓ َ٘ا َل
َّ
الل ُض َّه اٗ َِل ٍِ ََثَ َز ُظ ٓ ََنا َمظَ ِي ُت ًَل َِي َضا َب ٌِ ُس

دمحمنبامیلسؿ،فعیک،دیعسنبدبعازعلسی،رضحتسیدینبرمناؿےسرفاتیےہہکںیمےناکیصخشوکوبتکںیمداھکیوجل ُیحِا
اھتاساکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھرےہےھتںیماکیدگےھرپوسارآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اسےنمےسسگراآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اےاہللاسےکاپؤںاکٹدےافررھپںیماسےکدعب لںیہناکس
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،دیعسنبدبعازعلسی،رضحتسیدینبرمناؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکزیچےکاسےنمسگرےنےسامنزوٹٹاجیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 702

راوی ٛ :ثیر بً ًبيس ،ابوحيوہ ،حرضت سٌيس

َح َّسثَ َيا َٛثٔیرُ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َي ٌِىٔی ا ِل َن ِذحٔطٔ َّی َح َّسث َ َيا ََبُو َح ِي َو َة ًَ ًِ َسٌٔي ٕس بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َزا َز َٗا َل َٗ َل ٍَ َػ ََل َت َيا َٗ َل ٍَ اہللُ
ََثَ َز ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ََبُو ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٗ َل ٍَ َػ ََل َت َيا

ریثکنبدیبع،اوبویحہ،رضحتدیعسےسیھبدنسافانتمایسرطحرمفیےہاسںیم اانتااضہفےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای اس ےن امہری امنز وک اکٹ دای ےہ اہلل اس ےک اپؤں اکٹ دے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس اوبرہسم ےن دیعس ےس رفاتی رکےت
وہےئ،قَ َػ َد َ َ
َص َ َب،اہکےہ
رافی  :ریثکنبدیبع،اوبویحہ،رضحتدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکزیچےکاسےنمسگرےنےسامنزوٹٹاجیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 703

راوی  :احنس بً سٌيس ،سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،مٌاویہ ،سٌيس بً ُزواٌ ،حرضت ُزواٌ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی ح و َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ُم ٌَاو ٔ َی ُة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ

ک َحسٔی ّثا ٓ َََل تُ َح ِّس ِث
اٌ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط ىَزَ َل بٔتَبُو َک َوص َُو َح ٌّاد َٓإٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُج ٕل ُم ِ٘ ٌَ ٕس ٓ ََشأ َ َل ُط ًَ ًِ ََ ِمزٔظ ٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط َسأ ُ َح ِّسث ُ َ
َُزِ َو َ
وک إلٔ َی ى َ ِد َل ٕة َٓ َ٘ا َل َص ٔذظ ٔٗ ٔ ِب َلت ُ َيا ث ُ َّه َػلَّی إ ٔل َِي َضا َٓأَٗ َِبل ُِت
بٔطٔ َما َسنٔ ٌِ َت ََنِّی و ٌَّی إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَزَ َل بٔتَبُ َ
َوََىَا ُ ََُل ْو ََ ِس َعی َحًَّی َم َز ِر ُت بَ ِي َي ُط َوبَ ِي َي َضا َٓ َ٘ا َل َٗ َل ٍَ َػ ََل َت َيا َٗ َل ٍَ اہللُ ََثَ َز ُظ ٓ ََنا ٗ ُِن ُت ًَل َِي َضا إلٔ َی یَ ِومٔی َص َذا
ادمحنبدیعس،امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اعمفہی،دیعسنبزغفاؿ،رضحتزغفاؿےسرفاتیےہہکفہاقمؾوبتکںیمارتے
فہجحےکارادہےسےلکنوہےئےھتاوھنںےناکیصخشوکداھکیوجاجنلاھتاوھنںےناسےساسےکقلعتمدرایتفایکاسےناہک
ںیم مت وک اکی ابت اتبات وہں نکیل مت اس ابت وک اس فتق کتایبؿ ہن رکان بج کت ںیم زدنہ وہں (فہ ابت ہی ےہ ہک) روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾوبتکرپاکیدرتخےکاپسارتےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیامہراہلبقےہ(افرہیہہک
رک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکرطػرخرکےکامنززپینھرشفعرکدی،ںیمہچباھتںیمڈفراتوہاآایافرآپیلصاہلل
ہیلع فآہلفملسےکافردرتخےکدرایمؿےسوہاتوہالکنایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےنامہریامنزاکٹدیاہلل
اسےکدقؾاکٹدےسباسدؿےسںیماےنپاپؤںرپڑھکاہنوہاکس
رافی  :ادمحنبدیعس،امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اعمفہی،دیعسنبزغفاؿ،رضحتزغفاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکرتسہدتقمویںاکرتسہےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾاکرتسہدتقمویںاکرتسہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 704

ًيسی بً یوىص ،ہظاو بً ُازً ،نزو بً طٌيب ،حرضت ًبساہلل بً ًنز وبً الٌاؾ
راوی  :مشسزٰ ،

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ا ِل َِازٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َص َب ِل َيا َم ٍَ
رض ِت الؼَّ ََلةُ َي ٌِىٔی ٓ ََؼلَّی إلٔ َی ٔج َسا ٕر ٓ ََّات َد َذ ُظ ٗ ٔ ِب َل ّة َوى َ ِح ًُ َخ ِل َٔ ُط
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ثَي ٔ َّيةٔ ََذ ٔ َ
َاخ َٓ َح َ َ
َٓ َحائ َ ِت بَ ِض َن ْة َت ُن ُّز بَی ِ َن َی َسیِطٔ ٓ ََنا َزا َل یُ َسارٔئ ُ َضا َحًَّی ل ََؼ َ ٙبَ ِل َيطُ بٔا ِلحٔ َسارٔ َو َم َّز ِت ٔم ًِ َو َرائٔطٔ ََ ِو ََ ٛنا َٗا َل ُم َش َّس ْز
دسمدٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب اغز ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتاذارخیکاھگیٹےسارتےامنزاکفتقوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیدویاروکہلبقانبایافراسیک
رطػرخرکےکامنززپیھافرمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپ(امنززپھرےہےھت)اےنتںیماکیوچاپہیآایوجآپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمےسسگرےناگلرگمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکرفےکرےہاہیںکتہکآپیلص اہللہیلعفآہل
فملسےناےنپمکشابمرکوکدویارےساگلدای(اتہکفہسگرہنےکس)آرخاکرفہےھچیپےسالچایگ
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنباغز،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾاکرتسہدتقمویںاکرتسہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 705

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،نزو بً مزہ ،یحٌی بً جزار ،حرضت ابً ًباض

ض ََ ٌَّ
رح ٕب َو َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َحزَّارٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ َّبا ٕ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
اٌ ي َُؼل ِّی ٓ ََذ َص َب َج ِس ْی یَ ُن ُّز بَی ِ َن َی َسیِطٔ َٓ َح ٌَ َل َی َّت٘ٔيطٔ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

امیلسؿ نب رحب ،صفح نب رمع ،ہبعش ،رمعف نب رمہ ،ییحی نب زجار ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسامنززپھرےہےھتاےنتںیماکیرکبیاکہچبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمےسسگررکاجےناگلرگمآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساسوک(سگرےنےس)رفےکرےہ
رافی  :امیلسؿنبرحب،صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،ییحینبزجار،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیےکاسےنمےسوعرتسگراندسفمولصةںیہن
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسوعرتسگراندسفمولصةںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 706

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌبہ ،سٌس بً ابزاہيه ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُِ ٛي ُت بَی ِ َن َی َس ِی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاصٔ َ
يه ًَ ًِ ُ ِ

رک بِ ًُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوبَی ِ َن ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة َٗا َل ُط ٌِ َب ُة ََ ِح َشبُ َضا َٗال َِت َوََىَا َحائ ْٔف َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ الزُّصِز ٔ ُّی َو ًَ َلائْ َوََبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة َوإٔبِ َزاصٔي ُه ًَ ًِ
رعا ُک بِ ًُ َمال ٔ ٕک َوََبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ َو َتنٔي ُه بِ ًُ َسل ََن َة ک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ ُ ِ
َحٔ ِٕؽ َوصٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
رع َو َة َو ٔ َ

َکوا َوََىَا
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َوََبُو ُّ
رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة َوا ِل َ٘ا ٔس ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َوََبُو َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ل َِه َی ِذ ُ ُ
الـ َهی ًَ ًِ َم ِ ُ
َحائ ْٔف
ملسمنباربامیہ،ہبعش،دعسنباربامیہ،رعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسافرہلبقےکدرایمؿ
یھت ہبعشےتہکںیہریماایخؽےہرضحتاعہشئےنہییھبرفامایاھتہکںیماح ہضئیھتاوبداؤدےتہکںیہہکاسوکزرہی،اطعء،اوبرکب
نب صفح ،اشہؾ نب رعفة ،رعاؼ نب امکل ،اوباالوسد افر میمت نب ہملس بس یہ ےن وباہطس رع فة ،اربا میہ ےن وباہطس اوسد ،اوب ایحضل
ےن وباہطس رسمفؼ افر اقمس نب دمحم افر اوبہملس ےن الب فاہطس رضحت اعہشئ ےس رفاتی ایک ےہ نکیل یسک ےن یھب رضحت اعہشئ اک ہی
وقؽہکںیماحہضئیھت،ذرکںیہنایک
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،دعسنباربامیہ،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسوعرتسگراندسفمولصةںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 707

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،ہظاو ،بً رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
رع َو َة ًَ ًِ ُ ِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َّ
غ َّال ٔذی َی ِز ُٗ ُس ًَل َِيطٔ َحًَّی إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ
فا ٔ
کَ َ
اٌ ي َُؼل ِّی َػ ََل َت ُط ٔم ًِ الل ِي ٔل َوه ٔ َی ُم ٌِتَر َٔؿ ْة بَ ِي َي ُط َوبَی ِ َن ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة َراٗ ٔ َس ْة ًَل َی ا ِل ٔ َ
یُوت َٔز ََ ِي َ٘وَ َضا َٓأ َ ِو َت َز ِت
ادمح نب ویسن ،زریہ ،اشہؾ ،نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رات یک امنز زپےتھ
ےھت افر ںیم اس رتسب رپ سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےت ےھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ یٹیل
ریتہیھت بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتزپےنھاکارادہرفامےتوتےھجمیھباگجدےتیافرںیمیھبفرتزپیتھ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اشہؾ،نبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسوعرتسگراندسفمولصةںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 708

راوی  :مشسز ،یحٌی ً ،بيساہلل ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ا ِل َ٘اس َٔه یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت بٔئ َِش َنا ًَ َس ِلت ُُنوىَا بٔا ِل ٔح َنارٔ

َوا ِلکَل ِٔب َل َ٘ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ ي َُؼل ِّی َوََىَا ُم ٌِتَر َٔؿ ْة بَی ِ َن َی َسیِطٔ َٓإٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ َي ِش ُح َس ُ ََنزَ رٔ ِجلٔی ٓ ََـ َن ِنت َُضا إلٔ َ َّی ث ُ َّه َي ِش ُح ُس

دسمد ،ییحی ،دیبع اہلل ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ اوھنں ےن رفامای مت ےن ربا ایک وج ںیمہ ےتک افر دگےھ ےک اسمفی رک دای ںیم ےن
داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےتھ ےھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم یٹیل ریتہ یھت بج آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسدجسہںیماجےتوتریمااپؤںالہرکااشرہرکےتںیماےنپاپؤںڑیکسیتیلافرآپدجسہںیمےلچاجےت
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسوعرتسگراندسفمولصةںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 709

راوی ً :اػه بً نرض ،مٌتنزً ،بيساہلل ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ًائظہ

رض ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا
َح َّسثَ َيا ًَ ٔ
رض َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َح َّسث َ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ ًِ ََبٔی ال َّي ِ ٔ
اػ ُه بِ ًُ ال َّي ِ ٔ

َٗال َِت ُِ ٛي ُت ََ ُٛو ٌُ ىَائ َٔن ّة َورٔ ِج ََل َی بَی ِ َن یَ َس ِی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َٓإٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ
َض َب رٔ ِجل َ َّی َٓ َ٘ َب ِـ ُت ُض َنا ٓ ََش َح َس
َي ِش ُح َس َ َ
اعمصنبرضن ،رمتعم،دیبعاہلل ،اوبہملس نبدبعارلنمح ،رضحتاعہشئ ےسرفاتی ےہںیم وسیئوہیئوہیت یھتافرریمےاپؤںآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وہےت ےھت درآاحنہکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز زپھ رےہ وہےت ےھت بج آپ
دجسمںیماجےتوتریمےاپؤںرپ(اہھت)امرےتںیماےنپاپؤںڑیکسیتیلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیمےلچاجےت
رافی  :اعمصنبرضن،رمتعم،دیبعاہلل،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسوعرتسگراندسفمولصةںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 710

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً بْشٌٗ ،ييیً ،بسالٌزیز ،ابً محنس ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ ح َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ
ُم َح َّن ٕس َو َص َذا َل ِٔ ُوطُ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا َٗال َِت ُِ ٛي ُت ََى َ ُاو َوََىَا ُم ٌِتَر َٔؿ ْة فٔی ٗ ٔ ِب َل ٔة َر ُسو ٔل اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُي َؼل ِّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََىَا ََ َما َم ُط إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ یُوت َٔز َزا َز ًُ ِث َنا ٌُ ُ ََنزَنٔی ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا
َٓ َ٘ا َل َت َي َّه ِی
امثعؿنب ایبہبیش،دمحمنبرشب،یبنعق،دبعازعلسی،انبدمحم،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکںیموسیتیھتافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکہلبقیکتمسںیمیٹیلریتہیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپےتھافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآےگوہیت
یھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتاکارادہرفامےتوتےھجماےنھٹاکااشرہرفامےتہکاھٹاجؤ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،یبنعق،دبعازعلسی،انبدمحم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیےکاسےنمےسدگاھسگراجےئوتامنزںیہنوٹیتٹ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسدگاھسگراجےئوتامنزںیہنوٹیتٹ

جلس  :جلس اول

حسیث 711

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہیرً ،بيساہلل بً ًبساہلل ،حرضت ابً ًباض

ض َٗا َل ٔجئ ُِت
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ض َٗا َل
ًَل َی ح َٔنا ٕر ح و َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض بٔنٔىّی
ََٗ َِبل ُِت َراّ ٔ ٛبا ًَل َی ََ َتا ٌٕ َوََىَا یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َٗ ِس ىَا َصزِ ُت ٔاَل ِحت ََٔل َو َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی بٔال َّيا ٔ
ک ََ َح ْس َٗا َل ََبُو َزا ُوز
رک ذَل ٔ َ
ٓ ََن َز ِر ُت بَی ِ َن َی َس ِی َب ٌِ ٔف الؼَّ ِّٕ َٓ َيزَ ِل ُت َٓأ َ ِر َسل ُِت اْلِ َ َت َ
اٌ َت ِز َت ٍُ َو َز َخل ُِت فٔی الؼَّ ِّٕ َٓل َِه یُ ِي ٔ ِ
ک َوا ٔس ٌّا إٔذَا َٗا َم ِت الؼَّ ََلةُ
َو َص َذا َلٔ ُِى ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ِّی َوص َُو ََ َت ُّه َٗا َل َمال ٔ ْک َوََىَا ََ َری ذَل ٔ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زریہ ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہہک ںیم اکی دگیھ رپ وسار وہ رک
آایہکبجںیمرقبیالبِلووغ اھت آپیلصاہلل ہیلعفآہل فملس ینمںیمامنززپاھرےہےھتںیمضعبفصےکاسےنم ےسسگررکدگیھ
رپےسارتاافروھچ ڑدایفہرچیتریہافرںیمفصںیمرشکیوہایگافریسکےنھجمرپااکنرںیہنایک اوبداؤدےتہکںیہہکہیاافلظیبنعق

ےکںیہافرلمکمںیہاامؾامکلرفامےتںیہہکامنزڑھکیوہےنےکفتقںیماسوکاجزئاتھجمسوہں
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زریہ،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسدگاھسگراجےئوتامنزںیہنوٹیتٹ

جلس  :جلس اول

حسیث 712

راوی  :مشسز ،ابوًواىہ ،ميؼور ،حٜه ،یحٌی بً جزار ،ابوا لؼہباء

اَکىَا َما َي ِ٘ َل ٍُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ا ِل َحٔ َٜه ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َحزَّارٔ ًَ ًِ ََبٔی الؼَّ ِض َبا ٔ
ئ َٗا َل َت َذ َ ِ

ض َٓ َ٘ا َل ٔجئ ُِت ََىَا َوُ ََُل ْو ٔم ًِ بَىٔی ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ًَل َی ح َٔنارٕ َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الؼَّ ََل َة ً ٔ ِي َس ابِ ًٔ ًَ َّبا ٕ
ي َُؼل ِّی َٓ َيزَ َل َوىَزَ ِل ُت َو َت َز َِ ٛيا ا ِل ٔح َن َار ََ َم َاو الؼَّ ِّٕ ٓ ََنا بَ َاَل ُظ َو َجائ َ ِت َجارٔیَ َتا ٌٔ ٔم ًِ بَىٔی ًَ ِبسٔ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ٓ ََس َخ َل َتا بَی ِ َن
ک
الؼَّ ِّٕ ٓ ََنا بَال َی ذَل ٔ َ

دسمد ،اوبوعاہن ،وصنمر ،مکح ،ییحی نب زجار ،اوبا ابہصلء ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت انب ابعس ےک اپس اؿ زیچفں اک ذرک رک
رےہےھتس ےسامنزوٹٹاجیتےہ رضحتانبابعسےنرفامایاکیرمہبتںیمافرینب دبعابلطملاکزلاکاکیدگےھرپوساروہ
رکآےئاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھرےہےھت مہدفونںدگےھےسارتےافراےسفصےکآےگوھچڑدای
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوکیئرپفاہہنیکاس ےک دعبینبدبعابلطملیکدفزلایکںآںیئ افرفص ےکدرایمؿ ےس سگرںیئگ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکیھبرپفاہںیہنیک
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،وصنمر،مکح،ییحینبزجار،اوباابہصلء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےسدگاھسگراجےئوتامنزںیہنوٹیتٹ

جلس  :جلس اول

حسیث 713

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،زاؤز بً مِخا ،ٚجزیز ،ميؼور

فیَاب ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو َزا ُوزُ بِ ًُ ٔم ِ َ
ِخا ٕ ٚا ِل ٔ ِ
َف ََ بَ ِي َي ُض َنا َو َٗا َل َزا ُوزُ َٓ َيزَ ََ إ ٔ ِح َساص َُنا ًَ ًِ
َٓ َحائ َ ِت َجارٔ َی َتا ٌٔ ٔم ًِ بَىٔی ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ا ِٗت َ َت َل َتا َٓأ َ َخ َذص َُنا َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ ٓ َ َّ

ک
خی ٓ ََنا بَال َی ذَل ٔ َ
اْلِ ُ ِ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،داؤد نب رخماؼ ،رجری ،وصنمر ےس اس ہقب دنس ےک اسھت اس دحثی ںیم ویں ذموکر ےہ ہک ینب دبعابلطمل یک دف
زلایکںزلیتوہیئآںیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںوکڑکایل(اکیرفاتیںیمویںےہاؿوکاکیدفرسےےساگل
رکدای)افررھپھچکرپفاہہنیک
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،داؤدنبرخماؼ،رجری،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیےکاسےنمےساتکذگراجےئوتامنزںیہنوٹیتٹ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکاسےنمےساتکذگراجےئوتامنزںیہنوٹیتٹ

جلس  :جلس اول

حسیث 714

راوی ً :بسالنلک بً طٌيب بً ليث ،یحٌی بً ایوب ،محنس بً ًنز بً ًلیٓ ،ـل بً ًباض

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِي ٔب بِ ًٔ َّ
وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ
الل ِيثٔ َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َج ِّسی ًَ ًِ َی ِحٌ َی بِ ًٔ ََ ُّی َ
ض َٗا َل ََ َتاىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ فٔی بَازٔیَ ٕة َل َيا
ض ًَ ًِ ا ِلٔ َِـ ٔل بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض بِ ًٔ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَبَّا ٔ

ک
َحا َئ ل َِي َص بَی ِ َن َی َسیِطٔ ُست ِ َر ْة َوح َٔن َار ْة َل َيا َوکَل َِب ْة َا ٌِ َب َثا ٌٔ بَی ِ َن َی َسیِطٔ ٓ ََنا بَال َی ذَل ٔ َ
َو َم ٌَ ُط ًَب ْ
َّاض ٓ ََؼلَّی فٔی َػ ِ َ

دبعاکلملنببیعشنبثیل،ییحینباویب،دمحمنبرمعنبیلع،لضفنبابعسےسرفاتیےہہکمہولگلگنجںیمےھتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس امہرےاپسرشتفی الےئآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت رضحتابعس یھبےھت آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنگنجںیمامنززپیھافرآپےکاسےنموکیئرتس یھبہناھتافرامہریدگیھافرایتکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم
ایتلھچوکدیترھپریہیھترگمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿیکرپفاہہنیک
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،ییحینباویب،دمحمنبرمعنبیلع،لضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿامنزیسکیھبزیچےکاسےنمےسذگرےنےسامنزںیہنوٹیتٹ
ابب  :امنزاکایبؿ

دفراؿامنزیسکیھبزیچےکاسےنمےسذگرےنےسامنزںیہنوٹیتٹ

جلس  :جلس اول

حسیث 715

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابواسامہ ،محالس ،ابووزاک ،حرضت ابوسٌيس

ئ َح َّسثَ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ُم َحال ٔ ٕس ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َو َّزا ٔک ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
اٌ
اس َت َل ٌِت ُِه َٓإٔى َّ َنا ص َُو َط ِي َل ْ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َي ِ٘ َل ٍُ الؼَّ ََل َة َط ِي ْئ َوا ِز َرؤُا َما ِ

دمحم نب العء ،اوبااسہم ،اجمدل ،اوبفداک ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امنز وک وکیئ
زیچںیہنوتڑیت اہجںکتنکمموہاسوکاٹہدف ویکہکنفہاطیشؿےہ
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،اجمدل،اوبفداک،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفراؿامنزیسکیھبزیچےکاسےنمےسذگرےنےسامنزںیہنوٹیتٹ

جلس  :جلس اول

حسیث 716

راوی  :مشسزً ،بسالواحس بً زیاز ،محالس ،ابوالوزاک

رقیِ ٕع بَی ِ َن َی َس ِی ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َيا ُم َحال ٔ ْس َح َّسث َ َيا ََبُو ا ِل َو َّزا ٔک َٗا َل َمزَّ َط ٌّ
اب ٔم ًِ ُ َ
َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َوص َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََسٓ ٌََطُ ث ُ َّه ًَا َز ٓ ََسٓ ٌََ ُط ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
ْص َٖ َٗا َل إ ٔ ٌَّ الؼَّ ََل َة ََل َي ِ٘ َل ٌُ َضا َط ِي ْئ َو َلًِٔ ٜ
ت َٓ َل َّنا ا ِن َ َ

اٌ َٗا َل ََبُو َزا ُوز إ ٔذَا َت َي َاز ََ ا ِل َدب َ َرا ٌٔ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِز َرؤُا َما ا ِس َت َل ٌِت ُِه َٓإٔى َّ ُط َط ِي َل ْ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىُو َٔز إلٔ َی َما ًَنٔ َل بٔطٔ ََ ِػ َحابُطُ ٔم ًِ َب ٌِ ٔسظ ٔ

دسمد ،دبعاولادح نب زاید ،اجمدل ،اوباولداک ےس رفاتی ےہ ہک اکی رقیشی ونوجاؿ اوبدیعس  یری ےک اسےنم ےس اجےن اگل اس
فتقفہامنززپھرےہےھتاسےیلاوھنںےناسوکرفاک(رگمفہراکںیہن)فہرھپاجےناگلاسرطحرضحتاوبدیعس یریےناس
وک نیت رمہبت رفاک بجفہ امنز ےس افرغ وہےئ وت اہکہک امنز وک وکیئزیچ ںیہن وتڑیت نکیل روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
ہکاہجںکتنکمموہ(ذگرےنفاےلوک)رفوکویکہکنفہاطیشؿےہاوبداؤدےتہک ںیہہک بج آرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس
رمفیااحدثیاعتمرضوہںوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےکلمعوکداھکیاجےئاگ
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،اجمدل،اوباولداک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعفدینیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 717

راوی  :احنس بً حيبل ،سٔياٌ ،ساله ،حرضت ًبساہلل بً ًنز

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َّ
الز ُٛو َٔ َو َٗا َل
َو َس َّل َه إٔذَا ا ِس َت ِٔ َتحَ الؼَّ ََل َة َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًی یُ َحاذ ٔ َی َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ َوإٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ َی ِز ََ ٍَ ٛو َب ٌِ َس َما َی ِز َٓ ٍُ َرَ ِ َس ُط ٔم ًِ ُّ
الز ُٛو َٔ َو ََل َی ِز َٓ ٍُ بَی ِ َن َّ
الش ِح َس َتی ِ ٔن
ُسٔ َِيا ٌُ َم َّز ّة َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرَِ َس ُط َوََ ِٛثَرُ َما ک َ َ
اٌ َي ُ٘و ُل َو َب ٌِ َس َما یَ ِز َٓ ٍُ َرَِ َس ُط ٔم ًِ ُّ
ادمح نب لبنح ،ایفسؿ،اس م ،رضحت دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس وک داھکی آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز رشفع رکےت وت دفونں اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےت ایسرطح بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع
ںیماجےتافرروکعےسرس ااھٹےت(اسفتقیھبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاہھتااھٹےتےھت) رھپدفدجسفںےکچیب ںیم
اہھتںیہنااھٹےتےھت
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،اس م،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 718

راوی  :محنس بً مؼفی ،ساله ،حرضت ًبساہلل بً ًنز

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسثَ َيا الزُّبَ ِيس ُّٔی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ
ک َٓی َ ِر َ ٍُ ٛث ُ َّه
وٌ َح ِذ َو َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ث ُ َّه َٛب َّ َر َوص َُنا ََ ٛذل ٔ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًَّی َتَ ُٜ

الش ُحوز ٔ
إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ َی ِز َٓ ٍَ ُػل َِب ُط َرٓ ٌََ ُض َنا َحًَّی َتَ ُٜ
وٌ َح ِذ َو َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ث ُ َّه َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َو ََل َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ فٔی ُّ
الز ُٛو َٔ َحًَّی َت ِي َ٘ ٔض َی َػ ََلتُطُ
َو َی ِز َٓ ٌُ ُض َنا فٔی کُلِّ َتِٜبٔی َرة ٕیُ َٜبِّرُ َصا َٗ ِب َل ُّ

دمحمنبیفصم ،اس م،رضحت دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبج امنزےکےیل ڑھکے وہےت وت
دفونںاہھت ومڈنوھںکت ااھٹےت رھپاہھت ااھٹےت وہےئ روکعیک ریبکت ےتہکاس ےک دعب روکع رکےت بج روکع ےس رس ااھٹےتوت
ش ل
رھپدفونںاہوھتںوکومڈنوھںکتااھٹےتافر َ م ِ َداہلل ِمَن َ َِ
َحہ ےتہکرگمدجسفںںیم اہھتںیہنااھٹےتہکلبرہرتعکںیمروکعںیم
اجےنےکےیلبجریبکتےتہکبتدفونںاہھتااھٹےتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزوپریوہاجیت
رافی  :دمحمنبیفصم،اس م،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 719

راوی ً :بيساہلل بً ًنز بً ميرسہً ،بسالوارث بً سٌيس ،حرضت وائل بً ححز

ِم َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗا َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُج َحا َز َة َح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
رس َة ا ِل ُحظَ ٔ ُّ

ل بِ ًُ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ ُح ِحز ٕ
ل َػ ََل َة ََبٔی َٗا َل َٓ َح َّسثَىٔی َوائ ٔ ُ
ًَ ِب ُس ا ِل َحبَّارٔ بِ ًُ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ حُ ِحز ٕ َٗا َل ُِ ٛي ُت ُ ََُل ّما ََل ََ ًِ٘ ٔ ُ
ٕ ث ُ َّه ََ َخ َذ ٔط َنا َل ُط ب ٔ َينٔيئطٔ
َٗا َل َػ َّل ِي ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓک َ َ
اٌ إٔذَا َٛب َّ َر َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ َٗا َل ث ُ َّه ا ِل َت َح َ

الز ُٛو َٔ َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ ث ُ َّه
َوََ ِز َخ َل َی َسیِطٔ فٔی ث َ ِوبٔطٔ َٗا َل َٓإٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ یَ ِز ََ ِ ََ ٍَ ٛ
خ َد َی َسیِطٔ ث ُ َّه َرٓ ٌََ ُض َنا َوإٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ یَ ِز َٓ ٍَ َرَِ َس ُط ٔم ًِ ُّ
َّ
َس َح َس َو َو َؿ ٍَ َو ِج َضطُ بَی ِ َن َِ َّٔ ٛيطٔ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرَِ َسطُ ٔم ًِ ُّ َ
َک ُت
َفَْ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َٗا َل ُم َح َّن ْس ٓ ََذ َ ِ
الش ُحوز َٔي ِّـا َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًی َ َ
ک ل ٔ ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ََبٔی ا ِل َح َش ًٔ َٓ َ٘ا َل ه ٔ َی َػ ََلةُ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٌََ َلطُ َم ًِ َٓ ٌَ َلطُ َو َت َز َٛطُ َم ًِ َت َز َُ ٛط َٗا َل
ذَل ٔ َ
ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
الش ُحوز ٔ
َک ال َّز ِٓ ٍَ َم ٍَ ال َّز ِٓ ٍٔ ٔم ًِ ُّ
ٔیث َص َّن ْاو ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َحا َز َة ل َِه َی ِذ ُ ِ

دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعاولارثنبدیعس،رضحتفالئنبرجحےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتامنززپیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنبجریبکتیہکوتدفونںاہھتااھٹےئرھپاچدرافڑیھداےنہاہھتےسابںیئاہھتوک
ڑکاافردفونںاہھتڑپکےےکادنررکےیلبجروکعرکےناکارادہرکایلوتدفونںاہوھتںوکابرہاکنؽرکاؿوکااھٹایایسرطحبج
روکعےسرسااھٹےنےگلوترھپاہھتااھٹےئافراسےکدعبدجسہایکافر(دجسہںیم)اشیپینوکدفونںاہوھتںےکدرایمؿںیمراھکافر
بج دجسہ ےس رس ااھٹای بت رھپ دفونں اہھت ااھٹےئ اہین ہک آپ امنز ےس افرغ وہ ےئگ دمحم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی نسح
نبابانسحلےسذرکیکوتاوھنںےنرفامایہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےہسجےناچاہاسےنںیہنایکاوبداؤدےتہک

ںیہہکاسدحثیوکامہؾےنانباجحرہےسرفاتیایکےہرگماسںیمدجسہےساےتھٹفتقرعفدینیاکذرکںیہن
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعاولارثنبدیعس،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 720

راوی  :مشسز ،یزیس ،ابً زریًٍ ،بسالحبار بً وائل ،حرضت وائل بً ححز

ل بَ ِئًی ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِل َحبَّارٔ بِ ًُ َوائ ٔ ٕل َح َّسثَىٔی ََ ِص ُ
ََى َّ ُط َح َّسثَ ُض ِه ََى َّ ُط َرََی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیزِ َٓ ٍُ َی َسیِطٔ َم ٍَ ال َّتِٜبٔی َرة ٔ
دسمد،سیدی،انبزرعی،دبعاابجل رنبفالئ،رضحتفالئنبرجحےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
ریبکتےکفتقاہھتاےتھٹوہےئداھکیےہ
رافی  :دسمد،سیدی،انبزرعی،دبعاابجلرنبفالئ،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 721

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،حشً بً ًبيس اہلل ًبسالحبار ،حرضت وائل بً ححز

َح َّسثَىٔی ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ال َّي َدع ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحبَّارٔ بِ ًٔ
ْص ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح ٔی َن َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًَّی کَاى َ َتا ب ٔ ٔح َيا ٔل َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ َو َحاذَی
َوائ ٕٔل ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط ََ ِب َ َ

بٔإٔبِ َضا َم ِيطٔ َُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه َٛب َّ َر

امثعؿنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،نسحنبدیبعاہللدبعاابجلر،رضحتفالئنبرجحےسرفاتیےہہکاوھنںےنیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت اہھت ومڈنوھں کت ااھٹےئ افر اوگنےھٹ
اکونںےکرباربےیکرھپریبکتیہک
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،نسحنبدیبعاہللدبعاابجلر،رضحتفالئنبرجح

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

ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 722

راوی  :مشسز ،بْش ،بً مٔـلً ،اػه بً کليب ،حرضت وائل بً ححز

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ ُح ِحز ٕ َٗا َل ُٗل ُِت َْلَىِو َُز ٌَّ إلٔ َی َػ ََلة ٔ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ
َف َٓ ٍَ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ
ٕ ي َُؼل ِّی َٗا َل َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ِ
َاس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة َٓ َٜب َّ َر َ َ
ک ث ُ َّه َو َؿ ٍَ یَ َسیِطٔ ًَل َی ُر ِٛبَت َِيطٔ َٓ َل َّنا
یَ َسیِطٔ َحًَّی َحا َذ َتا َُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه ََ َخ َذ ٔط َنا َلطُ ب ٔ َينٔيئطٔ َٓ َل َّنا ََ َرا َز ََ ٌِ یَ ِز ََ ٍَ ٛرٓ ٌََ ُض َنا ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ک ا ِل َن ِيز ٔ ٔل ٔم ًِ بَی ِ ٔن َی َسیِطٔ ث ُ َّه َجل ََص َٓا ِٓت َ َر َغ
ک َٓ َل َّنا َس َح َس َو َؿ ٍَ َرَِ َس ُط ب ٔ َذل ٔ َ
الز ُٛو َٔ َرٓ ٌََ ُض َنا ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َر َٓ ٍَ َرَِ َس ُط ٔم ًِ ُّ
رسی َو َح َّس ٔم ِز َٓ َ٘ ُط اْلِ َیِ َن ًَ ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔا ِل ُي ِنى َی َو َٗ َب َف ث ٔ ِي َتی ِ ٔن َو َح َّل َٙ
رسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔا ِل ُي ِ َ
رسی َو َو َؿ ٍَ َی َس ُظ ا ِل ُي ِ َ
رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِ َ
الشبَّابَةٔ
ْش ِاْلٔبِ َض َاو َوا ِل ُو ِس َلی َوََ َط َار ب ٔ َّ
َح ِل َ٘ ّة َو َرََیِ ُت ُط َي ُ٘و ُل َص ََ ٜذا َو َح َّل َ ٙبٔ ِ ْ
دسمد ،رشب نب لضفم ،اعمص نب  بیل ،رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز
زپےتھ وہےئ داھکی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وت ہلبق یک رطػ رخ ایک افر اہلل اربک ےتہک وہےئ اہھت اکونں کت
ااھٹےئ رھپابںیئ اہھت وک داںیئ اہھت ےس ڑکا بج آپ ےن روکع اک ارادہ ایک وت ایسرطح رھپدفونں اہوھتں وک ااھٹای افر (روکعںیم)
دفونں اہھت ونٹھگں رپ رےھک بج روکع ےس رس ااھٹای وت رھپ ےلہپیکرطح دفونں اہھت ااھٹےئ بج دجسہ ایک وت اےنپ رس وک دفونں اہوھتں
ےک چیب ںیم راھک اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وت ابںیئ ریپ وک اھچبای افر ابایں اہھت ابںیئ راؿ رپ راھک افر داےنہ اہھت یک ینہک
داینہراؿےساگلریھافردفونںاویلگنںوک دنبرکایلافراکیہقلحانبایلافرںیمےناؿوکداھکیہکفہےتہکےھتہکاسرطحافررشب
ےناوگنےھٹافرچیبیکایلگناکہقلحانبایافراہشدتفایلایلگنےسااشرہایک
رافی  :دسمد،رشب،نبلضفم،اعمصنب بیل،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 723

راوی  :حشً بً ًلی ،ابووليس ،زئساہ ،حرضت ًاػه بً کليب

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه َو َؿ ٍَ َی َس ُظ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ ًَ ًِ ًَ ٔ
الز ِس ّٔ َو َّ
اض
ک فٔی َز َما ٌٕ ٓ ٔيطٔ بَ ِز ْز َطس ْ
الشاً ٔ ٔس َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه ٔجئ ُِت َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
َفََیِ ُت ال َّي َ
رسی َو ُّ
ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی هَ ِضز ٔ َِّٔ ٛطٔ ا ِل ُي ِ َ
ٔیس َ َ
اب َت َ َّ
اب
َح ُک ََیِسٔیض ٔ ِه َت ِح َت ال ِّث َي ٔ
ًَل َِيض ٔ ِه ُج ُّل ال ِّث َي ٔ

نسحنبیلع،اوبفدیل،زدئاہ،رضحتاعمصنب بیلےسدنساف ینعایسرطحرفاتیےہہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپ
داانہ اہھت ابںیئ یلیھتہ یک تشپ ،پ افر الکیئ رپ راھک اس رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک (فالئ ےتہک ںیہ) اس فاہعق ےک دعب بج ںیم
دفابرہتخسرسدیےکزامہنںیمآایوتںیمےنولوگںوکتہبڑپکےےنہپوہےئداھکیافرڑپکےےکےچیناؿےکاہھترحتکرکےت
ےھت
رافی  :نسحنبیلع،اوبفدیل،زدئاہ،رضحتاعمصنب بیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 724

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہَ ،شیکً ،اػه بً کليب ،حرضت وائل بً ححز

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ ُح ِحز ٕ َٗا َل َرََیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
یک ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
َّ
ُ
ُ َ
وٌ ََیِ ٔسیَ ُض ِه إلٔ َی ُػ ُسورٔص ِٔه فٔی ا ِٓت ٔ َتاحٔ
َفََیِ ُت ُض ِه یَ ِز َٓ ٌُ َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه ح ٔی َن ا ِٓت َ َتحَ الؼَّ ََل َة َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ ح َٔيا َل َذُى َ ِيطٔ َٗا َل ث َّه َ َت ِي ُت ُض ِه َ َ

الؼَّ ََلة ٔ َو ًَل َِيض ٔ ِه بَ َزاى ٔ ُص َوََ ِٔ ٛش َي ْة

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رشکی ،اعمص نب  بیل ،رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
داھکی آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنبجامنزرشفعیکوتدفونںاہھتاکونںکتااھٹےئ فالئےتہکںیہہکںیمدفابرہآایوتںیمےن
داھکیہکولگامنزرشفعرکےتفتقاےنپاہھتہنیسکتااھٹےتےھتافرفہےبجافرلبمکافڑےھوہےئوہےتےھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رشکی،اعمصنب بیل،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرشفعرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ

امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 725

راوی  :محنس بً سلامیٌ ،وٛيٍَ ،شیکً ،اػه بً کليبً ،ل٘نہ بً وائل ،حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ

َش ٕ
اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َوائ ٕٔل ًَ ًِ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ
یک ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َ ٔ
ُح ِحز ٕ َٗا َل ََ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ِّ
وٌ ََیِ ٔس َی ُض ِه فٔی ث َٔيابٔض ٔ ِه فٔی الؼَّ ََلة ٔ
الظ َتا ٔ
َفََیِ ُت ََ ِػ َحابَ ُط َی ِز َٓ ٌُ َ
ئ ََ
دمحم نب امیلسؿ ،فعیک ،رشکی ،اعمص نب  بیل ،ہمقلع نب فالئ ،رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رسدی ےک
زامہنںیمںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای ںیمےنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصب وکداھکی ہکفہاچدر ےک
ادنریہرعفدینیرکےتےھت(ینعیرسدییکفہجےساہھتابرہںیہناکنےتلےھت)
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،رشکی،اعمصنب بیل،ہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 726

راوی  :احنس بً حيبل ،ابوًاػه ،ؿحاک بً مدلس ،مشسز ،یحٌی  ،احنسً ،بسالحنيس ،ابً جٌف ،محنس بً ًنز بً
ًلاء ،حرضت ابوحنيس ساًسی رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه َّ
الـحَّا ُک بِ ًُ َم ِد َل ٕس ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َو َص َذا َحس ُ
ٔیث ََ ِح َن َس َٗا َل
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
ئ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ُح َن ِي ٕس َّ
ْشة ٕ ٔم ًِ
ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔيسٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َج ٌِ َفٕ ََ ِخب َ َرنٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
الشأًس َّٔی فٔی ًَ ِ َ

اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِي ُض ِه ََبُو َٗ َتا َز َة َٗا َل ََبُو حُ َن ِي ٕس ََىَا ََ ًِل َُنِ ُٜه بٔ َؼ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ََ ِػ َح ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ
َو َس َّل َه َٗالُوا َٓل ٔ َه ٓ ََواہللٔ َما ُِ ٛي َت بٔأ َ ِٛثَرٔىَا َل ُط َت َب ٌّا َو ََل ََٗ َِس ٔم َيا َل ُط ُػ ِح َب ّة َٗا َل بَل َی َٗالُوا ٓ ِ ٔ
َارع ِق َٗا َل ک َ َ
رق ک ُ ُّل ًَوِ ٕه فٔی َم ِو ٔؿ ٌٔطٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َنا َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ث ُ َّه یَُٜبِّرُ َحًَّی َي ٔ َّ
ُ
رقَ ُ ث ُ َّه یُ َٜبِّرُ َٓیَرِ َٓ ٍُ یَ َسیِطٔ َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َنا َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ث ُ َّه یَ ِز ََ ٍُ ٛو َي َـ ٍُ َرا َحت َِيطٔ ًَل َی ُر ِٛبَت َِيطٔ ث ُ َّه َي ٌِ َت ٔس ُل ٓ َََل
ُم ٌِ َتس َّٔل ث َّه َي ِ َ
َي ُؼ ُّب َرَِ َس ُط َو ََل ُي ِ٘ي ٔ ٍُ ث ُ َّه َیزِ َٓ ٍُ َرَِ َس ُط ٓ ََي ُ٘و ُل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ ث ُ َّه َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ َحً َّی یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َنا َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ُم ٌِ َتس َّٔل ث ُ َّه
رسی ٓ ََي ِ٘ ٌُ ُس ًَل َِي َضا َو َي ِٔ َتحُ
َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ ث ُ َّه یَ ِضؤی إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ ُي َحافٔی َی َسیِطٔ ًَ ًِ َج ِيب َ ِيطٔ ث ُ َّه َی ِز َٓ ٍُ َرَِ َس ُط َو َی ِثىٔی رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِ َ

رسی ٓ ََي ِ٘ ٌُ ُس ًَل َِي َضا َحًَّی یَ ِز ٔج ٍَ ک ُ ُّل
ََ َػاب ٔ ٍَ رٔ ِجل َِيطٔ إٔذَا َس َح َس َو َي ِش ُح ُس ث ُ َّه َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ َو َی ِز َٓ ٍُ َرَ ِ َس ُط َو َی ِثىٔی رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِ َ
ک ث ُ َّه إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َنا َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ
خی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ًَوِ ٕه إلٔ َی َم ِو ٔؿ ٌٔطٔ ث ُ َّه َي ِؼ َي ٍُ فٔی اْلِ ُ ِ َ
َّ
ک فٔی َب٘ ٔ َّي ٔة َػ ََلتٔطٔ َحًَّی إٔذَا کَاى َ ِت َّ
خ رٔ ِج َلطُ
ََ ٛنا َٛب َّ َر ً ٔ ِي َس ا ِٓت ٔ َتا ٔح الؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّه َي ِؼ َي ٍُ ذَل ٔ َ
الش ِح َسةُ الًٔی ٓ َٔيضا ال َّت ِشلٔي ُه ََ َّ َ
اٌ ي َُؼل ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
رسی َو َٗ ٌَ َس ُم َت َو ِّرکّا ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ اْلِ َي َ ٔ
ِرس َٗالُوا َػ َسٗ َِت َص ََ ٜذا ک َ َ
ا ِل ُي ِ َ
ادمح نب لبنح ،اوباعمص ،احضک نب دلخم ،دسمد ،یحی ،ادمح ،دبعادیمحل ،انب رفعج ،دمحم نب رمع نب اطعء ،رضحت اوبدیمح اسددی ریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دس احصہب ےک درایمؿ ےھٹیب وہےئ ےھت س  ںیم اوباتقدہ یھب ےھت
اوبدیمح ےن اہک روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسیک امنز ےک قلعتم ںیم مت ںیم ےس بسےس زایدہفاتیفق راتھک وہں احصہب ےن اہکفہ
ےسیک؟ دخبا مت مہ ےس زایدہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسیک ریپفی ںیہن رکےت ےھت افر ہن یہ مت مہ ےس ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیم آےئ ےھت اوبدیمح ےن اہک اہں ہی درتس ےہ احصہب ےن اہک ااھچ وت رھپایبؿ رکف اوبدیمح ےتہک ںیہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت ےھت وت اےنپدفونں اہھت ومڈنوھںکت ااھٹےت افر ریبکت ےتہک اہیںکت
ہک رہ ڈہی ادتعاؽ ےک اسھت اےنپ اقمؾ رپ آاجیت اس ےک دعب رقات رشفع رفامےت رھپ (روکع) یک ریبکت ےتہک وہےئ دفونں اہھت
ومڈنوھںکتااھٹےتافرروکعرکےتافرروکعںیمدفونںایلیھتہںونٹھگںرپرےتھکافرتشپھدییھرےتھکرسوکہنزایدہاکھجےتافر
َشم ِ لِم
َحہےتہک رھپھدیےھڑھکےوہرکدفونںاہھتومڈنوھںکتااھٹےتافرریبکتےتہک
ہنافاچنرےتھک رھپرسااھٹےتافر َداہلل َن َ ِ َ
وہےئ زنیم یک رطػ ےتکھج (دجسہ رکےت) افر (دجسہ ںیم) دفونں اہوھتں وک ولہپؤں ےس دجا رےتھک رھپ (دجسہ ےس) رس ااھٹےت افر
ابںیئاپؤںوکاھچبرکاسرپےتھٹیبافردجسہےکفتقاپؤںیکاویلگنںوکالھکرےتھکرھپ(دفرسا)دجسہرکےتافراہللاربکہہکرکرھپ دجسہ
ےس رس ااھٹےت افر ابںیئ اپؤں وک اھچب رک اس رپ اینت دری کت ےتھٹیب ہک رہ ڈہی اےنپ اقمؾ رپ آاجیت (رھپ ڑھکے وہےت) افر دفرسی
رتعکںیمیھبااسییہرکےترھپبجدفروتعکںےسافرغوہرکڑھکےوہےتوتاہللاربکےتہکافرومڈنوھںکتدفونںاہھتااھٹےت
سج رطح ہک امنز ےک رشفع ںیم اہھت ااھٹےئ ےھت افر ریبکت یہک یھت رھپ ابیق امنز ںیم یھب ااسی یہ رکےت اہیں کت ہک بج آرخی
دجسہےسافرغ وہےتینعیسجےکدعبالسؾوہاتےہوتابایںاپؤںاکنےتلافرابںیئوکےھلرپےتھٹیب(ہینسرک)آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاحصہبےناہکمتےنچساہکےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطحامنززپےتھےھت
رافی  :ادمحنبلبنح،اوباعمص،احضکنبدلخم،دسمد،ییحی،ادمح،دبعادیمحل،انبرفعج،دمحمنبرمعنباطعء،رضحتاوبدیمحاسددی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 727

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابً لہيٌہ ،یزیس ،ابً ابی حبيب ،محنس بً ًنزو بً حلحلہ محنس بً ًنزو ،حرضت ًنزو ًامزی

یس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َح ِل َح َل َة ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ
يٌ َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
َکوا َػ ََل َة َر ُسو ٔل اہللٔ
بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ا ِل ٌَا ٔمز ٔ ِّی َٗا َل ُِ ٛي ُت فٔی َم ِحل ٔ ٕص ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َت َذا َ ُ
َّ
َّ
َف َد بَی ِ َن
َک َب ٌِ َف صَ َذا ا ِل َحسٔیثٔ َو َٗا َل َٓإٔذَا َر َِ ََ ٍَ ٛم َِ َّٔ َٛ ًَ ٜيطٔ ٔم ًِ ُر ِٛبَت َِيطٔ َو َ َّ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓ َ٘ا َل ََبُو ُح َن ِي ٕس ٓ ََذ َ َ
ُ
رسی
ْص هَ ِض َز ُظ َُی ِ َر ُم ِ٘ي ٔ ٍٕ َرَِ َس ُط َو ََل َػآ ٕٔح ب ٔ َد ِّسظ ٔ َو َٗا َل َٓإٔذَا َٗ ٌَ َس فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ٌَ َس ًَل َی بَ ِل ًٔ َٗ َس ٔمطٔ ا ِل ُي ِ َ
ََ َػابٔ ٌٔطٔ ث َّه َص َ َ

خ َد َٗ َس َم ِيطٔ ٔم ًِ ى َاح َٔي ٕة َواح َٔسة ٕ
رسی إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
َو َن َؼ َب ا ِليُ ِنى َی َٓإٔذَا ک َ َ
ق َوََ ِ َ
اٌ فٔی الزَّابٔ ٌَ ٔة ََٓ َِضی ب ٔ َورٔٔٛطٔ ا ِل ُي ِ َ

ہبیتقنب دیعس،انبہعیہل،سیدی ،انبایب بیبح ،دمحمنبرمعف نبخلحلہ دمحم نب رمعف،رضحترمعف اعرمیےسرفاتیےہ ہکںیمااحصب
روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس یک اکی سلجم ںیم اھت فہولگ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس یک امنز اک ذترکہ رک رےہ ےھت اوبدیمح ےن اہک
اس ےک دعب (وھتڑے االتخػ ےک اسھت) افرپ فایل دحثی ایبؿ یک افر اہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ایک وت اینپ
ںویلیھتں وک ونٹھگں رپ امجای افر اویلگنں وک الھک راھک رھپ ھٹیپ وک اکھجای نکیل رس وک افاچن ہن راھک افر ہن ہنم وکداںیئابںیئ ومڑا بج دف روتعکں
ےکدعبےھٹیبوتابںیئاپؤںےکولتےرپےھٹیبافرداےنہاپؤںوکڑھکاایکبجوچیھترتعکےکدعبےھٹیبوتابںیئوکےھلوکزنیمرپراھک
افردفونںاپؤںوکاکیرطػاکنؽدای
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبہعیہل،سیدی،انبایببیبح،دمحمنبرمعفنبخلحلہدمحمنبرمعف،رضحترمعفاعرمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 728

راوی ً :يسی بً ابزاہيه ،ابً وہب ،ليث بً سٌس ،یزیس بً محنس یزیس بً ابی حبيب ،محنس بً ًنزو بً حلحلہ ،حرضت
محنس بً ًنزو بً ًلاء

ْص ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َّ
یس بِ ًٔ ََبٔی
رق ٔش ِّی َو َیز ٔ َ
الل ِيثٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِلنٔ ِ ٔ
یس بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ا ِل ُ َ
غ
َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َح ِل َح َل َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ى َ ِح َو َص َذا َٗا َل َٓإٔذَا َس َح َس َو َؿ ٍَ َی َسیِطٔ َُی ِ َر ُم ِٔتَر ٔ ٕ

َ
ط ٔ
اٖ ََ َػابٔ ٌٔطٔ ا ِل٘ ٔ ِب َل َة
َو ََل َٗابٔـٔض ٔ َنا َو ِ
اس َت ِ٘ َب َل بٔأ ِ َ
یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ثیلنبدعس،سیدینبدمحمسیدینبایببیبح،دمحمنبرمعفنبخلحلہ،رضحتدمحمنبرمعفنباطعءےسیھب
اسہقبدحثییک رطحرمفیےہاسںیمےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہایکوتہنوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اہوھتںوکزنیمرپاھچبایافرہناؿوکڑیکسا افراویلگنںاکرخہلبقیکرطػراھک
رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ثیلنبدعس،سیدینبدمحمسیدینبایببیبح،دمحمنبرمعفنبخلحلہ،رضحتدمحمنبرمعفنباطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 729

ًيسی بً ًبساہلل بً مالک ،محنس بً ًنزو بً
راوی ً :لی بً حشین بً ابزاہيه ،ابوبسر ،زہیر ابوخيثنہ ،حشً بً حزٰ ،
ًلاء ،حرضت ًباض یا ًياغ بً سہل ساًسی

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشی ِ ٔن بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِس ٕر َح َّسثَىٔی ُزصَی ِ ْر ََبُو َخ ِي َث َن َة َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ا ِل ُ ِّ
َح َح َّسثَىٔی ً َٔيسی

غ بِ ًٔ َس ِض ٕل َّ
الشأًس ِّٔی ََى َّ ُط
بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
ئ ََ َح ٔس بَىٔی َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَبَّا ٕ
ض ََ ِو ًَيَّا ٔ
اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوفٔی ا ِل َن ِحل ٔ ٔص ََبُو ص َُزیِ َز َة َوََبُو حُ َن ِي ٕس َّ
الشأًس ُّٔی
اٌ ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
اٌ فٔی َم ِحل ٔ ٕص ٓ ٔيطٔ ََبُو ُظ َوک َ َ
کَ َ
الز ُٛو َٔ َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َّ
الل ُض َّه َربَّ َيا
َوََبُو َ ُ َس ِي ٕس ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َیزٔی ُس ََ ِو َی ِي ُ٘ ُؽ َٗا َل ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َرَ ِ َس ُط َي ٌِىٔی ٔم ًِ ُّ

َک ا ِل َح ِن ُس َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ ث ُ َّه َٗا َل اہللُ ََ ِٛبَرُ ٓ ََش َح َس َٓاى ِ َت َؼ َب ًَل َی َِ َّٔ ٛيطٔ َو ُر ِٛبَت َِيطٔ َو ُػ ُسورٔ َٗ َس َم ِيطٔ َوص َُو َسا ٔج ْس ث ُ َّه َٛب َّ َر
ل َ
ا ٚا ِل َحس َ
خی ث ُ َّه َٛب َّ َر ٓ ََش َح َس ث ُ َّه َٛب َّ َر َٓ َ٘ َاو َول َِه یَ َت َو َّر ِک ث ُ َّه َس َ
ٔیث َٗا َل ث ُ َّه َجل ََص َب ٌِ َس
َٓ َحل ََص َٓ َت َو َّر َک َو َن َؼ َب َٗ َس َم ُط اْلِ ُ ِ َ
َّ
َک ال َّت َو ُّر َک فٔی ال َّتظَ ُّض ٔس
خ َیی ِ ٔن َول َِه َی ِذ ُ ِ
الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًی إٔذَا ص َُو ََ َرا َز ََ ٌِ َی ِي َض َف ل ٔ ِل٘ ٔ َياو ٔ َٗ َاو ب ٔ َتِٜبٔی َرة ٕث ُ َّه َر َ ٍَ ٛالز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن اْلِ ُ ِ َ

یلعنبنیسحنباربامیہ،اوبدبر،زریہاوبہمثیخ،نسحنبزحٰ،یسیعنبدبعاہللنبامکل،دمحمنبرمعفنباطعء،رضحتابعسایایعش
نبلہساسددیےسرفاتیےہہکفہاکیسلجمںیمےھتسجںیماؿےکفادلیھبوموجدےھتوجااحصبروسؽںیمےسےھتاس
ےک العفہ اس سلجم ںیم اوبرہریہ ،اوب دیمح اسددی افر اوباھدی یھب وموجدےھت رھپ ھچک یمک یشیب ےک اسھت اسہقب دحثی ایبؿ رکےت
لل ّ ُھ َ َ ِ َ ل
َشم ِ لِم
ج
َلا مَد،اہکافردفونںاہھتااھٹےئرھپ
َحہاَ ّم َر ّبَ َ
وہےئاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعےسرسااھٹایرک َداہلل َن َ ِ َ
ہی
اہلل اربک ےتہک وہےئ دجسہ ایک افر اہھت یک ھبلووں ،ونٹھگں افر اپؤں یک اویلگنں وک زنیم رپ ایھچ رطح امجای ،رھپ ریبکت یہک بج ےھٹیب وت

وکےھلرپےھٹیبافردفرسےاپؤںوکڑھکاایک،رھپریبکتیہکافردفرسادجسہایکاسےکدعبرھپریبکتیہکافرڑھکےوہےئگافروکےھلرپ
ہن ےھٹیب اس ےک دعب رافی ےن دحثی وک آرخ کت ایبؿ ایک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف روتعکں ےک دعب ھٹیب ےئگ افر
بج رسیتی رتعک ےک ےیلڑھکے وہےن اک ارادہ ایک وت ریبکت ےتہک وہےئ ڑھکے وہ ےئگ افرآرخیک دف رںیتعک ادا رفامںیئ (رگم رافی
ےناسرمہبت)دہشتںیم(وترک)اکذرکںیہنایک
رافی  :یلعنبنیسحنباربامیہ،اوبدبر،زریہاوبہمثیخ،نسحنبزحٰ،یسیعنبدبعاہللنبامکل،دمحمنبرمعفنباطعء،رضحتابعس
ایایعشنبلہساسددی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 730

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالنلک بً ًنزوٓ ،ليح ،حرضت ًباض بً سہل

َّاض بِ ًُ َس ِض ٕل َٗا َل ا ِج َت َن ٍَ ََبُو حُ َن ِي ٕس َوََبُو
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ََ ِخب َ َرنٔی ُٓل َِي ْح َح َّسثَىٔی ًَب ُ
َکوا َػ ََل َة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ََبُو حُ َن ِي ٕس ََىَا
َ ُ َس ِي ٕس َو َس ِض ُ
ل بِ ًُ َس ٌِ ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِشل ََن َة ٓ ََذ َ ُ

َّ
َّ
َک َب ٌِ َف َص َذا َٗا َل ث ُ َّه َر َََ ٓ ٍَ ٛو َؿ ٍَ َی َسیِطٔ ًَل َی ُر ِٛبَت َِيطٔ َٛأَى َّ ُط َٗاب ٔ ْف
ََ ًِل َُنِ ُٜه بٔ َؼ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
ًَل َِيض ٔ َنا َو َو َّت َز َی َسیِطٔ َٓ َت َحافَی ًَ ًِ َج ِيب َ ِيطٔ َٗا َل ث ُ َّه َس َح َس َٓأ َ ِم َِ ََ ًَ ٜن َٔ ُط َو َج ِب َض َت ُط َوى َ َّهی َی َسیِطٔ ًَ ًِ َج ِيب َ ِيطٔ َو َو َؿ ٍَ َِ َّٔ ٛيطٔ َح ِذ َو
َّ
َّ
ُ
ِ
رسی َوََٗ َِب َل بٔ َؼ ِسرٔ
َفَْ ث ُ َّه َجل ََص َٓا ِٓت َ َر َغ رٔ ِج َلطُ ا ِل ُي ِ َ
َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ث َّه َر َٓ ٍَ َرَ َسطُ َحًی َر َج ٍَ ک ُ ُّل ًَوِ ٕه فٔی َم ِو ٔؿ ٌٔطٔ َحًی َ َ
رسی َوََ َط َار بٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ َٗا َل ََبُو
رسی ًَل َی ُر ِٛبَتٔطٔ ا ِل ُي ِ َ
ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی ٗ ٔ ِب َلتٔطٔ َو َو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛط ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی ُر ِٛبَتٔطٔ ا ِل ُي ِنى َی َو َُ َّٔ ٛط ا ِل ُي ِ َ
َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
ََک ى َ ِح َو
ٔیث ًُت ِ َب ُة بِ ًُ ََبٔی َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ً َٔيسی ًَ ًِ ا ِل ٌَبَّا ٔ
ض بِ ًٔ َس ِض ٕل ل َِه َی ِذ ُ ِ
َک ال َّت َو ُّر َک َوذ َ َ
ََک ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ا ِل ُ ِّ
َح ى َ ِح َو ٔجل َِش ٔة َحسٔیثٔ ُٓل َِي ٕح َوًُت ِ َب َة
َحسٔیثٔ ُٓل َِي ٕح َوذ َ َ

فلی
ادمحنبلبنح،دبعاکلملنبرمعف ،ح،رضحتابعسنب لہسےسرفاتیےہہکاکیرمہبتاوبدیمح،اوب اھدی،لہسنبدعسافردمحم
نب ملسم عمج وہےئ افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملسیک امنز اک ذترکہ رکےن ےگل ،اوبدیمح ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملس یک امنز ےکقلعتمںیم بسےسزایدہ اجاتنوہں سپاؿ ںیمےس اکی ےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکع
ایک افر دفونں اہوھتں وک اےنپ ونٹھگں رپاسرطح راھک وگای اؿ وکڑک راھک وہ افر اہوھتں وکھدیاھ افر ولہپؤں ےس دجا راھک رھپ دجسہ ایک

افر اینپ انک افر اشیپین وک زنیم رپ اگلای ،دفونں اہوھتں وک ولہپؤں ےس دجا راھک افر ںویلیھتں وک ومڈنوھں ےک ربارب راھک رھپ رس ااھٹای
اہیںکتہکرہاکیڈہیاےنپاقمؾرپآیئگ(رھپدفرسادجسہایک)افرافرغوہےئگافربجےھٹیبوتابایںاپؤںاھچبایافرداےنہاپؤںوک
ڑھکا ایک افر اس یک اویلگنں وک ہلبق یک رطػ ایک افر اینپ داینہ یلیھتہ داےنہ ےنٹھگ رپ ریھ افر ابںیئ ےنٹھگ رپ ریھ افر ایلگن ےس ااشرہ ایک
اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکہبتعنبایبمیکحےنوباہطسدبعاہللنبٰیسیعدنسبابعسنبلہسرفاتیایکےہافراسںیموترکاک
فلی
ذرک ںیہن ےہ (اہتبل ہبتع ےن) دحثی ح یک رطح ذرک یک (سج ںیم اقلطم وترک اک ذرک ںیہن ےہ) افر نسح انب رح ےن ہسلج یک
فلی
تیفیک حافرہبتعیکامدنذرکیک
فلی
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاکلملنبرمعف ،ح،رضحتابعسنبلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 731

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،ب٘يہً ،تبہً ،بساہلل بً ًيسیً ،باض بً سہل ،حرضت ابوحنيس

ض بِ ًٔ َس ِض ٕل َّ
الشأًس ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسثَىٔی ًُت ِ َب ُة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ً َٔيسی ًَ ًِ ا ِل ٌَ َّبا ٔ
َف َد بَی ِ َن َٓد ٔ َذیِطٔ َُی ِ َر َحا ٔم ٕل بَ ِل َي ُط ًَل َی َط ِي ٕئ ٔم ًِ َٓد ٔ َذیِطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ًُ
ُح َن ِي ٕس ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َوإٔذَا َس َح َس َ َّ

ََک ً َٔيسی بِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََى َّ ُط َسنٔ ٌَطُ
ا ِل ُن َب َار ٔک َح َّسثَ َيا ُٓل َِي ْح َسنٔ ٌِ ُت ًَب َ
َّاض بِ ًَ َس ِض ٕل یُ َح ِّس ُث َٓل َِه ََ ِحَٔوِ ُط َٓ َح َّسثَئيطٔ َ ُ َرا ُظ ذ َ َ
رض ُت ََبَا حُ َن ِي ٕس َّ
الشأًس َّٔی ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ
ٔم ًِ ًَبَّا ٔ
ض بِ ًٔ َس ِض ٕل َٗا َل َح َ ِ
رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ہبتع،دبعاہللنبیسیع،ابعسنبلہس،رضحتاوبدیمحےسیھبایسرطحرمفیےہاؿاکایبؿےہہکبجآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہایکوتدفونںراونںوکاشکدہراھکافرٹیپوکراونںےسہناگلایاوبداؤدرفامےتںیہہکاےسانبابمرک
فلی
ےنوباہطس ح،ابعسنبلہسےسرفاتیایکےہوجاںیھنایھچرطحوفحمظںیہنراہ ایخؽہیےہہکاوھنںےندنسبٰیسیعنبدبع
اہلل،ابعسنبلہسےسرفاتیایکےہہکںیماوبدیمحاسددیےکاپسایگاھت
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ہبتع،دبعاہللنبیسیع،ابعسنبلہس،رضحتاوبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 732

راوی  :محنس بً مٌنز ،ححاد بً ميہال ،ہناو ،محنس بً جحازہً ،بسالحبار بً وائل ،حرضت وائل بً ححز

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ٔم ِي َضا ٕل َح َّسثَ َيا صَ َّن ْاو َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُج َحا َز َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َحبَّارٔ بِ ًٔ َوائ ٔ ٕل
ق َٗ ِب َل ََ ٌِ َا َ٘ ٍَ ََّٔ ٛا ُظ
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َٓ َل َّنا َس َح َس َو َٗ ٌَ َتا ُر ِٛب َ َتا ُظ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
اػ ُه بِ ًُ
يَ ٙح َّسثَىٔی ًَ ٔ
َّاد َو َٗا َل صَ َّن ْاو و َح َّسثَ َيا َط٘ ٔ ْ
َٗا َل َٓ َل َّنا َس َح َس َو َؿ ٍَ َج ِب َض َت ُط بَی ِ َن َِ َّٔ ٛيطٔ َو َجافَی ًَ ًِ إٔب ٔ َل ِيطٔ َٗا َل َحح ْ

کُل َِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔنٔ ِث ٔل َص َذا َوفٔی َحسٔیثٔ ََ َح ٔسص َٔنا َوََ ِٛبَرُ ًٔل ِِٔم ََى َّ ُط َحس ُ
ٔیث ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
ُج َحا َز َة َوإٔذَا ى َ َض َف ى َ َض َف ًَل َی ُر ِٛبَت َِيطٔ َوا ًِ َت َن َس ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ
دمحمنبرمعم،اجحجنباہنمؽ،امہؾ،دمحمنباحجدہ،دبعاابجل رنبفالئ،رضحتفالئنبرجحےسرفاتیےہہکبجآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس دجسہ ںیم اجےت وت زنیم رپآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکےنھٹگ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اہوھتں ےسےلہپ ےتگل افر
بجدجسہںیموہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپاشیپیندفونںای وھتںےکچیبںیمرےتھکافراینپںیلغبیلھکرےتھکافراجحجےن
دنسبامہؾربفاتی قیفوحباہلاعمصنب بیلرطبقیوباہطسفادل،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسدحثیےکامدننرفاتیایک ےہ
افراکیدفرسیرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجدجسہےکدعبڑھکےوہےتوتونٹھگںےکلبڑھکےوہےتافر
راونںرپزفرڈاےتل
رافی  :دمحمنبرمعم،اجحجنباہنمؽ،امہؾ،دمحمنباحجدہ،دبعاابجلرنبفالئ،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 733

راوی  :مشسزً ، ،بساہلل بً زاؤزَّٓ ،طً ، ،بسالحبار بً وائل ،حرضت وائل بً ححز

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ٓ َِّٔطٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحبَّارٔ بِ ًٔ َوائ ٕٔل ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِز َٓ ٍُ إٔبِ َضا َم ِيطٔ فٔی الؼَّ ََلة ٔإلٔ َی َط ِح َن ٔة َُذُى َ ِيطٔ

دسمد ، ،دبعاہلل نب داؤد ،رطف ،دبعاابجلر نب فالئ ،رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکداھکیےہآپامنزںیمریبکتےکےیلاہھتےکاوگنوھٹںوکاکؿیکولکتااھٹےتےھت

رافی  :دسمد،،دبعاہللنبداؤد،رطف،،دبعاابجلرنبفالئ،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 734

راوی ً :بسالنلک ،بً طٌيب ،بً ليث ،یحٌی بً ایوب ،ابً طہاب ،ابوبرک بً جزیخ ،ابً طہاب ،ابوبرک بً ًبسالزحنً
بً حارث بً ہظاو ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِي ٔب بِ ًٔ َّ
وب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ
الل ِيثٔ َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َج ِّسی ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ ََ ُّی َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ََبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔث بِ ًٔ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََى َّ ُط َٗا َل ک َ َ

لش ُحوز ٔ ٓ ٌََ َل ٔم ِث َل
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٛب َّ َر لٔلؼَّ ََلة ٔ َج ٌَ َل َی َسیِطٔ َح ِذ َو َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ َوإٔذَا َر ََ ٌََ ٓ ٍَ ٛل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ک َوإٔذَا َر َٓ ٍَ ل ٔ ُّ
ک
ک َوإٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ٓ ٌََ َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ذَل ٔ َ
دبعاکلمل،نببیعش،نبثیل،ییحینباویب،انباہشب،اوبرکبنبرججی،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،
رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجریبکترحتہمیےتہکوتدفونںاہھتومڈنوھںکتااھٹےتافر
بج روکع رکےت بت یھب ااسی یہ رکےت افر بج (روکع ےس افرغ وہ رک) دجسہ ےک ےیل ڑھکے وہےت بت رھپ ااسی یہ رکےت افر
بجدفروتعکںےکدعبڑھکےوہےتوتیھبااسییہرکےت
رافی  :دبعاکلمل ،نب بیعش،نبثیل،ییحی نباویب،انباہشب،اوبرکب نب رججی،انباہشب،اوبرکبنب دبعارلنمحنباحرث
نباشہؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 735

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابً لہيٌہ ،ابوہزیزہ ،مينوٌ

يٌ َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُبی ِ َر َة ًَ ًِ َم ِي ُنو ٌٕ ا ِل َنک ِّ ِّی ََى َّ ُط َرََی ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ الزُّبَی ِر ٔ َو َػلَّی بٔض ٔ ِه
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
ض
ُي ٔظیرُ ب ٔ َِ َّٔ ٜيطٔ ح ٔی َن َي ُ٘ ُوو َوح ٔی َن یَ ِز ََ ٍُ ٛوح ٔی َن َي ِش ُح ُس َوح ٔی َن یَ ِي َض ُف ل ٔ ِل٘ ٔ َياو ٔ ٓ ََي ُ٘ ُوو َٓ ُي ٔظیرُ ب ٔ َي َسیِطٔ َٓاى ِ َل َل ِ٘ ُت إلٔ َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

يضا ٓ ََو َػٔ ُِت َل ُط َص ٔذظ ٔ ِاْل ٔ َط َار َة َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌِ ََ ِحب َ ِب َت ََ ٌِ َت ِيو َُز إلٔ َی َػ ََلة ٔ
َٓ ُ٘ل ُِت إنِّٔی َرََیِ ُت ابِ ًَ الزُّبَی ِر ٔ َػلَّی َػ ََل ّة ل َِه ََ َر ََ َح ّسا ي َُؼ ِّل َ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓا ِٗ َت ٔس بٔ َؼ ََلة ٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ

ہبیتق نب دیعس ،انب ہعیہل ،اوبرہریہ ،ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن دبعاہلل نب زریب وکداھکی ےہ اس احؽ ںیم ہک اوھن ےن(دبع
اہلل نب زریبےن) اؿ وک امنز زپاھیئ ےہ اسرطح رپ ہک فہ اےنپ دفونں اہوھتں ےس ااشرہ رکےت ےھت (ینعی رعف دینی رکےت ےھت)
بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت افر بج روکع ںیم اجےت افر بج دجسہ ںیم اجےت افر بج دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہ
ےت (ومیمؿیکم ےتہکںیہہک)ںیمانبابعسےکاپسایگافررعضایکہک(ںیمےندبعاہللنبزریبوکاسرطحامنززپےتھوہےئ
داھکی ےہ سج رطح ںیم ےن یسک (احصیب) وک امنز زپےتھ ںیہن داھکی افر اؿ ےس اؿ ےک رعف دینی اک ذرک ایک اس رپ دبعاہلل نب ابعس
ےنرفامایارگمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزدانھکیاچےتہوہوتدبعاہللنبزریبیکامنزیکریپفیرکف
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبہعیہل،اوبرہریہ،ومیمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 736

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،محنسبً اباٌ ،نرض بً ٛثیر ،سٌسً ،بساہلل بً كاؤض ،حرضت نرض بً ٛثیر سٌسی

رض بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َي ٌِىٔی َّ
الش ٌِس َّٔی َٗا َل َػلَّی إلٔ َی َج ِي ٔيی ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََبَ َ
اٌ ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ال َّي ِ ُ
َ
ِ
ُ
اٌ إٔذَا َس َح َس َّ
رک ُت
اہللٔ بِ ًُ كَا ُو ٕ
ض فٔی َم ِشحٔ ٔس ا ِل َد ِي ٕٔ َٓک َ َ
َف َٓ ٍَ َرَ َس ُط ٔم ِي َضا َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ ت ٔ ِل َ٘ا َئ َو ِجضٔطٔ َٓأى ِ َ ِ
الش ِح َس َة اْلِ ول َی َ َ
ض َرََیِ ُت ََبٔی
ک َٓ ُ٘ل ُِت ل ٔ ُو َص ِي ٔب بِ ًٔ َخال ٔ ٕس َٓ َ٘ا َل َل ُط ُو َص ِي ُب بِ ًُ َخال ٔ ٕس َا ِؼ َي ٍُ َط ِيئّا ل َِه ََ َر ََ َح ّسا َي ِؼ َي ٌُ ُط َٓ َ٘ا َل ابِ ًُ كَا ُو ٕ
ذَل ٔ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِؼ َي ٌُطُ
َي ِؼ َي ٌُطُ َو َٗا َل ََبٔی َرََیِ ُت ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
ض َي ِؼ َي ٌُ ُط َو ََل ََ ًِ َل ُه إ ٔ ََّل ََى َّ ُط َٗا َل ک َ َ

ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب اابؿ ،رضن نب ریثک ،دعس ،دبعاہلل نب اطؤس ،رضحت رضن نب ریثک دعسی ےس رفاتی ےہ ہک دجسم فیخ ںیم
دبعاہللنباطؤسےنریمےرباربامنززپیھےہبجاوھنںےنالہپدجسہایکافررسااھٹایوتاوھنںےناےنپدفونںاہھتاےنپہنمیک
رطػااھٹےئںیمےناساکااکنرایکافرفبیہنباخدلےساساکذرکایکفبیہنباخدلےناؿےسوپاھچہکایکمتااسیرکےتوہوج
ںیمےنیسکوکرکےتںیہنداھکی؟اسرپدبعاہللنباطؤسےناہکہکااسیںیمےناےنپفادلوکرکےتداھکیےہافرریمےفادلےناہک
ہکںیمےنانبابعسوکااسیرکےتوہےئداھکیےہافرںیمںیہناجاتنہکاوھنںےنہیاہکوہہکاوھنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکیھبااسییہرکےتوہےئداھکیےہ

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنباابؿ،رضننبریثک،دعس،دبعاہللنباطؤس،رضحترضننبریثکدعسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 737

راوی  :نْص بً ًلیً ،بساَلًلیً ،بيساہلل بً ىآٍ ،حرضت ابً ًنز

اٌ إٔذَا َز َخ َل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََى َّ ُط ک َ َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ

ک إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
یَ َسیِطٔ َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َوإٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ َویَ ِز َٓ ٍُ ذَل ٔ َ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو َزا ُوز الؼَّ ٔحيحُ َٗ ِو ُل ابِ ًٔ ًُ َن َز ل َِي َص ب ٔ َن ِز ُٓو َٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی َب٘ ٔ َّي ُة ََ َّو َل ُط ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َوََ ِس َي َس ُظ
َو َر َوا ُظ َّ
الث َ٘ف ُّٔی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َوََ ِو َٗ َٔ ُط ًَل َی ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ٓ ٔيطٔ َوإٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َی ِز َٓ ٌُ ُض َنا إلٔ َی ثَ ِس َی ِيطٔ َو َص َذا ص َُو الؼَّ ٔحي ُح
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َّ
وب َول َِه
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس َو َمال ٔ ْک َوََ ُّی ُ
وب َوابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َم ِوُٗوّٓا َوََ ِس َي َس ُظ َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َو ِح َس ُظ ًَ ًِ ََ ُّی َ
الش ِح َس َتی ِ ٔن َوذ َََک ُظ َّ
وب َو َمال ٔ ْک ال َّز ِٓ ٍَ إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ َّ
اٌ ابِ ًُ
الل ِي ُث فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َل ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ٓ ٔيطٔ ُٗل ُِت ل ٔ َيآ ٔ ٍٕ ََک َ َ
َک ََ ُّی ُ
َی ِذ ُ ِ
َ
ائ ُٗل ُِت ََ َٔش لٔی َٓأ َ َط َار إلٔ َی َّ
ل اْلِ ُول َی ََ ِرٓ ٌََ ُضًَّ َٗا َل َلَ َس َو ّ
ک
الث ِسیَی ِ ٔن ََ ِو ََ ِس َٔ َل ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ًُ َن َز َی ِح ٌَ ُ
ِ

رصن نب یلع ،دبعاالیلع ،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ بج امنز رشفع رکےت وت ریبکت ےتہک افر دفونں اہھت
ااھٹےت افر بج روکع رکےت وت عمس اہلل نمل دمحہ ،ےتہک افر بجدف رںیتعک زپھرک ڑھکے وہےت وتدفونں اہھت ااھٹےت افر اس وک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملساکلعفرقاردےتیاوبداؤدےتہکںیہہکحیصہیےہہکہیانبرمعاکوقؽےہرموفعرفاتیںیہنےہاوبداؤدےتہک
ںیہہکہیقبےناسدحثی ےکادتبایئہصحوکدنسبدیبع اہللرموفاعرفاتیایکےہافریفقثےنوباہطسدیبعاہللانبرمعرپوموقػ ایک
ےہسجںیمویںےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےتوتدفونںاہھتاھچویتںکتااھٹےتافریہیحیحصےہاوبداؤد
رفامےت ںیہ ہکاس رفاتی وکثیل نب دعس ،امکل ،اویب افرانب رججی ےن وموقاف رفاتیایک ےہ افرامحد نبہملس ےن رموفاع ایبؿ ایک
ےہ اویب ےک وحاہل ےس افر اویب افر امکل ےن دجسنیت ےس اےنھٹ ےک فتق رعف دینی اک ذرک ںیہن ایک نکیل ثیل ےن اس وک اینپ
دحثی ںیم ذرک ایک ےہ اس ںیم ا نب رججی اک ہی وقؽ ذموکر ےہ ہک ںیم ےن انعف ےس وپاھچ ہک ایک انب رمع رصػ یلہپ رمہبت ںیم اہھت
ااھٹےت ےھت؟ اوھنں ےن اہک ںیہن ہکلب رہ رمہبت ااھٹےت ےھت ںیم ےن اہک ھجم وک اتبؤ اہکں کت ااھٹےت ےھت؟ اوھنں ےن ااشرہ ایک
اھچویتںکتایاسےسیھبےچینکت

رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلع،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرشفعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 738

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ىآٍ

اٌ إٔذَا ابِ َت َسََ الؼَّ ََل َة َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ َح ِذ َو َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرَِ َس ُط
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًُ َن َز ک َ َ
ک ََ َح ْس َُیِرُ َمال ٔ ٕک ٓ ٔ َامی ََ ًِ َل ُه
وٌ ذَل ٔ َ
وٌ ذَل ٔ َ
َک َرٓ ٌََ ُض َنا زُ َ
الز ُٛو َٔ َرٓ ٌََ ُض َنا زُ َ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َل ِه یَ ِذ ُ ِ
ٔم ًِ ُّ
یبنعق ،امکل،انعف ےسرفاتی ےہہکدبعاہللنب رمعبج امنزرشفع رکےتےھت وت اےنپدفونںاہوھتں وکومڈنوھںکت ااھٹےتےھت
افربجروکعےسرسااھٹےتےھتوتاسےسھچکمکااھٹےتےھتاوبداؤدےتہکںیہہکاہجںکتےھجمولعمؾےہہییسکےنذرکںیہنایک
ہکروکعےسرسااھٹےتفتقےلہپےسدقرےمکاہھتااھٹےتےھتوساےئامکلےک
رافی  :یبنعق،امکل،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخیلےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 739

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً ًبيس ،محنس بً ٓـيلً ،اػه بً کليب ،محارب بً زثار ،حرضت ابً ًنز

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًَ ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ ال َّز َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ
ُم َحار ٔٔب بِ ًٔ زٔثَا ٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ
امثعؿ نب ا یب ہبیش ،دمحم نب دیبع ،دمحم نب لیضف ،اعمص نب  بیل ،احمرب نب داثر ،رضحت انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسبجدفرںیتعکزپھرکڑھکےوہےتوتریبکتےتہکافردفونںاہھتااھٹےت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبدیبع،دمحمنبلیضف،اعمصنب بیل،احمربنبداثر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 740

موسی بً ً٘بہً ،بساہلل بً ٓـل بً ربيٌہ ،بً حارث بً
راوی  :حشً بً ًلی ،سلامیٌ بً زاؤزً ،بسالزحنً بً ابی زىازٰ ،
ًبسالنللبً ،بسالزحنً بً ارعدً ،بيساہلل بً ابورآٍ ،حرضت ًلی

َّ َ
َّ َ
وسی بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ
ِم َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ََبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ ُم َ
َحسث َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َحسث َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ
َ
يٌ َة بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
رع ٔد ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َرآ ٔ ٍٕ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِلٔ َِـ ٔل بِ ًٔ َرب ٔ َ
ث بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ ِ َ

اٌ إٔذَا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ ا ِل َنِٜتُوبَةٔ َٛب َّ َر
ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََىَّطُ ک َ َ
الز ُٛو َٔ َو ََل یَ ِز َٓ ٍُ
َو َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ َح ِذ َو َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ َو َي ِؼ َي ٍُ ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
رقائ َ َتطُ َوََ َرا َز ََ ٌِ یَ ِز ََ ٍَ ٛو َي ِؼ َي ٌُطُ إ ٔذَا َر َٓ ٍَ ٔم ًِ ُّ
ک إٔذَا َٗ َضی ٔ َ
َی َسیِطٔ فٔی َط ِي ٕئ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َوص َُو َٗاً ْٔس َوإٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ َّ
ک َو َٛب َّ َر َٗا َل ََبُو َزا ُوز فٔی َحسٔیثٔ ََبٔی ُح َن ِي ٕس
الش ِح َس َتی ِ ٔن َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ ََ ٛذل ٔ َ
َّ
ٕ َػ ََل َة ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َنا
الشأًس ِّٔی ح ٔی َن َو َػ َ
َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ ََ ٛنا َٛب َّ َر ً ٔ ِي َس ا ِٓت ٔ َتا ٔح الؼَّ ََلة ٔ
نسح نب یلع ،امیلسؿ نب داؤد ،دبعارلنمح نب ایب زاند ،ومٰیس نب ہبقع ،دبعاہلل نب لضف نب رہعیب ،نب احرث نب دبعابلطمل،
دبعارلنمح نب ارعج ،دیبع اہلل نب اوبراعف ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفض امنز وک
ڑھکے وہےتوتریبکتےتہکافردفونںاہھتومڈنوھںکتااھٹےتافربجرقاتےسافرغ وہےتافرروکعاکارادہرکےتوترھپایس
رطحاہوھتںوکااھٹےتافربجروکعےسرسااھٹےتوتیھبایسرطحاہوھتںوکااھٹےترگمےنھٹیبیکاحتلںیماہوھتںوکہنااھٹےتافر
بجدفرںیتعکزپھرکاےتھٹوت رھپدفونںاہھتایسرطحااھٹےتافرریبکتےتہکاوبداؤدےتہکںیہہکاوبدیمحاسددییک دحثیںیمےہ
ہک بج آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس دف رںیتعک زپھ رک اےتھٹ وت ریبکت ہک امنز ےک رشفع ںیم ریبکتیہک یھت افر دفونں اہھت ومڈنوھں
کتااھٹےتےھت
رافی  :نسح نب یلع ،امیلسؿ نب داؤد ،دبعارلنمح نب ایب زاند ،ومٰیس نب ہبقع ،دبعاہلل نب لضف نب رہعیب ،نب احرث نب
دبعابلطمل،دبعارلنمحنبارعج،دیبعاہللنباوبراعف،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 741

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہٗ ،تازہ ،نْص بً ًاػه ،حرضت اماو مالک بً حویزث رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ا ِل ُح َویِز ٔ ٔث َٗا َل َرََیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ْص بِ ًٔ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َن ِ ٔ
الز ُٛو َٔ َحًَّی یَ ِبلُ َّ بٔض ٔ َنا َفُ ُو ََ َُذُى َ ِيطٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ إٔذَا َٛب َّ َر َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرَ ِ َس ُط ٔم ًِ ُّ
صفحنبرمع،ہبعش،اتقدہ،رصننباعمص،رضحتاامؾامکلنبوحریثریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجیھبریبکترحتہمیےتہک،روکعرکےتایروکعےسرسااھٹےتوتدفونںاہھتاکونںیک
ولکتااھٹےت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اتقدہ،رصننباعمص،رضحتاامؾامکلنبوحریثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 742

موسی بً مزواٌ ،طٌيب ابً اسحً ،ٙنزاٌ ابً اسح ،ٙحرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :ابً مٌاذ ٰ

اٌ ًَ ًِ ََلح ٕٔٙ
اٌ َح َّسثَ َيا ُط ٌَ ِي ْب َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
وسی بِ ًُ َم ِز َو َ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی ح و َح َّسث َ َيا ُم َ
يک َٗا َل َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة ل َِو ُِ ٛي ُت ٗ َُّس َاو ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ََزََیِ ُت إٔب ٔ َل ِيطٔ َزا َز ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ
ًَ ًِ َب ٔظیر ٔبِ ًٔ ىَض ٔ ٕ

وسی بِ ًُ
َٗا َل َي ُ٘و ُل ََلح َََْٔ ٙلَ َت َزی ََى َّ ُط فٔی الؼَّ ََلة ٔ َوَلَ َي ِش َت ٔلي ٍُ ََ ٌِ َیَ ُٜ
وٌ ٗ َُّس َاو َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َزا َز ُم َ
اٌ الزَّق ُِّّی َي ٌِىٔی إٔذَا َٛبَّرَ َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ
َم ِز َو َ
انباعمذ،ومٰیسنبرمفاؿ،بیعشانبااحسؼ،رمعاؿانبااحسؼ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکارگںیمروسؽ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےکآےگوہاتوتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکلغبدھکیاتیلانباعمذےنہیزایدیتلقنیکےہہکالقحاک
وقؽےہ ہک امنزںیمرضحت اوبرہریہریضاہللہنعوضحر یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسسکرطحآےگوہ ےتکسںیہ؟ افرومٰیسےنہی
ااضہفایکےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریبکتےتہکوتدفونںاہھتااھٹےت
رافی  :انباعمذومٰیسنبرمفاؿ،بیعشانباقحس،رمعاؿانباقحس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 743

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابً ازریصً ،اػه بً کليبً ،بسالزحنً بً اسوز ،حرضت ًل٘نہ رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة َٗا َل َٗا َل
ٔیص ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ إ ٔ ِزر َ
ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َّل َن َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه الؼَّ ََل َة َٓ َٜب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َٓ َل َّنا َر َ ٍَ ٛكَب َََّ ٙی َسیِطٔ بَی ِ َن ُر ِٛبَت َِيطٔ َٗا َل ٓ ََب َل َّ
الز ِٛب َ َتی ِ ٔن
ذَل ٔ َ
ک َس ٌِ ّسا َٓ َ٘ا َل َػ َس َََ ٚخٔی َٗ ِس َُّ ٛيا َنٔ ٌَِ ُ
ل َص َذا ث ُ َّه ََ َم َزىَا ب ٔ َض َذا َي ٌِىٔی ِاْل ٔ ِم َشا َک ًَل َی ُّ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب ادرسی ،اعمص نب  بیل ،دبعارلنمح نب اوسد ،رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب
وعسمداکایبؿےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکامنزاھکسیئوتریبکتیہکافردفونںاہھتااھٹےئبجروکعایکوتدفونںاہوھتں
وک المرک ےنٹھگ ےک چیب ںیمرھکایل بجہی ربخرضحتدعس نب ایبفاقصریضاہللہنعوک یچنہپ وتاوہنں ےن اہکہکریمے اھبیئ (دبعاہلل
نبوعسمد)ےنحیحصاہکےلہپمہااسییہرکےتےھترھپدعبںیممہوکونٹھگںرپاہھترےنھکاکمکحدای
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،اعمصنب بیل،دبعارلنمحنباوسد،رضحتہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےکفتقرعفدینیہنرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکفتقرعفدینیہنرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 744

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياًٌ ،اػه ،ابً کليبً ،بسالزحنً بً اسوز ،حرضت ًل٘نہ رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه َي ٌِىٔی ابِ ًَ ک ُ َل ِيبٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ
اٌ ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ًَ ِل َ٘ َن َة َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِش ٌُوز ََٕ ََل َ ُ َػل ِّی بِٔ ُٜه َػ ََل َة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ٓ ََؼلَّی َٓل َِه َیزِ َٓ ٍِ َی َسیِطٔ

يح ًَل َی َص َذا َّ
یل َول َِي َص ص َُو بٔ َؼ ٔح ٕ
ْص ٔم ًِ َحس ٕ
إ ٔ ََّل َم َّز ّة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا َحس ْ
اللٔ ِٔى
ٔیث كَو ٔ ٕ
ٔیث ُم ِد َت َ ْ

امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اعمص،انب بیل،دبعارلنمحنباوسد،رضحتہمقلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدبعاہلل نب
وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ایک ںیم مت وک ر وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز زپھ رک ہن اتبؤ؟ رھپ اوہنں ےن امنز زپیھ وت رصػ

اکیرمہبتاہھتااھٹےئ(ینعیرصػریبکترحتہمیےکفتق)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اعمص،انب بیل،دبعارلنمحنباوسد،رضحتہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکفتقرعفدینیہنرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 745

راوی  :حشً بً ًلی ،مٌاویہ ،خالس بً ًنزو ،ابوحذئہ ،حرضت سٔياٌ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
َ
َ
َف َٓ ٍَ
َح َّسث َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسث َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة َو َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َوَبُو ُح َذ ِي َٔ َة َٗالُوا َح َّسث َيا ُسٔ َِيا ٌُ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ ب ٔ َض َذا َٗا َل َ َ

َی َسیِطٔ فٔی ََ َّو ٔل َم َّزة ٕ َو َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه َم َّز ّة َواح َٔس ّة

نسح نب یلع ،اعمفہی  ،اخدل نب رمعف ،اوبذحہفی ،رضحت ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےس اسہقب دنس ف  نت ےک اسھت یلہپ دحثی یک رطح
رمفیےہاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرصػیلہپرمہبتاہھتااھٹایافرضعبےناہکاکیرمہبتاہھتااھٹای
رافی  :نسحنبیلع،اعمفہی،اخدلنبرمعف،اوبذحہفی،رضحتایفسؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکفتقرعفدینیہنرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 746

راوی  :محنس بً ػباحَ ،شیک ،یزیس بً ابی زیازً ،بسالزحنً بً ابی ليلی ،حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ

ئ ََ ٌَّ
یس بِ ًٔ ََبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
یک ًَ ًِ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ

رقیبٕ ٔم ًِ َُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه ََل َي ٌُوزُ
اٌ إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ الؼَّ ََل َة َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ إلٔ َی َ ٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

دمحمنبابصح،رشکی،سیدی نبایبزاید،دبعارلنمح نب ایبیلیل،رضحترباءنباعزب ریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسبجامنزرشفعرکےتوتاےنپدفونںاہھتاکونںےکرقبیکتااھٹےتافردفابرہاہھتںیہنااھٹےت
رافی  :دمحمنبابصح،رشکی،سیدینبایبزاید،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

روکعےکفتقرعفدینیہنرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 747

راوی ً :بساہلل بً محنس ،سٔياٌ ،یزیس

َش ٕ
یک ل َِه َي ُ٘ ِل ث ُ َّه َلَ َي ٌُوزُ َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ َٗا َل َل َيا
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس ى َ ِح َو َحسٔیثٔ َ ٔ
بٔا ِلُٜو َٓ ٔة َب ٌِ ُس ث ُ َّه ََل َي ٌُو ُز َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
َکوا ث ُ َّه ََل
ٔیص ًَ ًِ َیز ٔ َ
ٔیث صُظَ ِي ْه َو َخال ٔ ْس َوابِ ًُ إ ٔ ِزر َ
یس ل َِه َی ِذ ُ ُ
َي ٌُو ُز َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة َو َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َوََبُو ُح َذ ِي َٔ َة َٗالُوا َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔب ٔ َض َذا َٗا َل
َف َٓ ٍَ َی َسیِطٔ فٔی ََ َّو ٔل َم َّزة ٕ َو َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه َم َّز ّة َواح َٔس ّة
ََ

دبع اہللنبدمحم،ایفسؿ،سیدی ےکفاہطسےسرشکییکامدنن رفاتیایبؿیکےہاسںیمل ال دود یکزایدیتںیہنےہ ایفسؿےتہکںیہ
ہکسیدیےنہیرفاتیمہےسوکہفںیمایبؿیکوت،ال دود،اکااضہفایکاوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکمیشہ،اخدلافرانبادرسیےن
سیدیےکفاہطسےسذرکایکےہرگماسںیمل ال دود،ںیہنےہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،سیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکفتقرعفدینیہنرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 748

راوی  :حشین بً ًبسالزحنً وٛيٍ ،ابً ابی ليلی ،حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ََ ِخب َ َرىَا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ََخٔيطٔ ً َٔيسی ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ ح ٔی َن ا ِٓت َ َتحَ الؼَّ ََل َة ث ُ َّه ل َِه یَ ِزٓ ٌَِ ُض َنا َحًَّی
ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
ْص َٖ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ا ِل َحس ُ
ٔیث ل َِي َص بٔ َؼ ٔح ٕ
يح
ا ِن َ َ
نیسح نب دبعارلنمح فعیک ،انب ایب یلیل ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس وکداھکی بج آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن امنز رشفعیک وت دفونں اہھت ااھٹےئ افر رھپ امنز ےس افرغ وہےنکت دفابرہ
اہھتںیہنااھٹےئاوبداؤدےناہکہیدحثیحیحصںیہنےہ
رافی  :نیسحنبدبعارلنمحفعیک،انبایبیلیل،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکفتقرعفدینیہنرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 749

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً ابی ذئب ،حرضت ابوہزیزہ ضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل کَا ٌَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َس ِن ٌَ َ

َو َس َّل َه إٔذَا َز َخ َل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َم ًّسا

دسمد،ییحی،انبایبذ ب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجامنزرشفعرکےتوت
دفونںاہھتےبملرکےکااھٹےت
رافی  :دسمد،ییحی،انبایبذ ب،رضحتاوبرہریہیضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمداانہاہھتابںیئاہھترپرےنکاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمداانہاہھتابںیئاہھترپرےنکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 750

راوی  :نْص بً ًلی ،ابواحنسًَ ،لء بً ػالح ،حرضت زرًہ بً ًبسالزحنً

ئ بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ز ُِر ًَ َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ الزُّبَی ِر ٔ َي ُ٘و ُل
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرىَا ََبُو ََ ِح َن َس ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
الش َّيةٔ
ٕ ا ِل َ٘ َس َمی ِ ٔن َو َو ِؿ ٍُ ا ِل َي ٔس ًَل َی ا ِل َي ٔس ٔم ًِ ُّ
َػ ُّ
رصننبیلع،اوبادمح،العءنباصحل،رضحتزرہعنبدبعارلنمحےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہللنبزریبےسانسہکفہرفامےتےھت
(ایقؾیکاحتلںیم)دقومںاکرباربرانھکافر(داےنہ)اہھتوک(ابںیئ)اہھترپرانھکتنسےہ
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،العءنباصحل،رضحتزرہعنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمداانہاہھتابںیئاہھترپرےنکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 751

راوی  :محنس بً بکار بً ریاٌ ،ہظيه بً بظیر ،ححاد بً ابی زیيب ،ابوًثناٌ ابً مشٌوز ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز
رضی اہلل ًيہ

اٌ ال َّي ِضس ِّٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَکَّارٔ بِ ًٔ ال َّزیَّا ٌٔ ًَ ًِ صُظَ ِي ٔه بِ ًٔ بَ ٔظیر ٕ ًَ ًِ ا ِل َححَّا ٔد بِ ًٔ ََبٔی َزیِ َي َب ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
َفآ ُظ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی
َم ِش ٌُوز ٕ ََى َّ ُط ک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ ا ِل ُي ِ َ
رسی ًَل َی ا ِل ُي ِنى َی َ َ
رسی
ا ِل ُي ِ َ

دمحمنباکبرنبرایؿ،میشہنبریشب،اجحجنبایبزبنی،اوبامثعؿانبوعسمد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکفہ امنززپھرےہےھتاسرطحرپہکاوہنںےناانپابایںاہھتداںیئاہھترپراھکوہااھتیبنیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنداھکیوت ااکن
داانہاہھتابںیئاہھتےکافرپرھکدای
رافی  :دمحمنباکبرنبرایؿ،میشہنبریشب،اجحجنبایبزبنی،اوبامثعؿانبوعسمد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 752

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذً ،بسالٌزیز ،بً ابی سلنہ ،ماجظوٌ بً ابی سلنہً ،بسالزحنً ،ارعدً ،بيساہلل بً ابورآٍ،
حرضت ًلی بً ابی كالب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ا ِل َنا ٔج ُظو ٌٔ بِ ًٔ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
رع ٔد ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ َٗا َل ک َ َ
ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
ََّط َّ
الش َن َوا ٔ
ت َواْلِ َ ِر َق َحئئّا ُم ِشل ٔ ّنا َو َما ََىَا ٔم ًِ
َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َٛب َّ َر ث ُ َّه َٗا َل َو َّج ِض ُت َو ِجه ٔ َی ل ٔ َّل ٔذی ٓ َ َ

ک َ ُ ٔم ِز ُت َوََىَا ََ َّو ُل ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن َّ
الل ُض َّه
ا ِل ُن ِ ٔ
ای َو َم َنات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔی َن َلَ َ ٔ
ک َل ُط َوب ٔ َذل ٔ َ
َشی َ
ْشٔٛی َن إ ٔ ٌَّ َػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َم ِح َي َ
َّ
ف
ََى ِ َت ا ِل َنل ٔ ُ
ِف لٔی ذُىُوبٔی َجنٔي ٌّا إٔى َّ ُط ََل َي ِِ ٔ ُ
ک ََل إ ٔ َل َط لٔی إَٔل ََى ِ َت ََى ِ َت َربِّی َوََىَا ًَ ِب ُس َک هَ ل َِن ُت َن ِٔ ٔسی َوا ًِت َ َرٓ ُِت ب ٔ َذى ِ ٔيی َٓاُ ٔ ِ

ْص ُٖ َس ِّي َئ َضا إ ٔ ََّل ََى ِ َت
ُوب إ ٔ ََّل ََى ِ َت َواصِسٔنٔی ْٔل َ ِح َش ًٔ اْلِ َ ِخ ََل َٔ ٚلَ َی ِضسٔی ْٔلَ ِح َشي ٔ َضا إ ٔ ََّل ََى ِ َت َو ِ ٔ
ارص ِٖ ًَىِّی َس ِّي َئ َضا َلَ َي ِ ٔ
الذُّ ى َ
ک َوا ِل َدیِرُ ک ُ ُّل ُط فٔی َی َسیِ َ َّ
ک َوإٔذَا
وب إٔل َِي َ
ک َوإٔل َِي َ
ک ََىَا ب ٔ َ
الْش ل َِي َص إٔل َِي َ
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
َلب َّ ِي َ
ف َک َوََتُ ُ
ک َو ُّ
ک َت َب َار َِ ٛت َو َا ٌَا َل ِي َت ََ ِس َت ِِ ٔ ُ
َر ََٗ ٍَ ٛا َل َّ
ْصی َو ُمخ ِّی َوً ٔوَ امٔی َو ًَ َؼ ٔيی َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َٗا َل
َک َس ِنعٔی َو َب َ ٔ
َک ََ ِسل َِن ُت َخظَ ٍَ ل َ
ک آ َم ِي ُت َول َ
َک َر َُ ٌِ ٛت َوب ٔ َ
الل ُض َّه ل َ
َک ا ِل َح ِن ُس ٔم ِل َئ َّ
الش َن َوا ٔ
ق َو ٔم ِل َئ َما بَ ِي َي ُض َنا َو ٔم ِل َئ َما ٔطئ َِت ٔم ًِ َط ِي ٕئ َب ٌِ ُس َوإٔذَا
ت َواْلِ َ ِر ٔ
َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َربَّ َيا َول َ
َس َح َس َٗا َل َّ
ک ََ ِسل َِن ُت َس َح َس َو ِجهٔی ل ٔ َّل ٔذی َخ َل َ٘ ُط َو َػ َّو َر ُظ َٓأ َ ِح َش ًَ ُػ َور َت ُط َو َط َّٙ
ک آ َم ِي ُت َو َل َ
َک َس َح ِس ُت َوب ٔ َ
الل ُض َّه ل َ
خ ُت َو َما
ِف لٔی َما َٗ َّس ِم ُت َو َما ََ َّ ِ
ْص ُظ َو َت َب َار َک اہللُ ََ ِح َش ًُ ا ِل َدالٔ٘ٔی َن َوإٔذَا َس َّل َه ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ال َّل ُض َّه اُ ٔ ِ
َس ِن ٌَ ُط َو َب َ َ

خ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ََى ِ َت
ْسٓ ُِت َو َما ََى ِ َت ََ ًِ َل ُه بٔطٔ ٔمىِّی ََى ِ َت ا ِل ُن َ٘ ِّس ُو َوا ِل ُن َؤ ِّ ُ
ْس ِر ُت َو َما ََ ًِ َل ِي ُت َو َما ََ ِ َ
ََ ِ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،دبعازعلسی ،نب ایب ہملس ،اموشجؿ نب ایب ہملس ،دبعارلنمح ،ارعج ،دیبع اہلل نب اوبراعف ،رضحت یلع نب ایب اطبل
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس بج امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک افر رھپاےکس دعب ہیداع
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ئ َر ِِّ َفأ َا َ ْ ِ ُ
ئأ ْ َ
ئا مَل ُِک َل ِإ َِل ِل ِإ ّلأ ْ َ
ْت َف َأ َا َأ ّف َُؽا ِ َنا ّمأ ْ َ
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ِبلَ ُس َف ِ َيکِلَ ُأرِم ُ
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ت
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َ
َ َل َ ْ ِ ر
ئ َف ْ ر
ئ َفادھ ِِِّ َْ ِل ْ َ ِ
ْح َْال ْ َخ ِؼ َل َھدِق َْ ِل ْ َ ِھا ِإ َّل َأ ْ َ
وب ِإ َّل َأ ْ َ
َ ُ
اْ ْ
َق ف ِ ْرر ِلذُی ِوِّ َمِیعا ِإ َّئ َل َ ْف ِ ُرر اذلُی َ
ِإ َّل َأ ْئلَ َّئِبکف َصع َدبفالْحن َزر ُک ُّلہ ِفيبفال َّص ُزر َ
ک َف َأ ُیوب ِإ َ
َل ِإ ََل َأ َا ِب َف ِإ َ
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ک
ْ
َ
ظ ِي َف ی افربج(روکع
َل ِ ی َف َِ َ ِ ر
َق َف ِ ی َف ِ َ
ب َْ ُ
َلأ ْ مْ ُت َد َ
آم َف َ
روکعرکےتوتہیداعزپےتھ ا ّم َ
َل َر ع ْ ُت َف ِ َ
َشم ِ َ ل
َحہ َر َّ ِ َب َف ََ
ِم َم َی ِ ْئ َیھمَا َف ِ ْ َ
ض َف ِ ْ َ
َلالْجَمْ ُد ِ ْ َ
الِل ِمَ ْن َ َِ
ِمال َّسمَ َوو ِ
ےس)رسااھٹےتوتہیزپےتھ د َّ
ب افربجدجسہ
شنِمْ َ ْ ٍ
ات َف َْال ْر ِ
ِم َم ِ ْ َ
 ٍ َ ِ ْ ُ
لل َّ
ھ
َ
َ
ض
ِْ
َ
ش
ش
َ
س
َ
ش
ل
َ
َ
َہ
ْح ُص َور َئ َف ّق َ مْعَہ َف َِ َ َ ر
َل َأ ْ مْ ُت َ ح ِ َ َد َفج ل ّلِدِق َخلَقَہ َف َ َّ و
ب َْ ُ
َل َ ح ِ َ ْد ُ
آم َف َ
ںیم اجےت وت ہی داع زپےتھ ا ّم َ
ت َف ِ َ
ص َرہ َقَْ ْ َ َ
لل َّ
ھ
ْح ْ َ لِقئ
ک َّ
ت َف َم
م َف َم َأ َّ ْر
ال َن افر بج امنز ےس رفاتغ ےک ےئل السؾ ریھپےت وت ہی زپےتھ ا َّم اعْف ِ ْرر ِل َم دَقَّ ْ ُ
َف َ َ ِب َر َ
خ ُ
الِل َأ ْ َ ُ
َ
لْعہِب ِ ِ ّ
ئ
ئالْمُ َق ّد ُِؾ َفالْم َُوو ّ ِ ُر
ت َف َم َأیْلَی ُْت َف َم َأ ْ َ ر
َأ ْ َ ر
ئ َأ ْ ُ
سْ ُ
خ َل ِإ َِل ِإ َّل َأ ْ َ
م َأ ْ َ
ف َف َم َأ ْ َ
س ْر ُ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دبعازعل سی،نبایبہملس،اموشجؿنبایبہملس،دبعارلنمح،ارعج،دیبعاہللنباوبراعف،رضحتیلعنبایب
اطبلریضاہللہنع
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ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 753

موسی بً ً٘بہً ،بساہلل بً ٓـل بً ربيٌہ ،بً حارث،
راوی  :حشً بً ًلی ،سلامیٌ بً زاؤزً ،بسالزحنً بً ابی زىازٰ ،
حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

َّ َ
َّ َ
وسی بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ
ِم ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ََبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ ُم َ
َحسث َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َحسث َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََب ٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِلٔ َِـ ٔل بِ ًٔ َرب ٔ َ
يٌ َة بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ

اٌ إٔذَا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ ا ِل َنِٜتُوبَةٔ َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ َح ِذ َو
ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط ک َ َ
الز ُٛو َٔ َو ََل َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ فٔی َط ِي ٕئ ٔم ًِ
َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ َو َي ِؼ َي ٍُ ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
رقائ َ َت ُط َوإ ٔ َذا ََ َرا َز ََ ٌِ َی ِز ََ ٍَ ٛو َي ِؼ َي ٌُ ُط إٔذَا َر َٓ ٍَ ٔم ًِ ُّ
ک إٔذَا َٗ َضی ٔ َ
َػ ََلتٔطٔ َوص َُو َٗاً ْٔس َوإٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ َّ
ئ َیزٔی ُس
الس ًَا ٔ
الش ِح َس َتی ِ ٔن َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ ََ ٛذل ٔ َ
ک َو َٛب َّ َر َو َز ًَا ى َ ِح َو َحسٔیثٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔفٔی ُّ
الظي َئ َولَه َی ِذ َُک َوا ِل َدیِرُ ک ُ ُّلطُ فٔی َی َسیِ َ َّ
َّ
ک َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َو َي ُ٘و ُل ً ٔ ِي َس ا ِن ْٔصآٔطٔ ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َّ
الل ُض َّه
الْش ل َِي َص إٔل َِي َ
ک َو ُّ
َو َی ِي ُ٘ ُؽ ِ ِ ِ
َ
ْس ِر ُت َوََ ًِ َل ِي ُت ََى ِ َت إ ٔ َلهٔی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ََى ِ َت
ِف لٔی َما َٗ َّس ِم ُت َو َما ََ َّ ِ
اُ ٔ ِ
خ ُت َو َما ََ ِ َ
نسحنبیلع،امیلسؿنبداؤد،دبعارلنمحنبایبزاند،ومٰیسنبہبقع،دبعاہللنبلضفنبرہعیب،نباحرث،رضحتیلعریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجرفضامنزےکےیلڑھکےوہےتوتریبکتےتہکومڈنوھںکتاہھتااھٹےت
افر بج رقات ےس افرغ وہےت بت رھپ ایسرطح رکےت (ینعی ریبکت ےتہک افر رعف دینی رکےت) بج روکع اک ارادہ رکےت افر بج
روکع ےس رس ااھٹےت بت رھپ ایس رطح رکےت (ینعی اؿ وماعق رپ یھب ریبکت ےتہک افر رعف دینی رکےت) رگم دعقہ یک احتل ںیم رعف
دینیہنرکےتافر بجدف رںیتعکزپھرکڑھکےوہےت رھپدفونںاہھتایسرطحااھٹےتافرریبکتےتہک افرمکف شیبفیہداع زپےتھ
لْ
ب َفال َّص ُّزر َ ْ َ
َل
وج اسہقب دحثی ںیم (ریبکت رحتہمی ےک دعب فایل داع) ذگری ےہ اہتبل اس ںیم ہی اافلظ ںیہن ںیہ َفا حنَْ ُزر ُک ُّل َ ُس ِف َ َي ْ َ
لل ّ ُھ
َ
َ
ْ
ع
َ
ف
ِ
ّ
ِ
م َف َم
َل ہکلباسںیم ہیااضہفےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےتوتہیداعزپےتھا ما ْ ررل َمدَقّ ْ ُ
ِإ ْ َ
َ َ َ لَ
ئ ِإ ِھی َل ِإلَ َس ِإ َّل َأ َْ
ئ
ت َف َم َأ ْ َ ر
َأ َّ ْر
ت َفأیْلی ُ
ْتأ ْ َ
س ْر ُ
خ ُ
رافی  :نسحنبیلع،امیلسؿنبداؤد،دبعارلنمحنبایب زاند،ومٰیسنبہبقع،دبعاہللنبلضفنبرہعیب،نباحرث،رضحت یلع
ریضاہللہنع
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حسیث 754

راوی ً :نزو بً ًثناٌَ ،شیح بً یزیس ،حرضت طٌيب بً ابی حنزہ

یس َح َّسثَىٔی ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ ََبٔی َح ِنزَ َة َٗا َل َٗا َل لٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن ِي َٜسٔرٔ َوابِ ًُ ََبٔی
َشیِحُ بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َح َّسثَ َيا ُ َ
َاک َٓ ُ٘ ِل َوََىَا ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن َي ٌِىٔی َٗ ِو َل ُط َوََىَا ََ َّو ُل ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن
َ َِف َو َة َوَُیِرُص َُنا ٔم ًِ ُٓ َ٘ َضا ٔ
ئ ََصِ ٔل ا ِل َنسٔی َيةٔ َٓإٔذَا ُٗل َِت ََى ِ َت ذ َ
رمعفنبامثعؿ،رشحینبسیدی،رضحتبیعشنبایبزمحہےسرفاتیےہہکھجمےسانبدنکمر،انبایبرفدہافراؿدفرضحاتےک
ل
ل
مُسل ِ
مُسل ِ
م
م
ئ
ئ
ِ
ِ
العفہدرگیاہقفےئدمہنیےنایبؿایکےہہکبجوتاسداعوکزپےھوتاجبےئ َفاَانَاَ ّف ََؽا نےکَ ،فا ََانِمَا نزپاھرکف
رافی  :رمعفنبامثعؿ،رشحینبسیدی،رضحتبیعشنبایبزمحہ
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ابب  :امنزاکایبؿ
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حسیث 755

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازٗ ،تازہ ،ثابت ،حنيس ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ََ ِخب َ َرىَا َح َّنا ْز ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َوثَاب ٔ ٕت َو ُح َن ِي ٕس ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ َر ُج َّل َجا َئ إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َو َٗ ِس
َح َّسثَ َيا ُم َ
َح َٔزَ ُظ ال َّئ َُص َٓ َ٘ا َل اہللُ ََ ِٛبَرُ ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َح ِن ّسا َٛثٔی ّرا كَ ِّي ّبا ُم َبا َرکّا ٓ ٔيطٔ َٓ َل َّنا َٗ َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

َػ ََل َت ُط َٗا َل ََ ُّیِ ُٜه ا ِل ُن َتک َ ِّل ُه بٔا ِلکَل ٔ َنا ٔ
ل ََىَا یَا َر ُسو َل اہللٔ ٔجئ ُِت َو َٗ ِس َح َٔزَن ٔ َی ال َّئ َُص
ت َٓإٔى َّ ُط ل َِه َي ُ٘ ِل بَأ ِ ّسا َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
ْش َم َلکّا یَب ِ َتس ُٔروى َ َضا ََ ُّی ُض ِه َی ِز َٓ ٌُ َضا َو َزا َز حُ َن ِي ْس ٓ ٔيطٔ َوإٔذَا َجا َئ ََ َح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ِن ٔع ى َ ِح َو َما
َٓ ُ٘ ِلت َُضا َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس َرََیِ ُت اثِى َِی ًَ َ َ
اٌ یَ ِنشٔی َٓ ِل ُي َؼلِّ َما ََ ِز َر َُ ٛط َو ِل َي ِ٘ ٔف َما َس َب َ٘طُ
کَ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اتقدہ،اثتب،دیمح ،رضحتاسننب امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشامنزںیماساحؽںیم
ل
ف بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
کا َط ِّئبِا ُ َ ِ
َک اَ جَم ُدِہللِ ََحا َ ِ ر
رشکی وہا ہک ایکس اسںیسن وھپیل وہیئ ںیھت اس ےن اہک اَہلل ا ِ َ ر
م َراک ِ ِ
امنز ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک ،ہی املکت سک ےن ےہک ےھت؟ افر اس ےن وکیئ انانمبس
ابتںیہنیکسپفہصخشوبالایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسفہاملکتںیمےنےہکےھتبجںیمآایوتریمیاسںیسنوھپیلوہیئیھت
سپ ہی املکت ںیم ےن زپےھ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ابرہ رفےتش دےھکی وج اؿ املکت وک رعش رپ ےل
اجےنےکےیلاؿیکرطػکپلرےہےھتاسرفاتیںیمدیمحےنہیااضہفایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمت

ںیمےسوکیئصخشامنزےکےیلآےئوتدرایمہناچؽ لرکآےئامنزاک سجدقرہصحےلمزپھےلافروجرہاجےئاوکسدعبںیموپار
رکےل
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اتقدہ،اثتب،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 756

راوی ً :نزو بً مززو ،ٚطٌبہً ،نزو بً مزہً ،اػه ،حرضت جبیر بً ملٌه رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه ا ِل ٌَ َيز ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلٌ ٕٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َرََی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َم ِززُو ِٕ ََ ٚخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُمزَّ َة ًَ ًِ ًَ ٔ

َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َػ ََل ّة َٗا َل ًَ ِن ْزو ََل ََ ِزرٔی ََ َّی َػ ََلة ٕ ه ٔ َی َٓ َ٘ا َل اہللُ ََ ِٛبَرُ َٛبٔی ّرا اہللُ ََ ِٛبَرُ َٛبٔی ّرا اہللُ

رک ّة َوََ ٔػ ّيَل ث َ ََلثّا ًََُوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ
ََ ِٛبَرُ َٛبٔی ّرا َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َٛثٔی ّرا َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َٛثٔی ّرا َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َٛثٔی ّرا َو ُس ِب َح َ
اٌ اہللٔ ب ُ ِ َ
َّ
الظ ِي َلا ٌٔ ٔم ًِ َن ِٔدٔطٔ َو َن ِٔثٔطٔ َو َص ِنزٔظ ٔ َٗا َل َن ِٔ ُث ُط ِّ
الظ ٌِزُ َو َن ِٔ ُد ُط ا ِل ٜٔبِرُ َو َص ِنز ُ ُظ ا ِل ُنو َت ُة

رمعف نب رمزفؼ ،ہبعش ،رمعف نب رمہ ،اعمص ،رضحت ،ریب نبمعطم ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکاکیامنززپےتھوہےئداھکیرمعفنبرمزفؼاکایبؿےہہکںیمںیہناجاتنہکفہوکؿیسامنزیھتآپیلصاہللہیلعفآہل
َ َ ْ َ ِ لْج َ َ َ ِ ل ْ
لِلِّ َ ِکرا َف ُص ْیِحَا َؿ ا َ
کا َفالْجَمْ ُد َ
کا ا َ
بة َف َأ ِطبل َ َث ا
لِلِّ ُ ِْ َ ر
لِل َ ِ ر
کا َفا جَمْ ُد َِّ
کا َفا مْ ُد لِلِّ ر
کُ ر
کا الِلُّ أ ِ َ ر
کُ َ ِ ر
لِلُّ َأ ْ ِ َ ر
کُ َ ِ ر
لِل َأ ْ ِ َ ر
فملس ےن رفامای ا َُّ
نِمال َّس ْئ َعا ِؿنِمْنَفْحِ ِس َفنَفْ ِب ِس َف َھمْررِ ِـنَفَ َبہےسرمادرعشفاشرعیافر،ہخفنےسرمادرغفرافرڈنمھگافر،زمہہےسرمادفوسہس
لِلَّ ْ
ع ُذاِ ِ
َأ ُ و
افر ںوؿےہ
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،رمعفنبرمہ،اعمص،رضحت،ریبنبمعطمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 757

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،مشٌزً ،نزو بً مزہ ،حرضت جبیر بً ملٌه رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت

َّ
َّ
ََک ى َ ِح َو ُظ
ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ُ٘و ُل فٔی ال َّت َل ُّو َٔ ذ َ َ
دسمد،ییحی،رعسم،رمعفنبرمہ،رضحت،ریبنبمعطمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکلفنامنز
ںیمہیزپےتھوہےئانسےہاےکسدعبافرپفایلداعذرکیک
رافی  :دسمد،ییحی،رعسم،رمعفنبرمہ،رضحت،ریبنبمعطمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 758

راوی  :محنس بً رآٍ ،زیس بً حباب ،مٌاویہ بً ػالح ،ازہز بً سٌيس ،حرضت ًاػه بً حنيس

اػ ٔه
َحاز ُّٔی ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب ََ ِخب َ َرنٔی ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ََ ِخب َ َرنٔی ََ ِز َصزُ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َ َ
اٌ َي ِٔتَتٔ ُح َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٗ ٔ َي َاو َّ
الل ِي ٔل َٓ َ٘ال َِت َل َ٘ ِس َسأ َ ِل َتىٔی
بِ ًٔ ُح َن ِي ٕس َٗا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة بٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ ک َ َ
ْشا
ْشا َوا ِس َت ِِ ََ
ًَ ًِ َط ِي ٕئ َما َسأ َ َلىٔی ًَ ِي ُط ََ َح ْس َٗ ِبل َ
َک ک َ َ
ف ًَ ِ ّ
ْشا َو َص َّل َل ًَ ِ ّ
ْشا َو َسبَّحَ ًَ ِ ّ
ْشا َو َحنٔ َس اہللَ ًَ ِ ّ
اٌ إٔذَا َٗ َاو َٛب َّ َر ًَ ِ ّ
َو َٗا َل َّ
ٔي ٙا ِل َن َ٘او ٔ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َخال ٔ ُس بِ ًُ
ِف لٔی َواصِ ٔسنٔی َو ِارزُ ِٗىٔی َو ًَآٔىٔی َو َی َت ٌَ َّوذُ ٔم ًِ ؿ ٔ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ

يٌ َة ا ِل ُح َز ٔش ِّی ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ى َ ِح َو ُظ
َم ٌِ َس َ
اٌ ًَ ًِ َرب ٔ َ
دمحم نبراعف،زدی نبةحب،اعمفہی نباصحل،ازرہنبدیعس،رضحتاعمص نبدیمح ےسرفاتی ےہہک ںیم رضحتاعہشئریضاہلل
اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک ونالف سک داع ےس رشفع رفامےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای مت ےن ھجم ےس
ایسی ابت وپیھچ ےہ وج اب کت یسک ےن ہن وپیھچ یھت رفامای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےت وت دس رمہبت ریبکتےتہک
َّ
ل
ہٰل ا ِ َّل اہلل ےتہک افر دس رمہبت اافغتسر زپےتھ افر رھپ رفامےت الل ُھ ّمَ
دس رمہبت اَ جَم ُدِہلل ےتہک دس رمہبت ُص ِیحَا َؿ اہلل ےتہک دس رمہبت َل ا ِ َ

اعْف ِ ْرر ِل َفاهْد ِِِّ َف ْارزُ ق ِْیی َف ََف ِِیی افر انپہ امےتگن ےھت ایقتم ےک دؿ ڑھکے وہےن یک  یگن ےس اوبداؤد ےتہک ہک اخدل نب دعماؿ ےن
یھبوباہطسرہعیبرجیش،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایسرطحےسرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبراعف،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،ازرہنبدیعس،رضحتاعمصنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 759

راوی  :ابً مثىیً ،نز بً یوىصً ،رکمہ ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،حرضت ابوسلنہ بً ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم ُة َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َٛثٔیر ٕ َح َّسثَىٔی ََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ً ِ ٔ
َ
َ
اٌ ى َ ٔيی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِٔتَتٔ ُح َػ ََل َتطُ إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ َّ
بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
اٌ
الل ِي ٔل َٗال َِت ک َ َ
ٖ َٗا َل َسأ ِل ُت ًَائٔظَ َة بٔأ ِّی َط ِي ٕئ ک َ َ ُّ
َّ
َّ
َاط َّ
الش َن َوا ٔ
ق ًَال ٔ َه ا ِل َِ ِي ٔب
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ْسآ ٔي َل ٓ ٔ َ
إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ الل ِي ٔل َي ِٔتَتٔحُ َػ ََل َت ُط الل ُض َّه َربَّ ٔجبِرٔی َل َو ٔميکَائ ٔي َل َوإ ٔ ِ َ
َو َّ
ک ََى ِ َت َت ِضسٔی
ک إٔى َّ َ
ٕ ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ ا ِل َح ِّ ٙبٔإٔذِى ٔ َ
الظ َضا َزة ٔ ََى ِ َت َت ِحُ ُٜه بَی ِ َن ً َٔباز ٔ َک ٓ ٔ َامی کَاى ُوا ٓ ٔيطٔ َی ِد َتل ٔ ُٔ َ
وٌ اصِ ٔسنٔی ل ٔ َنا ا ِخ ُتل ٔ َ

رصا ٕن ُم ِش َت٘ ٔ ٕيه
َم ًِ َاظَ ا ُئ إلٔ َی ٔ َ

انب ینثم ،رمع نب ویسن ،رکعہم ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسوپاھچہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجراتںیمامنزےکےیلڑھکےوہےتوتسکداعےسامنز
اک آاغز رفامےت؟ اوہنں ےن رفامای ،بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت وت اینپ امنز اس داع ےس
لل َّ
َت
ِ
َ
ُ
ک
ھ
ح
ل
ل
ِ
ِ
س
س
ّ
ِی
ُ
ف
َ
ِ
ْ
ِ
َ
ي َف ِ َ
ط ا ّ مَ َوو ِ
ک مَا
اف َق َ ر
ئ َف ِإ ْ َ ر
ب ِ ِْ ر
س َ
ب َِ
ِم َ
ات َف َْال ْر ِ
خِ َ
رشفع رکےت ےھت ا ّم َر َّ
ض ََمِلَ الْع َْی ِت َفا َھا َد ِة َأ ْ َ
ع ِد َ
ئ ُم َ ْ َ
ت
َ َ َ ِ مسئ ِی
ففِب ِسنِمْ ْ َ ِّ
ْب ِإ ّ ََ
َک ُیوافِب ِس َخ ْ َبلِفُو َوؿاهْد ِِِّ ِ َملا ْذ ُبل َِ
ب َأ َْ
ْا ٍط ُ ْ َق ٍم
ئ َت ْھدِقنَمْتئُ ِإل َ ر
الاِ ِٔذ َِ
رافی  :انبینثم،رمعنبویسن،رکعہم،ییحینبایبریثک،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 760

راوی  :محنسبً رآٍ ،ابوىوح ،حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ

اٌ إٔذَا َٗ َاو ب ٔ َّ
َ َ ٕ
َ
الل ِي ٔل َٛب َّ َر
رقا ْز َح َّسثَ َيا ً ِ ٔ
ٔرک َم ُة بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔب ٔ ََل إ ٔ ِخ َبارٕ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ک َ َ
َح َّسث َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسث َيا َبُو ى ُوح ُ َ
َو َي ُ٘و ُل
دمحمنب راعف ،اوبونح ،رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل
ڑھکےوہےتوتریبکتےتہکافرہیداعزپےتھ
رافی  :دمحمنبراعف،اوبونح،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 761

راوی  :حرضت ٌٗييی رضی اہلل ًيہ

يـ ٔة َوَُی ِرٔصَا
الس ًَا ٔ
ف َ
آخظ ٔفٔی ا ِل َ ٔ
ئ فٔی الؼَّ ََلة ٔفٔی ََ َّولٔطٔ َوََ ِو َس ٔلطٔ َوفٔی ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک َٗا َل َلَ بَأ ِ َض ب ٔ ُّ
رضحتیبنعقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکےسرفاتیےہہکاامؾامکلاکانہکےہہکامنزرفضوہایلفناےکسافؽ،افطسافرآرخ
ںیمداعرکےنںیموکیئاضمہقئںیہنےہ

رافی  :رضحتیبنعقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 762

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،نٌيه بً ًبساہللً ،لی بً یحٌی  ،حرضت رٓاًہ بً رآٍ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ نُ ٌَ ِي ٔه بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ا ِل ُن ِحنٔز ٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َی ِحٌَی الزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ رَٔٓا ًَ َة بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ الزُّ َرق ٔ ِّی
َٗا َل َُّ ٛيا یَ ِو ّما نُ َؼل ِّی َو َرا َئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َل َّنا َر َٓ ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرَِ َس ُط ٔم ًِ
الز ُٛو َٔ َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َٗا َل َر ُج ْل َو َرا َئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
ک ا ِل َح ِن ُس َح ِن ّسا
الل ُض َّه َربَّ َيا َو َل َ
ُّ

ل ََىَا َیا
ْص َٖ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ا ِل ُن َتک َ ِّل ُه ب ٔ َضا آن ٔ ّٔا َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
َٛثٔی ّرا كَ ِّي ّبا ُم َب َارکّا ٓ ٔيطٔ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
َر ُسو َل اہللٔ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َ٘ ِس َرََیِ ُت بٔ ِـ ٌَ ّة َوثَ ََلث ٔی َن َم َلکّا َیب ِ َتس ُٔروى َ َضا ََ ُّی ُض ِه َیِٜتُبُ َضا ََ َّو ُل

یبنعق ،امکل ،میعن نب دبع اہلل ،یلع نب ییحی ،رضحت رافہع نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ ولگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکےھچیپامنززپھرےہےھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعےس رسااھٹایوتآپےنعمساہللنملدمحہاہکاکیصخش
ےنوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپڑھکااھتاسےناہکرانبکلادمحلدمحاریثکاابیط ابمراکہیفبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
امنزےسافرغوہےکچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامای ہکہیاملکتسکےنےہکےھت؟اسصخشےناہکایروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسںیم ےنےہکےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایںیم ےنسیت ےسزادئرفوتشںوکداھکیوجاسداع وکےنھکل
ےکےیلکپلرےہےھتہکدںیھکیوکؿےلہپاتھکلےہ

رافی  :یبنعق،امکل،میعننبدبعاہلل،یلعنبییحی،رضحترافہعنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 763

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابوزبیر ،كاؤض ،مالک ،ابوزبیر ،كاوض ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ كَا ُو ٕ
الل ِي ٔل َي ُ٘و ُل َّ
ٖ َّ
َک ا ِل َح ِن ُس ََى ِ َت ى ُُور َّ
الش َن َوا ٔ
اٌ إٔذَا َٗ َاو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ ٔم ًِ َج ِو ٔ
َّاو
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ق َول َ
الل ُض َّه ل َ
کَ َ
َک ا ِل َح ِن ُس ََى ِ َت َٗي ُ

ک ا ِل َح ِن ُس ََى ِ َت َر ُّب َّ
َّ
الش َن َوا ٔ
الش َن َوا ٔ
ک ا ِل َح َُّ ٙو َو ًِ ُس َک ا ِل َح ُّٙ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ق َو َم ًِ ٓ ٔيضًَّٔ ََى ِ َت ا ِل َح َُّ ٙو َٗ ِولُ َ
ق َو َل َ
الشا ًَ ُة َح ٌَّّ ٙ
ار َح ٌَّ ٙو َّ
ک
َول ٔ َ٘اؤ َُک َح ٌَّ ٙوا ِل َح َّي ُة َح ٌَّ ٙوال َّي ُ
ک ََى َ ِب ُت َوب ٔ َ
ک َت َوکَّل ُِت َوإٔل َِي َ
ک آ َم ِي ُت َو ًَل َِي َ
َک ََ ِسل َِن ُت َوب ٔ َ
الل ُض َّه ل َ

ْس ِر ُت َوََ ًِ َل ِي ُت ََى ِ َت إ ٔ َلهٔی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ََى ِ َت
اػ ِن ُت َوإٔل َِي َ
َخ َ
ِف لٔی َما َٗ َّس ِم ُت َوََ َّ ِ
ک َح َاِ ٛن ُت َٓاُ ٔ ِ
خ ُت َوََ ِ َ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبزریب ،اطؤس ،امکل ،اوبزریب ،اطؤس  ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک درایمؿ بش
لل َّ
َ ل َْ
ْ
ل
ھ
ل
س
ج
ج
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
م
َ
َ
َ
ئی ُورا ّ َ َوو ِ
ئ َ ّق ُؾ
ات َف ْال ْر ِ
َلا مْ ُدأ ْ َ
َلا َمْ ُدأ ْ َ
ض َف َ
ںیمبجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےکےیاےتھٹوترفامےت ا ّم َ
ضف ََلالْجَمْ ُد َأ ْئربال َّس
الفف ْعک ْ َ ُّ
الف َ وقکُلَ ْ َ ُّ
ضفنَمْف ِیھ ِ َن َأ ْئ ْ َ ُّ
ح َفالْخ ِب َُس َ ٌّّ
ال َف ِ َلؤُک َ ٌّّ
م
َ
ْ
ِ
ال َّسمَ َوو ِ
َ
ح
ر
ال
ف
ات
و
و
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ات َف َْال ْر ِ َ
ّ َ
َ
ُ َ
َ َ ُّ َ
َّ
َ
ْ
ْ
لل َّ
ھ
َ
َ
ح َفال َسای ُس َ ٌّّ
َف َّ َ ٌّ
َ
ُ
َ
َ
َ
س
َ
ک
ض
ل
َ
ْ
ع
َ
م
َل َج مْ ُت َق ف ِ ْرر ِل َم دَقَّ ْ ُ
ک َ وی ّ ْ ُ
َل َأ َ ْ ِ ُ
ب َْ ُ
ح ا ّم َ
آم َفیَل ْب َ
ن َف ِ َ
َل َأ ْ مْ ُت َف ِ َ
ب َج َ مْ ُت َف ِإ ْ َ
ّک َف ِإ ْ َ
ال ُر ّ ّ َ
َ َ َ لَ
ئ ِإ ِھی َل ِإلَ َس ِإ َّل َأ َْ
ئ
ت َف َأ ْ َ ر
َف َأ َّ ْر
ت َفأیْلی ُْتأ ْ َ
س ْر ُ
خ ُ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزریب،اطؤس،امکل،اوبزریب،اطفس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 764

راوی  :ابو کامل ،خالسً ،نزاٌ بً مشله ٗيص بً سٌس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل َحارٔ ٔث َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ََ ٌَّ َٗ ِي َص بِ ًَ َس ٌِ ٕس َح َّسثَ ُط َٗا َل َح َّسثَ َيا
ََک
كَا ُو ْض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ فٔی ال َّت َض ُّح ٔس َي ُ٘و ُل َب ٌِ َس َما َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ ث ُ َّه ذ َ َ

َم ٌِ َيا ُظ
اوباکلم،اخدل،رمعاؿنبملسمسیقنبدعس،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز
ت
جحِدںیماہللاربکےنہکےکدعبہیداعزپےتھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفیہداعذرکیکوجافرپذگریکچےہ
رافی  :اوباکلم،اخدل،رمعاؿنبملسمسیقنبدعس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 765

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس بً ًبسالحبارٗ ،تيبہ ،رٓاًہ بً یحٌی بً ًبساہلل ،رٓاًہ بً رآٍ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َحبَّارٔ ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا رَٔٓا ًَ ُة بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ رَٔٓا ًَ َة بِ ًٔ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٌََ َل َص
َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِّه ََبٔيطٔ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ رَٔٓا ًَ َة بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َػ َّل ِي ُت َخل َ

رَٔٓا ًَ ُة ل َِه َي ُ٘ ِل ُٗت َ ِي َب ُة رَٔٓا ًَ ُة َٓ ُ٘ل ُِت ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َح ِن ّسا َٛثٔی ّرا كَ ِّي ّبا ُم َب َارکّا ٓ ٔيطٔ ُم َب َارکّا ًَل َِيطٔ ََ ٛنا یُ ٔح ُّب َربُّ َيا َو َی ِزضَی َٓ َل َّنا
َّ
َّ
َّ
ََک ى َ ِح َو َحسٔیثٔ َمال ٔ ٕک َوََ َت َّه ٔم ِيطُ
ْص َٖ َٓ َ٘ا َل َم ًِ ا ِل ُن َتک َ ِّل ُه فٔی الؼَّ ََلة ٔث ُ َّه ذ َ َ
َػلی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِن َ َ

ہبیتقنب دیعسنبدبعاابجلر،ہبیتق،رافہعنبییحینبدبعاہلل،رافہعنبراعفےسرفاتیہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ےھچیپ امنز زپیھ ھجم وک کنیھچ آیئگ ںیم ےن اہک الْجَمْ ُد َ
م َرک یَل َ ْب ِس َ ََک ُ ِ ُِّ
ی َر ُّ ِ َب َف َ ْ رْ َ بج آپ یلص اہلل ہیلع
م َرک فِب ِس ُ َ ِ
کا َط ِّئبِا ُ َ ِ
لِلِّ َ َْحا َ ِ ر
فآہلفملسامنزےسافرغوہےئگبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکامنزںیمہیاملکتسکےنےہکےھترھپفیسییہ
دحثیایبؿیکاسیجہکافرپذگریکچےہافراسےسیھبزایدہ
رافی  :ہبیتقنبدیعسنبدبعاابجلر،ہبیتق،رافہعنبییحینبدبعاہلل،رافہعنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکرشفعںیمزپیھاجےنفایلداع

جلس  :جلس اول

حسیث 766

راوی ً :باض بً ًبسالٌويه ،یزیس بً ہاروٌَ ،شیکً ،اػه بً ًبيساہلل ،حرضت ًبساہلل بً ًامز بً ربيٌہ

یک ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَا ٔمز ٔ
وٌ ََ ِخب َ َرىَا َ ٔ
َّاض بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَو ٔٔيه َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
َش ْ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ

ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل ا ِل َح ِن ُس
اب ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َخل َ
بِ ًٔ َرب ٔ َ
يٌ َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ًَ َل َص َط ٌّ
ْص َٖ َر ُسو ُل اہللٔ
ِهَّلِل َح ِن ّسا َٛثٔی ّرا كَ ِّي ّبا ُم َب َارکّا ٓ ٔيطٔ َحًَّی َی ِزضَی َربُّ َيا َو َب ٌِ َس َما َی ِزضَی ٔم ًِ ََ ِمز ٔ ُّ
السى ِ َيا َو ِاْل ٔ َ
خة ٔ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
َّ
ل ا ِلک َل ٔ َن َة َٓإٔى َّ ُط ل َِه َي ُ٘ ِل بَأ ِ ّسا
اب ث ُ َّه َٗا َل َم ًِ ا ِل َ٘ائ ٔ ُ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ا ِل َ٘ائ ٔ ُ
ل ا ِلکَل ٔ َن َة َٗا َل ٓ ََش ََ ٜت الظ ُّ
غ الزَّ ِح َن ًٔ َت َب َار َک َو َا ٌَال َی
رع ٔ
َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ ََىَا ُٗ ِلت َُضا ل َِه َُرٔ ِز ب ٔ َضا إ ٔ ََّل َخی ِ ّرا َٗا َل َما َت َيا َص ِت ُز َ
وٌ َ ِ
ابعسنبدبعامیظعل،سیدینباہرفؿ،رشکی،اعمصنبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنباعرمنبرہعیباےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ
لْ
کا َط ِّئبِا
ہک اکی ااصنری ونوجاؿ وک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپےتھ وہےئ کنیھچ آیئگ اس ےن اہک ا جَمْ ُد لِلَِّ َ َْحا َ ِ ر
َ
ب َم َ ْ رْ َ
خ ِة بج آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس امنز ےسافرغوہ ےئگوتآپ یلص اہلل
مادلُّ ْ َب َف ْٓال ِ َر
نِم َأ ْ ِر
ْ
ُ َِ
م َرک فِب ِس َذ ّیی َ ْ رْ َ َر ُّ ِ َب َف َ ِ ْ َ
ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی ےنہک فاال وکؿ اھت؟ فہ ونوجاؿ اخومش راہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفابرہ درایتف رفامای افر اہک اس
ےنھچکرباںیہن ایک بتفہ ونوجاؿوبال ایروسؽاہلل ںیم ےنضحمریخ یکتین ےس اہک اھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہی ہملک
رنمحےکرعشےسےلہپںیہکںیہنراک
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،سیدینباہرفؿ،رشکی،اعمصنبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنباعرمنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکترحتہمیےکدعبانثءزپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکدعبانثءزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 767

راوی ً :بسالشَلو بً ملہز ،جٌفً ،لی بً ًلی ،ابومتوکل ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا َّ
ف ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ال ِّزَٓاعٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل ال َّياظٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی
لش ََلو ٔ بِ ًُ ُم َلضَّز ٕ َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ْ
ک َّ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ َّ
ک
الل ُض َّه َوب ٔ َح ِنس َٔک َو َت َب َار َک ا ِس ُن َ
الل ِي ٔل َٛب َّ َر ث ُ َّه َي ُ٘و ُل ُس ِب َحاى َ َ
َٗا َل ک َ َ
َو َا ٌَال َی َج ُّس َک َو ََل إ ٔ َل َط َُی ِ َر َک ث ُ َّه َي ُ٘و ُل َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ثَ ََلثّا ث ُ َّه َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ َٛب ٔی ّرا ثَ ََلثّا ََ ًُوذُ بٔاہللٔ َّ
الشنٔي ٍٔ ا ِل ٌَل ٔ ٔيه ٔم ًِ

َّ
ُ
رقَ ُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا ا ِل َحس ُ
وٌ ص َُو ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ
ٔیث َي ُ٘ولُ َ
الظ ِي َلا ٌٔ ال َّز ٔج ٔيه ٔم ًِ َص ِنزٔظ ٔ َو َن ِٔدٔطٔ َو َن ِٔثٔطٔ ث َّه َي ِ َ
ف
ا ِل َح َش ًٔ ُم ِز َس َّل ا ِل َو ِص ُه ٔم ًِ َج ٌِ َ ٕ

دبعاالسلؾنبرہطم،رفعج،یلعنبیلع،اوبوتملک،رضحتاوبدیعس  یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
ت
ِ
ھ
ش
ِج
تج
َ
ُ
ی
َ
ک َف َ َتل َ ِ ُّ
ک
ج َ
ِک َف َ َ ِب َر َ
با ّم َف َمْد َ
کا ْ م ُ َ
فملسبجراتںیمامنز ح ِدلیکڑھکےوہےتوتافالریبکتےتہکاےکسدعب َ ُي ُوؽ ُص ْ ِحَا َ َ
ل َس ل ْ ِی
ِ
تح
لِلَّ ا ّ مِی ِد ا عَل ِم ْ
ع ُذ اِ ِ
کا َ َث ا َأ ُ و
کُ َ ِ ر
لِلَّ َأ ْ ِ َ ر
ک زپےتھ رھپ نیت رمہبت َل اِہٰلَ اِہلل ےتہک رھپ نیت رمہبت ا ُ
َف َل ِإلَ َس َ ْ َر
نِم ال َّس ْئ َعا ِؿ ارلَّ ِ
ع َ
نِمْ َھمْررِ ِـ َفنَفْح ِ ِس َفنَفْ ِب ِس زپےتھ افر رھپ رقات رفامےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دحمنیث ےن اس دحثی وک ع  یلع نب یلع ع  انسحل
رمالسرفاتیایکےہ(ینعیاسےناوبدیعس یریاکوحاہلںیہنےہ)اسںیمفمہرفعجیکرطػےسےہ
رافی  :دبعاالسلؾنبرہطم،رفعج،یلعنبیلع،اوبوتملک،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکدعبانثءزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 768

راوی  :حشین بً ًيسی ،كل ٙبً ُياوً ،بسالشَلو ،بً رحب ،بسیل بً ميرسہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

يسی َح َّسثَ َيا كَل ُِ ٙبِ ًُ َُ َّياو ٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس َّ
رس َة ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ً ٔ َ
الش ََلو ٔ بِ ًُ َ ِ
رح ٕب ا ِل ُن ََلئ ُّٔی ًَ ًِ ب ُ َسیِ ٔل بِ ًٔ َم ِي َ َ
ک َّ
الل ُض َّه َوب ٔ َح ِن ٔس َک
ا ِل َح ِو َزا ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ا ِس َت ِٔ َتحَ الؼَّ ََل َة َٗا َل ُس ِب َحاى َ َ
ئ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
ک َو َا ٌَال َی َج ُّس َک َو ََل إ ٔ َل َط َُی ِ َر َک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا ا ِل َحس ُ
ٔیث ل َِي َص بٔا ِل َن ِظ ُضورٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس َّ
رح ٕب
َو َت َب َار َک ا ِس ُن َ
الش ََلو ٔ بِ ًٔ َ ِ
َّ
َکوا ٓ ٔيطٔ َط ِيئّا ٔم ًِ َص َذا
ل َِه َی ِزؤظ ٔإَٔل كَل ُِ ٙبِ ًُ َُ َّياو ٕ َو َٗ ِس َر َوی ٗٔؼَّ َة الؼَّ ََلة ٔ ًَ ًِ ب ُ َسیِ ٕل َج َنا ًَ ْة ل َِه َی ِذ ُ ُ
نیسح نب یسیع ،قلط نب انغؾ ،دبعاالسلؾ ،نب رحب ،دبلی نبرسیمہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ
لل َّ
ت
ِ
ھ
ش
ِج
َ
َ
ُ
ی
َ
ک َف َ َتل َ ِ ُّ
کزپےتھ،اوبداؤدےتہک
ک َف َل ِإلَ َس ْ َر
ع َ
ج َ
ِک َف َ َ ِب َر َ
با ّم َف َمْد َ
کا ْ مُ َ
یلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرشفعرفامےتوت ُص ْ ِحَا َ َ
ںیہہکہیدحثیدبعاالسلؾنبرحبےکفاہطسےسروہشرںیہنےہدبعاالسلؾےکفاہطسےساوکسرصػقلطنبانغؾےنرفاتی
ایکےہافردبلیےساکیامجتعےنامنزاکہصقرفاتیایکےہرگمیسکےنیھبہیداعوساےئدبعاالسلؾےکیسکےنذرکںیہنیک
رافی  :نیسحنبیسیع،قلطنبانغؾ،دبعاالسلؾ،نبرحب،دبلینبرسیمہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکآاغزںیمہتکساکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ

امنزےکآاغزںیمہتکساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 769

راوی  :يٌ٘وب بً ابزاہيه ،اسنٌيل ،یوىص ،حرضت حشً بْصی

ل ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ َٗا َل َٗا َل َس ُن َزةُ َحٔٔوِ ُت َسِٜت َ َتی ِ ٔن فٔی الؼَّ ََلة ٔ َسَ ِٜت ّة
وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ
اب َو ُس َورة ٕ ً ٔ ِي َس ُّ ُ
إٔذَا َٛب َّ َر ِاْل ٔ َم ُاو َحًَّی َي ِ َ َ
ک ًَل َِيطٔ ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ
رک ذَل ٔ َ
َفَْ ٔم ًِ َٓات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
الزٛو َٔ َٗا َل َٓأى ِ َ َ
رقَ َو َسَ ِٜت ّة إٔذَا َ َ
ک إلٔ َی ا ِل َنسٔی َيةٔ إلٔ َی َُب َ ٕٓی ٓ ََؼ َّس ََ ٚس ُن َز َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََ ٛذا َٗا َل حُ َن ِي ْس فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َو َسَ ِٜت ّة إٔذَا
ُح َؼی ِ ٕن َٗا َل َٓ َٜتَبُوا فٔی ذَل ٔ َ
رقائَةٔ
َفَْ ٔم ًِ ا ِل ٔ َ
ََ

وقعیب نباربامیہ،اامسلیع ،ویسن،رضحتنسحرصبی ےنرفاتیایک ےہ ہکرضحترمسہرفامےتںیہہکےھجم امنز ںیمدفہگج ےتکس
ایدںیہاکی ریبکترحتہمیےک دعبرقاتکت،دفرسےافہحتافر وسرتےسرفاتغ ےکدعبروکعےکفتق،رمعاؿنب،نیص ےن
ااکسااکنرایکےہولوگںےناسہلئسمےکقلعتمدمہنیںیمرضحتایبنبع ،وکاھکلآپےنرضحترمسہیکدصتقییکاوبداؤدےن
اہکہکدیمحےنیھباسدحثیںیمرقاتےسافرغوہےنرپہتکساکذرکایکےہ
رافی  :وقعیبنباربامیہ،الیعمس،ویسن،رضحتنسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکآاغزںیمہتکساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 770

راوی  :ابو برک بً خَلز ،خالس بً حارث ،اطٌث ،حرضت حشً ،حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًُ َخ ََّلز ٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
ث ًَ ًِ ََ ِط ٌَ َث ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِ ٔ
َک َم ٌِى َی َحسٔیثٔ یُوى َُص
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط ک َ َ
اٌ َي ِشُ ُٜت َسِٜت َ َتی ِ ٔن إٔذَا ِ
رقائ َ ٔة ک ُ ِّل َضا ٓ ََذ َ َ
َفَْ ٔم ًِ ا ِل ٔ َ
اس َت ِٔ َتحَ َوإٔذَا َ َ

اوب رکب نب الخد ،اخدل نب احرث ،اثعش ،رضحت نسح ،رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس دف ہگج ہتکس رکےت ےھت اکی امنز ےک آاغز ںیم (ینعی ریبکت رحتہمی ےک دعب) دفرسے بج رقات ےس وپری رطح
افرغوہاجےت(ینعیروکعےسلبق)اسےکدعباکومضمؿ،اثعش،ےندحثیویسن(ذموکرہابال)یکرطحذرکایک
رافی  :اوبرکبنبالخد،اخدلنباحرث،اثعش،رضحتنسح،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکآاغزںیمہتکساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 771

راوی  :مشسز ،یزیس ،سٌيسٗ ،تازہ ،حشً ،سنزہ ،بً جيسبً ،نزاٌ بً حؼین ،حرضت حشً رضی اہلل ًيہ

اَکا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
ٔيس َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ََ ٌَّ َس ُن َز َة بِ ًَ ُج ِي ُس ٕب َوً ِٔن َز َ
اٌ بِ ًَ ُح َؼی ِ ٕن َت َذ َ َ

َّ
َّ
َ
َفَْ ٔم ًِ
َٓ َح َّس َث َس ُن َزةُ بِ ًُ ُج ِي ُس ٕب َى َّ ُط َحٔ َٔى ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َسِٜت َ َتی ِ ٔن َسَ ِٜت ّة إٔذَا َٛب َّ َر َو َسَ ِٜت ّة إٔذَا َ َ
َ
وب ًَل َِيض ٔ ِه َو ََل َّ
ک إلٔ َی َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ
رک ًَل َِيطٔ ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ حُ َؼی ِ ٕن َٓ َٜت ََبا فٔی ذَل ٔ َ
الـا ِّلی َن َٓ َحٔ َٔى ذَل ٔ َ
رقائَةٔ َُی ِر ٔا ِل َن ِِ ُـ ٔ
ک َس ُن َزةُ َوَى ِ َ َ
َٔ

اٌ فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ إٔل َِيض ٔ َنا ََ ِو فٔی َر ِّزظ ٔ ًَل َِيض ٔ َنا ََ ٌَّ َس ُن َز َة َٗ ِس َحٔ َٔى
َٓک َ َ

دسمد ،سیدی ،دیعس ،اتقدہ ،نسح ،رمسہ ،نب دنجب ،رمعاؿ نب ،نیص ،رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہک رمسہ نب
دنجب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع آسپ ںیم ذمارکہ رک رےہ ےھت رمسہ ےن اہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
یلَی
عِالْمَع
ْ
ص
وب َ ْ ھ ِ ْم َفلَ
ُ
و
فملس ےسدف ےتکسایدےیک ںیہاکیہتکسریبکترحتہمیےکدعب افر دفرسا ہتکس بجآپیلص اہللہیلعفآہلفملس َ ْ ر
ِ
ِّ
ل زپھ ےتکچ رمعاؿ نب ،نیص ےن اوکس ہن امان اوہنں ےن (اےنپ االتخػ وک) ایب نب ع  ،ےک اپس اھکل رضحت ایب نب ع  ،ےن
ال َّضا َ
وجابںیمرفامایہکرمسہےنکیھٹایدراھک
رافی  :دسمد،سیدی،دیعس،اتقدہ،نسح،رمسہ،نبدنجب،رمعاؿنب،نیص،رضحتنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکآاغزںیمہتکساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 772

راوی  :ابً مثىیً ،بساَلًلی ،سٌيس ،حرضت سنزہ رضی اہلل ًيہ

ٔيس ب ٔ َض َذا َٗا َل ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ُن َز َة َٗا َل َسِٜت َ َتا ٌٔ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
ٔيس ُٗ ِل َيا ل ٔ َ٘ َتا َز َة َما َصا َتا ٌٔ َّ
الشِٜت َ َتا ٌٔ َٗا َل إٔذَا َز َخ َل فٔی
َحٔٔوِ ُت ُض َنا ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٗا َل َسٌ ْ
وب ًَل َِيض ٔ ِه َو ََل َّ
الـا ِّلی َن
رقائ َ ٔة ث ُ َّه َٗا َل بَ ٌِ ُس َوإٔذَا َٗا َل َُی ِر ٔا ِل َن ِِ ُـ ٔ
َفَْ ٔم ًِ ا ِل ٔ َ
َػ ََلتٔطٔ َوإٔذَا َ َ

انبینثم،دبعاالیلع،دیعس ،رضحترمسہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفےتکس ےھجمایدںیہ دیعس
ےتہکںیہہکمہےنرضحتاتقدہریضاہللہنعےسوپاھچفہدفےتکسوکؿےسںیہ؟وتاوہنںےنوجابدایہکاکیبج امنزںیمدالخ

َ لْمَع ْ ُص یَل َ ْیھ
ِ
ّ
ِ
َ
َ
ل
ْ
لہہکےکچ
وہدفرسابجرقاتےسافرغوہاےکسدعباہکینعیبجفہ ْ ر
عِا و ِ
وب م َفلا ّضا َ
رافی  :انبینثم،دبعاالیلع،دیعس،رضحترمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکآاغزںیمہتکساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 773

راوی  :احنس بً ابی طٌيب ،محنس بً ٓـيلً ،نارہ ،ابوکاملً ،بسالوحسً ،نارہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًُ َن َار َة ح و َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس ًَ ًِ ًُ َن َار َة

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ َذا َٛب َّ َر فٔی الؼَّ ََلة ٔ َس ََ ٜت بَی ِ َن ال َّتِٜبٔیر ٔ
ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ ََبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
ک بَی ِ َن ال َّتِٜبٔیر ٔ َوا ِل ٔرقائَةٔ ََ ِخب ٔ ِرنٔی َما َا ُ٘و ُل َٗا َل َّ
الل ُض َّه بَاً ِٔس بَ ِيىٔی َوبَی ِ َن
رقائ َ ٔة َٓ ُ٘ل ُِت َلطُ بٔأبَٔی ََى ِ َت َوَُم ِّی ََ َرََیِ َت ُسُٜو َت َ
َ
َوا ِل ٔ َ
ای ک َ َّ
السى َ ٔص َّ
ْش َٔ ٚوا ِل َن ِِز ٔ ٔب َّ
الث ِو ٔب اْلِ َبِ َي ٔف ٔم ًِ َّ
الل ُض َّه اُِ ٔش ِلىٔی
ای ََ ٛنا بَا ًَ ِس َت بَی ِ َن ا ِل َن ِ ٔ
الل ُض َّه ََ ِن٘ٔىٔی ٔم ًِ َخ َلا َی َ
َخ َلایَ َ

ب ٔ َّ
ئ َوا ِلب َ َرز ٔ
الث ِل ٔخ َوا ِل َنا ٔ

ادمحنبایببیعش،دمحمنبلیضف،امعرہ،اوباکلم،دبعاولدح،امعرہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس بج ریبکت رحتہمی ےتہک وت ریبکت افر رقات ےک درایمؿ ھچک دری ےک ےیل وکست رفامےت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپریمےامںابپدفاوہں،اتبےیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ریبکتافررقات
لل َّ
ھ
ِ
ِ
َُ
ط َا َق َ ََک
ےک درایمؿ ہتکس ںیم ایک
بََ
زپےتھ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم َہی داع زپاتھ وہں ا ّم َاِ ِ ْع َ ْ ِب َف َ ْ َ
َ
لل ّ
لل ّ
َ
ھ
ب
ی
اِ َع ِ
ِ
َ
ْ
ن
بالْمَ ْصزر ِؼفال ْ
ِی
ق
ُ
َ
نِمادلَّسَنِا ُھ َّماعْسِل ْ ِییاِل ّبل ْ ِح َف َْ
م
َ
ّ
َ
ع
َ
َ
املئِ َف ْ َ َرِ
ْ
ْ
الدِ
ّ
ْ
َ
ِ
َ
ص ْ
ل
و
ک
ق
ا
ط
نِم
ْ
ی
أ
م
ا
ب
ر
ر
َ
ب ال ِ
َ ْ َ
ْ
ِ
تَ َْ ِ َ ِ ِ
َ َ
رافی  :ادمحنبایببیعش،دمحمنبلیضف،امعرہ،اوباکلم،دبعاولدح،امعرہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسباہللاکآہتسہزپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللاکآہتسہزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 774

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،ہظاوٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََبَا بَ ِرکٕ َو ًُ َن َز َو ًُ ِث َن َ
رقائ َ َة ٔب ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔی َن
کَاى ُوا َي ِٔتَتٔ ُح َ
وٌ ا ِل ٔ َ
ملسم نباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ ،رضحتاسنریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس،اوبرکب دصقیریضاہلل
لَ
م
ئ
لْج
ِ
اْل َنےسرقاترشفعرفامےتےھت
ب َْ
ہنع،رمعافرفؼریضاہللہنعافرامثعؿینغریضاہللہنعا َمْ ُدلِلَِّ َر ِّ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللاکآہتسہزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 775

راوی  :مشسزً ،بسالوارث ،بً سٌيس ،حشین ،بسیل بً ميرسہ ،ابوجواز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ئ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
رس َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َح ِو َزا ٔ
ث بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ حُ َشی ِ ٕن ا ِل ُن ٌَ ِّل ٔه ًَ ًِ ب ُ َسیِ ٔل بِ ًٔ َم ِي َ َ

َّ
َّ
اٌ إٔذَا
رقائ َ ٔة ٔب ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔی َن َوک َ َ
َٗال َِت ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِٔتَت ٔ ُح الؼَّ ََل َة بٔال َّتِٜبٔیر ٔ َوا ِل ٔ َ
الز ُٛو َٔ ل َِه َي ِش ُح ِس َحًَّی َي ِش َتو ٔ َی َٗائ ّٔنا
َر َ ٍَ ٛل َِه يُظَ ِّد ِؽ َرَِ َسطُ َول َِه ي َُؼوِّبِ ُط َو َل ًِٔ ٜبَی ِ َن ذَل ٔ َ
ک َوک َ َ
اٌ إٔذَا َر َٓ ٍَ َرَِ َسطُ ٔم ًِ ُّ
اٌ یَ ِي َهی ًَ ًِ
اٌ َي ُ٘و ُل فٔی کُلِّ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ال َّت ٔحي ُ
اٌ إٔذَا َجل ََص َي ِ ٔ
رسی َویَ ِي ٔؼ ُب رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِنى َی َوک َ َ
َّات َوک َ َ
َوک َ َ
ف ُغ رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِ َ
ًَ٘ ٔ ٔب َّ
الظ ِي َلا ٌٔ َو ًَ ًِ َ َِف َطةٔ َّ
اٌ َی ِدتٔ ُه الؼَّ ََل َة بٔال َّت ِشل ٔ ٔيه
الشبُ ٍٔ َوک َ َ
دسمد،دبعاولارث،نبدیعس،نیسح،دبلینبرسیمہ،اوبوجاز،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسامنزوکرشفعرفامےتاہللاربکہہکرکافررقات رشفعرفامےتےھتادمحلہللربااعلنیملےسافربجروکعرکےتےھتوت
رسوکہن وت افاچنرےتھک ےھتافر ہناچینہکلب درایمؿ ںیمرےتھک ےھتافر بجروکع ےسرسااھٹےتےھت وتدجسہ ہنرکےت ےھتبجکت ہک
ھدیےھڑھکےہنوہاجےتافرایسرطحبجاکیدجسہےکدعبرسااھٹےتےھتوتدفرسادجسہہنرکےتےھتبجکتہکھدیےھہن
ھٹیباجےتےھتافررہدفرتعکےکدعباایحتلتزپےتھےھتافربجےتھٹیبوتابایںاپؤںاھچبےتافرداایںاپؤںڑھکارےتھکافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسعنمرفامےتےھتاطیشؿیکرطحےنھٹیبےسافرعنمرفامےتےھت(دجسہںیم)دردنےیکرطحاہھتاھچبےنےسافر
امنزوکالسؾےسمتخرفامےتےھت

رافی  :دسمد،دبعاولارث،نبدیعس،نیسح،دبلینبرسیمہ،اوبوجاز،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللاکآہتسہزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 776

راوی  :ہياز بً ْسی ،ابً ٓـيل ،مدتار بً ٓلٔل ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

الرس ِّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ا ِل ُن ِد َتارٔ بِ ًٔ ُٓ ِل ُٔ ٕل َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا صَ َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
َّ
َّ ُ
َرقََ بٔ ِش ٔه اہللٔ ال َّز ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه إٔىَّا ََ ًِ َل ِي َيا َک ا ِلِ َٜوثَ َز َحًَّی َخ َت َن َضا َٗا َل َص ِل
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َىِزٔل َِت ًَل َ َّی آنّٔٔا ُس َور ْة ٓ َ َ
وٌ َما ا ِلِ َٜوثَزُ َٗا ُلوا اہللُ َو َر ُسو ُل ُط ََ ًِ َل ُه َٗا َل َٓإٔى َّ ُط ى َ ِض ْز َو ًَ َسىٔيطٔ َربِّی فٔی ا ِل َح َّي ٔة
َت ِس ُر َ
انہدنبرسی،انبلیضف ،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننب امکلریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
لِلَّ ارلَّ ْ َ ِ
اْلرَثَ
ک ْ َ ْو
زپاھِب ا ِ
ْح ارلَّ ِ
رفامای ہک ھجم رپ ایھب اکی وسرة انزؽ وہیئ ےہ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ِ ْ ِ
ِ
تح ِإ َّا َأ ْع َع ْئ َبا َ
اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسرتمتخرفامدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحصہبےسوپاھچہکاجےتنوہ،وکرث،
ایک زیچ ےہ؟ احصہب ےن رعض ایک اہلل افر ااکس روسؽ وخب اجےتن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،وکرث ،اکی رہن ےہ اکسج
ریمےربےنتنجںیمےھجمدےنیاکفددہرفامایےہ
رافی  :انہدنبرسی،انبلیضف،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللاکآہتسہزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 777

راوی ٗ :لً بً نشیر ،جٌف ،حنيس ارعد ،ابً طہاب ،حرضت رعوہ رضی اہلل ًيہ ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

َ
ِک
رع ُد ا ِل َنک ُِّّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ََک ِاْلٔٓ َ
َح َّسثَ َيا َٗ َل ًُ بِ ًُ نُ َشیِر ٕ َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ْ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َوذ َ َ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ف َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ْس اْلِ ِ َ
الشنٔي ٍٔ ا ِل ٌَلٔي ٔه ٔم ًِ َّ
ٕ ًَ ًِ َو ِجضٔطٔ َو َٗا َل ََ ًُوذُ ب ٔ َّ
الظ ِي َلا ٌٔ ال َّز ٔج ٔيه
َٗال َِت َجل ََص َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٛظَ َ

رک َٗ ِس َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث َج َنا ًَ ْة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی
إ ٔ ٌَّ َّال ٔذ َ
یً َجاؤُا ب ٔ ِاْلٔٓ ِٔک ًُ ِؼ َب ْة ٔم ِيِ ُٜه ِاْل َی َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا َح ٔسیثْ ُم ِي َ ْ
َّ
وٌ ََ ِمزُ ٔاَل ِست ٌَٔا َذة ٔ ٔم ًِ َ َلَکو ٔ ُح َن ِي ٕس
الْش ٔح َوََ َخ ُ
اٖ ََ ٌِ یََ ُٜ
َکوا َص َذا ا ِلک َ ََل َو ًَل َی َص َذا ِ
ل َِه َی ِذ ُ ُ

نطق نب ریسن ،رفعج ،دیمح ارعج ،انب اہشب ،رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس ہصق تمہت رفاتی
ع ُذ
رکےتوہےئایبؿایکہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیب،اانپرہچہابمرکوھکالافر َأ ُ و
م ُک
ل َّسمِی لْعَل ِی
نِم ال َّسئعاؿ ارلَّ ِ
تح ہک دعب ہی آایت التفت رفامںیئ ِإ َّؿ َ
ِ
ّ
ِ
ن َ ِج ُیوا اِ ْ ِٔلف ْ ِک عُ ْص َبِ ٌّس ِ ْب ْم اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی
اَّ
ْ
م
اِ اہللِ اِ ِد ا
ِ
ِ
َْ
َ
دحثیرکنمےہاوکسزرہیےساکیامجتعےنرفاتیایکےہنکیلیسکےنہیالکؾاسرطحذرکںیہنایکںیمڈراتوہںہک َأ ُ و
ع ُذاِ
اہللِاخلاشدیدیمحاکوقؽےہ
رافی  :نطقنبریسن،رفعج،دیمحارعج،انباہشب،رضحترعفہریضاہللہنعےنرضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسباہللاکدنلبآفازےسزپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللاکدنلبآفازےسزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 778

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،ہظيهً ،وٖ ،یزیس ،حرضت یزیس ٓارسی رضی اہلل ًيہ

ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ ًَ ِو ٕ
اٌ َما
ٖ ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس ا ِلَٔارٔ ٔس ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
اٌ بِ ًٔ ًَ َّٔ َ
ض َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ٌُ ِث َن َ
َح َن َلِ ُٜه ََ ٌِ ًَ َن ِستُ ِه إلٔ َی بَ َزائ َ َة َوه ٔ َی ٔم ًِ ا ِلنٔئٔی َن َوإلٔ َی اْلِ َ ِنَٔا ٔل َوه ٔ َی ٔم ًِ ا ِل َن َثانٔی َٓ َح ٌَ ِلت ُُنوصُ َنا فٔی َّ
الش ِب ٍٔ ال ِّل َوا ٔل َول َِه َتِٜتُبُوا
ات ٓ ََي ِسًُو
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم َّنا َت َيزَّ ُل ًَل َِيطٔ ِاْل َی ُ
َّط بٔ ِش ٔه اہللٔ الزَّ ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ ک َ َ
بَ ِي َي ُض َنا َس ِ َ

َّ
َک ٓ َٔيضا ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َت ِيز ٔ ُل ًَل َِيطٔ ِاْل َی ُة َو ِاْل َی َتا ٌٔ
َب ٌِ َف َم ًِ ک َ َ
اٌ َیِٜت ُُب َل ُط َو َي ُ٘و ُل َل ُط َؿ ٍِ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة فٔی ُّ
الش َورة ٔ الًٔی یُ ِذ َ ُ
رقآ ٌٔ َوکَاى َ ِت
ٓ ََي ُ٘و ُل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ک َوکَاى َ ِت اْلِ َ ِنَٔا ُل ٔم ًِ ََ َّو ٔل َما َُىِز ٔ َل ًَل َِيطٔ بٔا ِل َنسٔی َيةٔ َوکَاى َ ِت بَ َزائ َ ُة ٔم ًِ ٔ ٔ
آخ َما ىَزَ َل ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
اک َو َؿ ٌِت َُضا فٔی َّ
َّط بٔ ِش ٔه اہللٔ
يض ّة بٔ٘ٔؼَّ ت َٔضا َٓوَ َي ِي ُت ََى َّ َضا ٔم ِي َضا َٓنٔ ًِ صُ َي َ
ٗٔؼَّ ت َُضا َطب ٔ َ
الش ِب ٍٔ ال ِّل َوا ٔل َول َِه ََ ِٛت ُِب بَ ِي َي ُض َنا َس ِ َ
ال َّز ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه
رمعفنبوعؿ،میشہ،وعػ،سیدی،رضحتسیدیافریسریضاہللہنعےس رفاتیےہہکںیمےنرضحتانبابعسریضاہللہنعےس
انس فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ نب افعؿ ےس وپاھچ ہک آپ ےن وسرةء ربات وک وج نیئم ںیم ےس ےہ افر وسرہ اافنؽ وج
اثمینںیمےسےہاستیبملوسروتںںیمویکںاشلمرکدایافراؿدفونںوسروتںےکدرایمؿمسباہللویکںہنیھک؟اسرپرضحت

امثعؿریضاہللہنعےنوجابدایہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرپآایتانزؽوہیتںیھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکاکبت
ذِس
وکالبرکرفامےتہکاس آتی وکالفںوسرتںیمرھک مئنالفںہصقذموکرےہافر آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس رپ اکیاکیدفدف
آایت انزؽ وہیت ںیھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ رفامای رکےت ےھت وسرہ اافنؽ دمہنی ںیم آےن ےک دعب ادتباء ںیم انزؽ
وہیئ افر وسرہ رباتئ آرخ ںیم افر اؿ دفونں اک ہصق آسپ ںیم اکی دفرسے ےس اتلم اتلج ےہ اس ےیل ےھجم امگؿ وہا ہک اشدی وسرہ
رب اتئوسرہاافنؽ اکیہ ہصح وہاس ےیل ںیمےن اؿدفونںوک المرکاست یبملوسروتں ںیم اشلمرکدایافرایسفہج ےس ںیمےن اؿ
لِلَّارلَّ ْ َ ِ
تحںیہنیھک
ِبا ِ
ْحارلَّ ِ
ےکدرایمؿ ِ ْ ِ
ِ
رافی  :رمعفنبوعؿ،میشہ،وعػ،سیدی،رضحتسیدیافریسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللاکدنلبآفازےسزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 779

راوی  :زیاز بً ایوب ،مزواٌ ،ابً مٌاویہً ،وٖ ،یزیس ٓارسی ےن حرضت ابً ًباض

َ
َ
ض
رعاب ٔ ُّی ًَ ًِ یَزٔی َس ا ِلَٔارٔ ٔس ِّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ ََ ُّی َ
وب َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم ٌَاؤیَ َة َ ِخب َ َرىَا ًَ ِو ْٖ اْلِ ِ َ
بٔن ٌِ َيا ُظ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓ ُ٘ب ٔ َف َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َول َِه یُ َبی ِّ ِن َل َيا ََى َّ َضا ٔم ِي َضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل َّ
الظ ٌِ ٔي ُّی َوََبُو
َ

َمال ٔ ٕک َو َٗ َتا َزةُ َوثَاب ٔ ُت بِ ًُ ًُ َن َار َة إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه َیِٜت ُِب بٔ ِش ٔه اہللٔ ال َّز ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه َحًَّی ىَزَل َِت ُس َورةُ
ال َّي ِن ٔل َص َذا َم ٌِ َيا ُظ

زایدنباویب،رمفاؿ،انباعمفہی،وعػ،سیدیافریسےنرضحتانبابعسےسایسےکمہ ینعرفاتیایبؿرکےتوہےئاہکےہ
ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فافت اپ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک وسرت ربات اافنؽ ںیمےس
ْح
ِب ا ِ
ےہ ،اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یبعش ،اوب امکل ،اتقدہ افر اثتب نب امعرہ ےن اہک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ِ ْ ِ
لِلَّ ارلَّ ْ َ ِ
ِ
تحیھکاہیںکتہکوسرہلمنانزؽوہیئ
ارلَّ ِ
رافی  :زایدنباویب،رمفاؿ،انباعمفہی،وعػ،سیدیافریسےنرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللاکدنلبآفازےسزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 780

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،احنس بً محنس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

الرسحٔ َٗالُوا َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َوََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َوابِ ًُ َّ ِ

الش َورة ٔ َحًَّی َت َيزَّ َل ًَل َِيطٔ بٔ ِش ٔه اہللٔ
َٗا َل ُٗت َ ِي َب ُة ٓ ٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َي ٌِز ٔ ُٖ ٓ َِؼ َل ُّ
الرسحٔ
ال َّز ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه َو َص َذا َلٔ ُِى ابِ ًٔ َّ ِ

ہبیتقنبدیعس،ادمحنبدمحم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکی وسرتاکدفرسی
وسرتےسدجاوہانہنےتھجمسےھتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپمسباہللانزؽوہیئاسدحثیےکاافلظانبرسحےک
ںیہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ادمحنبدمحم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿامنزوکیئاحدہثشیپآاجےنرپامنزںیمفیفختیکاجیتکسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دفراؿامنزوکیئاحدہثشیپآاجےنرپامنزںیمفیفختیکاجیتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 781

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيهً ،نزو بً ًبسالوحس ،بْش ،بً برک ،اوزاعی ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل
ًيہ

ْش بِ ًُ بَ ِرکٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َواح ٔ ٔس َوبٔ ِ ُ
ُوو إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َوََىَا َُرٔی ُس ََ ٌِ َُكَوِّ َل ٓ َٔيضا
اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی َْلَٗ ُ

َ
َ
َکاص َٔي َة ََ ٌِ ََ ُط ًََّ ٙل َی َ ُ ِّمطٔ
َٓأ ِس َن ٍُ بُکَا َئ الؼَّ ٔي ِّی َٓأ َت َح َّو ُز َ َ

دبعارلنمح نب اربامیہ ،رمعف نب دبعاولدح ،رشب ،نب رکب ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمامنزںیماسارادےےسڑھکاوہاتوہںہکیبملرقات رکفںاگرگمرھپیسکےچباکرفان
نسرکرقات رصتخمرکداتیوہںاتہکایکسامںرپااکسرفاناشؼہنذگرے

رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،رمعفنبدبعاولدح،رشب،نبرکب،افزایع،ییحینبایبریثک،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیموثابمکوہےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموثابمکوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 782

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،برک ،ابً مرض ،ابً ًحَلٌ ،سٌيسً ،نز بً حٜه ،حرضت ًنار بً یاْس رضی اہلل ًيہ

رض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ بَ ِرکٕ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َ َ

ْص ُٖ َو َما ُٛت َٔب
بِ ًٔ ًَ َي َن َة ا ِل ُنزَن ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ َی ٔ ٕ
اْس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل َل َي ِي َ ٔ
ْش َػ ََلتٔطٔ ُا ِش ٌُ َضا ث ُ ِنيُ َضا ُس ِب ٌُ َضا ُس ِس ُس َضا ُخ ِن ُش َضا ُربِ ٌُ َضا ثُلُ ُث َضا ن ِٔؼ ُٔ َضا
َل ُط إ ٔ ََّل ًُ ِ ُ
ہبیتق نب دیعس ،رکب ،انب رضم ،انب الجعؿ ،دیعس ،رمع نب مکح ،رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکآدیمامنززپھرکاساحؽںیمولاتٹےہہکع یھاسےکےیلامنزاکدوساں،وناں،
آوھٹاںاسوتاں،اٹھچ،اپوچناں،وچاھت،اہتیئافرآداھارجاھکلاجاتےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،انبالجعؿ،دیعس،رمعنبمکح،رضحتامعرنبایرسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوکاکلہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوکاکلہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 783

راوی  :احنس بً حيبل ،سٔياٌ ،ےن حرضت جابز بً ًبساہلل سے سيا ٛہ حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ

اٌ ُم ٌَا ْذ ي َُؼل ِّی َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِنز ٕو َو َسنٔ ٌَ ُط ٔم ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ک َ َ
َ
خ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َل ّة الؼَّ ََل َة َو َٗا َل َم َّز ّة
َو َس َّل َه ث ُ َّه َی ِز ٔج ٍُ ٓ ََي ُؤ ُّم َيا َٗا َل َم َّز ّة ث ُ َّه َی ِز ٔج ٍُ َٓ ُي َؼل ِّی بٔ َ٘ ِو ٔمطٔ َٓأ َّ َ

َّ
َّ
َّ ُ
رق َة َٓا ًِ َتزَ َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ ٓ ََؼلَّی
َرقََ ا ِل َب َ َ
ا ِل ٌٔظَ ا َئ ٓ ََؼلی ُم ٌَا ْذ َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ث َّه َجا َئ َی ُؤ ُّو َٗ ِو َم ُط ٓ َ َ
ک ث ُ َّه َی ِز ٔج ٍُ
َٓ٘ٔي َل ىَا َٓ ِ٘ َت َیا ُٓ ََل ٌُ َٓ َ٘ا َل َما ىَا َٓ ِ٘ ُت َٓأتََی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ُم ٌَاذّا ي َُؼل ِّی َم ٌَ َ
َٓي ُؤم َيا یَا َر ُسول اہللٔ وإٔىَّنا ىَح ًُ ََػحاب ىَواؿٔحَ و َنٌن ُ َ
رقة ٔ َٓ َ٘ا َل یَا ُم ٌَاذُ
َ ُّ
َ َ َ ِ ِ َ ُ َ َ َِ
َرقََ بٔ ُش َورة ٔ ا ِل َب َ َ
ل بٔأیِسٔی َيا َوإٔى َّ ُط َجا َئ یَ ُؤ ُّم َيا ٓ َ َ

ک اْلِ َ ًِل َی َو َّ
اٌ ََى ِ َت ِ ِ
َکىَا ل ٔ ٌَ ِنز ٕو
اس َه َربِّ َ
اٌ ََى ِ َت ََ َٓ َّت ْ
ََ َٓ َّت ْ
ارقَ ِ ب ٔ ََ ٜذا َٗا َل ََبُو الزُّبَی ِر ٔبٔ َشبِّحِ ِ
الل ِي ٔل إٔذَا َي ِِ َشی ٓ ََذ َ ِ
ارقَ ب ٔ ََ ٜذا ِ َ
َ

ََک ُظ
َٓ َ٘ا َل َ ُ َرا ُظ َٗ ِس ذ َ َ

ادمح نب لبنح ،ایفسؿ ،ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس انس ہک رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ادتقاءںیمامنززپاھرکےت ےھتافررھپفاسپآرکامہری اامتمایکرکےتےھت(رمعنب دانیرےن)ع یھویںرفاتیایکہکرھپفاسپآ
رکاینپوقؾیکاامتمایکرکےتےھت(اکیرمہبت)یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنراتیکامنزاتریخےسزپیھافرع یھ(رمعنبدانیر
ےن اجبےئ رات یک امنز ےک) اشعءیک امنز اہک ،سپ رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےکاسھتامنز
زپیھ افرفاسپ آرک اینپ وقؾ یک اامتمیک افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن امنز ںیم وسرہ رقبہ زپیھ سپ اکی صخش امجتع ےس
اگل وہایگ افر اینپامنز اگل زپھ یلولوگں ےن اہک وت انمقف وہ ایگ ےہ اس ےن اہک ںیہن ںیم انمقف ںیہن وہں سپ فہ صخش یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہیاعمذریضاہللہنعآپےکاسھتامنززپےتھ
ںیہ افر رھپ فاسپ آرک فیہ امنز ںیمہ زپاھےت ںیہ افر مہ ولگ دؿ رھب افوٹنں ےک ذرہعی ےس دؿ رھب اپین ےتچنیس ںیہ افر اےنپ اہوھتں
ےس اکؾ رکےت ںیہ (اس ےیل مہ کھت اجےت ںیہ) آج اؿ اصبح ےن ںیمہ امنز زپاھیئ وت وسرہ رقبہ زپیھ (ہی نس رک آپ یلص اہلل
ہیلع فآہلفملسےنرفامای)اےاعمذمتولوگںوک ہنتںیمڈاؽدفےگمتولوگںوک ہنتںیمڈاؽدفےگںیہمتاچےیہہکہیافرہیوسرںیت
َ
َِ ّ ْ
ب َْال ْ ََع َفالل ّب ِْل
زپاھ رکف (ایفسؿ ےن اہک) ہک اوباسلریب یک رفاتی ںیم (اؿ وسروتں ےک انؾ یھب ذموکر ںیہ افر فہ ہی
ںیہ)َس ْ َ
اْس َر ّ ِ َ
ن
ِإ َذا َع ْ َسیسپمہےنرمعنبدانیرےسایکسفاضتحاچیہوتاوہنںےنرفامایہکریماایخؽےہہک(اجربنبدبعاہللےن)اؿوسروتںاک
ذرکایکاھت
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،ےنرضحتاجربنبدبعاہللےسانسہکرضحتاعمذنبر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوکاکلہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 784

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،كالب بً حبيبً ،بسالزحنً بً جابز ،حرضت حزو بً ٌٛب

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا كَال ٔ ُب بِ ًُ َحبٔيبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َجابٔز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ َحزِو ٔبِ ًٔ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ََى َّ ُط
َح َّسثَ َيا ُم َ
ََتَی ُم ٌَاذَ بِ ًَ َج َب ٕل َوص َُو ي َُؼل ِّی بٔ َ٘ ِوو ٕ َػ ََل َة ا ِل َن ِِز ٔ ٔب فٔی صَ َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا ُم ٌَاذُ ََل

ک ا ِل َٜبٔیرُ َو َّ
اَف
َتَّ َٓ ًِ ُٜتاىّا َٓإٔىَّطُ ي َُؼل ِّی َو َرائ َ َ
الـٌ ُ
ٔيٕ َوذُو ا ِل َحا َج ٔة َوا ِل ُن َش ٔ ُ

ومیس نب اامسلیع ،اطبل نب بیبح ،دبعارلنمح نب اجرب ،رضحت زحؾ نب ع  ،ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت اعمذ نب ر ل ےک
اپس آےئ فہ رغمب یک امنز زپاھ رےہ ےھت اس دحثی ںیم (امنز رغمب اک ذرک ےہ ہکبج یلہپ رفاتی ںیم امنز اشعء اک ےہ وقؽ راحج
اشعءاکوقؽےہ)آپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاےاعمذ(یبملرقات رکےک)ولوگںوک  ہنت ںیمہنڈاؽ ویکہکنریتے ےھچیپ
امنززپےنھفاولںںیموبڑےھیھبںیہ،وزمفریھبںیہاکؾاکجرکےنفاےلافراسمرفیھبںیہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،اطبلنببیبح،دبعارلنمحنباجرب،رضحتزحؾنبع ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوکاکلہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 785

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،حشین بً ًلی ،زائسہ ،سلامیٌ بً ابوػالح ،ابوػالح

اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ َزائ َٔس َة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َب ٌِ ٔف ََ ِػ َح ٔ
ٕ َا ُ٘و ُل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََ َاظَ َّض ُس َوََُٗو ُل َّ
الل ُض َّه إنِّٔی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َز ُج ٕل َِ ٛي َ
ک َو ََل َزى ِ َسى َ َة ُم ٌَاذ ٕ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َح ِول ََضا
ک ٔم ًِ ال َّيارٔ ََ َما إنِّٔی ََل َ ُ ِح ٔش ًُ َزى ِ َسى َ َت َ
ک ا ِل َح َّي َة َوًََُوذُ ب ٔ َ
ََ ِسأَلُ َ
ى َُسى ِ ٔس ٌُ
امثعؿنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،امیلسؿنباوباصحل،اوباصحلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکیاحصیبےسرفاتیرکےت
ںیہہکرسفؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشےسوپاھچہکوتامنزےکدعقہاریخہںیمایکاتہکےہ؟(ینعیایکداعرکاتےہ؟)اس
ن
ےن اہک ےلہپ ںیم سھد زپاتھ وہں رھپ ہی داع رکات وہں اے اہلل ںیم ھجت ےس تنج اک وساؽ رکات وہں افر منہج ےس ریتی انپہ ںیم آات
وہں،نکیلںیمکیھٹےسآپیکآفازںیہننساپاتوہںافرہنیہاعمذیک(وجامہریاامتمرکےتںیہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایمہیھباستنجےکرگدوھگےتمںیہ(ینعیامہریداعںیئیھبتنجیکبلطرپلمتشموہیتںیہ)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،امیلسؿنباوباصحل،اوباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوکاکلہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 786

راوی  :یحٌی بً حبيب ،خالس بً حارث ،محنس بً ًحَلٌ ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہ

ََک
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحبٔيبٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ٔم ِ٘ َش ٕه ًَ ًِ َجابٔز ٕذ َ َ
َّ
َ
َ
رقَ ُ بَٔٔات ٔ َح ٔة
ٗٔؼَّ َة ُم ٌَاذ ٕ َٗا َل َو َٗا َل َي ٌِىٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ ِل ًََٔی َِ ٛي َ
ٕ َا ِؼ َي ٍُ یَا ابِ ًَ َخٔی إٔذَا َػل ِي َت َٗا َل َ ِ َ
ُک َو ََل َزى ِ َسى َ ُة ُم ٌَاذ ٕ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اب َوََ ِسأ َ ُل اہللَ ا ِل َح َّي َة َوًََُوذُ بٔطٔ ٔم ًِ ال َّيارٔ َوإنِّٔی ََل ََ ِزرٔی َما َزى ِ َسىَت َ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی َو ُم ٌَاذّا َح ِو َل صَا َتی ِ ٔن ََ ِو ى َ ِح َو َص َذا
ییحی نب بیبح ،اخدل نب احرث ،دمحم نب الجعؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع اک ہصق ایبؿ رکےت وہےئ ےتہک
ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ونوجاؿ ےس وپاھچ ہک اے ےجیتھب بج وتامنز زپاتھ ےہ وت ایک رکات ےہ؟ اس ےن وجاب دای
ںیموسرہافہحتزپاتھوہںافرتنجاکوساؽرکاتوہںافردفزخےسانپہاچاتہوہںنکیلںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآفازںیہن
نساپاتافرہناعمذیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمافراعمذدفونںاںیہندفونںےکرگدرھپےتںیہ(ینعیامہریداعؤں
اکاحلصیھبتنجیکبلطافردفزخےسانپہےہ)ایایسیکامدنھچکاہک
رافی  :ییحینببیبح،اخدلنباحرث،دمحمنبالجعؿ،رضحتاجربریضاہللہنعرضحتاعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوکاکلہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 787

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ٕ َٓإ ٔ ٌَّ ٓ ٔيض ٔ ِه َّ
ٔيٕ َو َّ
يه َوا ِل َٜبٔی َر َوإٔذَا َػلَّی ل ٔ َي ِٔ ٔشطٔ َٓ ِل ُي َلوِّ ِل َما َطا َئ
لٔل َّيا ٔ
ض َٓ ِل ُي َد ِّٔ ِ
الـٌ َ
الش٘ ٔ َ
یبنعق ،امکل،اوبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک یبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای بجمتںیمےس
وکیئ صخشولوگںوک امنززپاھےئوترقات یکلہرکے ویکہکن(دتقمویںںیم) وزمفریھب وہےتںیہامیبریھبافروبڑےھ یھبافر بج
اہنتامنززپےھوتسجدقراچےہیبملزپےھ

رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوکاکلہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 788

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زہزی ،ابً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب َوََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ
يه َو َّ
الظ ِي َذ ا ِل َٜبٔی َر َوذَا ا ِل َحا َجةٔ
ٕ َٓإ ٔ ٌَّ ٓ ٔيض ٔ ِه َّ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه لٔل َّيا ٔ
ض َٓ ِل ُي َد ِّٔ ِ
الش٘ ٔ َ
نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئصخشولوگںوکامنززپاھےئوتیکلہامنززپاھےئویکہکناؿںیمامیبریھبںیہتہبوبڑےھیھبافر
رضفرتفاےلیھب
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہظیکامنزںیمرقاتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزںیمرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 789

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازٗ ،يص ،بً سٌسً ،نارہ ،بً مينوٌ ،حبيبً ،لاء ،بً ابورباح ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ََبٔی َربَا ٕح ََ ٌَّ ََبَا
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َوًُ َن َار َة بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ َو َحبٔيبٕ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ُرقَ ُٓ ََنا ََ ِس َن ٌَ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِس َن ٌِ َيا ُِ ٛه َو َما ََ ِخفَی ًَ َل ِي َيا ََ ِخ َٔ ِي َيا ًَل َِيِ ُٜه
ص َُزیِ َز َة َٗا َل فٔی کُلِّ َػ ََلة ٕي ِ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،سیق،نبدعس،امعرہ،نبومیمؿ،بیبح،اطعء،نباوبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امنز ںیم رقات رکےت ےھت سپ سج امنز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک رقات

انسیئ(ینعیدنلبآفازےسرقاتیک)مہےنیھبمتوکانسدیافرسجامنزںیمںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہرپرقاتوکیفخم
راھک(ینعیآہتسہزپیھ)مہےنیھبمترپیفخمراھک
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،سیق،نبدعس،امعرہ،نبومیمؿ،بیبح،اطعء،نباوبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزںیمرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 790

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ہظاو ،بً ابی ًبساہلل ،ابً مثىی ،ابً ابی ًسی ،ححاد ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ََبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ ا ِل َححَّا ٔد َو َص َذا
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َل ِٔ ُو ُط ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َوََبٔی َسل ََن َة ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َل ک َ َ
َّ
اب َو ُس َور َتی ِ ٔن َوي ُِشنٔ ٌُ َيا ِاْلیَ َة
رقَ ُ فٔی ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن اْلِ ُول ََيی ِ ٔن بَٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ي َُؼل ِّی ب ٔ َيا ٓ ََي ِ َ
الو ِضز ٔ َو ُي َ٘ ِّْص َّ
َک ُم َش َّس ْز َٓات ٔ َح َة
اٌ یُ َلوِّ ُل الز ََِّ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی ٔم ًِ ُّ
الثاى ٔ َي َة َو ََ ٛذل ٔ َ
ََ ِح َياىّا َوک َ َ
الؼ ِبحٔ َٗا َل ََب ُو َزا ُوز ل َِه َی ِذ ُ ِ
ک فٔی ُّ
ُ
اب َو ُس َور ّة
ا ِل َٔ ٜت ٔ
دسمد،ییحی،اشہؾ،نبایبدبعاہلل،انبینثم،انبایبددی،اجحج،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسمہوکامنززپاھےتےھتوترہظافررصعیکیلہپدفروتعکںںیموسرہافہحت ےکاسھتوکیئوسرتیھبزپےتھےھتافرع یھ
ع یھمہوکاکیآتی(زفرےسزپھرک)انسیھبدےتیےھتافررہظیکیلہپرتعکدفرسییکہبةسنیبملزپےتھےھتافرااسییہآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسحبصیکامنزںیمیھبرکےتےھت(ینعییلہپرتعکوطلیافردفرسیذرارصتخم)اوبداؤدےتہکںیہہک(انبٰینثمےن
وسرہافہحتافردفرسیوسرتزپےنھاکذرکایکےہرگم)دسمدےنافہحتااتکلبافروسرتاکذرکںیہنایک
رافی  :دسمد،ییحی،اشہؾ،نبایبدبعاہلل،انبینثم،انبایبددی،اجحج،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزںیمرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 791

راوی  :حشً بً ًلی ،یزیس بً ہاروٌ ،ہناو ،اباٌ بً یزیسً ،لار ،یحٌی ً ،بساہلل بً ابوٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ

ار ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی
وٌ ََ ِخب َ َرىَا َص َّن ْاو َوََبَا ٌُ بِ ًُ یَز ٔ َ
یس ا ِل ٌَ َّل ُ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
اٌ یُ َلوِّ ُل فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی َما َلَ
خیَی ِ ٔن بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َو َزا َز ًَ ًِ َص َّناو ٕ َٗا َل َوک َ َ
َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ب ٔ َب ٌِ ٔف َص َذا َو َزا َز فٔی اْلِ ُ ِ َ
یُ َلوِّ ُل فٔی َّ
ْص َو َص ََ ٜذا فٔی َػ ََلة ٔا ِل َِ َساة ٔ
الثاى ٔ َيةٔ َوصَ ََ ٜذا فٔی َػ ََلة ٔا ِل ٌَ ِ ٔ
نسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اابؿنبسیدی،اطعر،ییحی،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہےس(دنمرہجابالدحثیاک)ضعب
ہصحایسرطحرمفیےہ(اہتبلنسحنبیلعےن)ہیااضہفایکےہہکآپیکآرخیدفروتعکںںیموسرہافہحتزپےتھےھت(افرسیدی
نب اہرفؿ ےن) دنسب امہؾ ہی ااضہف ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ رتعک وک انتج وطلی رکےت ےھت اانت دفرسی رتعک وک
ںیہنرکےتےھتافرااسییہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرصعافررجفیکامنزںیمرکےتےھت
رافی  :نسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اابؿنبسیدی،اطعر،ییحی،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزںیمرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 792

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،یحٌی ً ،بساہلل بً ابی ٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َٓوَ َي َّيا ََى َّ ُط

اض الز ََِّ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی
یُزٔی ُس ب ٔ َذل ٔ َ
ک ََ ٌِ یُ ِسر َٔک ال َّي ُ

نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ییحی ،دبعاہلل نب ایب اتقدہ ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرا ایخؽ ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکیلہپرتعکوکوطلیرکاناسرغضےساھتاتہکولگیلہپرتعکںیماشلموہاجںیئ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحی،دبعاہللنبایباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزںیمرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 793

راوی  :مشسزً ،بسالواحس ،بً زیاز ،اًنعً ،نارہ ،بً ًنیر ،حرضت ابومٌنز رضی اہلل ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َنز ٕ َٗا َل ُٗ ِل َيا ل ٔ َدب ٕ
َّاب َص ِل ک َ َ

َّ
َّ
اب ل ٔ ِح َيتٔطٔ
وٌ ذَ َ
اک َٗا َل ب ٔ ِ
رقَ ُفٔی ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
َّط ٔ
ْص َٗا َل َن ٌَ ِه ُٗ ِل َيا ب ٔ َه ُِ ٛيت ُِه َا ٌِز ٔ ُٓ َ
اؿ ٔ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ
دسمد،دبعاولادح نبزاید ،اشمع ،امعرہ ،نبریمع،رضحت اوبرمعمریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک مہےن رضحتابخبریضاہلل
ہنعےسوپاھچہکایکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرہظفرصعیکامنزںیمرقات رکےتےھت؟اوہنںےناہکاہںمہےنوپاھچہیمتسک
زیچےسےتھجمسےھت؟اہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرشیابمرکیکرحتکرکےنےس
رافی  :دسمد،دبعاولادح،نبزاید،اشمع،امعرہ،نبریمع،رضحتاوبرمعمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزںیمرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 794

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبۂً ،اٌ ،ہناو ،محنس بً جحازہ ،حرضت ًبساہلل بً اوفی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُج َحا َز َة ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ََ ِوفَی ََ ٌَّ
الو ِضز ٔ َحًَّی ََل ي ُِش َن ٍَ َو ِٗ ٍُ َٗ َسو ٕ
اٌ َي ُ٘ ُوو فٔی الز ٌََِّ ٛةٔ اْلِ ُول َی ٔم ًِ َػ ََلة ٔ ُّ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
امثعؿنبایبہبیش،افعؿ،امہؾ،دمحمنباحجدہ،رضحتدبعاہللنبافیفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز
رہظیکیلہپرتعکںیم(اینتدریکتڑھکےرےتہہکامنزںیمآےنفاولںےک)دقومںیکآفازآاندنبوہاجیت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،افعؿ،امہؾ،دمحمنباحجدہ،رضحتدبعاہللنبافیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرخیکدفروتعکںںیمرصتخمرقاتئاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
آرخیکدفروتعکںںیمرصتخمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 795

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،محنس بً ًبيساہلل ابی ًوٌ ،جابز بً سنزہ،

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ََبٔی ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل َٗا َل ًُ َنزُ ل ٔ َش ٌِ ٕس َٗ ِس َطکَا َک
َ
َّ
خیَی ِ ٔن َو ََل آلُو َما ا ِٗ َت َسیِ ُت بٔطٔ ٔم ًِ َػ ََلة ٔ
ال َّي ُ
اض فٔی کُلِّ َط ِي ٕئ َحًی فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََ َّما ََىَا َٓأ ُم ُّس فٔی اْلِ ُول ََيی ِ ٔن َوََ ِح ٔذ ُٖ فٔی اْلِ ُ ِ َ

َاک َّ
ک
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ذ َ
الو ًُّ ب ٔ َ
صفحنبرمع،ہبعش،دمحمنبدیبعاہللایبوعؿ،اجربنبرمسہےسرفاتیےہہکرضحترمعافرفؼریضاہللہنعےن رضحتدعس نب
ایبفاقص ےس رفامایولگ اہمتری رہاعمہلم ںیماکشتی رکےت ںیہ اہیںکتہک امنز ےک ہلسلس ںیم یھب ،رضحت دعس ریض اہلل ےن
رفامایںیمیلہپدفروتعکںںیمیبملرقات رکاتوہںافرآرخیدفروتعکںںیمرصتخم،افرںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاابتع
ںیموکیئوکاتیہںیہنرکاتوہں(ہینسرک)رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایاہمترےابرےںیمریماااسییہایخؽاھت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دمحمنبدیبعاہللایبوعؿ،اجربنبرمسہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
آرخیکدفروتعکںںیمرصتخمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 796

راوی ً :بساہلل بً محنس ہظيه ،ابوميؼور ،وليس بً مشله ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ِم ًَ ًِ ََبٔی ِّ
یٙ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ال ُّئ َِيل ٔ َّی َح َّسث َ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا َم ِي ُؼ ْور ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل ُض َح ِي ٔ ِّ
الؼ ِّس ٔ
ْص َٓ َحزَ ِرىَا ٗ ٔ َيا َم ُط فٔی
ال َّياظٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َحزَ ِرىَا ٗ ٔ َي َاو َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ل َّ
خیَی ِ ٔن ًَل َی ال ِّي ِؼ ٕٔ ٔم ًِ
الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن اْلِ ُول ََيی ِ ٔن ٔم ًِ ُّ
الو ِضز ٔ َٗ ِس َر ثَ ََلث ٔی َن آ َی ّة َٗ ِس َر اله َت ِيزٔی ُ
الش ِح َسة ٔ َو َحزَ ِرىَا ٗ ٔ َيا َم ُط فٔی اْلِ ُ ِ َ
ْص ًَل َی
خیَی ِ ٔن ٔم ًِ ُّ
خ َیی ِ ٔن ٔم ًِ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ک َو َحزَ ِرىَا ٗ ٔ َيا َم ُط فٔی اْلِ ُول ََيی ِ ٔن ٔم ًِ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ذَل ٔ َ
الو ِضز ٔ َو َحزَ ِرىَا ٗ ٔ َيا َم ُط فٔی اْلِ ُ ِ َ
ْص ًَل َی َٗ ِسرٔ اْلِ ُ ِ َ

ک
ال ِّي ِؼ ٕٔ ٔم ًِ ذَل ٔ َ

دبع اہلل نب دمحم میشہ ،اوبوصنمر،فدیل نب ملسم ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن ادنازہ اگلای ہک روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع یک امنز ںیم ینتک دری ڑھکے وہےت ےھت وت مہ ےن ادنازہ ایک ہک آپ رہظ یک یلہپ دف روتعکں ںیم
اےنت دری ایقؾ رفامےت ےھت ینتج دری ںیم سیت آںیتی زپیھ اجیتکس ںیہ ےسیج وسرہ ا م افر آرخ یک دف روتعکں ںیم اےکس فصن ےک دقبر
ایقؾرفامےتےھت افر رصعیک یلہپدفروتعکں ںیمرہظیکآرخیدفروتعکں ےکدقبر ،افر رصع یکآرخیدفروتعکں ںیم ااکسآداھایقؾ
رفامےتےھت
رافی  :دبعاہللنبدمحممیشہ،اوبوصنمر،فدیلنبملسم،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہظفرصعیکامنزںیمرقاتئاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رہظفرصعیکامنزںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 797

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سناک بً رحب ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
ئ َو َّ
اللارٔ َٔ ٚو َّ
ْص ب ٔ َّ
ئ ذَا ٔ
الش َورٔ
الش َنا ٔ
الش َنا ٔ
رقَ ُفٔی ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
کَ َ
ت ا ِلبُرُو ٔد َوى َ ِحؤص َٔنا ٔم ًِ ُّ
اٌ َي ِ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ
افررصعیکامنزںیموسرہاطرؼافروسرہربفجافراسیسیجدفرسیوسرںیتزپےتھےھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظفرصعیکامنزںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 798

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہ ،سناک ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ س َٔنا ٕک َسنٔ ٍَ َجاب ٔ َز بِ ًَ َس ُن َز َة َٗا َل ک َ َ

َو َس َّل َه إٔذَا َز َح َـ ِت َّ
ت ََ ٛذل ٔ َ َّ
َّ
ک َوالؼَّ ل ََوا ٔ
الؼ ِبحَ
الظ ِن ُص َػلَّی ُّ
ْص ََ ٛذل ٔ َ
ک إَٔل ُّ
رقََ ب ٔ َي ِحو ٕ ٔم ًِ َوالل ِي ٔل إٔذَا َي ِِ َشی َوا ِل ٌَ ِ َ
الو ِض َز َو َ َ

اٌ یُ ٔليلُ َضا
َٓإٔى َّ ُط ک َ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،امسک ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرج ڈ ل
َ
ن
اجےنےکدعبرہظیکامنززپےتھافراںیمس َفاللّب ِْل ِإ َذا َع ْ َسییسیجوسرںیتزپےتھافراسیسیجوسرںیترصعافردرگیامنزفںںیمیھب
زپےتھرگمرجفںیموطلیرقات رفامےت
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظفرصعیکامنزںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 799

راوی  :محنس بً ًيسی ،مٌتنز بً سلامیٌ ،یزیس بً ہاروٌ ،ہظيه ،سلامیٌ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

وٌ َوصُظَ ِي ْه ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ الت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ًَ ًِ َ ُ َم َّي َة ًَ ًِ ََبٔی ٔم ِحلَز ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ُم ٌِ َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َو َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
الو ِضز ٔث ُ َّه َٗ َاو ََف ََ َ َ ٍَ ٛ
رقََ َت ِيزٔی َل َّ
الش ِح َسة ٔ َٗا َل ابِ ًُ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس َح َس فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
َفَیِ َيا َى َّ ُط َ َ
َ َ
َک َ ُ َم َّي َة ََ َح ْس إ ٔ ََّل ُم ٌِ َتنٔ ْز
ً َٔيسی ل َِه یَ ِذ ُ ِ
دمحم نب یسیع ،رمتعم نب امیلسؿ ،سیدی نب اہرفؿ ،میشہ ،امیلسؿ ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرہظیکامنزںیمدجسہایک(ینعیدجسہالتفت)رھپڑھکےوہےئافرروکعایکاسےسمہےھجمسہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنوسرہا مزنتلیزپیھےہ(اامؾاوبداؤدےکخیش)انبٰیسیعےتہکںیہہکاہیماکذرکوساےئرمتعمےکیسکےنںیہنایک
رافی  :دمحمنبیسیع،رمتعمنبامیلسؿ،سیدینباہرفؿ،میشہ،امیلسؿ،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظفرصعیکامنزںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 800

موسی بً ساله ،حرضت ًبساہلل بً ًبيساہلل
راوی  :مشسزً ،بسالوارثٰ ،

ض فٔی
وسی بِ ًٔ َسال ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َل َز َخل ُِت ًَل َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ ُم َ
َّ
َّ
ْص
اب ٔم ًِ بَىٔی َصا ٔط ٕه َٓ ُ٘ ِل َيا ل ٔظَ ٓ ٕ
َط َب ٕ
رقَ ُ فٔی ُّ
اب ٔم َّيا َس ِل ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ض ََک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ

اٌ ًَ ِب ّسا َمأ ِ ُم ّورا بَ َّل َّ َما َ ُ ِر ٔس َل بٔطٔ َو َما
رقَ ُفٔی َن ِٔ ٔشطٔ َٓ َ٘ا َل َخ ِن ّظا َص ٔذظ ٔ َ ٌَّش ٔم ًِ اْلِ ُول َی ک َ َ
َٓ َ٘ا َل ََل ََل َٓ٘ٔي َل َل ُط َٓل ٌََ َّل ُط ک َ َ
اٌ َي ِ َ
ض بٔظَ ِي ٕئ إ ٔ ََّل ب ٔ َث ََل ٔث خ َٔؼا ٕل ََ َم َزىَا ََ ٌِ نُ ِشب ٔ َّ ا ِل ُو ُؿو َئ َوََ ٌِ ََل ىَأِک ُ َل الؼَّ َس َٗ َة َوََ ٌِ ََل ى ُ ِيز ٔ َی ا ِل ٔح َن َار ًَل َی
ا ِخ َتؼَّ َيا زُ َ
وٌ ال َّيا ٔ
ض
ف ٔ
ا ِل َ َ
دسمد،دبعاولارث،ومٰیسنباس م،رضحتدبعاہللنبدیبعاہللےسرفاتیےہہکںیمینباہمشےکدونوجاونںےکاسھترضحت
دبعاہللنبابعسریضاہلل ہنعےکاپسایگ مہےناکیونوجاؿےساہکہکرضحتانبابعسریضاہللہنعےسوپوھچہکایکروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرہظافررصعیکامنزںیمرقاترکےتےھت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنںیہن!اسےکدعب
وپاھچ اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ِدؽ ِدؽ ںیم زپےتھ وہں ےگ ؟ اوھنں ےن اہک ہی ابت وت یلہپ ےس یھب زایدہ ربی ےہ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوت یایکرطػےسامومردنبےےھت وجیھبمکحوہاولوگںکتاچنہپدایافرمہےنینباہمشوکوطبراخصوکیئ
مکحںیہندای وساےئنیتزیچفںےک اکیوخبایھچرطحفوضرکےناک دفرسےزوکةہنےنیلاک،رسیتےدگےھوکوھگڑیےس
یتفجہنرکےناک
رافی  :دسمد،دبعاولارث،ومٰیسنباس م،رضحتدبعاہللنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظفرصعیکامنزںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 801

راوی  :زیاز بً ایوب ،ہظيه ،حؼینً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وب َح َّسث َ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا ُح َؼی ِْن ًَ ًِ ً ِ ٔ
ض َٗا َل ََل ََ ِزرٔی ََک َ َ
َح َّسثَ َيا زٔیَا ُز بِ ًُ ََ ُّی َ

َّ
ْص ََ ِو ََل
رقَ ُفٔی ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ

زایدنباویب،میشہ،،نیص،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکےھجمںیہنولعمؾہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرہظافررصعیکامنزںیمرقات رکےتےھتایںیہن
رافی  :زایدنباویب،میشہ،،نیص،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیمرقاتیکدقمار
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرغمبںیمرقاتیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 802

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہابً ،بيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ َُوَّ ا ِلٔ َِـ ٔل ب ٔ ِي َت
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َّ
ا ِل َحارٔ ٔ
رقَ ُ َوا ِل ُن ِز َس ََل ٔ
خ َما َسنٔ ٌِ ُت
رقائَت َٔک َص ٔذظ ٔ ُّ
الش َورة ٔإٔى َّ َضا َْل ٔ ُ
رعّٓا َٓ َ٘ال َِت یَا بُى َ َّی َل َ٘ ِس ذ ِ
ََک َتىٔی بٔ ٔ َ
ت ُِ
ث َسنٔ ٌَ ِت ُط َوص َُو َي ِ َ
َّ
َّ
رقَ ُب ٔ َضا فٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ
یبنعق،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاحرثیکیٹیباؾِلضفےن
اؿ وک وسرہ فارملالست رعاف زپےتھ انس وت اہک اے ےٹیب ہی وسرت زپھ رک مت ےن ےھجم ایددالدای ہی وسرت ںیم ےن بس ےس آرخ ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسیھتہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیوسرتامنزرغمبںیمزپیھیھت
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرغمبںیمرقاتیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 803

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،محنس بً جبیر ،حرضت جبیر بً ملٌه

اب ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلٌ ٕٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََىَّطُ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ

َّ
اللورٔ فٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب
رقَ ُب ٔ ُّ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ

یبنعق ،امکل ،انب اہشب  ،دمحم نب ،ریب ،رضحت ،ریب نب معطم ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس امنز
رغمبںیموسرہوطرزپےتھوہےئانسےہ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،دمحمنب،ریب،رضحت،ریبنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرغمبںیمرقاتیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 804

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚابً جزیخ ،ابً ابی مليٜہ ،رعوہ بً زبیر ،حرضت مزواٌ بً حٜه رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َم ِز َو َ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ًِ ًَ ٚابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ابِ ًُ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة ًَ ًِ ُ ِ
رقَ ُفٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب بٔ٘ ٔ َؼارٔ ا ِل ُنَٔؼَّ ٔل َو َٗ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ا ِل َح َٔ ٜه َٗا َل َٗا َل لٔی َزیِ ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َما ل َ
َک َا ِ َ
َ
خی اْلِ َ ِن ٌَ ُاو َٗا َل َو َسأ َ ِل ُت ََىَا ابِ ًَ ََبٔی
رع ُ
اللول ََيی ِ ٔن َٗا َل ُٗل ُِت َما كُول َی ُّ
رقَ ُفٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب ب ٔ ُلول َی ُّ
اٖ َواْلِ ُ ِ َ
َي ِ َ
اللول ََيی ِ ٔن َٗا َل اْلِ ِ َ

َ
اٖ
رع ُ
ُمل َِي ََ ٜة َٓ َ٘ا َل لٔی ٔم ًِ ٗ ٔ َب ٔل َن ِٔ ٔشطٔ ا ِل َنائ َٔسةُ َواْلِ ِ َ
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انب ایب یلب،ہ ،رعفہ نب زریب ،رضحت رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب
اثتب ےن ھجم ےس اہک ہک ایک ابت ےہ مت رغمب یک امنز ںیم رصػ وھچیٹ وسرںیت یہ زپےتھ وہ؟ احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملسوکامنزرغمب ںیمیبملیبملوسرںیتزپےتھ وہےئداھکیےہ (انبایبیلب،ہ) ےتہکںیہہکںیمےن(رضحت رعفہ) ےس
وپاھچیبملوسروتںےسرمادوکیسنوسرںیتںیہ؟اوھنںےناہکوسرہارعاػافروسرہااعنؾ (انبرجحی)ےتہکںیہہکںیمےن(انب
ایبیلب،ہ)ےسیہیوساؽایک وت اوھنںےناےنپخیش ےسرفاتی ےیکریغب اےنپوطررپ اہک ہکیبملوسروتں ےسرماد)وسرةامدئہافروسرة
ارعاػےہ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،انبرججی،انبایبیلب،ہ،رعفہنبزریب،رضحترمفاؿنبمکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغمبیکامنزںیموھچیٹوسرںیتزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبیکامنزںیموھچیٹوسرںیتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 805

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،حرضت ہظاو بً رعوہ

اٌ َي ِ ُ
رقؤ ٌَُ
َح َّسثَ َيا ُم َ
رقَ فٔی َػ ََلة ٔ ا ِل َن ِِز ٔ ٔب ب ٔ َي ِحو ٔ َما َا ِ َ
رع َو َة ََ ٌَّ ََبَا ُظ ک َ َ َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َوا ِل ٌَاز ٔ َیا ٔ
الش َورٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا َی ُس ُّل ًَل َی ََ ٌَّ ذَا َک َم ِي ُشو ْر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا ََ َػ ُّح
ت َوى َ ِحو ٔ َصا ٔم ًِ ُّ
ومیسنباامسلیع،امحد،رضحتاشہؾنبرعفہےسرفاتیےہہکاؿےکفادل(رعفہنبزریب)رغمبیکامنزںیمفیسییہوسرںیت
زپےتھےھت یسیجہکمتزپےتھوہینعیفااعلدایتا فراسیسیجدفرسیوسرںیت اوبداؤدےتہکںیہہکہی(رضحترعفہاکلمع)اس
ابتیکدلیلےہہک(رغمبںیموطاؽلصفمیکرقات)وسنمخےہ افراوبداؤدےتہکںیہہکیہیحیحصےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،رضحتاشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبیکامنزںیموھچیٹوسرںیتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 806

راوی  :احنس بً سٌيس ،وہب ،بً جزیز ،محنس بً اسح ،ٙحرضت ًبساہلل بً ًنز و بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

الرس َخ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َح َّسث َ َيا ََبٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُم َح َّن َس بِ ًَ إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َّ ِ
ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔى َّ ُط َٗا َل َما ٔم ًِ ا ِل ُنَٔؼَّ ٔل ُس َور ْة َػِٔی َر ْة َو ََل َٛبٔی َر ْة إ ٔ ََّل َو َٗ ِس َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

اض ب ٔ َضا فٔی الؼَّ ََلة ٔا ِل َنِٜتُوبَةٔ
َو َس َّل َه َی ُؤ ُّو ال َّي َ

ادمحنبدیعس،فبہ،نبرجری،دمحمنبااحسؼ،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنعےسرفاتیہکایسیںیہن ےہوجںیم
ےنروسؽاہللوکرفضامنزفںیکاامتمےکدفراؿزپےتھوہےئہنانسوہ
رافی  :ادمحنبدیعس،فبہ،نبرجری،دمحمنباقحس،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبیکامنزںیموھچیٹوسرںیتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 807

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،رقہ ،ىزا ،بً ًنار ،حرضت ابوًثناٌ ىہسی

ِٕ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُ َّرقةُ ًَ ًِ ال َّيزَّا ٔل بِ ًٔ ًَ َّنا ٕر ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
اٌ ال َّي ِضس ِّٔی ََى َّ ُط َػلَّی َخل َ
َرقََ ُٗ ِل ص َُو اہللُ ََ َح ْس
َم ِش ٌُوز ٕا ِل َن ِِز ٔ َب ٓ َ َ
دیبعاہللنباعمذ،رقہ،زنا،نبامعر،رضحتاوبامثعؿدہنیےسرفاتیےہہکاوھنںےندبعاہللانبوعسمدریضاہللہنعےکےھچیپ
ُ
ؤا َُّ
جزپیھیھت
ق ُ َو
رغمبیکامنززپیھسجںیماوھنںےنوسرہ ْ
لِل َأ َ ٌّ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،رقہ،زنا،نبامعر،رضحتاوبامثعؿدہنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفروتعکںںیماکییہوسرتزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دفروتعکںںیماکییہوسرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 808

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزو ،ابً ابی ہَلل ،حرضت مٌاذ بً ًبساہلل جہىی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل ُح َضىٔ ِّی ََ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ
َّ
َّ
الؼ ِبحٔ إٔذَا ُز ِلزٔل َِت اْلِ َ ِر ُق فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ک ٔ ِلت َِيض ٔ َنا ٓ َََل ََ ِزرٔی
رقَ ُ فٔی ُّ
ُج َض ِي َي َة ََ ِخب َ َر ُظ ََىَّطُ َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ
َّ
َّ َ
َ
ک ًَ ِن ّسا
رقََ ذَل ٔ َ
َى َ ٔس َی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ ِو َ َ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف ،انب ایب الہؽ ،رضحتاعمذ نب دبعاہلل ینہج ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیب د ِہبئبہ ےک اکی
ضزپےتھوہےئانس
ِل َْال ْر ُ
صخشےناؿوکاتبایہکاسےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزرجفیکدفونںروتعکںںیموسرہ ِإ َذازُ ْ رل َ ْ
ےہنکیلےھجمولعمؾںیہنہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(دفابراکییہوسرت)وھبؽرکزپیھےہایاجؿوبھجرک
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،انبایبالہؽ،رضحتاعمذنبدبعاہللینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیمرقاتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 809

ًيسی بً یوىص ،اسنٌيل ،حرضت ًنزو بً رحیث
راوی  :ابزاہيه بً موسیٰ ،

رحیِ ٕث ًَ ًِ ًَ ِنزٔو
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
وسی الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ ًَ یُوى َُص ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ًَ ًِ ََ ِػ َب َّ َم ِول َی ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ
َ
َّ
َّ
رقَ ُ فٔی َػ ََلة ٔ ا ِل َِ َساة ٔ ٓ َََل َ ُ ِٗ ٔش ُه بٔا ِل ُد َّي ٔص ا ِل َح َوارٔی
بِ ًٔ ُ َ
رحیِ ٕث َٗا َل َٛأنِّی ََ ِس َن ٍُ َػ ِو َت ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ

ا ِلَّ ُٜي ٔص

اربامیہنبومیسٰ،یسیعنب ویسن،اامسلیع،رضحترمعفنبرحثیےسرفاتیےہہکےھجماسرطحایدےہوگایںیمیبنیلصاہللہیلع
لْ ُ،ئَّ
فآہلفملسوکامنزرجفںیم َ َف ُأقْس ِ ُمالْح ُئَّسال ْ
خ
ِ
ِ
َ
سآتیفایلوسرتینعیوسرہوکتری)زپےتھوہےئنسراہوہں
ا
ق
ر
ا
و
و
ِ
ِ ِ َ
رافی  :اربامیہنبومیسٰ،یسیعنبویسن،الیعمس،رضحترمعفنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 810

راوی  :ابو وليس ،ہناوٗ ،تازہ ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ُ
َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔيسٔ َّ
اب
رقََ بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
رض َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َ ٔمزِىَا ََ ٌِ َن ِ َ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا صَ َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی َن ِ َ

رس
َو َما َت َي َّ َ

اوبفدیل ،امہؾ ،اتقدہ ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امنز ںیم مہ وک وسرہ افہحت زپےنھ افر وجآاسؿ
وہ اسےکزپےنھاکمکحدایایگ
رافی  :اوبفدیل،امہؾ،اتقدہ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 811

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،يسی ،جٌف ،بً مينوٌ ،ابوًثناٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ ال َّي ِضس ُّٔی َٗا َل َح َّسثَىٔی
ف بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ا ِل َب ِ ٔ
وسی الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ْص ِّی َح َّسثَ َيا ََبُو ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
َّ
رقآ ٌٕ َول َِو بَٔٔات ٔ َح ٔة
ََبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل لٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِ ُ
اخ ِد َٓ َياز ٔ فٔی ا ِل َنسٔی َيةٔ ََى َّ ُط َلَ َػ ََل َة إَٔل بٔ ُ ِ
اب ٓ ََنا َزا َز
ا ِل َٔ ٜت ٔ
اربامیہنب ومیس،یسیع ،رفعج ،نبومیمؿ،اوبامثعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملسےنھجمےس رفامایاجدمہنیںیمہیاالعؿرکدےہک رقآؿےکریغبامنزدرتسںیہنارگہچوسرہافہحتیہوہایاسےکالعفہھچک
افر
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،رفعج،نبومیمؿ،اوبامثعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 812

راوی  :ابً بظار ،یحٌی  ،جٌف ،ابوًثناٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َّ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ََ َم َزنٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ف ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َبظا ٕر َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ْ
َّ
ُ
اب ٓ ََنا َزا َز
رقائ َ ٔة َٓات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
ََ ٌِ َىَاز ٔ َی ََى َّ ُط َلَ َػ ََل َة إَٔل بٔ ٔ َ
انباشبر،ییحی،رفعج،اوبامثعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکمکحدای
ہکںیمہیاالعؿرکدفںہکامنزدرتسںیہنریغبوسرہافہحتےکافرھچکزایدہ
رافی  :انباشبر،ییحی،رفعج،اوبامثعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 813

راوی ٌٗ :ييی ،مالکًَ ،لء ،بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا َّ
الشائ ٔٔب َم ِول َی صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َزص َِز َة َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ُ
َّ
َّ
َّ
رقآ ٌٔ َٓه ٔ َی خ َٔس ْاد َٓه ٔ َی خ َٔس ْاد
رقَ ِ ٓ َٔيضا بٔأ ِّو ا ِل ُ ِ
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َم ًِ َػلی َػ ََل ّة ل َِه َي ِ َ
ٔ
َُ َ
َ
ارقَِ ب ٔ َضا یَا َٓارٔس ُّٔی فٔی
َٓه ٔ َی خ َٔس ْاد َُیِرُ َت َناو ٕ َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت یَا َبَا ص َُزیِ َز َة إنِّٔی َٛو ٌُ َ ِح َياىّا َو َرا َئ ِاْل ٔ َماو ٔ َٗا َل َٓ َِ َنزَ ذ ٔ َراعی َو َٗا َل ِ َ
ک َٓإ ٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َٗا َل اہللُ َا ٌَال َی َٗ َش ِن ُت الؼَّ ََل َة بَ ِيىٔی َوبَی ِ َن ًَ ِبسٔی ن ِٔؼ َٔی ِ ٔن
َن ِٔ ٔش َ
َ
َّ
َّ
ارقؤُا َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِب ُس ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب
َٓي ٔ ِؼ ُٔ َضا لٔی َون ِٔؼ ُٔ َضا ل ٔ ٌَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ِ َ
ا ِل ٌَا َلنٔی َن َي ُ٘و ُل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َحنٔ َسنٔی ًَ ِبسٔی َي ُ٘و ُل الزَّ ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه َي ُ٘و ُل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل ََثِى َی ًَل َ َّی ًَ ِبسٔی َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِب ُس

َمال ٔ ٔک یَ ِوو ٔ ِّ
اک َن ٌِبُ ُس َوإٔیَّا َک َن ِش َتٌٔی ُن َي ُ٘و ُل اہللُ َص ٔذظ ٔ بَ ِيىٔی
الس ٔ
یً َي ُ٘و ُل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َمح ََّسنٔی ًَ ِبسٔی َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِب ُس إٔیَّ َ
َ
وب
رص َان َّال ٔذ َ
یً ََ ِن ٌَ ِن َت ًَل َِيض ٔ ِه َُی ِر ٔ ا ِل َن ِِ ُـ ٔ
الْص َان ا ِل ُن ِش َت٘ ٔ َ
يه ٔ َ
َوبَی ِ َن ًَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َل َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِب ُس اصِ ٔسىَا ِّ َ
ًَل َِيض ٔ ِه َو ََل َّ
ئ ل ٔ ٌَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َ َل
الـا ِّلی َن َي ُ٘و ُل اہللُ ٓ ََض ُؤ ََل ٔ
یبنعق،امکل،العء،نبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسج
صخش ےن امن ز زپیھ رگم اس ںیم وسرہ افہحت ںیہن زپیھ وت اس یک امنز انصق ےہ انصق ےہ ،انصق ےہ رافی ےن اہک ںیم ےن

اوبرہریہریضاہللہنعےسوپاھچہکںیمع یھاامؾےکےھچیپوہاتوہں(بتےھجمہیوسرتزپینھاچےیہایںیہن؟)اوھنںےنریماابزف
دابرکاہکاےافریساےنپدؽںیمزپ ھایلرک ویکہکنںیمےنروسؽاہللوکہیرفامےتوہےئانسےہہکاہللاعتیلاکاراشدےہامنزوکںیم
ےناےنپافردنبےےکدرایمؿآداھآداھابٹندایےہسپامنزآدیھریمےےیلےہافرآدیھدنبہےک افرریمادنبہوجامےگناگ
لَ
م
ئ
فہ اےسےلم اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای زپوھ دنبہ اتہک ےہ الْج
ِ
َ
َ
م
اْل َن اہلل اعتیل رفامات ےہ ریمے دنبہ
ر
لِل
ِ
ّ
د
ْ
ُ
ب َْ
َ
ِّ
ےن ریمی رعتفی یک رھپ دنبہ اتہک ےہ ارلَّ ْ َ ِ
تح اہللاعتیل رفامات ےہ ھجم وک ریمےدنبہ ےن رسااہ رھپ دنبہ اتہک ےہ َمکِلِ َ ْیو ِؾ
ْح ارلَّ ِ
ِ
نَسئ
ک ْ َ ِعئ ُناہلل اعتیلرفاماتےہ
ادلّ ِ
کنَع ْ ُبِ ُد َف ِإ َّا َ
ِناہللاعتیلرفاماتےہریمےدنبےےنریمیتمظع ایبؿیک رھپ دنبہ اتہکےہ ِإ َّا َ
لض لْم
اط ا ُ ْسئَق ِیمَ
ہی آتی ریمے افر ریمے دنبہ ےک درایمؿ ےہ ریما دنبہ وج ھچک امےگن اگ ںیم اس وک دفں اگ رھپ دنبہ اتہک ےہ ادھ َِا ا ّ ِ َزر َ
یَل َ ْی
ِ َّ َ ْ یَل َ ْیھ ِ َ ل ْ
ھ
ِ
م
ع
ّ
ْ
ص
َ
ِ
َ
َ
ُ
ل
ْ َ
اط ِ
ل اہلل اعتیل رفامات ےہ ہی ونیتں ابںیت ریمے دنبہ ےک ےئل ںیہ افر وج ھچک
ْن ْم ْ ر
َر
نأ َ ْ َ
عِ ا و ِ
وب ْم َفل ا ّضا َ
اَّ َ
ریمادنبہامےگناگفہاسوکےلماگ
رافی  :یبنعق،امکل،العء،نبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 814

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ابً ْسح ،سٔياٌ ،زہزی ،محنوز ،بً ربيٍ ،حرضت ًبازہ بً ػامت رضی اہلل ًيہ

الرسحٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َم ِح ُنوز ٔبِ ًٔ ال َّزب ٔي ٍٔ ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َوابِ ًُ َّ ِ

َّ
َّ
اب ٓ ََؼاً ّٔسا َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ ل ٔ َن ًِ ي َُؼل ِّی َو ِح َس ُظ
رقَِبَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
َی ِبلُ ُّ بٔطٔ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َلَ َػ ََل َة ل ٔ َن ًِ ل َِه َي ِ َ

ہبیتق نب دیعس انب رسح ،ایفسؿ ،زرہی ،ومحمد ،نب رعیب ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلف ملسےنرفامایاسصخشیک امنزہنوہیگ سجےن وسرہافہحتافرشمدی ھچکہنزپاھ ایفسؿ ےناہکہی مکحاسصخش ےک
ےیلےہوجاہنتامنززپےھ
رافی  :ہبیتقنبدیعسانبرسح،ایفسؿ،زرہی،ومحمد،نبرعیب،رضحتابعدہنباصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 815

راوی ً :بساہلل بً محنس ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙمٜحول محنوزبً ربيٍ ،حرضت ًبازہ بً ػامت رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ َم ِح ُنوز ٔبِ ًٔ ال َّزبٔي ٍٔ

َّ
َّ
َرقََ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َٗا َل َُّ ٛيا َخل َ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه فٔی َػ ََلة ٔا ِل َٔ ِحز ٔٓ َ َ
َّ
َّ
ِٕ إ ٔ َما ٔمِ ُٜه ُٗ ِل َيا َن ٌَ ِه َصذًّ ا یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل ََل َأ ٌَِلُوا إ ٔ ََّل
رقؤ ٌَُ َخل َ
َفَْ َٗا َل ل ٌََلِ ُٜه َا ِ َ
َو َسل َه َٓ َث ُ٘ل َِت ًَل َِيطٔ ا ِل ٔ َ
رقائ َ ُة َٓ َل َّنا َ َ

رقَِب ٔ َضا
بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َٓإٔىَّطُ ََل َػ ََل َة ل ٔ َن ًِ ل َِه َي ِ َ

دبع اہلل نب دمحم ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،وحکمؽ ومحمدنب رعیب ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز رجف زپھ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقات رشفع یک رگم
نکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلرقآؿزپانھلکشموہایگ(ویکہکناحصہبریضاہللاعتیلہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ےھچیپ رقات رک رےہ ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشدی مت
اےنپاامؾےکےھچیپرقات رکےتوہ؟مہےن رعض ایکاہں ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیہی ابتےہ آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامای (اامؾےکےھچیپ)وسرہافہحتےکالعفہھچکتمزپاھرکف ویکہکنوسرہافہحتےکریغبامنزںیہنوہیت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،وحکمؽومحمدنبرعیب،رضحتابعدہنباصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 816

راوی  :ربيٍ ،بً سلامیًٌ ،بساہلل بً یوسٕ ،ہيثه ،بً حنيس ،زیس بً واٗس ،حرضت ىآٍ بً محنوز بً ربيٍ انؼاری

ٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ حُ َن ِي ٕس ََ ِخب َ َرنٔی َزیِ ُس بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ یُو ُس َ
َ
الؼ ِبحٔ َٓأ َ َٗ َاو ََبُو
َم ُِ ٜحو ٕل ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ َم ِح ُنوز ٔ بِ ًٔ ال َّزبٔي ٍٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل ىَآ ٔ ٍْ ََبِ َلأ ًُ َبا َز ُة بِ ًُ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ َػ ََلة ٔ ُّ

نُ ٌَ ِي ٕه ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ الؼَّ ََل َة ٓ ََؼلَّی ََبُو نُ ٌَ ِي ٕه بٔال َّيا ٔ
ٕ ََبٔی نُ ٌَ ِي ٕه َوََبُو نُ ٌَ ِي ٕه َی ِح َضزُ
ض َوََٗ َِب َل ًُ َبا َزةُ َوََىَا َم ٌَطُ َحًَّی َػ َٔ ِٔ َيا َخ ِل َ
ُک َا ِ ُ ُ
بٔا ِل ٔرقائ َ ٔة َٓ َح ٌَ َل ًُ َبا َزةُ َي ِ ُ ُ
رقآ ٌٔ َوََبُو نُ ٌَ ِي ٕه یَ ِح َضزُ َٗا َل
رقَ بٔأ ِّو ا ِل ُ ِ
رقَ َوَّ ا ِل ُ ِ
رقآ ٌٔ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
ْص َٖ ُٗل ُِت ل ٔ ٌُ َبا َز َة َسنٔ ٌِت َ َ
َ
َ

ََ َج ِل َػلَّی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌِ َف الؼَّ ل ََوا ٔ َّ
رقائ َ ُة
رقائ َ ٔة َٗا َل َٓا ِلت ََب َش ِت ًَل َِيطٔ ا ِل ٔ َ
ت الًٔی َی ِح َضزُ ٓ َٔيضا بٔا ِل ٔ َ

ک َٗا َل ٓ َََل َوََىَا
رقائ َ ٔة َٓ َ٘ا َل َب ٌِ ُـ َيا إٔى َّا َن ِؼ َي ٍُ ذَل ٔ َ
َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
رقؤ ٌَُ إٔذَا َج َض ِز ُت بٔا ِل ٔ َ
ْص َٖ ََٗ َِب َل ًَ َل ِي َيا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َو َٗا َل َص ِل َا ِ َ
َّ ُ
رقآ ٌٔ
رقآ ٌٔ إٔذَا َج َض ِز ُت إَٔل بٔأ ِّو ا ِل ُ ِ
رقؤُا بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
ََُٗو ُل َما لٔی یُ َيازًُٔىٔی ا ِل ُ ِ
رقآ ٌُ ٓ َََل َا ِ َ
رعیب نبامیلسؿ،دبعاہللنب ویفس،مثیہ،نبدیمح،زدی نبفادق،رضحتانعف نبومحمد نب رعیبااصنری ےسرفاتیےہ ہکابعدہ نب
اصتمےن امنزرجف ےکفاےطسےنلکن ںیماتریخیکوتاوبمیعنےن ریبکتہہکرکامنززپاھانرشفع رکدی اےنتںیمابعدہیھب آےئگ ںیم
یھب اؿ ےکاسھت اھت افر مہ ےن اوبمیعن ےکےھچیپ فص ابدنھ یل اوبمیعن اب آفازدنلب رقاترک رےہ ےھت اوھنں ےن وجاب دایاہں
ویکںہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہوکیئامنززپاھیئسجںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآبفازدنلبرقات رفامرےہ
ےھت(رگمدتقمویںیکرقاتےکببس)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلزپانھلکشموہایگ بجامنزمتخوہیئگوتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامہریرطػوتمہجوہےئافروپاھچ بجںیمدنلبآفازےسرقآؿزپاتھوہںوتایکمتبجیھب(ریمےےھچیپ)رقات
رکےت وہ؟ مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن اہک اہں مہ ااسی یہ رکےت ںیہ آپ ےن رفامای تمزپاھ رکف ںیم یھب وسچ راہ اھت ہک ےھجم ایک
وہاےہ؟ااسیگلراہ اھت ےسیج وکیئ ھجم ےسرقآؿےنیھچ ےل اجراہےہ ذہلا بج ںیمزفر ےسزپاھرکفں بت متوساےئ وسرہافہحتےک
رقآؿتمزپاھرکف
رافی  :رعیب،نبامیلسؿ،دبعاہللنبویفس،مثیہ،نبدیمح،زدینبفادق،رضحتانعفنبومحمدنبرعیبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرقاتئرفضوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 817

راوی ً :لی بً سہل ،وليس بً جابز سٌيس بً ًبسالٌزیزً ،بساہلل بً ًَلء ،حرضت مٜحول ےن حرضت ًبازہ

ئ ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َس ِض ٕل ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ًَ ًِ ابِ ًٔ َجابٔز ٕ َو َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َو ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل ٌَ ََل ٔ
اب فٔی
رقَ ُ فٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئ َوا ُّلؼ ِبحٔ بَٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًَ ًِ ًُ َبا َز َة ى َ ِح َو َحسٔیثٔ ال َّزبٔي ٍٔ بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ َٗالُوا َٓک َ َ
اٌ َمُ ِٜح ْ
ول َي ِ َ
ول ِ ِ
ُ
ارقَ ِ ب ٔ َضا
رقََ بَٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َو َس ََ ٜت ٔ ًّ
کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة ٔ ًّ
ْسا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َي ِشِ ٜت ِ َ
ارقَ ب ٔ َضا ٓ ٔ َامی َج َض َز بٔطٔ ِاْل ٔ َم ُاو إٔذَا َ َ
ْسا َٗا َل َمُ ِٜح ْ َ

َٗ ِب َل ُط َو َم ٌَ ُط َو َب ٌِ َس ُظ ََل َتتِرُ َِ ٛضا ًَل َی کُلِّ َحا ٕل

یلع نب لہس ،فدیل نب اجرب دیعس نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب العء ،رضحت وحکمؽ ےن رضحت ابعدہ ےس اسہقب دحثی یک رطح اکی

رفاتیافرایبؿیکےہ (وحکمؽےکاشرگد)ےتہکںیہہکرضحتوحکمؽرغمب،اشعء افررجفیکرہ رتعکںیمرتساوسرہافہحتزپےتھ
ےھت وحکمؽےناہکرہجیامنزںیمبجاامؾوسرہافہحتزپھرکہتکسرکےوتاسفتقدتقمیوکرتساوسرہافہحتزپھینیلاچےیہافرارگ
فہہتکسہنرکےوتاسےسےلہپایاسےکاسھتایاسےکدعبزپھےلوھچڑےںیہن
رافی  :یلعنبلہس،فدیلنباجربدیعسنبدبعازعلسی،دبعاہللنبالعء،رضحتوحکمؽےنرضحتابعدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہجیامنزںیماامؾےکےھچیپرقاتںیہنرکیناچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
رہجیامنزںیماامؾےکےھچیپرقاتںیہنرکیناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 818

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،ابً اٛينہ ،ليثی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ابِ ًٔ َ ُ َِ ٛي َن َة َّ
الل ِيثٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
رقََ َمع ٔ َی ََ َح ْس ٔم ِيِ ُٜه آنّٔٔا َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل َن ٌَ ِه َیا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل إنِّٔی ََُٗو ُل
ا ِن َ َ
ْص َٖ ٔم ًِ َػ ََلة ٕ َج َض َز ٓ َٔيضا بٔا ِل ٔ َ
رقائَةٔ َٓ َ٘ا َل َص ِل َ َ

ُ
رقائ َ ٔة َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٔ َامی َج َض َز ٓ ٔيطٔ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
رق َ
آٌ َٗا َل َٓاى ِ َت َهی ال َّي ُ
َمالٔی َى َ َاز َُ ا ِل ُ ِ
اض ًَ ًِ ا ِل ٔ َ
َّ
ک ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َحس َ
رقائَةٔ ٔم ًِ الؼَّ ل ََوا ٔ
ٔیث
ت ح ٔی َن َسنٔ ٌُوا ذَل ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه بٔا ِل ٔ َ

ابِ ًٔ َ ُ َِ ٛي َن َة َص َذا َم ٌِ َن ْز َویُوى ُُص َوَ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَل َی َم ٌِى َی َمال ٔ ٕک

یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،انب اکیمہ، ،یثی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی
امنزےسافرغوہےئ سجںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہجیرقاتیکیھت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکایکمت
ںیم ےس یسک ےن ریمے اسھتاسھت رقات یک یھت؟ اکی صخش ےن اہکاہں ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم ےن رقات یک
یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یھبت وت ںیم وسچ راہ اھت ہکآرخ ھجم وک ایک وہا ےہ؟ ااسی گل راہ اھت ےسیج وکیئ ھجم ےسرقآؿ
ےنیھچ ےل راہ ےہ رافی اک ایبؿ ےہ ہک اس ےک دعب ےس ولگ رہجی امنز ںیم رقات رکےن ےس رک ےئگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب
اکیمہیکاسدحثیوکرمعم،ویسنافرااسہمنبزدیےنزریےسامکلیکرفاتیےکمہ ینعرفاتیایکےہ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،انباکیمہ،،یثی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہجیامنزںیماامؾےکےھچیپرقاتںیہنرکیناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 819

راوی  :مشسز ،احنس بً محنس ،بً ابی خلًٕ ،بساہلل بً محنس ،ابً ْسح ،سٔياٌ ،ابً اٛينہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ًيہ

الرسحٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََ ِح َن َس بِ ًٔ ََبٔی َخل َٕٕ َو ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس الزُّصِز ٔ ِّی َوابِ ًٔ َّ ِ

ٔيس بِ ًَ ا ِل ُن َشي ِّٔب َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َػلَّی ب ٔ َيا
َٗالُوا َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ َ ُ َِ ٛي َن َة یُ َح ِّس ُث َسٌ َ

ُ
آٌ َٗا َل ُم َش َّس ْز فٔی َحسٔیثٔطٔ
رق َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل ّة ىَو ًُُّ ََى َّ َضا ُّ
الؼ ِب ُح ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ إلٔ َی َٗ ِولٔطٔ َما لٔی َى َ َاز َُ ا ِل ُ ِ

لرسحٔ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َل
َٗا َل َم ٌِ َن ْز َٓاى ِ َت َهی ال َّي ُ
رقائ َ ٔة ٓ ٔ َامی َج َض َز بٔطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه و َٗا َل ابِ ًُ ا َّ ِ
اض ًَ ًِ ا ِل ٔ َ
اض و َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزُّصِز ٔ ُّی ٔم ًِ بَ ِيئض ٔ ِه َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ َو َتک َ َّل َه
َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة َٓاى ِ َت َهی ال َّي ُ

اض َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی
الزُّصِز ٔ ُّی بٔکَل ٔ َن ٕة ل َِه ََ ِس َن ٌِ َضا َٓ َ٘ا َل َم ٌِ َن ْز إٔى َّ ُط َٗا َل َٓاى ِ َت َهی ال َّي ُ
آٌ و َروا ُظ اْلِ َ ِو َزاعٔی ًًَ الزصِز ٔ ِّی َٗال ٓ ٔيطٔ َٗال الزصِزٔی ٓ َّ
ُ
وٌ
َاا ٌَ َى ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
رق َ َ َ
َ
َ ُّ ُّ
ُّ ِ ُّ
َواى ِ َت َهی َحسٔی ُث ُط إلٔ َی َٗ ِولٔطٔ َما لٔی َى َ َاز َُ ا ِل ُ ِ
ض َٗا َل
رقؤ ٌَُ َم ٌَ ُط ٓ ٔ َامی َج َض َز بٔطٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت ُم َح َّن َس بِ ًَ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ب ٔ َذل ٔ َ
ک َٓل َِه َیُٜوى ُوا َي ِ َ

اض ٔم ًِ َ َلَکو ٔالزُّصِز ٔ ِّی
َٗ ِولُ ُط َٓاى ِ َت َهی ال َّي ُ

دسمد،ادمحنبدمحم،نبایبفلخ،دبعاہللنبدمحم،انبرسح،ایفسؿ،انباکیمہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہ
وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی امنز زپاھیئ اشدی فہ رجف یک امنز یھت رھپ ، ،ام اؿ زع ارقلآؿ ،کت ایس رطح رفاتی ایک ےہ
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دسمد ےن اینپ دحثی ںیم رمعم اک وقؽ ذرک ایک ےہ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک رھپ ولگ زپےنھ ےس رک
ےئگ اؿ امنزفں ںیم س  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہجا رقات رکےت ےھت افر انب ارسلح ےن اینپ دحثی ںیم وباہطس رمعم
زرہیےسرضحتاوبرہریہریضاہللہنعاکوقؽذرکایکےہہکولگرکےئگافردبعاہللنبدمحمزرہیےنایفسؿاکوقؽلقنایکےہ
ہکفہےتہکںیہہکاامؾزرہیےناکیہملکذرکایکوجںیماؿےسرباہراتسہننساکسوترمعمےناتبایہکفہہملکامیلاانزعارقلاؿرپمتخ
ےہافراسوکافزایعےنیھب زرہیےسرفاتیایک اسںیم زرہیاکہیوقؽےہہکرھپاملسمؿےناسےس تحیصناحلصیکافر
فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اؿ امنزفں ںیم رقات ںیہن رکےت ےھت س  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہجا رقات
رفامےتےھت اوبداؤدےتہکںیہہکںیمےندمحمنبییحینبافرسےسانسےہفہےتہکےھتہکافتہییاانلسزرہیاکالکؾےہ

رافی  :دسمد،ادمحنبدمحم،نبایبفلخ،دبعاہللنبدمحم،انبرسح،ایفسؿ،انباکیمہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغرہجیامنزںیماامؾےکےھچیپرقاتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ریغرہجیامنزںیماامؾےکےھچیپرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 820

راوی  :ابو وليس ،طٌبہ ،محنس بً ٛثیر ،طٌبہ ،حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕا ِل ٌَ ِبس ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ
ِّک اْلِ َ ًِل َی
اٌ بِ ًٔ ُح َؼی ِ ٕن ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی ُّ
اس َه َرب َ
ز َُر َار َة ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
َرقََ َخ ِل َٔ ُط َسبِّحِ ِ
الو ِض َز َٓ َحا َئ َر ُج ْل ٓ َ َ
َٓ َل َّنا ََفَْ َٗا َل ََ ُّیِ ُٜه َ َ
يضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ا ِل َولٔي ُس فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َل
رعٓ ُِت ََ ٌَّ َب ٌِ َـِ ُٜه َخا َل َحي ٔ َ
رقَ َٗالُوا َر ُج ْل َٗا َل َٗ ِس َ َ
َ
َ
َاک إٔذَا َج َض َز بٔطٔ َٗا َل ابِ ًُ َٛثٔیر ٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َل ُٗل ُِت
ِرقآ ٌٔ َٗا َل ذ َ
ُط ٌِ َب ُة َٓ ُ٘ل ُِت ل ٔ َ٘ َتا َز َة ََل َِي َص َٗ ِو ُل َسٌٔي ٕس ََ ِن ٔؼ ِت لٔل ُ ِ
َک َص ُط ى َ َهی ًَ ِيطُ
َک َص ُط َٗا َل ل َِو َ ٔ
ل ٔ َ٘ َتا َز َة َٛأَىَّطُ َ ٔ
اوبفدیل،ہبعش،دمحمنب ریثک ،ہبعش،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکآرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
ِ
رہظیکامنززپاھیئ اکیصخشآایافراسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپَسامسرکباالیلعزپیھبجآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت درایتف رفامای مت ںیم ےس سک ےن رقات یک یھت؟ ولوگں ےن اہک الفں صخش ےن وت آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیم ھجمس ایگ اھت ہک مت ںیم ےس وکیئ ھجم ےس رقآؿ ںیم ڑگھج راہ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوباولدیل یک دحثی
ںیمےہہکہبعشےتہکںیہہکںیمےناتقدہےساہکہکایکہیدیعساکوقؽںیہنےہہکبجرقآؿزپاھاجےئوتاخومیشاایتخررکاوھنں
ےناہکہیاسفتقےہبجاکپررکزپاھاجےئافرانبریثکیکرفاتیںیمویںےہہکہبعشےناتقدہےساہکاشدیآپےنرقاتوک
اندنسپرفامایاتقدہےناہکارگاندنسپرفامےتوتعنمرفامدےتی
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،دمحمنبریثک،ہبعش،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ریغرہجیامنزںیماامؾےکےھچیپرقاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 821

راوی  :ابً مثىی ،ابً ًسی ،سٌيسٗ ،تازہ ،زرارہ ،حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
اٌ بِ ًٔ حُ َؼی ِ ٕن ََ ٌَّ ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ز َُر َار َة ًَ ًِ ً ِٔن َز َ

َ ُ
ک اْلِ َ ًِل َی َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل ََىَا َٓ َ٘ا َل ًَل ٔ ِن ُت ََ ٌَّ َب ٌِ َـِ ُٜه
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی بٔض ٔ ِه ُّ
اس َه َربِّ َ
رقََبٔ َشبِّحِ ِ
الو ِض َز َٓ َل َّنا ا ِن َٔ َت َل َٗا َل َ ُّیِ ٜه َ َ
يضا
َخا َل َحي ٔ َ

انبینثم،انبددی،دیعس،اتقدہ،زرارہ،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرہظیکامنززپاھیئ بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتوپاھچمتںیمےسسکےن َ ِ ّ ْ
ب َْال ْ ََعزپیھ
اْس َر ّ َِ
َس ْ َ
یھت ؟اکیصخشےناہکںیمےنزپیھیھت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیماھجمسوگایھجمےسالکؾاہللج انیاجراہےہ
رافی  :انبینثم،انبددی،دیعس،اتقدہ،زرارہ،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتئاکیفےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتئاکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 822

راوی  :وہب بً ب٘يہ ،خالس ،حنيس ،ارعد ،محنس بً ميٜسر ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َ
َ
خ َد ًَ َل ِي َيا
رع ٔد ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل َ َ
َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة َ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس اْلِ ِ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ َن ِ ُ
َ
َ
ارقؤُا َٓک ُ ٌّل َح َش ًْ َو َس َيحٔي ُئ ََٗ َِو ْاو
رق َ
رقَ ا ِل ُ ِ
َ
آٌ َوٓ ٔي َيا اْلِ ِ َ
ِم َٓ َ٘ا َل ِ َ
رعاب ٔ ُّی َواْلِ ًِ َح ٔ ُّ
ينوى َ ُط ََ ٛنا يُ َ٘ ُاو ا ِل٘ ٔ ِس ُح یَ َت ٌَ َّحلُوى َ ُط َو ََل یَ َتأ َ َّجلُوى َ ُط
ُي٘ ٔ ُ
فبہ نب ہیقب ،اخدل ،دیمح ،ارعج ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر مہ رقآؿ زپھ رےہ ےھت مہ ںیم ارعایب یھب ےھت افر یمجع یھب (ینعی اؿ یک رقات
درتس ہن یھت افر فہدرتس زپےنھ ںیم ذعمفرےھت) آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای(مت سجرطح یھب زپھ ےتکس وہ) زپوھ
ت
مھارازپانھکیھٹےہرقنعبیاےسیولگوہںےگوجرقات رقآؿوکاسرطحدرتسرکںیےگےسیجریتوکدرتسایکاجاتےہ
(ینعییوجدیںیمابمہغلرکںیےگ )افراسےساؿاکدصقمداینوہیگدنیہنوہاگ

رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،دیمح،ارعج،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتاکیفےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتاکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 823

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہبً ،نزو ابً لہيٌہ برک بً سوازہ ،وٓاء بً َشیح ،حرضت سہل بً سٌس ساًسی

َشیِ ٕح
رک بِ ًٔ َس َوا َز َة ًَ ًِ َوَٓا ٔ
يٌ َة ًَ ًِ بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو َوابِ ًُ لَض ٔ َ
ئ بِ ًٔ ُ َ
الؼَّ َسف ٔ ِّی ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َّ
خ َد ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو ّما َوى َ ِح ًُ َن ِ٘تَر ٔ ُئ َٓ َ٘ا َل
الشأًس ِّٔی َٗا َل َ َ

ُ َ
ُ َ
ُ َ
ينوىَطُ ََ ٛنا ُي َ٘ َّو ُو
ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َ ٔ ٛت ُ
رقََ ُظ ََٗ َِو ْاو يُ٘ ٔ ُ
ارق ُؤ ُظ َٗ ِب َل ََ ٌِ َي ِ َ
اب اہللٔ َواح ْٔس َوٓ ٔيِ ٜه اْلِ ِح َنزُ َوٓ ٔيِ ٜه اْلِ بِ َي ُف َوٓ ٔيِ ٜه اْلِ ِس َوزُ ِ َ
َّ
ل ََ ِجزُ ُظ َو ََل یُ َتأ َ َّجلُ ُط
الش ِض ُه یُ َت ٌَ َّح ُ
ادمحنباصحل،دبعاہللنب فبہ،رمعفانبہعیہلرکب نبوسادہ،فافء نبرشحی،رضحت لہسنب دعساسددی ےسرفاتی ےہہکاکی
دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک مہ رقآؿ یک التفت رک رےہ ےھت (ہی دھکی رک
ل
(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاَ جَم ُدِہللِ!اہللیکاتکباکیےہافرمتزپےنھفاولںںیمرسخیھبںیہ،دیفسیھبںیہافراکےل
یھب رقآؿزپوھاسےسےلہپ ہکفہولگدیپاوہںوجرقآؿ وکاسرطحدرتس رکںیےگ سجرطح ریتدرتس ایکاجاتےہ رگم
اسےساؿیکرغضداینوہیگآرختہنوہیگ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعفانبہعیہلرکبنبوسادہ،فافءنبرشحی،رضحتلہسنبدعساسددی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتئاکیفےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتئاکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 824

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ بً جزاح ،سٔياٌ ،ابوخالس ،حرضت ًبساہلل بً ابی اوفی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِثنا ٌُ بِ ًُ ََبی َط ِيب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍُ بِ ًُ ا ِل َحزَّا ٔح َح َّسثَ َيا ُسِٔيا ٌُ َّ
الث ِور ُّٔی ًَ ًِ ََبٔی َخال ٔ ٕس َّ
الس َاَلن ٔ ِّی ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه
َ
ٔ َ
َ
َّ
الشَ ِٜشک ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ََ ِوفَی َٗا َل َجا َئ َر ُج ْل إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إنِّٔی ََل ََ ِس َت ٔلي ٍُ ََ ٌِ آ ُخ َذ ٔم ًِ

اٌ اہللٔ َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َو ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َواہللُ ََ ِٛبَرُ َو ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ
رقآ ٌٔ َط ِيئّا ٓ ٌََ ِّل ِنىٔی َما یُ ِحزٔئُىٔی ٔم ِي ُط َٗا َل ُٗ ِل ُس ِب َح َ
ا ِل ُ ِ

ا ِل ٌَل ٔ ِّی ا ِل ٌَو ٔٔيه َٗا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َص َذا ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّل ٓ ََنا لٔی َٗا َل ُٗ ِل َّ
الل ُض َّه ِار َح ِنىٔی َو ِارزُ ِٗىٔی َو ًَآٔىٔی َواصِسٔنٔی َٓ َل َّنا َٗ َاو
َٗا َل َص ََ ٜذا ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َّما َص َذا َٓ َ٘ ِس َم َ َْل َی َس ُظ ٔم ًِ ا ِل َدی ِر ٔ
امثعؿ نبایب ہبیش،فعیک نب رجاح،ایفسؿ،اوباخدل،رضحتدبعاہلل نبایب افیفریض اہللہنع ےسرفاتیےہ ہک اکیصخشروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافروبالایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس!ںیمھچکیھبرقآؿایدںیہنرکاتکساسےیلھجموک
لِلَّ َفالْجَمْ ُد َِّ
لِل
وکیئایسی زیچ اتبدےئجی وجاس ےکدبہل ںیمریمےےئلاکیف وہ آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایہی زپاھرک ُص ْیِحَا َؿا ِ
لْع ِی
لِلَّالْعَ ِل ِ ّیا َػ ِماسصخشےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیاملکتوتاہللاعتیل
ح َؽ َف َلوُقَّ َة ِإ َّلاِ ِ
کُ َف َل َ ْو
لِلَّ َأ ْ ِ َ ر
لِلَّ َفا ُ
َف َل ِإلَ َس ِإ َّلا ُ
لل َّ ُھ َّ َ ْد
ی
م
یک رعتفی ےک ےئل اخص ںیہ ریمے افدئہ ےک ےئل اس ںیم ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی زپاھ رک ا م ْار ِ ی
َف ْارزُ ق ِْیی َف ََف ِِیی َفاهْد ِِِّ سپبج فہ اجےن اگل وت اس ےن اہھت ےس ااشرہ رک ےک اتبای (ہک ںیم ےن اینت دفتل اپیئ) (ہی دھکی رک) آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اسےنریخےساانپاہھترھبایل
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ایفسؿ،اوباخدل،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتئاکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 825

راوی  :ابو توبہ ،ربيٍ ،ىآٍ ،ابواسح ،ٙحنيس ،حشً ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ََ ِخب َ َرىَا ََبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙي ٌِىٔی ا ِل َٔزَار َّٔی ًَ ًِ ُح َن ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل َُّ ٛيا
نُ َؼل ِّی ال َّت َل ُّو ََ ى َ ِسًُو ٗ ٔ َيا ّما َو ُٗ ٌُو ّزا َونُ َش ِّب ُح ُر ُٛو ًّا َو ُس ُحو ّزا

اوبوتہب،رعیب،انعف،اوبااحسؼ،دیمح،نسح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہلفنامنزںیمڑھکےافرےھٹیب
داعرکےتےھت افرروکعفوجسدںیمحیبستزپےتھےھت

رافی  :اوبوتہب،رعیب،انعف،اوباقحس،دیمح،نسح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ایمافریمجعےکےئلینتکرقاتئاکیفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 826

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز

ْص
رقَ ُ فٔی ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
َک ال َّت َل ُّو ََ َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس ٔم ِث َل ُط ل َِه َی ِذ ُ ِ
اٌ ا ِل َح َش ًُ َي ِ َ
ل َٗ ِس َر َ ٚو َّ
الذارٔیَا ٔ
ت
ِٕ إ ٔ َماو ٕبَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َوي َُشبِّحُ َویُ َٜبِّرُ َویُ َض ِّل ُ
إ ٔ َما ّما ََ ِو َخل َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ےن یھب دیمح ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ رگم اس ںیم امحد ےن لفن امنز اک ذرک ایک دیمح ےن اہک ہک نسح
رصبی رہظ افر رصع یک امنز ںیم وسرہ اف ہحت زپےتھ ےھت اامؾ وہےنیک احتل ںیم ای اامؾ ےک ےھچیپ ،افر وسرہ ؼ افر وسرہفاذلارایت ےک
دقبرحیبستفریبکتفلیلہترکےتےھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمریبکتاتیکلیمکتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمریبکتاتیکلیمکتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 827

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حنازُ ،يَلٌ بً جزیز ،حرضت مَّطٖ رضی اہلل ًيہ

َّط ٕ
ِٕ ًَل ٔ ِّی
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ُ َِي ََل ٌَ بِ ًٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ ُم َ ِّ
ٖ َٗا َل َػ َّل ِي ُت ََىَا َوً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُح َؼی ِ ٕن َخل َ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ْص ِٓ َيا ََ َخ َذ ً ِٔن َزا ٌُ
بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ َٓک َ َ
اٌ إٔذَا َس َح َس َٛب َّ َر َوإٔذَا َر ََٛ ٍَ ٛب َّ َر َوإٔذَا ى َ َض َف ٔم ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٛب َّ َر َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
ل ََ ِو َٗا َل َل َ٘ ِس َػلَّی ب ٔ َيا َص َذا َٗ ِب َل َػ ََلة ٔ ُم َح َّن ٕس َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ب ٔ َيسٔی َو َٗا َل َل َ٘ ِس َػلَّی َص َذا َٗ ِب ُ

امیلسؿنبرحب،امحد،الیغؿنبرجری،رضحترطمػریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنافررمعاؿنب،نیصریضاہللہنع
ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک ےھچیپ امنز زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ رکےت وت ریبکت ےتہک ،بج روکع رکےت وت

ریبکتےتہکافراےسییہبجدفرںیتعکزپھرکڑھکےوہےتوتریبکتےتہک بجمہامنزےسافرغوہےئگوترمعاؿنب،نیصےنریما
اہھت ڑکا افر اہکاوھنں ےن(ینعیرضحت یلعریضاہللہنعےن)ایسی امنززپیھای ہیاہکہکایسی امنززپاھیئےسیج یبن یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنزپاھیئیھت
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،الیغؿنبرجری،رضحترطمػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمریبکتاتیکلیمکتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 828

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،ابوب٘يہ ،طٌيب ،زہزی ،حرضت ابوبرک بً ًبسالزحنً اور ابوسلنہ رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َوََبُو َسل ََن َة ََ ٌَّ
اٌ َح َّسثَ َيا َُب َ ٌّی َو َب٘ ٔ َّي ُة ًَ ًِ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ

اٌ یُ َٜبِّرُ فٔی کُلِّ َػ ََلة ٕ ٔم ًِ ا ِل َنِٜتُوبَ ٔة َوَُی ِر ٔ َصا یُ َٜبِّرُ ح ٔی َن َي ُ٘ ُوو ث ُ َّه یُ َٜبِّرُ ح ٔی َن َی ِز َ ٍُ ٛث ُ َّه َي ُ٘و ُل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ ث ُ َّه
ََبَا ص َُزیِ َز َة ک َ َ
َک ا ِل َح ِن ُس َٗ ِب َل ََ ٌِ َي ِش ُح َس ث ُ َّه َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ ح ٔی َن َی ِضؤی َسا ٔج ّسا ث ُ َّه یُ َٜبِّرُ ح ٔی َن یَ ِز َٓ ٍُ َرَِ َس ُط ث ُ َّه یُ َٜبِّرُ ح ٔی َن
َي ُ٘و ُل َربَّ َيا َول َ
َّ
فَْ ٔم ًِ
ل ذَل ٔ َ
ض فٔی اث ِ َي َتی ِ ٔن ٓ ََئ ٌَِ ُ
َي ِش ُح ُس ث ُ َّه یُ َٜبِّرُ ح ٔی َن َی ِز َٓ ٍُ َرَِ َسطُ ث ُ َّه یُ َٜبِّرُ ح ٔی َن َي ُ٘ ُوو ٔم ًِ ا ِل ُحلُو ٔ
ک فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة َحًی َي ِ ُ

الؼَّ ََلة ٔث ُ َّه َي ُ٘و ُل ح ٔی َن َی ِي َ ٔ َّ
َ
رقبُِ ُٜه َط َب ّضا بٔ َؼ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌِ کَاى َ ِت
ْص ُٖ َوال ٔذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔإنِّٔی َْل ِ َ
ک َوالزُّبَ ِيس ُّٔی َوَُی ِرٔص َٔنا ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ
السى ِ َيا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ا ِلک َ ََل ُو اْلِ َخٔیرُ َی ِح ٌَلُ ُط َمال ٔ ْ
َص ٔذظ ٔ ل ََؼ ََلتُ ُط َحًَّی ٓ َ
َار َُّ ٚ
ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ حُ َشی ِ ٕن َو َوآ ََِ ًَ ٙب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ُط ٌَ ِي َب بِ ًَ ََبٔی َح ِنزَ َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی
رمعفنبامثعؿ،اوبہیقب،بیعش،زرہی،رضحتاوبرکبنبدبعارلنمحافراوبہملسریضاہللہنعرفاتیےہہکرضحتاوبرہریہریض
اہلل ہنع رہ امنز ںیم ریبکت ےتہک ےھت وخاہ فہ رفض وہیت ای ریغ رفض ،فہ ریبکت ےتہک ےھت بج امنز ےک ےئل ڑھکے وہےت ےھت رھپ فہ
َشم ِ َ َل
لِل ِمَ ْن َ َِ
َحـےتہکرھپدجسہےسےلہپرانبفکلادمحلےتہک
ریبکتےتہکےھتبجروکعںیماجےتےھترھپروکعےسرسااھٹےنےکدعب دا ُّ
رھپ بجدجسہںیماجےتوت ریبکتےتہکرھپ بجےلہپدجسہ ےسرسااھٹےت وتریبکت ےتہک رھپبجدفرسا دجسہ رکےتوت ریبکتےتہکرھپ بج
دفرسے دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت ےتہک رھپ بج دف رتعکزپھ رک ڑھکے وہےت وت یکبنِزر ےتہک افر رھپ ااسی یہ رہرتعکںیم رکےت،
اہیں کت ہک امنز ےس افرغ وہ اجےت رھپ بج امنز ےس افرغ وہ اجےت وت ےتہک دخبا امنز ےک اعمہلم ںیم ںیم مت ںیم بس ےس زایدہ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اشمہب وہں کشیب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ایسی یہ یھت اہیں کت ہک آپ یلص

اہللہیلعفآہلفملسداینےسرتصخوہےئگ اوباؤدےتہکںیہہکہیآرخیالکؾامکلافرزدیبیفریغہےنرطبقیزرہییلعنبنیسح
ےسرفاتیایکےہافردبعاالیلعےنوباہطسرمعمزرہیےسرفاتیرکےتوہےئبیعشنبزمحہیکوماتقفیکےہ
رافی  :رمعفنبامثعؿ،اوبہیقب،بیعش،زرہی،رضحتاوبرکبنبدبعارلنمحافراوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمریبکتاتیکلیمکتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 829

راوی  :محنس بً بظار ،ابً مثىی ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،حشً بً ًنزاٌ ،ابً بظار ،ابوزاؤز ،ابوًبساہلل بً ابزی ،حرضت
ًبسالزحنً بً ابزی

اٌ َٗا َل ابِ ًُ َب َّظارٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َوابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ً ِٔن َز َ
َّ
الظام ٔ ِّی و َٗا َل ََبُو َزا ُو َز ََبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َػلَّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
الز ُٛو َٔ َوََ َرا َز ََ ٌِ َي ِش ُح َس ل َِه یُ َٜب ِّ ِر َوإٔذَا َٗ َاو
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ
اٌ ََل یُت ُّٔه ال َّتِٜبٔی َر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َم ٌِ َيا ُظ إ ٔذَا َر َٓ ٍَ َرَِ َس ُط ٔم ًِ ُّ
الش ُحوز ٔل َِه یُ َٜبِّرِ
ٔم ًِ ُّ
دمحم نب اشبر ،انب ینثم ،اوبداؤد ،ہبعش ،نسح نب رمعاؿ ،انب اشبر ،اوبداؤد ،اوبدبع اہلل نب ازبی ،رضحت دبعارلنمح نب ازبی ےس
رفاتیےہ ہکاوھنں ےنروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسھت امنز زپیھ ےہآپ ریبکتامتؾ ںیہنرکےتےھت اوبداؤد ےتہک
ںیہہکاساکی بلہیےہہکبجآپروکعےسرسااھٹےتافردجسہاکارادہرکےتوتریبکتںیہنےتہکےھتافربجدجسہےساےتھٹ
بتیھبریبکتںیہنےتہکےھت
رافی  :دمحمنباشبر،انبینثم،اوبداؤد،ہبعش،نسحنبرمعاؿ،انباشبر،اوبداؤد،اوبدبعاہللنبازبی،رضحتدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہںیماجےتوہےئزنیمرپےلہپونٹھگںوکرےھکایاہوھتںوک
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیماجےتوہےئزنیمرپےلہپونٹھگںوکرےھکایاہوھتںوک

جلس  :جلس اول

حسیث 830

راوی  :حشً بً ًلی ،حشین بً ًيسی ،یزیس بً ہاروٌَ ،شیکً ،اػه بً کليب ،حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ
یک ًَ ًِ ًَ ٔ
وٌ ََ ِخب َ َرىَا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َوحُ َشی ِ ُن بِ ًُ ً َٔيسی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
َش ْ
ًَ ًِ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ حُ ِحز ٕ َٗا َل َرََیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َس َح َس َو َؿ ٍَ ُر ِٛبَت َِيطٔ َٗ ِب َل َی َسیِطٔ َوإٔذَا ى َ َض َف َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َٗ ِب َل
ُر ِٛبَت َِيطٔ

نسح نب یلع ،نیسح نب یسیع ،سیدی نب اہرفؿ ،رشکی ،اعمص نب  بیل ،رضحتفالئ نب رجح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ رکےت وت زنیم رپ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنٹھگرےتھکافردعبںیماہھتافربجدجسہےساےتھٹوتونٹھگںےسےلہپاہوھتںوکااھٹےت
رافی  :نسحنبیلع،نیسحنبیسیع،سیدینباہرفؿ،رشکی،اعمصنب بیل،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیماجےتوہےئزنیمرپےلہپونٹھگںوکرےھکایاہوھتںوک

جلس  :جلس اول

حسیث 831

راوی  :محنس بً مٌنز ححاد ،بً ميہال ،ہناو ،محنس بً جحازہ ،حرضت ًبسالحبار بً وائل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ٔم ِي َضا ٕل َح َّسثَ َيا صَ َّن ْاو َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُج َحا َز َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َحبَّارٔ بِ ًٔ َوائ ٔ ٕل

َّ
َّ
َک َحس َ
ق َٗ ِب َل ََ ٌِ َا َ٘ ٍَ
ٔیث الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل َٓ َل َّنا َس َح َس َو َٗ ٌَ َتا ُر ِٛب َ َتا ُظ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
اػ ُه بِ ًُ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔنٔ ِث ٔل َص َذا َوفٔی
يَٗ ٙا َل َح َّسثَىٔی ًَ ٔ
ََّٔ ٛا ُظ َٗا َل صَ َّن ْاو َو َح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
َحسٔیثٔ ََ َحسٔص َٔنا َوََ ِٛبَرُ ًٔل ِِٔم ََىَّطُ فٔی َحسٔیثٔ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ُج َحا َز َة َوإٔذَا ى َ َض َف ى َ َض َف ًَل َی ُر ِٛبَت َِيطٔ َوا ًِ َت َن َس ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ
دمحم نب رمعم اجحج ،نب اہنمؽ ،امہؾ ،دمحم نب احجدہ ،رضحت دبعاابجلر نب فالئ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت وہےئ ےتہک
ںیہ ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجدجسہرکےتوتاہوھتںےسےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےنٹھگزنیمرپزپےت امہؾےن
 قیف،اعمصنب بیل،اؿےکفادلےسیھبایسرطحرفاتیایکےہاؿدفونں یکدحثیںیمےسیسکاکیںیم،افرامگؿاغبلہی
ےہ دمحم نب اجحدہ یک دحثی ںیم ،ہی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ےس رتعک ےک ےئل اےتھٹ وت راونں ےک اہسرے
ونٹھگںےکلبرپڑھکےوہےت
رافی  :دمحمنبرمعماجحج،نباہنمؽ،امہؾ،دمحمنباحجدہ،رضحتدبعاابجلرنبفالئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیماجےتوہےئزنیمرپےلہپونٹھگںوکرےھکایاہوھتںوک

جلس  :جلس اول

حسیث 832

راوی  :سٌيس بً ميؼورً ،بسالٌزیز ،بً محنس بً ًبساہلل بً حشً ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد
َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َح َش ًٕ ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ

ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َس َح َس ََ َح ُس ُِ ٛه ٓ َََل یَبِرُ ِک ََ ٛنا َیبِرُ ُک ا ِل َبٌٔیرُ َو ِل َي َـ ٍِ َی َسیِطٔ َٗ ِب َل
ُر ِٛبَت َِيطٔ
دیعس نب وصنمر ،دبعازعلسی ،نب دمحم نب دبعاہلل نب نسح  ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئدجسہرکےوتافٹنیکرطحہنےھٹیبہکلباےنپاہھتونٹھگںےسےلہپزنیمرپ
رےھک
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعازعلسی،نبدمحمنبدبعاہللنبنسح،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیماجےتوہےئزنیمرپےلہپونٹھگںوکرےھکایاہوھتںوک

جلس  :جلس اول

حسیث 833

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيسً ،بساہلل بً ىآٍ ،محنس بً ًبساہلل بً حشً ابوزىاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َح َش ًٕ ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ل
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌِنٔ ُس ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلتٔطٔ ٓ ََيبِرُ ُک ََ ٛنا یَبِرُ ُک ا ِل َح َن ُ
ہبیتق نب دیعس ،دبعاہلل نب انعف ،دمحم نب دبعاہلل نب نسح اوبزاند ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئصخشامنزںیماسرطحاتھٹیبےہسجرطحافٹناتھٹیبےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاہللنبانعف،دمحمنبدبعاہللنبنسحاوبزاند،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلہپافررسیتیرتعکےساےنھٹیکتیفیکاکایبؿ

ابب  :امنزاکایبؿ
یلہپافررسیتیرتعکےساےنھٹیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 834

راوی  :مشسز ،اسناًيل بً ابزاہيه ،ایوب ،حرضت ابوَٗلبہ رضی اہلل ًيہ

ک بِ ًُ ا ِل ُح َویِز ٔ ٔث إلٔ َی
وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َل َجائ َ َيا ََب ُو ُسل ِ ََامی ٌَ َمال ٔ ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل َي ٌِىٔی ابِ ًَ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََ ُّی َ

ٕ َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َم ِشحٔ ٔسىَا َٓ َ٘ا َل َواہللٔ إنِّٔی َْل ُ َػل ِّی بِٔ ُٜه َو َما َُرٔی ُس الؼَّ ََل َة َو َل ٜٔىِّی َُرٔی ُس ََ ٌِ َُرٔ َیِ ُٜه َِ ٛي َ
َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َٗا َل ُٗل ُِت ْٔلَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َِ ٛي َ َّ
اٌ
ََک ََىَّطُ ک َ َ
ٕ َػلی َٗا َل ٔم ِث َل َػ ََلة ٔ َط ِيد ٔ َيا َص َذا َي ٌِىٔی ًَ ِن َزو بِ ًَ َسل ََن َة إ ٔ َما َم ُض ِه َوذ َ َ
إٔذَا َر َٓ ٍَ َرَ ِ َس ُط ٔم ًِ َّ
خة ٔفٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی َٗ ٌَ َس ث ُ َّه َٗ َاو
الش ِح َسة ٔ ِاْل ٔ َ
دسمد ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبامیلسؿ امکل نب اوحلریث امہری دجسم ںیم
آےئافررفامایدخباںیمامنززپوھںاگافراسامنزاکدصقمزجباسےکافرھچکںیہنہکمتوکدالھکؤںہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسسکرطحامنززپےتھےھت اویبےتہکںیہہکںیمےناوبالقہبےسوپاھچہکامکلنبوحریثےنسکرطحامنززپیھ؟اوھنں
ےن اہک سجرطحامہرے ہیخیش ینعیرمعفنب ہملسزپےتھ ںیہاوھنں ےنایبؿایک ہک بجفہ یلہپ رتعکےکدفرسےدجسہ ےسرس
ااھٹےتوتذراھٹیباجےترھپڑھکےوہےت
رافی  :دسمد،اامسلیعنباربامیہ،اویب،رضحتاوبالقہبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
یلہپافررسیتیرتعکےساےنھٹیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 835

راوی  :زیاز بً ایوب ،اسنٌيل ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ابوسلامیٌ مالک بً حویزث ،حرضت ابوَٗلبہ رضی اہلل ًيہ

ک بِ ًُ ا ِل ُح َویِز ٔ ٔث إلٔ َی َم ِشحٔ ٔسىَا
وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َل َجائ َ َيا ََبُو ُسل ِ ََامی ٌَ َمال ٔ ُ
وب َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ًَ ًِ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ ََ ُّی َ
ٕ َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َٗا َل
َٓ َ٘ا َل َواہللٔ إنِّٔی َْل ُ َػل ِّی َو َما َُرٔی ُس الؼَّ ََل َة َو َل ٜٔىِّی َُرٔی ُس ََ ٌِ َُرٔیَِ ُٜه َِ ٛي َ
خة ٔ
َٓ َ٘ ٌَ َس فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی ح ٔی َن َر َٓ ٍَ َرَِ َس ُط ٔم ًِ َّ
الش ِح َسة ٔ ِاْل ٔ َ

زاید نب اویب ،اامسلیع ،اویب ،اوبالقہب ،اوبامیلسؿ امکل نب وحریث ،رضحت اوبالقہب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امکل نب
وحریث امہری دجسم ںیم آےئ افر رفامای ںیم امنز زپوھں اگ نکیل ریمی تین امنز یک ںیہن وہیگ ہکلب ہی وہیگ ہک ںیم مت وک دالھکدفں ہک

ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سک رطح امنز زپےتھ وہےئ داھکی ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک بج اوھنں ےن آرخی دجسہ ےس رس
ااھٹایوتدفرسیرتعکےکےئلڑھکےوہےنےسےلہپذرادریےکےئلھٹیبےئگ
رافی  :زایدنباویب،الیعمس،اویب،اوبالقہب،اوبامیلسؿامکلنبوحریث،رضحتاوبالقہبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
یلہپافررسیتیرتعکےساےنھٹیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 836

راوی  :مشسز ،ہظيه ،خالس ابوَٗلبہ ،حرضت مالک بً حویزث رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ا ِل ُح َویِز ٔ ٔ
ث ََى َّ ُط َرََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا
اٌ فٔی و ٔ ِتز ٕ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ ل َِه َی ِي َض ِف َحًَّی َي ِش َتو ٔ َی َٗاً ّٔسا
کَ َ
دسمد،میشہ،اخدلاوبالقہب ،رضحت امکلنبوحریثریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکداھکیہکبجآپیلہپایرسیتیرتعکےساےتھٹوتڑھکےہنوہےتبجکتہکھدیےھہنھٹیباجےت
رافی  :دسمد،میشہ،اخدلاوبالقہب،رضحتامکلنبوحریثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدجسفںےکچیبںیمااعقءرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دفدجسفںےکچیبںیمااعقءرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 837

راوی  :یحٌی بً مٌین ،ححاد ،بً محنس ،ابً جزیخ ،ابوزبیر ،حرضت كاؤض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َح َّسثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو الزُّبَی ِر ََٔى َّ ُط َسنٔ ٍَ كَا ُو ّسا َي ُ٘و ُل ُٗ ِل َيا َٔلبِ ًٔ
الش َّي ُة َٗا َل ُٗ ِل َيا إٔىَّا َلن َ َرا ُظ ُجٔ ّ
ض ه ٔ َی
ض فٔی ِاْلٔٗ ٌَِا ٔ
َائ بٔال َّز ُج ٔل َٓ َ٘ا َل ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
الش ُحوز ٔ َٓ َ٘ا َل ه ٔ َی ُّ
ئ ًَل َی ا ِل َ٘ َس َمی ِ ٔن فٔی ُّ
ک َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ُس َّي ُة ىَب ٔ ِّي َ

ییحینبنیعم،اجحج،نبدمحم،انبرججی،اوبزریب،رضحتاطؤسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہےنانبابعسریضاہللہنعےس

دجسہںیمااعقءےکقلعتمدرایتفایکاوھنںےنرفامایہیتنسےہمہےناہکمہوتاسوکاپؤںرپملظےتھجمسےھت انبابعسریضاہلل
ت
ہنعےنرفامایہی مھارےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنسےہ
رافی  :ییحینبنیعم،اجحج،نبدمحم،انبرججی،اوبزریب،رضحتاطؤسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیمبجروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک
ابب  :امنزاکایبؿ
آدیمبجروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک

جلس  :جلس اول

حسیث 838

راوی  :محنس بً ًيسیً ،بساہلل بً ىنیر ،ابومٌاویہ ،وٛيٍ ،محنس بً ًبيس ،اًنع ،حرضت ًبساہلل بً ابی اوفی رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ى َُنیِر ٕ َوََبُو ُم ٌَاؤیَ َة َو َؤٛي ٍْ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ
الز ُٛو َٔ
بِ ًٔ ا ِل َح َش ًٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ََبٔی ََ ِوفَی َي ُ٘و ُل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َر َٓ ٍَ َرَِ َسطُ ٔم ًِ ُّ

َي ُ٘و ُل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َّ
َک ا ِل َح ِن ُس ٔم ِل ُئ َّ
الش َن َوا ٔ
ق َو ٔم ِل ُئ َما ٔطئ َِت ٔم ًِ َط ِي ٕئ َب ٌِ ُس َٗا َل
ت َو ٔم ِل ُئ اْلِ َ ِر ٔ
الل ُض َّه َربَّ َيا ل َ
ََبُو َزا ُوز َٗا َل ُسِٔيا ٌُ َّ
الث ِور ُّٔی َو ُط ٌِ َب ُة بِ ًُ ا ِل َححَّا ٔد ًَ ًِ ًُب َ ِي ٕس ََبٔی ا ِل َح َش ًٔ َص َذا ا ِل َح ٔس ُ
الز ُٛو َٔ َٗا َل
َ
یث ل َِي َص ٓ ٔيطٔ َب ٌِ َس ُّ
َّ
الز ُٛو َٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی ً ِٔؼ َن َة ًَ ًِ
ُسٔ َِيا ٌُ َل٘ٔي َيا الظ ِي َذ ًُب َ ِي ّسا ََبَا ا ِل َح َش ًٔ َب ٌِ ُس َٓل َِه َي ُ٘ ِل ٓ ٔيطٔ َب ٌِ َس ُّ
الز ُٛو َٔ
اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًُب َ ِي ٕس َٗا َل َب ٌِ َس ُّ

دمحم نب یسیع ،دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،فعیک ،دمحم نب دیبع ،اشمع ،رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
لج
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج روکع ےس رس ااھٹےت وت وت رفامےت عمس اہلل من دمحہ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایفسؿ وثری افر
ہبعشنباجحج ےناسدحثیوکدیبعافرانسحلےسرفاتیایکےہرگماسدحثیںیمدعبارلوکعلقنںیہنایک اوبداؤدرفامےتںیہ
ہکاسدحثیوکہبعشےنوباہطساوبہمصع،دنسباشمعدیبعےسرفاتیایکےہ اسںیمدعبارلوکعےہ
رافی  :دمحمنبیسیع،دبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،فعیک،دمحمنبدیبع،اشمع،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

آدیمبجروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک

جلس  :جلس اول

حسیث 839

راوی  :مومل بً ٓـل ،وليس ،محنوز بً خالس ابومشہز ،ابً ْسح ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

الرسحٔ
ل بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ا ِل َ َّ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ح و َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ََب ُو ُم ِشضٔز ٕح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ

ٕ ک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ
ْش بِ ًُ بَ ِرکٕ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ یُو ُس َ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
اٌ َي ُ٘و ُل ح ٔی َن َي ُ٘و ُل
ًَ ٔل َّي َة بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ َٗزَ ًَ َة بِ ًٔ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َّ
ئ َٗا َل ُم َؤ َّم ْل ٔم ِل َئ َّ
ک ا ِل َح ِن ُس ٔم ِل َئ َّ
الش َن َوا ٔ
ق َو ٔم ِل َئ َما ٔطئ َِت
الش َنا ٔ
ت َو ٔم ِل َئ اْلِ َ ِر ٔ
الل ُض َّه َربَّ َيا َل َ
ٔم ًِ َط ِي ٕئ َب ٌِ ُس ََصِ َل َّ
َک ًَ ِب ْس ََل َماى ٔ ٍَ ل ٔ َنا ََ ًِ َل ِي َت َزا َز َم ِح ُنو ْز َو ََل ُم ٌِ ٔل َی ل ٔ َنا
الث َيا ٔ
ئ َوا ِل َن ِح ٔس ََ َح َُّ ٙما َٗا َل ا ِل ٌَ ِب ُس َوک ُ ُّل َيا ل َ
الل ُض َّه ل َِه َي ُ٘ ِل َم ِح ُنو ْز َّ
َک ا ِل َح ِن ُس ل َِه َي ُ٘ ِل َّ
الل ُض َّه َٗا َل
ْش َربَّ َيا ل َ
َم َي ٌِ َت ث ُ َّه َّاا َٔ ُ٘وا َو ََل َی ِي َٔ ٍُ ذَا ا ِل َح ِّس ٔم ِي َ
ک ا ِل َح ُّس َو َٗا َل بٔ ِ ْ
َک ا ِل َح ِن ُس
َربَّ َيا َول َ
وملمنبلضف،فدیل،ومحمدنباخدلاوبرہسم،انبرسح،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
لل َّ
ْ
ل
ھ
ِ
ْ
ل
ہیلع فآہل فملس َشم ِ َد ا ُ لِم
ج
س
ُ
َ
َ
َل ا َمْ ُد َ
ِم ا َّ مَائِ (ؤملم ےن اجبےئ اامسلء ےک اومسلت
َحـُ ےنہک ےک دعب ہی داع زپےتھ ےھت ا ّم َر َّ ِ َب َ
لِلَّ َ ْن َ ِ َ
َ
ئ َفالْمَح ِ ِد َأ َ ُّ
ح َم َق َؽ الْع َ ْبِ ُد َف ُکل ُّ َبا ََ
ع َل َم ِ َ
ض َف ِ ْ َ
ات َف ِ ْ َ
َل َ ْ ٌِّ
لقن ایک ےہ ) ْ َِل ال َّسمَ َوو ِ
ن ِ َمل َأعْ َػ ْی َت
ب َأ ْه َل ّ َ
ش نِمْ َ ْ ٍ
ِم َْال ْر ِ
ِم َم ِ ْ َ
 ٍ َ ِ ْ ُ
ال ِ ْ
ومحمد ےن ہی ااضہف ایک ف َل مُع ْ ِغ َی ِ َمل مَیَعت اس ےک دعب ےک اافلظ رپ بس اک اافتؼ ےہف َل َب ْیفَ
ْ
ل افر رشب ےن اہک َر َّ ِ َب ََ
م
ُ
ب
َ
ِ
ِ
َل
ال
ا
ذ
د
ِ
ْک ا ْ َِ ُّ
ْ َ
َ
َ
َ
ّ َ
لل َّ
َ ِ َ ل َْ
ھ
ج
لْج
ُ
َ
َلا مْ ُد
ا َمْ ُد ومحمدےناَ ّمںیہناہک َ
اہکر ّ َب َف َ
رافی  :وملمنبلضف،فدیل،ومحمدنباخدلاوبرہسم،انبرسح،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
آدیمبجروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک

جلس  :جلس اول

حسیث 840

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابوػالح ،سناٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ِم ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح َّ
الش َّنا ٌٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُس َ ٕٓ

َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َٗا َل ِاْل ٔ َم ُاو َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َٓ ُ٘ولُوا َّ
ُف
الل ُض َّه َربَّ َيا ل َ
َک ا ِل َح ِن ُس َٓإٔى َّ ُط َم ًِ َوآ ََِ َٗ ٙولُ ُط َٗ ِو َل ا ِل َن ََلئ ٔ َٜةٔ ُ ٔ َ

َل ُط َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ َذىِبٔطٔ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوباصحل ،امسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
لل َّ ُھ َ َ ِ َ ل َْ
َشم ِ َ َل
م
ِ
ج
َ
ّ
ِ
َ
َلا مْ ُدوہکویکہکنسجاکوقؽرفوتشںےک وقؽےکاطمقبوہاگاس ےکاسہقب
ب
ر
م
ا
مت
وت
ےہک
ـ
ُ
َح
ن
رفامایبجاامؾ دا ُ
ّ
َ َ َ
لِلّ ْ َ
انگہشخبدےیئاجںیئےگ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوباصحل،امسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
آدیمبجروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک

جلس  :جلس اول

حسیث 841

راوی  :بْش بً ًنار ،مَّطًٖ ،امز

َّط ٕ
ِٕ ِاْل ٔ َماو ٔ َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ
ْش بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ََ ِس َب ْان ًَ ًِ ُم َ ِّ
ٖ ًَ ًِ ًَا ٔمز ٕ َٗا َل َلَ َي ُ٘و ُل ا ِل َ٘ ِو ُو َخل َ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
َک ا ِل َح ِن ُس
وٌ َربَّ َيا ل َ
َو َلَ ًِٔ ٜي ُ٘ولُ َ
َ ِ َ لْ
رشبنبامعر،رطمػ،اعرمےناہکہکاامؾےکےھچیپڑھکےوہےنفاےلولگ َشم ِ َدا ُلِم
َلا جَمْ ُدںیہک
َحـُہنںیہک ہکلب َر ّ َب َ
لِلَّ َ ْن َ ِ َ

رافی  :رشبنبامعر،رطمػ،اعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدجسفںاکدرایمؿیکداع
ابب  :امنزاکایبؿ
دفدجسفںاکدرایمؿیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 842

راوی  :محنس بً مشٌوز ،زیس بً حباب ،کامل ابوًَلء ،حبيب بً ابی ثابت ،سٌيس ،بً جبیر ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل
ًيہ

يب بِ ًُ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ
اب َح َّسثَ َيا کَا ٔم ْل ََبُو ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِش ٌُوز ٕ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
ئ َح َّسثَىٔی َحب ٔ ُ
الش ِح َس َتی ِ ٔن َّ
اٌ َي ُ٘و ُل بَی ِ َن َّ
ِف لٔی َو ِار َح ِنىٔی َو ًَآٔىٔی
ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ

َواصِ ٔسنٔی َو ِارزُ ِٗىٔی
دمحمنبوعسمد،زدینبةحب،اکلماوبالعء،بیبحنبایباثتب،دیعس،نب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
لل َّ
د
ھ
ْی
ِی
ی
ق
ف
م
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف دجسفں ےک درایمؿ ہی داع زپےتھ ےھت ا ُ َّم اعْف ِ ْرر ِل َف ْار َ ْ ِ ی َف ََ ِ ی َفاهْد ِِِّ َف ْارزُ ِ ی (ینعی
اےاہللریمیرفغمترفام،ھجمرپرمحرک،ےھجماعتیفدے،دہاتیدےافررزؼدے
رافی  :دمحمنبوعسمد،زدینبةحب،اکلماوبالعء،بیبحنبایباثتب،دیعس،نب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرںیتبجامجتعںیماشلموہںوترمدفںےکدعبدجسہےسرسااھٹںیئ
ابب  :امنزاکایبؿ
وعرںیتبجامجتعںیماشلموہںوترمدفںےکدعبدجسہےسرسااھٹںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 843

راوی  :محنس بً متوکلً ،بسالززا ،ٚمٌنزً ،بساہلل بً مشله ،حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ََٔ ٚى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ََخٔی الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َم ِولّی
اٌ ٔم ِيًَُّٜ
ْٔلَ ِس َنا َئ ابِ َي ٔة ََبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ ََبٔی بَ ِرکٕ َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ ک َ َ
َّ
َکا َص َة ََ ٌِ َی َزیِ ًَ ٔم ًِ ًَ ِو َرا ٔ
ت ال ِّز َجا ٔل
یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاہللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْل ٔ ٔ
خ ٓ َََل َت ِز َٓ ٍِ َرَِ َس َضا َحًی َی ِز َٓ ٍَ ال ِّز َجا ُل ُرؤ َُس ُض ِه َ َ

دمحمنبوتملک،دبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہللنبملسم،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکمت ںیم ےسوجوعرتاہللرپافررفز آرخترپاامیؿرہ یتےہ فہ دجسہےساانپرسہن
ااھٹےئبجکتہکرمداانپرسہنااھٹںیلاتہکرمدفںےکرتسرپاگنہہنزپے
رافی  :دمحمنبوتملک،دبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہللنبملسم،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےکدعبافردجسفںےکدرایمؿفہفقیکدمت
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکدعبافردجسفںےکدرایمؿفہفقیکدمت

جلس  :جلس اول

حسیث 844

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،حٜه بً ابی ليلی ،حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
ئ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
رقی ّبا ٔم ًِ َّ
ُس ُحوزُ ُظ َو ُر ُٛوًُطُ َو ُٗ ٌُوزُ ُظ َو َما بَی ِ َن َّ
ئ
الش َوا ٔ
الش ِح َس َتی ِ ٔن َ ٔ
صفحنبرمع،ہبعش،مکحنب ایبیلیل،رضحترباءنباعزب ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
دجسے،روکعافردفدجسفںےکدرایمؿےنھٹیبیکدمترقتتیرباربوہیتیھت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکحنبایبیلیل،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکدعبافردجسفںےکدرایمؿفہفقیکدمت

جلس  :جلس اول

حسیث 845

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ثابت ،حنيس ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

ِٕ َر ُج ٕل ََ ِو َجزَ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ثَاب ٔ ْت َو ُح َن ِي ْس ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َما َػ َّل ِي ُت َخل َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ
َػ ََل ّة ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َت َناو ٕ َوک َ َ
اٌ َي ِ٘ ٌُ ُس بَی ِ َن َّ
الش ِح َس َتی ِ ٔن َحًَّی َن ُ٘و َل َٗ ِس ََ ِو َص َه
َٗ َاو َحًَّی َن ُ٘و َل َٗ ِس ََ ِو َص َه ث ُ َّه یُ َٜبِّرُ َو َي ِش ُح ُس َوک َ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکںیمےنیسکےکےھچیپامنزںیہنزپیھوج
َشم ِ َ ل
لِلَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُ
روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس زایدہ رصتخم افر لمکم امنز زپاتھ وہ روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس بج د ا ُ
ےتہکوتڑھکےرےتہاہیںکتہکمہایخؽرکےتہکاشدیآپیلصاہللہیلعفآہل فملسوھبؽےئگںیہ اسےکدعبآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسریبکتےتہکافردجسہرکےتافردفدجسفںےکدرایمؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینتدریکتےتھٹیبہکںیمہایخؽوہاتہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوھبؽےئگںیہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعےکدعبافردجسفںےکدرایمؿفہفقیکدمت

جلس  :جلس اول

حسیث 846

راوی  :مشسز ،ابوکامل ،ابوًواىہ ،ہَلل ،بً ابی حنيسً ،بسالزحنً بً ابی ليلی ،حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََبُو کَا ٔم ٕل َز َخ َل َحس ُ
خ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ ََبٔی حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ
ٔیث ََ َح ٔسص َٔنا فٔی ِاْل َ ٔ
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل َر َم ِ٘ ُت ُم َح َّن ّسا َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َل ََبُو کَا ٔم ٕل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
بِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ

َّ
َک ٌَِ ٛتٔطٔ َو َس ِح َستٔطٔ َوا ًِت َٔسا َل ُط فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة ََ ٛش ِح َستٔطٔ َو ٔجل َِش َت ُط بَی ِ َن َّ
الش ِح َس َتی ِ ٔن
َو َسل َه فٔی الؼَّ ََلة ٔ ٓ ََو َج ِس ُت ٗ ٔ َيا َم ُط َ َ
َ
رقی ّبا ٔم ًِ َّ
ْص ٔ
َف ُِ ٌَ ٛت ُط َوا ًِت َٔسالُ ُط بَی ِ َن
الش َوا ٔ
اٖ َ ٔ
َو َس ِح َس َت ُط َما بَی ِ َن ال َّت ِشل ٔ ٔيه َو ٔاَل ِن ٔ َ
ئ َٗا َل َبُو َزا ُوز َٗا َل ُم َش َّس ْز َ َ
رقی ّبا ٔم ًِ َّ
الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ٓ ََش ِح َستُ ُط َٓحٔل َِش ُت ُط بَی ِ َن َّ
ْص ٔ
ئ
الش َوا ٔ
اٖ َ ٔ
الش ِح َس َتی ِ ٔن ٓ ََش ِح َستُ ُط َٓحٔل َِش َتطُ بَی ِ َن ال َّت ِشل ٔ ٔيه َو ٔاَل ِن ٔ َ

دسمد،اوباکلم،اوبوعاہن،الہؽ،نبایبدیمح،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحترباءنباعزبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ںیم وطبر اخص داھکی وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ایقؾ وک روکع ف وجسد یک
رطح ،ایس رطح وقہم وک دجسہ یک رطح افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ ہسلج افر روکع دجسہ افر رھپ السؾ کت انھٹیب بس وک رقبی
رقبیرباربےکاپای اوبداؤدےناہکہکدسمداکایبؿےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکروکعافردفونںروتعکںےکدرایمؿآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکادتعاؽافرایسرطحآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکدجسہافردفونںدجسفںےکدرایمؿہسلجافررھپدفرسا
دجسہ ،رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہسلج افر السؾ ےک دعب ولوگں یک رطػ رھپےن کت ،ہی بس رقتةی ربارب وہےت ےھت ینعی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامتؾاراکؿوکادتعاؽفاانیمطؿےکاسھتادارفامےتےھت
رافی  :دسمد،اوباکلم،اوبوعاہن،الہؽ،نبایبدیمح،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت
ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 847

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،سلامیًٌ ،نارہ بً ًنیر ،حرضت ابومشٌوز بسری رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ال َّي َنز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ًُ َنی ِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ ََب ٔی َم ِش ٌُوز ٕا ِل َب ِسر ِّٔی َٗا َل

َّ
الش ُحوز ٔ
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل تُ ِحز ٔ ُئ َػ ََلةُ ال َّز ُج ٔل َحًی ُي٘ ٔ َ
الز ُٛو َٔ َو ُّ
يه هَ ِض َز ُظ فٔی ُّ
صفح نب رمع ،ہبعش ،امیلسؿ ،امعرہ نب ریمع ،رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایآدیمیکامنزدرتسںیہنوہیتبجکتہکاینپھٹیپروکعفوجسدںیمھدییھہنرکے
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،امیلسؿ،امعرہنبریمع،رضحتاوبوعسمددبریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 848

راوی ٌٗ :ييی ،اىص ،ابً ًياق ،ابً مثىی ،یحٌی بً سٌيسً ،بيساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسث َ َيا ََى َ ْص َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَيَّاقٕ ح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َو َص َذا
َلٔ ُِى ابِ ًٔ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َخ َل

َّ
َّ
َّ
َّ ُ
َف َّز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ا ِل َن ِشحٔ َس ٓ ََس َخ َل َر ُج ْل ٓ ََؼلی ث َّه َجا َئ ٓ ََشل َه ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ

َو َس َّل َه ًَل َِيطٔ َّ
اٌ َػلَّی ث ُ َّه َجا َئ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
الش ََل َو َو َٗا َل ِار ٔج ٍِ ٓ ََؼلِّ َٓإٔى َّ َ
َف َج ٍَ ال َّز ُج ُ
ل ٓ ََؼلَّی ََ ٛنا ک َ َ
ک ل َِه ُا َؼلِّ َ َ

ک َّ
ک ل َِه ُا َؼلِّ
الش ََل ُو ث ُ َّه َٗا َل ِار ٔج ٍِ ٓ ََؼلِّ َٓإٔى َّ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََش َّل َه ًَل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ًَل َِي َ
ک بٔا ِل َح َِّ ٙما َ ُ ِح ٔش ًُ َُی ِ َر َص َذا ٓ ٌََ ِّل ِنىٔی َٗا َل إٔذَا ٗ ُِن َت إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ
ل َو َّال ٔذی َب ٌَ َث َ
َحًَّی ٓ ٌََ َل ذَل ٔ َ
ک ث َ ََل َث ٔم َزا ٕر َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
ُ
اس ُح ِس َحًَّی
رس َم ٌَ َ
رقآ ٌٔ ث ُ َّه ِار ََ ٍِ ٛحًَّی َت ِل َنئًَّٔ َراٌّ ٔ ٛا ث ُ َّه ِار َٓ ٍِ َحًَّی َا ٌِ َتسٔ َل َٗائ ّٔنا ث ُ َّه ِ
ارقَِ َما َت َي َّ َ
ک ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
َٓ َٜب ِّ ِر ث َّه ِ َ
ک فٔی َػ ََلت َٔک ک ُ ِّل َضا َٗا َل ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس
َت ِل َنئًَّٔ َسا ٔج ّسا ث ُ َّه ا ِجل ٔ ِص َحًَّی َت ِل َنئًَّٔ َجال ٔ ّشا ث ُ َّه آ ٌَِ ِل ذَل ٔ َ
ک َو َما اى ِ َت َ٘ ِؼ َت ٔم ًِ َص َذا َط ِيئّا َٓإٔى َّ َنا اى ِ َت َ٘ ِؼ َت ُط
آخظ ٔ َٓإٔذَا ٓ ٌََل َِت َص َذا َٓ َ٘ ِس َت َّن ِت َػ ََلتُ َ
ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َو َٗا َل فٔی ٔ ٔ
ک َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ إٔذَا ٗ ُِن َت إلٔ َی الؼَّ ََلة َٔٓأ َ ِسب ٔ ِّ ا ِل ُو ُؿو َئ
ٔم ًِ َػ ََلت ٔ َ

یبنعق،اسن،انبایعض،انب ینثم،ییحی نبدیعس،دیبعاہلل ،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسدجسمںیمرشتفیرفامےھتاےنتںیماکیصخشدجسمںیمآایافراسےنامنززپیھافرامنزےک دعبآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس آای افر السؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب دای افر رفامای اج افر دفابرہ امنز زپھ ویکہکن وت ےن امنز
ںیہنزپیھفہصخشفاسپایگافردفابرہامنززپیھاسیجہکےلہپامنززپیھیھترھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافرالسؾایک

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکالسؾاکوجابدایافردفابرہاجافررھپےسامنززپھویکہکنوتےنامنزںیہنزپیھاہیںکتہک
نیت رمہبت ااسی یہ وہا بت فہ صخش وبال مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچسّ یبن انب رک اجیھب ےہ ےھجم امنز
زپانھ اھکس دےئجی ویکہکن ںیم اس ےس رتہب امنز زپانھ ںیہن اجاتنبتآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای بج وت امنز ےک ےیل اےھٹ وت
ریبکتہہک ،رھپسجدقرھجت ےسوہ ےکسرقآؿںیم ےس زپھ ،رھپاانیمطؿےسروکع رک رھپھدیاھڑھکا وہاج ،رھپ اانیمطؿ ےسدجسہ
رک ،رھپ اانیمطؿ ےس ھٹیب افر اسری امنز ںیم ااسی یہ رک

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یبنعق ےن دنسب دیعس نب اوبدیعس ربقمی ،رضحت

اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتییکےہاسےکآرخںیم ہیےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای بجوتااسیرکاکچ وتریتی
امنز وپری وہیئگ افر وت ےن وجھچکاس ںیم ےس مک ایک وت اینپ امنز ںیم ےس مک ایک ،زیناس ںیم ہی یھب ےہہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفامایبجوتامنزےکےیلڑھکاوہوتفوضوکوپرارک
رافی  :یبنعق،اسن،انبایعض،انبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 849

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،اسح ٙبً ًبساہلل بً ابی كلحہً ،لی بً یحٌی

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َخ ََّلز ٕ ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ض َحًَّی
َک ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔىَّطُ ََل َتت ُّٔه َػ ََل ْة ْٔل َ َح ٕس ٔم ًِ ال َّيا ٔ
َر ُج َّل َز َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس ٓ ََذ َ َ
َ
ُ
رقآ ٌٔ ث ُ َّه َي ُ٘و ُل
رقَ ُ ب ٔ َنا َت َي َّ َ
رس ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
َی َت َو َّؿأ ٓ ََي َـ ٍَ ا ِل ُو ُؿو َئ َي ٌِىٔی َم َواؿ ٌَٔ ُط ث َّه یُ َٜبِّرُ َو َی ِح َن ُس اہللَ َج َّل َو ًَزَّ َویُ ِثىٔی ًَل َِيطٔ َو َي ِ َ
َاػلُطُ ث ُ َّه َي ُ٘و ُل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َحًَّی َي ِش َتو ٔ َی َٗائ ّٔنا ث ُ َّه َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ ث ُ َّه َي ِش ُح ُس
اہللُ ََ ِٛبَرُ ث ُ َّه َی ِز ََ ٍُ ٛحًَّی َت ِل َنئًَّٔ َمٔ ٔ
َاػلُ ُط ث ُ َّه َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ َو َی ِز َٓ ٍُ َرَِ َس ُط َحًَّی َي ِش َتو ٔ َی َٗاً ّٔسا ث ُ َّه َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ ث ُ َّه َي ِش ُح ُس َحًَّی َت ِل َنئًَّٔ
َحًَّی َت ِل َنئًَّٔ َمٔ ٔ
ک َٓ َ٘ ِس َت َّن ِت َػ ََلتُ ُط
َمٔ ٔ
َاػلُ ُط ث ُ َّه َی ِز َٓ ٍُ َرَِ َس ُط َٓ ُي َٜبِّرُ َٓإٔذَا ٓ ٌََ َل ذَل ٔ َ

ت
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،یلع نب حئبکے اچچ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دجسم ںیم آای (اس ےک دعب
اسہقبدحثیاکومضمؿذرکایک)اسںیمہیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییسکیکامنزںیہنوہیتبجکتہکایھچرطح

فوضہنرک ےرھپ ریبکتےہکافراہللاعتیلیکدمحفانثرکےافررقآؿدیجم ںیمےسزپےھ سجدقراجےہ،رھپاہللاربکےہک ،افرروکع
رکےاانیمطؿےساسرطحرپہکبسوجڑاینپہگجرپآاجںیئرھپاہللاربکہہکرکرسااھٹےئاہیںکتہکھدیاھوہرکھٹیباجےئرھپ

اہلل اربک ہہک رک دف رسا دجسہ رکے اانیمطؿ ےک اسھت اس رطح رپ ہک بس وجڑا اینپ ہگج رپ آاجںیئ رھپ رس ااھٹںیئ افر ریبکت ےہک افر
بجفہااسیرکےکچوتاسیکامنزوہیئگ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلط،یلعنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 850

راوی  :حشً بً ًلی ،ہظاو بً ًبسالنلک ،ححاد بً ميہال ،ہناو ،اسح ٙبً یحٌی بً خَلز ،حرضت رٓاًہ بً رآٍ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک َوا ِل َححَّا ُد بِ ًُ ٔم ِي َضا ٕل َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ًَ ِب ٔس
اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َخ ََّلز ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ رَٔٓا ًَ َة بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َضا ََل َتت ُّٔه َػ ََلةُ ََ َح ٔس ُِ ٛه َحًَّی ي ُِشب ٔ َّ ا ِل ُو ُؿو َئ ََ ٛنا ََ َم َز ُظ اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َٓ َي ِِ ٔش َل َو ِج َض ُط َو َی َسیِطٔ إلٔ َی ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ی ِ ٔن
ُ
ُ
ِ
َک
رس ٓ ََذ َ َ
رقآ ٌٔ َما ََذ ٔ ٌَ َل ُط ٓ ٔيطٔ َو َت َي َّ َ
رقََ ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
َو َی ِن َشحَ ب ٔ َزَ ٔسطٔ َورٔ ِجل َِيطٔ إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبی ِ ٔن ث َّه یَُٜب ِّ َر اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َو َی ِح َن َس ُظ ث َّه َي ِ َ
ق َحًَّی َت ِل َنئًَّٔ َمٔ ٔ
ى َ ِح َو َحسٔیثٔ َح َّناز ٕ َٗا َل ث ُ َّه یَُٜب ِّ َر ٓ ََي ِش ُح َس َٓ ُي َن َِّ ًَ ٜو ِج َض ُط َٗا َل َص َّن ْاو َو ُربَّ َنا َٗا َل َج ِب َض َت ُط ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
َاػلُطُ
ٕ الؼَّ ََل َة َص ََ ٜذا ََ ِربَ ٍَ َر ٌَٛا ٕ َّ
فَْ ََل َتت ُّٔه
يه ُػل َِب ُط ٓ ََو َػ َ
َ
َو َا ِشت َ ِرخ َٔی ث ُ َّه یُ َٜب ِّ َر ٓ ََي ِش َتو ٔ َی َٗاً ّٔسا ًَل َی َم ِ٘ ٌَ ٔسظ ٔ َويُ٘ ٔ َ
ت َحًی َا ِ ُ
ک
َػ ََلةُ ََ َح ٔس ُِ ٛه َحًَّی َئ ٌَِ َل ذَل ٔ َ
نسحنبیلع،اشہؾنبدبعاکلمل،اجحجنباہنمؽ،امہؾ،ااحسؼنبییحینبالخد،رضحترافہعنبراعفےسیھبایسرطحرمفیےہ
اسںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےس یسکیکامنزاسفتقکتوپریںیہنوہیتبجکتہکفوضوک
وپراہنرکےاسیجہکاہللاعتیل ےناسوکرکےناکمکح دایےہ ینعیفہاانپہنمافردفونںاہھتوینہکںکت دوھےئ ،رساک حسمرکےافر
دفونںاپؤںونخٹںکتدوھےئاسےکدعباہللیکڑبایئایبؿرکےافراسیکدمحفانثءرکے رھپرقآؿدیجمںیمےسزپےھسج
دقر آاسؿ وہ اس ےک دعب امحد یک دحثی ےک لثمایبؿ ایک اس ےک دعب رفامای رھپ ریبکت ہہک رک دجسہ رکے وت اانپ ہنم اانیمطؿ ےس
زنیمرپرھکدےاہیںکتہکوجڑآراؾاپںیئافرڈےلیھزپاجںیئرھپریبکتےہکافراینپرسنیرپابلکلھدیاھوہرکھٹیباجےئافرھٹیپوک
ھدیاھرکے ایسرطح امنز یک اچرفں روتعکں ےک قلعتمایبؿ رفامای افرغ وہےن کت رفامای مت ںیم ےس یسکیکامنز وپری ںیہن وہیت
بجکتہکااسیہنرکے

رافی  :نسحنبیلع،اشہؾنبدبعاکلمل،اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اقحسنبییحینبالخد،رضحترافہعنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 851

راوی  :وہب بً ب٘يہ ،خالس ،محنس ،ابً ًنزوً ،لی بً یحٌی بً خَلز ،حرضت رٓاًہ بً رآٍ

َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َخ ََّلز ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ رَٔٓا ًَ َة بِ ًٔ َرآ ٔ ٍٕ
بٔض ٔذظ ٔ ا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗال إٔذَا ُٗن َت َٓ َتو َّجض َت إلٔ َی ا ِل٘ٔب َل ٔة َٓ َٜبِّر ث ُ َّه ِ ُ
رقََ َوإٔذَا َر ََ ٌِ ٛت ٓ ََـ ٍِ
ِ
َ ِ
َ
ِ
َ ِ
ارقَِ بٔأ ِّو ا ِل ُ ِ
رقآ ٌٔ َوب ٔ َنا َطا َئ اہللُ ََ ٌِ َا ِ َ
َ
رسی
ک ًَل َی ُر ِٛبَت َِي َ
َرا َحت َِي َ
ک َوا ِم ُس ِز هَ ِض َز َک َو َٗا َل إٔذَا َس َح ِس َت ٓ ََن ِّ ًِ ٜل ٔ ُش ُحوز ٔ َک َٓإ ٔذَا َرٓ ٌَِ َت َٓا ِٗ ٌُ ِس ًَل َی َٓد ٔ ٔذ َک ا ِل ُي ِ َ
فبہنبہیقب،اخدل،دمحم،انبرمعف،یلعنبییحینبالخد،رضحترافہعنبراعفےسیہیہصقاکیدفرسیدنسےسیھبرمفیےہہک
سجںیمہیےہہکبجوتڑھکاوہوتہلبقیکرطػہنمرک،ریبکتہہکافروسرہافہحتزپھافروجاہللاچےہرقآؿںیمےسزپھافربجوت
ہی
روکعرکےوتاینپدفونں ھلیووںوکونٹھگںرپرھکافرتشپوکھدیاھرھکافربجوتدجسہرکےوتاےنپدجسےںیمرھٹاجافربج
وترسااھٹےئوتاینپابںیئراؿرپھٹیب
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،دمحم،انبرمعف،یلعنبییحینبالخد،رضحترافہعنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 852

راوی  :مومل بً ہظاو ،اسنٌيل ،محنس بً اسحً ،ٙلی بً یحٌی بً خَلز بً رآٍ ،حرضت رٓاًہ بً رآٍ رضی اہلل
ًيہ

ل ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َخ ََّلز ٔبِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ََب ٔيطٔ ًَ ًِ
ل بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
ًَ ِّنطٔ رَٔٓا ًَ َة بِ ًٔ َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗا َل إٔذَا ََى ِ َت ٗ ُِن َت فٔی َػ ََلت َٔک َٓ َٜب ِّ ِر اہللَ َا ٌَال َی ث ُ َّه ِارقَِ
َ

رسی ث ُ َّه َاظَ ض َِّس ث ُ َّه إٔذَا
رس ًَل َِي َ
رقآ ٌٔ َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓإٔذَا َج َل ِش َت فٔی َو َس ٔم الؼَّ ََلة َٔٓاك ِ َنئًَّٔ َوا ِٓتَر ِٔغ َٓد ٔ َذ َک ا ِل ُي ِ َ
َما َت َي َّ َ
ک ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
ُٗن َت َٓنٔ ِث َل ذَل ٔ َ َّ
ک
فَْ ٔم ًِ َػ ََلت ٔ َ
ِ
ک َحًی َا ِ ُ

وملمنباشہؾ،اامسلیع،دمحمنبااحسؼ،یلعنبییحینبالخدنبراعف،رضحترافہعنبراعفریضاہللہنعےسیہیہصقاکیافردنس
ےسیھبذموکرےہاس ںیم ےہہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایبجوتامنز ےکےئلڑھکاوہ وتاہللزعفلجیکریبکت ہہکرھپ
اہجںےسریتےےئلآاسؿوہرقآؿںیمےسزپھ افربجوتامنزےکچیبںیمینعیےلہپدعقہںیمےھٹیبوتاانیمطؿےسھٹیبافرابںیئ
راؿوکاھچبرھپدہشتزپھ افربجوتدفرسیرتعکےکےئلڑھکاوہوترھپااسییہرکاہیںکتہکوتامنزےسافرغوہاجےئ
رافی  :وملمنباشہؾ،الیعمس،دمحمنباقحس،یلعنبییحینبالخدنبراعف،رضحترافہعنبراعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 853

راوی ً :باز بً موسی ،اسنٌيل ،ابً جٌف ،یحٌی بً ًلی ،بً یحٌی بً خَلز بً رآٍ ،حرضت رٓاًہ بً رآٍ رضی اہلل
اٌالی ًيہ

ف ََ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َخ ََّلز ٔبِ ًٔ َرآ ٍٕٔ
ل َي ٌِىٔی ابِ ًَ َج ٌِ َ ٕ
وسی ا ِل ُد َّتل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ ُم َ

ٔیث َٗال ٓ ٔيطٔ َٓ َتو َّؿأ ِ
الزُّ َرق ٔ ُّی ًَ ًِ ََب ٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ رَٔٓا ًَ َة بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ َّؽ َص َذا ا ِل َحس َ َ
َ
ارقَِ بٔطٔ َوإ ٔ ََّل َٓا ِح َن ِس اہللَ َو َٛب ِّ ِر ُظ َو َص ِّل ِل ُط َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ
اٌ َم ٌَ َ
ََ ٛنا ََ َم َز َک اہللُ َج َّل َو ًَزَّ ث ُ َّه َاظَ ض َِّس َٓأَٗ ٔ ِه ث ُ َّه َٛب ِّ ِر َٓإ ٔ ٌِ ک َ َ
ک ُ ِرق ْ
آٌ َٓ ِ َ

ک
َوإ ٔ ٌِ اى ِ َت َ٘ ِؼ َت ٔم ِي ُط َط ِيئّا اى ِ َت َ٘ ِؼ َت ٔم ًِ َػ ََلت ٔ َ

ابعدنبومیس،اامسلیع،انبرفعج،ییحینبیلع،نبییحینبالخدنبراعف،رضحترافہعنبراعفریضاہللاعتیلہنعےسیہیہصقاکی
افردنس ےکاسھت یھب ذموکر ےہ اس ںیم ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایفوضرک سجرطح اہلل اعتیل ےن ھجت وک
مکح دای ےہ رھپ دہشت زپھ اس ےک دعب ریبکت ہہک  ،ارگ ےھجت رقآؿ اید وہ وت فہ زپھ افر ارگ ےھجت رقآؿ اید وہ وت زپھ افر ارگ اید ہن وہ وت
ل
َکر،افر َلاِہٰلَا ِ َّلاہللہہکارگوتےناسںیمےسھچکمکایکوتاینپامنزںیمےسمکایک
اَ جَم ُدِہللِ،اَہللا ِ َ
رافی  :ابعدنبومیس،الیعمس،انبرفعج،ییحینبیلع،نبییحینبالخدنبراعف،رضحترافہعنبراعفریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 854

راوی  :ابو وليس ،ليث یزیس بً ابی حبيب ،جٌف بً حٜهٗ ،تيبہ ،ليث ،جٌف بً ًبساہلل ،حرضت ًبسالزحنً بً طبل رضی
اہلل اٌالی ًيہ

ف بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ح و َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا َّ
الل َيال ٔ ٔسی َح َّسثَ َيا َّ
َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل ِي ُث
الل ِي ُث ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ُّ

ف بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ًِ َتنٔ ٔيه بِ ًٔ َم ِح ُنوز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ٔط ِب ٕل َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ٔ
َّ
َ
غ َّ
اٌ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ََ ٛنا یُ َو ِّك ًُ ا ِل َبٌٔیرُ َص َذا َلٔ ُِى ُٗت َ ِي َب َة
اب َوآِت َرا ٔ
رقة ٔا ِل ُِ َز ٔ
الش ِب ٍٔ َوَ ٌِ یُ َو ِّك ًَ الزَّ ُج ُ
ل ا ِل َنک َ َ
َو َسل َه ًَ ًِ َن ِ َ
اوب فدیل ،ثیل سیدی نب ایب بیبح ،رفعج نب مکح ،ہبیتق ،ثیل ،رفعج نب دبع اہلل ،رضحت دبعارلنمح نب ِ
ش ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےنعنم رفامایےہ ّوکےیکرطحوھٹگن امرےن ےس،دردنےیکرطح ابزف اھچبےن ےس افر دجسم ںیم اکی
ہگجرقمررکےنیلےسسجرطحافٹنرقمررکاتیلےہہیاافلظہبیتقےکںیہ
رافی  :اوب فدیل ،ثیل سیدی نب ایب بیبح ،رفعج نب مکح ،ہبیتق ،ثیل ،رفعج نب دبعاہلل ،رضحت دبعارلنمح نب ِ
ش ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشایھچرطحروکعفوجسداداہنرکےاسیکامنزںیہنوہیت

جلس  :جلس اول

حسیث 855

راوی  :زہیر بً رحب ،جزیز ًلاء بً سائب ،ساله ،بزازً٘ ،بہ بً ًنزو ابومشٌوز ،حرضت ساله بزاز رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ا ِلبَرَّاز ٔ َٗا َل ََ َت ِي َيا ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَ ًَ ِنز ٕو اْلِ َ ِن َؼار َّٔی ََبَا
رح ٕب َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
َم ِش ٌُوز ٕ َٓ ُ٘ ِل َيا َلطُ َح ِّسث ِ َيا ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ َاو بَی ِ َن ََیِسٔی َيا فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َٜب َّ َر َٓ َل َّنا َر ََ ٍَ ٛو َؿ ٍَ

رق ک ُ ُّل َط ِي ٕئ ٔم ِي ُط ث ُ َّه َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ
ک َو َجافَی بَی ِ َن ٔم ِز َٓ َ٘ ِيطٔ َحًَّی ا ِس َت َ َّ
َی َسیِطٔ ًَل َی ُر ِٛبَت َِيطٔ َو َج ٌَ َل ََ َػابٔ ٌَ ُط ََ ِس َٔ َل ٔم ًِ ذَل ٔ َ
رق
ق ث ُ َّه َجافَی بَی ِ َن ٔم ِز َٓ َ٘ ِيطٔ َحًَّی ا ِس َت َ َّ
رق ک ُ ُّل َط ِي ٕئ ٔم ِي ُط ث ُ َّه َٛب َّ َر َو َس َح َس َو َو َؿ ٍَ َِ َّٔ ٛيطٔ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
اس َت َ َّ
ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َٓ َ٘ َاو َحًَّی ِ
ک ََي ِّـا ث ُ َّه َػلَّی ََ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت ٔم ِث َل
اس َت َ َّ
رق ک ُ ُّل َط ِي ٕئ ٔم ِي ُط َٓٔ ٌََ َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ک ُ ُّل َط ِي ٕئ ٔم ِي ُط ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َرَ ِ َس ُط َٓ َحل ََص َحًَّی ِ
َص ٔذظ ٔالز ٌََِّ ٛةٔ ٓ ََؼلَّی َػ ََل َت ُط ث ُ َّه َٗا َل صَ ََ ٜذا َرََیِ َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی

زریہ نب رحب ،رجری اطعء نب اس ب ،اس م ،رباد ،ہبقع نب رمعف اوبوعسمد ،رضحت اس م رباد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ
اوبوعسمد ہبقع نب رمعف ااصنری ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس رفامشئ یک ہک مہ وک وضحر یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یکامنز ےک

قلعتماتبےیئوتفہ دجسمیہ ںیم امہرےاسےنمڑھکےوہےئ افرریبکتیہک بجروکعایک وت اہوھتںوکونٹھگں رپراھکافر اویلگنںوکاؿ
ےسےچینراھکافروینہکںوکدجاراھکاہیںکتہکرہوضعاےنپاقمؾرپمجایگ رھپ َشم ِ َدا ُلِم
َحـاہکافرڑھکےوہےئاہیںکتہک
لِلَّ َ ْن َ ِ َ
رہوضعمھتایگ رھپاہللاربکہہکرکدجسہایکوتدفونںاہوھتںوکزنیمرپراھک افروینہکںوکولہپےساگلراھکاہیںکتہکرہوضعرقار
اپای ایگ رھپ رس ااھٹای افر ےھٹیب اہیں کت ہک رہ وضع اےنپ اقمؾ رپ مج ایگ رھپ دفابرہ یھب ااسی یہ ایک افر اچرفں رںیتعک یلہپ رتعک یک
رطحزپ۔ںیافرامنزےکدعبرفامای،مہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطحامنززپےتھوہےئداھکیےہ
رافی  :زریہنبرحب،رجریاطعءنباس ب،اس م،رباد،ہبقعنبرمعفاوبوعسمد،رضحتاس مربادریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفامؿہکرفاضئاکاصقنؿونالفےسوپرارکایلاجےئاگ
ابب  :امنزاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفامؿہکرفاضئاکاصقنؿونالفےسوپرارکایلاجےئاگ

جلس  :جلس اول

حسیث 856

ابً زیاز سے بچ َک مسیيہ ميں
راوی  :يٌ٘وب بً ابزاہيه ،اسنٌيل ،یوىص ،حشً ،حرضت اىص بً حٜيه ػييی زیاز یا ٔ
آےئ وہاں حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ل َح َّسثَ َيا یُوى ُُص ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه َّ
اٖ ٔم ًِ زٔ َیاز ٕ
الـ ِّي ِّی َٗا َل َخ َ
وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ک َحسٔی ّثا َٗا َل ُٗل ُِت بَل َی
ََ ِو ابِ ًٔ زٔ َیاز ٕ َٓأتََی ا ِل َنسٔی َي َة َٓلَق ٔ َی ََبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٓ َي َش َبىٔی َٓاى ِ َت َش ِب ُت َل ُط َٓ َ٘ا َل َیا ًََٓی ََ ََل َ ُ َح ِّسث ُ َ
اض بٔطٔ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة
َرح َٔن َ
اس ُب ال َّي ُ
ََک ُظ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ََ َّو َل َما یُ َح َ
ک اہللُ َٗا َل یُوى ُُص َوََ ِح َشبُ ُط ذ َ َ

ٔم ًِ ََ ًِ َنالٔض ٔ ِه الؼَّ ََلةُ َٗا َل َي ُ٘و ُل َربُّ َيا َج َّل َو ًَزَّ ل ٔ َن ََلئَٜٔتٔطٔ َوص َُو ََ ًِ َل ُه اى ِ ُوزُوا فٔی َػ ََلة ٔ ًَ ِبسٔی ََ َت َّن َضا ََ ِو َن َ٘ َؼ َضا َٓإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت
اٌ َل ُط َت َل ُّو َْ َٗا َل ََت ُّٔنوا
اٌ اى ِ َت َ٘ َؽ ٔم ِي َضا َط ِيئّا َٗا َل اى ِ ُوزُوا َص ِل ل ٔ ٌَ ِبسٔی ٔم ًِ َت َل ُّو َٕ َٓإ ٔ ٌِ ک َ َ
َتا َّم ّة ُٛت َٔب ِت َل ُط َتا َّم ّة َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
يـ َت ُط ٔم ًِ َت َل ُّؤًطٔ ث ُ َّه تُ ِؤ َخ ُذ اْلِ َ ًِ َنا ُل ًَل َی ذَا ُِ ٛه
ل ٔ ٌَ ِبسٔی َ َٔف َ
وقعیب نب اربامیہ ،اامسلیع ،ویسن ،نسح ،رضحت اسن نب میکح صئ ِیی زاید ای اِنب زاید ےس چب رک دمہنی ںیم آےئ فاہں رضحت

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس اؿ یک الماقت وہیئ وت اوھنں ےن ھجم ےس بسن ولعمؾ ایک وت ںیم ےن بسن ایبؿ رک دای اکی دؿ اوبرہریہ
ریضاہللہنعےناؿےساہکاےوجاؿایکںیمھجتےساکیدحثیایبؿرکہندفں؟اوھنںےناہکویکںںیہن،رضفرایبؿرکفاہللمت
رپ رمح رفامےئ ویسن ےن اہک ریم اایخؽ ےہ اوھنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس دحثیایبؿ یک رفامای ایقتم ےک دؿامتؾ

اامعؽںیمبسےسےلہپامنزےکقلعتموساؽوہاگوتامہرارپفرداگررفوتشںےسرفامےئاگ،احالہکنفہوخباجاتنےہ،دوھکی!ریمے
دنبہیکامنزاکلمےہایانصق؟ارگفہاکلموہیگوتاکلمیہد ھدیاجےئیگ (ینعیاساکوثابوپرااھکلاجےئاگ)ارگاسںیمھچکیمک
رہیئگوہیگوتاہللرفوتشںےسرفامےئاگدوھکیریمےدنبہےکاپسلفنیھبںیہ؟ارگلفنوہںریمےدنبہےکرفاضئیکیمکاس
ےکونالفےسوپریرکدف رھپامتؾاامعؽاکشحبایسرطحایلاجےئاگ (ینعیرفضیکوکاتیہوکلفنےسوپرارکایلاجےئاگ)
رافی  :وقعیب نب اربامیہ ،الیعمس ،ویسن ،نسح ،رضحت اسن نب میکح صئ ِیی زاید ای اِنب زاید ےس چب رک دمہنی ںیم آےئ فاہں
رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفامؿہکرفاضئاکاصقنؿونالفےسوپرارکایلاجےئاگ

جلس  :جلس اول

حسیث 857

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،حنيس ،حشً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی َسل ٔ ٕيم ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ

ومیسنباامسلیع،امحد،دیمح،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسیھبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرمفیےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیمح،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفامؿہکرفاضئاکاصقنؿونالفےسوپرارکایلاجےئاگ

جلس  :جلس اول

حسیث 858

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،زاؤز بً ابی ہيس ،حرضت تنيه زاری رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ ََبٔی صٔ ِي ٕس ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ ََ ِوفَی ًَ ًِ َتنٔ ٕيه َّ
السار ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ک
ک ث ُ َّه تُ ِؤ َخ ُذ اْلِ َ ًِ َنا ُل ًَل َی َح َش ٔب ذَل ٔ َ
ل ذَل ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض َذا ا ِل َن ٌِى َی َٗا َل ث ُ َّه الزَّکَاةُ ٔم ِث ُ

ومیسنباامسلیع،امحد،داؤدنبایبدنہ،رضحتمیمتداریریضاہللہنع یھبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسےکمہ ینعدحثی
ایبؿرکےتںیہ اسںیمویںےہہکرھپزوکةاکیھبایسرطحشحبایکاجےئاگافررھپامتؾاامعؽاکشحبیھبایسوطررپوہاگ

رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،داؤدنبایبدنہ،رضحتمیمتداریریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعفوجسدےکااکحؾافرروکعںیمونٹھگںرپاہھترےنھکیکتیفیکاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعفوجسدےکااکحؾافرروکعںیمونٹھگںرپاہھترےنھکیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 859

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابوئٌور ،حرضت مٌؼب بً سٌس رضی اہلل ًيہ

اس ُن ُط َوٗ َِسا ٌُ ًَ ًِ ُم ِؼ ٌَ ٔب بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل َػ َّل ِي ُت إلٔ َی
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی َي ٌِ ُٔو ٕر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ِ

ک
ک َٓ ٌُ ِس ُت َٓ َ٘ا َل ََل َا ِؼ َي ٍِ صَ َذا َٓإٔىَّا َُّ ٛيا َنٔ ٌَِلُ ُط َٓيُضٔي َيا ًَ ًِ ذَل ٔ َ
َج ِي ٔب ََبٔی َٓ َح ٌَل ُِت َی َس َّی بَی ِ َن ُر َِ ٛبً َ َّی َٓ َي َضانٔی ًَ ًِ ذَل ٔ َ
الز َٔ ٛب
َوَ ُ ٔم ِزىَا ََ ٌِ َن َـ ٍَ ََیِسٔیَ َيا ًَل َی ُّ
تنبدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےناےنپفادلےکرباربںیمامنززپیھوت
صفحنبرمع،ہبعش،اوبوفعیر،رضحتمعص ِ
ںیم(روکعںیم)اےنپاہوھتںوکونٹھگںےکچیبںیمرھکایل اسرپاوھنںےنےھجماسےسعنمرفامای،ںیمرھپدفابرہااسییہایکوترفامای
ااسیہنایکرک مہیھبےلہپااسییہایکرکےتےھتنکیلدعبںیمںیمہاسےسرفکدایایگافراہوھتںوکونٹھگںرپرےنھکاکمکحدای
تنبدعسریضاہللہنع
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوبوفعیر،رضحتمعص ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعفوجسدےکااکحؾافرروکعںیمونٹھگںرپاہھترےنھکیکتیفیکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 860

راوی  :محنس بً ًبساہلل بً ىنیر ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابزاہيه ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ى َُنیِر ٕ َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة َواْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ
ف ِغ ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ ًَل َی َٓد ٔ َذیِطٔ َو ِل ُي َل ِّب ِ ٙبَی ِ َن َِ َّٔ ٛيطٔ َٓ َٜأنَِّی ََى ِ ُوزُ إلٔ َی ا ِخت ََٔل ٔ
ٖ ََ َػاب ٔ ٍٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
َٗا َل إٔذَا َر ََ ََ ٍَ ٛح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ِ ٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےنرفامایبجمتںیمےسوکیئروکع

رکے وت اےنپ دفونں اہھت راونں ےس اگل ےل افر دفونں ںویلیھتں وکآسپ ںیم الم ےل ںیماس فتق یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکاویلگنںےکاالتخػوکمشچِوصترےسدھکیراہوہں
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعافردجسہیکحیبست
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہیکحیبست

جلس  :جلس اول

حسیث 861

موسی بً اسنٌيل ،ابً مبارک ،موسی ،حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہ
راوی  :ربيٍ بً ىآٍ ،ابوتوبہٰ ،

وسی
وسی َٗا َل ََبُو َسل ََن َة ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ُم َ
َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ََبُو َت ِوبَ َة َو ُم َ

ِّک ا ِل ٌَو ٔٔيه َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
اس ٔه َرب َ
وب ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ َٗا َل َل َّنا ىَزَل َِت ٓ ََشبِّحِ ب ٔ ِ
بِ ًٔ ََ ُّی َ
ِّک اْلِ َ ًِل َی َٗا َل ا ِج ٌَلُوصَا فٔی ُس ُحوز ٔ ُِ ٛه
اس َه َرب َ
ا ِج ٌَلُو َصا فٔی ُر ُٛؤًِ ُٜه َٓ َل َّنا ىَزَل َِت َسبِّحِ ِ
ر عیبنبانعف،اوبوتہب،ومٰیسنباامسلیع،انبابمرک،ومیس،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہلل
ف َ َش ِ ّی
ِ
ب الْعَػ ِی ِم ارتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس حیبست (ینعی ُص ِیحَا َؿ َر ِ َِّّ
ْ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ہی آتی ،حْاِ ِ
ْس َر ّ ِ َ
ل
َس َْ
ا عَػ ِیم)وکاےنپروکعےکےئلرکول افربجآتی َ ِ ّ ْ
ب َْال ْ ََعارتیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسحیبست(ینعی
اْس َر ّ َِ
ُص ِیحَا َؿ َر ِ ّ َِّاالََع)وکاےنپوجسدںیماایتخررکول
رافی  :رعیبنبانعف،اوبوتہب،ومٰیسنبالیعمس،انبابمرک،ومیس،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہیکحیبست

جلس  :جلس اول

حسیث 862

موسی بً ایوب
راوی  :احنس بً یوىص ،ليث ،ابً سٌسٰ ،

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َّ
وب ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ َٗ ِو ٔمطٔ ًَ ًِ
وسی ََ ِو ُم َ
وب بِ ًٔ ُم َ
وسی بِ ًٔ ََ ُّی َ
الل ِي ُث َي ٌِىٔی ابِ ًَ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ

اٌ َرب ِّ َی ا ِل ٌَو ٔٔيه َوب ٔ َح ِن ٔسظ ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َر ََٗ ٍَ ٛا َل ُس ِب َح َ
ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َزا َز َٗا َل َٓک َ َ
وٌ َم ِح ُٔوهَ ّة َٗا َل
اٌ َرب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی َوب ٔ َح ِن ٔسظ ٔث َ ََلثّا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص ٔذظ ٔالزِّیَا َزةُ ى َ َد ُ
اٖ ََ ٌِ َلَ َتَ ُٜ
ثَ ََلثّا َوإٔذَا َس َح َس َٗا َل ُس ِب َح َ
ْص بٔإ ٔ ِس َياز ٔ َص َذیِ ًٔ ا ِل َحسٔی َثی ِ ٔن َحسٔیثٔ ال َّزبٔي ٍٔ َو َحسٔیثٔ ََ ِح َن َس بِ ًٔ یُوى َُص
ف َز ََصِ ُ
ََبُو َزا ُوز ا ِن َ َ
ل ٔم ِ َ

ادمح نب ویسن ،ثیل ،انب دعس ،ومٰیس نب اویب یک وقؾ ےک اکی صخش ےن ہبقع نب اعرم ےس اسہقب دحثی یک رطح رفاتی ایک ےہ
لْع ِی تِ
اہتبل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع رکےت وت نیت رمہبت ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ ا َػ ِم َف ِجَمْ ِدـِ ےتہک افر دجسہ
تِ
رکےتوتنیترمہبت ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ َْال ْ ََع َف ِجَمْ ِد ِـےتہکاوبداؤدےتہکںیہہکمہوکوخػےہہکہیااضہفوفحمظہنوہ
رافی  :ادمحنبویسن،ثیل،انبدعس،ومٰیسنباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہیکحیبست

جلس  :جلس اول

حسیث 863

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،سلامیٌ ،طٌبہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ُشل ِ ََامی ٌَ ََ ِزًُو فٔی الؼَّ ََلة ٔ إٔذَا َم َز ِر ُت بٔآ َی ٔة َت َد ُّو ٕ
ٖ َٓ َح َّسثَىٔی ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ
اٌ َي ُ٘و ُل فٔی ُر ُٛؤًطٔ
َُف ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة ََى َّ ُط َػلَّی َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓک َ َ
ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ُم ِش َت ِورٔز ٕ ًَ ًِ ٔػ َل َة بِ ًٔ ز َ َ
ٕ
ٕ ً ٔ ِي َس َصا ٓ ََشأ َ َل َوَلَ بٔآ َیةٔ ًَ َذ ٕ
اٌ َرب ِّ َی ا ِل ٌَو ٔٔيه َوفٔی ُس ُحوزٔظ ٔ ُس ِب َح َ
ُس ِب َح َ
اب إ ٔ ََّل َو َٗ َ
اٌ َرب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی َو َما َمزَّ بٔآ َیةٔ َر ِح َن ٕة إ ٔ ََّل َو َٗ َ
ً ٔ ِي َس َصا َٓ َت ٌَ َّوذَ
صفح نب رمع ،ہبعش ،امیلسؿ ،ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن امیلسؿ نب رہماؿ ےس وپاھچ ہک بج ںیم یسک وخػ دالےن فایل آتی رپ
وچنہپں وت درفاؿ امنز داع رک اتکس وہں؟ وت اوھنں ےن ھجم ےس ہی دحثی دنمرہج ذلی دنس ےک اسھت ذرک یک ع  دیعس نب دیبعہ ،ع 
وتسمرف ،ع  ہلص نب زرفع  ذحہفی رفاتی ےہ ہک رضحت  یہفی ریض اہلل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت
لْع ِی
امنز زپیھ سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ںیم وہےت وت ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ ا َػ ِم ےتہک افر دجسہ ںیم وہےت وت ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ َْال ْ ََع
تِ
َف ِجَمْ ِد ِـ ےتہک افر بج یسک آتی رتمح رپ ےتچنہپ وت فاہں یھب رک اجےت افر اہلل ےس ریخ بلط رفامےت ایس رطح بج ذعاب فایل
آتیرپ ےچنہوتفاہںیھبرکاجےتافراہللےسانپہبلطرفامےت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،امیلسؿ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہیکحیبست

جلس  :جلس اول

حسیث 864

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،ہظاوٗ ،تازہ مَّطٖ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َّط ٕ
اٌ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إ ٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ُم َ ِّ
ٖ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الزوحٔ
َي ُ٘و ُل فٔی ُر ُٛؤًطٔ َو ُس ُحوزٔظ ٔ ُس ُّب ْوح ٗ ُُّس ْ
وض َر ُّب ا ِل َن ََلئٔٔ َٜة َو ُّ
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ رطمػ،رضحتاعہشئریض اہللاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہ افرروکعںیم
ُ ِ ُّ
فحزپےتھےھت
بالْم ََلی َِِ ،س َفارلُّ ِ
فس َر ُّ
س ٌّوحُقُّ ٌّ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہرطمػ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہیکحیبست

جلس  :جلس اول

حسیث 865

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہب ،مٌاویہ ،بً ػالحً ،نزو بً ٗيصً ،اػه بً حنيس ،حرضت ًوٖ بً مالک اطحعی

اػ ٔه بِ ًٔ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ًَ ِو ٔ
ٖ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ًَ ٔ
َّ
َّ
رقة ٔ ََل یَ ُن ُّز بٔآیَ ٔة َر ِح َن ٕة إ ٔ ََّل
َرقََ ُس َور َة ا ِل َب َ َ
بِ ًٔ َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َٗا َل ٗ ُِن ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ل َِي َل ّة َٓ َ٘ َاو ٓ َ َ
اٌ ذٔی ا ِل َحبَرُو ٔ
ت
ٕ ٓ ََشأ َ َل َو ََل َی ُن ُّز بٔآ َیةٔ ًَ َذ ٕ
ٕ َٓ َت ٌَ َّو َذ َٗا َل ث ُ َّه َر َ ٍَ ٛبٔ َ٘ ِسرٔ ٗ ٔ َيا ٔمطٔ َي ُ٘و ُل فٔی ُر ُٛؤًطٔ ُس ِب َح َ
اب إ ٔ ََّل َو َٗ َ
َو َٗ َ

اٌ ث ُ َّه َرقََ
ک ث ُ َّه َٗ َاو ٓ َ َ َ
َوا ِل َن َلُٜو ٔ
ت َوا ِل ٜٔبِرٔیَا ٔ
ئ َوا ِل ٌَوَ َن ٔة ث ُ َّه َس َح َس بٔ َ٘ ِسرٔ ٗ ٔ َيا ٔمطٔ ث ُ َّه َٗا َل فٔی ُس ُحوزٔظ ٔ ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َرقَ بٔآ ٔل ً ِٔن َز َ َ
ُس َور ّة ُس َور ّة
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،اعمفہی ،نب اصحل ،رمعف نب سیق ،اعمص نب دیمح ،رضحت وعػ نب امکل ایعجش ےس رفاتی ےہ ہک اکی
رات ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم ڑھکا وہا سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر (یلہپ
رتعک ںیم) وسرہ رقبہ زپیھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک رتمح فایل آتی رپ ےتچنہپ وت فاہں رہھٹےت افر اہلل ےس رتمح
بلط رکےت افر بج ذعاب فایلآتی رپ ےتچنہپ وت فاہں یھب رہھٹے افر اہلل ےس انپہ بلط رک ےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
لْ
فت َفا مَ َل ُکو ِ
ےن روکع ایک ایقؾ ےک اطمقب افر روکع ںیم ہی زپےتھ ےھت ُص ْیِحَا َؿ ِذق الْحن َِ ُزر ِ
ئ َفالْع َ َغمَ ِس ،اس ےک دعبایقؾ ےک
وت َفالْ ِ،نِْ ِزر َا ِ

اطمقبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےندجسہایک افردجسہ ںیمیھبفیہ داعزپےتھےھت وجروکعںیمزپیھیھت رھپ (دفرسیرتعک
ےکےئل)ڑھکےوہےئافروسرہآؽرمعاؿزپیھ رھپ(ابدیقفروتعکںںیمیھب)اکیاکیوسرتزپیھ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،اعمفہی،نباصحل،رمعفنبسیق،اعمصنبدیمح،رضحتوعػنبامکلایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہیکحیبست

جلس  :جلس اول

حسیث 866

راوی  :ابو وليسً ،لی بً جٌس ،طٌبہً ،نزو بً مزہ ،ابوحنزہ ،حرضت حذئہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل َح ٌِ ٔس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ََبٔی َح ِنزَ َة َم ِول َی اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ًِ َر ُج ٕل
ٔم ًِ بَىٔی ًَ ِب ٕص ًَ ًِ حُ َذ ِي َٔ َة ََى َّ ُط َرََی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
اٌ َي ُ٘و ُل اہللُ ََ ِٛبَرُ ثَ ََلثّا ذُو
الل ِي ٔل َٓک َ َ
ت َوا ِل َحبَرُو ٔ
ا ِل َن َلُٜو ٔ
اٌ َي ُ٘و ُل
ت َوا ِل ٜٔبِر ٔ َیا ٔ
اٌ ُر ُٛو ًُ ُط ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ٗ ٔ َيا ٔمطٔ َوک َ َ
رق َة ث ُ َّه َر ََٓ ٍَ ٛک َ َ
ئ َوا ِل ٌَوَ َنةٔ ث ُ َّه ِ
َرقََ ا ِل َب َ َ
اس َت ِٔ َتحَ ٓ َ َ
اٌ ٗ ٔ َيا ُم ُط ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ُر ُٛؤًطٔ َي ُ٘و ُل ل ٔ َزب ِّ َی
الز ُٛو َٔ َٓک َ َ
اٌ َرب ِّ َی ا ِل ٌَو ٔٔيه ُس ِب َح َ
فٔی ُر ُٛؤًطٔ ُس ِب َح َ
اٌ َرب ِّ َی ا ِل ٌَو ٔٔيه ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َرَِ َس ُط ٔم ًِ ُّ

الش ُحوز ٔ
اٌ َي ُ٘و ُل فٔی ُس ُحوزٔظ ٔ ُس ِب َح َ
اٌ ُس ُحوزُ ُظ ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ٗ ٔ َيا ٔمطٔ َٓک َ َ
ا ِل َح ِن ُس ث ُ َّه َس َح َس َٓک َ َ
اٌ َرب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َرَ ِ َسطُ ٔم ًِ ُّ

ِف لٔی ٓ ََؼلَّی ََ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اٌ َي ِ٘ ٌُ ُس ٓ ٔ َامی بَی ِ َن َّ
َرقََ ٓ ٔيضًَّٔ
الش ِح َس َتی ِ ٔن ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ُس ُحوزٔظ ٔ َوک َ َ
َوک َ َ
ِف لٔی َر ِّب اُ ٔ ِ
اٌ َي ُ٘و ُل َر ِّب اُ ٔ ِ
تٓ َ َ
اٌ َوال ِّي َشا َئ َوا ِل َنائ َٔس َة ََ ِو اْلِ َ ِن ٌَ َاو َط َّ
ک ُط ٌِ َب ُة
رق َة َوآ َل ً ِٔن َز َ
ا ِل َب َ َ

اوبفدیل،یلعنبدعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبزمحہ،رضحتذحہفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
لْ
فآہل فملس وک رات یک امنز ینعی دجہت زپےتھ وہےئ داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اہلل اربک اہک افرذُف ا مَ َل ُکو ِ
وت
َفالْحن َِ ُزر ِ
فت َفالْ ِ،نِْ ِزر َائِ َفالْع َ َغمَ ِس،زپاھرھپانثءزپیھافر(یلہپرتعکںیم)وسرةارقبلہزپیھرھپروکعایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
لْع ِی
لْع ِی
اک روکع یھب ایقؾ ےک اطمقب اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ںیم ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ ا َػ ِم ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ ا َػ ِم ےتہک رےہ رھپ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعےسرسااھٹایافراینتدریکتڑھکےرےہرقتةیینتج دریکتروکعایکاھت افررلیبادمحلےتہکرےہ
رھپدجسہایکافردجسہیھبرقتةیاانتیہوطلیاھتانتجہکایقؾ افردجسہںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ َْال ْ ََعزپےتھرےہ

باعفِر ِرلےتہکرےہافر
رھپدجسہےسرسااھٹایافردفدجسفںےکدرایمؿرقتةیاینتیہدریےھٹیبرےہینتجدریکتدجسہایکاھت افر ِر ِّ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح اچر راعکت زپ۔ںی سج ںیم (یلہپ رتعک ںیم) وسرة ارقبلہ افر (دفرسی رتعک ںیم)

اؽ رمعاؿ افر (رسیتی رتعک ںیم) وسرة ااسنلء افر (وچیھت رتعک ںیم) وسرة امدئہ ای وسرة االاعنؾ اس ںیم ہبعش وک کش وہا
وسرة ِ
ےہ
رافی  :اوبفدیل،یلعنبدعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبزمحہ،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعافردجسہںیمداعرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمداعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 867

راوی  :احنس بً ػالح ،احنس بً ًنزو ،بً ْسح ،محنس بً سلنہ ،ابً وہبً ،نزو ابً حارثً ،نارہ بً ُزیہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

الرس ٔح َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َٗالُوا َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِن ْزو َي ٌِىٔی ابِ ًَ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َوََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اٌ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ َُزٔیَّ َة ًَ ًِ ُس َ ٕٓ
ِم َم ِول َی ََبٔی بَ ِرکٕ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا َػال ٔ ٕح ذ ََِ ٛو َ
َّ
َ
الس ًَا َئ
رق ُب َما یَُٜو ٌُ ا ِل ٌَ ِب ُس ٔم ًِ َربِّطٔ َوص َُو َسا ٔج ْس َٓأ َ ِٛثٔرُوا ُّ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َ ِ َ
ادمحنباصحل،ادمحنبرمعف ،نبرسح،دمحم نبہملس،انب فبہ،رمعفانباحرث ،امعرہ نب زغہی،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنبہ اےنپ رب ےس بس زایدہ رقبی دجسہ یک احتل ںیم وہات ےہ ذہلا
دجسہںیموخبداعایکرکف
رافی  :ادمحنباصحل،ادمحنبرمعف،نبرسح،دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفانباحرث،امعرہنبزغہی،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمداعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 868

راوی  :مشسز ،سٔياٌ ،سلامیٌ بً سحيه ،ابزاہيه ،بً ًبساہلل بً مٌبس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُس َح ِي ٕه ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ٌِ َب ٕس ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ٕ ِّ
اض إٔىَّطُ ل َِه َی ِب َٔ ٙم ًِ
اض ُػ ُٔ ْ
ِٕ ََبٔی بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َل َیا ََ ُّی َضا ال َّي ُ
وٖ َخل َ
الش َت َار َة َوال َّي ُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٛظَ َ
َ
َّ
الز ِؤیَا الؼَّ ال ٔ َح ُة یَ َزا َصا ا ِل ُن ِشل ٔ ُه ََ ِو تُ َزی َلطُ َوإنِّٔی ى ُض ٔ ُ َ َ
ْشا ٔ
الز ُٛو َُ ٓ ٌََ ِّو ُنوا
ُم َب ِّ َ
رقََ َراٌّ ٔ ٛا ََ ِو َسا ٔج ّسا َٓأ َّما ُّ
ت ال ُّيبُ َّوة ٔ إَٔل ُّ
يت َ ٌِ َ ِ َ
اب َلِ ُٜه
الس ًَا ٔ
الش ُحوزُ َٓا ِج َتض ٔ ُسوا فٔی ُّ
ئ َٓ َ٘نٔ ًْ ََ ٌِ ي ُِش َت َح َ
الزَّبَّ ٓ ٔيطٔ َوََ َّما ُّ
دسمد،ایفسؿ،امیلسؿنبمیحس،اربامیہ،نبدبعاہللنبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس آرخایحت ںیم امیبر وہ ےئگ افر امنز ےک ےئل اےنپ رجحہ ےس دجسم ںیم ںیہن آےتکس ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےندرفازہاکرپدہااھٹای داھکیبسولگرضحتاوبرکبریضاہللہنعےکےھچیپفصابدنےھڑھکےںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامای اےولوگوبنتیکوخربخشیدےنیفایلزیچفںںیمےسابوکیئزیچابیقںیہنریہوساےئاؿےچسوخاوبںےکوجاملسمؿ
اےنپےئل دےھکیایدفرسااس ےکےئلدےھکی افرھجموکروکعفدجسہیکاحتلںیمرقآؿ زپےنھےسعنمرکدایایگےہسپروکع ںیم
اےنپرپفرداگریکڑبایئایبؿایکرکفافردجسہںیموخبداعںیئایکرکفادیمےہوبقؽیکاجںیئیگ
رافی  :دسمد،ایفسؿ،امیلسؿنبمیحس،اربامیہ،نبدبعاہللنبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمداعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 869

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،ميؼور ،ابوؿهی ،مرسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی
رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ََبٔی ُّ
الـ َهی ًَ ًِ َم ِ ُ
َ
الل ُض َّه َربَّ َيا َوب ٔ َح ِنس َٔک َّ
ک َّ
آٌ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُِٜثٔرُ ََ ٌِ َي ُ٘و َل فٔی ُر ُٛؤًطٔ َو ُس ُحوزٔظ ٔ ُس ِب َحاى َ َ
رق َ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
ِف لٔی یَ َتأ َّو ُل ا ِل ُ ِ
ض
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اوب جی ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
لل َّ
لل َّ
ت
ف َ َش ِ ّیِ ت َِ
ِ
ھ
ھ
ِج
ِج
ُ
ُ
ی
َ
َ
ب) اک یہی
ب ا ّم َر َّ ِ َب َف َمْد َ
ِک ا ّم اعْف ِ ْرر ِل زپےتھ ےھت افر رقآؿ یک آتی ( ح م ِد َر ِ َ
روکع افر دجسہ ںیم رثکت ےس ُص ْ ِحَا َ َ

وہفمؾرمادےتیلےھت

ض
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اوب جی،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

روکعافردجسہںیمداعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 870

راوی  :احنس بً ػالح ،وہب ،احنس بً ْسح ،ابً وہب ،یحٌی بً ایوبً ،نارہ ،بً ُزیہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ
الرس ٔح ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ح و َح َّسث َ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َّ ِ
اٌ َي ُ٘و ُل فٔی ُس ُحوزٔظ ٔ
ًُ َن َار َة بِ ًٔ َُز َّٔی َة ًَ ًِ ُس َ ٕٓ
ِم َم ِول َی ََبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َّ
ْس ُظ
الرس ٔح ًَ ََلى ٔ َي َت ُط َو ٔ َّ
آخ ُظ َزا َز ابِ ًُ َّ ِ
ِف لٔی َذى ِ ٔيی ک ُ َّل ُط ز ٔ َّٗ ُط َو ٔج َّل ُط َوََ َّو َل ُط َو ٔ َ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ

ادمح نب اصحل ،فبہ ،ادمح نب رسح ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ،امعرہ ،نب زغہی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
لل َّ
ھ
آخر ُـافرانبرسحےنداعےکآرخ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیمہیداعزپےتھےھتا ُ َّماعْف ِ ْرر ِل َذ ْ ِ
ن ُک َّل ُس ِدقَّ ُس َف ِخ َّل ُس َف َأ َّفلَ ُس َف ِ َ
ںیماؿاملکتاکااضہفلقنایکےہالعہینفرسہ
رافی  :ادمحنباصحل،فبہ،ادمحنبرسح،انبفبہ،ییحینباویب،امعرہ،نبزغہی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمداعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 871

راوی  :محنس بً سلامیًٌ ،بسہ ،بً سلامیٌ ،محنس بً یحٌی  ،بً حباب ًبسالزحنً ،ارعد ،ابوہزیزہ ،حرضت ًائظہ رضی
اہلل ًيہ

َّاٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
َ
َات ل َِي َل ٕة َٓل ََن ِش ُت
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت َٓ َ٘ ِس ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
اْلِ ِ َ
ک
ک ٔم ًِ ًُ ُ٘وبَتٔ َ
ک َوًََُوذُ ب ٔ ُن ٌَآَات ٔ َ
ا ِل َن ِشحٔ َس َٓإٔذَا ص َُو َسا ٔج ْس َو َٗ َس َما ُظ َم ِي ُؼوبَ َتا ٌٔ َوص َُو َي ُ٘و ُل ََ ًُوذُ بٔز ٔ َؿا َک ٔم ًِ َس َد ٔل َ
ک ََل َ ُ ِح ٔصی ثَ َي ّ
ک
ک ََى ِ َت ََ ٛنا ََث ِ َي ِي َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ائ ًَل َِي َ
ک ٔم ِي َ
َوًََُوذُ ب ٔ َ
دمحمنبامیلسؿ،دبعہ،نب امیلسؿ،دمحم نبییحی،نبةحب دبعارلنمح،ارعج،اوبرہریہ ،رضحتاعہشئریضاہللہنع ےسرفاتی ےہ
ہک رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک ںیم ےن(رجحہ ںیم) ہن اپای دجسم ںیم التش ایک وت اس احؽ ںیم اپای ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسدجسہںیمےھتافرآپےکاپؤںاےھٹوہےئےھتافرہیاملکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزابؿابمرکرپاجریےھت
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعہ،نبامیلسؿ،دمحمنبییحی،نبةحبدبعارلنمح،ارعج،اوبرہریہ،رضحتاعہشئریضاہللہنع

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

امنزںیمداعامےنگناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمداعامےنگناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 872

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ب٘يہ بً طٌيب ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة ََ ِخب َ َر ِت ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسثَ َيا ُط ٌَ ِي ْب ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ

اٌ َی ِس ًُو فٔی َػ ََلتٔطٔ َّ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ٔشيحٔ َّ
ک
الس َّجا ٔل َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ًَ َذ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ًُوذُ ب ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ت َّ
ک ٔم ًِ ا ِل َنأِثَ ٔه َوا ِل َن ِِ َزو ٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط َٗائ ٔ ْل َما ََ ِٛث َ َر َما َا ِش َتٌ ُ
ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ِح َيا َوا ِل َن َنا ٔ
ٔيذ ٔم ًِ ا ِل َن ِِ َزو ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ

َٕ
َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل إٔذَا َ ٔ
َغ َو َح َّس َث َٓ ََ ٜذ َب َو َو ًَ َس َٓأ َ ِخل َ

رمعف نب امثعؿ ہیقب نب بیعش ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز
لل َّ
لْ
م
ِ
ی
ش
ھ
َ
ّ
ُ
ِ
ل
َ
ْ
َ
ن
ق
ع ُذ
دل َّ ِج ِؽ َف َأ ُ و
بنِمْفِئْ َب ِسا حا َّ
ابا ِْ ِزر َف َأ ُ و
ب ْ
دہشتےکدعبالسؾےسےلہپ)ہیداعزپےتھےھتا ّم ِإ ِِّ َأ ُ و
ںیم( ّ
نِم َ َع ِ
ع ُذ ِ َ
ع ُذ ِ َ
َ
لل ّ
َ
لْ لْ
ھ
ْ
ل
ّ
ُ
َ
ْ
م
ع
َ
ِ
بنِمْ َ ْ
نِمفِئْ َب ِسا مَخ ْ َبا َفا مَمَا ِ
املث ِ َفا َ ْ َررؾ(اےاہللںیمریتیانپہاماتگنوہںربقےکذعابےسافرریتیانپہ
تا ّم ِإ ِِّأ ُ و
ب ْ
ع ُذ َِ
َِ
اچاتہوہں ّ ِ
دجؽےک ہنتےسافرانپہاچاتہ وہںزدنیگافرومتےکےنتفےس اےاہللںیمھجتےسانپہبلطرکاتوہںانگہےسافر
رقضےس)اکیصخشےنوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارثکرقضےسانپہویکںامےتگنںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
وجابدایبجآدیمرقمفضوہاجاتےہوتابںیتانباتےہ،وھجٹوباتلےہافرفددہرکےکفددہالخیفرکاتےہ
رافی  :رمعفنبامثعؿہیقبنببیعش،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمداعامےنگناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 873

ليلی
راوی  :مشسزً ،بساہلل بً زاؤز ،ابً ابی ليلی ،ثابت ،حرضت ًبسالزحنً بً ابی ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل

َػ َّل ِي ُت إلٔ َی َج ِي ٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َػ ََلة ٔ َت َل ُّو َٕ ٓ ََشنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل ًََُوذُ ب ٔاہللٔ ٔم ًِ ال َّيارٔ َویِ ْل ْٔلَصِ ٔل ال َّيارٔ
دسمد،دبعاہللنبداؤد،انب ایبیلیل،اثتب،رضحتدبعارلنمحنبایبٰیلیلےکفادلےسرفاتیےہںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
ي َْ ِل ْه ِل َّ
لِلَّنِمْ َّ
الرِ
ع ُذاِ ِ
فآہلفملسےکولہپںیملفنامنززپیھ،ںیمےنانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامرےہےھت َأ ُ و
ال ِر َف ْ ٌّ
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،انبایبیلیل،اثتب،رضحتدبعارلنمحنبایبٰیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمداعامےنگناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 874

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،ابوسلنہً ،بسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ََبٔی َس َل َن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ََ ٌَّ ََبَا
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َوٗ ُِن َيا َم ٌَ ُط َٓ َ٘ا َل ََ ِرعابٔی فٔی الؼَّ ََلة ٔ َّ
الل ُض َّه ِار َح ِنىٔی َو ُم َح َّن ّسا
َ ٌّ

َّ
َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ِّی َل َ٘ ِس َت َح َّح ِز َت َوا ٔس ٌّا یُزٔی ُس َر ِح َن َة اہللٔ ًَزَّ
َو ََل َت ِز َح ِه َم ٌَ َيا َ َح ّسا َٓ َل َّنا َسل َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ل ٔ ِ َْل ِ َ

َو َج َّل

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے وہےئگ
لل َّ
د
ھ
ی
م
اکی ارعایب ےن امنز ںیم ہی داع زپیھ ا ُ َّم ْار َ ْ ِ ی َف ُ َ َّ
َْح َ َ َ
َم َأ َجا اخل) ینعی اے اہلل ھجم رپ رمح رک افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل
حا َف َل وُر َ ْ
فملسرپرمحرکافرامہرےاسھتیسکافررپرمحہنرک)بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپاوتاسارعایبےسرفامایوتےن
وبقلیکزایدہادیمےہ
اہللاعتیلیکفعیسرتمحوکدحمفدرکدایداعوکدحمفدرکےنیکاجبےئاعؾرکاناچےیہاسںیم ّ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمداعامےنگناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 875

راوی  :زہیر بً رحب ،وٛيٍ ،اْسائيل ،ابواسح ،ٙحرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
ْسائ ٔي َل ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم ِشل ٔ ٕه ا ِل َب ٔلی ٔن ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
ٕ َؤٛي ٍْ
اس َه َرب َ
ِّک اْلِ َ ًِل َی َٗا َل ُس ِب َح َ
ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َرب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی َٗا َل ََبُو َزا ُوز ُخول ٔ َ
رقََ َسبِّحِ ِ
اٌ إٔذَا َ َ
فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َو َر َوا ُظ ََبُو َوٕ ٔ ٛ
ض َم ِوُٗوّٓا
يٍ َو ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

زریہنبرحب،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس َ ِ ّ ْ
َس
ب َْال ْ ََع زپےتھ وت ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ َْال ْ ََعےتہک اوبداؤد ےتہکںیہہکاسدحثیںیم فعیک ےکالخػاہک ایگےہاس وکاوبفعیکافر
َْ
اْس َر ّ ِ َ
ہبعشےنرطبقیاوبااحسؼوباہطسدیعسنب،ریبرضحتانبابعسےسوموقافرفاتیایکےہ(ینعیہبعشےناسوکانبابعساکوقؽ

لقنایکےہ)
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،ارسالیئ،اوباقحس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمداعامےنگناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 876

موسی بً ابی ًائظہ رضی اہلل ًيہا
راوی  :محنس بً مثىی ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،حرضت ٰ

اٌ َر ُج ْل ي َُؼل ِّی ٓ َِو َٚ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
وسی بِ ًٔ ََبٔی ًَائٔظَ َة َٗا َل ک َ َ
ف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُم َ
ک َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٌِ ُت ُط ٔم ًِ
ک ٓ ََبکَی ٓ ََشأَلُو ُظ ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ک بٔ َ٘از ٔ ٕر ًَل َی ََ ٌِ یُ ِحٌٔ َی ا ِل َن ِوتَی َٗا َل ُس ِب َحاى َ َ
رقََ ََل َِي َص ذَل ٔ َ
بَ ِيتٔطٔ َوک َ َ
اٌ إٔذَا َ َ
رقآ ٌٔ
ف َ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ََ ِح َن ُس ي ٌُِحٔبُىٔی فٔی ا ِل َ ٔ
يـ ٔة ََ ٌِ یَ ِسًُ َو ب ٔ َنا فٔی ا ِل ُ ِ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتومٰیسنبایباعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشاےنپرھگیکتھچرپڑھکے
ت
وہرکامنززپھراہاھت بجفہ اسآتی رپاچنہپ َأ َ ْ َ
َل َذکِلَ ِ َب ِد ٍر َ ََع َأ ْؿ ُخ ْ ِی َیالْمَ ْوو َِّ(ینعی ایکاہللاعتیلرمدفںوکزدنہرکےنرپاقدر
ف
ںیہنےہ؟)وت فہاتہکاحبسؿ بِلی(اپکےہریتیذات ،وت البہبشاقدرےہ) ولوگںےن اس یکفہج درایتفیک وتاس ےن وجابدای ہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکااسییہےتہکانسےہ اوبداؤدےتہکںیہہکاامؾادمحانبلبنحاکوقؽےہہکرفضامنزفں
ںیمےھجمفہداعںیئزپانھدنسپںیہوجرقآؿاپکںیمفاردوہیئںیہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتومٰیسنبایباعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعافروجسدںیمایقؾیکدقمار
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایقؾیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 877

راوی  :مشسز ،خالس بً ًبساہلل ،سٌيس ،حرضت سٌسی رضی اہلل ًيہ

ٔيس ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ َّ
الش ٌِس ِّٔی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ِو ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ َٗا َل َر َم ِ٘ ُت ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
اٌ اہللٔ َوب ٔ َح ِن ٔسظ ٔثَ ََلثّا
اٌ َی َت َن َّ ًُ ٜفٔی ُر ُٛؤًطٔ َو ُس ُحوزٔظ ٔ َٗ ِس َر َما َي ُ٘و ُل ُس ِب َح َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓک َ َ
دسمد ،اخدل نب دبع اہلل ،دیعس ،رضحت دعسی ریض اہلل ہنع اےنپفادل ای اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسوکامنز زپےتھ داھکیےہ آپیلصاہلل ہیلعفآہل فملس روکعافردجسہںیماینت دری رہھٹےتےھتینتجدریںیم نیترمہبت ُص ْیِحَا َؿ
تِ
لِلَّ َف ِج َمْ ِد ِـاہکاجاتکسےہ
ا ِ
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعاہلل،دیعس،رضحتدعسیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایقؾیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 878

راوی ً :بسالنلک بً مزواٌ ،ابوًامز ،ابوزاؤز ،ابً ابی ذئب ،اسح ٙبً یزیس ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

یس ا ِل ُض َذل ٔ ِّی ًَ ًِ
اٌ اْلِ َص َِواز ُّٔی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَا ٔمز ٕ َوََبُو َزا ُو َز ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ َمزِ َو َ
ًَ ِو ٌٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔذَا َر ََ ََ ٍَ ٛح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ُ٘ ِل ثَ ََل َث

َمزَّا ٕ
ک ََ ِزىَا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا
اٌ َرب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی ث َ ََلثّا َوذَل ٔ َ
اٌ َرب ِّ َی ا ِل ٌَو ٔٔيه َوذَل ٔ َ
ک ََ ِزىَا ُظ َوإٔذَا َس َح َس َٓل َِي ُ٘ ِل ُس ِب َح َ
ت ُس ِب َح َ
ُم ِز َس ْل ًَ ِو ٌْ ل َِه یُ ِسرٔ ِک ًَ ِب َس اہللٔ
دبعاکلمل نب رمفاؿ ،اوباعرم ،اوبداؤد ،انب ایب ذ ب ،ااحسؼ نب سیدی ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
لْع ِی
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئروکعرکےوتاسوکاچےیہہکمکازمکنیترمہبت ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّا َػ ِمےہک

افر بج دجسہ رکے وت نیت رمہبت ُص ْیِحَا َؿ َر ِ ّ َِّ َْال ْ ََع ےہک ،افر مک ےس مک درہج ےہ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک وعؿ یک ہی دحثی رملس

ےہویکہکنوعؿےندبعاہللنبوعسمدوکںیہناپای
رافی  :دبعاکلملنبرمفاؿ،اوباعرم،اوبداؤد،انبایبذ ب،اقحسنبسیدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایقؾیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 879

راوی ً :بساہلل بً محنس ،سٔياٌ ،اسنٌيل بً اميہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزُّصِز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َنٌٔي ُ ُ
َ
رعاب ٔ ًّيا َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ص َُزیِ َز َة
ل بِ ًُ َ َم َّي َة َسنٔ ٌِ ُت َ ِ َ
َّ
َّ
آخصَا ََل َِي َص اہللُ بٔأ َ ِح َٔ ٜه
رقََ ٔم ِيِ ُٜه َوال ِّتی ٔن َوالزَّیِتُو ٌٔ َٓاى ِ َت َهی إلٔ َی ٔ ٔ
َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َم ًِ َ َ
َّ یً
ک بٔ َ٘ازٔرٕ
رقََ ََل َ ُ ِٗ ٔش ُه ب ٔ َي ِوو ٔ ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َٓاى ِ َت َهی إلٔ َی ََل َِي َص ذَل ٔ َ
ا ِل َحأٛنٔی َن َٓل َِي ُ٘ ِل بَل َی َوََىَا ًَل َی ذَل ٔ َ
ک ٔم ًِ الظاصٔ ٔس َ َو َم ًِ َ َ
َ
ت ٓ ََب َل َّ َٓبٔأ َ ِّی َحس ٕ
رقََ َوا ِل ُنزِ َس ََل ٔ
وٌ َٓل َِي ُ٘ ِل آ َم َّيا بٔاہللٔ َٗا َل
ٔیث َب ٌِ َس ُظ یُ ِؤ ٔميُ َ
ًَل َی َ ٌِ یُ ِحٌٔ َی ا ِل َن ِوتَی َٓل َِي ُ٘ ِل بَل َی َو َم ًِ َ َ
ُ
َ
رعاب ٔ ِّی َوََى ِ ُوزُ ل ٌََ َّل ُط َٓ َ٘ا َل َیا ابِ ًَ ََخٔی ََ َتو ًُُّ ََنِّی َل ِه ََ ِحَٔوِ ُط َل َ٘ ِس َح َح ِح ُت ٔس ِّتی َن َح َّح ّة َما
إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل َذصَ ِب ُت ًَ ٔي ُس ًَل َی ال َّز ُج ٔل اْلِ ِ َ

رع ُٖ ا ِل َبٌٔی َر َّال ٔذی َح َح ِح ُت ًَل َِيطٔ
ٔم ِي َضا َح َّح ْة إ ٔ ََّل َوََىَا ََ ِ ٔ

دبع اہلل نب دمحم ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ّ
الک ِ ِمئن کت  ےچنہ وت اس وک َ ِ ََب ف َأا ََعَ
لِلَّ اَِْ ْ َ ِ ْ
ال َفاشل ْ َُي ِوؿ زپےھ افر اس یک آرخی آبَْ َ ْ َ
َل ا ُ
َ َ
رفامای مت ںیم ےس وج صخش وسرة َف ِ ِ
کْح َ َ
ت
قْس
َ
ي ِؾ الْقِ َبای َ ِس زپےھ افر رھپ َأ َ ْ َ
َل َذکِلَ ِ َب ِد ٍر َ ََع َأ ْؿ ُخ ْ ِی َی الْمَ ْوو َِّ کت  ےچنہ وت انہک
ِن انہک اچےیہ افر وج صخش َل ُأ ِ ُم ِ َ ْ و
َذکِلَ نِمْ ال ّساه ِد َ
قَْ ِّق َج ٍ
اچےیہیلب(اہںویکںںیہنافروجصخشوسرةفارملالستزپےھافراسیکآتی َ ِ
بـُ ُ ْ وی ِ ُم َوؿکت ےچنہوتاسےکدعبےہک
ِئ َ ِ ْ َ
َ ش
َ َّ
لِلِّ َق َؽ ِإ ْ مَعِب ُلنباہیمےتہکںیہہکہیدحثیںیمےناکیارعایبےسینسیھت ںیماسےکاپسدفابرہایگاتہکاسدحثی
آماِ
وکرکمرونسںافراسیکیطلغوکآزامؤں فہوبالےجیتھب!ایکوتہیاتھجمسےہہکےھجمہیدحثیکیھٹےسایدںیہن!احالہکنںیمےناسھٹ
جحےیکںیہافرسججحںیمسجافٹنرپںیموساروہاوہںںیماسوکاچہپؿاتکسوہں
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،الیعمسنباہیم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایقؾیکدقمار

جلس  :جلس اول

حسیث 880

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً رآًٍ ،بساہلل بً ابزاہيه بً ًنز بً ٛيشاٌ ،وہب بً ماىوض ،حرضت اىص بً مالک رضی
اہلل ًيہ

اٌ َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َوص ِٔب بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َوابِ ًُ َرآ ٍٕٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ َِ ٛي َش َ
ٔيس بِ ًَ ُج َبی ِر ٕ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َما َػ َّل ِي ُت َو َرا َئ ََ َح ٕس َب ٌِ َس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
َماى َُوض َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َسٌ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِط َب َط َػ ََل ّة ب ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ َص َذا ا ِل ًََٔی َي ٌِىٔی ًُ َن َز بِ ًَ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ َٗا َل َٓ َحزَ ِرىَا فٔی
ْش َا ِشبٔي َحا ٕ
ْش َا ِشبٔي َحا ٕ
وض
ت َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح ُٗل ُِت َلطُ َماى ُُوض ََ ِو َماب ُ ُ
ت َوفٔی ُس ُحوزٔظ ٔ ًَ ِ َ
ُر ُٛؤًطٔ ًَ ِ َ

وض َوََ َّما ح ٔ ِٔؤی ٓ ََناى ُُوض َو َص َذا َلٔ ُِى ابِ ًٔ َرآ ٔ ٍٕ َٗا َل ََ ِح َن ُس ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ
َٗا َل ََ َّما ًَ ِب ُس الز ََّّزا ََٔ ٓ ٚي ُ٘و ُل َماب ُ ُ
ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
ادمحنباصحل،انبراعف،دبعاہللنباربامیہنبرمعنبشیکؿ،فبہنبامونس ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعباسونوجاؿینعیرمعنبدبعازعلسیےکوسایسکےکےھچیپایسیامنزںیہنزپیھوہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےسزایدہاشمتہبرہ یتوہ رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع اکایبؿےہہکمہےناؿےکروکع
فوجسداکدساحیبستتےکدقبرادنازہاقمئایک اوبداؤدرفامےتںیہہکادمحنباصحلےندبعاہللےسوپاھچہک(اسدحثییکدنسںیم
آےئ رافی اک انؾ) فبہ نب امونس ےہ ای فبہ نب اموبس؟ وت اوھنں ےن اہک ہک دبعارلزاؼ ےن وت امونس لقن ایک ےہ نکیل اہجں کت
ریمیایداکقلعتےہ وتاؿاک انؾفبہ نبامونسےہ افرہی انبراعفےکاافلظںیہافرادمح ےنوباہطسدیعس نب،ریب رضحتاسن نب
امکلاہکےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبراعف،دبعاہللنباربامیہنبرمعنبشیکؿ،فبہنبامونس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاامؾوکدجسہیکاحتلںیماپےئوتایکرکے؟
ابب  :امنزاکایبؿ
بجاامؾوکدجسہیکاحتلںیماپےئوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 881

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،سٌيس بً حٜه ،ىآٍ بً یزیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یس َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ
ٔيس بِ ًَ ا ِل َح َٔ ٜه َح َّسثَ ُض ِه ََ ِخب َ َرىَا ىَآ ٔ ٍُ بِ ًُ َیز ٔ َ
ض ََ ٌَّ َسٌ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
اب َوابِ ًٔ ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ٔجئِت ُِه إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َوى َ ِح ًُ
َزیِ ٔس بِ ًٔ ََبٔی ا ِل ٌَ َّت ٔ
َاس ُح ُسوا َو ََل َا ٌُ ُّسو َصا َط ِيئّا َو َم ًِ ََ ِز َر َک الز ََِّ ٌَ ٛة َٓ َ٘ ِس ََ ِز َر َک الؼَّ ََل َة
ُس ُحو ْز ٓ ِ

دمحم نب ییحی نب افرس ،دیعس نب مکح ،انعف نب سیدی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس رفامای بج مت امنز ےک ےئل آؤ افر مہ دجسہ ںیم وہں وت مت یھب دجسہ ںیم رشکی وہ اجؤ رگم اس وک رتعک ںیم امشر ہن رکف افر سج
صخشےنروکعاپایلاسےنرتعکاپیل
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دیعسنبمکح،انعفنبسیدی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہںیمنکاعضاءوکزنیمےساگلاناچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیمنکاعضاءوکزنیمےساگلاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 882

راوی  :مشسز ،سلامیٌ بً رحب ،حناز بً زیسً ،نزو بً زیيار ،كاؤض ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
رح ٕب َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َ ُ ٔم ِز ُت َٗا َل َح َّنا ْز َ ُ ٔم َز ىَب ٔ ُّيِ ُٜه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َي ِش ُح َس ًَل َی َس ِب ٌَ ٕة َوَلَ یََّ ُٜ
ٕ َط ٌِ ّزا َوَلَ
ثَ ِو ّبا
دسمد ،امیلسؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،رمعف نب دانیر ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن
رفامای ےھجم است اعضاء رپ دجسہ رکےن اک مکح دای ایگ ےہ (ینعی رہچہ ،دف اہھت ،دف ےنٹھگ افر دف اپؤں) افر ےھجم عنم ایک ایگ ےہ دفراؿ امنز
ڑپکےافرابولںےکےنٹیمسےس
رافی  :دسمد،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

دجسہںیمنکاعضاءوکزنیمےساگلاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 883

راوی  :محنس بً ٛثیر ،طٌبہً ،نزو بً زیيار ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی ًيہ

ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ كَا ُو ٕ
اب
آر ٕ
َٗا َل َ ُ ٔم ِز ُت َو ُربَّ َنا َٗا َل َ ُ ٔم َز ىَب ٔ ُّيِ ُٜه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َي ِش ُح َس ًَل َی َس ِب ٌَ ٔة َ
دمحم نب ریثک ،ہبعش ،رمعف نب دانی ر ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ت
رفامایےھجممکحدایایگےہافرع یھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک مھارےیبنوکمکحدایایگےہاسھتاعضاءرپدجسہرکےناک
رافی  :دمحمنبریثک،ہبعش،رمعفنبدانیر،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیمنکاعضاءوکزنیمےساگلاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 884

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،برک ،ابً مرض ،ابً ہاز ،حرضت ًباض بً ًبسالنللب رضی اہلل ًيہ

رض ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضازٔی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاصٔي َه ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا بَ ِ ْ
رک َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َ َ
اب
آر ٕ
ض بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ََىَّطُ َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا َس َح َس ا ِل ٌَ ِب ُس َس َح َس َم ٌَطُ َس ِب ٌَ ُة َ
ا ِل ٌَبَّا ٔ

َو ِج ُض ُط َو ََّٔ ٛا ُظ َو ُر ِٛب َ َتا ُظ َو َٗ َس َما ُظ

ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،انباہد،رضحتابعسنبدبعابلطملریض اہللہنعےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک دنبہ بج دجسہ رکات ےہ وت اس ےک اسھت اس ےک است اعضاء یھب دجسہ رکےت ںیہ ینعی
رہچہ،دفونںایلیھتہں،دفونںےنٹھگافردفونںاپؤں
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،انباہد،رضحتابعسنبدبعابلطملریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیمنکاعضاءوکزنیمےساگلاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 885

راوی  :احنس بً حيبل ،اسنٌيل ،ابً ابزاہيه ،ایوب ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َرٓ ٌََ ُط َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل َي َسیِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل َي ٌِىٔی ابِ ًَ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََ ُّی َ

َا ِش ُح َسا ٌٔ ََ ٛنا َي ِش ُح ُس ا ِل َو ِج ُط َٓإٔذَا َو َؿ ٍَ ََ َح ُس ُِ ٛه َو ِج َض ُط َٓل َِي َـ ٍِ َی َسیِطٔ َوإٔذَا َرٓ ٌََطُ َٓ ِلی َ ِرٓ ٌَِ ُض َنا

ادمحنبلبنح،اامسلیع،انباربامیہ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای سج رط ح رہچہ دجسہ رکات ےہ اس رطح دفونں اہھت یھب دجسہ رکات ںیہ ذٰہلا مت ںیم ےس وکیئ بج اانپ رہچہ زنیم رپ رےھک وت
دفونںاہھتیھبرھکافربجرہچہااھٹےئوتدفونںاہھتیھبااھٹےل
رافی  :ادمحنبلبنح،الیعمس،انباربامیہ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکافراشیپینرپدجسہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
انکافراشیپینرپدجسہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 886

راوی  :ابً مثىی ،ػٔواٌ ،بً ًيسی ،مٌنز ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،ابوسلنہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسث َ َيا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی
ض
ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُرئ َٔی ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ َو ًَل َی ََ ِرىَبَتٔطٔ ََثَزُ كٔی ٕن ٔم ًِ َػ ََلة ٕ َػ ََّل َصا بٔال َّيا ٔ
انبینثم،وفصاؿ،نبیسیع،رمعم،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکامنززپاھےنیکانب
رپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاشیپینافرانکرپیٹماکاشنؿوہاتاھت
رافی  :انبینثم،وفصاؿ،نبیسیع،رمعم،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
انکافراشیپینرپدجسہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 887

راوی  :محنس بً یحٌی ً ،بسالززا ،ٚحرضت مٌنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕى َ ِح َو ُظ
دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رضحترمعمریضاہللہنعےسیھبایسرطحیکدحثیرمفیےہ
رافی  :دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رضحترمعمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہاکرطہقی
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 888

راوی  :ربيٍ بً ىآٍ ،ابوتوبہَ ،شیک ،ابواسحٙ

ٕ َل َيا ا ِلب َ َرا ُئ بِ ًُ ًَاز ٕٔب ٓ ََو َؿ ٍَ یَ َسیِطٔ َوا ًِ َت َن َس
َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ََبُو َت ِوبَ َة َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
یک ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َل َو َػ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِش ُح ُس
ًَل َی ُر ِٛبَت َِيطٔ َو َر َٓ ٍَ ًَحٔيزَ َت ُط َو َٗا َل صَ ََ ٜذا ک َ َ
رعیبنبانعف،اوبوتہب،رشکی ،اوبااحسؼےسرفاتیےہہک رضحترباء نباعزبریض اہلل ہنعےن مہوکدجسہ اکرطہقیاتبای وتاےنپ
دفونں اہوھتں وک زنیم رپ راھک ،ونٹھگں رپ اہسرا اگلای افر رسنی وک دنلب ایک افر رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح دجسہ ایک
رکےتےھت
رافی  :رعیبنبانعف،اوبوتہب،رشکی،اوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 889

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌبہٗ ،تازہ حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

لش ُحوز ٔ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاصٔ َ
يه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ًِ َت ٔسلُوا فٔی ا ُّ
ٔ
َو ََل َي ِٔتَر ِٔغ ََ َح ُس ُِ ٛه ذ ٔ َرا ًَ ِيطٔ آِت َر َاغ ا ِلکَل ِٔب
ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دجسہ ںیم

ادتعاؽرکف(دجسہاانیمطؿےسرکف)افرمتںیمےسوکیئ(اےنپاہھتےتکیکرطحہناھچبےئ
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اتقدہرضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 890

راوی ٗ :تيبہ بً سٔياًٌ ،بيساہلل بً ًبساہلل ،حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا

یس بِ ًٔ اْلِ َ َػ ِّه ًَ ًِ َم ِي ُنوى َ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ َیز ٔ َ
اٌ إٔذَا َس َح َس َجافَی بَی ِ َن َی َسیِطٔ َحًَّی ل َِو ََ ٌَّ بَ ِض َن ّة ََ َرا َز ِت ََ ٌِ َت ُن َّز َت ِح َت َی َسیِطٔ َمز َِّت
َو َس َّل َه ک َ َ
ہبیتق نب ایفسؿ ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج دجسہ
رکےتےھتوتدفونںاہوھتںوک(ولہپؤںےس)اانتدجارےتھکےھتہکارگرکبیاکہچباہوھتںےکےچینےسسگراناچےہوتسگرےکس
رافی  :ہبیتقنبایفسؿ،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 891

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،ابواسح ،ٙحرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙال َّتنٔ ٔ ِّ
يِم َّال ٔذی یُ َح ِّس ُث بٔال َّت ِٔ ٔشیر ٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّ
َّ
َ
َفََیِ ُت بَ َي َ
َف َد بَی ِ َن َی َسیِطٔ
اق إٔب ٔ َل ِيطٔ َوص َُو ُم َح ٕٓذ َٗ ِس َ َّ
َٗا َل َ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٔم ًِ َخ ِل ٔٔطٔ َ َ
دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای
(آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس دجسہ ںیمےھت)ںیم ےنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک ولغبں یکدیفسی وکداھکی آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملساےنپدفونںابزؤںوکویلسپںےسدجاےیکوہےئےھت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوباقحس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 892

راوی  :مشله بً ابزاہيهً ،باز ،بً راطس ،حشً احنس بً جزء

ئ َػاح ُٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ َرا ٔط ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ َح َّسثَ َيا ََ ِح َنزُ بِ ًُ َجزِ ٕ
اٌ إٔذَا َس َح َس َجافَی ًَ ُـ َسیِطٔ ًَ ًِ َج ِيب َ ِيطٔ َحًَّی ى َأِو ٔ َی َلطُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ملسمنباربامیہ،ابعد،نبرادش،نسحادمحنبزجءےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجدجسہرکےتوتابزؤںوک
ولہپؤںےسدجارےتھکےھت اہیںکتہکمہوک(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفیلکتفتقشمرپ)رمحآےناتگلاھت
رافی  :ملسمنباربامیہ،ابعد،نبرادش،نسحادمحنبزجء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہاکرطہقی

جلس  :جلس اول

حسیث 893

راوی ً :بسالنلک بً طٌيب بً ليث ،ابً وہب ،ليث زراد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

الل ِيثٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَ َيا َّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِي ٔب بِ ًٔ َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ َز َّرا ٕد ًَ ًِ ابِ ًٔ ُح َحی ِ َر َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ
ٔ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َس َح َس ََ َح ُس ُِ ٛه ٓ َََل َي ِٔتَر ِٔغ َی َسیِطٔ آِت َر َاغ ا ِلکَل ِٔب َو ِل َي ُـ َّه َٓ ِد َذیِطٔ
دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،انب فبہ ،ثیلدراج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایبجمتںیمےسوکیئدجسہرکےوتاےنپاہھتےتکیکرطحہناھچبےئافردفونںوکالمرکرےھک
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،انبفبہ،ثیلدراج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہںیموینہکںوکزنیمرپاگلےنیکااجزت
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہںیموینہکںوکزنیمرپاگلےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 894

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،ابً ًحَلٌ ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
اب
الل ِي ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ُس َ ٕٓ
ِم ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ا ِط َتکَی ََ ِػ َح ُ
َّ
الز َٔ ٛب
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َمظَ ٘ َة ُّ
ف ُجوا َٓ َ٘ا َل ا ِس َتٌٔييُوا ب ٔ ُّ
الشحُوز ٔ ًَل َِيض ٔ ِه إٔذَا ا ِن َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب الجعؿ ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناکشتییکہکبجمہ لیھپرکافرلھکرکدجسہ رکےتںیہںیمہفیلکتوہیتےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوینہکں
ےسدمداحلصرکف(ینعیاانپفزؿوینہکںرپڈاؽدف)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿ،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمرمکرپاہھترانھک
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرمکرپاہھترانھک

جلس  :جلس اول

حسیث 895

راوی  :ہيازْ ،سی ،وٛيٍ ،سٌيس بً زیاز بً ػبيح

الرس ِّی ًَ ًِ َوٕ ٔ ٛ
يٍ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ زٔیَاز ٕ ًَ ًِ زٔیَاز ٔ بِ ًٔ َػب ٔ ٕ
يح ا ِل َح َيف ٔ ِّی َٗا َل َػ َّل ِي ُت إلٔ َی َج ِي ٔب ابِ ًٔ ًُ َن َز
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِي َهی ًَ ِيطُ
ارصت َ َّی َٓ َل َّنا َػلَّی َٗا َل َص َذا الؼَّ ل ُِب فٔی الؼَّ ََلة ٔ َوک َ َ
ٓ ََو َؿ ٌِ ُت َی َس َّی ًَل َی َخ ٔ َ
انہد،رسی،فعیک،دیعسنبزایدنبحیبصےسرفاتیےہہکںیمےناکیرمہبتانبرمعےکولہپ ںیمامنززپیھوتںیمےناانپاہھترمک
رپرھکایل بجامنزوہیکچوترفامایہیوتامنزںیمبلصےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساسےسعنمرفامایرکےتےھت
رافی  :انہد،رسی،فعیک،دیعسنبزایدنبحیبص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمرفےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ

امنزںیمرفےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 896

راوی ً :بسالزحنً بً محنس بً سَلو ،یزیس ،ابً ہاروٌ ،حناز ،ابً سلنہ ،ثابت ،حرضت مَّطٖ ٛے والس (ًبساہلل بً
الظدیر)

وٌ ََ ِخب َ َرىَا َح َّنا ْز َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسل ََن َة ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َس ََّلو ٕ َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َص ُ
ار َ
َّط ٕ
ئ َػلَّی اہللُ
ُم َ ِّ
ٖ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َوفٔی َػ ِسرٔظ ََٔزٔیزْ َٛأَزٔیز ٔال َّزوَی ٔم ًِ ا ِلبُکَا ٔ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

لس
دبعارلنمحنب دمحمنبالسؾ ،سیدی،انباہرفؿ،امحد،انبہملس ،اثتب،رضحت رطمػےکفادل(دبعاہللنبا حنزر) ےسرفاتی ےہ

ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وکاس احتل ںیم امنز زپےتھ وہےئداھکی ےہہک رفےنیک انب رپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکہنیسےسایسیآفازلکنریہیھتےسیجیکچےنلچیکآفازوہیتےہ

لس
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،سیدی،انباہرفؿ،امحد،انبہملس،اثتب،رضحترطمػےکفادل(دبعاہللنبا حنزر)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمفاسفسافرایخالتآےنیکرکاتہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمفاسفسافرایخالتآےنیکرکاتہ

جلس  :جلس اول

حسیث 897

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالنلک بً ًنزو ،ہظاو بً سٌس ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،حرضت زیسبً خالس جہىی
رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َي ٌِىٔی ابِ ًَ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ِّی ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َت َو َّؿأ َ َٓأ َ ِح َش ًَ ُو ُؿوئ َ ُط ث ُ َّه َػلَّی
ًَ َلا ٔ

ُف َل ُط َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَىِبٔطٔ
َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ََل َي ِش ُضو ٓ ٔيض ٔ َنا ُ ٔ َ

ادمحنبلبنح،دبعاکلملنبرمعف،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتزدینباخدلینہجریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسجےنوخبایھچرطحفوضایکافر دفرںیتعکاسرطحوضح ِر بلےکاسھتزپ۔ںی ہک

اؿںیمںیہکوھبؽہنوہیئوتاسےکاےلگانگہشخبدیاجےتںیہ
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاکلملنبرمعف،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتزدینباخدلینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمفاسفسافرایخالتآےنیکرکاتہ

جلس  :جلس اول

حسیث 898

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،زیس بً حباب ،مٌاویہ بً ػالح ،ربيٌہ بً یزیس ،ابوازریص ،حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىی
رضی اہلل ًيہ

ٔیص
يٌ َة بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َرب ٔ َ
یس ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِزر َ
رضم ٔ ِّی ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ٔم ًِ ََ َح ٕس
ا ِل َد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ ًِ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔی ِر ٕا ِل َح ِ َ
ل بٔ َ٘لِبٔطٔ َو َو ِجضٔطٔ ًَل َِيض ٔ َنا إ ٔ ََّل َو َج َب ِت َل ُط ا ِل َح َّي ُة
یَ َت َو َّؿأ ُ َٓ ُي ِح ٔش ًُ ا ِل ُو ُؿو َئ َوي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ُي ِ٘ب ٔ ُ
امثعؿ نبایبہبیش،زدی نب ةحب،اعمفہی نباصحل،رہعیب نبسیدی،اوبادرسی،رضحتہبقع نباعرم ینہجریضاہلل ہنع ےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ صخش ااسی ںیہن ےہ وج ایھچ رطح فوض رکے افر رھپ دف رںیتعک وضح ِر بل
افروپریوتہجےکاسھتزپےھافراسےکفاےطستنجفابجہنوہاجےئ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،رہعیبنبسیدی،اوبادرسی،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾہمقلدےنیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾہمقلدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 899

راوی  :محنس بً ًَلء ،سلامیٌ بً ًبسالزحنً ،مزواٌ بً مٌاویہ ،یحٌی  ،حرضت مشور بً یزیس مالکی رضی اہلل ًيہ

ئ َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ َی ِحٌَی ا ِلکَاصٔل ٔ ِّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
یس اْلِ َ َسس ِّٔی ا ِل َنالٔک ٔ ِّی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َی ِحٌَی َو ُربَّ َنا َٗا َل َطض ٔ ِس ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
ا ِل ُن َش َّورٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِ ُ
رقَ ِ ُظ َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُج ْل یَا َر ُسو َل اہللٔ َت َز َِ ٛت آیَ َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل
رقَ فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓت َ َر َک َط ِيئّا ل َِه َي ِ َ
َ
َّ
يضا َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َل ُِ ٛي ُت َ ُ َرا َصا نُ ٔش َد ِت و َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ َٗا َل َح َّسثَىٔی
َِک َتي ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه صََل ََذ َ ِ
یس اْلِ َ َسس ُّٔی ا ِل َنالٔک ٔ ُّی
یَ ِحٌَی بِ ًُ َٛثٔیر ٕاْلِ َ ِزز ٔ ُّی َٗا َل َح َّسثَ َيا ا ِل ُن َش َّو ُر بِ ًُ یَز ٔ َ

دمحم نب العء ،امیلسؿ نب دبعارلنمح ،رمفاؿ نب اعمفہی ،ییحی ،رضحت وسمر نب سیدی امیکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن زپےنھ ںیم د آایت وھچڑ دںیسپ (امنز
ےکدعب)اکیصخشوبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپےنالفںالفںآایتوھچڑدیںیہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای وت ےن ےھجم فہ آایت اید ویکں ہن دالدںی امیلسؿ ےن اینپ دحثی ںیم اس صخش اک ہی وقؽ یھب لقن ایک ےہ ہک ںیم اھجمس ہی
آایتوسنمخوہیئگںیہ
رافی  :دمحمنبالعء،امیلسؿنبدبعارلنمح،رمفاؿنباعمفہی،ییحی،رضحتوسمرنبسیدیامیکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾہمقلدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 900

راوی  :یزیس بً محنس زمظقی ،ہظاو بً اسنٌيل ،محنس بً طٌيب ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ِّ
ئ بِ ًٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َّ َّ
َّ
َرقََ ٓ َٔيضا َٓلُب ٔ َص ًَل َِيطٔ َٓ َل َّنا
َزبِز ٕ ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َػلی َػ ََل ّة ٓ َ َ
ک
ْص َٖ َٗا َل ْٔلُب َ ٕٓی ََ َػ َّل ِي َت َم ٌَ َيا َٗا َل َن ٌَ ِه َٗا َل ٓ ََنا َم َي ٌَ َ
ا ِن َ َ

سیدی نب دمحمدیقشم ،اشہؾ نب اامسلیع ،دمحم نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناکیامنززپیھ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیمرقات یکوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس زپےتھ وھبؽےئگبج
امنزےسافرغوہےئوتایبنبع ،ےسدرایتفرفامایایکمتےنامہرےاسھتامنززپیھیھت؟اوھنںےناہکاہں!اسرپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایبترھپمتےناتبایویکںںیہن
رافی  :سیدینبدمحمدیقشم،اشہؾنبالیعمس،دمحمنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾوکاتبےنیکاممتعن
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾوکاتبےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 901

راوی ً :بسالوہاب ،بً ىحسہ ،محنس بً یوسٕ ،یوىص ،بً ابی اسح ،ٙحرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

ف َیاب ٔ ُّی ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ََبٔی إ ٔ ِس َح َََ ًِ ًَ ٙبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙا ِل َحار ٔٔث
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
اب بِ ًُ ى َ ِح َس َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یُو ُس َ
ٕ ا ِل ٔ ِ

ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه یَا ًَل ٔ ُّی ََل َا ِٔ َتحِ ًَل َی ِاْل ٔ َماو ٔ فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ََبُو إ ٔ ِس َح َ ٙل َِه َي ِش َن ٍِ ٔم ًِ ا ِل َحار ٔٔث إ ٔ ََّل ََ ِر َب ٌَ َة ََ َحاز ٔ َ
یث ل َِي َص َص َذا ٔم ِي َضا

دبعاولاہب،نبدجنہ،دمحمنبویفس،ویسن،نبایبااحسؼ،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اے یلع ریض اہللہنع! اامؾ وک امنز ںیم(اس یکیطلغ) ہن اتب اوبداؤد رفامےت ںیہہک اوبااحسؼ ےن احرث ےس رصػ
اچردحںیثیینسںیہافرہیدحثیاؿںیمےسںیہنےہ(ینعیہیدحثیعطقنمےہافراناقِلبادتسالؽےہ )
رافی  :دبعاولاہب،نبدجنہ،دمحمنبویفس،ویسن،نبایباقحس،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیما ِدرھاُدرھدانھکی
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیما ِدرھاُدرھدانھکی

جلس  :جلس اول

حسیث 902

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،ابواَلحوؾ ،سٌيسبً مشيب ،حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ

ؾ یُ َح ِّسث ُ َيا فٔی
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا اْلِ َ ِح َو ٔ
َم ِحل ٔ ٔص َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب َٗا َل َٗا َل ََبُو ذ ٓ َٕر َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َیزَا ُل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل ُم ِ٘ب ٔ َّل ًَل َی

ْص َٖ ًَ ِيطُ
ا ِل ٌَ ِبسٔ َوص َُو فٔی َػ ََلت ٔطٔ َما ل َِه یَ ِل َتٔ ِٔت َٓإٔذَا ا ِل َتٔ ََت ا ِن َ َ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوباالوحص ،دیعسنب بیسم ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجدنبہامنزیکاحتلںیموہاتےہوتاہللاعتیلاسیک رطػلسلسموتمہجراتہےہبجکتوت
اسیکرطػےسوتہجاٹہاتیلےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوباالوحص،دیعسنببیسم،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیما ِدرھاُدرھدانھکی

جلس  :جلس اول

حسیث 903

راوی  :مشسز ،ابواحوؾ ،اطٌث ،بً سليه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ًِ اْلِ َ ِط ٌَثٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َم ِ ُ
ت ال َّز ُج ٔل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل إٔىَّنا ص َُو ا ِخت ََٔل ْض َی ِد َتل ٔ ُش ُط َّ
َٗال َِت َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِلتَٔٔا ٔ
الظ ِي َلا ٌُ
َ
ٔم ًِ َػ ََلة ٔا ِل ٌَ ِب ٔس
دسمد ،اوباوحص ،اثعش ،نب میلس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےساحتلامنزںیماِدرھاُدرھدےنھکیےکقلعتمدرایتفایک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیدنبہہکامنزںیمےساطیشؿاک
اُکچےلاجاتےہ
رافی  :دسمد،اوباوحص،اثعش،نبمیلس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکرپدجسہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
انکرپدجسہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 904

ًيسی بً مٌنز ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ
راوی  :مومل بً ٓـلٰ ،

ل بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل َح َّسثَ َيا ً َٔيسی ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
ض َٗا َل ََبُو ًَل ٔ ٕٓی َص َذا
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُرئ َٔی ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ َو ًَل َی ََ ِرىَبَتٔطٔ ََثَزُ كٔی ٕن ٔم ًِ َػ ََلة ٕ َػ ََّلصَا بٔال َّيا ٔ

ا ِل َحس ُ
رقَِ ُظ ََبُو َزا ُو َز فٔی ا ِل ٌَزِ َؿ ٔة الزَّابٔ ٌَةٔ
ٔیث ل َِه َي ِ َ
وملمنبلضفٰ،یسیعنبرمعم،ییحینبایبریثک،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنولوگںوکامنززپاھیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاشیپینافرانکرپیٹماکاشنؿداھکیایگ اوبیلعےناہکےہاوبداؤدےن
بجوچیھترمہبتہیاتکبزپیھوتاسدحثیوکںیہنزپاھ
رافی  :وملمنبلضفٰ،یسیعنبرمعم،ییحینبایبریثک،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمیسکرطػدانھکی
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمیسکرطػدانھکی

جلس  :جلس اول

حسیث 905

راوی  :مشسز ،ابومٌاویہً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،اًنع ،حرضت جابزبً سنزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َو َص َذا َحسٔی ُثطُ َوص َُو ََ َت ُّه ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ
ط َٓ َة َّ
اللائٔ ِّی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ َٗا َل َز َخ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ا ِل ُن َشي َّٔب بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ َتنٔ ٔيه بِ ًٔ َ َ
الشنا ٔ َّ
َّ
وٌ
ال َي ِظ َد ُؼ َ
اسا ي َُؼ ُّل َ
َفََی ٓ ٔيطٔ ى َ ّ
ئ ث ُ َّه اا َٔ َ٘ا َٓ َ٘ا َل َل َي ِي َتض ٔی َ َّن رٔ َج ْ
وٌ َرآ ٔعٔی ََیِسٔیض ٔ ِه إلٔ َی َّ َ
َو َسل َه ا ِل َن ِشحٔ َس َ َ
ََبِ َؼ َارص ُِه إلٔ َی َّ
ئ َٗا َل ُم َش َّس ْز فٔی الؼَّ ََلة ََٔ ِو ََل َت ِز ٔج ٍُ إٔل َِيض ٔ ِه ََبِ َؼا ُرصُ ِه
الش َنا ٔ
دسمد،اوباعمفہی،امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسدجسمںیمرشتفیالےئ داھکیہکولگاحتلِامنزںیماےنپاہھتآامسؿیکرطػااھٹرکداعرکرےہںیہآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رف امای وج ولگ اینپ آوھکنں ےس آامسؿ یک رطػ دےتھکی ںیہ اچےیہ ہک فہ اس ےس ابز آاجںیئ ںیہک ااسی ہن وہ ہک اؿ یک انیبیئ
اجیترےہ
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمیسکرطػدانھکی

جلس  :جلس اول

حسیث 906

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٌيس ،ابورعوبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ََ ٌَّ ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َح َّسثَ ُض ِه َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َ ُ
وٌ ََبِ َؼ َارص ُِه فٔی َػ ََلت ٔض ٔ ِه ٓ ِ
ک ََ ِو َل ُت ِد َلًََّٔ
ک َٓ َ٘ا َل َل َي ِي َت ُضًَّ ًَ ًِ ذَل ٔ َ
َاط َت َّس َٗ ِولُ ُط فٔی ذَل ٔ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما بَا ُل ََٗ َِواو ٕ یَ ِز َٓ ٌُ َ

ارص ُِه
ََ ِب َؼ ُ

دسمد ،ییحی ،دیعس ،اوبرعفہب ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایولوگںوک ایک وہایگےہہکفہامنز ںیماگنںیہآامسؿیک رطػااھٹےتںیہ رھپ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن یتخس ےسرفامایاس
ےسابزآاجںیئفرہناؿیکاگنںیہاکچیلاجںیئیگ
رافی  :دسمد،ییحی،دیعس،اوبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمیسکرطػدانھکی

جلس  :جلس اول

حسیث 907

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
يؼ ٕة ل ََضا ََ ًِ ََل ْو َٓ َ٘ا َل َط َِ َل ِتىٔی ََ ًِ ََل ُو َص ٔذظ ٔاذِ َصبُوا ب ٔ َضا إلٔ َی ََبٔی َج ِض ٕه َوَِتُونٔی بٔأَىِب ٔ َحاى ٔ َّيتٔطٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َخنٔ َ
امثع ؿ نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکی ایسی اچدر ںیم امنز زپیھ سج ںیم ھچک شقن ف اگنر ےنب وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وقنش ےن ےھجم
وغشمؽرکایل اساچدروکا وبمہجےکاپسےلاجؤافراس ےساساکلبمکےلآؤ(ہیاچدراوبمہجےنآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس وک
وطبرہفحتشیپیکیھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمیسکرطػدانھکی

جلس  :جلس اول

حسیث 908

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذً ،بسالزحنً ،ابً ابی زىاز ،ہظاو ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی الزِّىَاز ٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت صٔظَ ا ّما یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔيطٔ
ِرکز ٔ ِّی
َکزٔیًّا ک َ َ
اٌ ْٔلَبٔی َج ِض ٕه َٓ٘ٔي َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ا ِل َدنٔ َ
ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َوََ َخ َذ ُ ِ
يؼ ُة کَاى َ ِت َخی ِ ّرا ٔم ًِ ال ُ ِ

دیبعاہللنباعمذ،دبعارلنمح ،انبایبزاند،اشہؾ،رضحت اعہشئریضاہللاہنع ےسیہیرفاتیویںیھبرمفیےہہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رکفاتسؿیک ینب وہیئ اوبمہجیک اکی اچدر یل یھتولوگں ےن رعض ایک ای روسؽاہلل! یلص اہلل ہیلعفآہل فملس فہ اچدر
اسےسرتہبیھت
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دبعارلنمح،انبایبزاند،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیما ِدرھاُدرھدےنھکییکااجزت
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیما ِدرھاُدرھدےنھکییکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 909

راوی  :ربيٍ ،بً ىآٍ ،مٌاویہ ابً سَلو ،زیس ،حرضت سہل بً حيوليہ

َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاؤیَ ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ َس ََّلو ٕ ًَ ًِ َزیِ ٕس ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا َس ََّلو ٕ َٗا َل َح َّسثَىٔی َّ
الشلُول ٔ ُّی ص َُو ََبُو َِ ٛبظَ َة

الؼ ِبحٔ َٓ َح ٌَ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َوص َُو
ًَ ًِ َس ِض ٔل ابِ ًٔ ا ِل َح ِيوَ ل ٔ َّيةٔ َٗا َل ثُو َِّب بٔالؼَّ ََلة ٔ َي ٌِىٔی َػ ََل َة ُّ
الظ ٌِ ٔب ٔم ًِ َّ
اٌ ََ ِر َس َل َٓار ّٔسا إلٔ َی ِّ
َی ِل َت ٔٔ ُت إلٔ َی ِّ
َح ُض
الظ ٌِ ٔب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوک َ َ
الل ِي ٔل َی ِ ُ
رعیب نب انعف ،اعمفہی انب السؾ ،زدی ،رضحت لہس نب ہیلظنح ےس رفاتی ےہ ہک امنز حبص یک ریبکت وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امنززپےتھاجےتےھتافراھگیٹیک رطػدےتھکیاجےتےھتاوبداؤدرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساھگیٹیکرطػ
ابہگنینےکےیلاکیوساراجیھباھت
رافی  :رعیب،نبانعف،اعمفہیانبالسؾ،زدی،رضحتلہسنبہیلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیموکیئاکؾرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموکیئاکؾرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 910

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،امز ،بً ًبساہلل بً زبیر ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
اٌ ي َُؼل ِّی َوص َُو َحا ٔم ْل َ ُ َما َم َة ب ٔ ِي َت َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓإٔذَا َس َح َس َو َؿ ٌَ َضا
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

َوإٔذَا َٗ َاو َح َنل ََضا
یبنعق ،امکل ،اعرم ،نب دبعاہلل نب زریب ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز
زپےتھےھتافراینپتخلِرگجزبنییکیٹیباامہموکااھٹےئوہےئ وہےتےھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہرکےتوتاسوکاھٹب
دےتیافربجڑھکےوہےتاسوکرھپااھٹےتیل
رافی  :یبنعق،امکل،اعرم،نبدبعاہللنبزریب،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموکیئاکؾرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 911

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُسل َِي ٕه الزُّ َرق ٔ ِّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا َٗ َتا َز َة
ؾ بِ ًٔ
ل َ ُ َما َم َة ب ٔ ِي َت ََبٔی ا ِل ٌَا ٔ
خ َد ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِحنٔ ُ
َي ُ٘و ُل بَ ِي َيا ى َ ِح ًُ فٔی ا ِل َن ِشح ٔ ٔس ُجلُ ْ
وض َ َ
ال َّزبٔي ٍٔ َوَ ُ ُّم َضا َزیِ َي ُب ب ٔ ِي ُت َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوه ٔ َی َػب ٔ َّي ْة یَ ِحنٔلُ َضا ًَل َی ًَاأ٘ٔطٔ ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ک ب ٔ َضا
ل ذَل ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوه ٔ َی ًَل َی ًَاأ٘ٔطٔ َي َـ ٌُ َضا إٔذَا َر ََ ٍَ ٛو ُئٌي ُسصَا إٔذَا َٗ َاو َحًَّی َٗ َضی َػ ََل َت ُط َئ ٌَِ ُ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگدجسمںیمےھٹیبوہےئےھتآپیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اامہم تنب ایب ااعلص وک ااھٹےئ وہےئ ےھت وج آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصزبحادیزتنییکیٹیبںیھتافرفہاسفتقیچبںیھتفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکدنےھرپوسار
ںیھتایساحؽںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنز زپیھبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایکوتاؿوکاھٹبدایافربج
ڑھکےوہےئوترھپااھٹایلامنزےکمتخوہےنکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااسییہرکےترےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموکیئاکؾرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 912

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،مِخمہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

ِخ َم َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُسل َِي ٕه الزُّ َرق ٔ ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َم ِ َ
اؾ ًَل َی ًُيُ٘ٔطٔ َٓإٔذَا
ض َوَ ُ َما َم ُة ب ٔ ِي ُت ََبٔی ا ِل ٌَ ٔ
َٗ َتا َز َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ُ٘و ُل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی لٔل َّيا ٔ
ِخ َم ُة ٔم ًِ ََبٔيطٔ إ ٔ ََّل َحسٔی ّثا َواح ّٔسا
َس َح َس َو َؿ ٌَ َضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َول َِه َي ِش َن ٍِ َم ِ َ

دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رخمہم ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک اس
احؽ ںیم امنز زپاھےت وہےئداھکی ےہہک اامہم تنب ایب ااعلصآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اکدنےھ رپ وساروہںیت بجآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہرکےتاؿوکاھٹبدےتی اوبداؤدےتہکںیہہکرخمہمےناےنپفادلےسرصػاکیدحثیینسےہ(افرہی
دحثیفہںیہنےہذٰہلاہیدحثیرملسےہ
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رخمہم،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموکیئاکؾرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 913

راوی  :یحٌی بً خلًٕ ،بساَلًلی ،محنس بً اسح ،ٙسٌيس ،بً ابی سٌيس ،حرضت ابوٗتازہ

َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََب ٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو

بِ ًٔ ُسل َِي ٕه الزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة َػاح ٔٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل بَ ِي َي َنا ى َ ِح ًُ ى َ ِي َت ٔوزُ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اؾ ب ٔ ِي ُت ابِ َيتٔطٔ ًَل َی
خ َد إ ٔ َل ِي َيا َوَ ُ َما َم ُة ب ٔ ِي ُت ََبٔی ا ِل ٌَ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لٔلؼَّ ََلة ٔفٔی ُّ
الو ِضز ََٔ ِو ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َو َٗ ِس َز ًَا ُظ ب ٔ ََل ْل لٔلؼَّ ََلة ٔ إٔذِ َ َ
ًُيُ٘ٔطٔ َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ُم َؼ ََّل ُظ َوٗ ُِن َيا َخ ِل َٔ ُط َوه ٔ َی فٔی َمکَاى ٔ َضا َّال ٔذی ه ٔ َی ٓ ٔيطٔ َٗا َل َٓ َٜب َّ َر َٓ َٜبَّرِىَا َٗا َل
َّ
َّ
ُ
َ
َّ َ
َّ َ
َفَْ ٔم ًِ ُس ُحوزٔظ ٔ ث ُ َّه
َحًی إٔذَا َ َرا َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ ٌِ َی ِز ََ َ ٍَ ٛخ َذصَا ٓ ََو َؿ ٌَ َضا ث َّه َر ََ ٍَ ٛو َس َح َس َحًی إٔذَا َ َ
َّ
َ
َفَْ ٔم ًِ
َف َّزصَا فٔی َمکَاى ٔ َضا ٓ ََنا َزا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِؼ َي ٍُ ب ٔ َضا ذَل ٔ َ
ک فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة َحًی َ َ
َٗ َاو َ َخ َذصَا َ َ
َػ ََلتٔطٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

ییحی نب فلخ ،دبعاالیلع ،دمحم نب ااحسؼ  ،دیعس ،نب ایب دیعس ،رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ رہظ ای رصع یکامنز ےک ےئلآپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملساکااظتنررکرےہےھتافرالبؽریض اہللہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنز ےکےئلالب ےکچ ےھتاےنت ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکونایساامہمتنبایبااعلصریضاہلل
ہنع آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاکدنےھرپوسارںیھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اینپاجےئ امنز رپڑھکے وہےئ افر مہآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپڑھکےوہےئگنکیلاامہمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکدنےھیہرپرںیہاسےکدعبآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےن ریبکت یہکوت مہےن یھب ریبکتیہک بجآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنروکعںیماجاناچاہوتاامہموکااتررکےچین
اھٹب دای اس ےک دعب روکع ایک افر دجسہ ایک بج دجسہ ےس افرغ وہ رک ڑھکے وہےئ وت اامہم وک رھپ ےس ااھٹ رک اکدنےھ رپ اھٹبایل افر رہ
رتعکںیمااسییہرکےترےہاہیںکتہکامنزےسافرغوہےئگ
رافی  :ییحینبفلخ،دبعاالیلع،دمحمنباقحس،دیعس،نبایبدیعس،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموکیئاکؾرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 914

راوی  :مشله بً ابزاہيهً ،لی بً مبارک ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ َؿ ِن َـ ٔه بِ ًٔ َج ِو ٕ
َّ
َّ
رق َب
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِٗ ُتلُوا اْلِ َ ِس َو َزیِ ًٔ فٔی الؼَّ ََلة ٔا ِل َح َّي َة َوا ِل ٌَ ِ َ
ملسم نب اربامیہ ،یلع نب ابمرک ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنرفامایدفاکیلزیچفںوکامنزںیمامرڈاولینعیاسپنافروھچبوک
رافی  :ملسمنباربامیہ،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموکیئاکؾرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 915

راوی  :احنس بً حيبل ،مشسز ،بْش ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َو ُم َش َّس ْز َو َص َذا َل ِٔ ُو ُط َٗا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ْ
ْش َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا بُزِ ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
اب ًَل َِيطٔ ُم ِِل ََْٓ ٙحٔئ ُِت
الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََ ِح َن ُس ي َُؼل ِّی َوا ِل َب ُ

َّ
اٌ فٔی ا ِل٘ ٔ ِب َلةٔ
اب ک َ َ
ٓ ِ
ََک ََ ٌَّ ا ِل َب َ
َاس َت ِٔ َت ِح ُت َٗا َل ََ ِح َن ُس ٓ ََن َشی َٓ َٔ َتحَ لٔی ث ُ َّه َر َج ٍَ إلٔ َی ُم َؼَل ُظ َوذ َ َ

ادمحنبلبنح،دسمد،رشب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھرےہےھتافر
درفازہ دنب اھت ںیم آیئ افر درفازہ وھکےنل ےک ےئل اہک سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (اینپ ہگج ےس) ےلچ افر درفازہ وھکؽ دای افر
اینپ پ یل رپ فاسپ ولٹ ےئگ (ینعی امنز ںیم وغشمؽ وہ ےئگ) افر درفازہ ہلبق یک رطػ اھت امنز ںیم وبتق رضفرت دقبر رضفرت
وھتڑااسانلچاجزئےہ
رافی  :ادمحنبلبنح،دسمد،رشب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمالسؾاکوجابدانی
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 916

راوی  :محنس بً ًبساہلل بً ىنیر ،ابً ٓـيل ،اًنع ،ابزاہيه ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ى َُنی ِر ٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا َل َُّ ٛيا نُ َش ِّل ُه
ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓیَرُ ُّز ًَ َل ِي َيا َٓ َل َّنا َر َج ٌِ َيا ٔم ًِ ً ٔ ِي ٔس ال َّي َحا ٔش ِّی َس َّل ِن َيا ًَل َِيطٔ َٓل َِه یَزُ َّز

ًَ َل ِي َيا َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ فٔی الؼَّ ََلة ٔل َُظ ِِ َّل
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،انب لیضف ،اشمع ،اربامیہ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس وک احتل امنز ںیم السؾ ایک رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک السؾ اک وجاب دای رکےت ےھت بج مہ
(اشہِہشبح)اجنیشےکاپسےس ولٹرکآےئوتمہےن(صحومعمؽ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾایک نکیلآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناساکوجابںیہندای(امنزےکدعب)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامنزںیماکیلغشوہاتےہ(افرالسؾ
اسںیمامعنوہاتےہ)
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبلیضف،اشمع،اربامیہ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 917

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،اباًٌ ،اػه ،ابووائل ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

ِ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسثَ َيا ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اػ ْه ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا َل َُّ ٛيا نُ َش ِّل ُه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َوىَأ ُمزُ
ب ٔ َحا َجت ٔ َيا َٓ َ٘ ٔس ِم ُت ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََش َّل ِن ُت ًَل َِيطٔ َٓل َِه َیزُ َّز ًَل َ َّی َّ
الش ََل َو َٓأ َ َخ َذنٔی َما
َٗ ُس َو َو َما َح ُس َث َٓ َل َّنا َٗ َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه الؼَّ ََل َة َٗا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ یُ ِحس ُٔث ٔم ًِ ََ ِمزٔظ ٔ َما َيظَ ا ُئ َوإ ٔ ٌَّ اہللَ
َّ
َ َ
َ
َف َّز ًَل َ َّی َّ
الش ََل َو
َج َّل َو ًَزَّ َٗ ِس َ ِح َس َث ٔم ًِ َ ِمزٔظ َٔ ٌِ ََل َتکَل ُنوا فٔی الؼَّ ََلة ٔ َ َ

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،اعمص ،اوبفالئ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ امنز ںیم السؾ ایک رکےت ےھت افر
رضفرتیکابںیتیھبرکایلرکےتےھت ںیم(ہشبحےس)آای آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزںیموغشمؽےھت ںیمےنالسؾ ایک
نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب ںیہن دای ےھجم یئن افر رپاین ابوتںیک رکف وہیئ بج آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
امنز زپھ ےکچ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل بج اچاتہ ےہاین مکح ااترات ےہ اب اہلل اعتیل اک این مکح ہی ےہ ہکامنز
ںیمابںیتہنایکرکف اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےالسؾاکوجابدای
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،اعمص،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزںیمالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 918

راوی  :یزیس بً خالس بً موہبٗ ،تيبہ بً سٌيس ،ليث ،بٜیر ،ىابل ،حرضت ػہيب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َو ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس ََ ٌَّ َّ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز
الل ِي َث َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ ًِ ىَاب ٔ ٕل َػاح ٔٔب ا ِل ٌَ َبا ٔ
َّ
َّ
َّ
َ
َف َّز إ ٔ َط َار ّة َٗا َل َو ََل ََ ًِل َُن ُط إ ٔ ََّل
ًَ ًِ ُػ َض ِيبٕ َى َّ ُط َٗا َل َم َز ِر ُت ب ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َوص َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََشل ِن ُت ًَل َِيطٔ َ َ
َٗا َل إ ٔ َط َار ّة بٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ َو َص َذا َلٔ ُِى َحسٔیثٔ ُٗت َ ِي َب َة
سیدی نب اخدل نب ومبہ ،ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ریکب ،انلب ،رضحت بیہص ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسےسسگراآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزںیموغشمؽےھت ںیمےنالسؾایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنایلگنےکااشرہےسالسؾاکوجابدای
رافی  :سیدینباخدلنبومبہ،ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،انلب،رضحتبیہصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 919

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،ابوزبیر ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا ََبُو الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ََ ِر َس َلىٔی ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
إلٔ َی بَىٔی ا ِل ُن ِؼ َلل ََٔٓ ٙأ َ َت ِي ُتطُ َوص َُو ي َُؼل ِّی ًَل َی َبٌٔیرٔظ ٔ َٓک َ َّل ِن ُت ُط َٓ َ٘ا َل لٔی ب ٔ َي ٔسظ ٔصَ ََ ٜذا ث ُ َّه ک َ َّل ِن ُتطُ َٓ َ٘ا َل لٔی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َص ََ ٜذا َوََىَا ََ ِس َن ٌُطُ
َي ِ ُ
ِ
ک إ ٔ ََّل ََنِّی ُِ ٛي ُت َ ُ َػل ِّی
ُک َٓإٔى َّ ُط ل َِه یَ ِن َي ٌِىٔی ََ ٌِ َُک َ ِّل َن َ
َفَْ َٗا َل َما ٓ ٌََل َِت فٔی َّال ٔذی ََ ِر َس ِلت َ
َ
رقَ َویُو ٔم ُئ ب ٔ َزَ ٔسطٔ َٓ َل َّنا َ َ

دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ینب قلطصم
ےکاپساجیھببجںیمفاسپآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپافٹنرپےھٹیبوہےئامنززپھرےہےھتںیمےنآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس ابت ینہک اچیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اہھت ےس ااشرہ ایک افر نس راہ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رقآؿزپھرےہےھتافررسےسااشرہرکرےہےھتبجآپیلص اہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےنوپاھچ متےناسابرےںیم ایکایکسجےک ےیل ںیمےنمتوک اجیھباھت افرںیم ےنمتےس اس ےئلوگتفگ ںیہنیکہکںیمامنز
زپھراہاھت

رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 920

راوی  :حشین بً ًيسی ،جٌف ،بً ًوٌ ،ہظاو ،بً سٌس ،ىآٍ

اسانٔی َّ
ف بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسثَ َيا ىَآ ٔ ٍْ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ً َٔيسی ا ِل ُ َ
السا ٔم َِان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ِخ َ ُّ
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی ٗ َُبا َئ ي َُؼل ِّی ٓ ٔيطٔ َٗا َل َٓ َحائ َ ِت ُط اْلِ َ ِن َؼا ُر
َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًُ َن َز َي ُ٘و ُل َ َ

وٌ
ٕ َرََیِ َت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیزُ ُّز ًَل َِيض ٔ ِه ح ٔی َن کَاى ُوا ي َُش ِّل ُن َ
ٓ ََش َّل ُنوا ًَل َِيطٔ َوص َُو ي َُؼل ِّی َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت لٔب ٔ ََل ٕل َِ ٛي َ
ف بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ َُ َّٔ ٛط َو َج ٌَ َل بَ ِل َي ُط ََ ِس َٔ َل َو َج ٌَ َل هَ ِض َز ُظ إلٔ َی ٓ َِو ٕٚ
ًَل َِيطٔ َوص َُو ي َُؼل ِّی َٗا َل َي ُ٘و ُل َص ََ ٜذا َو َب َش َم ََّٔ ٛطُ َو َب َش َم َج ٌِ َ ُ
نیسح نبیسیع ،رفعج ،نب وعؿ ،اشہؾ ،نب دعس ،انعف ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن دبعاہللنبرمع ریض اہللہنع ےس انس ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمابقءںیمامنززپےنھےکےئلرشتفیےلےئگ ااصنرآےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزیک
احتلںیمالسؾایک ںیمےنالبؽےسوپاھچ ہکاحتلامنزںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیکالسؾاکوجابدےتی ےھت؟اوھنں
ےناہکاسرطح!افررفعجنبوعؿےنالتبایاسرطحہکاہھتوکالیھپایافریلیھتہےچینیکاجبنیکافرتشپیکرطػ
رافی  :نیسحنبیسیع،رفعج،نبوعؿ،اشہؾ،نبدعس،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 921

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ ،ابی مالک ،ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

َّ
َّ
َغ َار فٔی َػ ََلة ٕ َو ََل َا ِشل ٔ ٕيه َٗا َل ََ ِح َن ُس َي ٌِىٔی ٓ ٔ َامی ََ َری ََ ٌِ ََل ُا َش ِّل َه َو ََل ي َُش َّل َه
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ََل ٔ َ
اک
ل بٔ َؼ ََلتٔطٔ َٓ َي ِي َ ٔ
ًَل َِي َ
ک َو ُي َِز ُِّر ال َّز ُج ُ
ْص ُٖ َوص َُو ٓ َٔيضا َط ٌّ
ادمحنبلبنح،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ایب امکل،ایب احزؾ،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفام ایہکامنز ںیم ہن رغار وہان اچےیہ افر ہن السؾ ،اامؾ ادمح ےن اہکہک اس اک ی بل ہی ےہ ہک امنز ںیم ہن وت
یسکوکالسؾرکےافرہنوکیئدفرساےھجتالسؾ رکےافر رغاریناٰولصلة اکی بلہی ےہہکامنز ےسافرغ وہایسی احتلںیم ہکاس
ےکدؽںیمہبشابیقرےہہکاسےنینتکراعکتزپیھںیہ
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ایبامکل،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 922

راوی  :محنس بً ًَلء ،مٌاویہ بً ہظاو ،سٔياٌ ،ابومالک ،ابوحازو ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ََبٔی َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َ ُ َرا ُظ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ ََ ِخب َ َرىَا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َغ َار فٔی َا ِشل ٔ ٕيه َو ََل َػ ََلة ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ابِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَل َی َلٔ ِٔى ابِ ًٔ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َول َِه َی ِزٓ ٌَِ ُط
َرٓ ٌََ ُط َٗا َل ََل ٔ َ
دمحم نب العء ،اعمفہی نب اشہؾ ،ایفسؿ ،اوبامکل ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایرغارںیہنوہاناچےیہالسؾںیمافرہنامنزںیم اوبداؤدےناہکہکانبلیضفےندبعارلنٰمحدہمییکرفاتیوک
ایبؿایکنکیلاسوکرموفعںیہنایک
رافی  :دمحمنبالعء،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،اوبامکل،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمکنیھچاکوجابدانیاجزئںیہنےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمکنیھچاکوجابدانیاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 923

راوی  :مشسز ،یحٌی ً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،اسنٌيل بً ابزاہيه ،ححاد ،ػواٖ ،یحٌی بً ابی ٛثٰیرہَلل بً ابی مينوىہ،
ًلاء بً يشار ،حرضت مٌاویہ بً حٜه ُسلَِم رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ َححَّا ٕد الؼَّ َّو ٔ
اٖ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ح و َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ

َِم َٗا َل َػ َّل ِي ُت
الشل ٔ ِّ
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ ََبٔی َم ِي ُنوى َ َة ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ُّ
َف َمانٔی ا ِل َ٘ ِو ُو بٔأَبِ َؼارٔص ِٔه َٓ ُ٘ل ُِت
َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٌََ َل َص َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ َٓ ُ٘ل ُِت َی ِز َح ُن َ
ک اہللُ َ َ
وٌ بٔأَیِسٔیض ٔ ِه ًَل َی ََ ِٓ َداذٔص ِٔه ٓ ٌََ َزٓ ُِت ََى َّ ُض ِه ي َُؼ ِّن ُتونٔی َٓ َ٘ا َل ًُ ِث َنا ٌُ َٓ َل َّنا
وٌ إلٔ َ َّی َٓ َح ٌَلُوا َي ِ ٔ
رضب ُ َ
َواثُک ِ َل َ ُ ِّم َيا ُظ َما َطأِىُِ ُٜه َت ِي ُوزُ َ
َ
َّ
َّ
َضبَىٔی َو ََل ََ ٛض َزنٔی َو ََل َس َّبىٔی
َرََیِ ُت ُض ِه ي َُش ُِّ ٜتونٔی َل ٜٔىِّی َسُّ َٜت َٗا َل َٓ َل َّنا َػلی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔأبٔی َوَُم ِّی َما َ َ
رقآ ٌٔ ََ ِو ََ ٛنا َٗا َل
ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔالؼَّ ََل َة ََل یَ ٔح ُّل ٓ َٔيضا َط ِي ْئ ٔم ًِ َ َلَکو ٔ ال َّيا ٔ
رقائ َ ُة ا ِل ُ ِ
ض َص َذا إٔى َّ َنا ص َُو ال َّت ِشبٔي ُح َوال َّتِٜبٔیرُ َو ٔ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إٔىَّا َٗ ِو ْو َحس ُ
ٔیث ًَ ِض ٕس ب ٔ َحاصٔل ٔ َّي ٕة َو َٗ ِس َجائ َ َيا اہللُ ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َو ٔم َّيا
ِ
َاک َط ِي ْئ َیحٔ ُسوى َ ُط فٔی ُػ ُسورٔص ِٔه ٓ َََل َي ُؼ ُّسص ُِه
وٌ َٗا َل ذ َ
ال یَ َت َلیَّرُ َ
وٌ ا ِلُٜض َ
ال َیأِتُ َ
َّاٌ َٗا َل ٓ َََل َتأت ٔض ٔ ِه َٗا َل ُٗل ُِت َو ٔم َّيا رٔ َج ْ
رٔ َج ْ
ئ َید ُُّم ٓ ََن ًِ َوآ َََ ٙخ َّلطُ ٓ ََذا َک َٗا َل ُٗل ُِت َجارٔ َی ْة لٔی کَاى َ ِت َتزِع َی
اٌ ى َ ٔي ٌّی ٔم ًِ اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
وٌ َٗا َل ک َ َ
ال َید ُُّل َ
ُٗل ُِت َو ٔم َّيا رٔ َج ْ
ت ٗ ٔ َب َل َُحُ ٕس َوا ِل َح َّواى ٔ َّي ٔة إٔذِ اكَّل ٌَِ ُت ًَل َِي َضا ا ِّك ََل ًَ ّة َٓإٔذَا ِّ
ُُ َي ِ َامی ٕ
ٕ ََ ٛنا
آس ُ
الذئ ِ ُب َٗ ِس َذ َص َب بٔظَ اة ٕ ٔم ِي َضا َوََىَا ٔم ًِ بَىٔی آ َز َو َ
َاک ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت ََ َٓ ََل َ ُ ًِتٔ ُ٘ َضا َٗا َل ائِتٔىٔی ب ٔ َضا َٗا َل
وٌ َل ٜٔىِّی َػ َِٜٜت َُضا َػ َّّ ٜة ٓ ٌََو َُه ذ َ
َیأ ِ َس ُٔ َ
َٓحٔئِ ُت ُط ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َل ََیِ ًَ اہللُ َٗال َِت فٔی َّ
ئ َٗا َل َم ًِ ََىَا َٗال َِت ََى ِ َت َر ُسو ُل اہللٔ َٗا َل ََ ًِتٔ ِ٘ َضا َٓإٔى َّ َضا ُم ِؤ ٔم َي ْة
الش َنا ٔ

دسمد ،ییحی ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج ،وصاػ ،ییحی نب ایب کرالہؽ نب ایب ومیمہن ،اطعء نب اسیر ،رضحت اعمفہی
ُسل َ
م
(دفراؿ
نبمکح یریضاہللہنعےسرفاتیےہہک(اکیرمہبت)ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپیھ
ِ
(دفراؿامنزیہ)ریمحاکاہللہہکدایاسرپولگےھجموھگرےنےگل ںیمےناہکریتیامں
امنز)اکیصخشوککنیھچ آیئگافرںیمےن
ِ
ھجتوکرفےئںیھمتایکوہایگےہوجریمیرطػاسرطحےسدھکیرےہوہ؟(ےھجمامنزںیموگتفگرکاتدھکیرکوطبرہہیبنت)اینپراونں
رپ اہھت امرےن ےگل بت ںیم اھجمس ہک فہ ھجم وک اخومش رکاان اچےتہ ںیہ امثعؿ یک رفاتی ویں ےہ ہک بج ںیم ےن داھکی ہک فہ ھجم وک
اخومشوہےنوکہہکرےہںیہبتںیماخومشوہایگ بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھےکچوت دفاوہںآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس رپریمےامںابپ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہنھجموک امرا،ہنڈااٹن افر ہن رباالھباہک،سباانترفامایہکہیامنزےہاس
ت افر ِ
رقات رقآؿ وہیت ےہ افر سب! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس
ںیم وگتفگ رکاناجزئ ںیہن ےہ اس ںیم وت رصػ حیبست ،ر
ےسیتلمیتلجوکیئابترفامیئ یھت ںیمےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماینایناملسمؿوہاوہں افر اباہللےن
ںیمہ دنیاالسؾاطعرفامدایےہنکیلمہںیمےسھچکولگایھباکک ںںےکاپساجےتںیہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وت
تماجایرکںیمےن رعضایک مہںیمےسھچکوگشؿےتیل ںیہ آپےنرفامایہیضحماؿےکدولںاکفمہےہسپ (ہی وگشؿ)اؿوک
(اکؾ ےس) ہن رفےک (ینعی فہ اےنپ ارادہ رپ لمع رکںی) ںیم ےن اہک مہ ںیم ےس ھچک طخ ا( ےتچن (افر اس ےس اک لبق اک احؽ ولعمؾ

رکےت)ںیہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہاکییبنےھتوجطخا( ےتچنےھت(افراسےساک لبقاکاحؽولعمؾرکےتےھت
رگمہیملعاؿوکوطبرزجعمہاطعوہا اھت)سپسجاکطخاسےکوماقفےہفہدرتسوہاتکسےہ(افرہینکممںیہنےہویکہکنفہوتاکی
یبناکزجعمہاھت)اسےکدعبںیمےنرعضایکریمےاپساکیابدنیےھوجادحاہپڑافراقمؾوجاہینےکاپسرکبایںرچاایرکیتیھت
اکیدؿںیمفاہںاچنہپوتاسےناتبایہکاکیرکب یوکڑیھبایےلایگےہ آرخںیمیھبااسنؿاھتےھجمہصغآایگاسیجہکاےسیوماعقرپ
ولوگںوکآاجایرکاتےہسپںیمےناسوکاکییہرمہبتںیمدنھرکرھکدایریماہیلمعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرگاں
سگرا اس ےیل ںیم ےن رعض ایک ایک ںیم اس وک آزاد رک دفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس ریمے اپس ےل رک آ ںیم
اسوکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلایگ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اسےسوپاھچ  یااہکں؟ اسےنوجابدای
آامسؿ رپ! رھپآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ںیم وکؿ وہں؟ اس ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ ںیہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکآزادرکدےویکہکنہیومنمےہ
رافی  :دسمد ،ییحی ،امثعؿ نبایب ہبیش،الیعمسنباربامیہ،اجحج،وصاػ ،ییحینب ایب کرالہؽنبایبومیمہن،اطعء نباسیر،رضحت
سل َ
اعمفہینبمکح ُ میریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمکنیھچاکوجابدانیاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 924

راوی  :محنس بً یوى صً ،بسالنلک بً ًنزوٓ ،ليحہ َلل بً ًلی ًلاء بً يشار ،حرضت مٌاویہ بً حٜه سلِم رضی اہلل
ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشارٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یُوى َُص ال َّي َشائ ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ُٓل َِي ْح ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
الشل ٔ ِّ
َِم َٗا َل َل َّنا َٗ ٔس ِم ُت ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل ٔ ِن ُت َ ُ ُم ّورا ٔم ًِ َ ُ ُمورٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ
ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ُّ
ک اہللُ َٗا َل َٓب َ ِي َي َنا ََىَا َٗائ ْٔه
اٌ ٓ ٔ َامی ًَل ٔ ِن ُت ََ ٌِ َٗا َل لٔی إٔذَا ًَ َل ِش َت َٓا ِح َن ِس اہللَ َوإٔذَا ًَ َل َص ا ِل ٌَاكٔ ُص َٓ َحنٔ َس اہللَ َٓ ُ٘ ِل َی ِز َح ُن َ
َٓک َ َ
َف َمانٔی
َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی الؼَّ ََلة ٔ إٔذِ ًَ َل َص َر ُج ْل َٓ َحنٔ َس اہللَ َٓ ُ٘ل ُِت یَ ِز َح ُن َ
ک اہللُ َرآ ٔ ٌّا ب ٔ َضا َػ ِوت ٔی َ َ
وٌ إلٔ َ َّی بٔأ َ ًِی ُ ٕن ُطز ِ ٕر َٗا َل ٓ ََش َّب ُحوا َٓ َل َّنا َٗ َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
اض ب ٔأَبِ َؼارٔص ِٔه َحًَّی ا ِح َت َن َلىٔی ذَل ٔ َ
ک َٓ ُ٘ل ُِت َما َلِ ُٜه َت ِي ُوزُ َ
ال َّي ُ
َّ
َ
رعاب ٔ ُّی ٓ ََس ًَانٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل لٔی إٔى َّ َنا الؼَّ ََلةُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َم ًِ ا ِل ُن َتک َ ِّل ُه ٗٔي َل َص َذا اْلِ ِ َ

ک َطأِى َُک ٓ ََنا َرََیِ ُت ُم ٌَ ِّل ّنا َٗ ُّم ََ ِرٓ ََٔ ٙم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
رقآ ٌٔ َوذ ٔ ِ ٔ
َک اہللٔ َج َّل َو ًَزَّ َٓإٔذَا ُِ ٛي َت ٓ َٔيضا َٓل َِي ًِ ُٜذَل ٔ َ
رقائ َ ٔة ا ِل ُ ِ
لٔٔ َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دمحمنبویسن،دبعاکلمل نب رمعف،فلیحہالؽنب یلعاطعءنب اسیر،رضحت اعمفہینب مکح یملسریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہک بج
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایےھجماالسؾےکدااکحؾفآداباھکسےئےئگس ںیمےساکیہییھباھتہکبج
د
لج
لِلَّہہک اکی
کا ُ
ےھجتخئبکآےئوتاَ َم ُدِہللہہکافربجیسکدفرسےوککنیھچآےئافرفہادمحلہللےہکوتاسےکوجابںیم َ ْ رْ َمُ َ
دؿیکابتےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپھراہاھتاکیصخشوککنیھچآیئ،اسےنادمحلہللاہکوتںیم
د
لِلَّاہکاسرپولگےھجموھگرےنےگلہیابتےھجمربییگلںیمےن(امنزیہںیم)اہکآرخایکابتوہیئوجےھجماس
کا ُ
ےنزفرےس َ ْ رْ َمُ َ
دفراؿامنزوگتفگرکراہوہں)اوھنںےناحبسؿاہللاہک(ینعیےھجمااشرہےساھجمسایہکامنزںیم
رطحدھکیرےہوہ؟(ہیدھکیرکہکںیم ِ
وگتفگ تم رکف) یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ےس افرغ وہےئگ وت وپاھچ (ہی امنز ںیم) وگتفگ رکےن فاال وکؿ اھت؟ ولوگں ےن
(ریمیرطػااشرہرکےک)اہکہکہیارعایب!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاےنپرقبیالبایافراہکہکامنزںیمرصػرقآؿ
یک رقات وہیت ےہ افر اہلل اک ذرک وہات ےہ سپ بج وت امنز ںیم وہ وت ےھجت یھب یہیرکان اچےیہ افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےسزایدہرہمابؿافرقفشمملعمیسکوکںیہناپای
رافی  :دمحمنبویسن،دبعاکلملنبرمعف،فلیحہالؽنبیلعاطعءنباسیر،رضحتاعمفہینبمکحیملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک

جلس  :جلس اول

حسیث 925

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،سلنہ ،حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل
رضم ٔ ِّی ًَ ًِ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ حُ ِحز ٕ َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َسل ََن َة ًَ ًِ حُ ِحز ََٕبٔی ا ِل ٌَ ِي َب ٔص ا ِل َح ِ َ
َّ
َّ
رقََ َو ََل َّ
الـا ِّلی َن َٗا َل آ ٔمی َن َو َر َٓ ٍَ ب ٔ َضا َػ ِو َتطُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا َ َ
دمحمنبریثک،ایفسؿ،ہملس،رضحتفالئنبرجُحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفالااضلنیلزپےتھ
وتدنلبآفازےسآنیمےتہک

رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،ہملس،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک

جلس  :جلس اول

حسیث 926

راوی  :مدلس بً خالس ،ابً ىنیرً ،لی بً ػالح ،سلنہ بً ٛہيل ،ححز ،بً ًيبص ،وائل بً ححز

َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َّ
الظٌٔیر ُّٔی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ى َُنی ِر ٕ َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ حُ ِحز ٔبِ ًٔ ًَ ِي َب ٕص ًَ ًِ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َح َض َز بٔآ ٔمی َن َو َس َّل َه ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ َحًَّی َرََیِ ُت
َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ حُ ِحز ََٕىَّطُ َػلَّی َخل َ
اق َخ ِّسظ ٔ
بَ َي َ

ع
دلخمنباخدل،انبریمن،یلعنباصحل،ہملسنبکہبل،رجح،نب بئِس،فالئنبرجحےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکےھچیپامنززپیھ آپےنزفرےسآنیمیہک(افرمتخامنزرپ)داںیئابںیئالسؾریھپا اہیںکتہکںیمےنآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکراسخریکدیفسیدیھکی

ع
رافی  :دلخمنباخدل،انبریمن،یلعنباصحل،ہملسنبکہبل،رجح،نب بئِس،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک

جلس  :جلس اول

حسیث 927

راوی  :نْص بً ًلی ،ػٔواٌ بً ًيسی ،بْش بً رآٍ ،ابوًبساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ْش بِ ًٔ َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ ابِ ًٔ ًَ ِّه ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرىَا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ً َٔيسی ًَ ًِ بٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
وب ًَل َِيض ٔ ِه َو ََل َّ
الـا ِّلی َن َٗا َل آ ٔمی َن َحًَّی َي ِش َن ٍَ َم ًِ َیلٔيطٔ ٔم ًِ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َت ََل َُی ِر ٔا ِل َن ِِ ُـ ٔ
کَ َ
الؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٔل

رصن نب یلع ،وفصاؿ نب یسیع ،رشب نب راعف ،اوبدبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسبجزپےتھوت(اسےکدعب)آنیمےتہک اہیںکتہکفصافؽےکزندکیفاےلولگ(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
آنیم)نسےتیل

رافی  :رصننبیلع،وفصاؿنبیسیع،رشبنبراعف،اوبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک

جلس  :جلس اول

حسیث 928

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،سِم ،ابوػالح سناٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ِم َم ِول َی ََبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح َّ
الش َّنا ٌٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُس َ ٕٓ
وب ًَل َِيض ٔ ِه َو ََل َّ
ُف َل ُط َما
َٗا َل إٔذَا َٗا َل ِاْل ٔ َم ُاو َُی ِر ٔا ِل َن ِِ ُـ ٔ
الـا ِّلی َن َٓ ُ٘ولُوا آ ٔمی َن َٓإٔى َّ ُط َم ًِ َوآ ََِ َٗ ٙولُ ُط َٗ ِو َل ا ِل َن ََلئ ٔ َٜةٔ ُ ٔ َ
َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَىِبٔطٔ

یبنعق ،امکل،یمس،اوباصحلامسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایبج
اام ؾفااضلنیلےہکوتمت وہک آنیم ویکہکنسج اکآنیم انہک رفوتشںےکآنیم ےنہک ےس لماجےئ اگاسےکےلھچپانگہ اعمػرکدےی
اجںیئےگ
رافی  :یبنعق،امکل،یمس،اوباصحلامسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک

جلس  :جلس اول

حسیث 929

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،سٌيس بً مشيب ،سلنہ بً ًبسالزحنً حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب َوََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ََى َّ ُض َنا ََ ِخب َ َرا ُظ ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
ُف َلطُ
ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إٔذَا ََ َّم ًَ ِاْل ٔ َم ُاو َٓأ ِّميُوا َٓإٔى َّ ُط َم ًِ َوآ َََ ٙتأ ٔمييُ ُط َتأ ٔمی َن ا ِل َن ََلئ ٔ َٔ ٜة ُ ٔ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل آ ٔمی َن
َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَىِبٔطٔ َٗا َل ابِ ًُ ٔط َض ٕ
اب َوک َ َ

یبنعق،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،ہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایبجاامؾآنیمےہکوتمتیھب آنیم وہکویکہکنسجیکآنیمرفوتشںیکآنیم ےسلماجےئیگاسےک ےلھچپ
انگہشخبدےئاجںیئےگ انباہشباکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبآنیماہکرکےتےھت

رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،ہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک

جلس  :جلس اول

حسیث 930

راوی  :اسح ٙبً ابزاہيه ،بً راہویہ ،سٔياًٌ ،اػه ،حرضت بَلل رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ب ٔ ََل ٕل ََى َّ ُط َٗا َل َیا َر ُسو َل
اٌ ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َراصَ َویِطٔ ََ ِخب َ َرىَا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اہللٔ ََل َا ِشب ٔ ِ٘ىٔی بٔآ ٔمی َن
ااحسؼنباربامیہ،نبراوہہی،ایفسؿ،اعمص،رضحتالبؽریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوھنںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس!آنیمےنہکںیمھجمےستقبسہنایکےئجیک
رافی  :اقحسنباربامیہ،نبراوہہی،ایفسؿ،اعمص،رضحتالبؽریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےکےھچیپدتقمویںاکآنیمانہک

جلس  :جلس اول

حسیث 931

راوی  :وليس بً ًتبہ ،محنوز بً خالس ،ػبيح ،بً مَحز ابومؼبح

َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ًُت ِ َب َة ِّ
َحزٕ ا ِل ٔح ِن ٔص ِّی َح َّسثَىٔی ََبُو
فیَاب ٔ ُّی ًَ ًِ ُػب َ ِيحٔ بِ ًٔ ُم ِ ٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی َو َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل ٔ ِ
ل
اٌ ٔم ًِ الؼَّ َحابَةٔ َٓ َي َت َح َّس ُث ََ ِح َش ًَ ا ِل َحسٔیثٔ َٓإٔذَا َز ًَا ال َّز ُج ُ
رقائ ُّٔی َٗا َل َُّ ٛيا ى َ ِحل ٔ ُص إلٔ َی ََبٔی ُز َصی ِر ٕال ُّي َنی ِر ِّٔی َوک َ َ
ُم َؼب ِّٕح ا ِل َن ِ َ
ل َّ
خ ِج َيا َم ٍَ
ٔم َّيا ب ٔ ُس ًَا ٕ
اللابَ ٍٔ ًَل َی الؼَّ ٔحي َٔةٔ َٗا َل ََب ُو ُز َصی ِر َٕ ُ ِخبٔرُ ُِ ٛه ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ئ َٗا َل ا ِخت ِٔن ُط بٔآ ٔمی َن َٓإ ٔ ٌَّ آ ٔمی َن ٔم ِث ُ
ک ََ
ٕ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
َات ل َِي َل ٕة َٓأ َ َت ِي َيا ًَل َی َر ُج ٕل َٗ ِس ََل ََّح فٔی ا ِل َن ِشأ َ َلةٔ ٓ ََو َٗ َ
َي ِش َتنٔ ٍُ ٔم ِي ُط َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِو َج َب إ ٔ ٌِ َخ َت َه َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔبٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ یَ ِدتٔ ُه َٗا َل بٔآ ٔمی َن َٓإٔىَّطُ
ل َّال ٔذی َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأتََی ال َّز ُج َل َٓ َ٘ا َل ا ِخت ِٔه َیا ُٓ ََل ٌُ
ْص َٖ ال َّز ُج ُ
إ ٔ ٌِ َخ َت َه بٔآ ٔمی َن َٓ َ٘ ِس ََ ِو َج َب َٓا ِن َ َ
رقا ُئ َٗبٔي ْل ٔم ًِ ح ِٔنی َ َر
بٔآ ٔمی َن َوََبِ ٔ ِ
ْش َو َص َذا َلٔ ِْى َم ِح ُنو ْز َٗا َل ََبُو َزا ُوز ا ِل َن ِ َ

م ِ
صی
فدیل نب ہبتع ،ومحمد نب اخدل ،حیبص ،نب رحمز اوب ح ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبزُ ریہ ُ َنری ےک اپس اھٹیب رکےت ےھت اکی رمہبت اک
ذرک ےہ ہک مہ ںیم ےس اکی صخش ےن داع یک اوھنں ےن اہک اینپ داع وک آنیم رپ متخرک ویکہکن آنیم(داع ےک ےیل) ایسی یہ ےہ ےسیج
متخ اتکب رپ رہم اوبزریہ ےن اہک ںیم مت وک اس ےک قلعتم اکی فاہعق انسات وہں اکی رفاتی یک ابت ےہ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتےلکن سپمہاکیاےسیصخشےکاپس ےچنہوجااہتنیئاعزجیےکاسھتداعرکراہاھت روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسڑھکےوہرکاسیکداعےننسےگل آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگہیرہماگلفےوتاسیکداعوبقؽوہیگ سجصخش
ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک اھت فہ داع رکےن فاےل ےک اپس اچنہپ افر اس ےس اہک وت اینپ داع رپ آنیم یک رہم اگل افر
(وبقتیلرپ)وخیشانمہیاافلظدمحمنباخدلےکرفاتیرکدہںیہ اوبداؤدےناہکرقمایئریمحاکاکیہلیبےہ
م ِ
صی
رافی  :فدیلنبہبتع،ومحمدنباخدل،حیبص،نبرحمزاوب ح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیماتیلاجبان
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماتیلاجبان

جلس  :جلس اول

حسیث 932

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،سٔياٌ ،زہزی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

ئ
َو َس َّل َه ال َّت ِشبٔي ُح ل ٔرلِّ َجا ٔل َوال َّت ِؼٔ ُ
ٔي ٙلٔل ِّي َشا ٔ

ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنرفامایاحبسؿاہللانہکرمدفںےک ےئل
ےہافراتیلاجبانوعروتںےکےیلےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماتیلاجبان

جلس  :جلس اول

حسیث 933

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوحازو ،بً زیيار ،حرضت سہل بً سٌس رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٔ بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َذ َص َب إلٔ َی
ٖ لٔيؼلٔحَ ب ِي َيضه وحاى َ ِت الؼَّ ََلةُ َٓحا َئ ا ِلن َؤ ِّذ ٌُ إلٔ َی ََبی ب ِرکٕ َرضٔی اہللُ ًَ ِيطُ َٓ َ٘ال ََ ُاؼل ِّی بٔال َّيا ُ
يه
بَىٔی ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِو ٕ ُ ِ َ ُ ِ َ َ
ٔ
ٔ َ
َ
َ َ
ض َٓأٗ ٔ َ
َ
ُ
ٕ فٔی الؼَّ ِّٕ
اض فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َت َد َّل َؽ َحًَّی َو َٗ َ
َٗا َل َن ٌَ ِه ٓ ََؼلَّی ََبُو بَ ِرکٕ َٓ َحا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوال َّي ُ

َفََی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اض ال َّت ِؼٔ َ
اض َوک َ َ
اٌ ََبُو بَ ِرکٕ َلَ َی ِل َتٔ ُٔت فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َل َّنا ََ ِٛث َ َر ال َّي ُ
ٓ ََؼ َّٔ َ ٙال َّي ُ
ٔي ٙا ِل َتٔ ََت َ َ
َف َٓ ٍَ ََبُو بَ ِرکٕ َی َسیِطٔ َٓ َحنٔ َس اہللَ ًَل َی َما ََ َم َز ُظ بٔطٔ
ک ََ
َو َس َّل َه َٓأ َ َط َار إٔل َِيطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ا ِمِ ُٜث َمکَاى َ َ
ک ث ُ َّه ِ
خ ََبُو بَ ِرکٕ َحًَّی ا ِس َت َوی فٔی الؼَّ ِّٕ َو َا َ٘ َّس َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ذَل ٔ َ ِ
اس َتأ َ َ
َّ
اٌ َٔلبِ ًٔ ََبٔی ُٗ َحا َٓ َة ََ ٌِ ي َُؼل َِّی
ک ََ ٌِ َت ِثبُ َت إٔذِ ََ َم ِزتُ َ
ْص َٖ َٗا َل یَا ََبَا بَ ِرکٕ َما َم َي ٌَ َ
ک َٗا َل ََبُو بَ ِرکٕ َما ک َ َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
بَی ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما لٔی َرََیِ ُتِ ُٜه ََ ِٛث َ ِرتُ ِه ٔم ًِ ال َّت ِؼ ٔٔيحٔ
يـ ٔة
َم ًِ ىَابَ ُط َط ِي ْئ فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓ ِل ُي َشبِّحِ َٓإٔى َّ ُط إٔذَا َسبَّحَ ا ِل ُتٔ َٔت إٔل َِيطٔ َوإٔى َّ َنا ال َّت ِؼ ٔٔيحُ لٔل ِّي َشا ٔ
ف َ
ئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا فٔی ا ِل َ ٔ

یبنعق،امکل،اوباحزؾ،نبدانی ر،رضحتلہسنبدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ہلیب ینب رمعف نب وعؿ ےک اپس اؿ ںیم  حل رکاےن یک رغض ےس ےئگ وہےئ ےھت (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ددؾ وموجدیگ
ںیم)امنزاکفتقوہاوتؤمذؿروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاوبرکبریضاہللہنعےکاپسےئگافراہکہکارگآپامنززپاھںیئ
وتںیمریبکتوہکں؟رضحتاوبرکبریضاہللہنعےناہکاہںوہک،رھپرضحتاوبرکبریضاہللہنعامنززپاھےنےگلاےنتںیموضحریلص
اہللہیلعفآہلفملسفاسپرشتفیےلآےئرگمولگامنزرشفعرکےکچ ےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوفصںوکریچےتوہےئیلہپ
فصںیمآڑھکےوہےئ(رضحتاوبرکبریضاہللہنعوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآدمیکاالطعدےنییکرغضےس)ولوگں
ےناتیلاجبیئافراوبرکبامنزںیمادرھادرھدایھؿںیہندےتیےھت(اسےیلاتیلںیہننسےکس)بجولوگںےنتہباتایلںاجبیئ
وترضحتاوبرکبریضاہللہنع ےنسمرکداھکی وتاپایہکروسؽ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ڑھکےوہےئ ںیہآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اوکن اینپ ہگج ڑھکے رےنہ (افر امنز زپاھےت رےنہ) اک ااشرہ ایک اینپ اس اعسدت رپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن امنز
زپاھےن اک مکح دای ےہ اہھت ااھٹ رک اہلل اکرکش ادا ایک اےکس دعب رضحت اوبرکب ریض اہللہنع ےھچیپےٹہ افر یلہپ فص ںیم اشلم وہےئگ افر
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآےگڑبھرکامنززپاھیئبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوترفامایاوبرکبریض
اہلل ہنع بج ںیم ےن مت وک امنز زپاھےن اک مکح دای اھت وت مت ےھچیپ ویکں ٹہ آےئ؟ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک اوباحقہف ےک ےٹیب اک ہی
اقمؾ ںیہن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ ڑھکے وہ رک امنز زپاھےئ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ولوگںےسرفامایمتوکایکوہاہکںیمےنمتوکتہباتایلںاجبےتوہےئداھکیارگیسکوکامنزںیموکیئابتشیپآاجےئوتاحبسؿاہللوہک
اسےسوتہجوہاجےئیگافراتیلاجبانوترصػوعروتںےکےیلےہاوبداؤدےتہکںیہہکہیرصػرفضامنزںیمےہ
رافی  :یبنعق،امکل،اوباحزؾ،نبدانیر،رضحتلہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماتیلاجبان

جلس  :جلس اول

حسیث 934

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،حناز بً زیس ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سٌس رضی اہلل ًيہ

ال بَی ِ َن بَىٔی ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل ک َ َ
اٌ ٗ ٔ َت ْ
ک
ک ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َتاص ُِه ل ٔ ُي ِؼلٔحَ بَ ِي َي ُض ِه َب ٌِ َس ُّ
رض ِت َػ ََلةُ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َول َِه آت ٔ َ
ٓ ََب َل َّ ذَل ٔ َ
الو ِضز ٔ َٓ َ٘ا َل لٔب ٔ ََل ٕل إ ٔ ٌِ َح َ َ
آخظ ٔإٔذَا ىَابَِ ُٜه َط ِي ْئ
ْص ََذَّ ٌَ ب ٔ ََل ْل ث ُ َّه ََ َٗ َاو ث ُ َّه ََ َم َز ََبَا بَ ِرکٕ َٓ َت َ٘ َّس َو َٗا َل فٔی ٔ ٔ
ٓ َُن ِز ََبَا بَ ِرکٕ َٓ ِل ُي َؼلِّ بٔال َّيا ٔ
رض ِت ا ِل ٌَ ِ ُ
ض َٓ َل َّنا َح َ َ
فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ ِل ُي َشبِّحِ ال ِّز َجا ُل َو ِل ُي َؼ ِّٔحِ ال ِّي َشا ُئ

رمعف نب وعؿ ،امحد نب زدی ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیب رمعف نب وعػ یک آسپ ںیم زلایئ
وہیئ بج اس زلایئ یک ربخ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس وک وہیئ وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  حلرکاےنیک رغض ےسرہظ ےک دعب
اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر رضحت البؽ ریض اہللہنع ےس رفام ےئگہک ارگ رصعیک امنز اکفتقآاجےئ افر ںیم اس فتق کت
فاسپہنآوکسںوترضحتاوبرکبریض اہللہنعےسانہکہکامنززپاھںیئبجرصعیکامنزاکفتقوہاوترضحتالبؽریضاہللہنعےن
اذاؿ دی رھپ ریبکت یہک افر رضحت اوبرکب ر اہلل ہنع ےس امنز زپاھےن ےک ےیل اہک سپ (فہ امنز زپاھےن ےک ےیل فہ آےگ ڑبےھ)
(امحد نب سیدیےن) اس دحثی ےک آرخ ںیم اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج امنز ںیم وکیئ زیچ شیپ آاجےئ وت رمد
احبسؿاہللںیہکافروعرںیتاتیلاجبںیئ
رافی  :رمعفنبوعؿ،امحدنبزدی،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماتیلاجبان

جلس  :جلس اول

حسیث 935

ًيسی بً ایوب
ًيسی بً ایوبٰ ،
راوی  :محنوز بً خالس ،وليسٰ ،

رض ُب بٔأ ُ ِػبُ ٌَی ِ ٔن ٔم ًِ
وب َٗا َل َٗ ِولُ ُط ال َّت ِؼ ٔٔيحُ لٔل ِّي َشا ٔ
ئ َا ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ًَ ًِ ً َٔيسی بِ ًٔ ََ ُّی َ
رسی
َینٔيي ٔ َضا ًَل َی ََ ِّٔ ٛضا ا ِل ُي ِ َ
ومحمدنباخدل،فدیلٰ،یسیع نب اویبٰ،یسیعنباویب ےتہکںیہہکآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےکاسوقؽاکی بل ہک وعرںیتاتیل
اجبںیئہیےہہکفہاےنپداےنہاہھتیکدفاایلگنںابںیئیکیلیھتہرپامرںی
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیلٰ،یسیعنباویبٰ،یسیعنباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمااشرہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمااشرہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 936

راوی  :احنس بً محنس بً طبویہ ،محنسبً رآًٍ ،بسالززا ،ٚمٌنز ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َط ُّب َویِطٔ ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ
اٌ يُ ٔظیرُ فٔی الؼَّ ََلة ٔ
ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ادمح نب دمحم نب وبشہی ،دمحمنب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسامنزںیمااشرہرکےتےھت
رافی  :ادمحنبدمحمنبوبشہی،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمااشرہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 937

راوی ً :بساہلل بً سٌيس ،یوىص بً بٜیر ،محنس بً اسح ،ٙيٌ٘وب بً ًتبہ ،بً اخيع ،ابوُلٔاٌ ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ اْلِ َ ِخ َي ٔص ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ بَُٜیِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙي ٌِ ُ٘ َ
ئ
َاٌ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّت ِشبٔيحُ ل ٔرلِّ َجا ٔل َي ٌِىٔی فٔی الؼَّ ََلة ٔ َوال َّت ِؼٔ ُ
ٔي ٙلٔل ِّي َشا ٔ
ُ ََلٔ َ
َم ًِ ََ َط َار فٔی َػ ََلتٔطٔ إ ٔ َط َار ّة ُأ َِض ُه ًَ ِيطُ َٓل َِي ٌُ ِس ل ََضا َي ٌِىٔی الؼَّ ََل َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ا ِل َحس ُ
ٔیث َوص ِْه

دبع اہلل نب دیعس ،ویسن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ  ،وقعیب نب ہبتع ،نب اخ ،اوبافطغؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامنزںیم(وکیئابتشیپآےنرپ)رمدفںےکےیلاحبسؿاہللانہکےہافروعروتںےک
ےیلاتیلاجبانےہافروجاسرطحااشرہرکےسجےسوکیئوہفمؾاذخایکاجےکسوتفہاینپامنزولاٹےئ اوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثی
فمہےہ
رافی  :دبعاہللنبدیعس،ویسننبریکب،دمحمنباقحس،وقعیبنبہبتع،نباخ،اوبافطغؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿامنزرکنکایںاٹہان
ابب  :امنزاکایبؿ
دفراؿامنزرکنکایںاٹہان

جلس  :جلس اول

حسیث 938

راوی  :مشسز ،سٔياٌ ،ابواحوؾ ،حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ

ؾ َط ِي ْذ ٔم ًِ ََصِ ٔل ا ِل َنسٔی َيةٔ ََىَّطُ َسنٔ ٍَ ََبَا ذ ٓ َٕر َی ِزؤیطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َٗ َاو ََ َح ُس ُِ ٛه إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َٓإ ٔ ٌَّ ال َّز ِح َن َة تُ َوا ٔج ُض ُط ٓ َََل یَ ِن َشحِ ا ِل َح َصی
دسمد ،ایفسؿ ،اوباوحص ،رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس
وکیئامنزےکےیلڑھکاوہوت(اےنپاسےنمےس)رکنکایںہناٹہےئویکہکناہللیکرتمحاےکساسےنموہیتےہ
رافی  :دسمد،ایفسؿ،اوباوحص،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفراؿامنزرکنکایںاٹہان

جلس  :جلس اول

حسیث 939

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،ہظاو ،یحٌی  ،ابوسلنہ ،مٌ٘يب

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ُم ٌَ ِي٘ ٔيبٕ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل
َت ِن َشحِ َوََى ِ َت ُا َؼل ِّی َٓإ ٔ ٌِ ُِ ٛي َت ََل ب ُ َّس َٓاً َّٔل ٓ ََواح َٔس ْة َا ِشو ٔ َی َة ا ِل َح َصی

تےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاحتلامنزںیمرکنکایںہناٹہ
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،معقی ِ
ارگوکیئوبجمرییہوہوتاکیرمہبتاٹہےل
ت
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،معقی ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکھکرپاہھترھکرکامنززپانھرکمفہےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
وکھکرپاہھترھکرکامنززپانھرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 940

راوی  :يٌ٘وب بً ٌٛب ،محنس بً سلنہ ،ہظاو ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یً ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ
وب بِ ًُ ٌَِ ٛبٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ارصتٔطٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ٔاَل ِخت َٔؼارٔ فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َي ٌِىٔی َي َـ ٍُ َی َس ُظ ًَل َی َخ ٔ َ

وقعیبنبع ،،دمحمنبہملس،اشہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااصتخر
ےسعنمرفامایےہاوبداؤدےتہکںیہہکااصتخراکی بلےہوکھکرپاہھترانھک
رافی  :وقعیبنبع ،،دمحمنبہملس،اشہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑکلیےسکیٹاگلرکامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ڑکلیےسکیٹاگلرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 941

راوی ً :بسالشَلو بً ًبسالزحنً ،طيباٌ ،حؼین بً ًبسالزحنً ،حرضت ہَلل بً يشاٖ رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ُح َؼی ِ ٔن بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َي َش ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس َّ
اٖ
الش ََلو ٔبِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل َواب ٔ ٔص ُّی َح َّسث َ َيا ََبٔی ًَ ًِ َط ِي َب َ

اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُٗل ُِت َُي ٔ َين ْة
ک فٔی َر ُج ٕل ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
َٗا َل َٗ ٔس ِم ُت ال َّز َّٗ َة َٓ َ٘ا َل لٔی َب ٌِ ُف ََ ِػ َحابٔی َص ِل َل َ

َات َُذُىَی ِ ٔن َوبُزِى ُُص َخزٓ ََُِٕبَرُ َوإٔذَا ص َُو
ٓ ََسٓ ٌَِ َيا إلٔ َی َوابٔ َؼ َة ُٗل ُِت ل ٔ َؼاح ٔ ٔيی ى َ ِب َسَ ُ َٓ َي ِي ُوزُ إلٔ َی َز ِّلطٔ َٓإٔذَا ًَل َِيطٔ َٗ َل ِي ُش َو ْة ََلكٔ َئ ْة ذ ُ
ُم ٌِ َتنٔ ْس ًَل َی ًَ ّؼا فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓ ُ٘ ِل َيا َب ٌِ َس ََ ٌِ َس َّل ِن َيا َٓ َ٘ا َل َح َّسثَ ِتىٔی َ ُ ُّو َٗ ِي ٕص ب ٔ ِي ُت ٔم ِح َؼ ًٕ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه َل َّنا ََ َسًَّ َو َح َن َل َّ
الل ِح َه َّات َد َذ ًَ ُنو ّزا فٔی ُم َؼ ََّل ُظ َي ٌِ َتنٔ ُس ًَل َِيطٔ
دبعاالسلؾنبدبعارلنمح ،نابؿ،،نیصنبدبعارلنمح،رضحتالہؽنباسیػریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیماقمؾرہقںیم
آایوتریمےاکیدفتسےنھجم ےسوپاھچہکایکںیہمتیسکاحصیبےس ےنلاکا قایؼےہ؟ںیمےناہکہیوتڑبیاعسدتےہسپمہ
فانِضہ نب دبعم ےک اپس ےئگ ںیم ےن اےنپ اسیھت ےس اہک ہک ےلہپ مہ ایکن فعض عطق دںیھکی وت مہ ےن داھکی ہک فہ اکی وٹیپ افڑےھ
وہےئ ںیہ وج رس ےس یکپچ وہیئ یھت افر دف رطػ انکرے ےلکن وہےئ ےھت افر اس رپ اکی اخیک رگن یک زخیک ینب وہیئ رباسیت نہپ
ریھ یھت افر فہ اینپ امنز ںیم اکی الیھٹ رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت (بج فہ امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت) مہ ےن اوکن السؾ ایک افر (امنز
ںیم) اہسرا اگلےن ےک قلعتم درایتف ایک اوہنں ےن اہکہک ھجم ےس اؾ سیق تنب نصحم ےنایبؿ ایکہک بج روسؽ یلص اہللہیلع فآہل
فملسیکرمعزایدہوہیئگافرمسجاکوگتشڑبھایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپےلصمرپاکیوتسؿونباایافراسےسکیٹاگل
رکامنززپےنھےگل
رافی  :دبعاالسلؾنبدبعارلنمح ،نابؿ،،نیصنبدبعارلنمح،رضحتالہؽنباسیػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیموگتفگیکاممتعن
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیموگتفگیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 942

راوی  :محنس بً ًيسی ،ہظيه ،اسنٌيل بً ابی خالس ،حارث بً طيب ،ابوًنز ،حرضت زیس بً ارٗه رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ََبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ُطب َ ِي ٕل ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِنز ٕو َّ
الظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ

ُ
الشُٜو ٔ
ت َوى ُضٔي َيا ًَ ًِ
َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِر َٗ َه َٗا َل ک َ َ
اٌ ََ َح ُسىَا یُک َ ِّل ُه ال َّز ُج َل إلٔ َی َج ِيبٔطٔ فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َيزَل َِت َوُٗو ُموا ِهَّلِل َٗاىٔت ٔی َن َٓأ ٔم ِزىَا ب ٔ ُّ
ا ِلک َ ََلو ٔ
دمحمنبیسیع،میشہ،اامسلیعنبایباخدل،احرثنببیش،اوبرمع،رضحتزدینبارمقریضاہللہنعےسرفاتیےہہک(ادتباءںیم)
وُقموا َِّ ِ ِ
مہںیمےساکیآدیماےنپرباربفاےلےسامنزںیم(رضفرتیک)ابترکاتیلسپہیآتیانزؽوہیئ َف ُ
بینعیاہللےک
لِل َق َ
آےگاخومشڑھکےروہسپاسرطحںیمہوکستاکمکحوہاافروگتفگیکاممتعنوہیئ
رافی  :دمحمنبیسیع،میشہ،الیعمسنبایباخدل،احرثنببیش،اوبرمع،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 943

راوی  :محنس بً ٗسامہ ،اًین ،جزیز ،ميؼور ،ہَلل ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٗ َُسا َم َة بِ ًٔ ََ ًِی َ َن َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ص ََٔل ٕل َي ٌِىٔی ابِ ًَ َي َش ٕ
اٖ ًَ ًِ ََبٔی یَ ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
ٕ الؼَّ ََلة َٔٓأ َ َت ِي ُت ُط ٓ ََو َج ِستُ ُط ي َُؼل ِّی
ًَ ِنز ٕو َٗا َل ُح ِّسث ِ ُت ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َػ ََلةُ ال َّز ُج ٔل َٗاً ّٔسا ن ِٔؼ ُ

ک ُٗل َِت َػ ََلةُ ال َّز ُج ٔل
ک یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَ ِنز ٕو ُٗل ُِت حُ ِّسث ِ ُت یَا َر ُسو َل اہللٔ ََى َّ َ
َجال ٔ ّشا ٓ ََو َؿ ٌِ ُت َی َس َّی ًَل َی َرَِسٔی َٓ َ٘ا َل َما َل َ
ٕ الؼَّ ََلة ٔ َوََى ِ َت ُا َؼل ِّی َٗاً ّٔسا َٗا َل ََ َج ِل َو َل ٜٔىِّی ل َِش ُت َٛأ َ َح ٕس ٔم ِيِ ُٜه
َٗاً ّٔسا ن ِٔؼ ُ
دمحمنبدقاہم،انیع،رجری،وصنمر،الہؽ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکھجمےسدحثیایبؿیکیئگہکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھٹیب رک امنز زپانھ (ڑھکے وہ رک زپےنھ یک تبسنب) فصن وثاب راتھک ےہ افر اکی رمہبت آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیک یتم ںیماحرض وہاوتداھکیہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبرک امنززپھ رےہںیہںیمےناےنپرسرپاہھت
امرا(ینعیبجعتاکااہظرایک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچاےدبعاہللنبرمعفایکوہا؟ںیمےنرعضایکایروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسھجمےسیسکےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیاراشدلقنایکاھتہکھٹیبرکامنززپےنھفاےلاکامنز(ںیموثاب)آداھےہ
افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز ادا رفام رےہےھتآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایاہں(ںیم ےن ااسی یہ اہک اھت) نکیل
ںیممتولوگںیکرطحںیہنوہں(ہیمکحاعیساانلسےکےیلےہریمیذاتاسےسینثتسمےہ

رافی  :دمحمنبدقاہم،انیع،رجری،وصنمر،الہؽ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 944

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،حشینً ،بساہلل بً بزیسہ ،حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ حُ َؼی ِ ٕن ََى َّ ُط َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ حُ َشی ِ ٕن ا ِل ُن ٌَ ِّل ٔه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ً ِٔن َز َ

ل ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َٗاً ّٔسا َو َػ ََلتُطُ َٗاً ّٔسا ًَل َی ال ِّي ِؼ ٕٔ ٔم ًِ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َػ ََلة ٔ الزَّ ُج ٔل َٗاً ّٔسا َٓ َ٘ا َل َػ ََلتُ ُط َٗائ ّٔنا ََٓ َِـ ُ
َػ ََلتٔطٔ َٗائ ّٔنا َو َػ ََلتُ ُط ىَائ ّٔنا ًَل َی ال ِّي ِؼ ٕٔ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َٗاً ّٔسا
دسمد ،ییحی ،نیسح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسھٹیبرکامنززپےنھےکقلعتمدرایتفایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑھکےوہرکامنززپانھھٹیبرکامنززپانھےس
الضف ےہ افر ھٹیب رک امنز زپےنھ ںیم ڑھکے وہ رک امنز زپےنھ یک تبسنب آداھ وثاب اتلم ےہ افر ٹیل رک امنز زپےنھ ںیم ھٹیب رک امنز
زپےنھیکتبسنبآداھوثاباتلمےہ
رافی  :دسمد،ییحی،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 945

راوی  :محنس بً سلامیٌ ،وٛيٍ ،ابزاہيه بً كنہاٌ ،حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل ًيہ

اٌ
اٌ ًَ ًِ حُ َشی ِ ٕن ا ِل ُن ٌَ ِّل ٔه ًَ ًِ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ كَ ِض َن َ
اػو ُر ٓ ََشأ َ ِل ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َػلِّ َٗائ ّٔنا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َا ِش َت ٔل ٍِ َٓ َ٘اً ّٔسا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه
بِ ًٔ حُ َؼی ِ ٕن َٗا َل ک َ َ
اٌ بٔی ال َّي ُ
َا ِش َت ٔل ٍِ ٓ ٌََل َی َج ِيبٕ
دمحم نب امیلسؿ ،فعیک ،اربامیہ نب طمہاؿ ،رضحت رمعاؿ نب ،نیص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم انوسر وہ ایگ اھت ںیم ےن
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس (ایسی احتل ںیم امنز زپےنھ ےک قلعتم) درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ڑھکےوہرکامنززپھارگڑھکاںیہنوہاتکسوتھٹیبرکامنززپھافرارگھٹیبںیہناتکسوترھپرکفٹےسٹیلرکامنززپھ
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،اربامیہنبطمہاؿ،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 946

راوی  :احنس بً ًبساہلل بً یوىص ،زہیر ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َما َرََیِ ُت َر ُسو َل
رع َو َة ًَ ًِ ُ ِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسث َ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِرقَ ُفٔی َط ِي ٕئ ٔم ًِ َػ ََلة ٔ َّ
الل ِي ٔل َجال ٔ ّشا َٗ ُّم َحًَّی َز َخ َل فٔی ِّ
رقَ ُ َحًَّی
الش ًِّ َٓک َ َ
اٌ َی ِحل ٔ ُص ٓ َٔيضا ٓ ََي ِ َ
َ
َرقََصَا ث ُ َّه َس َح َس
وٌ ََ ِو ث َ ََلث ُ َ
إٔذَا بَق ٔ َی ََ ِر َب ٌُ َ
وٌ آ َی ّة َٗ َاو ٓ َ َ
ادمحنبدبعاہلل نبویسن،زریہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکراتیکامنز(دجہت)ع یھھٹیبرکزپےتھںیہنداھکیاہیںکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفیعضوہےئگسپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسامنزںیم ھٹیبرکرقات رکےت بجسیت ایاچسیلآںیتیابیقرہ اجںیت وت وت اؿ ابیق امدنہآایت وکڑھکےوہرک زپےتھاےکس دعب
روکعدجسہرکےت
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 947

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،بساہلل بً بزیز نرض ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت
ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رض ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
یس َوََبٔی ال َّي ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ

اٌ ي َُؼل ِّی َجال ٔ ّشا ٓ ََي ِ ُ
رقائَتٔطٔ َٗ ِس ُر َما یَُٜو ٌُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َ
رقَ َوص َُو َجال ٔ ْص َوإٔذَا بَق ٔ َی ٔم ًِ ٔ َ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ل فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة ا َّلثاى ٔ َيةٔ ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َرقََ َصا َوص َُو َٗائ ْٔه ث ُ َّه َر َ ٍَ ٛث ُ َّه َس َح َس ث ُ َّه َئ ٌَِ ُ
ثَ ََلث ٔی َن ََ ِو ََ ِر َبٌٔی َن آیَ ّة َٗ َاو ٓ َ َ

َر َوا ُظ ًَ ِل َ٘ َن ُة بِ ًُ َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
یبنعق ،امکل ،دبعاہلل نب ربسی رضن ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپےتھ وت ےھٹیب ےھٹیب رقات رکےت ےھت افر بج سیت ای اچسیل آایت ےک دقبر
رقات ابیق رہ اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ اجےت افر ابیق امدنہ رقات وک ڑھکے وہ رک زپےتھ رھپ روکع رکےت افر
اس ےک دعب دجسہ رکےت رھپ دفرسی رتعک ںیم یھب اس رطح رکےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک ہمقلع نب ابعس ےن وباہطس
رضحتاعہشئریضاہللاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبربسیرضن،اوبہملسنبدبعارلنمح،زفہجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 948

راوی  :مشسز ،حناز بً زیس ،بسیل بً ميرسہ ،ایوب ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

يًِ ًَ ٙ
وب یُ َح ِّسثَا ٌٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
رس َة َوََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َٗا َل َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ب ُ َسیِ َل بِ ًَ َم ِي َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ل َِي َّل كَو ٔ ّیَل َٗائ ّٔنا َول َِي َّل كَو ٔ ّیَل َٗاً ّٔسا َٓإٔذَا َػلَّی َٗائ ّٔنا َر ٍََ ٛ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ

َٗائ ّٔنا َوإٔذَا َػلَّی َٗاً ّٔسا َر ََٗ ٍَ ٛاً ّٔسا

دسمد،امحدنبزدی،دبلینبرسیمہ،اویب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرات ںیم
دریکتڑھکےوہرکامنززپےتھافردریکتھٹیبرک امنززپےتھاہتبل بجڑھکےوہرک امنززپےتھوتروکعیھب ڑھکےوہرک رکےت
افربجھٹیبرکامنززپےتھوتروکعیھبھٹیبرکرکےت
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،دبلینبرسیمہ،اویب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ھٹیبرکامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 949

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌٛ ،ہنص بً حشً ،حرضت ًبساہلل بً ط٘ي ٙرضی اہلل ًيہ

يَٗ ٙا َل َسأ َ ِل ُت
وٌ َح َّسثَ َيا َِ ٛض َن ُص بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
َّ
َّ
اٌ ي َُؼل ِّی َٗاً ّٔسا
الش َور َة فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َٗال َِت ا ِل ُنَٔؼَّ َل َٗا َل ُٗل ُِت َٓک َ َ
ًَائٔظَ َة ََک َ َ
رقَ ُ ُّ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ
اض
َٗال َِت ح ٔی َن َح َل َنطُ ال َّي ُ
کہ
امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ ،مسنبنسح،رضحتدبعاہللنب قیقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئ

ریضاہللاہنع ےسوپاھچایکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرتعکںیماکیوسرتزپےتھےھت؟رفامایاہںتالصفتںیمےسرھپ
ںیم ےن وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپےتھ ےھت؟ رفامای اہں بج ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
وبڑاھرکدای

کہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ ،مسنبنسح،رضحتدبعاہللنب قیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتںیمےنھٹیبیکتیفیک
ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتںیمےنھٹیبیکتیفیک

جلس  :جلس اول

حسیث 950

راوی  :مشسز ،بْش ،بً مٔـلً ،اػه بً کليب ،حرضت وائل بً ححز رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ حُ ِحز ٕ َٗا َل ُٗل ُِت َْلَى ِ ُو َز ٌَّ إلٔ َی َػ ََلة ٔ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ

َف َٓ ٍَ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ
ٕ ي َُؼل ِّی َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ِ
اس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة َٓ َٜب َّ َر َ َ
ک َٗا َل ث ُ َّه َجل ََص َٓا ِٓت َ َر َغ رٔ ِج َل ُط
َی َسیِطٔ َحًَّی َحا َذ َتا بٔأُذُى َ ِيطٔ ث ُ َّه ََ َخ َذ ٔط َنا َل ُط ب ٔ َينٔيئطٔ َٓ َل َّنا ََ َرا َز ََ ٌِ َی ِز ََ ٍَ ٛرٓ ٌََ ُض َنا ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
رسی َو َح َّس ٔم ِز َٓ َ٘طُ اْلِ َیِ َن ًَ ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ ا ِل ُي ِنى َی َو َٗ َب َف ث ٔ ِي َتی ِ ٔن َو َح َّل ََ ٙح ِل َ٘ ّة
رسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ ا ِل ُي ِ َ
رسی َو َو َؿ ٍَ َی َس ُظ ا ِل ُي ِ َ
ا ِل ُي ِ َ

الشبَّابَةٔ
ْش ِاْلٔبِ َض َاو َوا ِل ُو ِس َلی َوََ َط َار ب ٔ َّ
َو َرََیِ ُت ُط َي ُ٘و ُل َص ََ ٜذا َو َح َّل َ ٙبٔ ِ ْ

دسمد،رشبنبلضفم،اعمصنب بیل،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےناہکہکںیمروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکامنزدوھکیںاگہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسسکرطحزپےتھںیہ؟سپ(ںیمےنداھکی)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ڑھکےوہےئافرہلبقیکرطػرخرکےکریبکتیہکافردفونںاہھتاکونںکتااھٹےئرھپابںیئاہھتوکداںیئےسڑکاافربجآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعاکارادہایکوتصحاسقب(اکونںکت)اہھتااھٹےئرھپبجےٹیبوتابایںاپؤںاھچبایافرابںیئراؿرپ
ابایںاہھت راھک افر داینہ ینہک وکداینہ راؿ ےس ااھٹ وہا راھک افر دف اویلگنں(ینعی ایلگنھچ افر اےکس رقبیفایل ایلگن) وک دنب ایک افر(چیب یک
ایلگنافراوگنےھٹےس)ہقلح انبایافر ںیم ےناوکناسرطحااشرہرکےتوہےئداھکی ،رھپ رشبےن چیب یکایلگنافراوگنےھٹ اکہقلحانبای افر
اہشدتفایلایلگنےسااشرہایک
رافی  :دسمد،رشب،نبلضفم،اعمصنب بیل،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچیھترتعکںیموترکاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
وچیھترتعکںیموترکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 951

راوی  :احنس بً حيبل ،ابوًاػه ،ؿحاک بً مدلسً ،بسالحنيس ،ابً جٌف ،مشسز ،یحٌی ً ،بسلحنيس ،ابً جٌف،
محنس بً ًنزو ،حرضت ابوحنيس ساًسی رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه َّ
ف ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
الـحَّا ُک بِ ًُ َم ِد َل ٕس ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔيسٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی حُ َن ِي ٕس َّ
الشأًس ِّٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُط فٔی
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔي ٔس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َج ٌِ َ ٕ
ئ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َل ََ ِح َن ُس َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
ْشة ٕ ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
ًَ َ َ
ََبَا حُ َن ِي ٕس َّ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِي ُض ِه ََبُو َٗ َتا َز َة َٗا َل ََبُو حُ َن ِي ٕس ََىَا ََ ًِل َُنِ ُٜه
ْشة ٕ ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
الشأًس َّٔی فٔی ًَ َ َ

َک ا ِل َحس َ
ٔیث َٗا َل َو َي ِٔ َت ُح ََ َػاب ٔ ٍَ رٔ ِجل َِيطٔ إٔذَا َس َح َس ث ُ َّه َي ُ٘و ُل
بٔ َؼ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗالُوا ٓ ِ ٔ
َارع ِق ٓ ََذ َ َ
َک ا ِل َحس َ
ٔیث َٗا َل َحًَّی إٔذَا کَاى َ ِت
خی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
رسی ٓ ََي ِ٘ ٌُ ُس ًَل َِي َضا ث ُ َّه َي ِؼ َي ٍُ فٔی اْلِ ُ ِ َ
ک َٓ َذ َ َ
اہللُ ََ ِٛبَرُ َو َی ِز َٓ ٍُ َو َی ِثىٔی رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِ َ
َّ
َّ
اٌ
رسی َو َٗ ٌَ َس ُم َت َو ِّرکّا ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ اْلِ َي َ ٔ
ِرس َزا َز ََ ِح َن ُس َٗالُوا َػ َسٗ َِت َص ََ ٜذا ک َ َ
الش ِح َسةُ الًٔی ٓ َٔيضا ال َّت ِشلٔي ُه ََ َّ َ
خ رٔ ِج َلطُ ا ِل ُي ِ َ
ٕ َجل ََص
وض فٔی ال ِّث ِي َتی ِ ٔن َِ ٛي َ
َکا فٔی َحسٔیثٔض ٔ َنا ا ِل ُحلُ َ
ي َُؼل ِّی َول َِه َی ِذ ُ َ
ادمحنبلبنح،اوباعمص،احضکنبدلخم،دبعادیمحل،انبرفعج،دسمد،ییحی،دبعدیمحل،انبرفعج،دمحمنبرمعف،رضحتاوبدیمحاسددی
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن(ااحصبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس)ےساہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنز

ےک قلعتم ںیم مت بس ےس زایدہ فافق وہں وت فہ بس وبےل وت رھپ ایبؿ رکف اس رپ اوبدیمح ےن ہی دحثی ذرک رکےت وہےئ اہک ہک
بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہرکےتوتاپؤںیک اویلگنںوک الھکرےتھکرھپاہللاربک ہہکرکرسااھٹےت افرابںیئاپؤں وکڑیٹاھ رک
ےک اس رپ ےتھٹیب رھپ دفرسی رتعک ںیم یھب ااسی یہ رکےت اسیج ہک یلہپ رتعک ںیم ایک اھت ،اوب دیمح ےن اہک بج اس دجسہ ےس افرغ
وہےت سج ےک دعب السؾ وہات ےہ وت ابںیئ اپؤں وک اکی رطػ اکنؽ دےتی افر ابںیئ رسنی رپ زفر دے رک ےتھٹیب اامؾ ادمح نب لبنح یک
رفاتیںیمہیااضہفےہہکرھپاحصہبےناہکہکمتےنحیحصایبؿایکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطحامنززپےتھےھتنکیلاؿ
دفونں(ینعیادمحفدسمد)ےنہیایبؿںیہنایکہکدفرتعکےکدعبوجدعقہوہاتےہاسںیمسکرطحےتھٹیبےھت
رافی  :ادمح نب لبنح ،اوباعمص ،احضک نب دلخم ،دبعادیمحل ،انب رفعج ،دسمد ،ییحی  ،دبعدیمحل ،انب رفعج ،دمحم نب رمعف ،رضحت
اوبدیمحاسددیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وچیھترتعکںیموترکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 952

راوی ً :يسی بً ابزاہيه ،ابً وہب ،ليث ،یزیس بً محنس ،یزیس بً ابی حبيب ،محنس بً ًنزو بً حلحلہ محنس بً ًنزو بً
ًلاء

ْص ُّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َّ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ
رق ٔش ِّی َو َیز ٔ َ
الل ِيثٔ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِلنٔ ِ ٔ
یس بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ا ِل ُ َ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َح ِل َح َل َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
اٌ َجال ٔ ّشا َم ٍَ َن َ ٕ
ف ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
ئ ََىَّطُ ک َ َ

رسی َٓإٔذَا َجل ََص
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َو َل ِه َی ِذ ُ ِ
َک ََبَا َٗ َتا َز َة َٗا َل َٓإٔذَا َجل ََص فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َجل ََص ًَل َی رٔ ِجلٔطٔ ا ِل ُي ِ َ
رسی َو َجل ََص ًَل َی َم ِ٘ ٌَ َستٔطٔ
فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ َخٔی َرة ٔ َٗ َّس َو رٔ ِج َل ُط ا ِل ُي ِ َ

یسیع نب اربامیہ ،انب فبہ ،ثیل ،سیدی نب دمحم ،سیدی نب ایب بیبح ،دمحم نب رمعف نب خلحلہ دمحم نبرمعف نب اطعء د ااحصب روسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھٹیب ےھت اوہنں ےن یھب یہی دحثی ایبؿ یک رگم اوہنں ےن اوباتقدہ اک ذرک ںیہن ایک دمحم نب رمعف ےن اہک
بج روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس دف رتعک ےک دعبےھٹیب وت ابںیئ اپؤں رپ ےھٹیب افر بج اریخ رتعک ےک دعبےھٹیب وتابںیئ اپؤں وک ابرہ
اکنؽایلافررسنیرپےھٹیب(ینعیوترکایک)
رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ثیل،سیدینبدمحم،سیدینبایببیبح،دمحمنبرمعفنبخلحلہدمحمنبرمعفنباطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وچیھترتعکںیموترکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 953

راوی ٗ :تيبہ ،مابً لہيٌہ ،یزیس بً ابی حبيب ،محنس بً ًنزو بً حلحلہ ،حرضت محنس بً ًنز وًامزی

یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َح ِل َح َل َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ا ِل ٌَا ٔمز ٔ ِّی
يٌ َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
رسی َو َن َؼ َب ا ِل ُي ِنى َی
َٗا َل ُِ ٛي ُت فٔی َم ِحل ٔ ٕص ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓإٔذَا َٗ ٌَ َس فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ٌَ َس ًَل َی بَ ِل ًٔ َٗ َس ٔمطٔ ا ِل ُي ِ َ

خ َد َٗ َس َم ِيطٔ ٔم ًِ ىَاح َٔي ٕة َواح َٔسة ٕ
رسی إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
ق َوََ ِ َ
َٓإٔذَا کَاى َ ِت الزَّابٔ ٌَ ُة ََٓ َِضی ب ٔ َورٔٔٛطٔ ا ِل ُي ِ َ

ہبیتق،انب ہعیہل،سیدی نبایببیبح،دمحم نب رمعفنب خلحلہ ،رضحت دمحم نبرمع فاعرمی ایسرطحرفاتیرکےتںیہ ہک بجآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسدفرتعکزپھرکےھٹیبوتابںیئدقؾےکولتےرپےھٹیبافرداےنہاپؤںوکڑھکاایکافربجوچیھترتعکزپھرکےھٹیب
وتاینپابںیئرسنیوکزنیمرپاگلایافردفونںاپؤںاکیرطػوکاکنےیل
رافی  :ہبیتق،امنبہعیہل،سیدینبایببیبح،دمحمنبرمعفنبخلحلہ،رضحتدمحمنبرمعفاعرمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وچیھترتعکںیموترکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 954

راوی ً :لی بً حشین ،بً ابزاہيه ،ابوبسر ،زہیر ،ابوخثينہ ،حشً بً رح ،حرضت ًباض یا ًياغ بً سہل ساًسی رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشی ِ ٔن بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِسرٕ َح َّسثَىٔی ُز َصی ِ ْر ََبُو َخ ِي َث َن َة َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ا ِل ُ ِّ
َح َح َّسث َ َيا ً َٔيسی بِ ًُ
غ بِ ًٔ َس ِض ٕل َّ
َک ٓ ٔيطٔ َٗا َل ٓ ََش َح َس
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَبَّا ٕ
ض ََ ِو ًَيَّا ٔ
الشأًس ِّٔی ََى َّ ُط ک َ َ
اٌ فٔی َم ِحل ٔ ٕص ٓ ٔيطٔ ََبُو ُظ َٓ َذ َ َ

خی ث ُ َّه َٛب َّ َر ٓ ََش َح َس ث ُ َّه َٛب َّ َر َٓ َ٘ َاو
َٓاى ِ َت َؼ َب ًَل َی َِ َّٔ ٛيطٔ َو ُر ِٛبَت َِيطٔ َو ُػ ُسورٔ َٗ َس َم ِيطٔ َوص َُو َجال ٔ ْص َٓ َت َو َّر َک َو َن َؼ َب َٗ َس َم ُط اْلِ ُ ِ َ
ُ
ک ث ُ َّه َجل ََص َب ٌِ َس الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًَّی إٔذَا صُ َو ََ َرا َز ََ ٌِ یَ ِي َض َف ل ٔ ِل٘ ٔ َياو ٔ َٗ َاو
خی َٓ َٜبَّرَ ََ ٛذل ٔ َ
َف َ ٍَ ٛالز ََِّ ٌَ ٛة اْلِ ُ ِ َ
َول َِه یَ َت َو َّر ِک ث َّه ًَا َز َ َ
ََک
خ َیی ِ ٔن َٓ َل َّنا َس َّل َه َس َّل َه ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ل َِه َی ِذ ُ ِ
ب ٔ َتِٜبٔیر ٕث ُ َّه َر َ ٍَ ٛالز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن اْلِ ُ ِ َ
َک فٔی َحسٔیثٔطٔ َما ذ َ َ
ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔي ٔس فٔی ال َّت َو ُّر ٔک َوال َّز ِٓ ٍٔ إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ ث ٔ ِي َتی ِ ٔن

یلعنبنیسح،نباربامیہ،اوبدبر،زریہ،اوبہمیثخ،نسحنبرح،رضحتابعسایایعشنبلہساسددیریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکفہاکیسلجمںیمےھتسجںیماےکنفادلیھبےھترھپیہیدحثیایبؿیکافراہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہایکوتاینپ
ںویلیھتں ،ونٹھگں افر اپؤں ےک رسفں رپ اامتعد ایک (ینعی اؿ اعضاء ےک اہسرے دجسہ ایک) افر بج ےھٹیب وت رسنی رپ ےھٹیب افر دفرسے
(ینعیداںیئ)اپؤںوکڑھکاایکرھپریبکتہہکرکدفرسادجسہایکاسےکدعبریبکتہہکرکدفرسیرتعکےکےیلڑھکےوہےئگافرےھٹیب
ںیہنرھپدفرسیرتعکںیمیھبااسییہایکایسرطحریبکتیہکافررھپدفرتعکزپھرکھٹیبےئگبج(رسیتیرتعکےکےیل)اےنھٹ
ےگلوتریبکتہہکرکاےھٹرھپآرخیدفرںیتعک زپ۔ںیافربجالسؾریھپےناکارادہایکوتداںیئابںیئالسؾریھپااوبداؤدےتہکںیہہک
(یسیعنبدبعاہللےن)رسنیرپےنھٹیبافردفرتعکےکدعباےتھٹفتقرعفدینیاکذرکںیہنایکاسیجہکدبعادیمحلےنذرکایکےہ
رافی  :یلعنبنیسح،نباربامیہ،اوبدبر،زریہ،اوبہمیثخ،نسحنبرح،رضحتابعسایایعشنبلہساسددیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وچیھترتعکںیموترکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 955

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالنلک ،بً ًنزوٓ ،ليح ،حرضت ًباض بً سہل رضی اہلل ًيہ

َّاض بِ ًُ َس ِض ٕل َٗا َل ا ِج َت َن ٍَ ََبُو ُح َن ِي ٕس َوََبُو
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ََ ِخب َ َرنٔی ُٓل َِي ْح ََ ِخب َ َرنٔی ًَب ُ
َک صَ َذا ا ِل َحس َ
وض َٗا َل
َ ُ َس ِي ٕس َو َس ِض ُ
َک ال َّز ِٓ ٍَ إٔذَا َٗ َاو ٔم ًِ ث ٔ ِي َتی ِ ٔن َو ََل ا ِل ُحلُ َ
ٔیث َول َِه َی ِذ ُ ِ
ل بِ ًُ َس ٌِ ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِشل ََن َة ٓ ََذ َ َ
َّ
رسی َوََٗ َِب َل بٔ َؼ ِسرٔ ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی ٗ ٔ ِب َلتٔطٔ
َفَْ ث ُ َّه َجل ََص َٓا ِٓتَرَ َغ رٔ ِج َلطُ ا ِل ُي ِ َ
َحًی َ َ

فلی
ادمحنبلبنح،دبعاکلمل،نب رمعف ،ح،رضحتابعس نب لہسریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہہکاوبدیمح،اوباھدی ،لہسنبدعس افر
دمحمنبہملسمعمجوہےئرھپرافیےنیہیدحثیایبؿیکنکیلاسںیمدفرتعکےکدعباےتھٹفتقرعفدینیاکذرکںیہنےہافرہن
یہ(آرخیدہشتےکےیلدفرسیرمہبت)ےنھٹیباکہکلبرافیےنہیایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(دفونںدجسفںےس)افرغ

وہرکھٹیبےئگاسرطحرپہکابایںاپؤںاھچبایافرداےنہاپؤںیکاایلگنںہلبقیکرطػرںیھک
فلی
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاکلمل،نبرمعف ،ح،رضحتابعسنبلہسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتاکایبؿ

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 956

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سلينيا اًنع ،ط٘ي ،ٙبً سلنہ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

ي ٙبِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َُّ ٛيا إٔذَا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ََ ِخب َ َرىَا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َ ًِ َن ٔع َح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ُ
َجل َِش َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی الؼَّ ََلة ٔ ُٗ ِل َيا َّ
الش ََل ُو ًَل َی اہللٔ َٗ ِب َل ً َٔبازٔظ ٔ ال َّش ََل ُو ًَل َی ُٓ ََل ٌٕ َو ُٓ ََل ٌٕ

الش ََل ُو ًَل َی اہللٔ َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ ص َُو َّ
َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َا ُ٘ولُوا َّ
الش ََل ُو َو َل ًِٔ ٜإٔذَا َجل ََص ََ َح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ُ٘ ِل
ات َو َّ
ک ََ ُّی َضا ال َّي ٔي ُّی َو َر ِح َن ُة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
اللي َِّبا ُت َّ
الش ََل ُو ًَ َل ِي َيا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ
َّات ِهَّلِل َوالؼَّ ل ََو ُ
ال َّت ٔحي ُ
الش ََل ُو ًَل َِي َ
ق ََ ِو بَی ِ َن َّ
اب ک ُ َّل ًَ ِب ٕس َػال ٔ ٕح فٔی َّ
ق ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل
الش َنا ٔ
الش َنا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
الؼَّ ال ٔ ٔحی َن َٓإٔىَِّ ُٜه إٔذَا ُٗ ِلت ُِه ذَل ٔ َ
ک ََ َػ َ
ئ ََ ًِ َح َب ُط إٔل َِيطٔ َٓ َي ِسًُ َو بٔطٔ
الس ًَا ٔ
اہللُ َوََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُطُ ث ُ َّه ل ٔ َي َت َدیَّرِ ََ َح ُس ُِ ٛه ٔم ًِ ُّ

دسمد،ییحی،امیلسؿاشمع  ،قیق،نبہملس،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکبجمہ روسؽیلصاہللہیلع
َ
ع ِدـِ ال َّس َل ُؾ َ ََع ُ َف ٍؿ َف ُ َف ٍؿ (ینعی السؾ وہ اہلل رپ اےکس دنبفں یک
فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم ےتھٹیب وت مہ کہئبال َّس َل ُؾ َ ََع ا ِ
لِلَّ ِ ْ َ
ف ِ َِ
رطػ ےس افر السؾ وہ الفں رپ افر الفں رپ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ہن وہک ہک السؾ وہ اہلل رپ ویکہکن السؾ وت اہلل یہ
َ
ےہ ،بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ںیم ےھٹیب وت ہی ک َّلیخِ َبات َِّ ل
لِلَّ َفکَر ََک ُی ُس ال َّس َل ُؾ
ک َأ ُّ َي الئّیِ ُّی َف َر ْدمَ ُس ا ِ
ات َفال َّع ِّئ َبِا ُ
لِل َفا َّضل َ َوو ُ
ّ ُ
ت ال َّس َل ُؾ یَلَ ْب َ
ِل
لِلَّ ال َّضا حِئ َن بج مت ہی وہک ےگ وت ااکس وثاب رہ کین دنبہ وک ےلم اگ وخاہ فہ آامسؿ ںیم وہ ای زنیم ںیم وہایاےکس درایمؿ
ع ِد ا ِ
یَ َل ْئ َبا َف َ ََع ِ َِ
لِلَّ َف َأ ْشھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ
ع ُـ َف َروُسلُ ُسرھپوجداعںیہمتبسےسزایدہدنسپوہفہاہللےسرکف
ںیموہرھپہیوہک َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َس ِإ َّلا ُ
حا َ ْ ِ ُ
رافی  :دسمد،ییحی،سلیمبااشمع ،قیق،نبہملس،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 957

راوی  :تنيه بً ميتْص ،اسح ،ٙابً یوسَٕ ،شیک ،ابواسح ،ٙحرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

َش ٕ
ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل
یک ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َََ ًِ ًَ ٙبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ٕ ًَ ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا َتنٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي َت ٔ ٔ
ْص ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َح َُ ٙي ٌِىٔی ابِ ًَ یُو ُس َ

َّ
َّ
یک
َک ى َ ِح َو ُظ َٗا َل َ ٔ
َُّ ٛيا ََل ى َ ِسرٔی َما َن ُ٘و ُل إٔذَا َجل َِش َيا فٔی الؼَّ ََلة ٔ َوک َ َ
َش ْ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗ ِس ًُ ِّل َه ٓ ََذ َ َ
اٌ ي ٌَُ ِّل ُن َيا کَل ٔ َنا ٕ
ت َول َِه َی ًِ ُٜي ٌَُ ِّل ُن َياصًَُّ
َو َح َّسثَ َيا َجا ٔم ٍْ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َط َّساز ٕ ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بٔنٔ ِثلٔطٔ َٗا َل َوک َ َ

ََ ٛنا ي ٌَُ ِّل ُن َيا ال َّتظَ ُّض َس َّ
َات بَ ِيي ٔ َيا َواصِ ٔسىَا ُسبُ َل َّ
الولُ َنا ٔ
ت إلٔ َی ال ُّيورٔ
ٕ بَی ِ َن ُٗلُوب ٔ َيا َوََ ِػلٔحِ ذ َ
الش ََلو ٔ َوى َ ِّح َيا ٔم ًِ ُّ
الل ُض َّه ََ ِّل ِ
َو َج ِّيب ِ َيا ا ِلٔ ََواح َٔع َما هَ َض َز ٔم ِي َضا َو َما بَ َل ًَ َوبَارٔ ِک َل َيا فٔی ََ ِس َناً ٔ َيا َوََ ِب َؼارٔىَا َو ُٗلُوب ٔ َيا َوََ ِز َوا ٔج َيا َوذُ ِّریَّات ٔ َيا َوتُ ِب ًَ َل ِي َيا

يضا َوََت ٔ َّن َضا ًَ َل ِي َيا
اَک َ
اب الزَّح ٔي ُه َوا ِج ٌَ ِل َيا َط ٔ ٔ
یً لٔي ٔ ٌِ َنتٔ َ
إٔى َّ َ
ک ََى ِ َت ال َّت َّو ُ
ک ُم ِثئی َن ب ٔ َضا َٗابٔل ٔ َ

میمتنبیئیضزر،ااحسؼ،انبویفس،رشکی،اوبااحسؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمہولعمؾہن اھت
ہکبجمہامنزںیمںیھٹیبوتایکزپ۔ںیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہاھکسایرھپاسہقبدحثییکامدننذرکایکاسںیمےہہک
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنافر یھباملکتاھکسےئ رگماساامتہؾےکاسھتںیہن اھکسےئسجاامتہؾ ےکاسھتدہشتاھکسای اھت
لل َّ
ِ
ص
ل
ھ
ط
ُ
ِ
َ
ِ
ُ
ت
ِی
ل
م
َ
ْ
َ
َُ
شال َّس َل ِؾ َف َخ ِّ َبانِمْا ّعلمَا ِ
ال ِر َف َِذ ِّب ْئِ َباالْفَ َوواح َم َھ َرر ْ َھا َف َم
ت ِإل ُّ و
ات َبِ ْب ِئ َبا َفاهْد َِا ُ ُ ِ َ
ب ُ ُق ِ َوب َف َأ حْ َذ َ
فہ املکتہیںیہا ّم َأ ّ ِ ْل َ ْ َ
یئْ
الاب ارلَّ ِ
نَِػ
ئ یَ َل ْئ َبا ِإ َّب َأ ْ َ َ
َ
ْ
ذ
ِ
ل
ک َ َل ِف َأ ْ َْس ِ َ
ع
ع َف َأ ْ ِ َب ِر َا َف ُ ُق ِ َوب َف َأزْ َف ِ َ
اج َفذ ّ ُِر َّا ِ َب َف ُ ْ ِ
ِن لِیِعْمَب َِک ُ ِبئ َن ِ َي
رِک
ش
ا
ب
ا
ف
تح
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ َن َف َاِ ِر ْ
َ
َ
ئ ّ َّ و ُ
ت
َقی ِل ِی َھا َف َأ ِم َّ َھایَ َل ْئ َبا
رافی  :میمتنبیئیضزر،اقحس،انبویفس،رشکی،اوباقحس،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 958

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،حشً بً رح ،حرضت ٗاسه بً مدينزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ا ِل ُ ِّ
َح ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َد ِينٔ َز َة َٗا َل ََ َخ َذ ًَ ِل َ٘ َن ُة
ب ٔ َيسٔی َٓ َح َّسثَىٔی ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َم ِش ٌُوز ٕ ََ َخ َذ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َوََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َخ َذ ب ٔ َي ٔس ًَ ِب ٔس اہللٔ ٓ ٌََ َّل َنطُ
ک إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت ََ ٌِ
َک ٔم ِث َل ُز ًَا ٔ
ئ َحسٔیثٔ اْلِ َ ًِ َن ٔع إٔذَا ُٗل َِت َص َذا ََ ِو َٗ َـ ِي َت َص َذا َٓ َ٘ ِس َٗ َـ ِي َت َػ ََل َت َ
ال َّتظَ ُّض َس فٔی الؼَّ ََلة ٔ ٓ ََذ َ َ
َا ُ٘ َوو َٓ ُ٘ ِه َوإ ٔ ٌِ ٔطئ َِت ََ ٌِ َا ِ٘ ٌُ َس َٓا ِٗ ٌُ ِس

م
دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،نسح نب رح ،رضحت اقمس نب خیمررہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہمقلع ےن ریما اہھت ڑکا افر ھجم ےس
دحثیایبؿیکہکدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےنریمااہھتڑکرکاتبایاھتہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبریمااہھتڑکا

اھت افر امنز ںیم دہشت یک میلعت دی یھت رھپ اسہقب دحثی یک رطح ذرک ایک اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج وت ہی
دہشتزپھاکچوتریتیامنزلمکموہیئگ(ینعیاےکساراکؿوپرےوہےئگ)ابوتڑھکاوہاناچےہوتڑھکاوہاجافرانھٹیباچےہوتاھٹیبرہ
م
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،نسحنبرح،رضحتاقمسنب خیمررہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 959

راوی  :نْص بً ًلی ،ابوطٌبہ ،ابی بْش ،محاہس ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

ْش َسنٔ ٌِ ُت ُم َحاص ّٔسا یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَىٔی ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ

ات َّ
ات َّ
ک ََ ُّی َضا ال َّي ٔي ُّی َو َر ِح َن ُة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َٗا َل َٗا َل
اللي َِّب ُ
َّات ِهَّلِل الؼَّ ل ََو ُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ال َّتظَ ُّض ٔس ال َّت ٔحي ُ
الش ََل ُو ًَل َِي َ
ابِ ًُ ًُ َن َز زٔ ِز َت ٓ َٔيضا َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
الش ََل ُو ًَ َل ِي َيا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ الؼَّ ال ٔ ٔحی َن ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َٗا َل ابِ ًُ ًُ َن َز زٔ ِز ُت ٓ َٔيضا

ک َل ُط َوََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُ ُط
َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َشی َ

رصننبیلع،اوبہبعش،ایبرشب،اجمدہ،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿاافلظںیم
ِلںیمےنااضہفایکےہ)
دہشتیکمیلعتدی(انبرمعاکایبؿےہہکفرباکہتںیمےنااضہفایکےہ)انبرمعےنرفامای َفدحَہٗ َلرَشِکیَ َ ٗ
رافی  :رصننبیلع،اوبہبعش،ایبرشب،اجمدہ،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 960

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،ابوًواىہٗ ،تازہ ،احنس بً حيبل ،یحٌی  ،بً سٌيس ،ہظاو ،حرضت حلاٌ بً ًبساہلل رٗاشی رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسث َ َيا صٔظَ ْاو ًَ ًِ
آخ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َٓ َل َّنا َجل ََص فٔی ٔ ٔ
َٗ َتا َز َة ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ح َّٔل َ
اٌ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ال َّز َٗا ٔش ِّی َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا ََبُو ُم َ
ل
وسی ََٗ َِب َل ًَل َی ا ِل َ٘ ِوو ٔ َٓ َ٘ا َل ََ ُّیِ ُٜه ا ِل َ٘ائ ٔ ُ
َػ ََلتٔطٔ َٗا َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ َ ُ ٔ َّرق ِت الؼَّ ََلةُ بٔا ِلب ٔ ِّر َوالزَّکَاة ٔ َٓ َل َّنا ا ِن َٔ َت َل ََبُو ُم َ

ک َیا ح َّٔلا ٌُ ََى ِ َت ُٗ ِل َت َضا َٗا َل
ل کَل ٔ َن َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓأ َ َروَّ ا ِل َ٘ ِو ُو َٗا َل َٓل ٌََ َّل َ
کَل ٔ َن َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َل َٓأ َ َروَّ ا ِل َ٘ ِو ُو َٓ َ٘ا َل ََ ُّیِ ُٜه ا ِل َ٘ائ ٔ ُ
وسی
َما ُٗ ِلت َُضا َو َل َ٘ ِس َرص ِٔب ُت ََ ٌِ َت ِب ٌََ ٜىٔی ب ٔ َضا َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ ََى َا ُٗ ِلت َُضا َو َما ََ َر ِز ُت ب ٔ َضا إ ٔ ََّل ا ِل َدی ِ َر َٓ َ٘ا َل ََبُو ُم َ
وٌ فٔی َػ ََلتِٔ ُٜه إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخ َلب َ َيا ٓ ٌََ َّل َن َيا َوبَی َّ َن َل َيا ُس َّيت َ َيا َو ًَ َّل َن َيا
ٕ َا ُ٘ولُ َ
ََ َما َا ٌِل َُن َ
وٌ َِ ٛي َ
َ
ُ ُ
ُ َ ُ
وب ًَل َِيض ٔ ِه َوَلَ
رقََ َُی ِر ٔ ا ِل َن ِِ ُـ ٔ
َػ ََل َت َيا َٓ َ٘ا َل إٔذَا َػ َّل ِيت ُِه َٓأٗ ٔ ُ
ينوا ُػ ُٔو َِٓ ٜه ث َّه ل ٔ َي ُؤ َّمِ ٜه َ َح ُسِ ٛه َٓإٔذَا َٛب َّ َر َٓ َٜبِّرُوا َوإٔذَا َ َ
َّ
الـا ِّلی َن َٓ ُ٘ولُوا آ ٔمی َن یُ ٔح ُّبِ ُٜه اہللُ َوإٔذَا َٛب َّ َر َو َر ََٜ َٓ ٍَ ٛبِّرُوا َو ِار ٌَُ ٛوا َٓإ ٔ ٌَّ ِاْل ٔ َم َاو یَزِ َِ َٗ ٍُ ٛب َلِ ُٜه َو َی ِز َٓ ٍُ َٗ ِب َلِ ُٜه َٗا َل َر ُسو ُل

ک َوإٔذَا َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َٓ ُ٘ولُوا َّ
ک ا ِل َح ِن ُس َي ِش َن ٍُ اہللُ َلِ ُٜه
الل ُض َّه َربَّ َيا َو َل َ
ک بٔتٔ ِل َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓتٔ ِل َ
َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ َا ٌَال َی َٗا َل ًَل َی ل ٔ َشا ٌٔ ىَب ٔ ِّيطٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َوإٔذَا َٛب َّ َر َو َس َح َس َٓ َٜبِّرُوا َوا ِس ُح ُسوا َٓإ ٔ ٌَّ
اٌ ً ٔ ِي َس ا ِل َ٘ ٌِ َسة ٔ َٓل َِيًِ ُٜ
ِک بٔتٔ ِل َ
ِاْل ٔ َم َاو َي ِش ُح ُس َٗ ِب َلِ ُٜه َو َی ِز َٓ ٍُ َٗ ِب َلِ ُٜه َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓتٔل َ
ک َٓإٔذَا ک َ َ
َّات َّ
ات ِهَّلِل َّ
ک ََ ُّی َضا ال َّي ٔي ُّی َو َر ِح َن ُة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط ال َّش ََل ُو
ات الؼَّ ل ََو ُ
اللي َِّب ُ
ٔم ًِ ََ َّو ٔل َٗ ِو ٔل ََ َح ٔس ُِ ٛه ََ ٌِ َي ُ٘و َل ال َّت ٔحي ُ
الش ََل ُو ًَل َِي َ

ًَ َل ِي َيا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ الؼَّ ال ٔ ٔحی َن ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َوََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُ ُط ل َِه َي ُ٘ ِل ََ ِح َن ُس َوبَ َزکَاتُ ُط َو ََل

َٗا َل َوََ ِط َض ُس َٗا َل َوََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا

رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،اتقدہ،ادمحنبلبنح،ییحی،نبدیعس،اشہؾ،رضحتاطحؿنبدبعاہللراقیشریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اکی رمہبت اوبارعشی ےن مہ وک امنز زپاھیئ بج امنز ےک ااتتخؾ رپ (ینعی دعقہ اریخہ ںیم) ےھٹیب وت اکی صخش (امنز یہ ںیم وبال) امنز
یکین افراپیک ےکاسھترقمریکیئگ ےہ بج اوبومیسامنز ےسافرغوہےئوتدتقمویںیکرطػوتمہجوہرکدرایتف ایکہکہی املکت
وبےنل فاال وکؿ اھت؟ بس ولگ اخومش رےہ دفابرہ وساؽ ایک وت بس ولگ اخومش رےہ رسیتی رمہبت اہک اے اطحؿ اشدی وت وبال اھت
اطحؿےناہکںیمںیہنوبالاھترپںیمڈراتوہںہکآپےھجمںیہک زساہندںیبتفہصخشوبالںیمےناہکاھترگمریمیتینالھبیئےک
وساھچکہنیھتاسرپاوبومٰیس ےناہکمتںیہناجےتن متامنز ںیمایکےتہکوہ؟روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنمہوک اتبایافر میلعتدی
ںیمہدنییکابںیتاھکسںیئافرامنزاکرطہقیاتبایرفامایبج متامنززپےنھاکارادہرکفوتےلہپوفصںوکدرتسرکولرھپمتںیمےسوکیئ
َ
ِ
وبیَل ْیھ ِ ْم َف َلال َّضا ِّ
عِالْمَع ْ
ص
ُ
لےہکوتمتآموہکاہللاعتیل
و
اکیصخشاامتمرکےبجفہریبکتےہکوتمتیھبریبکتوہکافربجفہ َ ْ ر
ِ
َ
وبقؽ رفامےئاگافرفہبجروکعیکریبکت ےہکافرروکعرکےوتمتیھبریبکتوہکافرروکعرکفویکہکناامؾمتےسےلہپروکعرکےاگ
ت
افر روکع ےس رس ااھٹےئ اگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ااکس دبؽ وہ اجاگیئ (ینعی مھارا روکع ےک دعب دری ےس رس ااھٹان
لل َّ
ھ
ایکس التیف رک دے اگ وج اامؾ ےک دبع روکع رکےن یک وصرت ںیم وہیئ یھت) افر بج اامؾ َشم ِ َد ا َُّ لِم
ُ
َ
َ
َل
َح ُـ ےہک وت مت ا ّم َر َّ ِ َب َف َ
لِل َ ْن َ ِ َ
ت
لْ
ا جَمْ ُدوہکاہلل مھاریدمحنسےلاگویکہکناہللاعتیلےن اےنپیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکزابؿابمرکےساراشد رفامایےہ اہللایکس

نسےلاگوجایکس دمحرکےاگافربجفہریبکتےہکافردجسہرکےوتمتیھبریبکتوہکافردجسہرکفویکہکناامؾمتےسےلہپدجسہرکے
اگ افر مت ےس ےلہپ رس ااھٹےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ااکس دبؽ وہ اجاگیئ افر بج ےھٹیب وت مت ںیم ےس رہ اکی ےلہپ ہی
ِل
َ
زپایھ َّلیخِ َبات ال َّع ِّئبِا ل
ات َِّ
لِلَّ ال َّضا حِئ َن َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َس
ع ِد ا ِ
ک َأ ُّ َي ا ّلئیِ ُّی َف َر ْدمَ ُس ا ِ
لِلَّ َفکَر ََک ُی ُس ال َّس َل ُؾ یَ َل ْئ َبا َف َ ََع ِ َِ
ت ا َّضل َ َوو ُ
ّ ُ َ ُ
لِل ال َّس َل ُؾ یَل َ ْب َ
لِلَّ َف َأ ْشھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ
ع ُـ َف َروُسلُ ُس (ہی رمعف نب وعؿ ےک رفاتی رکدہ اافلظ ںیہ) ادمح (نب لبنح) یک رفاتی ںیم ظفل فرباکہت افر
ِإ َّل ا ُ
حا َ ْ ِ ُ
ادہشںیہنےہافراجبےئادہشےک
رافی  :رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،اتقدہ،ادمحنبلبنح،ییحی،نبدیعس،اشہؾ،رضحتاطحؿنبدبعاہللراقیشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 961

راوی ً :اػه بً نرض ،مٌنترٗ ،تازہ ،ابی َُلب ،حرضت حلاٌ بً ًبساہلل رٗاشی رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ٔ
اػ ُه بِ ًُ ال َّي ِ ٔ
رض َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبٔی َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ََبٔی ُ َََّل ٕب یُ َح ِّسث ُ ُط ًَ ًِ ح َّٔل َ
یک َلطُ َٗا َل
رقََ َٓأ َ ِن ٔؼتُوا َو َٗا َل فٔی ال َّتظَ ُّض ٔس َب ٌِ َس ََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َزا َز َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َش َ
ال َّز َٗا ٔش ِّی ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َزا َز َٓإٔذَا َ َ
َ
َّ
َّ
َ
ِم فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ
َبُو َزا ُوز َو َٗ ِو ُل ُط َٓأ ِن ٔؼتُوا ل َِي َص ب ٔ َن ِح ُٔو ٕي ل َِه َیح ٔ ِئ بٔطٔ إَٔل ُسل ِ ََامی ٌُ الت ِي ٔ ُّ
مع
اعمص نب رضن ،منزر ،اتقدہ ،ایب الغب ،رضحت اطحؿ نب دبعاہلل راقیش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک (اکی دفرسی دنس ےس)
لِلَّےک
یہیدحثیرمفیےہاسںیمہیااضہفےہہکبج(اامؾ)رقات رکےوتمتاخومشروہافردہشتںیم َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َس ِإ َّلا ُ
ِب لَ ُس ہل اک ااضہف ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ظفل َقَْنْ ِص ُیووا وفحمظ ںیہن ےہ افر اوکس اس دحثی ںیم رصػ یمیت ےن ذرک ایک
دعب َف ْ َ
جـُ َل رَش َ

ےہ

مع
رافی  :اعمصنبرضن ،منزر،اتقدہ،ایبالغب،رضحتاطحؿنبدبعاہللراقیشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 962

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ابوزبیر ،سٌيس بً جبیر ،كاؤض ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
اٌ َر ُسو ُل
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
الل ِي ُث ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ َوكَا ُو ٕ
ض ََى َّ ُط َٗا َل ک َ َ
َّ
َّ
ات َّ
ات
اللي َِّب ُ
ات الؼَّ ل ََو ُ
اٌ َي ُ٘و ُل ال َّتحٔيَّا ُت ا ِل ُن َب َارک َ ُ
آٌ َوک َ َ
رق َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ي ٌَُ ِّل ُن َيا ال َّتظَ ُّض َس ََ ٛنا ي ٌَُ ِّل ُن َيا ا ِل ُ ِ

ک ََ ُّی َضا ال َّي ٔي ُّی َو َر ِح َن ُة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
ِهَّلِل َّ
الش ََل ُو ًَ َل ِي َيا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ الؼَّ ال ٔ ٔحی َن ََ ِط َض ُس ََ ٌِ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ
الش ََل ُو ًَل َِي َ
َوََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ

ہبیتقنبدیعس،ثیلاوبزریب،دیعسنب ،ریب،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیمہ دہشت یک میلعتاس رطح دےتی ےھت سجرطح رقآؿ یک(ینعی دہشت اھکسےن ںیم رقآؿ اسیج اامتہؾ رفامےت ےھت) افر آپ یلص
َ
َلی
اْل َر َک ل
لِلَّ َفکَر ََک ُی ُسال َّس َل ُؾ
ک َأ ُّ َيالئّیِ ُّی َف َر ْدمَ ُسا ِ
اتال َّع ِّئ َبِا ُ
تا َّضل َ َوو ُ
ت ْ ُ َِ ُ
اہللہیلعفآہلفملسدہشتویں زپےتھ ےھتا ّ خِ َّبا ُ
تلِلَِّال َّس َل ُؾیَل َ ْب َ
لِلَّف َأ ْش
لِلَّال َضا ِلحِئن َأ ْش
َ
َ
لِلَّ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
ھ
ھ
َ
وُسؽا ِ
ر
ا
ح
ؿ
أ
َد
ُ
ا
ل
إ
س
إ
ل
ؿ
أ
َد
یَ َل ْئ َبا َف َ ََع ِ َِ
ُ ْ ِ لَ َ ِ
َ ُ ّ َ ُ
ع ِدا ِ ّ َ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلاوبزریب،دیعسنب،ریب،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 963

راوی  :محنس بً زاؤز ،بً سٔياٌ ،بً موسی ،ابوزاؤز ،جٌف ،بً سٌس ،حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ

ف بِ ًُ َس ٌِ ٔس
اٌ َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح َّش َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َزا ُو َز بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
اٌ َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ
وسی ََبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َيا َج ٌِ َ ُ

بِ ًٔ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب َح َّسثَىٔی ُخب َ ِي ُب بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َس ُن َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َس ُن َز َة ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب ََ َّما َب ٌِ ُس
اٌ فٔی َو َس ٔم الؼَّ ََلة ٔ ََ ِو ح ٔی َن ا ِن٘ ٔ َـائ َٔضا َٓابِ َسؤُا َٗ ِب َل ال َّت ِشل ٔ ٔيه َٓ ُ٘ولُوا
ََ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ک َ َ
َّات َّ
ک ِهَّلِل ث ُ َّه َس ِّل ُنوا ًَل َی ا ِل َينٔی ٔن ث ُ َّه َس ِّل ُنوا ًَل َی َٗارٔئ ِٔ ُٜه َو ًَل َی ََ ِن ُٔ ٔشِ ُٜه َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ات َوالؼَّ ل ََو ُ
اللي َِّب ُ
ال َّت ٔحي ُ
ات َوا ِل ُن ِل ُ

اٌ ب ٔ ٔس َم ِظ ََٗ ٙا َل ََبُو َزا ُوز َز َّل ِت َص ٔذظ ٔالؼَّ ٔحي َٔ ُة ًَل َی ََ ٌَّ ا ِل َح َش ًَ َسنٔ ٍَ ٔم ًِ َس ُن َز َة
وسی ُٛوف ٔ ُّی اْلِ َ ِػ ٔل ک َ َ
ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ

دمحمنبداؤد،نبایفسؿ،نبومیس،اوبداؤد،رفعج،نبدعس،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن میلعتدیہک بج امنزیدرایمؿ ںیم ےھٹیب (دعقہ افیل ںیم) ای امنز لمکمرک ےکےھٹیب (دعقہ اریخہ ںیم) وتالسؾ ےس
ےلہپ دہشت زپےھ وج ہی ےہ ا َّلیخِ َبات ال َّع ِّئبِات فال َّضلَوو ل ْ
ک َِّ
لِل اےکس دعب داینہ رطػ السؾ ریھپف (افر رھپ ابںیئ رطػ) افر رھپ
ّ ُ َ ُ َ َ ُ
ات َفا مُ ْل ُ
السؾریھپ رکاےنپاامؾرپافر اےنپافرپ اوبداؤد ےتہکںیہہک امیلسؿنبومٰیس ےنوجاًالص وکیفںیہدقشم ںیمرےتہںیہ اوبداؤد ےتہک

ںیہہکہیہفیحص(وجرمسہنبدنجبےناےنپوٹیبںوکاھکلاھت)اتبراہےہہکنسحےنرمسہےسانسےہ
رافی  :دمحمنبداؤد،نبایفسؿ،نبومیس،اوبداؤد،رفعج،نبدعس،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 964

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،حٜه بً ابی ليلی ،حرضت ٌٛب بً ًحزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ ًُ ِح َز َة َٗا َل ُٗ ِل َيا ََ ِو َٗالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ
ک َٗا َل ُٗولُوا َّ
ک َٓأ َ َّما َّ
الل ُض َّه َػلِّ ًَل َی
ٕ نُ َؼل ِّی ًَل َِي َ
ک َوََ ٌِ نُ َش ِّل َه ًَل َِي َ
ََ َم ِز َت َيا ََ ٌِ نُ َؼل َِّی ًَل َِي َ
رع ِٓ َيا ُظ َٓ َِ ٜي َ
الش ََل ُو َٓ َ٘ ِس َ َ
يس
ک َحنٔ ْ
ُم َح َّن ٕس َوآ ٔل ُم َح َّن ٕس ََ ٛنا َػ َّل ِي َت ًَل َی إٔبِ َزاص َٔيه َوبَارٔ ِک ًَل َی ُم َح َّن ٕس َوآ ٔل ُم َح َّن ٕس ََ ٛنا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ٔل إٔبِ َزاص َٔيه إٔى َّ َ
يس
َمحٔ ْ
صفحنبرمع،ہبعش،مکحنبایبیلیل،رضحتع ،نبزجعہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہےن(ایولوگں)ےنرعضایکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکمکحےہہکمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدفالسؾزپ۔ںیالسؾاک
لل َّ
ھ
َ
ُ
حٍَ
َ
َ
َ
َ
آؽ َ ُّ
ُ
ص َع َ ّ
حٍ َف ِ
رطہقی وت ںیمہولعمؾ ےہ نکیلدرفد اکرطہقیںیمہولعمؾ ںیہنےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایا ّم ّ ِ
ھ ِی
َ َ ھ ِی
آؽ ُ َ َّ
ک َ ََع ُ َ َّ
حمَخ ِب ٌّد
ک َ ََع ِ
حٍ َف ِ
حٍ َ ََک َاِ َر ْ َ
ب َ ِ ٌّ
َ ََک َصل ّ ْی َت ََع ِإ ْ ِ َ رْا َم َف َاِ ِر ْ
آؽ ِإ ْ ِ َ رْا َم ِإ َّ َ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکحنبایبیلیل،رضحتع ،نبزجعہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 965

راوی  :مشسز ،یزیس بً زریٍ ،حرضت طٌبہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َػلِّ ًَل َی ُم َح َّن ٕس َو ًَل َی آ ٔل ُم َح َّن ٕس ََ ٛنا َػ َّل ِي َت

ًَل َی إٔبِ َزاص َٔيه

ِی
آؽ ُ َ َّ
ص َ ََع ُ َ َّ
حٍ َ ََک َصل َّ ْی َت َ ََع ِإ ْ ِ َ رْاھ َم (ینعی
حٍ َف َ ََع ِ
دسمد ،سیدی نب زرعی ،رضحت ہبعش اس دحثی وک ویں رفاتی رکےت ںیہ ہک َ ّ ِ
لل ّ
ھ
ُ
َ
َ
ظفلاَ ّمےکریغبافرظفلَعا ِؽےکااضہفےکاسھت)
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 966

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابً بْش ،حرضت حٜه رضی اہلل ًيہ

ئ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ بٔ ِْشٕ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔب ٔ َض َذا َٗا َل َّ
الل ُض َّه َػلِّ ًَل َی ُم َح َّن ٕس َو ًَل َی آ ٔل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
يس َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک ًَل َی ُم َح َّن ٕس َو ًَل َی آ ٔل ُم َح َّن ٕس ََ ٛنا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ٔل
يس َمحٔ ْ
ک َحنٔ ْ
ُم َح َّن ٕس ََ ٛنا َػ َّل ِي َت ًَل َی إٔبِ َزاص َٔيه إٔى َّ َ

يس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ الزُّبَیِرُ بِ ًُ ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ََ ٛنا َر َوا ُظ ٔم ِش ٌَ ْز إ ٔ ََّل ََى َّ ُط َٗا َل ََ ٛنا َػ َّل ِي َت
يس َمحٔ ْ
ک َحنٔ ْ
إٔبِ َزاص َٔيه إٔى َّ َ
يس َوبَارٔ ِک ًَل َی ُم َح َّن ٕس َو َس َ
أ ٚم ِث َلطُ
يس َمحٔ ْ
ک َحنٔ ْ
ًَل َی آ ٔل إٔبِ َزاص َٔيه إٔى َّ َ

لل َّ
ھ
حٍ َ ََکصلَّیت ََعَ
َ
َ
ُ
ص ََع ُ َ َّ
حٍ َف ََع ِ
آؽ ُ َ َّ َ ْ َ
دمحمنبالعء،انبرشب،رضحتمکحریضاہللہنعایسدنسےکاسھتویںرفاتیرکےتںیہا َّم َ ّ ِ
لل َّ
ِی
ھ
ھ
م
إ ِ رْاھ ِی َم إ َب َ ِ م
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
آؽ ُ َ ّ
ک ََع ُ َ ّ
ح خ ِب ٌّد  ،اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس زریب
ک ََع ِ
حٍ َف ََع ِ
حٍ ََک َاِ َر ْ َ
ب َ ِ ٌّ
ِ ّ َ ٌّ
َِْ
ح َخ ِب ٌّد ا ّم َاِ ِر ْ
آؽ ِإ ْ ِ َ رْا َم ِإ َّ َ
ِی
آؽ ِإ ْ ِ َ رْاھ َم
نبددیےنانبایبیلیلےسایسرطحرفاتیایکےہسجرطحرعسمےنرگماوہنںےنویںرفاتیایک َ ََک َصل َّ ْی َت َ ََع ِ
للھ
إ َب َ ِ م
ک َ ََع ُ َ َّ
حٍاسیجہکےلہپذگرا(ینعیظفلآؽےکااضہفےکاسھتافرظفلا مےکریغب)
ِ ّ َ ٌّ
ح َخ ِب ٌّد َف َاِ ِر ْ
رافی  :دمحمنبالعء،انبرشب،رضحتمکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 967

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً ْسح ،ابً وہب ،مالکً ،بساہلل بً ابی برک ،بً محنس بً ًنزو بً حزو ،حرضت ابوحنيس
ساًسی رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس
الرس ٔح ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َمال ٔ ْک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ

بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُسل َِي ٕه الزُّ َرق ٔ ِّی ََى َّ ُط َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو ُح َن ِي ٕس َّ
ٕ
الشأًس ُّٔی ََى َّ ُض ِه َٗالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ َِ ٛي َ
ک َٗا َل ُٗولُوا َّ
الل ُض َّه َػلِّ ًَل َی ُم َح َّن ٕس َوََ ِز َوا ٔجطٔ َوذُ ِّریَّتٔطٔ ََ ٛنا َػ َّل ِي َت ًَل َی آ ٔل إٔبِ َزاص َٔيه َوبَارٔ ِک ًَل َی ُم َح َّن ٕس
نُ َؼل ِّی ًَل َِي َ
يس
يس َمحٔ ْ
ک َحنٔ ْ
َوََ ِز َوا ٔجطٔ َوذُ ِّریَّتٔطٔ ََ ٛنا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ٔل إٔبِ َزاص َٔيه إٔى َّ َ

یبنعق ،امکل ،انب رسح ،انب فبہ ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،رضحت اوبدیمح اسددی ریض اہلل ہنع ےس ہی
رفاتیےہہکاحصہبرکاؾےن وپاھچایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدویکرکنںیجیھب؟آپ یلص
لل َّ
ِی
ھ
ھ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ک ََع ُ َ ّ
ص ََع ُ َ ّ
حٍ َف َأزْ َفا ِخ ِس َفذ ُّر ِّب َِب ِس
حٍ َف َأزْ َفا ِخ ِس َفذ ُّر ِّب َِب ِس َ ََک َصل ّ ْی َت ََع ِ
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ویں وہک ا ّم َ ّ ِ
آؽ ِإ ْ ِ َ رْا َم َف َاِ ِر ْ
ھ ِی
حمَخ ِب ٌّد
ک َ ََع ِ
َ ََک َاِ َر ْ َ
ب َ ِ ٌّ
آؽ ِإ ْ ِ َ رْا َم ِإ َّ َ
رافی  :یبنعق،امکل،انبرسح،انبفبہ،امکل،دبعاہللنبایبرکب،نبدمحمنبرمعفنبزحؾ،رضحتاوبدیمحاسددیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 968

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،نٌيه بً ًبساہلل ،محنس بً ًبساہلل بً زیس ،حرضت ابومشٌوز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ نُ ٌَ ِي ٔه بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ا ِل ُن ِحنٔز ََٔ ٌَّ ُم َح َّن َس بِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َزیِ ٕس َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزیِ ٕس ص َُو َّال ٔذی

َُر َٔی ال ِّي َسا َئ بٔالؼَّ ََلة ٔ ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ََب ٔی َم ِش ٌُوز ٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ََىَّطُ َٗا َل ََ َتاىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َم ِحل ٔ ٔص
ک ٓ ََشَ َٜت َر ُسو ُل
ٕ نُ َؼل ِّی ًَل َِي َ
َس ٌِسٔ بِ ًٔ ًُ َبا َز َة َٓ َ٘ا َل َل ُط َب ٔظیرُ بِ ًُ َس ٌِ ٕس ََ َم َزىَا اہللُ ََ ٌِ نُ َؼل َِّی ًَل َِي َ
ک یَا َر ُسو َل اہللٔ َٓ َِ ٜي َ
َ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َک َم ٌِى َی َحسٔیثٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َحًی َت َن َّي ِي َيا ََىَّطُ ل َِه َي ِشأ ِلطُ ث ُ َّه َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ُٗولُوا ٓ ََذ َ َ

يس
يس َمح ٔ ْ
ک َحنٔ ْ
آخظ ٔفٔی ا ِل ٌَا َلنٔی َن إٔى َّ َ
َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ ًُ ِح َز َة َزا َز فٔی ٔ ٔ

یبنعق،امکل،میعننبدبعاہلل،دمحمنبدبعاہللنبزدی،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنعےسہیرفاتیےہہکدعسنبابعدہیکسلجمںیم
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئوتریشبنبدسعےنوپاھچایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساہللاعتیلےنمہوک
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدےنجیھباک مکحدایےہ وت اتبےیئمہدرفدسک رطحںیجیھب؟(ہینسرک)آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
اخومشوہےئگاہیںکتہکمہےنوساچہکاکشمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیوساؽہنایکوہاترھپھچکدریےکدعبآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایویںزپاھرکف،رھپ ع ،نبرجعہیکدحثییک رطح(ینعیاسہقبدحثییک رطحایبؿایک)رگم
لَ
م
ئ
ِ
َ
ِ
َ
حمَخ ِب ٌّد(،ینعییفااعلنیملاکااضہفایکےہ)
ب
إ
ن
اسےناینپدحثیےکآرخںیماہک ِف ْ َ
اْل َ ِ ّ َ ٌّ
رافی  :یبنعق،امکل،میعننبدبعاہلل،دمحمنبدبعاہللنبزدی،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 969

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،محنس بً اسح ،ٙحرضت ً٘بہ بً ًنزو

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔث ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل ُٗولُوا َّ
الل ُض َّه َػلِّ ًَل َی ُم َح َّن ٕس ال َّي ٔي ِّی اْلِ ُم ِّ ِّی َو ًَل َی آ ٔل ُم َح َّن ٕس
ادمح نب ویسن ،زریہ ،دمحم نب ااحسؼ  ،رضحت ہبقع نب رمعف ےس یھب ایسرطح رمفی ےہ اس ںیم ویں ےہ ہک آپ یلص اہللہیلع فآہل
لل َّ
ھ
َ
َ
َ
ی
لئ
ِ
ّ
ُ
حٍَ
َ
َ
َ
آؽ ُ َ ّ
ص ََع ُ َ ّ
ي َف ََع ِ
حٍا ِ ّی ُْال ِ ّ ّ ِ
فملسےنرفامایوہکا ّم ّ ِ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنباقحس،رضحتہبقعنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 970

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حباٌ بً يشار ،ابومَّطًٖ ،بيساہلل بً كلحہ بً ًلی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َّط ٕ
ٖ ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا حٔبَّا ٌُ بِ ًُ َي َشارٕ ا ِلک ٔ ََلب ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ََبُو ُم َ ِّ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َ ٔ َّ َ
ْس ُظ ََ ٌِ
ِم ًَ ًِ ا ِل ُن ِحنٔز ٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َ َّ
َکیز ٕ َحسثىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ

یََ ِٜتا َل بٔا ِلنَٔ ِٜيا ٔل اْلِ َ ِوفَی إٔذَا َػلَّی ًَ َل ِي َيا ََصِ َل ا ِلب َ ِيتٔ َٓل َِي ُ٘ ِل َّ
الل ُض َّه َػلِّ ًَل َی ُم َح َّن ٕس َوََ ِز َوا ٔجطٔ َ ُ َّم َضا ٔ
ت ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن
يس
يس َمحٔ ْ
ک َحنٔ ْ
َوذُ ِّر َّیتٔطٔ َوََصِ ٔل بَ ِيتٔطٔ ََ ٛنا َػ َّل ِي َت ًَل َی آ ٔل إٔبِ َزاص َٔيه إٔى َّ َ
ومیسنباامسلیع،ةحؿنباسیر،اوبرطمػ،دیبعاہللنبہحلطنبیلع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
لل َّ
ھ
ص
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوجمہالہتیبرپدرفدےنجیھباکوپراوپراوثاباپےناکوخاشہدنموہوتاوکساچےیہہکویںاہکرکےا ُ َّم َ ّ ِ

ِ ھ ِی
تالْم وُو ِ ِمفذُرِب سف َأ ْهلی ِئ س َ ََکصلَّیت َ َ
َ ََع ُ َ َّ
َ
َ
ِ
َ
حم َخ ِب ٌّد
ب
إ
م
ا
ر
ْ
إ
آؽ
َع
ِ
ِ
ِ
ْ
حٍ َف َأزْ َفا ِخ ِس ُأم َّ َھا ِ ْ َ َ ّ ّ َِب ِ َ ِ َ ْ ِب ِ َ ْ َ
ّ
َ ٌّ
َ
رافی  :ومیسنبالیعمس،ةحؿنباسیر،اوبرطمػ،دیبعاہللنبہحلطنبیلع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتےکدعبایکداعزپےھ
ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبایکداعزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 971

راوی  :احنس بً حيبل ،وليس بً مشله ،اوزاعی ،حشاٌ بً ًليہ ،محنس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی َح َّشا ٌُ بِ ًُ ًَ ٔل َّي َة َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََبٔی
َّ
َّ
َ
َ
خ َٓ ِل َي َت ٌَ َّوذِ
َفَْ ََ َح ُس ُِ ٛه ٔم ًِ ال َّتظَ ُّض ٔس ِاْل ٔ ٔ
ًَائٔظَ َة َى َّ ُط َسنٔ ٍَ َبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا َ َ

َش ا ِل َن ٔشيحٔ َّ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َو ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ِح َيا َوا ِل َن َنا ٔ
ت َو ٔم ًِ َ ِّ
الس َّجا ٔل
اب َج َض َّي َه َو ٔم ًِ ًَ َذ ٔ
بٔاہللٔ ٔم ًِ ََ ِربَ ٍٕ ٔم ًِ ًَ َذ ٔ

ادمح نب لبنح ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،شحؿ نب ہیطع ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملسےنرفامایمتںیمےسبجوکیئآرخیدہشتےسافرغوہوتاچرزیچفںےسانپہامےگناکیمنہجےکذعابےس،دفرسےربق
ےکذعابےس،رسیتےزدنیگافرومتےک ہنتےس،افروچےھتحیسمداجؽےک ہنتےس
رافی  :ادمحنبلبنح،فدیلنبملسم،افزایع،شحؿنبہیطع،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبایکداعزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 972

راوی  :وہب بً ب٘يہً ،نز بً یوىص ،ینانی ،محنس بً ًبساہلل بً كاؤض ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ابِ ًٔ
ض ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ََ ِخب َ َرىَا ًُ َنزُ بِ ًُ یُوى َُص ا ِل َ َامیم ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ كَا ُو ٕ
اٌ َي ُ٘و ُل َب ٌِ َس ال َّتظَ ُّض ٔس َّ
ک ٔم ًِ
ًَبَّا ٕ
اب َج َض َّي َه َوًََُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ًَ َذ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط ک َ َ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة َّ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ِح َيا َوا ِل َن َنا ٔ
ت
الس َّجا ٔل َوًََُوذُ ب ٔ َ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َوًََُوذُ ب ٔ َ
ًَ َذ ٔ

فبہنبہیقب،رمعنبویسن،امیین،دمحمنبدبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع
لْمشِی
لْ لْ
َِد َھ َّی
َ
ابال ْ َقنِْ ِزر َفنِمْفِئْ َب ِسا مَخ ْ َبا َفا م َمَا ِ
ت َفنِمْرَشِّا َ ِحادلَّ َّ ِج ِؽ
ع
نِم
ْ
ف
م
فآہلفملسدہشتےکدعبہیداعزپاھرکےتےھت ْ
اب َ َ َ ِ
نِم َ َع ِ
رافی  :فبہنبہیقب،رمعنبویسن،امیین،دمحمنبدبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبایکداعزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 973

راوی ً :بساہلل بً ًنزو ،مٌنزً ،بسالوارث ،حشینً ،بساہلل بً بزیسہ ،حيولہ بً ًلی ،حرضت مححً بً اور َ رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ََبُو َم ٌِ َنز ٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشی ِ ُن ا ِل ُن ٌَ ِّل ُه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ َح ِيوَ َل َة بِ ًٔ
ًَل ٔ ٕٓی ََ ٌَّ ٔم ِح َح ًَ بِ ًَ اْلِ َ ِز َر َٔ َح َّسثَ ُط َٗا َل َز َخ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َن ِشحٔ َس َٓإٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُج ٕل َٗ ِس َٗ َضی َػ ََل َت ُط

َّ
َوص َُو یَ َتظَ َّض ُس َوص َُو َي ُ٘و ُل َّ
ف لٔی
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِسأَلُ َ
ک َیا ََہللُ اْلِ َ َح ُس الؼَّ َن ُس ال ٔذی ل َِه َیل ٔ ِس َول َِه یُول َِس َول َِه َیَ ًِ ُٜل ُط ُّ ُٔ ٛوا ََ َح ْس ََ ٌِ َا ِِ ٔ َ
ُف َل ُط ثَ ََلثّا
ک ََى ِ َت ا ِل َِ ُٔ ُ
ذُىُوبٔی إٔى َّ َ
ُف َلطُ َٗ ِس ُ ٔ َ
ور ال َّزح ٔي ُه َٗا َل َٓ َ٘ا َل َٗ ِس ُ ٔ َ
دبعاہللنبرمعف،رمعم،دبعاولارث،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،ہلظنحنبیلع،رضحتنجحمنبافرعریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیمرشتفیالےئوتاکیصخشوکداھکییکسجامنزمتخےکرقبییھتافرفہاسرطحدہشتزپھراہ
لل َّ
ُ
ھ
ِ
ی
ک
ّ
ل
لص
ْ
َ
َ
ن
َ
ُ
ع
ک
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ع
ُ
ف
ف
َ
ْف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ج ا ّ مَ ُد ّ ِ
ئ ا و ُور ا ّرلتحُ ،نجحم نب
اھت ا ّم ِإ ِِّ أ ْشَْکُلَ َا أ ُ
بأ ْ َ
وَّ َفمَلْ َ ْن لَ ُس ووا أ َ ٌّ
لِلّ َْال َ ُ
اَّق مَلْ َ ِ ْ
ج أ ْؿ ِ َرر ِل ذُی ِوِّ ِإ َّ َ
ي َفمَلْ ُی َ ْ
افر ع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک رفامای اوکس شخب دای ایگ افر ہی ہلمج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت
رمہبتدرہاای
رافی  :دبعاہللنبرمعف،رمعم،دبعاولارث،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،ہلظنحنبیلع،رضحتنجحمنبافرعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتآہتسہزپانھاچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتآہتسہزپانھاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 974

راوی ً :بساہلل بً سٌيس ،یوىص ،ابً بٜیر محنس بً اسحً ،ٙبسالزحنً بً اسوز ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی َح َّسثَ َيا یُوى ُُص َي ٌِىٔی ابِ ًَ بَُٜیِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ

ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ٔم ًِ ال ُّش َّيةٔ ََ ٌِ یُ ِدفَی ال َّتظَ ُّض ُس

دبع اہلل نب دیعس ،ویسن ،انب ریکب دمحم نب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب اوسد ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
تنسہیےہہکدہشتآہتسہزپانھاچےیہ
رافی  :دبعاہللنبدیعس،ویسن،انبریکبدمحمنباقحس،دبعارلنمحنباوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتںیمایلگنےسااشرہرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتںیمایلگنےسااشرہرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 975

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،مشله بً ابی مزیه ،حرضت ًلی بً ًبسالزحنً مٌاوی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ََبٔی َم ِز َی َه ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن ٌَاو ٔ ِّی َٗا َل َرآنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َوََىَا
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َي ِؼ َي ٍُ َٓ ُ٘ل ُِت
ْص َٖ ى َ َضانٔی َو َٗا َل ِاػ َي ٍِ ََ ٛنا ک َ َ
ََ ًِ َب ُث بٔا ِل َح َصی فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
اٌ إٔذَا َجل ََص فٔی الؼَّ ََلة ٔ َو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛط ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی َٓ ِد ٔذظ ٔا ِل ُي ِنى َی
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِؼ َي ٍُ َٗا َل ک َ َ
ٕکَ َ
َو َِ ٛي َ
و َٗب َف ََػابٌ ُط ک ُ َّلضا وََ َط َار بٔأ ُ
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یبنعق،امکل،ملسمنبایبرممی،رضحتیلعنبدبعارلنمحاعمفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےن
ھجموکامنزںیمرکنکویںےسےتلیھکوہےئداھکیبجفہامنزےسافرغوہےئوتےھجماسےسعنمرفامایافراہکہکوتیھبامنزںیمفیہایکرک
وجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسایکرکےتےھت،ںیمےنوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایکرکےتےھت؟رفامایبجآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامنز ںیم ےتھٹیب وت داںیئ راؿ رپ داایںاہھت رےتھک افر بس اویلگنں وک دنب رک ےتیل افراوگنےھٹ ےس قحلم ایلگن ےس (اہشدت

فایل ایلگنےس)ااشرہرکےتافرابایںاہھتابںیئراؿرپرےتھک
رافی  :یبنعق،امکل،ملسمنبایبرممی،رضحتیلعنبدبعارلنمحاعمفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتںیمایلگنےسااشرہرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 976

راوی  :محنس بً ًبسالزحيه ،بزارًٔ ،اًٌ ،بسالواحس بً زیازً ،ثناٌ بً حٜيهً ،امز ،حرضت ًبساہلل بً زبیر رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّح ٔٔيه ا ِل َبزَّا ُز َح َّسث َ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواحٔسٔ بِ ًُ زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َحٕٔ ٜيه َح َّسثَ َيا ًَا ٔمزُ
َّ
َّ
رسی
بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا َٗ ٌَ َس فٔی الؼَّ ََلة ٔ َج ٌَ َل َٗ َس َمطُ ا ِل ُي ِ َ

رسی َو َو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی
رسی ًَل َی ُر ِٛبَتٔطٔ ا ِل ُي ِ َ
َف َغ َٗ َس َم ُط ا ِل ُي ِنى َی َو َو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ا ِل ُي ِ َ
َت ِح َت َٓ ِد ٔذظ ٔ ا ِل ُي ِنى َی َو َساٗٔطٔ َو َ َ
الشبَّابَةٔ
َٓ ِد ٔذظ ٔا ِل ُي ِنى َی َوََ َط َار بٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ َوََ َراىَا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس َوََ َط َار ب ٔ َّ

دمحمنبدبعارلمیح،زبار ،افع ؿ،دبعاولادح نبزاید،امثعؿ نبمیکح،اعرم،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنع ےس رفاتیےہہک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز ںیم ےتھٹیب وت ابایں اپؤں داینہ راؿ افر داینہ ڈنپیل ےک ےچین رک ےتیل افر داانہ اپؤں اھچب ےتیل افر
ابایںاہھتابںیئےنٹھگرپرےتھک افرداایںاہھتداںیئراؿرپ رےتھکافرایلگنےسااشرہرکےت،افعؿ ےتہکںیہہکدبعاولادح ےنیلمعوطر
رپرکےکداھکایافرایلگنےسااشرہایک
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،زبار،افعؿ،دبعاولادحنبزاید،امثعؿنبمیکح،اعرم،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتںیمایلگنےسااشرہرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 977

راوی  :ابزاہيه بً حشً ،ححاد ،ابً جزیخ ،زیاز ،محنس بً ًحَلًٌ ،امز ،حرضت ًبساہلل بً زبیر رضی اہلل ًيہ

َّاد ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِلنٔ ِّؼي ٔص ُّی َح َّسثَ َيا َحح ْ
اٌ ُي ٔظیرُ بٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ إٔذَا َز ًَا َو ََل یُ َ ِّ
َح َُ ٛضا َٗا َل ابِ ًُ
ََک ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ََٔى َّ ُط ذ َ َ

ل
ُج َزیِ ٕخ َو َزا َز ًَ ِنزُو بِ ًُ زٔی َيارٕ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ًَا ٔم ْز ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َرََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِس ًُو ََ ٛذل ٔ َ
ک َویَ َت َحا َم ُ
َّ
َّ
رسی
رسی ًَل َی َٓ ِد ٔذظ ٔا ِل ُي ِ َ
ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ب ٔ َي ٔسظ ٔا ِل ُي ِ َ
اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،زاید ،دمحم نب الجعؿ ،اعرم ،رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص
اہللہیلع فآہلفملسبجدہشتزپےتھےھتوتایلگنےسااشرہرکےتےھتافراوکسرحتکںیہندےتیےھت،انبرججیےناہکرمعفنبدانیر
ےن اانت ااضہف ایک ےہہک ےھجم اعرم ےن اےنپفادل ےک وحاہل ےس ربخدیہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ایسرطح ااشرہ رکےت ےھت
(ینعیرحتکہنرکےتےھت)افرہیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابایںاہھتابںیئراؿرپرےتھکےھت
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،زاید،دمحمنبالجعؿ،اعرم،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتںیمایلگنےسااشرہرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 978

راوی  :محنس بً بظار ،یحٌی  ،ابً ًحَلًٌ ،امز ،حرضت ًبساہلل بً زبیر

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل
ْص ُظ إ ٔ َط َار َت ُط َو َحس ُ
ٔیث َححَّا ٕد ََ َت ُّه
ََل یُ َحاو ٔ ُز َب َ ُ
دمحمنباشبر،ییحی،انبالجعؿ،اعرم،رضحتدبعاہللنبزریبایسرطحرفاتیرکےتوہےئےتہکںیہہکآپیکاگنہااشرہےسآےگہن
ڑبیتھیھتافراجحجیکدحثیییحییکدحثیےسزایدہلمکمےہ
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،انبالجعؿ،اعرم،رضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتںیمایلگنےسااشرہرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 979

راوی ً :بساہلل بً محنسً ،ثناٌ ،ابً ًبسالزحنًً ،ؼاو بً ٗسامہ ،بً بحيلہ مالک بً ىنیر ،حرضت ىنیر خزاعی رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسث َ َيا ً َٔؼ ُاو بِ ًُ ٗ َُسا َم َة ٔم ًِ بَىٔی بَحٔي َل َة

ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ى َُنیِر ٕا ِل ُدزَاعٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َرََیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوا ٔؿ ٌّا ذ ٔ َرا ًَ ُط ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔا ِل ُي ِنى َی
َرآ ٔ ٌّا إ ٔ ِػ َب ٌَطُ َّ
الشبَّابَ َة َٗ ِس َح َياصَا َط ِيئّا
دبع اہلل نب دمحم ،امثعؿ ،انب دبعارلنمح ،اصعؾ نب دقاہم ،نب تِخ ِبلہ امکل نب ریمن ،رضحت ریمن زخایع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی داینہ راؿ رپ داانہ اہھت رےھک وہےئ افر اہشدت فایل ایلگن ااھٹےئ وہےئ دقرے ی
وہیئ

رافی  :دبعاہللنبدمحم،امثعؿ،انبدبعارلنمح،اصعؾنبدقاہم،نبتِخ ِبلہامکلنبریمن،رضحتریمنزخایعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیماہھتےنکیٹیکرکاتہاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماہھتےنکیٹیکرکاتہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 980

راوی  :احنس بً حيبل ،احنس بً محنس ،بً طبویہ ،محنسبً رآٍ ،محنس بً ًبسالنلک ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َوََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َط ُّب َویِطٔ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل َِزَّا ُل َٗالُوا َح َّسثَ َيا

ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َ ُ َم َّي َة ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
ل ًَل َی َی ٔسظ ٔفٔی
ل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َوص َُو ُم ٌِ َتنٔ ْس ًَل َی َی ٔسظ ٔ َو َٗا َل ابِ ًُ َط ُّب َویِطٔ ى َ َهی ََ ٌِ َي ٌِ َتنٔ َس ال َّز ُج ُ
ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل ََ ٌِ َی ِحل ٔ َص ال َّز ُج ُ
الشحُوز ٔ َو َٗا َل ابِ ًُ ًَ ِبسٔ
ََک ُظ فٔی بَ ٔ
الؼَّ ََلة ٔ َو َٗا َل ابِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ ى َ َهی ََ ٌِ ي َُؼل َِّی ال َّز ُج ُ
اب ال َّز ِٓ ٍٔ ٔم ًِ ُّ
ل َوص َُو ُم ٌِ َتنٔ ْس ًَل َی یَسٔظ ٔ َوذ َ َ

ل ًَل َی َی َسیِطٔ إٔذَا ى َ َض َف فٔی الؼَّ ََلة ٔ
ا ِل َنل ٔ ٔک ى َ َهی ََ ٌِ َي ٌِ َتنٔ َس ال َّز ُج ُ

ادمح نب لبنح ،ادمح نب دمحم ،نب وبشہی ،دمحمنب راعف ،دمحم نب دبعاکلمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایےہامنزںیماہھترپکیٹاگلرکےنھٹیبےس،ہیاامؾادمحنبلبنحیکرفاتیےہافرانبوبشہییکرفاتی
ویں ےہ ہک عنم رفامای امنز ںیم اہھت رپ کیٹ اگلےن ےس (ینعی اس ںیم ےنھٹیب یک رصاتح ںیہن ےہ) افر انب راعف یک رفاتی ہی ےہ ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایاہھترپکیٹاگلرکامنززپےنھےسرگمانبراعفےناساممتعنوکدجسہےساےتھٹفتقےک
ےیل ایبؿ ایک ےہ افر انب دبعاکلمل ےن ہی رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ امنز ںیم اہ وھتں رپ کیٹ

اگلےنےسہکبجفہ(دجسہےس)اےھٹ
رافی  :ادمحنبلبنح،ادمحنبدمحم،نبوبشہی،دمحمنبراعف،دمحمنبدبعاکلمل،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماہھتےنکیٹیکرکاتہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 981

راوی  :بْش بً ہَللً ،بسالوارث ،حرضت اسناًيل بً اميہ رضی اہلل ًيہ

ِّک َی َسیِطٔ َٗا َل
ْش بِ ًُ ص ََٔل ٕل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َ ُ َم َّي َة َسأ َ ِل ُت ىَآ ٔ ٌّا ًَ ًِ ال َّز ُج ٔل ي َُؼل ِّی َوص َُو ُمظَ ب ْ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
وب ًَل َِيض ٔ ِه
ک َػ ََل ُة ا ِل َن ِِ ُـ ٔ
َٗا َل ابِ ًُ ًُ َن َز ت ٔ ِل َ
رشب نب الہ ؽ ،دبعاولارث ،رضحت اامسلیع نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انعف ےس اےسی صخش ےک
قلعتمدرایتفایکوجاہوھتںیکاویلگنںوکالمرک(ینعیاکیاہھتیکاویلگنںوکدفرسےاہھتیکاویلگنںںیمدالخرکےک)امنززپےھوت
یلیھ
رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےن اہکہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ےھت ہک ہی اوضغملب م (وہید) یک امنز ےہ (ذہلا اس ےس

اانتجبرضفریےہ)
رافی  :رشبنبالہؽ،دبعاولارث،رضحتاامسلیعنباہیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیماہھتےنکیٹیکرکاتہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 982

راوی  :ہاروٌ بً زیس بً ابی زرٗا ،محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،ہظاو بً سٌس ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

ئ َح َّسثَ َيا ََبٔی ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َو َص َذا َل ِٔ ُوطُ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ
ارو ٌُ بِ ًُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََبٔی الزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ارو ٌُ بِ ًُ َزیِ ٕس
رسی َوص َُو َٗاً ْٔس فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل َص ُ
صٔظَ او ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََى َّ ُط َرََی َر ُج َّل یَ َّت ُٔ ٜئ ًَل َی َی ٔسظ ٔا ِل ُي ِ َ
وٌ
ِرس ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا َٓ َ٘ا َل َل ُط ََل َت ِحل ٔ ِص صَ ََ ٜذا َٓإ ٔ ٌَّ َص ََ ٜذا َی ِحل ٔ ُص َّال ٔذ َ
َساٗ ٔ ّلا ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ اْلِ َي َ ٔ
یً ي ٌَُ َّذب ُ َ
اہرفؿنبزدینبایبزراق،دمحمنبہملس،انبفبہ،اشہؾنبدعس،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
اکیصخشوکابںیئاہھترپکیٹاگلرکامنزںیم ےھٹیبوہےئداھکی(اہرفؿنبسیدییکرفاتیےہہکابںیئرکفٹرپزپاوہاداھکی)وتاس

ےساہکاسرطحتمھٹیباسےیلہکہیاؿولوگںیکتسشنےہذِبک ووذعابدایاجاگیئ
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبزراق،دمحمنبہملس،انبفبہ،اشہؾنبدعس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعقہافیلںیمفیفختاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دعقہافیلںیمفیفختاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 983

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،سٌس بً ابزاہيه ،ابوًبيسہ ےن اپيے والس يٌىی حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

اٌ فٔی
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َس ٌِسٔ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََبٔی ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن اْلِ ُول ََيی ِ ٔن َٛأَى َّ ُط ًَل َی الز َِّؿ ٕٔ َٗا َل ُٗ ِل َيا َحًَّی َي ُ٘ َوو َٗا َل َحًَّی َي ُ٘ َوو
صفحنبرمع،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبدیبعہےناےنپفادلینعیرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ دف روتعکں ےک دعب (دعقہ ںیم) اس رطح وہےت وگای رگؾ رھتپ رپ ھٹیب ےئگ وہں (ینعی تہب دلج ڑھکے وہ
اجےت)ہبعشےتہکںیہہکمہےن(اےنپااتسذدعسنباربامیہ)ےسوپاھچہک(ایکآپہیےتہکںیہ)اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسڑھکےوہاجےتوت(دعسنباربامیہےن)اہکاہںاہیںکتہکڑھکےوہاجےت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبدیبعہےناےنپفادلینعیرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمالسؾریھپےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾریھپےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 984

راوی  :محنس بً ٛثیر سٔياٌ ،احنس بً یوىص ،زائسہ مشسز ،ابواحوؾ ،محنس بً ًبيس زیاز بً ایوب ،حرضت ًبساہلل
بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

ؾ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
وب َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َّ
ْص
الل َيآ ٔ ٔس ُّی ح و َح َّسث َ َيا َتنٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي َت ٔ ٔ
ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َوزٔیَا ُز بِ ًُ ََ ُّی َ
َش ٕ
یک ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
ل ک ُ ُّل ُض ِه
ٕ ًَ ًِ َ ٔ
ْسائ ٔي ُ
ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َح َُ ٙي ٌِىٔی ابِ ًَ یُو ُس َ
يٍ َح َّسث َ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ

ؾ َواْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ل ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َََ ًِ ًَ ٙبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ْسائ ٔي ُ
ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ َو َٗا َل إ ٔ ِ َ
اٌ ي َُش ِّل ُه ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ َحًَّی یُ َزی بَ َي ُ
الش ََل ُو ًَل َِيِ ُٜه َو َر ِح َن ُة اہللٔ َّ
اق َخ ِّسظ ٔ َّ
الش ََل ُو ًَل َِيِ ُٜه َو َر ِح َن ُة
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َو َحس ُ
َرس ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ُزصَی ِ ْر ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙویَ ِحٌَی
اہللٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا َلٔ ُِى َحسٔیثٔ ُسٔ َِي َ
ْسائ ٔي َل ل َِه ُئ ِّ ِ
ٔیث إ ٔ ِ َ
ْسائ ٔي َل ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َو ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ُط ٌِ َب ُة
بِ ًُ آ َز َو ًَ ًِ إ ٔ ِ َ

ٔیث َحس َ
رک َص َذا ا ِل َحس َ
وٌ َم ِزُٓو ًّا
ٔیث ََبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٌِ ََ ٙیَ ُٜ
کَ َ
اٌ یُ ِي ٔ ُ

دمحم نب ریثک ایفسؿ ،ادمح نب ویسن ،زادئہدسمد ،اوباوحص ،دمحم نبدیبع زاید نب اویب ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابںیئ افر داںیئ رطػ السؾ ریھپےت ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
یل َ ُک
لِلَّ ال َّس َل ُؾ
راسخر یک دیفسی ک ر آیت یھت (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ اافلظ ےک اسھت السؾ ریھپےت ےھت) ال َّس َل ُؾ َ ْب ْم َف َر ْدمَ ُس ا ِ
یل َ ُک
َ ْب ْم َف َر ْدمَ ُسالِلَِّ،اوبداؤدےتہکںیہہکہیاافلظایفسؿیکایبؿرکدہدحثیےکںیہافرارسالیئےناینپدحثیںیمایکسیرصحیںیہن
ل َس َ یَل َ ْبُک
د
َ
ْ
لِلّ اک ذرک ںیہن ایک) اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس زریہ ےن اوب ااحسؼ ےس افرییحی نب آدؾ ےن وباہطس
یک ےہ (ینعی ا ّ ل ُؾ م َف َر ْمَ ُس ا ِ
ارسالیئاوبااحسؼےسویںرفاتیایکےہع دبعارلنمحنباالوسدع اہیبفیلقمس ع دبعاہلل،اوبداؤدےتہکںیہہکہبعشاوبااحسؼ
یکاسدحثیےکرموفعوہےناکااکنررکےتںیہ
رافی  :دمحمنبریثکایفسؿ ،ادمحنبویسن،زادئہدسمد،اوباوحص،دمحم نبدیبعزاید نباویب،رضحتدبعاہللنب وعسمدریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾریھپےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 985

موسی بً ٗيص ،سلنہ بً ٛہيلً ،ل٘نہ بً وائل ،حرضت وائل بً ححز رضی اہلل
راوی ً :بسہ بً ًبساہلل یحٌی بً آزوٰ ،
ًيہ

رضم ٔ ُّی ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ َٗ ِي ٕص ا ِل َح ِ َ
اٌ ي َُش ِّل ُه ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َّ
الش ََل ُو ًَل َِيِ ُٜه َو َر ِح َن ُة اہللٔ َوبَ َزکَاتُطُ
َوائ ٕٔل ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َػ َّل ِي ُت َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓک َ َ
َو ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ َّ
الش ََل ُو ًَل َِيِ ُٜه َو َر ِح َن ُة اہللٔ

دبعہنبدبعاہللییحینبآدؾ،ومٰیسنبسیق،ہملسنبکہبل،ہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک
یل َ ُک
ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داینہ رطػ السؾ ریھپےت وت ےتہک ال َّس َل ُؾ َ ْب ْم
یل َ ُک
لِلَّ (ینعی ابںیئ رطػ السؾ ریھپےت فتق فرباکہت ںیہن
لِلَّ َفکَر ََک ُئ افر ابںیئ رطػ السؾ ریھپےت وت ےتہک ال َّس َل ُؾ َ ْب ْم َف َر ْدمَ ُس ا ِ
َف َر ْدمَ ُس ا ِ
ےتہکےھت

رافی  :دبعہنبدبعاہللییحینبآدؾ،ومٰیسنبسیق،ہملسنبکہبل،ہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾریھپےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 986

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،یحٌی بً زَکیا ،وٛيٍ ،مشٌزً ،بيساہلل بً ٗبلہ ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

َکیَّا َو َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ابِ ًٔ ا ِل٘ ٔ ِب ٔل َّيةٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ

ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََش َّل َه ََ َح ُسىَا ََ َط َار ب ٔ َي ٔسظ ٔ ٔم ًِ ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ٔم ًِ ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔ
َٗا َل َُّ ٛيا إٔذَا َػ َّل ِي َيا َخل َ
َ
اب َخ ِي ٕل ُط ِن ٕص إٔى َّ َنا یَِٜف ٔی ََ َح َس ُِ ٛه ََ ِو ََ ََل یَِٜف ٔی ََ َح َس ُِ ٛه ََ ٌِ َي ُ٘و َل
َٓ َل َّنا َػلَّی َٗا َل َما بَا ُل ََ َح ٔس ُِ ٛه یُومٔی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٛأى َّ َضا ََذِى َ ُ
َص ََ ٜذا َوََ َط َار بٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ ي َُش ِّل ُه ًَل َی ََخٔيطٔ ٔم ًِ ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ٔم ًِ ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ییحی نب زرکای ،فعیک ،رعسم ،دیبع اہلل نب ہیطبق ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپامنززپےتھےھتبجمہںیمےسوکیئالسؾریھپاتوتاےنپاہھتےک داںیئفاےلافرابںیئفاےلآدیم

یک رطػ ااشرہ رکات بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ایک ابت ےہ مت امنز ںیم یھب اہوھتں ےس ااشرہ
ت
رکےتوہوگایفہاہھترھپےوہےئوھگڑفںیکدومںیکرطحںیہ مھارےےیلسباانتاکیفےہ(ہیہہکرک)آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنایلگنےسااشرہایک(ینعیدہشتںیماسرطحایلگنااھٹےئ)افررھپاےنپداںیئافرابںیئفاےلاھبیئوکالسؾرکے
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ییحینبزرکای،فعیک،رعسم،دیبعاہللنبقی ِعہ،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾریھپےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 987

راوی  :محنس بً سلامیٌ ،ابونٌيه ،حرضت مشٌز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسث َ َيا ََبُو نُ ٌَ ِي ٕه ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕبٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََ َما َیِٜف ٔی ََ َح َس ُِ ٛه ََ ِو ََ َح َسص ُِه ََ ٌِ
َي َـ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی َٓ ِد ٔذظ ٔث ُ َّه ي َُش ِّل َه ًَل َی ََخٔيطٔ ٔم ًِ ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ٔم ًِ ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ
دمحمنب امیلسؿ،اوبمیعن،رضحترعسمریضاہللہنعایسدنسف نتےکاسھترفاتی رکےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ایک مت ںیم ےس یسک ےکےیل اینت ابت اکیف ںیہن ےہہک فہ اانپاہھت راؿ رپ رےھک افر رھپالسؾرکے اےنپ اھبیئ وک وج داںیئ رطػ
ےہافروجابںیئرطػےہ
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،اوبمیعن،رضحترعسمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمالسؾریھپےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 988

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،اًنع ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ا ِل ُن َشي َّٔب بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ َتنٔ ٕيه َّ
اللائٔ ِّی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ
اض َرآ ٔ ٌُوا ََیِسٔیض ٔ ِه َٗا َل ُز َصی ِ ْر َ ُ َرا ُظ َٗا َل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل َما
َس ُن َز َة َٗا َل َز َخ َل ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوال َّي ُ
َ
اب َخ ِي ٕل ُط ِن ٕص َ ُ ِسُٜيُوا فٔی الؼَّ ََلة ٔ
لٔی ََ َرا ُِ ٛه َرآ ٔعٔی ََیِسٔیِ ُٜه َٛأى َّ َضا ََذِى َ ُ

دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،اشمع ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس
رشتفی الےئاساحؽ ںیمولوگںےکاہھت اےھٹوہےئ ےھت(زریب ےتہکںیہہکریما ایخؽےہہکاشمعےن یفاٰولصلة اہکاھت) ہیدھکی
ت
رکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکابتےہںیمدھکیراہوہں مھارےاہھتاسرطحاےھٹوہےئںیہوگایفہرسشکوھگڑفں
یکدںیموہںامنزںیموکسؿاایتخررکف
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اشمع،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾوکالسؾاکوجابدانی
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾوکالسؾاکوجابدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 989

راوی  :محنس بً ًثناٌ ،ابوجناہز ،سٌيس بً بظیرٗ ،تازہ ،حشً ،حرضت سنزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ ََبُو ا ِل َح َناصٔز ٔ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َب ٔظیر ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ُن َز َة َٗا َل ََ َم َزىَا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ىَزُ َّز ًَل َی ِاْل ٔ َماو ٔ َوََ ٌِ ى َ َت َحابَّ َوََ ٌِ ي َُش ِّل َه َب ٌِ ُـ َيا ًَل َی َب ٌِ ٕف

دمحمنبامثعؿ،اوبامجرہ،دیعس نبریشب،اتقدہ،نسح،رضحترمسہ ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
مہوکمکحرفامایہکمہاامؾےکالسؾاکوجابدںیآسپںیمدفیتسرںیھکافراکیدفرسےوکالسؾایکرکںی
رافی  :دمحمنبامثعؿ،اوبامجرہ،دیعسنبریشب،اتقدہ،نسح،رضحترمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبریبکتےنہکاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکدعبریبکتےنہکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 990

راوی  :احنس بً ًبسہ ،سٔياٌ ًنزو ،ابومٌبس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

اٌ ي ٌُِ َل ُه ا ِن٘ ٔ َـا ُئ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب َس َة ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َب ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔال َّتِٜبٔیر ٔ

ادمح نب دبعہ ،ایفسؿ رمعف ،اوبدبعم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز اک متخ
وہانریبکتےسولعمؾوہاتاھت
رافی  :ادمحنبدبعہ،ایفسؿرمعف،اوبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکدعبریبکتےنہکاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 991

راوی  :یحٌی بً موسیً ،بسالززا ،ٚابً جزیخً ،نزو بً زیيار ،ابومٌبس مولی ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

وسی ا ِل َب ِلخ ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرنٔی ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِنزُو بِ ًُ زٔی َيارٕ ََ ٌَّ ََبَا َم ٌِ َب ٕس َم ِول َی ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َ
ت ل ٔ ِّ
ض ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ َر ِٓ ٍَ الؼَّ ِو ٔ
ک ًَل َی ًَ ِضسٔ
ض ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
ًَ َّبا ٕ
لذ ِ ٔ
َک ح ٔی َن َی ِي َ ٔ
اٌ ذَل ٔ َ
اض ٔم ًِ ا ِل َنِٜتُوبَ ٔة ک َ َ
ْص ُٖ ال َّي ُ
ک َوََ ِس َن ٌُطُ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََ ٌَّ ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
ْص ُٓوا ب ٔ َذل ٔ َ
ض َٗا َل ُِ ٛي ُت ََ ًِ َل ُه إٔذَا ا ِن َ َ

ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،انبرججی،رمعفنبدانیر،اوبدبعمومیلانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم رفض امنزفں ےس رفاتغ ےک دعب آبفاز دنلب ذرک وہات اھت افر انب ابعس ےتہک ںیہ ہک ںیم اس ذرک رہجی
ےسیہاتھجمساھتہکولگامنزےسافرغوہےئگںیہافرںیمایکسآفازاتنساھت
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،انبرججی،رمعفنبدانیر،اوبدبعمومیلانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾرصتخمرکےنایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
السؾرصتخمرکےنایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 992

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،محنس بً یوسٕ ،اوزاعی ،رقہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رق َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ
ف َیاب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ ُ َّ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ یُو ُس َ
ٕ ا ِل ٔ ِ
الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َح ِذ ُٖ َّ
الش ََلو ٔ ُس َّي ْة
ادمحنبدمحمنبلبنح،دمحمنبویفس،افزایع،رقہنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایالسؾاکرصتخمرکانتنسےہ(ینعیاسںیمدمہنرکے)
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،دمحمنبویفس،افزایع،رقہنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمفوضوٹٹاجےئوتایکرکے
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمفوضوٹٹاجےئوتایکرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 993

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ جزیز بً ًبسالحنيسً ،اػه بً سَلو ،حرضت ًلی بً كل ٙرضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ َس ََّلو ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجزٔیزُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه اْلِ َ ِح َو ٔل ًَ ًِ ً َٔيسی بِ ًٔ ح َّٔل َ
ْص ِٖ َٓ ِل َي َت َو َّؿأ ِ َو ِل ُي ٌٔ ِس
ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ كَل َِٕٗ ٙا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ٓ ََشا ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ ِل َي ِي َ ٔ
َػ ََل َت ُط
امثعؿ نبایب ہبیشرجری نب دبع ادیمحل،اعمص نبالسؾ ،رضحت یلعنبقلطریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایمتںیمےسارگیسکیکامنزںیمرحیاخرجوہاجےئوتالچاجےئافرفوضرکےافردفابرہامنززپےھ
رافی  :امثعؿنبایبہبیشرجرینبدبعادیمحل،اعمصنبالسؾ،رضحتیلعنبقلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجہگجرفضزپےھوہںاسہگجلفنہنزپےھ
ابب  :امنزاکایبؿ
سجہگجرفضزپےھوہںاسہگجلفنہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 994

راوی  :مشسز ،حنازً ،بسالوارث ،ليث ححاد بً ًبيس ،ابزاہيه بً اسنٌيل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َو ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ث ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ ا ِل َححَّا ٔد بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َ
خ ََ ِو ًَ ًِ َینٔيئطٔ ََ ِو ًَ ًِ
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َي ٌِحٔز ُ ََ َح ُس ُِ ٛه َٗا َل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َوار ٔٔث ََ ٌِ یَ َت َ٘ َّس َو ََ ِو یَ َتأ َّ َ
الش ِب َحةٔ
ٔط َنالٔطٔ َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َح َّناز ٕفٔی الؼَّ ََلة ٔ َي ٌِىٔی فٔی ُّ

دسمد،امحد،دبعاولارث،ثیلاجحج نبدیبع،اربامیہ نب اامسلیع،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتااسیںیہنرکےتکسہکلفنامنززپےنھےکےیلآےگڑبھاجؤایےھچیپٹہاجؤایداںیئابںیئوہاجؤ

رافی  :دسمد،امحد،دبعاولارث،ثیلاجحجنبدیبع،اربامیہنبالیعمس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سجہگجرفضزپےھوہںاسہگجلفنہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 995

راوی ً :بسالوہاب ،بً ىحسہ ،اطٌث بً طٌبہ ،ميہال بً خلئہ ،حرضت ارز ٚبً ٗيص رضی اہلل ًيہ

اب بِ ًُ ى َ ِح َس َة َح َّسثَ َيا ََ ِط ٌَ ُث بِ ًُ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ا ِلنٔ ِي َضا ٔل بِ ًٔ َخلٔي َٔ َة ًَ ًِ اْلِ َ ِز َر ٔ ٚبِ ًٔ َٗ ِي ٕص َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوصَّ ٔ

اٌ ََبُو
إ ٔ َم ْاو َل َيا یُِٜى َی ََبَا رٔ ِم َث َة َٓ َ٘ا َل َػ َّل ِي ُت َص ٔذظ ٔالؼَّ ََل َة ََ ِو ٔم ِث َل َص ٔذظ ٔالؼَّ ََلة ٔ َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َوک َ َ
اٌ َر ُج ْل َٗ ِس َطض ٔ َس ال َّتِٜبٔی َر َة اْلِ ُول َی ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ ٓ ََؼلَّی ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی
بَ ِرکٕ َو ًُ َنزُ َي ُ٘و َما ٌٔ فٔی الؼَّ ِّٕ ا ِل ُن َ٘ َّسو ٔ ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َوک َ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َس َّل َه ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔ َحًَّی َرََیِ َيا بَ َي َ
اق َخ َّسیِطٔ ث ُ َّه ا ِن َٔ َت َل کَا ِن ٔٔ َتا ٔل ََبٔی رٔ ِم َث َة َي ٌِىٔی َنٔ َِشطُ
ل َّال ٔذی ََ ِز َر َک َم ٌَ ُط ال َّتِٜبٔی َر َة اْلِ ُول َی ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َي ِظ َٔ ٍُ ٓ ََوثَ َب إٔل َِيطٔ ًُ َنزُ َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َن ِئٜبٔطٔ ٓ ََضزَّ ُظ ث ُ َّه َٗا َل ا ِجل ٔ ِص
َٓ َ٘ َاو ال َّز ُج ُ

َّ
َّ
ُ
ک ََصِ َل ا ِل َٔ ٜت ٔ َّ َ
اب
َٓإٔى َّ ُط ل َِه یُ ِضل ٔ ِ
ْص ُظ َٓ َ٘ا َل ََ َػ َ
َف َٓ ٍَ ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َب َ َ
اب إَٔل َى َّ ُط ل َِه یَ ًِ ٜبَی ِ َن َػل ََوات ٔض ٔ ِه ٓ َِؼ ْل َ َ
اٌ ََبٔی رٔ ِم َث َة
ک َیا ابِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
اہللُ ب ٔ َ
اب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗ ِس ٗٔي َل ََبُو َ ُ َم َّي َة َمک َ َ
دبعاولاہبنبدجنہ،اثعشنبہبعش،اہنمؽنبہفیلخ،رضحتارزؼنبسیقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکامہرےاامؾےنمہ
وکامنززپاھیئس اکانؾاوبرہثماھتاوہنںےناہکہکاکیرمہبتںیمےنیہیامنز(ایہیہکایسییہامنز)یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
عی
اسھت زپیھ یھت اوہنں ےن شمدی اہک ہک اوبرکب فرمع ریض اہلل ھما یلہپ فص ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داینہ اجبن
ڑھکےےھتافراکیصخشافراھتسجےنریبکتافیلاپیئیھتبجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھےکچوتوتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنداینہافرابںیئرطػالسؾریھپا اہیںکتہکمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکراسخرفںیکدیفسیدیھکیرھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگسجرطحاوبرہثم(ینعیںیم)ڑھکاوہااےکسدعبفہصخشسجےنریبکتافٰیلاپیئیھتڑھکا
وہرکدفاگہنزپےنھاگلہیدھکیرکرضحترمعریضاہللہنعایکس رطػ ےٹپھافراوکسڑوجنھڑڈاالافراہکھٹیباج،ویکہکنالہاتکبایسےیل
ربابدوہےئہکاوہنںےن اکیامنزوکدفرسیامنزےساگلہنایک(ہینسرک)یبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےناگنہااھٹیئافررفامایاے
اطخبےکےٹیباہللےنےھجتکیھٹابتےنہکیکوتقیفاطعءرفامیئ
رافی  :دبعاولاہب،نبدجنہ،اثعشنبہبعش،اہنمؽنبہفیلخ،رضحتارزؼنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہوہساکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 996

راوی  :محنس بً ًبيس حناز بً زیس ،ایوب ،محنس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ

ْص َٗا َل ٓ ََؼلَّی ب ٔ َيا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َّل َه ث ُ َّه َٗ َاو إلٔ َی َخظَ َب ٕة فٔی ُم َ٘ َّسو ٔ ا ِل َن ِشحٔ ٔس
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ِح َسی َػ ََلت َ ِی ا ِل ٌَ ٔش ِّی ُّ
الو ِض َز ََ ِو ا ِل ٌَ ِ َ
ُْص ِت الؼَّ ََلةُ
ض َوص ُِه َي ُ٘ولُ َ
ْس ًَا ٌُ ال َّيا ٔ
خ َد َ ِ
خی ي ٌُِ َز ُٖ فٔی َو ِجضٔطٔ ا ِل َِ َـ ُب ث ُ َّه َ َ
ٓ ََو َؿ ٍَ َی َسیِطٔ ًَل َِيض ٔ َنا إ ٔ ِح َساص َُنا ًَل َی اْلِ ُ ِ َ
وٌ ٗ ٔ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُش ِّنيطٔ ذَا
ض ََبُو بَ ِرکٕ َوًُ َنزُ ٓ ََضابَا ُظ ََ ٌِ یُک َ ِّل َنا ُظ َٓ َ٘ َاو َر ُج ْل ک َ َ
ُْص ِت الؼَّ ََلةُ َوفٔی ال َّيا ٔ
ٗٔ َ

يت یَا َر ُسو َل اہللٔ
ْص الؼَّ ََلةُ َٗا َل بَ ِل َن ٔش َ
ا ِل َي َسیِ ًٔ َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ َن ٔش َ
ُْص ِت الؼَّ ََلةُ َٗا َل ل َِه ََى ِ َص َول َِه ُا ِ٘ َ ِ
يت ََ ِو ٗ ٔ َ
َف َج ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َٓأَٗ َِب َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی ا ِل َ٘ ِوو ٔ َٓ َ٘ا َل ََ َػ َس َ ٚذُو ا ِل َي َسیِ ًٔ َٓأ َ ِو َمئُوا ََ ِی َن ٌَ ِه ََ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی َم َ٘ا ٔمطٔ ٓ ََؼلَّی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ا ِل َباٗ ٔ َي َتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َّل َه ث ُ َّه َٛب َّ َر َو َس َح َس ٔم ِث َل ُس ُحوزٔظ ََٔ ِو ََك ِ َو َل ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َو َٛب َّ َر ث ُ َّه
َٛب َّ َر َو َس َح َس ٔم ِث َل ُس ُحوزٔظ ََٔ ِو ََك ِ َو َل ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َو َٛب َّ َر َٗا َل َٓ٘ٔي َل ل ٔ ُن َح َّن ٕس َس َّل َه فٔی َّ
الش ِضو ٔ َٓ َ٘ا َل ل َِه ََ ِحَٔوِ ُط ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َو َلًِٔ ٜ
اٌ بِ ًَ ُح َؼی ِ ٕن َٗا َل ث ُ َّه َس َّل َه
ى ُ ِّبئ ُِت ََ ٌَّ ً ِٔن َز َ
دمحمنبدیبعامحد نبزدی،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریض اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظای رصع
یکامنزںیمےسوکیئاکیامنززپیھوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہدفرتعکزپاھےنےکدعبالسؾریھپدایرھپآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملساسڑکلیےکاپسےئگوجدجسہاگہےکاپسیگلوہیئیھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپاکیاہھترپاہھترھک
رک ڑھکے وہ ےئگ افر رہچے ےس ہصغ ےک آاثر کلھج رےہ ےھت دلجی اجےن فاےل ولگ ےلچ ےئگ فہ ہی ہہک رےہ ےھت ہک امنز مک
وہیئگامنزمکوہیئگفاہںوموجدولوگںںیماوبرکبفرمعریضاہلل امہنیھبےھتفہدفونںھچکوپےتھچوہےئدفڑرےہےھتاےنتںیماکی
صخشوکسجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسذفادیلنیےتہکےھتوبؽااھٹایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
وھبؽوہیئگایامنزیہمکوہیئگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہنھجمےسوھبؽوہیئےہافرہنیہامنزمکوہیئےہاسصخشےن
اہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ ےئگ ںیہ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک

رطػ وتمہج وہےئ افر درایتف رفامای ایک ذفادیلنی چس ہہک راہ ےہ؟ ولوگں ےن ااشرہ ایک اہں سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز
زپاھےنیکہگجرپآےئافردفرںیتعکزپاھرکالسؾریھپاافرالسؾےکدعباہللاربکہہکرکدجسہایکاسیجہکامنزںیموہاتےہایاسےس
یسک دقر ابمل رھپ دجسہ ےس رس ااھٹای افر اہلل ا ربک اہک رھپ ریبکت ہہک رک دجسہ ایک اسیج ہکامنز ںیم وہات ےہ ای اس ےس یسک دقر ابمل ،رھپ دجسہ
ےسرسااھٹایافراہللاربکاہک ،اویبےتہکںیہہکدمحمنبریسنیےسیسکےنوپاھچہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن دجسہوہس ےک
دعب رھپ السؾ ریھپا؟ اوہنں ےن اہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس وت ےھجم ااسی اید ںیہن ےہ اہتبل ےھجم ربخ دی یئگ ہک رمعاؿ نب ،نیص ےن
(اینپدحثیںیم)اہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(دجسہوہسےکدعب)رھپالسؾریھپا
رافی  :دمحمنبدیبعامحدنبزدی،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 997

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ایوب ،محنس ،حناز ،محنسبً سیریً

وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َحس ُ
ٔیث َح َّناز ٕ ََ َت ُّه َٗا َل َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََ ُّی َ
اض َن ٌَ ِه َٗا َل ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َول َِه َي ُ٘ ِل َو َٛب َّ َر ث ُ َّه َٛب َّ َر َو َس َح َس ٔم ِث َل
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه َي ُ٘ ِل ب ٔ َيا َول َِه َي ُ٘ ِل َٓأ َ ِو َمئُوا َٗا َل َٓ َ٘ا َل ال َّي ُ
َک َٓأ َ ِو َمئُوا إ ٔ ََّل َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوک ُ ُّل َم ًِ
َک َما َب ٌِ َس ُظ َول َِه َی ِذ ُ ِ
ُس ُحوزٔظ ٔ ََ ِو ََك ِ َو َل ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َو َت َّه َحسٔی ُث ُط ل َِه َی ِذ ُ ِ
َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
ََک َر َج ٍَ
ٔیث ل َِه َي ُ٘ ِل َٓ َٜب َّ َر َو ََل ذ َ َ

دبعاہلل نبہملسم ،امکل،اویب،دمحم،امحد،دمحمنبریسنی ےسایکندنس ےکاسھترفاتی ےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنامنز
نَع
ت
س َم ،رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ااھٹای
زپیھ (امکل ےن) ظفل انب افر ظفل َق َمَ ُیووا ںیہن اہک ہکلب ایکس ہگج ہی اہک فقَا َؽ اانلَ ُ
(اہیںامکلےن)ربکذرکںیہنایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہللاربکاہکافردجسہایکاسیجہکامنزںیموہاتےہایاسےسیسک
دقرابملرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(دجسہےس)رسااھٹایاہیںکت امکلیکدحثیوپریوہیئگافراوہنںےناےکسدعباکذرک
ںیہنایکافرااشرہاکذرکامحدنبسیدیےکالعفہافریسکےنںیہنایک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اویب،دمحم،امحد،دمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 998

راوی  :مشسز ،بْش ،ابً مٔـل ،سلنہ ،ابً ًل٘نہ ،محنس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ْش َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُن َٔ َّـ ٔل َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا بٔ ِ ْ

اٌ بِ ًَ ُح َؼی ِ ٕن َٗا َل ث ُ َّه َس َّل َه َٗا َل ُٗل ُِت
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِى َی َح َّناز ٕ ک ُ ِّلطٔ إلٔ َی ٔ ٔ
آخ َٗ ِولٔطٔ ى ُ ِّبئ ُِت ََ ٌَّ ً ِٔن َز َ
اٌ ي َُش ِّنيطٔ ذَا ا ِلي َسیِ ًٔ و ََل ذ َ َ
ََک
َک ک َ َ
َ َ
َٓال َّتظَ ُّض ُس َٗا َل ل َِه ََ ِس َن ٍِ فٔی ال َّتظَ ُّضسٔ َوََ َح ُّب إلٔ َ َّی ََ ٌِ یَ َتظَ ض ََّس َول َِه َی ِذ ُ ِ
ََک َٓأ ِو َمئُوا َو ََل ذ َ َ
َ
ا ِل َِ َـ َب َو َحس ُ
وب ََ َت ُّه
ٔیث َح َّناز ٕ ًَ ًِ ََ ُّی َ
دسمد ،رشب  ،انب لضفم ،ہملس ،انب ہمقلع ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
مہ وک امنز زپاھیئ (ہملس نب ہمقلع ےن) امحد یک دحثی اک وپرا ومضمؿ ایبؿ ایک ےہ ومشبؽ ،دمحم نب ریسنی ےک اس وقؽ ےک ہک ےھجم ربخ
دییئگےہہکرمعاؿ ،نیص ےناینپدحثیںیم اہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےندجسہوہسےک دعبرھپالسؾ ریھپا(ہملس)
ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن (دمحم نب ریسنی ےس) وپاھچ ہک دہشت (ینعی دحثی ںیم اس ےک قلعتم ایک ذموکر ےہ) اہک ہک ںیم ےن دہشت ےک
ابرے ںیم ( اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس) ھچک ںیہن انس اہتبل ریمے زندکی ہی ابت دنسپدیہ ےہ ہک دہشت زپاھ اجےئ افر اس
دحثی ںیم (نسمبہ ذفادیلنی) اک ذرک ںیہن ےہ افر ہن ااشرہ ےس وجاب دےنی اک افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہصغ ےک
قلعتمھچکذموکرےہافرامحدیکدحثیےسزایدہلمکمےہ
رافی  :دسمد،رشب،انبلضفم،ہملس،انبہمقلع،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 999

راوی ً :لی بً نْصبً ًلی ،سلامیٌ بً رحب ،حناز ،بً زیس ،ایوب ،ہظاو ،یحٌی بً ًتي ،ٙابً ًوٌ ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل ًيہ

ٔيَ ٙوابِ ًٔ
وب َوصٔظَ او ٕ َو َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَت ٕ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َن ِ ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ
ْص بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ٗٔؼَّ ٔة ذٔی ا ِل َي َسیِ ًٔ ََى َّ ُط َٛب َّ َر َو َس َح َس َو َٗا َل ص ٔظَ ْاو َي ٌِىٔی
يب بِ ًُ َّ
اٌ َٛب َّ َر ث ُ َّه َٛب َّ َر َو َس َح َس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی صَ َذا ا ِل َحس َ
اػ ْه
الظضٔي ٔس َوحُ َن ِي ْس َویُوى ُُص َو ًَ ٔ
ابِ ًَ َح َّش َ
ٔیث ََي ِّـا َحب ٔ ُ

ََک َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ََى َّ ُط َٛب َّ َر ث ُ َّه َٛب َّ َر َو َس َح َس َو َر َوی
اْلِ َ ِح َو ُل ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ل َِه َی ِذ ُ ِ
َک ََ َح ْس ٔم ِي ُض ِه َما ذ َ َ

َّ
غ َص َذا ا ِل َحس َ
ََک ُظ َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ََى َّ ُط َٛب َّ َر ث ُ َّه
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َوََبُو بَ ِ ٔ
َکا ًَ ِي ُط َص َذا ال ٔذی ذ َ َ
ٔیث ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ل َِه َی ِذ ُ َ

َٛب َّ َر

یلعنبرصننبیلع،امیلسؿنبرحب،امحد،نبزدی،اویب،اشہؾ،ییحینبقیتع،انبوعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسذفادیلنیےکہصقےکذلیںیمذرکرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبکتیہکافردجسہایکافراشہؾ
نب شحؿ ےن اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ریبکت یہک افر اس ےک دعب رھپ دفرسی ریبکت یہک افر دجسہ ایک اوبداؤد
ےتہکںیہہکاسدحثیوکبیبحنبدیہش،دیمح،ویسنافراعمصاوحؽےنوباہطسدمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیایک
ےہنکیلاؿںیمےسیسکےنیھبذرکںیہنایکاسیجہکامحدنبزدیےناشہؾےسرفاتیرکےتوہےئذرکایکےہافرامحدنبہملسفاوب
ِ َ َ َِ ُ
کَرفاتی ںیہن ایک اسیج ہک امحد نب زدی
ثَ َ ِ َّ ر
ئ ّر
رکب نب ایعش ےن یھب اس دحثی وک اشہؾ ےس رفاتی ایک ےہ نکیل اوھنں ےن یھب ا ّ ٗ
کَ ّ
ےنذرکایکےہ
رافی  :یلعنبرصننبیلع،امیلسؿنبرحب،امحد،نبزدی،اویب،اشہؾ،ییحینبقیتع،انبوعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1000

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،محنس بً ٛثیر ،اوزاعی ،زہزی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ض َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب َوََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
َسل ََن َة َوًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗا َل َول َِه َي ِش ُح ِس َس ِح َست َ ِی َّ
ک
الش ِضو ٔ َحًَّی َي َّ٘ َيطُ اہللُ ذَل ٔ َ
دمحمنبییحی نبافرس،دمحمنب ریثک،افزایع،زرہی،رضحت اوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
دجسہوہسہنایکبجکتہکآپوکاینپوھبؽاکنیقیںیہنوہایگ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دمحمنبریثک،افزایع،زرہی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1001

راوی  :ححاد ،بً ابی يٌ٘وب ،ابً ابزاہيه ،ػالح ،ابً طہاب ،ابوبرک بً سلامیٌ ،ابً طہاب

رک بِ ًَ
وب َي ٌِىٔی ابِ ًَ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ََ ٌَّ ََبَا بَ ِ ٔ
وب َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ََبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ََبٔی َح ِث َن َة ََ ِخبَرَ ُظ ََى َّ ُط بَ َل َِ ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل َول َِه َي ِش ُح ِس َّ
الش ِح َس َتی ِ ٔن

َّ
الل َتی ِ ٔن ُا ِش َح َسا ٌٔ إ ٔ َذا َط َّ
اب َوََ ِخب َ َرنٔی ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َسٌٔي ُس بِ ًُ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة
اض َٗا َل ابِ ًُ ٔط َض ٕ
ک َحًَّی َل َ٘ا ُظ ال َّي ُ
رک بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
َٗا َل َوََ ِخب َ َرنٔی ََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َوََبُو بَ ِ ٔ
ئ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ََبٔی
یَ ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َٛثٔیر ٕ َوً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ََبٔی ََى َ ٕص ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َوا ِل ٌَ ََل ٔ

َک ََى َّ ُط َس َح َس َّ
رک بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ
الش ِح َس َتی ِ ٔن َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ الزُّبَ ِيس ُّٔی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی بَ ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َول َِه َی ِذ ُ ِ
بِ ًٔ ََبٔی َح ِث َن َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ٓ ٔيطٔ َول َِه َي ِش ُح ِس َس ِح َست َ ِی َّ
الش ِضو ٔ
اجح ج نب ایب وقعیب ،انب اربامیہ ،اصحل ،انباہشب ،اوبرکب نب امیلسؿ ،انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک اوبرکب نب امیلسؿ نب
ایبذیمہےنربخدیہکھجموکہیدحثیاسرطحیچنہپےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہوہسںیہنےیکاہیںکتہکولوگں
ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکانباہشبےتہکںیہہکےھجمہیدحثیوباہطسدیعسنبابیسملرضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنعےسیچنہپےہافراوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرکبنبااحلرثنباشہؾافردیبعاہللنبدبعاہللےنےھجماسیکربخدیےہ اوبداؤد
ےتہکںیہہکاےسییحینبایبریثک افررمعاؿنبایباسنےنوباہطساوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ایکےہنکیلاوھنںےنہیذرکںیہنایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفدجسےےیک اوبداؤدےتہکںیہہکاےسزدیبیےنرطبقی
لس
زرہیوباہطساوبرکبنبامیلسؿنبایبذسمہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتوہےئاہکہک َفمَلْن َْسح ِ ُ ْد َشح ِ ْ َد َ ِّْا َّ ْھوو
رافی  :اجحج،نبایبوقعیب،انباربامیہ،اصحل،انباہشب،اوبرکبنبامیلسؿ،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1002

راوی  :ابً مٌاذ ،طٌبہ ،سٌس ،سلنہ بً ًبسالزحنً حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َسنٔ ٍَ ََبَا َسل ََن َة بِ ًَ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة

الو ِض َز ٓ ََش َّل َه فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٓ٘ٔي َل َل ُط َن َ٘ ِؼ َت الؼَّ ََل َة ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َح َس
ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی ُّ
َس ِح َس َتی ِ ٔن
انب اعمذ ،ہبعش ،دعس ،ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےنرہظ یک
امنز زپیھ افردف روتعکں ےک دعبالسؾ ریھپ دایولوگں ےن رعض ایکہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن امنزمک رک دیسپ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنآرخیکدفرںیتعکزپ۔ںیافراسےکدعبدفدجسےےئک
رافی  :انباعمذ،ہبعش،دعس،ہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1003

راوی  :اسنٌيل بً اسس ،طابہ ،ابً ابی ذئب ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ََ َس ٕس ََ ِخب َ َرىَا َط َبابَ ُة َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َّ
َّ
ُْص ِت الؼَّ ََلةُ یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ ِو
ْص َٖ ٔم ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ٔم ًِ َػ ََلة ٔ ا ِل َنِٜتُوبَ ٔة َٓ َ٘ا َل لَط َر ُج ْل ََٗ ٔ َ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِن َ َ
ک َیا َر ُسو َل اہللٔ ََف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َ ُ ِ َ ُ
ْص َٖ َول َِه
َن ٔش َ
اض َٗ ِس ٓ ٌََل َِت ذَل ٔ َ
يت َٗا َل ک ُ َّل ذَل ٔ َ
ک ل َِه ََٓ ٌَِ ِل َٓ َ٘ا َل ال َّي ُ
خیَی ِ ٔن ث َّه ا ِن َ َ
َ
َي ِش ُح ِس َس ِح َست َ ِی َّ
اٌ َم ِول َی ابِ ًٔ ََبٔی ََ ِح َن َس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
الش ِضو ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َزا ُوزُ بِ ًُ ا ِل ُح َؼی ِ ٔن ًَ ًِ ََبٔی ُسٔ َِي َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗا َل ث ُ َّه َس َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص َب ٌِ َس ال َّت ِشل ٔ ٔيه

الیعمس نب ادس ،اشہب ،انب ایب ذ ب،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل
فملسرفضامنزیکدفرںیتعکزپھرکاُھٹڑھکےوہےئاکیصخشےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!امنزٹھگیئگایآپ
وھبؽےئگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنوتااسیھچکںیہنایکولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!
آپےنااسیایکوتااسیھچکںیہنایکےہ(ینعیآپےندفرتعکوھچڑدیںیہ)سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرںیتعکزپ۔ںی
افر اُھٹ ڑھکے وہےئ افر دجسہ وہس ںیہن ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک داؤد نب ،نیص ےن رطبقی اوبایفسؿ ومٰیل ایب ادمح وباہطس اوبرہریہ
ریضاہللہنعیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےسیہی ہصقرفاتیرکےتوہےئ اہکےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنالسؾ ےکدعب
ےھٹیبےھٹیبدفدجسےےیک

رافی  :الیعمسنبادس،اشہب،انبایبذ ب،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

حسیث 1004

جلس  :جلس اول

راوی  :ہاروٌ بً ًبساہلل ہاطه ،بً ٗاسهً ،رکمہ بً ًنار ،ؿنـه بً جوض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ض ا ِلض ٔ َّٔان ٔ ِّی َح َّسثَىٔی ََبُو
ٔرک َم ُة بِ ًُ ًَ َّنارٕ ًَ ًِ َؿ ِن َـ ٔه بِ ًٔ َج ِو ٕ
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َيا َصا ٔط ُه بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه َح َّسثَ َيا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ص َُزیِ َز َة ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ َٗا َل ث ُ َّه َس َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
الش ِضو ٔبَ ٌِ َس َما َس َّل َه
اہرفؿ نبدبعاہلل اہمش ،نب اقمس،رکعہم نبامعر،

ضمص

م نب وجس،رضحتاوبرہریہریض اہلل ہنع ےسیہیدحثیاکی دفرسی دنس

ےکاسھتیھبرمفیےہسجںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾےکدعبدفدجسےےیک
ضمص
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاہمش،نباقمس،رکعہمنبامعر ،منبوجس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہساکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1005

راوی  :احنس بً محنس بً ثابت ،ابواسامہ ،محنس بً ًَلء حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

ئ ََ ِخب َ َرى َا ََبُو َ ُ َسا َم َة ََ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ

َّ
َّ
َّ َّ
یً
َک ى َ ِح َو َحسٔیثٔ ابِ ًٔ سٔیر ٔ َ
ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َػلی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََشل َه فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ٓ ََذ َ َ

ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ث ُ َّه َس َّل َه ث ُ َّه َس َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
الش ِضو ٔ

ادمحنبدمحمنباثتب،اوبااسہم،دمحمنبالعءرضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہ
امنز زپاھیئ وت دف رتعک زپھ رک السؾ ریھپ دای (اس ےک دعب اوبااسہم ےن) دحثی انب ریسنی ع  اوبرہریہ فاال ومضمؿ ذرک ایک سج
ںیمہیےہہکآپےنالسؾریھپافراسےکدعبدفدجسےوہسےیک
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،اوبااسہم،دمحمنبالعءرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاچرےکاجبےئاپچنرتعکزپھےلوتایکرکاناچےیہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
بجاچرےکاجبےئاپچنرتعکزپھےلوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1006

راوی  :مشسز ،یزیس بً زریٍ ،مشسز ،مشلنہ ،بً محنس ،خالسحرضت ًنزاٌ بً حؼین

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َیز ٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َم ِشل ََن ُة بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ا ِل َح َّذا ُئ َح َّسث َ َيا
اٌ بِ ًٔ ُح َؼی ِ ٕن َٗا َل َس َّل َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ثَ ََل ٔث َر ٌََ ٛا ٕ
ْص
ت ٔم ًِ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ََبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُن َض َّل ٔب ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
ِخبَ ُ
ُْص ِت الؼَّ ََلةُ َیا
ا ٚک َ َ
ث ُ َّه َز َخ َل َٗا َل ًَ ًِ َم ِشل ََن َة ا ِل ُح َح َز َٓ َ٘ َاو إٔل َِيطٔ َر ُج ْل يُ َ٘ا ُل َل ُط ا ِل ٔ ِ
اٌ كَؤی َل ا ِل َي َسیِ ًٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط ََٗ ٔ َ
ِک الز ََِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َس َّل َه ث ُ َّه َس َح َس َس ِح َس َت ِي َضا ث ُ َّه َس َّل َه
َِخ َد ُم ِِ َـ ّبا یَ ُح ُّز رٔ َزائَطُ َٓ َ٘ا َل ََ َػ َس ََٗ ٚالُوا َن ٌَ ِه ٓ ََؼلَّی تٔل َ
َر ُسو َل اہللٔ ٓ َ َ

دسمد ،سیدی نب زرعی ،دسمد ،ہملسم ،نب دمحم ،اخدلرضحت رمعاؿ نب ،نیص ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رصع یک نیت راعکت زپھ رک السؾ ریھپ دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجحہ رشتفی ےل ےئگ سپ اکی صخش ڑھکا وہا
سجاکانؾرخابؼاھتافراسےکاہھتےبملےھتوبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ایکامنزمکوہیئگ؟(ہینسرک)آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسہصغےکاع مںیماچدر ےتٹیسھ وہےئابرہےلکنافرولوگںےسوپاھچہکایکہیچسہہکراہےہ؟ولوگںےناہکاہں!سپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنفہآرخیرتعکزپیھاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپاافردفدجسےےیکافررھپالسؾ
ریھپا
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،دسمد،ہملسم،نبدمحم،اخدلرضحترمعاؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاچرےکاجبےئاپچنرتعکزپھےلوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1007

راوی  :حٔؽ بً ًنزو مشله بً ابزاہيه ،حٔؽ ،طٌبہ ،حٜه ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َو ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َن ٌِى َی َٗا َل َحٔ ِْؽ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ إ ٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
َاک َٗا َل َػ َّل ِي َت َخ ِن ّشا
ٔیس فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل َو َما ذ َ
الو ِض َز َخ ِن ّشا َٓ٘ٔي َل َل ُط ََز َ
اہللٔ َٗا َل َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ

ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن َب ٌِ َس َما َس َّل َه
صفح نب رمعف ملسم نب اربامیہ ،صفح ،ہبعش ،مکح ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرہظیکاپچنرںیتعک زپھںیل ولوگں ےنرعض ایکایک امنز ںیمااضہف وہایگےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنوپاھچفہویکں؟اہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپچنرںیتعکزپیھںیہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾےکدعبدف
دجسےےیک
رافی  :صفحنبرمعفملسمنباربامیہ،صفح،ہبعش،مکح،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاچرےکاجبےئاپچنرتعکزپھےلوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1008

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،ميؼور ،ابزاہيهً ،ل٘نہ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔبِ َزاصٔي ُه ٓ َََل ََ ِزرٔی َزا َز ََ ِو َن َ٘ َؽ َٓ َل َّنا َس َّل َه ٗٔي َل َل ُط یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ َح َس َث ف ٔی الؼَّ ََلة ٔ َط ِي ْئ َٗا َل َو َما

ذَا َک َٗالُوا َػ َّل ِي َت ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َثى َی رٔ ِج َل ُط َوا ِس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة ٓ ََش َح َس بٔض ٔ ِه َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َّل َه َٓ َل َّنا ا ِن َٔ َت َل ََٗ َِب َل ًَ َل ِي َيا
ِ
ْش ََى ِ َسی ََ ٛنا َت ِي َش ِو ٌَ َٓإٔذَا
ب ٔ َو ِجضٔطٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إٔى َّ ُط ل َِو َح َس َث فٔی الؼَّ ََلة ٔ َط ِي ْئ ََى ِ َبأتُِ ُٜه بٔطٔ َو َل ًِٔ ٜإٔى َّ َنا ََىَا َب َ ْ
َن ٔش ُ ِّ
َکونٔی َو َٗا َل إٔذَا َط َّ
ک ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓ ِل َي َت َ َّ
اب َٓ ِليُتٔ َّه ًَل َِيطٔ ث ُ َّه ل ٔ ُي َش ِّل ِه ث ُ َّه ل ٔ َي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن
َح الؼَّ َو َ
يت ٓ ََذ ُ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن امنز زپیھ اربامیہ ےن اہک ےھجم ںیہن ولعمؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم زایدیت یک یھت ای یمک بج آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپا وتولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتف ایکایکامنزےکقلعتموکیئاینمکحانزؽوہاےہ؟
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایفہویکں؟ولوگںےن اہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسیافرااسیایکےہ(ینعیوج وھبؽوہیئ
یھتاسوکاتبای)سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاپؤںاکھجایافرہلبقیکرطػوتمہجوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندف
دجسہوہسےیکافررھپالسؾریھپابجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتامہریرطػوتمہجوہےئافررفامایارگامنز
ےکہلسلسںیموکیئمکحانزؽوہاوہاتوتںیممتوکرضفرعلطمرکداتیذہلابجںیموھبؽاجؤںوتمتایددالدایرکف زینآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیھمت امنز ںیم کش وہ اجےئ وت ذنہ رپ زفر ڈاؽ رک وسوچ ہک کیھٹ ایک ےہ؟ رھپ ایس شحب ےس امنز وپری

رکےرھپالسؾریھپے،رھپدفدجسےرکے
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاچرےکاجبےئاپچنرتعکزپھےلوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1009

راوی  :محنس بً ًبساہلل بً ىنیر ،اًنع ،ابزاہيهً ،ل٘نہ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ى َُنیِر ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا َٗا َل َٓإٔذَا ى َ ٔس َی
ََ َح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َّه َت َح َّو َل ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ُح َؼی ِْن ى َ ِح َو َحسٔیثٔ اْلِ َ ًِ َن ٔع
دمحمنبدبعاہللنب ریمن،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےساسرطحرمفیےہاسںیمہیااضہفآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ وھبؽ اجےئ وت دف دجسے رکے (ہی ہہک رک) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےٹلپ افر دف
دجسےےیکاوبداؤدےتہکںیہہکاےس،نیصےناشمعیکرطحلقنایکےہ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاچرےکاجبےئاپچنرتعکزپھےلوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1010

راوی  :نْص بً ًلی ،جزیز ،یوسٕ بً موسی ،جزیز حرضت ًبساہلل بً مشٌو زرضی اہلل ًيہ

وسی َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َو َص َذا َحس ُ
ٕ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرىَا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ٕ بِ ًُ ُم َ
ٔیث یُو ُس َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
اہللٔ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُس َویِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َػلَّی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخ ِن ّشا َٓ َل َّنا ا ِن َٔ َت َل

ک َٗ ِس َػ َّل ِي َت َخ ِن ّشا
َت َو ِط َو َغ ا ِل َ٘ ِو ُو بَ ِي َي ُض ِه َٓ َ٘ا َل َما َطأِىُِ ُٜه َٗالُوا یَا َر ُسو َل اہللٔ َص ِل ز َ
ٔیس فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََل َٗالُوا َٓإٔى َّ َ
ْش ََى ِ َسی ََ ٛنا َت ِي َش ِو ٌَ
َٓا ِن َٔ َت َل ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َّل َه ث ُ َّه َٗا َل إٔى َّ َنا ََىَا َب َ ْ

رصننبیلع ،رجری،ویفسنب ومیس،رجریرضحتدبعاہلل نبوعسمدریضاہللہنع ےس رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکیدؿںیمہ(اجبےئاچرےک)اپچنرںیتعکزپاھدںیبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئوتولگآسپ ںیم

رسوگایشںرکےنےگلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچایکابتےہ؟ولوگںےندرایتفایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!
ایکامنزںیمااضہفوہایگےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اجبےئاچرےک)اپچنراعکتزپاھدیںیہسپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس(ہلبقیکرطػ)سمےافردفدجسےرکےکالسؾ ریھپدایاسےکدعبرفامایںیمیھبااسنؿوہںسپسجرطحمتوھبؽاجےت
وہںیمیھبوھبؽاجاتوہں
رافی  :رصننبیلع،رجری،ویفسنبومیس،رجریرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاچرےکاجبےئاپچنرتعکزپھےلوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1011

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،ابً سٌس بً ابی حبيب ،سویس بً ٗيص ،حرضت مٌاویہ بً خسیخ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ََ ٌَّ ُس َویِ َس بِ ًَ َٗ ِي ٕص ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة
الل ِي ُث َي ٌِىٔی ابِ ًَ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َیز ٔ َ
بِ ًٔ ُح َسیِ ٕخ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی َی ِو ّما ٓ ََش َّل َه َو َٗ ِس َب٘ ٔ َي ِت ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َر ِْ ٌَ ٛة َٓأ َ ِز َر َُ ٛط َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل
ک
َن ٔش َ
ض َر ِّ ٌَ ٛة َٓأ َ ِخبَرِ ُت ب ٔ َذل ٔ َ
َف َج ٍَ ٓ ََس َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس َوََ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاو الؼَّ ََل َة ٓ ََؼلَّی لٔل َّيا ٔ
يت ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َر ِّ ٌَ ٛة َ َ
اض َٓ َ٘الُوا لٔی ََ َا ٌِز ٔ ُٖ الزَّ ُج َل ُٗل ُِت ََل إ ٔ ََّل ََ ٌِ ََ َرا ُظ ٓ ََن َّز بٔی َٓ ُ٘ل ُِت َص َذا ص َُو َٓ َ٘الُوا َص َذا كَ ِل َح ُة بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ
ال َّي َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب دعس نب ایب بیبح ،وسدی نب سیق ،رضحت اعمفہی نب  یجی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپھرکالسؾریھپدایاساحؽںیمہکامنزیکاکیرتعکابیقرہیئگیھتسپاکیصخشےن
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجرکاہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزںیماکی رتعکوھبؽےئگںیہ(ہیاجؿرک)آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم فاسپ رشتفی الےئ افر رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح ایک سپ اوھنں ےن ریبکت یہک افر آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک اکی رتعک زپاھیئ (رضحت اعمفہی نب  یجی ےتہک ںیہ ہک اس فاہعق ےک دعب) ںیم ےن ولوگں ےس ہی
ہصقایبؿایکوتولوگںےنھجمےسوپاھچہکایکمتاسصخشوکاچہپےتنوہ؟ںیمےن اہکںیہن!اہںارگدھکیولںوتاچہپؿولںاگ یھبتفہ
صخشریمےرقبیےسسگراںیمےناہکہیےہفہصخشولگوبےلہیہحلطنبدیبعاہللںیہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبدعسنبایببیبح،وسدینبسیق،رضحتاعمفہینب یجیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشوھچڑےنافرنیقیرپلمعرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
کشوھچڑےنافرنیقیرپلمعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1012

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابوخالسً ،حَلٌ ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس
ئ َح َّسثَ َيا ََبُو َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُّس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ک ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓ ِل ُيل َِّٔ ٙ
الظ َّ
ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َط َّ
ک َو ِل َيب ِ ٔن ًَل َی ا ِل َي٘ٔی ٔن َٓإ ٔذَا

است َِي َ٘ ًَ ال َّت َن َاو َس َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن َٓإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت َػ ََلتُ ُط َتا َّم ّة کَاى َ ِت الز َُِّ ٌَ ٛة ىَآ ٔ َل ّة َو َّ
الش ِح َس َتا ٌٔ َوإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت ىَاٗ ٔ َؼ ّة کَاى َ ِت
ِ
الش ِح َس َتا ٌٔ ُم ِزُٔنً َ ِی َّ
َّط ٕ
الز َُِّ ٌَ ٛة َت َنا ّما ل ٔ َؼ ََلتٔطٔ َوکَاى َ ِت َّ
ٖ
الظ ِي َلا ٌٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ٌِ ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َ ِّ
َ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َحس ُ
ٔیث ََبٔی َخال ٔ ٕس ََ ِط َب ٍُ
ًَ ًِ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
دمحم نب العء ،اوباخدل ،الجعؿ ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس  یررییض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایبجیسکوکامنزںیمکشزپ اجےئ(ہکراعکتنیتوہںیئایاچر)وتکشوکوھچڑدےافرنیقیرپلمعرکںی
(ینعی دعتاد یک زایدیت وک اقلب احلظ ہن رےھک ہکلب مک فایل دعتاد وک دمار انب رک اس ےک اطمقب لمع رکے) بج اس وک نیقی وہاجےئ ہک
امنزوپریوہیئگےہوتدفدجسےرکےابارگاسیکامنزوپریوہیکچ یھتوتہیرتعکافردفونںدجسےلفنوہاجںیئےگافرارگ
اس یک امنز وپری ںیہن وہیئ یھت وتاس رتعک ےس وپی وہاجےئ یگ افر فہدف دجسے اطیشؿیک ذتلف روسایئ اک ببس نباجںیئےگ
اوبداؤدےتہکںیہہکاسوکاشہؾنبدعسافردمحمنبرطمػےنرطبقیزدیربفاتیاطعءنباسیروباہطساوبدیعس یریوضحریلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہاوبداؤدےتہکںیہہکاوباخدلیکدحثیلمکمےہ
رافی  :دمحمنبالعء،اوباخدل،الجعؿ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
کشوھچڑےنافرنیقیرپلمعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1013

راوی  :محنس بً ًبسالٌزیز ،ابی رزمہٓ ،ـل بً موسیً ،بساہلل بً ٛيشاٌ حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ
اٌ ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ََبٔی رٔزِ َم َة ََ ِخب َ َرىَا ا ِلٔ َِـ ُ
وسی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َِ ٛي َش َ
ل بِ ًُ ُم َ
ض ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس َِّم َس ِح َست َ ِی َّ
الش ِضو ٔا ِل ُن ِزُٔ َن َتی ِ ٔن
ًَبَّا ٕ
دمحمنبدبعازعلسی،ایبرزہم،لضفنبومیس،دبعاہللنبشیکؿرضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
عم
ب
ئ
فآہلفملسےندجسہوہساکانؾرم نراھکاھت(ینعیاطیشؿیکذتلفروسایئاکابثع)
رافی  :دمحمنبدبعازعلسی،ایبرزہم،لضفنبومیس،دبعاہللنبشیکؿرضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
کشوھچڑےنافرنیقیرپلمعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1014

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،زیس بً اسله ،حرضت ًلا بً يشار رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َط َّ
ک
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ

ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلتٔطٔ ٓ َََل َی ِسرٔی َِ ٛه َػلَّی ثَ ََلثّا ََ ِو ََ ِر َب ٌّا َٓ ِل ُي َؼلِّ َر ِّ ٌَ ٛة َو ِل َي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص َٗ ِب َل ال َّت ِشل ٔ ٔيه َٓإ ٔ ٌِ
َالش ِح َس َتا ٌٔ َت ِزُٔ ْيه ل ٔ َّ
کَاى َ ِت الز َُِّ ٌَ ٛة َّالًٔی َػلَّی َخا ٔم َش ّة َطٔ ٌََ َضا ب ٔ َضا َتی ِ ٔن َوإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت َرابٔ ٌَ ّة ٓ َّ
لظ ِي َلا ٌٔ
یبنعق ،امکل ،زدی نب املس ،رضحت اطع نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت ںیم
ےسیسک وکاینپ امنزںیم کش وہاجےئ افرہیایدہنرےہہک ینتکراعکتوہںیئ نیتایاچر وتاسوکاچےیہہکاکی رتعکزپھےل افر
پےلارگزپیھاجےنفایلرتعکاپوچنںیوہیگوتہیدفدجسےلمرکاکیدفاگہنوہاجےئاگافر
ےھٹیب ےھٹیبدفدجسے رکےکالسؾ ر
ارگفہدعبںیمزپیھاجےنفایلرتعکوچیھتوہیگوتہیدفدجسےاطیشؿےکےیلابثعذتلفروسایئوہںےگ
رافی  :یبنعق،امکل،زدینباملس،رضحتاطعنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
کشوھچڑےنافرنیقیرپلمعرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1015

راوی ٗ :تيبہ ،يٌ٘وب بً ًبسالزحنً ،حرضت زیس بً اسله رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل َ٘ار ُّٔی ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه بٔإ ٔ ِس َياز ٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ

َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َط َّ
است َِي َ٘ ًَ ََ ٌِ َٗ ِس َػلَّی ثَ ََلثّا َٓل َِي ُ٘ ِه َٓ ِليُتٔ َّه َر ِّ ٌَ ٛة بٔ ُش ُحوزٔصَا ث ُ َّه َی ِحل ٔ ِص
ک ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓإ ٔ ٌِ ِ
َّ
ََک َم ٌِى َی َمال ٔ ٕک َٗا َل ََبُو َزا ُوز
َفَْ َٓل َِه َی ِب َ ٙإَٔل ََ ٌِ ي َُش ِّل َه َٓل َِي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص ث ُ َّه ل ٔ ُي َش ِّل ِه ث ُ َّه ذ َ َ
َٓ َي َتظَ ض َِّس َٓإٔذَا َ َ
رس َة َو َزا ُو َز بِ ًٔ َٗ ِي ٕص َوصٔظَ او ٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس إ ٔ ََّل ََ ٌَّ صٔظَ ا ّما بَ َل َّ بٔطٔ ََبَا
َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َر َوا ُظ ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َمال ٔ ٕک َو َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ َم ِي َ َ
َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر َّٔی
ہبیتق ،وقعیب نب دبعارلنمح ،رضحت زدی نب املس ریض اہلل ہنع ےس ابانسد امکل رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ صخش اینپ امنز ںیم کش رکے افر رھپ(کش ےک دعب) نیقی احلص وہ اجےئ ہک نیت رںیتعکزپیھ
ںیہوتڑھکاوہ اجےئ افر اکی رتعکدجسہ ےکاسھتزپھرک ھٹیباجےئ افر دہشتزپےھرھپ بجافرغوہاجےئ افرالسؾ ےکالعفہ ھچک
ابیقہنرےہوتدجسےرکےافرالسؾریھپدےاسےکدعبدحثیامکلیکرطحایبؿیکاوبداؤدےتہکںیہہکایسرطحانبفبہ
ےنامکلصفحنبرسیمہداؤدنبسیقافراشہؾنبدعسےسرفاتیایکےہرگماشہؾےناسوکاوبدعس یریکتاچنہپایےہ
رافی  :ہبیتق،وقعیبنبدبعارلنمح،رضحتزدینباملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشیکوصرتںیمہبلغنظرپلمعرکے
ابب  :امنزاکایبؿ
کشیکوصرتںیمہبلغنظرپلمعرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1016

راوی  :نٔيلی ،محنس بً سلنہ ،حؼيٕ ،ابوًبيسہ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُخ َؼ ِي ٕٕ ًَ ًِ ََبٔی ًُب َ ِي َس َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ک ًَل َی ََ ِربَ ٍٕ َاظَ ض َِّس َت ث ُ َّه َس َح ِس َت َس ِح َس َتی ِ ٔن
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ُِ ٛي َت فٔی َػ ََلة ٕ َٓظَ َ َِٜٜت فٔی ثَ ََل ٕث ََ ِو ََ ِربَ ٍٕ َوََ ِٛبَرُ هَ ِّي َ
َوََى ِ َت َجال ٔ ْص َٗ ِب َل ََ ٌِ ُا َش ِّل َه ث ُ َّه َاظَ ض َِّس َت ََي ِّـا ث ُ َّه ُا َش ِّل ُه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس ًَ ًِ ُخ َؼ ِي ٕٕ َول َِه َی ِزٓ ٌَِ ُط
ل َوا ِخ َت َل ُٔوا فٔی ا ِلک َ ََلو ٔفٔی َمت ِ ٔن ا ِل َحسٔیثٔ َو َل ِه ي ُِشي ٔ ُسو ُظ
َو َوآ ََِ ًَ ٙب َس ا ِل َواح ٔ ٔس ََي ِّـا ُسٔ َِيا ٌُ َو َ ٔ
ْسائ ٔي ُ
َش ْ
یک َوإ ٔ ِ َ

نف
بلی،دمحمنبہملس،ذصیف ،اوبدیبعہ ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایارگوتامنزںیموہاافرےھجتاسابرےںیمکشوہاجےئہکرںیتعکنیتوہںیئایاچررگمنظاغبلہیوہہکاچروہںیئوتدہشت

زپھ افر دف دجسے رک ےھٹیب ےھٹیب السؾ ےس ےلہپ افر (السؾ ےک دعب) رھپ دہشت زپھ افر السؾ ریھپ اوبداؤد ےن اہک دبعاولادح ےن ہی
دحثیوباہطسذصیفوموق رفاتی یکےہ افرایفسؿ ،رشکی افرارسالیئ ےندبعاولادح یکوماتقف یکےہ افر  نتدحثی ںیم
االتخػایکےہافراسوک دنسںیہنایک
نف
رافی  :بلی،دمحمنبہملس،ذصیف،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
کشیکوصرتںیمہبلغنظرپلمعرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1017

راوی  :محنس بً ًَلء ،اسنٌيل ،بً ابزاہيه ،ہظاو ،یحٌی ہَلل ،بً ًياق ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َّ
الس ِست َُوائ ُّٔی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ ً َٔياقٕ ًَ ًِ ََبٔی َس ٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ
ً َٔي ْ
اق ح و َح َّسث َ َيا ُم َ

َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه َٓل َِه َی ِسرٔ َزا َز ََ ِو َن َ٘ َؽ َٓل َِي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن َوص َُو َٗاً ْٔس َٓإٔذَا ََ َتا ُظ
َّ
اٌ َٗا َل ََبُو
الظ ِي َلا ٌُ َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َ
ک َٗ ِس ََ ِح َسث ِ َت َٓل َِي ُ٘ ِل ََ ٛذبِ َت إ ٔ ََّل َما َو َج َس رٔی ّحا بٔأ َ ِن ٔٔطٔ ََ ِو َػ ِو ّتا بٔأُذُىٔطٔ َو َص َذا َلٔ ُِى َحسٔیثٔ ََبَ َ
اق بِ ًُ ََبٔی ُز َصی ِر ٕ
اق بِ ًُ ص ََٔل ٕل و َٗا َل اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ً َٔي ُ
َزا ُوز و َٗا َل َم ٌِ َن ْز َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ً َٔي ُ

دمحم نب العء ،اامسلیع ،نب اربامیہ ،اشہؾ ،ییحی الہؽ ،نب ایعض ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئ امنز زپےھافرہیایدہن رےہہکزایدہ زپیھےہایمکوتھٹیبرکدف دجسےرکےل
افربجاطیشؿآرکےہکہک ریتافوضوٹٹایگاھتوت ہہکدےہکوتوھجاٹےہرگمہیہکبجوتانکےسوبوسےھگنای اکؿےس آفازےس
(وتریتافوضوٹٹاجےئاگ)ہیاابؿیکایبؿرکدہدحثیےکاافلظںیہاوبداؤدےتہکںیہہکرمعمافریلعنبابمکےن ایعضنبالہؽ
اہکےہافرافزایعےنایعضنبایبزریہ
رافی  :دمحمنبالعء،الیعمس،نباربامیہ،اشہؾ،ییحیالہؽ،نبایعض،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
کشیکوصرتںیمہبلغنظرپلمعرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1018

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ََ َح َس ُِ ٛه إٔذَا َٗ َاو ي َُؼل ِّی َجائَطُ َّ
ک
الظ ِي َلا ٌُ َٓ َلب ََّص ًَل َِيطٔ َحًَّی َلَ َی ِسر َٔی َِ ٛه َػلَّی َٓإٔذَا َو َج َس ََ َح ُس ُِ ٛه ذَل ٔ َ
َٓل َِي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َو َم ٌِ َن ْز َو َّ
الل ِي ُث
یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز زپےنھ ڑھکا وہات ےہ وتاطیشؿاس ےک اپس آات ےہ افراس وھبؽ ںیم التبم رکداتی ےہ اہیں
کت ہک اس وک اید ںیہن راتہ ہک ینتک راعکت زپیھ ںیہ بج مت ںیم ےس یسک ےک اسھت ہی وصرتشیپ آےئ وت اس وک اچےیہ ہک ھٹیب رک
دجسےرکےلاوبداؤدرفامےتںیہہکانبہینیعرمعمافرثیلےنیھبایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
کشیکوصرتںیمہبلغنظرپلمعرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1019

راوی  :ححاد ،يٌ٘وب ،ابً اسح ،ٙمحنس بً مشله

وب َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََخٔی الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ
وب َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ََبٔی َي ٌِ ُ٘ َ

َزا َز َوص َُو َجال ٔ ْص َٗ ِب َل ال َّت ِشل ٔ ٔيه

اجحجنبایبوقعیب،انبااحسؼ،دمحمنبملسماسدحثیوکاینپاانسدےسرفاتیرکےتوہےئےتہکںیہہکالسؾےسےلہپھٹیبرک
رافی  :اجحج،وقعیب،انباقحس،دمحمنبملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
کشیکوصرتںیمہبلغنظرپلمعرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1020

راوی  :ححا د ،يٌ٘وب ،ابً اسح ،ٙمحنس بً مشله زہزی

وب ََ ِخب َ َرىَا ََبٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه الزُّصِز ٔ ُّی بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل
َح َّسثَ َيا َحح ْ
َّاد َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ

َٓل َِي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن َٗ ِب َل ََ ٌِ ي َُش ِّل َه ث ُ َّه ل ٔ ُي َش ِّل ِه
اجح ج ،وقعیب ،انب ااحسؼ  ،دمحم نب ملسم زرہی ایس دنس ف  نت ےک اسھت رفاتی رکےت وہےئ ےتہک ںیہ ہک سپ فہ دف دجسے رکے
السؾےسےلہپافراسےکدعبالسؾریھپے
رافی  :اجحج،وقعیب،انباقحس،دمحمنبملسمزرہی
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہوہسالسؾےکدعبےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہسالسؾےکدعبےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1021

راوی  :احنس بً ابزاہيه ،ححاد ،ابً جزیخً ،بساہلل بً مشآح ،مؼٌب ًبساہلل بً جٌف رضی اہلل ًيہ

َّاد ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َشآ ٍٕٔ ََ ٌَّ ُم ِؼ ٌَ َب بِ ًَ َط ِي َب َة ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا َحح ْ
ف ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َط َّ
ک فٔی َػ ََلتٔطٔ
ًُت ِ َب َة بِ ًٔ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ

َٓل َِي ِش ُح ِس َس ِح َس َتی ِ ٔن َب ٌِ َس َما ي َُش ِّل ُه

ادمح نب اربامیہ ،اجحج ،انب رججی ،دبعاہلل نب اسمحف ،بعصم دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایسجوکاینپامنزںیمکشوہاجےئوتالسؾےکدعبدفدجسےرکے
رافی  :ادمحنباربامیہ،اجحج،انبرججی،دبعاہللنباسمحف،بعصمدبعاہللنبرفعجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفروتعکںےکدعبدہشتزپےھریغباُھٹاجان
ابب  :امنزاکایبؿ
دفروتعکںےکدعبدہشتزپےھریغباُھٹاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1022

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہابً ،بسالزحنً ارعد ،حرضت ًبساہلل بً بحييہ رضی اہلل ًيہ

َ
رع ٔد ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ ابِ ًٔ ب ُ َح ِي َي َة ََى َّ ُط َٗا َل َػلَّی َل َيا َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
يه َٛب َّ َر
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َٗ َاو َٓل َِه َی ِحل ٔ ِص َٓ َ٘ َاو ال َّي ُ
اض َم ٌَ ُط َٓ َل َّنا َٗ َضی َػ ََل َت ُط َواى ِ َتوَ ِزىَا ال َّت ِشل ٔ َ

ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص َٗ ِب َل ال َّت ِشل ٔ ٔيه ث ُ َّه َس َّل َه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

یبنعق ،امکل ،انباہشب ،دبعارلنمح ارعج ،رضحت دبعاہلل نب ِتحِئبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلصاہلل ہیلع فآہل
فملسےنںیمہدفرتعکامنززپاھیئ(دفرتعکےکدعب)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبںیہنہکلبڑھکےوہےئگآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتاسھتدفرسےولگیھبڑھکےوہےئگبجامنزوپریوہیئگافرمہالسؾریھپےناکااظتنررکرےہےھتوتآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناہللاربکہہکرکدفدجسےےیکےھٹیبےھٹیبالسؾےسےلہپاسےکدعبالسؾریھپا
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،دبعارلنمحارعج،رضحتدبعاہللنب ِتحِئبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفروتعکںےکدعبدہشتزپےھریغباُھٹاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1023

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،ب٘يہ ،طٌيب ےن زہزی

اٌ ٔم َّيا
اٌ َح َّسثَ َيا ََبٔی َو َب٘ ٔ َّي ُة َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ُط ٌَ ِي ْب ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َن ٌِى َی إ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َحسٔیثٔطٔ َزا َز َوک َ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
ک َس َح َسص َُنا ابِ ًُ الزُّبَی ِر ٔ َٗ َاو ٔم ًِ ث ٔ ِي َتی ِ ٔن َٗ ِب َل ال َّت ِشل ٔ ٔيه َوص َُو َٗ ِو ُل الزُّصِز ٔ ِّی
ا ِل ُن َتظَ ِّض ُس فٔی ٗ ٔ َيا ٔمطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ

رمعف نب امثعؿ ،ہیقب ،بیعش ےن زرہی ےس ایس رطح رفاتی رکےت وہےئ ہی ااضہف ایک ےہ ہک مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن ڑھکے
ڑھکے دہشت زپاھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب اسل ریب ےن یھب السؾ ےس ےلہپ ایس رطح دف دجسے ےیک ےھت بج فہ دف رںیتعک زپھ رک
ڑھکےوہےئگےھتافریہیزرہیاکوقؽےہ
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،بیعشےنزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشدعقہافٰیلوھبؽاجےئفہایکرکے؟
ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشدعقہافٰیلوھبؽاجےئفہایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1024

راوی  :حشً بً ًنزوً ،بساہلل بً وليس ،سٔياٌ ،جابز حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َي ٌِىٔی ا ِل ُح ٌِف ٔ َّی َٗا َل َح َّسثَ َيا ا ِل ُنِٔی َرةُ بِ ًُ ُطب َ ِي ٕل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َولٔيسٔ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اْلِ َ ِح َن ٔس ُّی ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔیرَة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو ِاْل ٔ َم ُاو فٔی
ََک َٗ ِب َل ََ ٌِ َي ِش َتو ٔ َی َٗائ ّٔنا َٓل َِي ِحل ٔ ِص َٓإ ٔ ٌِ ا ِس َت َوی َٗائ ّٔنا ٓ َََل یَ ِحل ٔ ِص َو َي ِش ُح ِس َس ِح َست َ ِی َّ
الش ِضو ٔ َٗا َل ََبُو
الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٓإ ٔ ٌِ ذ َ َ
َزا ُوز َول َِي َص فٔی َ ٔ ٛتابٔی ًَ ًِ َجابٔز ٕا ِل ُح ٌِف ٔ ِّی إ ٔ ََّل َص َذا ا ِل َحس ُ
ٔیث

نسح نب رمعف ،دبعاہلل نب فدیل ،ایفسؿ ،اجرب رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای بج اامؾ دف رتعک زپھ رک ڑھکا وہ اجےئ افر اس وک ھدیاھ ڑھکا وہےن ےس ےلہپ اید آاجےئ وت ھٹیب اجےئ افر ارگ ھدیاھ
ڑھکاوہاکچاھتوترھپہنےھٹیبافردفدجسہوہسرکےل
رافی  :نسحنبرمعف،دبعاہللنبفدیل،ایفسؿ،اجربرضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشدعقہافٰیلوھبؽاجےئفہایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1025

راوی ً :بيساہلل بً ًنز ،یزیس بً ہاروٌ ،حرضت زیاز بً ًَلٗہ رضی اہلل ًيہ

َّ َ
وٌ ََ ِخب َ َرىَا ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ُّی ًَ ًِ زٔ َیاز ٔبِ ًٔ ً ََٔل َٗ َة َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا ا ِل ُنِٔی َرةُ
ِم َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَا ُر َ
َحسث َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ا ِل ُحظَ ٔ ُّ

اٌ اہللٔ َو َم َضی َٓ َل َّنا ََ َت َّه َػ ََل َتطُ َو َس َّل َه َس َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
الش ِضو ٔ
اٌ اہللٔ َٗا َل ُس ِب َح َ
بِ ًُ ُط ٌِ َب َة َٓ َي َض َف فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ُٗ ِل َيا ُس ِب َح َ
ک َر َوا ُظ ابِ ًُ ََبٔی ل َِيل َی
ْص َٖ َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِؼ َي ٍُ ََ ٛنا َػ َي ٌِ ُت َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ
َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َو َرٓ ٌََ ُط َو َر َوا ُظ ََبُو ًُ َن ِي ٕص ًَ ًِ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا ا ِل ُنِٔی َرةُ بِ ًُ ُط ٌِ َب َة

ٔم ِث َل َحسٔیثٔ زٔیَاز ٔ بِ ًٔ ً ََٔل َٗ َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو ًُ َن ِي ٕص ََ ُخو ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ِّی َوٓ ٌََ َل َس ٌِ ُس بِ ًُ ََبٔی َو َّٗاؾٕ ٔم ِث َل َما ٓ ٌََ َل
ا ِل ُنِٔی َرةُ َوً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُح َؼی ِ ٕن َو َّ
ک َو ًُ َنزُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ
اٌ َوابِ ًُ ًَبَّا ٕ
ض ََ ًَِٓی ب ٔ َذل ٔ َ
الـحَّا ُک بِ ًُ َٗ ِي ٕص َو ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ ََبٔی ُسٔ َِي َ

َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا ٓ َٔين ًِ َٗ َاو ٔم ًِ ث ٔ ِي َتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َح ُسوا َب ٌِ َس َما َس َّل ُنوا

دیبع اہلل نب رمع ،سیدی نب اہرفؿ ،رضحت زاید نب العہق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیمہ ریغمہ نب ہبعش ےن امنز

زپاھیئ وت فہ دف رںیتعک زپھ رک ڑھکے وہےئگ (ےھٹیب ںیہن) مہ ےن احبسؿ اہلل اہک وت اوھنں ےن یھب احبسؿ اہلل اہک افر امنز اجری ریھ
بج امنز وپری رکیل افر السؾ ریھپا وت دف وہس ےک دجسے ےیک افر بج امنز ےس افرغ وہےئگ وت اہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکااسییہرکےتداھکیاھت اسیجہکںیمےناسفتقایک اوبداؤدےتہکںیہہکاسوکانب ایبٰیلیلےنیھبوباہطسیبعش رضحتریغمہ
نبہبعشےسایسرطحرفاتیایکےہافراوبسیمعےناسوکاثتبنبدیبعہےسرفاتیرکےتوہےئاہکےہہکمہوکریغمہنبہبعش
ےنامنززپاھیئزایدنبالعہقیکرطحاوبداؤدےتہکںیہہکاوبسیمعوعسمدیاکاھبیئےہافردعسنبایبفاقصےنیھبااسییہایک ےہ
اسیجہکریغمہ،رمعاؿ،،نیص،احضکنبسیقافراعمفہینبایبایفسؿےنایکانبابعسافررمعنبدبعازعلسیےناسرپوتفیدایےہ
اوبداؤدےناہکہیمکحاسصخشےکےیلےہوجدفرتعکزپھرکےھٹیبںیہنرھپالسؾےکدعبدجسہایک
رافی  :دیبعاہللنبرمع،سیدینباہرفؿ،رضحتزایدنبالعہقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشدعقہافٰیلوھبؽاجےئفہایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1026

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،ربيٍ ،ىآًٍ ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،طحاَ بً مدلس ،ابً ًياغ حرضت ثوباٌ رضی اہلل ًيہ

غ
اٌ َوال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َو ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو ُط َحا َُ بِ ًُ َم ِد َل ٕس ب ٔ َن ٌِى َی ِاْل ٔ ِس َياز ٔ ََ ٌَّ ابِ ًَ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ا ِلک َ ََلعٔ ِّی ًَ ًِ ُزصَیِر ٕ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسال ٔ ٕه ا ِل ٌَ ِي ٔس َّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔیِر ٕ َٗا َل

َک ًَ ًِ
ًَ ِن ْزو َو ِح َس ُظ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ
اٌ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل لٔکُلِّ َس ِضو ٕ َس ِح َس َتا ٌٔ َب ٌِ َس َما ي َُش ِّل ُه َول َِه یَ ِذ ُ ِ
ََبٔيطٔ َُیِرُ ًَ ِنز ٕو
رمعفنبامثعؿ ،رعیب،انعف،امثعؿنبایبہبیش،اجشھنبدلخم،انبایعشرضحتوثابؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای رہوہس(وھبؽ) ےک ےیلدف دجسے ںیہ دعبالسؾ ےک افررمعف ےک وسا یسک ےن یھب ع  اہیبرفاتی ںیہن
ایک
رافی  :رمعفنبامثعؿ،رعیب،انعف،امثعؿنبایبہبیش،اجشعنبدلخم،انبایعشرضحتوثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہوہسےکدعبدہشتزپھرھپالسؾریھپے

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہوہسےکدعبدہشتزپھرھپالسؾریھپے

جلس  :جلس اول

حسیث 1027

راوی  :محنس بً یحٌی ٓ ،ارض ،محنس بً ًبساہلل بً مثىی ،اطٌث ،محنس بً سیریً ،خالس حرضت ًنز اٌ بً حؼین

یً ًَ ًِ
ض َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَىٔی ََ ِط ٌَ ُث ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
اٌ بِ ًٔ ُح َؼی ِ ٕن ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی بٔض ٔ ِه
َخال ٔ ٕس َي ٌِىٔی ا ِل َح َّذا َئ ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُن َض َّل ٔب ًَ ًِ ً ِٔن َز َ

ٓ ََش َضا َٓ َش َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َّه َاظَ ض ََّس ث ُ َّه َس َّل َه

دمحمنبییحی،افرس،دمحمنبدبعاہللنبینثم،اثعش،دمحمنبریسنی،اخدلرضحترمعاؿنب،نیصےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےن امنززپاھیئاس ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھچکوھبؽےئگ وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےندف دجسے ےیک
اسےکدعبدہشتزپاھافررھپالسؾریھپا
رافی  :دمحمنبییحی،افرس،دمحمنبدبعاہللنبینثم،اثعش،دمحمنبریسنی،اخدلرضحترمعاؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےسرفاتغےکدعبےلہپوعروتںوکدجسمےساجاناچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےسرفاتغےکدعبےلہپوعروتںوکدجسمےساجاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1028

راوی  :محنس بً یحٌی  ،محنس بً رآًٍ ،بسالززا ،ٚمٌنز ،حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ص ٔ ِي ٔس ب ٔ ِيتٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ
ک ََ ِ ٛامی َی ِي ُٔ ُذ ال ِّي َشا ُئ َٗ ِب َل
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َس َّل َه َم ََ ٜث َٗل ٔ ّيَل َوکَاى ُوا یَ َز ِو ٌَ ََ ٌَّ ذَل ٔ َ
َ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت ک َ َ
ال ِّز َجا ٔل
دمحم نب ییحی ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج
السؾ ریھپےت وت وھتڑی دری ےک ےیل رہھٹ اجےت ولگ اس یک فہج ہی وصتر رکےت ےھت ہک وعرںیت رمدفں ےس ےلہپ (دجسم ےس) یل
اجںیئ

رافی  :دمحمنبییحی،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتاؾہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےسافرغوہرکسکرطػاانھٹاچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےسافرغوہرکسکرطػاانھٹاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1029

راوی  :ابو وليس ،طٌبہ ،سناک بً رحب ،حرضت ٗبيؼہ بً ہلب

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
يؼ َة بِ ًٔ صُ ِلبٕ َر ُج ٕل ٔم ًِ كَي ِّٕئ ًَ ًِ ََب ٔيطٔ ََى َّ ُط َػلَّی
رح ٕب ًَ ًِ َٗب ٔ َ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
ْص ُٖ ًَ ًِ ٔط َّ٘ ِيطٔ
اٌ یَ ِي َ ٔ
َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ
تےکفادلےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصہیلعفملسےکاسھتامنز
اوبفدیل،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتہصیبقنبہل ِ
زپیھ(امنز ےس رفاتغ ےک دعب)آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس دفونں اجبن وھگام رکےت ےھت(ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس امنز
ےسرفاتغےکدعبع یھداینہرطػ ُرخرکےکےتھٹیبافرع یھابںیئرطػ ُرخرکےکایاساکی بلہیہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسع یھداینہرطػےساُھٹرکاجےتافرع یھابںیئرطػےس)
ت
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتہصیبقنبہل ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےسافرغوہرکسکرطػاانھٹاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1030

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌيبہ ،سلامیٌ ًنارہ ،بً ًنیر ،اسوز ،بً یزیس ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

ل
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ًٔ یَز ٔ َ
یس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ََل یَ ِح ٌَ ُ
ََ َح ُس ُِ ٛه َن ٔؼي ّبا ل ٔ َّ
ْص َٖ إ ٔ ََّل ًَ ًِ َینٔيئطٔ َو َٗ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِٛثَرُ َما
لظ ِي َلا ٌٔ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ ََ ٌِ ََل یَ ِي َ ٔ
َ
َفََیِ ُت َم َيازٔ َل ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔ
َی ِي َ ٔ
ْص ُٖ ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ َٗا َل ًُ َن َارةُ َ َت ِي ُت ا ِل َنسٔی َي َة َب ٌِ ُس َ َ

ملسم نب اربامیہ ،صعئبِہ ،امیلسؿ امعرہ ،نب ریمع ،اوسد ،نب سیدی ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مت ںیم ےس وکیئ

صخش اینپ امنز اک اکی ہصحاطیشؿ وک ہندے ینعی امنز ےس اھٹ رک اجےن وکداینہ رطػ نیعتمرک ےل احالہکنںیم ےن ارثک یبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکابںیئرطػاھٹرکاجےتداھکیےہامعرہےتہکںیہہکہیدحثیےننسےکدعبںیمدمہنیںیمآایوتںیمےنداھکیہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس(یکازفاج)ےکاکمانتابںیئرطػےنبوہےئںیہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،صعئبِہ،امیلسؿامعرہ،نبریمع،اوسد،نبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لفنامنزرھگںیمزپانھرتہبےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
لفنامنزرھگںیمزپانھرتہبےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1031

راوی  :احنس بً حيبل ،یحٌی ً ،بيساہلل ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ََ ِخب َ َرنٔی ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِج ٌَلُوا فٔی ب ُ ُيوتِٔ ُٜه ٔم ًِ َػ ََلتِٔ ُٜه َو ََل َت َّتد ٔ ُذو َصا ُٗبُ ّورا

ادمح نب لبنح ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھچک
امنزںیاےنپرھگںیمیھبزپاھرکفافرہیہکرھگفںوکربقںیہنانبول
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
لفنامنزرھگںیمزپانھرتہبےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1032

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہب ،سلامیٌ بً بَلل ،ابزاہيه بً ابی نرض ،حرضت زیسبً ثابت رضی اہلل ًيہ

رس
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ََبٔی ال َّي ِ ٔ
رض ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ بُ ِ ٔ
ل ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ فٔی
بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َػ ََلةُ ا ِل َن ِز ٔ
ئ فٔی بَ ِيتٔطٔ ََٓ َِـ ُ

َم ِشحٔسٔی َص َذا إ ٔ ََّل ا ِل َنِٜتُوبَ َة

ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،امیلسؿنبالبؽ ،اربامیہنبایبرضن،رضحتزدینباثتبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرفضےکالعفہ(درگیونالف)رھگںیمزپانھ،ریمیاسدجسمںیمزپےنھےسرتہبےہ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،اربامیہنبایبرضن،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخش(ہبشایطلغیمہفیکانبرپ)ہلبقےکالعفہیسکافرتمسںیمامنززپھراہوہاافرایسدفراؿاسوکہلبقاکملعوہ
اجےئوتایکرکاناچےیہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئصخش(ہبشایطلغیمہفیکانبرپ)ہلبقےکالعفہیسکافرتمسںیمامنززپھراہوہاافرایسدفراؿاسوکہلبقاکملعوہاجےئوتایکرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1033

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ثابت ،حنيس ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت َوحُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََ ِػ َحابَ ُط کَاى ُوا
َح َّسثَ َيا ُم َ

َحاو ٔ َو َح ِي ُث َما ُِ ٛيت ُِه ٓ ََو ُّلوا ُو ُجوصَِ ُٜه
ض َٓ َل َّنا ى َزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ٓ ََولِّ َو ِج َض َ
ي َُؼ ُّل َ
وٌ ى َ ِح َو بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘ ٔس ٔ
َّط ا ِل َن ِشحٔسٔ ا ِل َ َ
ک َط ِ َ
ض ََ ََل إ ٔ ٌَّ ا ِل٘ ٔ ِب َل َة َٗ ِس ُحوِّل َِت إلٔ َی
َّط ُظ ٓ ََنزَّ َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َسل ََن َة َٓ َيا َزاص ُِه َوص ُِه ُر ُٛو َْ فٔی َػ ََلة ٔ ا ِل َٔ ِحز ٔى َ ِح َو بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘سٔ ٔ
َط ِ َ
ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َم َّز َتی ِ ٔن ٓ ََنالُوا ََ ٛنا ص ُِه ُر ُٛو َْ إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک
لْ
ُک ی
ِد
اْ ِ
َ َم ئْ ُ ْم َ وقَ ُّلوا
َک َص ْػ َرر ا مَ ْسح ِ ِد ْ َ َ ر
اؾ َف َ ْ ُ
ااحصب تیب ادقملس یک رطػ رخ رک ےک امنز زپےتھ ےھت سپ بج ہی آتی َ وقَ ِ ّؽ َف ْھ َ
ُک
ُفوُج َه ْم َص ْػ َررـُ(ینعی اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مت امنز ںیم اانپ رخ دجسم رحاؾ یک رطػ ایک رکف افر اے ومونم! مت اہجں ںیہک وہ
اانپرخایسیکرطػایکرکف)انزؽوہیئوتہیمکحنسرکاکیصخشینبہملسےکاپسےسسگرا اسفتقفہولگامنزرجفےکروکع
ںیمےھتاسےناؿوکاکپررکاہکہکونس!ہلبق(تیبادقملسےس)ہبعکیکرطػریھپدایایگےہاسےنہیاالعؿدفرمہبتایکرضحت
اسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکہیمکحنسرکفہولگروکعیکاحتلیہںیمہبعکیکرطػرھپےئگ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکااکحؾ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1034

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،یزیس بً ًبساہلل بً ہاز ،محنس بً ابزاہيه ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َیز ٔ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخیِرُ یَ ِوو ٕ كَل ٌََ ِت ٓ ٔيطٔ َّ
الظ ِن ُص َی ِو ُو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ٓ ٔيطٔ ُخل ٔ َ ٙآ َز ُو َوٓ ٔيطٔ َُصِب ٔ َم
ات َوٓ ٔيطٔ َا ُ٘ ُوو َّ
الشا ًَ ُة َو َما ٔم ًِ َزابَّ ٕة إ ٔ ََّل َوه ٔ َی ُم ٔشي َد ْة َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ٔم ًِ ح ٔی َن ُا ِؼبٔحُ َحًَّی َت ِللُ ٍَ
ٔيب ًَل َِيطٔ َوٓ ٔيطٔ َم َ
َوٓ ٔيطٔ ت َ
َّ
الظ ِن ُص َط َٔ ّ٘ا ٔم ًِ َّ
الشا ًَ ٔة إ ٔ ََّل ا ِلحًَّٔ َو ِاْلٔى ِ َص َوٓ ٔيطٔ َسا ًَ ْة ََل ي َُؼاز ٔ ُٓ َضا ًَ ِب ْس ُم ِشل ٔ ْه َوص َُو ي َُؼل ِّی َي ِشأ َ ُل اہللَ َحا َج ّة إ ٔ ََّل

َرقََ َْ ٌِ ٛب ال َّت ِو َرا َة َٓ َ٘ا َل َػ َس َ ٚال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
ََ ًِ َلا ُظ إٔیَّا َصا َٗا َل َْ ٌِ ٛب ذَل ٔ َ
ک فٔی کُلِّ َس َي ٕة َی ِو ْو َٓ ُ٘ل ُِت بَ ِل فٔی کُلِّ ُج ُن ٌَ ٕة َٗا َل ٓ َ َ

يت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َس ََلو ٕ َٓ َح َّسث ِ ُت ُط ب ٔ َن ِحل ٔ ٔسی َم ٍَ ٌَِ ٛبٕ َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َس ََلو ٕ َٗ ِس ًَل ٔ ِن ُت
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة ث ُ َّه َل٘ ٔ ُ
َ
ٕ
خ َسا ًَ ٕة ٔم ًِ یَ ِوو ٔا ِل ُح ُن ٌَةٔ َٓ ُ٘ل ُِت َِ ٛي َ
ََیَّ َة َسا ًَ ٕة ه ٔ َی َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة َٓ ُ٘ل ُِت َل ُط َٓأ ِخب ٔ ِرنٔی ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َس ََلو ٕه ٔ َی آ ٔ ُ

ک
آخ َسا ًَ ٕة ٔم ًِ یَ ِوو ٔ ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َو َٗ ِس َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ ي َُؼاز ٔ ُٓ َضا ًَ ِب ْس ُم ِشل ٔ ْه َوص َُو ي َُؼل ِّی َوت ٔ ِل َ
ه ٔ َی ٔ ُ
َّ
الشا ًَ ُة َلَ ي َُؼل ِّی ٓ َٔيضا َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َس ََلو ٕ ََل َِه َي ُ٘ ِل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َجل ََص َم ِحل ٔ ّشا َی ِي َت ٔوزُ
الؼَّ ََل َة َٓ ُض َو فٔی َػ ََلة ٕ َحًَّی ي َُؼل َِّی َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت بَل َی َٗا َل ص َُو ذَا َک

یبنعق ،امکل ،سیدی نب دبعاہلل نباہد ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجدؿےسہیوسرجرفنشےہایسدؿےسہیہعمجاکدؿابیقامتؾدونںےسرتہبراہےہایسدؿآدؾہیلعاالسلؾ
دیپا ےیک ےئگ افر ایس دؿ آامسؿ ےس زنیم رپ ااترے ےئگ ایس دؿ اؿ یک وتہب وبقؽ وہیئ ایس دؿ اوھنں ےن فافت اپیئ افر ایس دؿ
ایقتم رباپ وہیگ افر وکیئ اجدنار ااسی ںیہن وج اس دؿ ایقتم ےک ڈر ےس ،حبص ےس ےل رک آاتفب ےنلکن کت اکؿ ہن اگلےئ راتہ وہ زجب
 ںوںافرااسنونںافرایسدؿںیماکیڑھگیفہیھبآیتےہہکامنزیکاحتلںیمارگوکیئاملسمؿدنبہاہللےسھچکبلطرکےوتفہ
اس وک رضفر داتی ےہ ع  ،نب االةحر ےن اہک ہک ہی ڑھگی رہ اسؽ ںیم اکی رمہبت آیت ےہ ںیم ےن اہک ںیہن ہکلب رہ ہعمج وک آیت ےہ رھپ
ع ،ےنوتراتزپیھوتاہکاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنچسرفامایےہرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکرھپںیم

دبعاہلل نبالسؾ ےس الم افر اؿ ےس اینپ افر ع  ،یک وگتفگ اک احؽ انسای وت دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ںیم اجاتن وہں ہک فہ ڑھگی بکآیت
ےہںیمےناہکےھجمیھباتبےیئاوھنںےناہکفہہعمجےکدؿںیمآریخڑھگیےہںیمےناہکہیےسیک وہاتکسےہویکہکنروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنوتویںرفامایےہہکوجاملسمؿدنبہاسوکامنززپےتھوہےئاپےئافراریخاستعںیموکیئامنزںیہنزپیھاجیتاس
رپدبعاہللنبالسؾےناہکہک ایکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیںیہنرفامایہکوجصخشامنزےک ااظتنر ںیماھٹیب رےہفہ وگایامنز
یہںیمےہبجکتامنزرشفعرکےںیمےناہکاہںہیوتےہ!وتاوھنںےناہکرھپیہیھجمسول
رافی  :یبنعق،امکل،سیدینبدبعاہللنباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1035

راوی  :ہاروٌ بً ًبساہلل ،حشین بً ًلیً ،بسالزحنً بً یزیس بً جابز ابی اطٌث ،ػيٌانی ،حرضت اوض بً اوض رضی اہلل
ًيہ

یس بِ ًٔ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ الؼَّ ِي ٌَان ٔ ِّی ًَ ًِ
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ََٓ َِـ ٔل ََ َّیا ٔمِ ُٜه َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ٓ ٔيطٔ ُخل ٔ َ ٙآ َز ُو َوٓ ٔيطٔ ُٗب ٔ َف
ض بِ ًٔ ََ ِو ٕ
ََ ِو ٔ

ٕ
َوٓ ٔيطٔ ال َّي ِٔ َد ُة َوٓ ٔيطٔ الؼَّ ٌِ َ٘ ُة َٓأ َ ِٛثٔرُوا ًَل َ َّی ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ ٓ ٔيطٔ َٓإ ٔ ٌَّ َػ ََل َتِ ُٜه َم ٌِزُ َ
وؿ ْة ًَل َ َّی َٗا َل َٗالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ َو َِ ٛي َ
ئ
ق ََ ِج َشا َز اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
يت َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َرح ََّو ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
وٌ بَل ٔ َ
ُا ٌِ َز ُق َػ ََلتُ َيا ًَل َِي َ
ک َو َٗ ِس ََرٔ ِم َت َي ُ٘ولُ َ
اہرفؿنب دبعاہلل،نیسحنب یلع،دبعارلنمح نبسیدی نب اجربایباثعش ،اعنصین ،رضحتافس نبافسریضاہلل ہنعےسرفاتی
ت
ےہہکروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامای! مھارےرتہبدونںںیم ےساکیہعمجاک دؿےہایسدؿ آدؾ ہیلعاالسلؾدیپاوہےئ
ایسدؿاؿاکااقتنؽوہاایسدؿوصروھپاکناجےئاگافراسدؿبسولگوہیبشوہںےگاسےیلاسدؿھجمرپرثکتےسدرفد
ت
اجیھب رکف ویکہکن مھارا دردف ریمے اسےنم شیپ ایک اجات ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس! امہرا درفد آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس رپسک رطحشیپایکاجےئاگبجہک (فافتےکدعب)آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکمسج (افولںیکرطح) لگ
رک یٹم وہاجےئ اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ا ءایء ےک  ںومں وک زنیم رپ رحاؾ رقارددیای ےہ(ینعی زنیم
ابیقامتؾولوگںیکرطحا ءایءےکااسجؾوکںیہناھکیتافرفہوفحمظرےتہںیہ
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نیسحنبیلع،دبعارلنمحنبسیدینباجربایباثعش،اعنصین،رضحتافسنبافسریضاہللہنع

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

ہعمجےکدؿوبقتیلیکڑھگیسکفتقوہیتےہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدؿوبقتیلیکڑھگیسکفتقوہیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1036

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزو ،ابً حارث ،جَلحً ،بسالٌزیز ،ابوسلنہ ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث ََ ٌَّ ا ِل ُح ََل َح َم ِول َی ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ ََبَا
َسل ََن َة َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ ُط ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َٗا َل یَ ِو ُو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ

َ
َّ
ْص
آخ َسا ًَ ٕة َب ٌِ َس ا ِل ٌَ ِ ٔ
ث ٔ ِي َتا ًَ ِ َ
ْش َة یُزٔی ُس َسا ًَ ّة ََل یُو َج ُس ُم ِشل ٔ ْه َي ِشأ ُل اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َط ِيئّا إَٔل ََ َتا ُظ اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َٓا ِل َتنٔ ُشوصَا ٔ َ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف ،انب احرث ،الجح ،دبعازعلسی ،اوبہملس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر وسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہعمج اکدؿ ابرہ استع اک وہات ےہ اؿ ںیم ےس اکیاستع (ڑھگی) ایسی ےہ ہک ارگاس
فتقوکیئاملسمؿدنبہاہللےسھچکامےگنوتاسوکرضفردایاجاتےہسپاسڑھگیوکرصعےکدعبآرخفتقںیمالتشرکف
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،انباحرث،الجح،دبعازعلسی،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدؿوبقتیلیکڑھگیسکفتقوہیتےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1037

ابوموسی اطٌزی ٛے بيٹے ابوبززہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :احنسبً ػالح ،ابً وہب ،مِخمہ ،ابً بٜیر ،حرضت
ٰ

وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی
ِخ َم ُة َي ٌِىٔی ابِ ًَ ب ُ َٜیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی بُزِ َز َة بِ ًٔ ََبٔی ُم َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َم ِ َ
َٗا َل َٗا َل لٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ََ َسنٔ ٌِ َت ََبَا َک یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َطأ ِ ٌٔ ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َي ٌِىٔی َّ
الشا ًَ َة

َٗا َل ُٗل ُِت َن ٌَ ِه َسنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ه ٔ َی َما بَی ِ َن ََ ٌِ َی ِحل ٔ َص ِاْل ٔ َم ُاو إلٔ َی ََ ٌِ
ُا ِ٘ َضی الؼَّ ََلةُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َي ٌِىٔی ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ
ادمحنب اصحل ،انب فبہ ،رخمہم ،انب ریکب ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےک ےٹیب اوبربدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس

دبعاہلل نب رمع ےن وپاھچ ایک مت ےن اےنپ فادل (اوب ومٰیس ارعشی) ےس وج ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااحدثی ایبؿ رکےت
ےھتہعمجےکدؿیکوبقتیلفایلڑھگیےکقلعتمھچکانسےہ؟ںیمےناہکاہں!ںیمےنانسفہےتہکےھت ہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکہعمجیکاستعاامؾےکےنھٹیبےسےلرکامنزےکمتخوہےنکتاوبداؤدےتہکںیہہکولجسےس
رماداامؾاکربنمرپانھٹیبےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رخمہم،انبریکب،رضحتاوبومٰیسارعشیےکےٹیباوبربدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجیکتلیضف
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 1038

راوی  :مشسز ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َ َ
ُف َل ُط َما بَی ِ َن ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة إلٔ َی ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َوزٔ َیا َز َة ث َ ََلثَ ٔة ََ َّیاو ٕ َو َم ًِ
َم ًِ َت َو َّؿأ َٓأ ِح َش ًَ ا ِل ُو ُؿو َئ ث ُ َّه ََتَی ا ِل ُح ُن ٌَ َة ٓ ِ
َاس َت َن ٍَ َوََ ِن َؼ َت ُ ٔ َ
َم َّص ا ِل َح َصی َٓ َ٘ ِس َل َِا
دسمد ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج
صخشایھچرطحفوضرکے رھپہعمجےکےیلآےئافرہبطخےنسافراخومیشاایتخررکےوتاسہعمجےسےلرک اےلگہعمجکت ےک
اس ےک انگہ شخب دےیئ اجںیئ ےگ ہکلب نیت دؿ زایدہ کت ےک انگہ افر سج ےن (ہبطخ ےک دفراؿ) رکنک ایں اٹہںیئ اس ےن اکیبر اکؾ
ایک
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 1039

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،يسیً ،بسالزحنً بً یزیسً ،يسی ،حرضت ًلاء خاسانی رضی اہلل ًيہ

اسان ٔ ُّی ًَ ًِ َم ِول َی
وسی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
ِخ َ
یس بِ ًٔ َجابٔز ٕ َٗا َل َح َّسثَىٔی ًَ َلائْ ا ِل ُ َ
اٌ َی ِو ُو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ ُ ََس ِت َّ
الظ َياكٔی ُن
اٌ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَل ٔ ًّيا َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ًَل َی ٔم ِيبَر ٔ ا ِلُٜو َٓةٔ َي ُ٘و ُل إٔذَا ک َ َ
ا ِم َزََتٔطٔ َ ُ ِّو ًُ ِث َن َ
وٌ ًَل َی
اض بٔالت َّ َرابٔيثٔ ََ ِو الزَّبَائ ٔثٔ َویُ َثب ُِّلوى َ ُض ِه ًَ ًِ ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َو َا ِِ ُسو ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة ٓ ََي ِحل ٔ ُش َ
ب ٔ َزا َیات َٔضا إلٔ َی اْلِ َ ِس َوا َٔٓ ٚی َ ِر ُم َ
وٌ ال َّي َ
َّ
ل َم ِحل ٔ ّشا
ََبِ َو ٔ
ِخ َد ِاْل ٔ َم ُاو َٓإٔذَا َجل ََص ال َّز ُج ُ
اب ا ِل َن ِشحٔ ٔس ٓ ََيِٜتُبُ َ
وٌ ال َّز ُج َل ٔم ًِ َسا ًَ ٕة َوال َّز ُج َل ٔم ًِ َسا ًَ َتی ِ ٔن َحًی یَ ِ ُ
اٌ َل ُط ََِ ٔٔٛل ٌٔ ٔم ًِ ََ ِجز ٕ َٓإ ٔ ٌِ ىَأَی َو َجل ََص َح ِي ُث ََل َي ِش َن ٍُ َٓأ َ ِن َؼ َت
َي ِش َت ِنٔ ٓ ًُٔ ٜيطٔ ٔم ًِ ٔاَل ِست َٔنا َٔ َوال َّيوَ ز َٔٓأ َ ِن َؼ َت َول َِه َی ِل ُّ ک َ َ
اٌ َل ُط ْ ِٔ ٔ ٛل ٔم ًِ
َول َِه َی ِل ُّ َل ُط ْ ِٔ ٔ ٛل ٔم ًِ ََ ِجز ٕ َوإ ٔ ٌِ َجل ََص َم ِحل ٔ ّشا َي ِش َت ِنٔ ٓ ًُٔ ٜيطٔ ٔم ًِ ٔاَل ِست َٔنا َٔ َوال َّيوَ ز ٔ َٓ َل َِا َول َِه یُ ِي ٔؼ ِت ک َ َ
ک
آخ ذَل ٔ َ
و ٔ ِز ٕر َو َم ًِ َٗا َل یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ل ٔ َؼاح ٔبٔطٔ َػطٕ َٓ َ٘ ِس َل َِا َو َم ًِ َل َِا َٓل َِي َص َل ُط فٔی ُج ُن ٌَتٔطٔ ت ٔ ِل َ
ک َط ِي ْئ ث ُ َّه َي ُ٘و ُل فٔی ٔ ٔ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ َجابٔز ٕ َٗا َل بٔال َّزبَائ ٔثٔ
َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ذَل ٔ َ

ئ
اٌ بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
َو َٗا َل َم ِول َی ا ِم َزََتٔطٔ َ ُ ِّو ًُ ِث َن َ

اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،دبعارلنمح نب سیدی ،یسیع ،رضحت اطعء رخااسین ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اینپ ویبی ا ّ ُِؾ
امثعؿےکآزادرکدہالغؾےسانسفہاتہکاھتہکںیمےنرضحتیلعوکوکہفےکربنمرپہیےتہکوہےئانسہکبجہعمجاکدؿوہاتوتایشنیط
اےنپ رکشل ےل رک ابزارفں ںیم لکن اجےت ںیہ افرولوگں وک اکومں ںیم اگل رک امنز ہعمج یک رشتک ےس رفک دےتی ںیہ افر رفےتش ہعمج
ےک دؿ حبص یہ ےس دجسمفں ےک درفازے رپ آرک ھٹیب اجےت ںیہ افر ولوگں ےک قلعتم ےتھکل اجےت ںیہ ہک ہی یلہپ استع ںیم آای ہی
دفرسے استع ںیم آای اہیں کت ہک اامؾ ہبطخ ےک ےیل اتلکن ےہ رھپ وج آدیم ایسی ہگج اتھٹیب ےہ اہجں ےس فہ ہبطخ یھب نس ےکس افر
اامؾوکیھبدھکی ےکسافردفراؿہبطخاخومیشاایتخررکےافروکیئوہیبدہرحتکہنرکےوتاسوکارجےکدفےصحےتلمںیہافرارگایسی
ہگج اھٹیب اہجں ےس فہ ہبطخ یھب نس اتکس ےہ افر اامؾ وک یھب دھکی اتکس ےہ رگم فہ وغل اکؾ رکات ےہ افر اخومیش اایتخر ںیہن رکات وت اس رپ
اکیانگہاکوب ھجالددایاجات ےہافرسجےنہعمجےکدؿ (ہبطخےکدفراؿ)اےنپاسیھت ےساہکپچرہوتاسےنیھب وغلاکؾایکافر
سجےنوکیئوغلاکؾایکوتاےسہعمجاکھچکیھبوثابہنےلماگہیہہکرکآریخںیماہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااسییہ
انسےہاوبداؤدرف امےتںیہہکفدیلنبملسمےنانباجربےسرفاتیرکےتوہےئاےسابرلاب ثاہکےہافراہک ومٰیلارماہتاؾامثعؿ
نباطعء
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،دبعارلنمحنبسیدی،یسیع،رضحتاطعءرخااسینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجےکرتکرپفدیع
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجےکرتکرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 1040

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،محنس بً ًنزوً ،بيسہ بً سٔياٌ ،ػحابی رسول حرضت ابوالحٌس ؿنزی

رضمٔی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس َّ
الـ ِنز ٔ ِّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َح َّسثَىٔی ًَب ٔ َ
يسةُ بِ ًُ ُسٔ َِي َ
اٌ ا ِل َح ِ َ ُّ
َوکَاى َ ِت َل ُط ُػ ِح َب ْة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َت َز َک ث َ ََل َث ُج َن ٍٕ َت َضا ُوىّا ب ٔ َضا ك َ َب ٍَ اہللُ ًَل َی َٗلِبٔطٔ
دسمد،ییحی،دمحمنبرمعف،دیبعہنبایفسؿ،احصیبروسؽرضحتاوبادعجلرمضیاحصیبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایوجصخشاکیلہفیتسسیکانبءرپوتمارتنیتہعمجیکامنزںیوھچڑےاگوتاہللاسےکدؽرپرہماگلدےاگ
رافی  :دسمد،ییحی،دمحمنبرمعف،دیبعہنبایفسؿ،احصیبروسؽرضحتاوبادعجلرمضی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجاضقوہاجےناکافکرہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجاضقوہاجےناکافکرہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1041

راوی  :حشً بً ًلی ،یزیس بً ہاروٌ ،ہناوٗ ،تازہٗ ،سامہ بً بزہ ،حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ

وٌ ََ ِخب َ َرىَا َص َّن ْاو َح َّسث َ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ٗ َُسا َم َة بِ ًٔ َوبَ َز َة ا ِل ٌُ َح ِيف ٔ ِّی ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ُج ِي ُس ٕب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َت َز َک ا ِل ُح ُن ٌَ َة ٔم ًِ َُی ِر ًُٔ ِذ ٕر َٓ ِل َي َت َؼ َّس ِ ٚب ٔسٔی َيا ٕر َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َیحٔ ِس َٓب ٔي ٔ ِؼ ٕٔ
زٔی َيا ٕر َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص ََ ٜذا َر َوا ُظ َخال ٔ ُس بِ ًُ َٗ ِي ٕص َو َخا َل َٔ ُط فٔی ِاْل ٔ ِس َياز ٔ َو َوا َٓ َ٘طُ فٔی ا ِل َنت ِ ٔن

نسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اتقدہ،دقاہمنبربہ،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک ذعر ےک ریغب امنز ہعمج وک رتک رک دے وت اس وک اچےیہ ہک اکی دانیر دصہق رکے ارگ اکی دانیر ہن
دےاتکسوہ وتآداھدانیر دصہقرکےاوبداؤدرفامےتںیہہکایسرطحاخدلنبزدیےن یھبرفاتیایکےہرگمدنسںیم االتخػافر

نیتںیماافتؼےکاسھت
رافی  :نسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اتقدہ،دقاہمنبربہ،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجاضقوہاجےناکافکرہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1042

راوی  :محنس بً سلامیٌ ،محنس بً یزیس ،اسح ٙبً یوسٕ ،ایوب ،ابی ًَلءٗ ،تازہ ،حرضت ٗسامہ بً وبزہ رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ
وب ََبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
یس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ یُو ُس َ
ٕ ًَ ًِ ََ ُّی َ
ٗ َُسا َم َة بِ ًٔ َوبَ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٓا َت ُط ا ِل ُح ُن ٌَ ُة ٔم ًِ َُی ِر ٔ ًُ ِذ ٕر َٓ ِل َي َت َؼ َّس ِ ٚبٔس ِٔر َص ٕه ََ ِو

ن ِٔؼ ٕٔ ز ٔ ِر َص ٕه ََ ِو َػا َٔ ح ٔ ِي َل ٕة ََ ِو ن ٔ ِؼ ٕٔ َػا َٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َسٌٔي ُس بِ ًُ َب ٔظیر ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َص ََ ٜذا إ ٔ ََّل ََى َّ ُط َٗا َل ُم ًّسا ََ ِو
ٕ ُم ٓ ٕس َو َٗا َل ًَ ًِ َس ُن َز َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت ََ ِح َن َس بِ ًَ َح ِي َب ٕل ي ُِشأ َ ُل ًَ ًِ ا ِخت ََٔل ٔ
ٖ َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٓ َ٘ا َل َص َّن ْاو ً ٔ ِيسٔی
ن ِٔؼ َ

ئ
وب َي ٌِىٔی ََبَا ا ِل ٌَ ََل ٔ
ََ ِحٔ َُى ٔم ًِ ََ ُّی َ

دمحمنبامیلسؿ،دمحمنبسیدی،ااحسؼنبویفس،اویب،ایبالعء،اتقدہ،رضحتدقاہمنبفربہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشالبذعرہعمجاضقءرکےوتاسوک اکیدرمہایفصندرمہایاکیاصعوہیگںای فصن
اصعوہیگںدصہقرکاناچےیہاوبداؤدےتہکںیہہکاسوکدیعسنبریشبےنیھبایس رطحرفاتیایکےہرگماؿیکرفاتیںیمہیےہ
ہکاکیایآداھدمافراوھنںےنرضحترمسہےسرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دمحمنبسیدی،اقحسنبویفس،اویب،ایبالعء،اتقدہ،رضحتدقاہمنبفربہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجنکولوگںرپفابجوہاتےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجنکولوگںرپفابجوہاتےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1043

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزوً ،بيساہلل بً ابی جٌف ،زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت ًائظہ رضی

اہلل ًيہا

رع َو َة
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َج ٌِ َفٕ ََ ٌَّ ُم َح َّن َس بِ ًَ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ُ ِ

وٌ ا ِل ُح ُن ٌَ َة ٔم ًِ َم َيازٔلٔض ٔ ِه َو ٔم ًِ
اض یَ ِي َتاب ُ َ
بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ َضا َٗال َِت ک َ َ
اٌ ال َّي ُ
ا ِل ٌَ َوالٔی
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی
ےہفہرفامںیتںیہہکولگامنزہعمجںیمرشتکےکےیلاےنپرھگفںےسافروعایل(دمہنیےکرقبفوجارےکداہیت)ےسابری
ابریآےتےھت
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،دیبعاہللنبایبرفعج،زفہجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجنکولوگںرپفابجوہاتےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1044

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارضٗ ،بيؼہ ،سٔياٌ ،محنس بً سٌيس ،ابی سلنہ بً ىبيہً ،بساہلل بً ہاروٌ ،حرضت
ًبساہلل بً ًنزورضی اہلل ًيہ

ض َح َّسثَ َيا َٗبٔي َؼ ُة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس َي ٌِىٔی َّ
اللائٔف ٔ َّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ

وٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُح ُن ٌَ ُة ًَل َی کُلِّ َم ًِ َسنٔ ٍَ
بِ ًٔ ىُب َ ِيطٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ صَ ُ
ار َ
ال ِّي َسا َئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
اٌ َم ِ٘ ُؼ ّورا ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َول َِه یَ ِز َٓ ٌُو ُظ َوإٔى َّ َنا ََ ِس َي َس ُظ
ٔیث َج َنا ًَ ْة ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

يؼ ُة
َٗب ٔ َ
دمحم نب ییحی نب افرس ،ہصیبق ،ایفسؿ ،دمحم نب دیعس ،ایب ہملس نب ہیبن ،دبعاہلل نب اہرفؿ ،رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہعمجیک امنز رہاس صخش رپ فابج ےہ وج اذاؿ ےنس اوبداؤد رفامےتںیہ
ہکاسدحثیوک اکیامجتعےنایفسؿےسرفاتیایکےہ نکیلبس ےنرفاتیوکدبعاہللنبرمع رپوموقػ ایکےہ رصػہصیبق
ےناسوکرموفًاعذرکایکےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،ہصیبق،ایفسؿ،دمحمنبدیعس،ایبہملسنبہیبن،دبعاہللنباہرفؿ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرشےکدؿہعمجوکاجےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ابرشےکدؿہعمجوکاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1045

راوی  :محنس بً ٛثیر ،ہناوٗ ،تازہ حرضت ابومليح

اٌ یَ ِو َو َم ََّطٕ َٓأ َ َم َز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرى َا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َنل ٔيحٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ َی ِو َو حُ َيی ِ ٕن ک َ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم َياز ٔ َی ُط ََ ٌَّ الؼَّ ََل َة فٔی ال ِّز َحا ٔل

دمحمنبریثک،امہؾ،اتقدہرضحتاوبحیلماےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکنینحےکدؿابرشوہریہیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنمکحدایہکہیاالعؿرکدایاجےئہکامنزاےنپاےنپاکھٹونںرپزپھول
رافی  :دمحمنبریثک،امہؾ،اتقدہرضحتاوبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ابرشےکدؿہعمجوکاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1046

راوی  :محنس بً مثىیً ،بساَلًلی ،سٌيس ،حرضت ابومليح

ٔيس ًَ ًِ َػاحٔبٕ َلطُ ًَ ًِ ََبٔی َمل ٔ ٕ
اٌ َی ِو َو ُج ُن ٌَ ٕة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
يح ََ ٌَّ ذَل ٔ َ
کک َ َ
دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،رضحتاوبحیلمےسرفاتیےہہکہیہعمجاکدؿاھت
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،رضحتاوبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ابرشےکدؿہعمجوکاجےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1047

راوی  :نْص بً ًلی ،سٔياٌ بً حبيب ،خالس حذا ،ابوَٗلبہ ابومليح

ئ ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َنل ٔيحٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َطض ٔ َس
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ َحبٔيبٕ َخب َّ َرىَا ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ل ن ٌَٔالٔض ٔ ِه َٓأ َ َم َزص ُِه ََ ٌِ ي َُؼ ُّلوا فٔی
َّط ل َِه َتب ِ َت َّل ََ ِس َٔ ُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َم ًَ ا ِل ُح َسیِب ٔ َيةٔ فٔی یَ ِوو ٔ ُج ُن ٌَ ٕة َوََ َػابَ ُض ِه َم َ ْ
رٔ َحالٔض ٔ ِه
رصن نب یلع ،ایفسؿ نب بیبح ،اخدل ذحا ،اوبالقہب اوبحیلم ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ فادل ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک  حل دحہیب
ےکومعقرپہعمجےکدؿںیم روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہاایسدؿابرشوہریہیھترگماینتمک ہکولوگں
ےکوجوتںےکےلتیھبہنگیھبےکسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںوکمکحایکہکاےنپاےنپاکھٹونںرپزپھول
رافی  :رصننبیلع،ایفسؿنببیبح،اخدلذحا،اوبالقہباوبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1048

راوی  :محنس بً ًبيس ،حناز بً یزیس ،ایوب ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

اٌ فٔی ل َِي َل ٕة بَارٔ َزة ٕ َٓأ َ َم َز
وب ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ََ ٌَّ ابِ ًَ ًُ َن َز ىَزَ َل بٔ َـ ِح َي َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
اٌ إٔذَا
وب َو َح َّسث َ َيا ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ا ِل ُن َياز ٔ َی َٓ َيا َزی ََ ٌِ الؼَّ ََلةُ فٔی ال ِّز َحا ٔل َٗا َل ََ ُّی ُ
کَاى َ ِت ل َِي َل ْة بَارٔ َز ْة ََ ِو َم ٔلی َر ْة ََ َم َز ا ِل ُن َياز ٔ َی َٓ َيا َزی الؼَّ ََلةُ فٔی ال ِّز َحا ٔل

دمحمنبدیبع،امحدنبسیدی،اویب،رضحتانعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبرمعفضخ ِباؿانیماکیاقمؾرپارتےرسد
راتںیماوھنں ےناکیانمدیوکمکح دای سپاسےناالعؿایک ہکامنززپھ ولاےنپاےنپ اکھٹونں رپاویب ےتہکںیہ ہکانعفےن انب
رمعےکوحاہلےسدحثیایبؿیکہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسرسدیایابرشیکراوتںںیمانمدیوکاالعؿرکےناکمکحرفامےتہک
امنززپھولاےنپاےنپاکھٹونںرپ
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبسیدی،اویب،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1049

راوی  :مومل بً ہظاو ،اسنٌيل ،ایوب ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

اٌ ث ُ َّه ىَا َزی ََ ٌِ َػ ُّلوا
ل بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ َٗا َل ىَا َزی ابِ ًُ ًُ َن َز بٔالؼَّ ََلة ٔبٔ َـ ِح َي َ
ل ًَ ًِ ََ ُّی َ
اٌ َیأ ِ ُمزُ ا ِل ُن َياز ٔ َی َٓيُ َيازٔی بٔالؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّه یُ َيازٔی
فٔی رٔ َحالِٔ ُٜه َٗا َل ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه َح َّس َث ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط ک َ َ
الل ِي َل ٔة ا ِل َبارٔ َزة ٔ َوفٔی َّ
ََ ٌِ َػ ُّلوا فٔی رٔ َحالِٔ ُٜه فٔی َّ
الل ِي َل ٔة ا ِل َن ٔلی َرة ٔ فٔی َّ
وب
الش َ ٔ
ف َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ََ ُّی َ

ف فٔی َّ
رقة ََٔ ِو ا ِل َن ٔلی َرة ٔ
َوًُب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ فٔی َّ
الل ِي َل ٔة ا ِل َ َّ
الش َ ٔ

وملمنباشہؾ،اامسلیع،اویب،رضحتانعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانبرمعےناقمؾضخ ِباؿںیماذاؿدیرھپاکپراہکامنز
زپھ ول اےنپ اےنپ اکھٹونں ںیم رھپ دحثی ایبؿ یک ہک رفس ںیم ابرش ای رسدی یک راوتں ںیم وضحریلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفامےت
ومذؿ وکسپفہ ےلہپ اذاؿداتی رھپ اکپراتہک امنز زپھول اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ اوبداؤد ےتہک ہک اےسامحد نب ہملس ےن وباہطس اویبدیبع
اہللرفاتیرکےتوہےئاہکےہہکرفسںیمرسدیایابرشیکراتںیم

رافی  :وملمنباشہؾ،الیعمس،اویب،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1050

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابواسامہً ،بيساہلل ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ فٔی ل َِي َل ٕة
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََى َّطُ ىَا َزی بٔالؼَّ ََلة ٔبٔ َـ ِح َي َ
ت بَ ِزز ٕ َور ٕ
ذَا ٔ
آخ ى ٔ َسائٔطٔ ََ ََل َػ ُّلوا فٔی رٔ َحالِٔ ُٜه ََ ََل َػ ُّلوا فٔی ال ِّز َحا ٔل ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ٔیح َٓ َ٘ا َل فٔی ٔ ٔ
ف َي ُ٘و ُل ََ ََل َػ ُّلوا فٔی رٔ َحالِٔ ُٜه
اٌ َیأ ِ ُمزُ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌَ إٔذَا کَاى َ ِت ل َِي َل ْة بَارٔ َز ْة ََ ِو ذ ُ
َات َم ََّطٕ فٔی َس َ ٕ
کَ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن ضخ ِباؿ انیم اکی اقمؾ رپ
رسدیافرآدنیھیکراتںیماذاؿےکآرخںیماہکولوگ!اےنپاےنپاکھٹونںرپامنززپھولولوگ!اےنپاےنپاکھٹونںرپامنززپھولاس
ےک دعب اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفراؿ رفس رسدی ای ابرش یک رات ںیم ومذؿ وک ہی االعؿ رکےن اک مکح رفامےت ہک ولوگ!
اےنپاےنپاکھٹونںرپامنززپھول

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1051

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،حرضت ىآٍ رضی اہلل اٌالی ًيہ

ت بَ ِزز ٕ َور ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ََ ٌَّ ابِ ًَ ًُ َن َز َي ٌِىٔی ََ َّذ ٌَ بٔالؼَّ ََلة ٔفٔی ل َِي َل ٕة ذَا ٔ
ٔیح َٓ َ٘ا َل ََ ََل َػ ُّلوا فٔی ال ِّز َحا ٔل ث ُ َّه
َات َم ََّطٕ َي ُ٘و ُل ََ ََل َػ ُّلوا فٔی ال ِّز َحا ٔل
اٌ یَأ ِ ُمزُ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌَ إٔذَا کَاى َ ِت ل َِي َل ْة بَارٔ َز ْة ََ ِو ذ ُ
َٗا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
یبنعق،امکل،رضحتانعفریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرسدیافرآدنیھیکراتںیمانبرمعےناذاؿدیاسےکدعباہک
اےنپاےنپاکھٹےنرپامنززپھولرھپاہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرسدیایابرشیکراتںیمومذؿوکہیاالعؿرکےناکمکحرفامےت
ہکامنززپھولاےنپاکھٹےنرپ
رافی  :یبنعق،امکل،رضحتانعفریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1052

راوی ً :بساہلل بً محنس ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ىَا َزی

ک فٔی ا ِل َنسٔی َيةٔ فٔی َّ
رقة ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی َص َذا
الل ِي َلةٔ ا ِل َن ٔلی َرة ٔ َوا ِل َِ َساة ٔا ِل َ َّ
ُم َيازٔی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َذل ٔ َ
ا ِل َدب َ َر َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ٓ ٔيطٔ فٔی َّ
ف
الش َ ٔ

دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
انمدی ےن دمہنی ںیم ایسی یہ دنایک یھت ابرش یک رات ںیم ای رسدی یک حبص اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اےس ییحی نب دیعس ااصنری ےن
ربفاتیاقمس،وباہطسانبرمعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتوہےئیفارفسلاہکےہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1053

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہٓ ،ـل بً زٛین ،زہیر ،ابوزبیر ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ُز َٛی ِ ٕن َح َّسثَ َيا ُزصَی ِ ْر ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
َّطىَا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ ُي َؼلِّ َم ًِ َطا َئ ٔم ِيِ ُٜه فٔی َر ِحلٔطٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ
ف ٓ َُن ٔ ِ

امثعؿنبایبہبیش،لضفنبدنیک،زریہ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہک اکیرفسںیممہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اےنت ںیم ابرش وہےن یگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس سج اک دؽ اچےہ
اےنپاکھٹےنرپامنززپھےل،
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،لضفنبدنیک،زریہ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رسدراوتںںیمامجتعاعمػوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1054

راوی  :مشسز ،اسنٌيلً ،بسالحنيسً ،بساہلل بً حارث رضی اہلل ًيہ

ل ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔي ٔس َػاح ُٔب الزِّیَاز ٔ ِّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ابِ ًٔ ًَ ِّه ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ض َٗا َل ل ٔ ُن َؤ ِّذىٔطٔ فٔی یَ ِوو ٕ َم ٔلیر ٕإٔذَا ُٗل ُِت ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا َر ُسو ُل اہللٔ ٓ َََل َا ُ٘ ِل وَ َّی ًَل َی الؼَّ ََلة ٔ ُٗ ِل
سٔیر ٔ َ
یً ََ ٌَّ ابِ ًَ ًَبَّا ٕ

َ
َکص ُِت ََ ٌِ
ک َٓ َ٘ا َل َٗ ِس ٓ ٌََ َل ذَا َم ًِ ص َُو َخی ِ ْر ٔمىِّی إ ٔ ٌَّ ا ِل ُح ُن ٌَ َة ًَزِ َم ْة َوإنِّٔی َ ٔ
رکوا ذَل ٔ َ
اض ِ
َػ ُّلوا فٔی ب ُ ُيوتِٔ ُٜه َٓ َٜأ ٌَّ ال َّي َ
است َ ِي َ ُ
َّط
َُ ِ ٔ
خ َجِ ُٜه َٓ َت ِن ُظ َ
وٌ فٔی ال ِّلی ٔن َوا ِل َن َ ٔ
دسمد،اامسلیع،دبعادیمحل،دبعاہللنباحرثریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیابرشےکدؿانبابعسریضاہللہنعےناےنپ
ومذؿےساہکبجوتاذاؿںیمادہشاؿدمحمروسؽاہللےہکوتاسےکدعبیحیلعاٰولصلةہنہہکہکلبویںہکولصیفویبِنینعیامنززپھول
اےنپ رھگفں ںیمولوگں ےن اس رطہقی رپ اندنسپدییگ اک ااہظر ایک وت اہک ااسی اس ےن ایک اھت وج ھجم ےس رتہب اھت (ینعی رضحت دمحم یلص اہلل
ت
ہیلعفآہلفملس)ےنرفامایہعمجفابجےہنکیل مھاراابرشافرڑچیکںیمانلچافرفیلکتااھٹانےھجمااھچںیہناگل

رافی  :دسمد،الیعمس،دبعادیمحل،دبعاہللنباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتافرالغؾرپہعمجفابجںیہن
ابب  :امنزاکایبؿ
وعرتافرالغؾرپہعمجفابجںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1055

راوی ً :باض بً ًبسالٌويه ،اسح ٙبً ابزاہيه بً محنس بً ميتْشٗ ،يص بً مشله ،حرضت كار ٚبً طہاب رضی اہلل
ًيہ

ْش ًَ ًِ َٗ ِي ٔص
َّاض بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَو ٔٔيه َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّسثَ َيا ص َُزیِ ْه ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َت ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَب ُ
اب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُح ُن ٌَ ُة َح ٌَّ ٙوا ٔج ْب ًَل َی کُلِّ ُم ِشل ٔ ٕه فٔی َج َنا ًَ ٕة إ ٔ ََّل
بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ كَارٔ ٔ ٚبِ ًٔ ٔط َض ٕ

اب َٗ ِس َرََی ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
وک ََ ِو ا ِم َزََ ْة ََ ِو َػ ٔي ٌّی ََ ِو َمز ٔ ْیف َٗا َل ََبُو َزا ُوز كَار ُٔ ٚبِ ًُ ٔط َض ٕ
ََ ِر َب ٌَ ّة ًَ ِب ْس َم ِنلُ ْ
َول َِه َي ِش َن ٍِ ٔم ِي ُط َط ِيئّا
ابعسنبدبعامیظعل،ااحسؼ نباربامیہنبدمحمنبرشتنم ،سیقنبملسم،رضحت اطرؼنباہشبریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایامجتعےکاسھتامنززپانھرہاملسمؿ رپفابج ےہوساےئاچررطحےک ولوگںےکاکی
الغؾرپدفرسےوعرترپ ،رسیتےےچبرپ،وچےھتامیبررپ اوبداؤدےتہکںیہہک اطرؼنباہشبےنیبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
وکداھکیےہرگمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکانسںیہن
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،اقحسنباربامیہنبدمحمنبرشتنم،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگؤںںیمہعمجزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اگؤںںیمہعمجزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1056

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً ًبساہلل ،وٛيٍ ،ابزاہيه بً كہناٌ ،ابوجنزہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ ا ِل ُن َ ِّ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی َج ِن َز َة
ِخم ٔ ُّی َل ِٔ ُو ُط َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ك َ ِض َن َ

ض َٗا َل إ ٔ ٌَّ ََ َّو َل ُج ُن ٌَ ٕة ُج ِّن ٌَ ِت فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َب ٌِ َس ُج ُن ٌَ ٕة ُج ِّن ٌَ ِت فٔی َم ِشحٔ ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
بٔا ِل َنسٔی َي ٔة َل ُح ُن ٌَ ْة ُج ِّن ٌَ ِت ب ٔ َح ِوثَا َئ َ ِرق َی ْة ٔم ًِ ُرقی ا ِل َب ِ َ یً
رقی ًَ ِب ٔس ا ِل َ٘ ِي ٔص
َح ِ ٔ َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ َ ِرقیَ ْة ٔم ًِ ُ َ
َ
امثعؿنبایبہبیش،دمحمنب دبعاہلل،فعیک،اربامیہنبنامہؿ،اوبہرمہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاالسؾںیم
الہپ ہعمج وج زپاھ ایگ اس ہعمج ےک دعب وج دمہنی ونمرہ ںیم دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم زپاھ ایگ اھت فہ ےہ وج رحبنی ےک اکی
اگؤںوجااثںیمزپاھایگ(اوبداؤدےکخیش)امثعؿےناہکہکفہاگؤںدبعسیقےکاگؤںںیمےساکیاگؤںےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہلل،فعیک،اربامیہنبنامہؿ،اوبہرمہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اگؤںںیمہعمجزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1057

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابً ازریص ،محنس بً اسح ،ٙمحنس بً ابی امامہ بً سہل ،حرضت ًبسالزحنً بً ٌٛب بً
مالک

ٔیص ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ ََبٔی َ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٕل ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ إ ٔ ِزر َ
اٌ إٔذَا َسنٔ ٍَ
ْص ُظ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََى َّ ُط ک َ َ
ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َوک َ َ
اٌ َٗائ َٔس ََبٔيطٔ َب ٌِ َس َما َذ َص َب بَ َ ُ
ال ِّي َسا َئ یَ ِو َو ا ِلحُ ُن ٌَةٔ َت َز َّح َه ْٔلَ ِس ٌَ َس بِ ًٔ ز َُر َار َة َٓ ُ٘ل ُِت َلطُ إٔذَا َسنٔ ٌِ َت ال ِّي َسا َئ َت َز َّح ِن َت ْٔلَ ِس ٌَ َس بِ ًٔ ز َُر َار َة َٗا َل ْٔلَى َّ ُط ََ َّو ُل َم ًِ
رحة ٔبَىٔی بَ َيا َؿ َة فٔی َن٘ٔي ٍٕ ُي َ٘ا ُل َل ُط َن٘ٔي ٍُ ا ِل َد َـ َنا ٔ
وٌ
َج َّن ٍَ ب ٔ َيا فٔی َصزِو ٔال َّيبٔيتٔ ٔم ًِ َ َّ
ت ُٗل ُِت َِ ٛه ََق ْمُت یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َٗا َل ََ ِر َب ٌُ َ
ہبیتق نب دیعس ،انب ادرسی ،دمحم نب ااحسؼ  ،دمحم نب ایب اامہم نب لہس ،رضحت دبعارلنمح نب ع  ،نب امکل ےس رفاتی ےہہک اؿ
ےکفادلہعمجےکدؿاذاؿےتنسوتادعسنب زرارہےکےیلداعرکےتںیمےنرعضایکااباجؿآپااسیویکںرکےتںیہ؟رفامایفہےلہپ
ل
صخش ںیہ وھنجں ےن ںیمہ ہعمج زپاھای ھرؾ اتیبل ںیم نقید ںیم سج وک نقید ا خصمات اہک اجات اھت افر زہؾ اتیبل ینب ایبہض یک زونیمں
ںیمےسےہںیمےنوپاھچاسدؿآپلکےنتکولگےھت؟رفامایاچسیل
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبادرسی،دمحمنباقحس،دمحمنبایباامہمنبلہس،رضحتدبعارلنمحنبع ،نبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجہعمجافردیعاکیدؿزپاجںیئ
ابب  :امنزاکایبؿ
بجہعمجافردیعاکیدؿزپاجںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1058

راوی  :محنس بً ٛثیر ،اْسائيلً ،ثناٌ بً مِیرہ ،حرضت ایاض بً ابی رملہ طامی

ض بِ ًٔ ََبٔی َر ِم َل َة َّ
الظام ٔ ِّی َٗا َل َطض ٔ ِس ُت
ْسائ ٔي ُ
ل َح َّسث َ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ًَ ًِ إٔیَا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِ َ
ٔيسیِ ًٔ ا ِج َت َن ٌَا فٔی
اٌ َوص َُو َي ِشأ َ ُل َزیِ َس بِ ًَ ََ ِر َٗ َه َٗا َل ََ َطض ٔ ِس َت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ً َ
ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًَ ََبٔی ُسٔ َِي َ
ٔيس ث ُ َّه َر َّخ َؽ فٔی ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َٓ َ٘ا َل َم ًِ َطا َئ ََ ٌِ ي َُؼل َِّی َٓ ِل ُي َؼلِّ
ٕ َػ َي ٍَ َٗا َل َػلَّی ا ِلٌ َ
َی ِوو ٕ َٗا َل َن ٌَ ِه َٗا َل َٓ َِ ٜي َ
دمحم نب ریثک ،ارسالیئ ،امثعؿ نب ریغمہ ،رضحت اایس نب ایب رہلم اشیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےک اسھت اھت
بجاوھنںےنز دینبارمقےسوساؽایکہکایکآپےنع یھروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدیعافرہعمجاکدؿاکیاسھت
اپایےہ؟اوھنںےن اہکاہں! رضحتاعمفہی ےنوپاھچاس دؿآپ ےنسکرطحایک؟اہکہکےلہپآپےندیعیک امنز زپیھرھپ ہعمج
ےکہلسلسںیمولوگںوکاایتخردایرفامایسجاکز اچےہہعمجیکامنززپھےل
رافی  :دمحمنبریثک،ارسالیئ،امثعؿنبریغمہ،رضحتاایسنبایبرہلماشیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجہعمجافردیعاکیدؿزپاجںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1059

راوی  :محنس بً طیٕ ،اسبان ،اًنع ،حرضت ًلاء بً ابی رباح

ط ٕ
ئ بِ ًٔ ََبٔی َربَا ٕح َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا ابِ ًُ الزُّبَی ِر ٔفٔی یَ ِوو ٔ
یٕ ا ِل َب َحل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ََ ِس َب ْان ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ٔ

ض ب ٔ َّ
اللائ ٕٔٔ َٓ َل َّنا
اٌ ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
ِخ ِد إ ٔ َل ِي َيا ٓ ََؼ َّل ِي َيا ُو ِح َساى ّا َوک َ َ
ً ٔي ٕس فٔی یَ ِوو ٔ ُج ُن ٌَ ٕة ََ َّو َل ال َّي َضارٔ ث ُ َّه ُر ِح َيا إلٔ َی ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َٓل َِه َی ِ ُ

الش َّي َة
ََکىَا ذَل ٔ َ
اب ُّ
ک َل ُط َٓ َ٘ا َل ََ َػ َ
َٗس َٔو ذ َ ِ

دمحم نب رطفی ،اابسط ،اشمع ،رضحت اطعء نب ایب رابح ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب زریب ےن مہ وک دیع یک امنز ہعمج ےک دؿ حبص
وسریے زپاھیئ رھپ بج مہ ہعمج زپےنھ ےک ےیل ےئگ وت فہ ںیہن ےلکن سپ مہ ےن اہنت رہظ یک امنز زپھ یل اس زامہن ںیم انب ابعس

اطفئںیمےھتبجفہاطفئےسآےئوتمہےناؿےسہیہصقایبؿایکاوھنںےنرفامایدبعاہللنبزریبےنتنسےکوماقفایک
رافی  :دمحمنبرطفی،اابسط،اشمع،رضحتاطعءنبایبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجہعمجافردیعاکیدؿزپاجںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1060

راوی  :یحٌی بً خلٕ ،ابوًاػه ،ابً جزیخ سے روایت ےہ ٛہ ًلاء بً رباح

اػ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َٗا َل ًَ َلائْ ا ِج َت َن ٍَ َی ِو ُو ُج ُن ٌَ ٕة َویَ ِو ُو ٓ َِّٔطٕ ًَل َی ًَ ِض ٔس ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
َّ
َّ َّ
ْص
الزُّبَی ِر ٔ َٓ َ٘ا َل ً َ
رک ّة ل َِه َیز ٔ ِز ًَل َِيض ٔ َنا َحًی َػلی ا ِل ٌَ ِ َ
ٔيسا ٌٔ ا ِج َت َن ٌَا فٔی یَ ِوو ٕ َواح ٔ ٕس َٓ َح َن ٌَ ُض َنا َجنٔي ٌّا ٓ ََؼَلص َُنا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ب ُ ِ َ
ییحی نب فلخ ،اوباعمص ،انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک اطعء نب رابح ےن اہک ہک دبعاہلل نب زریب ےک زامہن ںیم دیع افر ہعمج اکی دؿ
ہعمج وہےئگ اوھنں ےن اہک آج دف دیعںی عمج وہیئگ ںیہ اوھنں ےن دفونں وک الم رک زپاھ حبص ےک فتق دف رںیتعک افر اؿ رپ زایدہ ہن ایک
اہیںکتہکرصعیکامنززپیھ
رافی  :ییحینبفلخ،اوباعمص،انبرججیےسرفاتیےہہکاطعءنبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجہعمجافردیعاکیدؿزپاجںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1061

راوی  :محنس بً مؼفیً ،نز بً حٔؽ ،ب٘يہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی َو ًُ َنزُ بِ ًُ َحٔ ِٕؽ ا ِل َو َّػابٔی ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ َّ
الـ ِّي ِّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
ُّ
ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُرٓ َِي ٍٕ ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َٗا َل َٗ ِس ا ِج َت َن ٍَ فٔی َی ِو ٔمِ ُٜه َص َذا
وٌ َٗا َل ًُ َنزُ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة
ً َ
ٔيسا ٌٔ ٓ ََن ًِ َطا َئ ََ ِجزَََ ُظ ٔم ًِ ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َوإٔىَّا ُم َح ِّن ٌُ َ

دمحمنبیفصم،رمعنبصفح،ہیقب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآجےک
دؿ دف دیعںی عمج وہیئگ ںیہ سپ وج صخش اچےہ دیع یک امنز ہعمج ےک دبہل ںیم اکیف وہیگ نکیل مہ وت زپ۔ںی ےگ (افر رمع ےن اہک ع 
ہبعش)

رافی  :دمحمنبیفصم،رمعنبصفح،ہیقب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿحبصیکامنزںیموکؿیسوسرتزپےھ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدؿحبصیکامنزںیموکؿیسوسرتزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1062

راوی  :مشسز ،ابوًواىہ ،محول ،بً راطس ،مشله ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ُم َد َّو ٔل بِ ًٔ َرا ٔط ٕس ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َب ٔلی ٔن ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ل َّ
ٔین ٔم ًِ
رقَ ُفٔی َػ ََلة ٔا ِل َٔ ِحز ٔ َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َت ِيزٔی ُ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الش ِح َس َة َو َص ِل ََتَی ًَل َی ِاْل ٔ ِن َشا ٌٔ ح ْ
اٌ َي ِ َ
َّ
السصِز ٔ
دسمد،اوبوعاہن،وحمؽ ،نبرادش،ملسم،دیعسنب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
َ َ
ِ
ھزپاھرکےتےھت
نِمادلَّ ْ ِ ر
ح ْ
فملسہعمجےکدؿرجفیکامنزںیموسرةا م َ ْ ر
بِ ُ
يادجسلہافر َهلْ َأِّ ََع ْ ِٔال ْ َت ِؿ ٌّ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،وحمؽ،نبرادش،ملسم،دیعسنب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدؿحبصیکامنزںیموکؿیسوسرتزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1063

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،مدول ،مدول

ک
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ُم َد َّو ٕل بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َو َزا َز فٔی َػ ََلة ٔا ِل ُح ُن ٌَةٔ بٔ ُش َورة ٔا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َوإٔذَا َجائ َ َ
وٌ
ا ِل ُن َيآ ٔ ُ٘ َ
دسمد،ییحی،ہبعش،وخمؽ ،وخمؽاینپاسہقبدنسافروہفمؾےکاسھترفاتیرکےتوہےئےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسرہ
ہعمجافروسرةانموقفؿزپاھرکےتےھت
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،وخمؽ،وخمؽ

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

ہعمجےکڑپکفںاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکڑپکفںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1064

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

اب
اب َرََی حُ َّل ّة ٔسی َ َرا َئ َي ٌِىٔی تُ َبا َُ ً ٔ ِي َس بَ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ ل َِو ِ
ک َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
اطت َ َریِ َت َص ٔذظ ٔ َٓلَب ٔ ِش َت َضا یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َولٔل َِو ِٓ ٔس إٔذَا َٗ ٔس ُموا ًَل َِي َ

خة ٔ ث ُ َّه َجائ َ ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِي َضا ُح َل ْل
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا یَل َِب ُص َص ٔذظ ٔ َم ًِ ََل َخ ََل ََ ٚلطُ فٔی ِاْل ٔ َ
َ
يضا یَا َر ُسو َل اہللٔ َو َٗ ِس ُٗل َِت فٔی حُ َّلةٔ ًُ َلارٔ َز َما ُٗل َِت َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ إنِّٔی ل َِه ََ ُِ ٛشَ َٜضا
َٓأ ًِ َلی ًُ َن َز حُ َّل ّة َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ ََ ٛش ِو َتي ٔ َ
ْشکّا ب ٔ َن ََّ ٜة
ل ٔ َتل َِب َش َضا َٓ ََ ٜشا َصا ًُ َنزُ ََ ّخا َل ُط ُم ِ ٔ

یبنعق ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےن دجسم ےک
درفازےرپاکیریمشیڑپکااتکبوہاداھکیاوھنںےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!اکش،ہیڑپکاآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
رخدی ںیل افر ہعمج ےکدؿ افر بج آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس فوفدآںیئ بت نہپ ایلرکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایاسڑپکے وکوتفہ ےنہپاگ سجاکآرخت ںیمھچک ہصحںیہنوہاگرھپایسرطح ےکھچکڑپکےآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےکاپسآےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿںیمےساکیڑپکارضحترمعریضاہللہنعوکیھبدایرضحترمعریضاہللہنعےن
اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس! آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ہی ڑپکا ےھجم ےننہپ وک دےتی ںیہ احال ہکن اس ےس لبق آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اطعرف ےک ڑپکفں ےک ہلسلس ںیم الکؾ رفام ےکچ ںیہ (اطعرد ڑپکا ےنچیب فاےل اک انؾ اھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایںیمےن ےھجتاسےیلںیہندایہکوتاسوکےنہپرھپرضحترمعریضاہللہنعےنفہڑپکااےنپاکیرشمکاھبیئوکدےدایوجہکم
ںیمراتہاھت
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

ہعمجےکڑپکفںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1065

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہب ،یوىصً ،نزو بً حارث ،ابً طہاب ،سَلو ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص َو ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
اب ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل
ث ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الشو َٔٓ ٚأ َ َخ َذ َصا َٓأتََی ب ٔ َضا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ابِ َت ٍِ َص ٔذظ ٔ
َو َج َس ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
اب ُح َّل َة إ ٔ ِس َتب ِ َر ٕ ٚتُ َبا َُ ب ٔ ُّ

ا ٚا ِل َحس َ
َت َح َّن ِل ب ٔ َضا ل ٔ ِلٌٔي ٔس َولٔل ُِو ُٓوز ٔث ُ َّه َس َ
ٔیث َواْلِ َ َّو ُل ََ َت ُّه

ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،رمعفنباحرث،انباہشب،السؾ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
رمعریضاہللہنعےنابزارںیماکیریمشیڑپکااتکبوہاداھکیفہاسوکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلآےئافررفامشئیکہک
اس وک رخدی ےئجیل افر دیع رپ زبی نت رفامےیئ ای بج ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای رکںی بت رھپ رافی ےن دحثی
آرخکتایبؿیکافریلہپدحثیلمکمےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،رمعفنباحرث،انباہشب،السؾ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکڑپکفںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1066

راوی  :احنس بً ػالح ،بً وہب ،یوىصً ،نزو ،یحٌی بً سٌيس ،محنس بً یحٌی حياٌ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص َو ًَ ِن ْزو ََ ٌَّ َی ِحٌَی بِ ًَ َسٌٔي ٕس اْلِ َ ِن َؼارٔ َّی َح َّسثَطُ ََ ٌَّ ُم َح َّن َس بِ ًَ
َّاٌ َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ًَل َی ََ َح ٔس ُِ ٛه إ ٔ ٌِ َو َج َس ََ ِو َما ًَل َی ََ َح ٔس ُِ ٛه إ ٔ ٌِ َو َج ِستُ ِه
یَ ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ

َّاٌ
وسی بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ َحب َ
ََ ٌِ یَ َّتد ٔ َذ ثَ ِوبَی ِ ٔن ل ٔ َي ِوو ٔ ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة س َٔوی ث َ ِوب َ ِی ٔم ِض َيتٔطٔ َٗا َل ًَ ِن ْزو َوََ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُم َ
ک ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ
ًَ ًِ ابِ ًٔ َس ََلو ََٕى َّ ُط َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ذَل ٔ َ
ٕ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َس ََلو ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
وب ًَ ًِ یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ُم َ
وسی بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ یُو ُس َ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ ََ ُّی َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

ادمحنباصحل،نب فبہ،ویسن،رمعف،ییحینبدیعس،دمحم نب ییحیایحؿےنرفاتیایک ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد

رفامایمتوکایکوہاجےئاگ؟ارگمتڑپکااپؤافرہعمجےکفاےطسدفڑپکےشمدیونباولوساےئاکؾاکجےکڑپکفںےکافررمعےناہکہکانب
ایببیبحےنوباہطسومٰیسنبدعس،انبایحؿانبالسؾایبؿ ایکہکاوھنںےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسوکربنمرپرفامےتوہےئ
انس اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس فبہ نب رجریےن اےنپ فادل ییحی نب اویب سیدی نب ایب بیبح ومٰیس نب دعس ویفس نب دبعاہلل نب
السؾےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ
رافی  :ادمحنباصحل،نبفبہ،ویسن،رمعف،ییحینبدیعس،دمحمنبییحیایحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجےسےلہپہقلحانبرکانھٹیب
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجےسےلہپہقلحانبرکانھٹیب

جلس  :جلس اول

حسیث 1067

راوی  :مشسز ،یحٌی یی ،ابً ًحَلًٌ ،نز و بً طٌيب

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

ئ َوا ِلب َ ِي ٍٔ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َوََ ٌِ تُ ِيظَ َس ٓ ٔيطٔ َؿ َّال ْة َوََ ٌِ یُ ِيظَ َس ٓ ٔيطٔ ٔط ٌِ ْز َوى َ َهی ًَ ًِ ال َّت َح ُّل ِٔ َٗ ٙب َل الؼَّ ََلة ٔ
الْشا ٔ
َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ ِّ َ
َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ

ت
دسمد ،حئیی،انبالجعؿ،رمعفنببیعشاؿےکفادلاؿےکداداےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسمںیم
رخدیفرففتخرکےنےسافراسںیممگدشہزیچاکاالعؿرکےنےسافراسںیمرعشفاشرعیرکےنےسعنمرفامایےہافرامنزہعمج
ےسےلہپہقلحانبرکےنھٹیبےسیھبعنمرفامایےہ
رافی  :دسمد،ییحییی،انبالجعؿ،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنمانبےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ربنمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1068

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،يٌ٘وب بً ًبسالزحنً بً محنس بً ًبساہلل بً ًبسا ل٘اری ،ابوحازو بً زیيار

رقش ُّٔی َح َّسثَىٔی ََبُو
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٕس ا ِل َ٘ار ُّٔی ا ِل ُ َ
َحازٔو ٔ بِ ًُ زٔی َيا ٕر ََ ٌَّ رٔ َج ّاَل ََ َت ِوا َس ِض َل بِ ًَ َس ٌِ ٕس َّ
ک َٓ َ٘ا َل َواہللٔ
الشأًس َّٔی َو َٗ ِس ا ِمت َ َر ِوا فٔی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ ٔم َّه ًُوزُ ُظ ٓ ََشأَلُو ُظ ًَ ًِ ذَل ٔ َ
رع ُٖ ٔم َّنا ص َُو َو َل َ٘ ِس َرََیِ ُت ُط ََ َّو َل یَ ِوو ٕ ُو ٔؿ ٍَ َوََ َّو َل یَ ِوو ٕ َجل ََص ًَل َِيطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِر َس َل َر ُسو ُل
إنِّٔی َْلَ ِ ٔ
َّار ََ ٌِ َي ٌِ َن َل لٔی ََ ًِ َوا ّزا ََ ِجل ٔ ُص ًَل َِيضًَّٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی ُٓ ََلى َ َة ا ِم َزََ ْة َٗ ِس َس َّنا َصا َس ِض ْل ََ ٌِ ُمزٔی ُ ََُل َم ٔک ال َّيح َ

َ
ئ ا ِل َِابَ ٔة ث ُ َّه َجا َئ ب ٔ َضا َٓأ َ ِر َس َل ِت ُط إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز ب ٔ َضا
طَٓا ٔ
إٔذَا ک َ َّل ِن ُت ال َّي َ
اض َٓأ َم َز ِت ُط ٓ ٌََنٔل ََضا ٔم ًِ َ ِ
َّ َّ
َّ
ُ
ُ
رقی
َفََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َػلی ًَل َِي َضا َو َٛب َّ َر ًَ َل ِي َضا ث َّه َر ََ ٍَ ٛوص َُو ًَل َِي َضا ث َّه ىَزَ َل ا ِل َ٘ ِض َ َ
ٓ َُوؿ ٌَٔ ِت صَاصُ َيا َ َ
ُ
َ
اض إٔى َّ َنا َػ َي ٌِ ُت َص َذا ل ٔ َتأ ِ َت ُّنوا بٔی َول ٔ َت ٌِل َُنوا َػ ََلت ٔی
َفَْ ََٗ َِب َل ًَل َی ال َّيا ٔ
ض َٓ َ٘ا َل ََ ُّی َضا ال َّي ُ
ٓ ََش َح َس فٔی َ ِػ ٔل ا ِلنٔ ِيبَر ٔث َّه ًَا َز َٓ َل َّنا َ َ
ہبیتقنبدیعس،وقعی بنبدبعارلنمحنبدمحمنبدبعاہللنبدبعااقلری،اوباحزؾنبدانیرےسرفاتیےہہکھچکولگلہسنبدعس
اسددی ےکاپسآےئہیولگربنمےکابرے ںیم ڑگھجرےہےھتہکسک ڑکلیاک انبوہا اھتاوھنںےن لہسےسوپاھچ اوھنںےن اہک
 یایکمسقںیماجاتنوہںہکفہسکڑکلی اکانبوہااھتافرںیمےناسوکےلہپیہدؿداھکیاھتبجفہراھکایگاھتافربجاسرپروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیرفاموہےئےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیلہسانیموعرتےکاپسالہکاجیھبہکوتاےنپ
زلےکوکوجڑبیئھےہمکحرکہکفہریمےےیل دایسیڑکلایںانبدےسجرپھٹیبرکںیمولوگںوکہبطخدےوکسںاسوعرتےن
زلےک وک مکح دای اس ےک زلےک ےن اؿ ڑکلویں وک اقمؾ اغہب ےک اکی درتخ ےس انبای سج وک رطافء ےتہک ںیہ رھپ فہ انب رک وعرت ےک
اپس الای اس وعرت ےن فہ ربنم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس جیھب دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز زپیھ،
ریبکتیہک،روکعایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرپرےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارتےھٹیپومڑےوہےئافرےچینارت
رک ربنم یک ڑج ںیم دجسہ ایک رھپ افرپ ےلچ ےئگ بج امنز ےس افرغ وہےئ وتولوگں یک رطػ رخ ایک افر رفامای اے ولوگ! ںیم ےن ہی اس
فاےطسایکےہاتہکریمیریپفیرکفافرریمیرطحامنززپانھھکیسول
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحنبدمحمنبدبعاہللنبدبعااقلری،اوباحزؾنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ربنمانبےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1069

راوی  :حشً بً ًلی ،ابوًاػه ،ابً ابی رواز ،ىآٍ ،ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی َر َّواز ٕ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َّنا
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
بَ َّس ٌَ َٗا َل َل ُط َتنٔ ْيه َّ
ک َٗا َل بَل َی ٓ ََّات َد َذ َلطُ ٔم ِيب َ ّرا
ل ً ٔوَ ا َم َ
السار ُّٔی َََلَ ََ َّتد ٔ ُذ َل َ
ک ٔم ِيب َ ّرا یَا َر ُسو َل اہللٔ یَ ِح َن ٍُ ََ ِو یَ ِحنٔ ُ
ٔم ِز َٗا َتی ِ ٔن
نسحنبیلع،اوباعمص،انبایبرفاد،انعف،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکدبؿاھبریوہ
ایگ وت میمت داری ےنآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس رعض ایکہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےک ےیل اکی ربنم ایتر رک دفں وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وبھج ربداتش رک ایل رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاہں!سپاوھنںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلدفڑیسویھںفاالاکیربنمانبدای
رافی  :نسحنبیلع،اوباعمص،انبایبرفاد،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنمرےنھکیکہگجاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ربنمرےنھکیکہگجاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1070

راوی  :مدلس بً خالس ،ابوًاػه ،یزیس بً ابی ًبيس ،سلنہ بً اٛوَ رضی اہلل ًيہ

اٌ بَی ِ َن ٔم ِيبَر ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ
َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ ََبٔی ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َل ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوبَی ِ َن ا ِل َحائ ٔٔم َِ َ٘ ٛسرٔ َمن ِّز َّ
الظاة ٔ
َ
دلخم نب اخدل ،اوباعمص ،سیدی نب ایبدیبع ،ہملس نب اوکع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکربنم افر
دجسمیکدویارےکدرایمؿاانتافہلصاھتہکرکبیاکہچباسںیمےسسگراتکساھت
رافی  :دلخمنباخدل،اوباعمص،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زفاؽےسےلہپہعمجیکامنززپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
زفاؽےسےلہپہعمجیکامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1071

راوی  :محنس بً ًيسی ،حشاٌ بً ابزاہيه ،ليث ،محاہس ،ابوخليل ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا َح َّشا ٌُ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َدلٔي ٔل ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
ٕ ال َّي َضارٔ إ ٔ ََّل یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ َج َض َّي َه ُا َش َّحزُ إ ٔ ََّل یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َٗا َل ََبُو َزا ُوز ص َُو
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َ ٔ
َک َظ الؼَّ ََل َة ن ِٔؼ َ

ُم ِز َس ْل ُم َحاص ْٔس ََ ِٛبَرُ ٔم ًِ ََبٔی ا ِل َدلٔي ٔل َوََبُو ا ِل َدلٔي ٔل ل َِه َي ِش َن ٍِ ٔم ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة

دمحمنبیسیع،شحؿنباربامیہ،ثیل،اجمدہ،اوبلیلخ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن ہعمج ےک العفہ دفرہپ وک امنز زپےنھ ےس عنم رفامای ےہ زین ہی یھب رفامای ہک ہعمج ےک العفہ رہ دؿ دفزخ داکہیئ اجیت ےہ اوبداؤد
رفامےتںیہہکہیدحثیرملسےہاجمدہاوبالیلخلےسڑبےںیہافراوبالیلخلےناوباتقدہےسدحثیںیہنینس
رافی  :دمحمنبیسیع،شحؿنباربامیہ،ثیل،اجمدہ،اوبلیلخ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکفتقاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکفتقاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1072

راوی  :حشً بً ًلی ،زیس بً حبابٓ ،ليح بً سلامیٌ ًثناٌ بً ًبسالزحنً ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َّ
َّ َ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ َّ َ
ِم
اب َحسثىٔی ُٓل َِيحُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َحسثىٔی ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ الت ِي ٔ ُّ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ا ِل ُح ُن ٌَ َة إٔذَا َما َل ِت َّ
الظ ِن ُص
َسنٔ ٌِ ُت ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل ک َ َ

فلی
نسح نب یلع ،زدی نب ةحب ،ح نب امیلسؿ امثعؿ نب دبعارلنمح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسہعمجیکامنزآاتفبڈےنلھرپزپےتھےھت

فلی
رافی  :نسحنبیلع،زدینبةحب ،حنبامیلسؿامثعؿنبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکفتقاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1073

راوی  :احنس بً یوىص ،يٌلی بً حارث ،ایاض بً حرضت سلنہ بً اٛوَ رضی اہلل ًيہ

اض بِ ًَ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ َِ ٛو َٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َُّ ٛيا نُ َؼل ِّی
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َي ٌِل َی بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َسنٔ ٌِ ُت إٔیَ َ

ْص ُٖ َول َِي َص ل ٔ ِل ٔح َيلا ٌٔ ٓ َِي ْئ
َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُح ُن ٌَ َة ث ُ َّه ى َ ِي َ ٔ

ادمحنبویسن،یلعی نباحرث،اایس نبرضحتہملس نباوکعریض اہللہنعےسرفاتی رکےتںیہہک مہولگروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےکاسھتہعمجیکامنززپےتھےھتافربجفاسپآےتےھتوتدویارفںاکاسہیہنوہاتاھت
رافی  :ادمحنبویسن،یلعینباحرث،اایسنبرضحتہملسنباوکعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکفتقاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1074

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ابوحازو ،حرضت سہل بً سٌس رضی اہلل ًيہ

ل َوى َ َت َِ َّسی َب ٌِ َس ا ِل ُح ُن ٌَةٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل َُّ ٛيا َن٘ٔي ُ
دمحمنبریثک،ایفسؿاوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہدؿاکاھکانافرولیقہلہعمجےکدعبرےتھکےھت
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿاوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجیکاذاؿاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجیکاذاؿاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1075

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،یوىص ،ابً طہاب ،حرضت سائب بً یزیس

اب ََ ِخب َ َرنٔی َّ
اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الشائ ٔ ُب بِ ًُ َیز ٔ َ
َاٌ ک َ َ
یس ََ ٌَّ اْلِ َذ َ
ََ َّولُ ُط ح ٔی َن یَ ِحل ٔ ُص ِاْل ٔ َم ُاو ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔیَ ِو َو ا ِلحُ ُن ٌَ ٔة فٔی ًَ ِض ٔس ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََبٔی بَ ِرکٕ َوًُ َن َز َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُض َنا

اض ََ َم َز ًُ ِثنا ٌُ یَوو ا ِل ُحنٌةٔ بٔاْلِ َذَا ٌٔ َّ
ئ َٓ َث َب َت اْلِ َ ِمزُ ًَل َی
الثالٔثٔ َٓأ ُ ِّذ ٌَ بٔطٔ ًَل َی الزَّ ِو َرا ٔ
اٌ خ ََٔل َٓ ُة ًُ ِث َن َ
َٓ َل َّنا ک َ َ
اٌ َو َٛث ُ َر ال َّي ُ
َ َِ َُ
ک
ذَل ٔ َ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت اس ب نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس افر اوبرکب ریض اہلل ہنع ف رمع ریض اہلل ہنع ےک زامہن ںیم ہعمج یک یلہپ اذاؿ اس فتق وہیت بج اامؾ ربنم رپ اھٹیب ےہ بج
رضحتامثعؿریضاہللہنعیک یتماکدفرآایافرولگتہبوہےئگبترضحتامثعؿریضاہللہنعےنرسیتیاذاؿاکمکحدایسپ
فہرسیتیاذاؿیلہپرمہبتاقمؾزفراءرپدییئگرھپایسرپلمعوہےناگل
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،ویسن،انباہشب،رضحتاس بنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجیکاذاؿاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1076

راوی  :نٔيلی ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙزہزی حرضت سائب بً یزیس

َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َّ
اٌ یُ َؤ َّذ ٌُ بَی ِ َن
الشائ ٔٔب بِ ًٔ یَز ٔ َ
یس َٗا َل ک َ َ
اب ا ِل َن ِشحٔ ٔس َوََبٔی بَ ِرکٕ َو ًُ َن َز ث ُ َّه َس َ
ا ٚى َ ِح َو
َی َس ِی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َجل ََص ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ ًَل َی بَ ٔ
َحسٔیثٔ یُوى َُص

نف
بلی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،زرہیرضحتاس بنب سیدیےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمہعمجیک
اذاؿ اس فتق دی اجیت یھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ھٹیب اجےت ےھت ہی اذاؿ دجسم ےک درفازے رپ وہیت یھت رھپ
اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اسےنم رھپرمع ریض اہللہنع ےک اسےنم(یھب ایسرطح وہیت ریہ)اس ےک دعب رافی ےن دحثی ویسن ینعی

یلہپفایلدحثییکرطحایبؿایک

نف
رافی  :بلی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،زرہیرضحتاس بنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجیکاذاؿاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1077

راوی  :ہياز بً ْسیً ،بسہ ،محنس بً اسح ،ٙزہزی حرضت سائب بً یزیس رضی اہلل ًيہ

الرس ِّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َّ
ہلل
الشائ ٔٔب َٗا َل ل َِه َی ًِ ُٜل ٔ َز ُسو ٔل ا ٔ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
َّ َّ
َّ
ََک َم ٌِ َيا ُظ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إَٔل ُم َؤ ِّذ ٌْ َواح ْٔس ب ٔ ََل ْل ث ُ َّه ذ َ َ

انہدنبرسی،دبعہ،دمحمنبااحسؼ،زرہیرضحتاس بنبسیدیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ومذؿرسػرضحتالبؽریضاہللہنعےھترھپرافیےنیلہپدحثییکرطحایبؿایک
رافی  :انہدنبرسی،دبعہ،دمحمنباقحس،زرہیرضحتاس بنبسیدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجیکاذاؿاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1078

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،يٌ٘وب بً ابزاہيه بً سٌس ،ابوػالح ،ابً طہاب ،حرضت سائب بً یزیس رضی اہلل ًيہ

اب ََ ٌَّ
وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ض َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
یس ابِ ًَ َ ُ ِختٔ ىَنٔز ََٕ ِخب َ َر ُظ َٗا َل َول َِه یَ ًِ ُٜل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َُیِرُ ُم َؤ ِّذ ٌٕ َواح ٔ ٕس َو َس َ
اَ ٚص َذا
الشائ َٔب بِ ًَ یَز ٔ َ

ا ِل َحس َ
ٔیث َول َِي َص ب ٔ َت َنا ٔمطٔ
دمحم نب ییحی نب افرس ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوباصحل ،انب اہشب ،رضحت اس ب نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکرصػاکیومذؿاھترھپرافیےنہیدحثیآرخکتایبؿیکرگمہیدحثیوپریںیہنےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،وقعیبنباربامیہنبدعس،اوباصحل،انباہشب،رضحتاس بنبسیدیریض اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾہبطخےکدفراؿوگتفگرکاتکسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾہبطخےکدفراؿوگتفگرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1079

راوی  :يٌ٘وب بً ٌٛب ،مدلس بً یزیس ،ابً جزیخً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

اس َت َوی َر ُسو ُل
وب بِ ًُ ٌَِ ٛبٕ اْلِ َى ِ َلاك ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
یس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َل َّنا ِ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َفآ ُظ َر ُسو ُل
ک ابِ ًُ َم ِش ٌُوز ٕ َٓ َحل ََص ًَل َی بَ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َٗا َل ا ِجل ٔ ُشوا ٓ ََشنٔ ٍَ ذَل ٔ َ
اب ا ِل َن ِشحٔ ٔس َ َ

اض ًَ ًِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َا ٌَا َل یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ي ٌُِ َز ُٖ ُم ِز َس َّل إٔى َّ َنا َر َوا ُظ ال َّي ُ
ئ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َم ِدل َْس ص َُو َط ِي ْذ
ًَ َلا ٕ
وقعیبنبع ،،دلخم نبسیدی،انبرججی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکہعمجےکدؿروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسربنمرپےھٹیبوتولوگںےسرفامایھٹیباجؤدبعاہللانبوعسمدریضاہللہنعےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفامؿانسوتدجسمےک
درفازےیہرپھٹیبےئگ (ویکہکناسفتقفہدجسمےکدرفازےرپےھت)اےنتںیماؿ رپ روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاگنہزپ یئگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےدبعاہللنبوعسمد!ادرھآؤاوبداؤدرفامےتںیہہکہیدحثیرملسےہویکہکنولوگںےن
اےسربفاتیاطعءیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہافردلخمخیشںیہ
رافی  :وقعیبنبع ،،دلخمنبسیدی،انبرججی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکربنمرپانھٹیب
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾاکربنمرپانھٹیب

جلس  :جلس اول

حسیث 1080

راوی  :محنس بً سلامیًٌ ،بسالوہاب ،ابً ًلاءً ،نزی ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ
اب َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
ئ ًَ ًِ ا ِل ٌُ َنز ٔ ِّی ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ

َّ
فَْ َ ُ َرا ُظ َٗا َل ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو
ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِد ُل ُب ُخ ِلب َ َتی ِ ٔن ک َ َ
اٌ یَ ِحل ٔ ُص إٔذَا َػٌ َٔس ا ِلنٔ ِيب َ َر َحًی َي ِ َ
ٓ ََي ِد ُل ُب ث ُ َّه َی ِحل ٔ ُص ٓ َََل یَ َتک َ َّل ُه ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو ٓ ََي ِد ُل ُب
دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہب،انباطعء،رمعیانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسدفےبطخ
زپےتھےھتےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپاجرکےتھٹیباہیںکتہکومذؿاذاؿےسافرغوہاجاترھپڑھکےوہرکہبطخدےتی
رھپھٹیباجےتافروگتفگہنرفامےتاسےکدعبرھپڑھکےوہےتافرہبطخدےتی
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہب،انباطعء،رمعیانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےوہرکہبطخزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ڑھکےوہرکہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1081

راوی  :نٔيلی ًبساہلل بً محنس ،زہیر ،سناک ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا ُز َصی ِ ْر ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َی ِد ُل ُب َجال ٔ ّشا َٓ َ٘ ِس ََ ٛذ َب َٓ َ٘ا َل َٓ َ٘ ِس َواہللٔ َػ َّل ِي ُت
َی ِد ُل ُب َٗائ ّٔنا ث ُ َّه َی ِحل ٔ ُص ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو ٓ ََي ِد ُل ُب َٗائ ّٔنا ٓ ََن ًِ َح َّسثَ َ
ک ََى َّ ُط ک َ َ

َم ٌَ ُط ََ ِٛث َ َر ٔم ًِ ََ ِلفَ ِی َػ ََلة ٕ

نف
بلیدبعاہللنبدمحم،زریہ،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہرک

ہبطخزپےتھرھپھٹیب اجےتافررھپڑھکےوہرکہبطخزپےتھسپوجوکیئھجتےسہیایبؿرکےہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبرک
ہبطخزپےتھےھتفہوھجاٹےہمسق یایکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدفزہارےسزادئامنزںیزپیھںیہ(س ںیم
اچپسےعمجیھبوہںےگ)
نف
رافی  :بلیدبعاہللنبدمحم،زریہ،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ڑھکےوہرکہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1082

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،ثناٌ بً ابی طيبہ حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ
وسی َوًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّسث َ َيا س َٔن ْ
اک ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
اٌ یَ ِحل ٔ ُص بَ ِي َي ُضنا َي ِرقَ ُا ِل ُرق َ ِّ
اض
ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُخ ِلب َ َتا ٌٔ ک َ َ
َک ال َّي َ
آٌ َویُ َذ ُ
َ َ ِ
اربامیہ نب ومیس ،امثعؿ نب ایب ہبیش رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ےبطخ
زپےتھےھتافرا ؿےکدرایمؿےتھٹیبےھتافراؿوبطخںںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقآؿزپےتھافرولوگںوکتحیصنرفامےت
ےھت
رافی  :اربامیہنبومیس،امثعؿنبایبہبیشرضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ڑھکےوہرکہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1083

راوی  :ابوکامل ،ابوًواىہ ،سناک بً رحب ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل َرََیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
ا ٚا ِل َحس َ
َی ِد ُل ُب َٗائ ّٔنا ث ُ َّه َي ِ٘ ٌُ ُس َٗ ٌِ َس ّة ََل یَ َتک َ َّل ُه َو َس َ
ٔیث
اوباکلم ،اوبوعاہن ،امسک نبرحب ،رضحت اجرب نبرمسہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک
داھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہرکہبطخدےتیرھپوھتڑیدریےکےیلھٹیباجےتافریسکےسوگتفگہنرفامےت
رافی  :اوباکلم،اوبوعاہن،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1084

راوی  :سٌيس بً ميؼور ،طہاب بً خاغ حرضت طٌيب بً زری ٙكابقی رضی اہلل ًيہ

غ َح َّسثَىٔی ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ ز َُریِ َّٕ ٙ
اللائٔف ُّٔی َٗا َل َجل َِش ُت إلٔ َی َر ُج ٕل َل ُط ُػ ِح َب ْة
خا ٕ
َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َح َّسثَ َيا ٔط َض ُ
اب بِ ًُ ٔ َ
ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه يُ َ٘ا ُل َلطُ ا ِل َح َُ ٜه بِ ًُ َحزِ ٌٕ ا ِلک ُ َلف ُّٔی َٓأ َ ِنظَ أ َیُ َح ِّسث ُ َيا َٗا َل َوٓ َِس ُت إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َساب ٔ ٍَ َس ِب ٌَ ٕة ََ ِو َتا ٔس ٍَ أ ِش ٌَ ٕة ٓ ََس َخ ِل َيا ًَل َِيطٔ َٓ ُ٘ ِل َيا َیا َر ُسو َل اہللٔ ز ُِرىَا َک َٓا ِز َُ اہللَ َل َيا ب ٔ َدیِر ٕ َٓأ َ َم َز ب ٔ َيا ََ ِو
ََ َم َز َل َيا بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ ال َّت ِنز ٔ َو َّ
وٌ َٓأ َ َٗ ِن َيا ب ٔ َضا ََیَّا ّما َطض ٔ ِسىَا ٓ َٔيضا ا ِل ُح ُن ٌَ َة َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
الظأ ِ ٌُ إٔذِ ذ َ
َاک ُز ْ
ت ُم َب َارکَا ٕ
ت كَي َِّبا ٕ
ت َخٔٔئَا ٕ
ض َٓ َحنٔ َس اہللَ َوََثِى َی ًَل َِيطٔ کَل ٔ َنا ٕ
اض
َو َس َّل َه َٓ َ٘ َاو ُم َت َوِّٛئّا ًَل َی ًَ ّؼا ََ ِو َٗ ِو ٕ
ت ث ُ َّه َٗا َل ََ ُّی َضا ال َّي ُ
ْشوا َٗا َل ََبُو ًَل ٔ ٕٓی َسنٔ ٌِت ََبُو َزا ُوز َٗا َل ثَب َّ َتىٔی فٔی َط ِي ٕئ
إٔىَِّ ُٜه ل ًَِ تُ ٔلي ُ٘وا ََ ِو ل ًَِ َأ ٌَِلُوا ک ُ َّل َما َ ُ ٔم ِزتُ ِه بٔطٔ َو َلَ ًِٔ ٜس ِّس ُزوا َوََ ِب ٔ ُ

ض
ٔم ِي ُط َب ٌِ ُف ََ ِػ َحاب ٔ َيا َو َٗ ِس ک َ َ
رقكَا ٔ
اٌ ا ِن َ٘ َل ٍَ ٔم ًِ ا ِل ٔ ِ

دیعسنب وصنمر،اہشبنب رخاشرضحت بیعشنبزرقی اطیقبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم مکحنبزحؿ انیماکیصخش
ےک اپس اھٹیب وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیم رہ اکچ اھت فہ مہ ےس دحثی ایبؿ رکےن اگل اس ےن اہک اکی رمہبت ںیم
است آدویمں ےک فدف ےکرمہاہ وضحر یلص اہللہیلعفآہل فملسیک  یتم ںیم احرض وہا(ای ہی اہکہک ونآدویمں ےک رمہاہ)سپ بج
مہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہےئوتمہےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک زایرت یک رغض ےس آےئ ںیہ سپ امہرے ےیل داعےئ ریخ رفامےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہرے ےیل ھچک
وجھکرںی دےنی اک مکح رفامای اؿ دونں املسمونںیک امیل احتلتہبرخاب یھت رھپ مہ د رفزدمہنی ںیم رےہ اؿ دونں ںیم مہےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہعمج یھب زپاھ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اصع ای امکؿ رپ اہسرا اگل رک ڑھکے
وہےئافرداملکتےساہللاعتیلیکدمحفانثیک فہاملکتےکلہےکلھپاہنتیاپزیکہافرابمرکےھترھپرفامایاےولوگ!متامتؾااکحامت
ہن اجب ال وکس ےگ نکیل وکشش ںیم ےگل روہ افر وخربخشی انسؤ اوبیلع ےن وپاھچ ایک وت ےن اوبداؤد ےس انس ےہ؟ اس ےن اہک ریمے ضعب
دفوتسںےنےھجمھچکاملکتاتبےئوتےھتنکیلفہےنھکلےسرہےئگ
رافی  :دیعسنبوصنمر،اہشبنبرخاشرضحتبیعشنبزرقیاطیقبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1085

راوی  :محنس بً بظار ،ابوًاػهً ،نزاٌٗ ،تازہ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوزرضی اہلل ًيہ

اػ ٕه َح َّسث َ َيا ً ِٔن َزا ٌُ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس َربِّطٔ ًَ ًِ ََب ٔی ً َٔياقٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ََٕ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ

َشورٔ ََ ِن ُٔ ٔش َيا
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ف ُظ َو َن ٌُوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ ُ ُ
اٌ إ ٔذَا َاظَ ض ََّس َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َن ِش َتٌٔييُ ُط َو َن ِش َت ِِ ٔ ُ

ٔم ًِ َی ِض ٔسظ ٔ اہللُ ٓ َََل ُم ٔـ َّل َل ُط َو َم ًِ ي ُِـل ٔ ِل ٓ َََل َصاز ٔ َی َل ُط َوََ ِط َض ُس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َوََ ِط َض ُس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُ ُط
ََ ِر َس َل ُط بٔا ِل َح َِّ ٙب ٔظی ّرا َوى َ ٔذی ّزا بَی ِ َن َی َس ِی َّ
رض إ ٔ ََّل َنٔ َِش ُط
الشا ًَةٔ َم ًِ یُ ٔل ٍِ اہللَ َو َر ُسو َل ُط َٓ َ٘ ِس َر َط َس َو َم ًِ َي ٌِ ٔؼض ٔ َنا َٓإٔى َّ ُط ََل َي ُ ُّ
رض اہللَ َط ِيئّا
َو ََل َي ُ ُّ
دمحم نب اشبر ،اوباعمص ،رمعاؿ ،اتق دہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
لْ
لِلَّ َ َف مُ ِض َّل لَ ُس َفنَمْ نُ ْضلِلْ َ َف َه ِد َق لَ ُس
سف ِر َأنْفُش َِبا نِمْ َت ْھ ِدـِ ا ُ
لِلَّ نِمْ ُ ُ ر
بج ہبطخ زپےتھ ہی ےتہک ا جَمْ ُد لِلَِّ نَ ْسئَ ِعئ ُب ُس َفنَ ْسئَع ْف ِ ُ ررـُ َفنَعُوو ُذ اِ ِ
ِ
ع ُـفروُس س َأرس َساِ ْ َ ّ ِ
لِل َف َأ ْشھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ
َف َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َس ِإ َّلا َُّ
نَم
 َ َف ْ
ب َ َي ْق ال َّسایَ ِسنَمْنُػ ِ ْدا َ
لِلَّ َف َروُسلَ ُسف َ َق ْد َر َ َ
حا َ ْ ِ ُ َ َ ل ُ ُ ْ َ ل ُ ِ
ل َ ِبرا َف َي ِْرا َ ْ َ
نَعص
ش
َا َ
َ ِإ َّلنَفْ َس ُس َف َل َ ُ ُّ ر
ْ ِ ِھمَا َق ِٔ َّی ُس َل َ ُ ُّ ر
لِلَّ َ ْ
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،رمعاؿ،اتقدہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1086

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،یوىص

اب ًَ ًِ َاظَ ُّض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ یُوى َُص ََى َّ ُط َسأ َ َل ابِ ًَ ٔط َض ٕ
َّ
َک ى َ ِح َو ُظ َٗا َل َو َم ًِ َي ٌِ ٔؼض ٔ َنا َٓ َ٘ ِس ُ ََوی َو َن ِشأ َ ُل اہللَ َربَّ َيا ََ ٌِ َی ِح ٌَ َل َيا ٔم َّن ًِ یُ ٔلي ٌُ ُط َویُ ٔلي ٍُ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ ٓ ََذ َ َ
َر ُسو َلطُ َو َیتَّب ٔ ٍُ ر ِٔؿ َواىَطُ َو َی ِحتَي ٔ ُب َس َد َل ُط َٓإٔى َّ َنا ى َ ِح ًُ بٔطٔ َو َل ُط

دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسنےسرفاتیےہہکاوھنںےنانباہشبےسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہبطخہعمجےکقلعتم
م
نَعص
لِلَّ َر َّ ِ َب َأ ْؿ َتخ ِْ َعل َ َبا ِمَّ ْننُ ِػیعُ ُس
عی َف َ ْتَْ ُؽا َ
نَم ْ ِ ِھمَا ف َ َق ْد َ َو
درایتفایکوتاوھنں ےناسہقب دحثییکرطحرفاتیایک سبہیااضہفایک َف ْ
َ
ن
صا َی ُس َف َتحِْئَی ُِِت َشخ ََع ُس َق ٔ ّ َِن َ ُْ
نی ِ ِس َفلَ ُس
َف ُ ِػی ُد َروُسلَ ُس َف َیئّیِ ُد ِر ْ َ و
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1087

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياٌ بً سٌيسً ،بسالٌزیز ،بً رٓيٍ ،حرضت ًسی بً حاته

اٌ بِ ًٔ َسٌٔي ٕس َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُرٓ َِي ٍٕ ًَ ًِ َتنٔ ٕيه َّ
اللائٔ ِّی ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ َحات ٕٔه
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ََ ٌَّ َخ ٔلي ّبا َخ َل َب ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َم ًِ یُ ٔل ٍِ اہللَ َو َر ُسو َل ُط َٓ َ٘ ِس َر َط َس َو َم ًِ َي ٌِ ٔؼض ٔ َنا َٓ َ٘ا َل ٗ ُِه ََ ِو

يب ََى ِ َت
اذِ َص ِب بٔئ َِص ا ِل َد ٔل ُ

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ نب دیعس ،دبعازعلسی ،نب رعیف ،رضحت ددی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
نَعص
نَم ْ ِ ِھمَاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای لاہیںےس
 َ َف ْ
فملسےکاسےنمہبطخزپاھافرویںاہکنَمْنُػ ِ ْدا َ
لِلَّ َف َروُسلَ ُسف َ َق ْد َر َ َ
وتربابیطخےہ
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿنبدیعس،دبعازعلسی،نبرعیف،رضحتددینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1088

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،حبيبً ،بساہلل بً محنس ،بً بيت حارث بً نٌناٌ رضی اہلل ًيہ

ف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُخب َ ِيبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َم ٌِ ًٕ ًَ ًِ ب ٔ ِيتٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
اٖ إ ٔ ََّل ٔم ًِ فٔی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کَا ٌَ َی ِد ُل ُب ب ٔ َضا ک ُ َّل ُج ُن ٌَ ٕة َٗال َِت
ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ َٗال َِت َما َحٔٔوِ ُت َٗ ِ
ور َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َت ُّيو ُرىَا َواح ّٔسا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل َر ِو ُح بِ ًُ ًُ َبا َز َة ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َٗا َل ب ٔ ِي ُت
اٌ َت ُّي ُ
َوک َ َ
َحارٔثَ َة بِ ًٔ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ و َٗا َل ابِ ًُ إ ٔ ِس َح َُّ ُ َ ٙو صٔظَ او ٕب ٔ ِي ُت َحارٔثَ َة بِ ًٔ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،بیبح ،دبعاہلل نب دمحم ،نب تنب احرث نب امعنؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسرة ؼ
وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسیکزابیننسرکیہایدیکےہوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہہعمجےکہبطخںیمزپےتھےھتتنباحرث
یتہکںیہہکامہراافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاکییہونتراھتاوبداؤدرفامےتںیہہکرفحنبابعدہہبعشےسرفاتیرکےت

وہےئتنباحرہثنبامعنؿاہکےہافرانبااحسؼےناؾاشہؾتنباحرہثنبامعنؿاہکےہ
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،بیبح،دبعاہللنبدمحم،نبتنباحرثنبامعنؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1089

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياٌ ،سناک ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

اک ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل کَاى َ ِت َػ ََلةُ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٌ َٗا َل َح َّسثَىٔی س َٔن ْ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ِّ
َّ
رقَ ُآ َیا ٕ
اض
َک ال َّي َ
رقآ ٌٔ َویُ َذ ُ
ت ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗ ِؼ ّسا َو ُخ ِلب َ ُت ُط َٗ ِؼ ّسا َي ِ َ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،امسک ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز افر ہبطخ
دفونں درایمہن درہج ےک وہےت ےھت ہبطخ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ یک د آںیتی زپےتھ افر ولوگں وک تحیصن رکےت
ےھت
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1090

راوی  :محنوز بً خالس ،مزواٌ ،سلامیٌ بً بَلل ،یحٌی بً سٌيس ،حرضت ًنزہ

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ َ ُ ِخت َٔضا َٗال َِت َما

رق ُؤ َصا فٔی کُلِّ ُج ُن ٌَ ٕة َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََ ٛذا َر َوا ُظ یَ ِحٌَی بِ ًُ
ََ َخ ِذ ُت َٗ ِ
اٖ إ ٔ ََّل ٔم ًِ فٔی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َي ِ َ
وب َوابِ ًُ ََبٔی ال ِّز َجا ٔل ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ َ ُ ِّو صٔظَ او ٕب ٔ ِيتٔ َحارٔثَ َة بِ ًٔ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ
ََ ُّی َ
ومحمد نب اخدل ،رمفاؿ ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نبدیعس ،رضحترمعہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وسرہ اقػ روسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکزابؿ ابمرکےسنسرکیہایدیکےہ ہی وسرة آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہہعمج ںیمزپےتھےھت اوبداؤد ےتہک
ںیہہکاسوکییحینباویبافرانبایبارلاجؽےنربفاتیییحینبدیعسوباہطسرمعہ،اؾاشہؾتنباحرہثنبامعنؽایسرطحرفاتی

ایکےہ
رافی  :ومحمدنباخدل،رمفاؿ،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،رضحترمعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخزپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1091

راوی  :ابً ْسح ،ابً وہب ،یحٌی بً ایوب ،یحٌی بً سٌيسً ،نزہ كی بہً بيت ًبسالزحنً

وب ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ َ ُ ِخ ٕت ل ٔ ٌَ ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس
الرسحٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ

ال َّز ِح َن ًٔ کَاى َ ِت ََ ِٛب َ َر ٔم ِي َضا ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ

انب رسح ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ،ییحی نب دیعس ،رمعہ یک نہب تنب دبعارلنمح ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ ہی رمعہ ےس رمع ںیم
ڑبیںیھت
رافی  :انبرسح،انبفبہ،ییحینباویب،ییحینبدیعس،رمعہیکنہبتنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿہبطخربنمرپڑھکےوہرکدفونںاہھتاُاھٹانرُباےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دفراؿہبطخربنمرپڑھکےوہرکدفونںاہھتاُاھٹانرُباےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1092

راوی  :احنس بً یوىص ،زائسہ ،حؼین بً ًبسالزحنً ًنارہ ،بْش ،بً مزواٌ حؼین بً ًبسالزحنً

اٌ َوص َُو
ْش بِ ًَ َم ِز َو َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ ًَ ًِ ُح َؼی ِ ٔن بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َٗا َل َرََی ًُ َن َارةُ بِ ًُ ُر َویِ َب َة بٔ ِ َ
َی ِسًُو فٔی یَ ِوو ٔ ُج ُن ٌَ ٕة َٓ َ٘ا َل ًُ َن َارةُ َٗبَّحَ اہللُ َصا َتی ِ ٔن ا ِل َي َسیِ ًٔ َٗا َل َزائ َٔسةُ َٗا َل حُ َؼی ِْن َح َّسثَىٔی ًُ َن َارةُ َٗا َل َل َ٘ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َما یَزٔی ُس ًَل َی َص ٔذظ ٔ َي ٌِىٔی َّ
الشبَّابَ َة َّالًٔی َتل ٔی ِاْلٔبِ َض َاو

ادمحنبویسن،زادئہ،،نیص نبدبعارلنمح امعرہ،رشب،نب رمفاؿ،نیص نبدبعارلنمح ےسرفاتیےہہک امعرہنب رفہبیےن رشب
نب رمفاؿ وکداھکی وج ہعمج ےک دؿ دفراؿہبطخ اہھت ااھٹ رےہ ےھت ہیدھکی رک امعرہ ےن اہک اہلل اؿدفونں اہوھتں وک ربا رکے ںیم ےن

ربنمرپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرصػا تشگاہشدتےسااشرہرکےتےھت
رافی  :ادمحنبویسن،زادئہ،،نیصنبدبعارلنمحامعرہ،رشب،نبرمفاؿ،نیصنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفراؿہبطخربنمرپڑھکےوہرکدفونںاہھتاُاھٹانرُباےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1093

راوی  :مشسز ،بْش ،بً مٔـلً ،بسالزحنً ابً اسحً ،ٙبسالزحنً بً مٌاویہ حرضت سہل سٌسرضی اہلل ًيہ

ْش َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا بٔ ِ ْ
اب ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل َما َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َطاصٔ ّزا َی َسیِطٔ َٗ ُّم َی ِسًُو ًَل َی ٔم ِيبَرٔظ ٔ َو ََل
ابِ ًٔ ََبٔی ذُبَ ٕ
ًَل َی َُی ِرٔظ ٔ َو َلَ ًِٔ ٜرََیِ ُت ُط َي ُ٘و ُل صَ ََ ٜذا َوََ َط َار ب ٔ َّ
الشبَّابَةٔ َو ًَ َ٘ َس ا ِل ُو ِس َلی ب ٔ ِاْلٔبِ َضاو ٔ

دسمد ،رشب ،نب لضفم ،دبعارلنمح انب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب اعمفہی رضحت لہس دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکع یھدفونںاہھتااھٹرکداعامےتگنںیہنداھکیہنربنمرپافرہنریغربنمرپہکلبںیمےنآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکااسیرکےتداھکیےہ(ہیہہکرک)چیبیکایلگنافراوگنےھٹےسہقلحانبایافراہشدتفایلایلگنےسااشرہایکہکویں
رافی  :دسمد،رشب،نبلضفم،دبعارلنمحانباقحس،دبعارلنمحنباعمفہیرضحتلہسدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصتخمہبطخدےنیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رصتخمہبطخدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1094

راوی  :محنس بً ًبساہلل بً ىنیرًَ ،لء بً ػالح ،حرضت ًنار بً یاْس

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ى َُنیِر ٕ َح َّسث َ َيا ََبٔی َح َّسث َ َيا ا ِل ٌَ ََل ُئ بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََبٔی َرا ٔط ٕس ًَ ًِ ًَ َّنارٔ

اْس َٗا َل ََ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔإٔٗ َِؼارٔ ا ِلد َُل ٔب
بِ ًٔ َی ٔ ٕ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،العء نب اصحل ،رضحت امعر نب ایرس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ رصتخم ہبطخ

دےنییکاتدیکرفامیئ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،العءنباصحل،رضحتامعرنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رصتخمہبطخدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1095

راوی  :محنوز بً خالس ،وليس طيباٌ ،ابومٌاویہ ،سناک بً رحب ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

الش َوائٔ ِّی
رح ٕب ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة ُّ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ََ ِخب َ َرنٔی َط ِي َبا ٌُ ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
ات
ات َي ٔشی َر ْ
ل ا ِل َن ِوً ٔوَ َة یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ إٔى َّ َنا صًَُّ کَل ٔ َن ْ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یُ ٔلي ُ
َٗا َل ک َ َ
ومحمد نب اخدل ،فدیل  نابؿ ،اوباعمفہی ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسہعمجےکدؿہبطخوکوطؽہندےتیےھتہکلبفہدرصتخمےساملکتوہےتےھت
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل نابؿ،اوباعمفہی،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےکفتقاامؾےکرقبیانھٹیب
ابب  :امنزاکایبؿ
ہبطخےکفتقاامؾےکرقبیانھٹیب

جلس  :جلس اول

حسیث 1096

راوی ً :لی بً ًبساہلل مٌاذ بً ہظاو ،حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ

اب ََبٔی ب ٔ َد ِّم یَ ٔسظ ٔ َول َِه ََ ِس َن ٌِ ُط ٔم ِي ُط َٗا َل َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َٗا َل َو َج ِس ُت فٔی َ ٔ ٛت ٔ
َّ
َّ
رضوا ِّ
َک َوا ِزى ُوا ٔم ًِ ِاْل ٔ َماو ٔ َٓإ ٔ ٌَّ
الذ ِ َ
َی ِحٌَی بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب ََ ٌَّ ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ا ِح ُ ُ
َّ
خ فٔی ا ِل َح َّي ٔة َوإ ٔ ٌِ َز َخل ََضا
ال َّز ُج َل ََل َیزَا ُل َیت ََبا ًَ ُس َحًی یُ َؤ َّ َ
یلعنبدبعاہللاعمذنباشہؾ،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہبطخ
ںیماحرضوہاافراامؾےکرقبی ںوھٹاسےیلہکآدیمہشیمہدفررےتہرےتہتنجںیماجےتفتقیھبدفررےہاگارگہچفہتنجںیم

آرخاکردالخوہاگ
رافی  :یلعنبدبعاہللاعمذنباشہؾ،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئفاہعقشیپآاجےئوتاامؾہبطخوموقػرکاتکسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئفاہعقشیپآاجےئوتاامؾہبطخوموقػرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1097

راوی  :محنس بً ًَلء ،زیس بً حباب ،حشین بً واٗس ،حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ

اب َح َّسثَ ُض ِه َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل
ئ ََ ٌَّ َزیِ َس بِ ًَ حُ َب ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َ
يؼا ٌٔ ََ ِح َن َزا ٌٔ َي ٌِث ُ َرا ٌٔ
َخ َلب َ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأٗ َِب َل ا ِل َح َش ًُ َوا ِل ُح َشی ِ ُن َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُض َنا ًَل َِيض ٔ َنا َٗنٔ َ

َو َي ُ٘و َما ٌٔ َٓ َيزَ َل َٓأ َ َخ َذص َُنا ٓ ََؼٌ َٔس بٔض ٔ َنا ا ِلنٔ ِيب َ َر ث ُ َّه َٗا َل َػ َس َ ٚاہللُ إٔى َّ َنا ََ ِم َوا ُلِ ُٜه َوََ ِوَلَ ُز ُِ ٛه ٓٔت ِ َي ْة َرََیِ ُت َص َذیِ ًٔ َٓل َِه ََ ِػب ٔ ِر ث ُ َّه

ََ َخ َذ فٔی ا ِلد ُِل َبةٔ

دمحمنبالعء،زدینبةحب،نیسحنبفادق،رضحتربدیہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس ہبطخدےرےہ ےھت اےنت ںیمنسح افرنیسحریض اہللہنعرگےتزپےتادرھ آےلکناسفتقفہرسخداھریفاال رکہتےنہپ
وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک دھکی رک ربنم ےس ارتے افر اؿ وک وگد ںیم ااھٹ ایل افر رھپ ربنم رپ ڑچھ ےئگ اس ےک دعب
ت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایکشیباہللاعتیلےنچسرفامایےہہک مھارےامؽفافالدآزامشئںیہںیمےناؿدفونںوکداھکیوت
ربصہنرکاکساسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپہبطخرفامدای
رافی  :دمحمنبالعء،زدینبةحب،نیسحنبفادق،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےکدفراؿوگھٹامررکانھٹیب
ابب  :امنزاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿوگھٹامررکانھٹیب

جلس  :جلس اول

حسیث 1098

راوی  :محنس بً ًوٖ ،سٌيس بً ابی ایوب ،حرضت مٌاذ بً اىص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِو ٕ
وب ًَ ًِ ََبٔی َم ِزحُوو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ ََى َ ٕص ًَ ًِ
ٖ َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ِ ٔ
رق ُئ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ََبٔی ََ ُّی َ
ََبٔيطٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ ا ِل ُح ِب َوة ٔیَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َو ِاْل ٔ َم ُاو یَ ِد ُل ُب
دمحمنبوعػ،دیعسنبایباویب،رضحتاعمذنباسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہعمجےک
دؿہبطخےکدفراؿوگھٹامررکےنھٹیبےسعنمرفامایےہ
رافی  :دمحمنبوعػ،دیعسنبایباویب،رضحتاعمذنباسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿوگھٹامررکانھٹیب

جلس  :جلس اول

حسیث 1099

راوی  :زاؤز بً رطيس ،خالس بً حياٌ ،سلامیٌ بً ًبساہلل بً زبزی ًلی بً طساز بً اوض رضی اہلل ًيہ

َّاٌ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ الزِّبِز ٔ َٗا ٌٔ ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ َط َّساز ٔبِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َزا ُوزُ بِ ًُ ُر َط ِي ٕس َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َحي َ
اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ََ ِو ٕ
ض َٗا َل َطض ٔ ِس ُت َم ٍَ ُم ٌَاؤیَ َة بَ ِي َت ا ِل َن ِ٘ ٔس ٔ
ض َٓ َح َّن ٍَ ب ٔ َيا َٓ َيوَ ِز ُت َٓإٔذَا ُج ُّل َم ًِ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ََ ِػ َح ُ

َّ
اٌ ابِ ًُ ًُ َن َز َی ِح َت ٔيی َو ِاْل ٔ َم ُاو َی ِد ُل ُب َوََى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک
َفََیِ ُت ُض ِه ُم ِحت َبٔی َن َو ِاْل ٔ َم ُاو َی ِد ُل ُب َٗا َل ََب ُو َزا ُوز ک َ َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ

ل بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َونُ ٌَ ِي ُه
ول َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َشیِ ْح َو َػ ٌِ َؼ ٌَ ُة بِ ًُ ُػو َح َ
اٌ َو َسٌٔي ُس بِ ًُ ا ِل ُن َشي َّٔب َوإٔبِ َزاصٔي ُه ال َّي َدع ٔ ُّی َو َمُ ِٜح ْ
َو ُ َ
َکصَ َضا إ ٔ ََّل ًُ َبا َز َة بِ ًَ ى َُس ٕ ٓی
بِ ًُ َس ََل َم َة َٗا َل ََل بَأ ِ َض ب ٔ َضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َول َِه یَ ِبلُ ِِىٔی ََ ٌَّ ََ َح ّسا َ ٔ
داؤد نب ردیش ،اخدل نب ایحؿ ،امیلسؿ نب دبعاہلل نب زربی یلع نب دشاد نب افس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اعمفہی ےک
اسھت تیب ادقملس ںیم آای سپ اوھنں ےن ںیمہ ہعمج زپاھای ںیم ےن داھکی دجسم ںیم ارثک ااحصب روسؽ ںیم ےس ےھت ںیم ےن اؿ وک
ہبطخ ےک دفراؿ وگھٹ امر رک ےتھٹیب وہےئداھکی اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہبطخ ےک فتق رضحت رمع ریض اہلل ہنع یھب ایس رطح ےتھٹیب
ےھت افر اسن نب امکل ،رشحی ،طعصعہ نب وصاحؿ ،دیعس نب ابیسمل ،اربامیہ یعخن ،وحکمؽ ،اامسلیع نب دمحم نبدعس افر میعننبالسہم
ےناہکہکاسںیموکیئابقتحںیہنےہاوبداؤدےتہکںیہافرےھجمںیہنولعمؾہکابعدہنبیسنےکالعفہیسکےناےسرکمفہاجانوہ
رافی  :داؤدنبردیش،اخدلنبایحؿ،امیلسؿنبدبعاہللنبزربییلعنبدشادنبافسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےکفتقوگتفگونممعےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہبطخےکفتقوگتفگونممعےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1100

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ُٗل َِت
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ََ ِن ٔؼ ِت َو ِاْل ٔ َم ُاو َی ِد ُل ُب َٓ َ٘ ِس َل َِ ِو َت
یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اامؾ ہبطخ
زپھراہوہافروتیسکوکہیہہکدےہکپچرہوت ُ ویےنوغلاکؾایک
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہبطخےکفتقوگتفگونممعےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1101

راوی  :مشسز ،ابوکامل ،یزیس بً حبيبً ،نزو بً طيٌب ،حرضت ًبساہلل بً ًنزورضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََبُو کَا ٔم ٕل َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس ًَ ًِ َحبٔيبٕ ا ِل ُن ٌَ ِّل ٔه ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََب ٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ
َّ
َّ
رض َصا یَ ِسًُو َٓ ُض َو
رض ا ِل ُح ُن ٌَ َة ثَ ََلث َ ُة َن َ ٕ
ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل یَ ِح ُ ُ
رضصَا یَ ِل ُِو َوص َُو َح ُّو ُط ٔم ِي َضا َو َر ُج ْل َح َ َ
ف َر ُج ْل َح َ َ
ت َو ُسُٜو ٕ
رض َصا بٔإ ٔ ِن َؼا ٕ
ت َول َِه یَ َت َد َّم َر َٗ َب َة ُم ِشل ٔ ٕه َول َِه
َر ُج ْل َز ًَا اہللَ ًَزَّ َو َج َّل إ ٔ ٌِ َطا َئ ََ ًِ َلا ُظ َوإ ٔ ٌِ َطا َئ َم َي ٌَ ُط َو َر ُج ْل َح َ َ
ک بٔأ َ ٌَّ اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َي ُ٘و ُل َم ًِ َجا َئ بٔا ِل َح َش َي ٔة َٓ َلطُ
يضا َوزٔ َیا َزة ٔثَ ََلثَ ٔة ََ َّیاو ٕ َوذَل ٔ َ
یُ ِؤذ ََٔ َح ّسا َٓه ٔ َی ََ َّٔ ٛار ْة إلٔ َی ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َّالًٔی َتل ٔ َ

ْش ََ ِم َثال ٔ َضا
ًَ ِ ُ

ت ،رضحت دبعاہلل نبرمعفریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
دسمد ،اوباکلم ،سیدی نب بیبح ،رمعف نب سئع ِ
فملسےنرفامایےہہعمجںیمنیترطحےکآدیمآےتںیہاکیوتفہوجفاہںآرکوہیبدہابترکےاساکہصحیہیےہینعیاسوکھچک

وثاب ہن ےلم اگ دفرسا فہ ےہ وج فاہں آرک اہلل اعتیل ےس د اع رکے ارگ اہلل اچےہ اگ وت اس یک داع وبقؽ رکے اگ افر اچےہ اگ وت ںیہن
رکےاگرسیتافہےہوجفاہںآرکاخومیشےسھٹیباجےئہنولوگںیکرگدؿاھپدنرکآےگڑبےھافرہنیسکوکفیلکتاچنہپےئوتاساک
ہیلمعاسہعمجےسےلرکاےلگہعمجکتہکلبشمدینیتدؿکتےکانگہےکےیلافکرہنباجےئاگویکہکناہللاعتیلاکاراشدےہہکوج
صخشاکییکینرکاتےہاسوکدسانگوثابےلماگ
ت،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
رافی  :دسمد،اوباکلم،سیدینببیبح،رمعفنبسئع ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتقمیاانپفوضوٹےنٹیکاالطعاامؾوکسکرطحدے
ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیاانپفوضوٹےنٹیکاالطعاامؾوکسکرطحدے

جلس  :جلس اول

حسیث 1102

راوی  :ابزاہيه بً حشً ،ححاد ،ابً جزیخ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِلنٔ ِّؼي ٔص ُّی َح َّسثَ َيا َحح ْ
رع َو َة ًَ ًِ ُ ِ
َّاد َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ص ٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ْص ِٖ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
َٗال َِت َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ََ ِح َس َث ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓل َِيأ ِ ُخ ِذ بٔأ َ ِن ٔٔطٔ ث ُ َّه ل ٔ َي ِي َ ٔ
َّ
َّ
َکا ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َوََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ل َِه َی ِذ ُ َ
اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایارگامنزےکدفراؿمتںیمےسیسکاکفوضوٹٹاجےئوتفہاینپانکڑکرکالچاجےئاوبداؤدےتہکںیہاسوکامحدافراوبااسہمےن
رطبقیاشہؾوباہطسرعفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہدفونںےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعوکذرکںیہنایک
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشہبطخےکدفراؿدجسمںیمآےئوتفہحتةادجسملیکامنززپےھایںیہن؟
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئصخشہبطخےکدفراؿدجسمںیمآےئوتفہحتةادجسملیکامنززپےھایںیہن؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1103

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حنازً ،نزو ،ابً زیيار ،حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ًَ ِنز ٕو َوص َُو ابِ ًُ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ َجابٔز ََٕ ٌَّ َر ُج َّل َجا َئ یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َوال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ

َار ٍَِ ٛ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َل ََ َػ َّل ِي َت یَا ُٓ ََل ٌُ َٗا َل ََل َٗا َل ٗ ُِه ٓ ِ

امیلسؿنبرحب،امحد،رمعف،انبدانیر،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشہعمجےکدؿ(دجسمںیم)آای اس
فتق وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف رفامای ہک ایک وت ےن امنز
زپیھ؟اسےناہکںیہن!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای لاُھٹافرزپھ
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،رمعف،انبدانیر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئصخشہبطخےکدفراؿدجسمںیمآےئوتفہحتةادجسملیکامنززپےھایںیہن؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1104

راوی  :محنس بً محبوب ،اسنٌيل ،بً ابزاہيه ،حٔؽ بً ُياث ،اًنع ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
اٌ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِحبُ ٕ
وب َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ
اث ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی ُسٔ َِي َ
ک ا ِل َِ َل َٔان ٔ ُّی َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َل َل ُط
َجابٔز ٕ َو ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗ َاَل َجا َئ ُسل َِي ْ

ََ َػ َّل ِي َت َط ِيئّا َٗا َل ََل َٗا َل َػلِّ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َت َح َّو ِز ٓ ٔيض ٔ َنا

دمحمنبوبحمب،اامسلیع،نباربامیہ،صفحنبایغث ،اشمع،رضحتاوبرہریہ ریض اہللہنعےسرفاتیےہہککیلسافطغیندجسم
ںیمآےئہکبج وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخدے رےہےھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچایک وتےنامنز زپیھ؟اوھنں
ےناہکںیہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفرصتخمرںیتعکزپھےل
رافی  :دمحمنبوبحمب،الیعمس،نباربامیہ،صفحنبایغث،اشمع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگوکیئصخشہبطخےکدفراؿدجسمںیمآےئوتفہحتةادجسملیکامنززپےھایںیہن؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1105

راوی  :احنس بً حيبل ،محنس بً جٌف ،سٌيس ،وليس ،ابی بْش ،حرضت كلحہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َفٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس ََبٔی بٔ ِْشٕ ًَ ًِ كَ ِل َح َة ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِبسٔ اہللٔ
ض َٗا َل إٔذَا َجا َئ ََ َح ُس ُِ ٛه َو ِاْل ٔ َما ُو َی ِد ُل ُب َٓ ِل ُي َؼلِّ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
َک ى َ ِح َو ُظ َزا َز ث ُ َّه ََٗ َِب َل ًَل َی ال َّيا ٔ
یُ َح ِّس ُث ََ ٌَّ ُسل َِيکّا َجا َئ ٓ ََذ َ َ

َی َت َح َّو ِز ٓ ٔيض ٔ َنا
ادمحنبلبنح،دمحمنبرفعج،دیعس،فدیل،ایبرشب،رضحتہحلطریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاجربنبدبعاہللےس
دحثی ینس رھپ اسہقب دحثی یک امدنن ذرک ایک سب اانت ااضہف ایک ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر
رفامایبجمتںیمےسوکیئاساحؽںیمدجسمںیمآےئہکبجاامؾہبطخدےراہوہوتاسوکاچےیہہکدفرصتخمرںیتعکزپھےل
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرفعج،دیعس،فدیل،ایبرشب،رضحتہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿولوگںیکرگدؿہناھپدنے
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدؿولوگںیکرگدؿہناھپدنے

جلس  :جلس اول

حسیث 1106

راوی  :ہاروٌ بً مٌزوٖ ،بْش بً ْسی ،مٌاویہ بً ػالح ،حرضت ابوالزاہز

ارو ٌُ بِ ًُ َم ٌِزُ ٕ
الرس ِّی َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی الزَّاصٔزٔیَّةٔ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ ًَ ِب ٔس اہللٔ
ْش بِ ًُ َّ ٔ
َح َّسثَ َيا َص ُ
وٖ َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ

ض َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ بُ ِرسٕ
اب ال َّيا ٔ
بِ ًٔ بُ ِرسٕ َػاح ٔٔب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو ا ِلحُ ُن ٌَةٔ َٓ َحا َئ َر ُج ْل یَ َت َد َّلی رٔ َٗ َ
ض یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َوال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اب ال َّيا ٔ
َجا َئ َر ُج ْل یَ َت َد َّلی رٔ َٗ َ
َو َس َّل َه ا ِجل ٔ ِص َٓ َ٘ ِس آ َذیِ َت
اہرفؿ نبرعمفػ ،رشب نب رسی،اعمفہی نب اصحل ،رضحت اوباسلارہ ہی ےس رفاتیےہہک مہ احصیب روسؽ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
دبعاہللنبرسبےکاسھتےھتہعمجےکدؿاےنتںیماکیصخشولوگںیکرگدںیناھپدناتوہاآای دبعاہللنبرسُبےناہکاکیرمہبت
ہعمجےکدؿایسرطحاکیصخشرگدںیناھپدناتوہاآایوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخدےرےہےھت آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایھٹیباجوتےنولوگںوکفیلکتدی

رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،رشبنبرسی،اعمفہینباصحل،رضحتاوباسلارہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےکدفراؿیسکوکافھگنآان
ابب  :امنزاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿیسکوکافھگنآان

جلس  :جلس اول

حسیث 1107

راوی  :ہياز بً ْسیً ،بسہ ،ابً اسح ،ٙىآٍ ،ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

الرس ِّی ًَ ًِ ًَ ِب َس َة ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا َص َّيا ُز بِ ًُ َّ ٔ
ک إلٔ َی َُی ِرٔظ ٔ
َي ُ٘و ُل إٔذَا َن ٌَ َص ََ َح ُس ُِ ٛه َوص َُو فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ ِل َي َت َح َّو ِل ٔم ًِ َم ِحل ٔ ٔشطٔ ذَل ٔ َ
انہد نب رسی ،دبعہ ،انب ااحسؼ  ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت
وہےئانسےہہکارگمتںیمےسیسکوکدجسمںیمافھگنآےنےگلوتفاہںےساھٹرکیسکدفرسیہگجاجرکھٹیباجےئ
رافی  :انہدنبرسی،دبعہ،انباقحس،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾربنمےسارتےنےکدعبوگتفگرکاتکسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾربنمےسارتےنےکدعبوگتفگرکاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1108

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،جزیز ،ابً حازو ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

ٕ َٗا َل ُط ُم ِشل ٔ ْه ََ ِو ََل ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َجزٔیز ٕص َُو ابِ ًُ َحازٔو ٕ ََل ََ ِزرٔی َِ ٛي َ
ل فٔی ا ِل َحا َج ٔة ٓ ََي ُ٘ ُوو َم ٌَ ُط َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی َحا َج َت ُط ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِيز ٔ ُل ٔم ًِ ا ِلنٔ ِيبَر ٔ ٓ ََي ٌِز ٔ ُق َل ُط ال َّز ُج ُ

ٔیث ل َِي َص ب ٔ َن ٌِزُ ٕ
َٓ ُي َؼل ِّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز ا ِل َحس ُ
ف َز بٔطٔ َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ
وٖ ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ص َُو ٔم َّنا َا َ َّ

ملسمنباربامیہ،رجری،انباحزؾ،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ہبطخ زپھ رک) ربنم ےس ارتےت رھپ وکیئ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اینپ وکیئ رغض ایبؿ رکات وت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک اس ےس وگتفگ رکےت اہیں کت ہک اس یک رغض وپری وہ اجیت اس ےک دعب امنز ےک ےیل
ڑھکےوہےت اوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیاثتبےسرعمفػںیہنافراسںیمرجرینباحزؾرفنمدےہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،رجری،انباحزؾ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجیکاکیرتعکاپےنیلاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجیکاکیرتعکاپےنیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1109

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ََ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ ِس ََ ِز َر َک الؼَّ ََل َة
یبنعق،امکل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےن
امنزیکاکیرتعکاپیلاسےنفہامنزاپیل
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجںیموکؿیسوسرںیتزپینھاچںیئہ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجںیموکؿیسوسرںیتزپینھاچںیئہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1110

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابوًواىہ ،ابزاہيه بً محنس بً ميتْش ،حبيب بً ساله ،حرضت نٌناٌ بً بظیر

يب بِ ًٔ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َت ٔ ٔ
ْش ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َحب ٔ ٔ

ِّک اْلِ َ ًِل َی
رقَ ُ فٔی ا ِلٌ َ
اس َه َرب َ
ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظیر ََٕ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ٔيسیِ ًٔ َویَ ِوو ٔ ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة بٔ َشبِّحِ ِ
اٌ َي ِ َ

َو َص ِل ََ َتا َک َحس ُ
َرقََ بٔض ٔ َنا
ٔیث ا ِل َِا ٔط َيةٔ َٗا َل َو ُربَّ َنا ا ِج َت َن ٌَا فٔی یَ ِوو ٕ َواح ٔ ٕس ٓ َ َ

ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،بیبحنباس م،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
َ
فآہلفملسدیعنیافرہعمجیکامنزںیم َ ِ ّ ْ
اْلص َِب ِسزپےتھےھتافربجہعمجافردیعاکییہدؿ
اْس َر ّ َِ
ِئ ْ َ
ک َج ُ
َس ْ َ
ب َْال َْعافر َهلْ َأ َا َ
آےتوتایہندفونںوسروتںوکدفونںامنزفںںیمزپےتھ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،بیبحنباس م،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجںیموکؿیسوسرںیتزپینھاچںیئہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1111

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ؿنزہ بً سٌيسً ،بيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ ،حرضت ؿحاک بً ٗيص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َؿ ِن َز َة بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ا ِل َنازٔن ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ََ ٌَّ ا َّلـحَّا َک بِ ًَ َٗ ِي ٕص
رقَ ُ بٔطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ًَل َی إٔثِز ٔ ُس َورة ٔ ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َٓ َ٘ا َل
اٌ بِ ًَ َب ٔظیر ٕ َماذَا ک َ َ
َسأ َ َل ال ُّي ٌِ َن َ
اٌ َي ِ َ
اک َحس ُ
ٔیث ا ِل َِا ٔط َي ٔة
رقَ ُب ٔ َض ِل ََ َت َ
کَ َ
اٌ َي ِ َ
یبنعق،امکل،رمضہنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاحضکنبسیقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوھنںےنامعنؿ
نب ریشب ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ہعمج ےکدؿ وسرہ ہعمج زپھرک رھپ وکؿ یس وسرت زپےتھ ےھت؟ اوھنں ےن اہک فہ
اْلص َِب ِسزپےتھےھت
ِئ ْ َ
ک َج ُ
َهلْ َأ َا َ
رافی  :یبنعق،امکل،رمضہنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاحضکنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجںیموکؿیسوسرںیتزپینھاچںیئہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1112

راوی ٌٗ :ييی ،سلامیٌ بً بَلل ،جٌف ،ابً ابی رآٍ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ َج ٌِ َفٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی َرآ ٍٕٔ َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا ََبُو ص َُزیِ َز َة َی ِو َو

َ
ْص َٖ َٓ ُ٘ل ُِت َل ُط
خة ٔ إٔذَا َجائ َ َ
ک ا ِل ُن َيآ ٔ ُ٘ َ
َرقََ بٔ ُش َورة ٔ ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َوفٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة ِاْل ٔ َ
وٌ َٗا َل َٓأ ِز َر ُِ ٛت ََبَا ص َُزیِ َز َة ح ٔی َن ا ِن َ َ
ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ٓ َ َ
رقَ ُبٔض ٔ َنا بٔا ِلُٜو َٓ ٔة َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة َٓإٔن ِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
إٔى َّ َ
رقَِ َت بٔ ُش َور َتی ِ ٔن ک َ َ
اٌ ًَل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َي ِ َ
کََ
َّ
رقَ ُبٔض ٔ َنا یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة
َو َسل َه َي ِ َ
یبنعق ،امیلسؿ نب البؽ ،رفعج ،انب ایب راعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن ہعمج یک امنز
اْلف ِ ُقو َوؿانبایبراعفےتہکںیہ ہکںیمامنزےسرفاتغےکدعباوبرہریہ
ب َُْ
زپاھیئوتوسرہہعمجزپیھافردفرسیوسرتںیم ِإ َذا َ ِج َ َ
ریضاہللہنعےسالموتاہکآپےنفہدفوسرںیتزپ۔ںیوجوکہفںیمرضحتیلعریضاہللہنعزپےتھےھت اسرپاوبرہریہریضاہلل
ہنعےناہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکامنزںیمہیدفونںوسرںیتزپےتھوہےئانسےہ
رافی  :یبنعق،امیلسؿنبالبؽ،رفعج،انبایبراعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزہعمجںیموکؿیسوسرںیتزپینھاچںیئہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1113

راوی  :مشسز ،یحٌی بً سٌيس ،طٌبہ ،مٌبس بً خالس ،زیس بً ً٘بہ ،حرضت سنزہ بً جيسب

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ َم ٌِ َب ٔس بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب ََ ٌَّ َر ُسو َل
اک َحس ُ
ٔیث ا ِل َِا ٔط َي ٔة
ِّک اْلِ َ ًِل َی َو َص ِل ََ َت َ
اس َه َرب َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
رقَ ُفٔی َػ ََلة ٔا ِل ُح ُن ٌَ ٔة بٔ َشبِّحِ ِ
اٌ َي ِ َ
دسمد،ییحینبدیعس،ہبعش،دبعمنباخدل،زدینبہبقع،رضحترمسہنبدنجبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہعمج
َ
یکامنزںیم َ ِ ّ ْ
اْلص َِب ِسزپےتھےھت
اْس َر ّ َِ
ِئ ْ َ
ک َج ُ
َس ْ َ
ب َْال َْعافر َهلْ َأ َا َ
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،ہبعش،دبعمنباخدل،زدینبہبقع،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدتقمیافراامؾےکچیبںیمدویاراحلئوہوتادتقاءدرتسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگدتقمیافراامؾےکچیبںیمدویاراحلئوہوتادتقاءدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1114

راوی  :زہیر بً رحب ،ہظيه ،یحٌی بً سٌيسً ،نزو حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رح ٕب َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
ئ ا ِل ُح ِح َزة ٔ
وٌ بٔطٔ ٔم ًِ َو َرا ٔ
اض َیأ ِ َت ُّن َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی حُ ِح َزتٔطٔ َوال َّي ُ
زریہنبرحب،میشہ،ییحینبدیعس،رمعفرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپرجحہ
ںیمامنززپیھافرولوگںےنرجحہےکےھچیپڑھکےوہرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکادتقاءیک
رافی  :زریہنبرحب،میشہ،ییحینبدیعس،رمعفرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1115

راوی  :محنس بً ًبيس ،سلامیٌ بً زاؤز ،حناز بً زیس ،ایوب ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ََ ٌَّ ابِ ًَ ًُ َن َز َرََی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ

اٌ ًَ ِب ُس اہللٔ ي َُؼل ِّی یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ
َر ُج َّل ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َی ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة فٔی َم َ٘ا ٔمطٔ ٓ ََسٓ ٌََ ُط َو َٗا َل ََ ُا َؼل ِّی ا ِل ُح ُن ٌَ َة ََ ِر َب ٌّا َوک َ َ

َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن فٔی بَ ِيتٔطٔ َو َي ُ٘و ُل صَ ََ ٜذا ٓ ٌََ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دمحم نب دیبع ،امیلسؿ نبداؤد ،امحد نب زدی ،اویب ،رضحت انعف ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک انبرمع ہعمج ےس اکی صخش وک ہعمج
ےکدؿایسہگجدفرںیتعکزپےتھوہےداھکیاوھنںےناسصخشوکد اکدایافراہکہکوتہعمجیکاچررںیتعکزپاتھےہ؟انعفےتہکںیہ
ہک دبعاہلل انب رمع ہعمج ےک دؿ دف رںیتعک زپےتھ ےھت اےنپ رھگ اج رک افر ےتہک ےھت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی ایک رکےت
ےھت
رافی  :دمحمنبدیبع،امیلسؿنبداؤد،امحدنبزدی،اویب،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1116

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،ایوب ،حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

ل الؼَّ ََل َة َٗ ِب َل ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َوي َُؼل ِّی بَ ٌِ َس َصا
اٌ ابِ ًُ ًُ َن َز یُ ٔلي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ َٗا َل ک َ َ
ل ََ ِخب َ َرىَا ََ ُّی ُ

ک
ل ذَل ٔ َ
اٌ َئ ٌَِ ُ
َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن فٔی بَ ِيتٔطٔ َویُ َح ِّس ُث ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

دسمد،اامسلیع،اویب،رضحتانعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانبرمعہعمجےسےلہپتہبدریکتامنززپےتھےھتافرہعمجےک
دعبرھگاجرکدفرںیتعکزپےتھےھتافررفامےتےھتہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسااسییہرکےتےھت
رافی  :دسمد،الیعمس،اویب،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1117

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚابً جزیخً ،نزو بً ًلاء ،بً ابی خوار ىآٍ ،ابً جبیر حرضت ًنزو بً ًلار رضی اہلل
ًيہ

ئ بِ ًٔ ََبٔی ا ِلد َُوارٔ ََ ٌَّ ىَآ ٔ ٍَ بِ ًَ ُج َبی ِر ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ًُ َنزُ بِ ًُ ًَ َلا ٔ
ََ ِر َس َل ُط إلٔ َی َّ
یس ابِ ًَ َ ُ ِختٔ ىَنٔز ٕ َي ِشأَلُ ُط ًَ ًِ َط ِي ٕئ َرََی ٔم ِي ُط ُم ٌَاو ٔ َی ُة فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل َػ َّل ِي ُت َم ٌَ ُط ا ِل ُح ُن ٌَ َة فٔی
الشائ ٔٔب بِ ًٔ َیز ٔ َ
ا ِل َن ِ٘ ُؼ َورة ٔ َٓ َل َّنا َس َّل ِن ُت ٗ ُِن ُت فٔی َم َ٘ام ٔی ٓ ََؼ َّل ِي ُت َٓ َل َّنا َز َخ َل ََ ِر َس َل إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َل ََل َا ٌُ ِس ل ٔ َنا َػ َي ٌِ َت إٔذَا َػ َّل ِي َت ا ِل ُح ُن ٌَ َة ٓ َََل
َّ
وػ َل َػ ََل ْة بٔ َؼ ََلة ٕ َحًَّی یَ َتک َ َّل َه
ِخ َد َٓإ ٔ ٌَّ ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َم َز ب ٔ َذل ٔ َ
ک ََ ٌِ ََل تُ َ
َا ٔؼل َِضا بٔ َؼ ََلة ٕ َحًی َتک َ َّل َه ََ ِو َت ِ ُ
ِخ َد
ََ ِو َی ِ ُ
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رمعف نب اطعء ،نب ایب وخار انعف ،انب ،ریب رضحت رمعف نب اطعر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک انعف نب ،ریب ےن اؿ وک اکی ابت وپےنھچ یک رغض ےس اس ب نب سیدی ےک اپس اجیھب وج اوھنں ےن اعمفہی نب ایب ایفسؿ وک دفراؿ
امنزرکےتداھکیاھترضحتاس بےناہکںیمےنرضحتاعمفہیےکاسھتدجسمےکرحمابںیمامنززپیھبجںیمےنالسؾریھپا
وتاھٹرکایسہگجامنززپےنھاگلبجفہرھگںیمآےئوتاکیصخشوکریمےاپساجیھبافرالہکایہکآدنئہااسیہنرکانہکلببجوتہعمجیک
امنز زپھ ےکچ وت اس ےک اسھت دفرسی امنز ہن زپھ بج کت ہک وت وکیئ ابت ہن رکے ای فاہں لکن ہن اجےئ ویکہکن روسؽ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنمکحایکاسابتاکہکوکیئامنزدفرسیامنزےکاسھتہنالمیئاجےئبجکتہکوتابتتیچہنرکےلایفاہںےسلکن
ہناجےئ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،انبرججی،رمعفنباطعء،نبایبوخارانعف،انب،ریبرضحترمعفنباطعرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1118

راوی  :محنس بً ًبسالٌزیز ،بً ابی رزمہٓ ،ـل بً موسیً ،بسالحنيس بً جٌف ،یزیس بً ابی حبيب ،حرضت ًلاء حرضت
ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

یس بِ ًٔ
وسی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َفٕ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ََب ٔی رٔزِ َم َة ا ِل َن ِز َوز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ا ِلٔ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
اٌ ب ٔ َنَ َّٜة ٓ ََؼلَّی ا ِل ُح ُن ٌَ َة َا َ٘ َّس َو ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َا َ٘ َّس َو ٓ ََؼلَّی ََ ِر َب ٌّا
اٌ إٔذَا ک َ َ
ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ
اٌ بٔا ِل َنسٔی َي ٔة َػلَّی ا ِل ُح ُن ٌَ َة ث ُ َّه َر َج ٍَ إلٔ َی بَ ِيتٔطٔ ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َول َِه ي َُؼلِّ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ٘ٔي َل َل ُط َٓ َ٘ا َل ک َ َ
َوإٔذَا ک َ َ
ک
ل ذَل ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َئ ٌَِ ُ

دمحمنب دبعازعلسی،نبایبرزہم،لضفنبومیس،دبعادیمحلنبرفعج،سیدینبایببیبح،رضحتاطعءرضحتانبرمعریضاہللہنع
ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ ہکم ںیم وہےت وت ہعمج یک امنز زپےنھ ےک دعب آےگ ڑبھ اجےت افر اچر رںیتعک زپےتھ افر بج دمہنی ںیم
وہےتوتہعمجزپھرکاےنپرھگےلچ اجےتافررھگںیمدف رںیتعکزپےتھدجسمںیمہنزپےتھولوگںےناسیکفہجوپیھچوت رفامایروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسااسییہایکرکےتےھت
رافی  :دمحمنبدبعازعلسی،نبایبرزہم،لضفنبومیس،دبعادیمحلنبرفعج،سیدینبایببیبح،رضحتاطعءرضحتانبرمعریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1119

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،محنس بً ػباح ،بزار ،اسنٌيل ،بً زَکیا ،سہيل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َکیَّا ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ
ل بِ ًُ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َن ٌٔي ُ
اٌ ُم َؼ ِّل ّيا َب ٌِ َس ا ِل ُح ُن ٌَةٔ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ابِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َٗا َل َم ًِ ک َ َ
َٓ ِل ُي َؼلِّ ََ ِر َب ٌّا َو َت َّه َحسٔی ُث ُط َو َٗا َل ابِ ًُ یُوى َُص إٔذَا َػ َّل ِيت ُِه ا ِلحُ ُن ٌَ َة ٓ ََؼ ُّلوا َب ٌِ َسصَا ََ ِر َب ٌّا َٗا َل َٓ َ٘ا َل لٔی ََبٔی یَا بُى َ َّی َٓإ ٔ ٌِ
َػ َّل ِي َت فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه ََ َت ِي َت ا ِل َن ِيز ٔ َل ََ ِو ا ِلب َ ِي َت ٓ ََؼلِّ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن

ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنبابصح،زبار،اامسلیع،نبزرکای،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامای وج صخشامنزہعمج ےکدعبامنز زپانھاچےہوتاچررںیتعکزپےھ (ہیانبابصحیکرفاتی یھت انبویسنیک
رفاتی ہی ےہ ہک) بج مت ہعمج زپھ وکچ وت اس ےک دعب اچر رںیتعک زپوھ (لیہس) ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ریمے فادل ےن اہک اٹیب! ارگ وت
دجسمںیمزپےھوتدفرںیتعکزپھافررھپرھگآرکشمدیدفرںیتعکزپھ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنبابصح،زبار،الیعمس،نبزرکای،لیہسرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1120

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ساله حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ
ک َر َوا ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی َب ٌِ َس ا ِلحُ ُن ٌَةٔ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن فٔی بَ ِيتٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ

نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اس مرضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکدعبرھگںیم
دفرںیتعکزپےتھےھتاوبداؤدےتہکںیہہکدبعاہللنبدانیرےنانبرمعےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اس مرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ہعمجےکدعبلفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1121

راوی  :ابزاہيه بً حشً ،ححاد بً محنس ،حرضت ابً جزیخ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ َح َّسثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ ََى َّ ُط َرََی ابِ ًَ ًُ َن َز ي َُؼل ِّی َب ٌِ َس ا ِل ُح ُن ٌَةٔ

ک َٓی َ ِر ٍَُ ٛ
َٓ َي ِي َنا ُز ًَ ًِ ُم َؼ ََّل ُظ َّال ٔذی َػلَّی ٓ ٔيطٔ ا ِل ُح ُن ٌَ َة َٗل ٔ ّيَل َُی ِ َر َٛثٔیر ٕ َٗا َل َٓی َ ِر ََ ٍُ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗا َل ث ُ َّه یَ ِنشٔی ََ ِنٔ ََص ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ََ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ک َٗا َل ٔم َز ّارا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ََبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ
ت ُٗل ُِت ل ٔ ٌَ َلا ٕ
ئ َِ ٛه َرََیِ َت ابِ ًَ ًُ َن َز َي ِؼ َي ٍُ ذَل ٔ َ

َول َِه یُت ٔ َّن ُط
اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،رضحتانبرججیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکےھجماطعءےنربخدیہکاوھنںےنانبرمعوکداھکی
ہک فہ ہعمج یک امنز زپھ رک اس ہگج ےس وھتڑا اس رسک اجےت افر دف رںیتعک زپےتھ رھپ وھتڑا اس شمدی رسک اجےت افر اچر رںیتعک
زپےتھانبرججیےتہکںیہہکںیمےنرضحتاطعءےسوپاھچہکآپےنانبرمعوکااسیرکےتوہےئینتکابرداھکیےہرفامایددعتدابر
اوبداؤدےتہکہکاےسدبعاکلملنبامیلسؿےنریغلمکمرطہقیرپرفاتیایکےہ
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،رضحتانبرججیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنییکامنزاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دیعنییکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1122

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،حنيس ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ُح َن ِي ٕس ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل َٗس َٔو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َنسٔی َي َة َو َل ُض ِه
َح َّسثَ َيا ُم َ
وٌ ٓ ٔيض ٔ َنا َٓ َ٘ا َل َما َص َذا ٌٔ ا ِل َي ِو َما ٌٔ َٗا ُلوا َُّ ٛيا ىَل ٌَِ ُب ٓ ٔيض ٔ َنا فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّي ٔة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َی ِو َما ٌٔ َیل ٌَِبُ َ
َّٔط
َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َٗ ِس ََبِ َس َلِ ُٜه بٔض ٔ َنا َخی ِ ّرا ٔم ِي ُض َنا َی ِو َو اْلِ َ ِؿ َهی َویَ ِو َو ا ِلٔ ِ ٔ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دیمح ،رضح ت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک(رجہت ےک دعب) روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس دمہنی
رشتفیالےئ(الہدمہنیےن)دفدؿلیھکوکدےکےیلرقمررکرےھکےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہیدفدؿےسیکںیہ؟
اوھنںےناہکہکزامہناجتیلہںیممہاؿدونںںیمالیھک رکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےناؿدونںےک
ض
دبہلںیمںیہمتاؿدونںےسرتہبدفدؿاطعرفامےئںیہاکیویؾاال جیافردفرساویؾارطفل

رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعیکامنزاکفتق
ابب  :امنزاکایبؿ
دیعیکامنزاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 1123

راوی  :احنس بً حيبل ،ابومِیرہ ،ػٔواٌ یزیس بً خنیرہ رضی اہلل ًيہ

خ َد ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ بُ ِرسٕ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل ُنِٔی َرة ٔ َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ُخ َنی ِر ٕال َّز َح ٔي ُّی َٗا َل َ َ
ض فٔی یَ ِوو ٔ ً ٔيسٔ ٓ َِّٔطٕ ََ ِو ََ ِؿ َهی َٓأَى ِ ََ
رک إٔبِ َلا َئ ِاْل ٔ َماو ٔ َٓ َ٘ا َل إٔىَّا َُّ ٛيا َٗ ِس
َػاح ُٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ٍَ ال َّيا ٔ
ک ح ٔی َن ال َّت ِشبٔيحٔ
َفُِ َيا َسا ًَت َ َيا َص ٔذظ ٔ َوذَل ٔ َ
ََ
ادمح نب لبنح ،اوبریغمہ ،وفصاؿ سیدی نب ریمخہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصیب روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس دبعاہلل نب رسب
ض
دیعارطفل(ایدیعاال جی)ےکدؿولوگںےکاسھتےھتاوھنںےنامنزدیعےکےیلےنلکنںیماتریخرپاامؾیکریبکتیکافراہکہک(دہع
راستلیلصاہللہیلعفآہلفملسںیموت)مہولگاسفتقکتامنزےسافرغوہاجےتےھتینعیارشاؼےکفتقکت
رافی  :ادمحنبلبنح،اوبریغمہ،وفصاؿسیدینبریمخہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکامنزدیعنیےکےیلاجان
ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںاکامنزدیعنیےکےیلاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1124

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ایوب ،یوىص ،حبيب ،یحٌی بً ًتي ،ٙہظاو او ًليہ رضی اہلل ًيہا

یً ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ََ ٌَّ
آخ َ
وب َویُوى َُص َو َحبٔيبٕ َو َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَت ٕ
ٔيَ ٙوصٔظَ او ٕ فٔی َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ

ُِخ َد َذ َوا ٔ
ت ا ِل ُد ُسورٔ َی ِو َو ا ِلٌٔي ٔس ٗٔي َل َٓا ِل ُحي َُّف َٗا َل
َُوَّ ًَ ٔل َّي َة َٗال َِت ََ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ى ِ ٔ

ٕ َا ِؼ َي ٍُ َٗا َل تُلِب ٔ ُش َضا
ل ٔ َي ِظ َض ِس ٌَ ا ِل َدی ِ َر َو َز ًِ َو َة ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن َٗا َل َٓ َ٘ال َِت ا ِم َزََ ْة یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌِ َل ِه یَْٔ ًِ ُٜل ٔ ِح َساصًَُّ ثَ ِو ْب َِ ٛي َ

َػاحٔبَت َُضا كَائ ٔ َٔ ّة ٔم ًِ ثَ ِوب ٔ َضا

ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،ویسن،بیبح،ییحینبقیتع،اشہؾاؾہیطعریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن مہ وک مکح رفامای دیع ےک دؿ (امنز دیع ےک ےیل) وعروتں وک ےل ےنلچ اک یسک ےن وپاھچ ایک احہضئ وعروتں وک یھب اسھت ےل
ںیلچ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک یھب رتہبی یک ہگج ںیم آان اچےیہ افر املسمونں ےک اسھت داعء ںیم رشکی وہان
اچےیہاکیوعرتےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسارگیسکوعرتےکاپسڑپکاہنوہ(ینعیابرہےنلکنےکےیلڑبیاچدرای
ربہعقہنوہ)وتاسوکایکرکاناچےیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاسیکوکیئیلیہسایاسنھتاسرپاکیڑپکاڈاؽدے
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اویب،ویسن،بیبح،ییحینبقیتع،اشہؾاؾہیطعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںاکامنزدیعنیےکےیلاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1125

راوی  :محنس بً ًبيس ،حناز ،ایوب ،محنس ،او ًليہ رضی اہلل ًيہا

وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َ ُ ِّو ًَ ٔل َّي َة ب ٔ َض َذا ا ِل َدب َر ٔ َٗا َل َو َي ٌِ َتز ٔ ُل ا ِل ُحي َُّف ُم َؼلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َح َّسثَ َيا ََیَّ ُ
ا ِلن ِشلٔنٔی َن َول َِه َی ِذ ُ َّ
خی َٗال َِت ٗٔي َل َیا َر ُسو َل اہللٔ
ُ
َک الث ِو َب َٗا َل َو َح َّس َث ًَ ًِ َحٔ َِؼ َة ًَ ًِ ا ِم َزََة ٕ تُ َح ِّسثُطُ ًَ ًِ ا ِم َزََة ٕ َ ُ ِ َ
ِ
وسی فٔی َّ
الث ِو ٔب
َک َم ٌِى َی َحسٔیثٔ ُم َ
ٓ ََذ َ َ
دمحمنبدیبع،امحد،اویب،دمحم ،اؾہیطعریضاہللاہنعےنایسرطحرفاتیرکےتوہےئاہکہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےن رفامای
احہضئوعرںیتدیعاگہےسدفررںیہڑپکےےکقلعتمذرکںیہنایک (اویبےن)وباہطساکیوعرتاکہصقیلہپدحثییکامدننذرک
ایک
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،اویب،دمحم،اؾہیطعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںاکامنزدیعنیےکےیلاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1126

راوی  :نٔيلی ،زہیرً ،اػه ،احول ،حٔؼہ بيت سیریً

یً ًَ ًِ َ ُ ِّو ًَ ٔل َّي َة َٗال َِت َُّ ٛيا ى ُ ِؤ َمزُ ب ٔ َض َذا ا ِل َدبَر ٔ
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُزصَی ِ ْر َح َّسثَ َيا ًَ ٔ
اػ ْه اْلِ َ ِح َو ُل ًَ ًِ َحٔ َِؼ َة ب ٔ ِيتٔ سٔیر ٔ َ

ض
ض َٓ ُي َٜب ِّ ِر ٌَ َم ٍَ ال َّيا ٔ
ِٕ ال َّيا ٔ
َٗال َِت َوا ِل ُحي َُّف َیَ ًَُّٜخل َ

نف
بلی،زریہ،اعمص،اوحؽ،ہصفحتنبریسنی(،اکیدفرسیدنس ےکاسھت)اؾہیطعےسرفاتیےہہکاحہضئوعرںیترمدفںےک

ےھچیپریتہںیھتافرولوگںےکاسھتریبکتیتہکںیھت
نف
رافی  :بلی،زریہ،اعمص،اوحؽ،ہصفحتنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںاکامنزدیعنیےکےیلاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1127

راوی  :ابو وليس ،مشله ،اسح ٙبً ًثناٌ ،اسنٌيل ،بً ًبسالزحنً بً ًليہ (ایک اور سيس ٛے ساتُ) او ًليہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َي ٌِىٔی َّ
ل بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ٔل َّي َة
اٌ َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
الل َيال ٔ ٔس َّی َو ُم ِشل ٔ ْه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ًُ ِث َن َ
ًَ ًِ َج َّستٔطٔ َ ُ ِّو ًَ ٔل َّي َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َّنا َٗس َٔو ا ِل َنسٔی َي َة َج َن ٍَ ن َٔشا َئ اْلِ َ ِن َؼارٔ ف ٔی بَ ِي ٕت َٓأ َ ِر َس َل إ ٔ َل ِي َيا
اب َٓ َ٘ َاو ًَل َی ا ِل َب ٔ َّ
َف َز ِزىَا ًَل َِيطٔ َّ
الش ََل َو ث ُ َّه َٗا َل ََىَا َر ُسو ُل َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
اب ٓ ََشل َه ًَ َل ِي َيا َ َ

ٔيسیِ ًٔ ََ ٌِ ى ِ ٔ
َو َس َّل َه إٔل َِيَ ًَُّٜوََ َم َزىَا بٔا ِلٌ َ
ُِخ َد ٓ ٔيض ٔ َنا ا ِل ُحي ََّف َوا ِل ٌُ َّت ََ ٙو ََل ُج ُن ٌَ َة ًَ َل ِي َيا َوى َ َضاىَا ًَ ًِ ا ِّت َبا َٔ ا ِل َح َيائ ٔز ٔ

اوبفدیل،ملسم،ااحسؼنبامثعؿ،اامسلیع،نبدبعارلنمح نبہیطع(اکیافردنسےکاسھت)اؾہیطع ےسرفاتیےہ ہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسبجدمہنیرشتفیالےئ وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااصنریکوعروتںوکاکیرھگںیمعمجایکافررضحترمع
وک اؿ ےک اپس اجیھب اوھنں ےن درفازہ رپ ڑھکے وہ رک وعروتں وک السؾ ایک وعروتں ےن السؾ اک وجاب دای اس ےک دعب رضحت رمع
ت
ریض اہلل ہنع ےن اہکہک ںیم روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس اک اقدص نب رک مھارے اپس آای وہں (اؾ ہیطع یتہک ںیہ ہک) روسؽیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن(وباہطسرمع) ںیمہ مکح رفامای ہک مہ دیعنی ںیم احہضئ وعروتں افر ونکاری زلویکں وک ےل اجںیئ رگم مہ رپ ہعمج
ںیمرشتکرضفریںیہنےہافرمہوکانجزفںےکاسھتاجےنیکیھباممتعنرفامدی
رافی  :اوبفدیل،ملسم،اقحسنبامثعؿ،الیعمس،نبدبعارلنمحنبہیطع(اکیافردنسےکاسھت)اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعےکدؿہبطخزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دیعےکدؿہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1128

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابومٌاویہ ،اًنع ،اسنٌيل ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس
ئ َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َر َجا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
خ َد َم ِز َوا ٌُ ا ِلنٔ ِيب َ َر فٔی َی ِوو ٔ ً ٔي ٕس
ا ِلد ُِسر ِّٔی ح َو ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ كَارٔ ٔ ٚبِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل ََ ِ َ

ِخ ُد ٓ ٔيطٔ
ٓ ََب َسََ بٔا ِلد ُِل َب ٔة َٗ ِب َل الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ َاو َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل یَا َم ِز َوا ٌُ َخا َلٔ َِت ُّ
خ ِج َت ا ِلنٔ ِيب َ َر فٔی یَ ِوو ٔ ً ٔي ٕس َول َِه َی ًِ ُٜیُ ِ َ
الش َّي َة ََ ِ َ
َوبَ َسَِ َت بٔا ِلد ُِل َبةٔ َٗ ِب َل الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل ََبُو َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی َم ًِ َص َذا َٗالُوا ُٓ ََل ٌُ بِ ًُ ُٓ ََل ٌٕ َٓ َ٘ا َل ََ َّما َص َذا َٓ َ٘ ِس َٗ َضی َما

َّ
َّ
َاس َت َلا ََ ََ ٌِ ُي َِی ِّ َر ُظ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓ ِل ُي َِیِّرِ ُظ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه
رکا ٓ ِ
ًَل َِيطٔ َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ َرََی ُم ِي َ ّ
ٕ ِاْل ٔ َینا ٌٔ
َي ِش َت ٔل ٍِ َٓبٔل ٔ َشاىٔطٔ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َي ِش َت ٔل ٍِ َٓب ٔ َ٘لِبٔطٔ َوذَل ٔ َ
ک ََ ِؿ ٌَ ُ
دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع ،اامسلیع،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتی ےہہک رمفاؿ ےندیع ےکدؿربنمولکناای
افر امنز ےس ےلہپ ہبطخ دای اکی صخش ےن ڑھکے وہ رک اہک اے رمفاؿ! وت ےن الخػ تنس اکؾ ایک ہک وت ےن دیع ےک دؿ ربنم اکنال
(احالہکن زامہن راستل ف دہع افلخء رادشنی ںیم ،ہی دیع ےک دؿ) ںیہن اکنال اجات اھت افر وت ےن ہبطخ امنز ےس ےلہپ دای اوبدیعس  یری
ریض اہلل ہنع ےن وپاھچ ہک ہی صخش وکؿ ےہ؟ولوگں ےن اہک ہی الفں انب الفں ےہ (ینعی اس اک انؾ ہعم فدلتی اتبای) اوبدیعس  یری
ریض ا ہلل ہنع ےن اہک اس صخش ےن (رمفاؿ وک الخػ تنس اکؾ رپ ہیبنت رک ےک) اانپ قح وپرا رک دای ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسانسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکمت ںیمےسوجصخشیھبیسکرکنم (الخػقح)وکدےھکیافر اطتقراتھکوہوت
اسوکاطتقےکلبرپ متخرکدےافرارگاطتقےکذرہعینکممہنوہوتزابؿےکذرہعی(ئامہشئرکےک)رفکدےافرارگہییھب
نکممہنوہوت(مکازمک)اسوکدؽےسرباےھجمسافرہیاامیؿاکادیندرہجےہ
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،الیعمس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعےکدؿہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1129

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالززا ،ٚمحنس بً برک ،ابً جزیخً ،لاء ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ٚو ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَ ِرکٕ َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ

اض
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َاو یَ ِو َو ا ِلٔ ِ ٔ
َّٔط ٓ ََؼلَّی ٓ ََب َسََ بٔالؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َل ا ِلد ُِل َبةٔ ث ُ َّه َخ َل َب ال َّي َ
َّ
َ
َّ
َّ
َکصًَُّ َوص َُو یَ َت َو َّٛأ ُ ًَل َی َی ٔس ب ٔ ََل ٕل َوب ٔ ََل ْل بَاس ْٔم ثَ ِوبَ ُط تُلِقٔی
َفَْ ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ىَزَ َل َٓأتَی ال ِّي َشا َئ ٓ ََذ َ
َٓ َل َّنا َ َ
ٓ ٔيطٔ ال ِّي َشا ُئ الؼَّ َس َٗ َة َٗا َل تُلِقٔی ا ِل َن ِزََةُ َٓ َت َد َضا َویُ ِل٘ٔی َن َویُ ِل٘ٔی َن َو َٗا َل ابِ ًُ بَ ِرکٕ َٓ َت َد َت َضا

ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیعارطفل ںیم
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر امنز زپیھ ہبطخ ےس ےلہپ رھپ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس افرغ وہ ےئگ وت ربنم ےس ارت رک وعروتں یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اؿ وک تحیصن یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس البؽ ریض
اہللہنعےکاہھترپاہسرااگلےئوہےئےھتافرالبؽریضاہللہنعےناانپڑپکاالیھپراھکاھتسجںیموعرںیتدصہقڈایتلںیھتوکیئاانپ
ہلھچڈایتلیھتافروکیئھچکافر
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،دمحمنبرکب،انبرججی،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعےکدؿہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1130

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابً ٛثیر ،طٌبہ ،ایوبً ،لاء ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
وب ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
ئ َٗا َل ََ ِط َض ُس ًَل َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََ ُّی َ
خ َد یَ ِو َو ٓ َِّٔطٕ ٓ ََؼلَّی ث ُ َّه َخ َل َب ث ُ َّه ََتَی ال ِّي َشا َئ َو َم ٌَ ُط ب ٔ ََل ْل
َو َطض ٔ َس ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
ض ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َ َ
َٗا َل ابِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِٛبَرُ ًٔل ِٔه ُط ٌِ َب َة َٓأ َ َم َزصًَُّ بٔالؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َح ٌَل ًَِ یُ ِل٘ٔی َن

صفحنبرمع،ہبعش،انبریثک،ہبعش،اویب،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
دیعےکدؿامنزدیعےکےیلرفاہنوہےئدیعاگہچنہپرکدیعیکامنززپاھیئاسےکدعبہبطخدایرھپرضحتالبؽوکاسھتےیلوہےئ
وعروتں یک رطػ رشتفی ےل ےئگ انب ریثک ےن اہک ہک ہبعش اک امگؿ اغبل ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک

دصہقرکےنیکنیقلتیکوتفہاےنپزویراتڈاےنلںیگل
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،انبریثک،ہبعش،اویب،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعےکدؿہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1131

راوی  :مشسز ،ابومٌنزً ،بساہلل بً ًنزً ،بسالوارث ،ایوبً ،لاء ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََبُو َم ٌِ َنز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ض ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل
وب ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ث ًَ ًِ ََ ُّی َ
رق َن َوا ِل َدا َت َه
َٓوَ ًَّ ََى َّ ُط ل َِه ي ُِشنٔ ٍِ ال ِّي َشا َئ ٓ ََن َشی إٔل َِيضًَّٔ َوب ٔ ََل ْل َم ٌَ ُط ٓ ََو ًَوَ ُضًَّ َوََ َم َزصًَُّ بٔالؼَّ َس َٗ ٔة َٓکَاى َ ِت ا ِل َن ِزََةُ تُلِقٔی ا ِل ُ ِ

فٔی ثَ ِو ٔب ب ٔ ََل ٕل

دسمد ،اوبرمعم ،دبعاہلل نب رمع ،دبعاولارث ،اویب،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس(اکی دفرسی دنس ےک اسھت) یھب
ااسییہرمفیےہسجںیمہیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیایخؽسگراہکہبطخوعرںیتںیہننسںیکساسےیلآپیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس اؿیک رطػرشتفی ےل ےئگ افر البؽ ریض اہلل اعتیلہنع یھب آپ ےکاسھت اسھت ےھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناؿوکتحیصنیکافردصہقاکمکحدایسپالبؽریضاہللہنعیکوھجیلںیموکیئاینپابیلڈایتلیھتافروکیئاوگنیھٹ
رافی  :دسمد،اوبرمعم،دبعاہللنبرمع،دبعاولارث،اویب،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعےکدؿہبطخزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1132

راوی  :محنس بً ًبيس حناز بً زیس ایوبً ،لاء ابً ًباض ،اض حسیث ميں ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َٓ َح ٌَل َِت ا ِل َن ِزََةُ
وب ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ
ئ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن
رقا ٔ
ُا ٌِ ٔلی ا ِل ُ ِ
رق َن َوا ِل َدا َت َه َو َج ٌَ َل ب ٔ ََل ْل َی ِح ٌَلُ ُط فٔی َ ٔ ٛشائٔطٔ َٗا َل َٓ َ٘ َش َن ُط ًَل َی ُٓ َ َ
دمحمنبدیبعامحدنبزدیاویب،اطعءانبابعس،اسدحثیںیمانبابعسریضاہللہنع ےنہییھبرفامایہکوکیئوعرتابیلدےنییگل
وتوکیئ اوگنیھٹافرالبؽریض اہللہنعاؿوکاینپاچدرںیمڈاےتلےئگرھپ فہامتؾ امؽروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنانداراملسمونں

ںیممیسقترفامدای
رافی  :دمحمنبدیبعامحدنبزدیاویب،اطعءانبابعس،اسدحثیںیمانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امکؿرپکیٹاگلرکہبطخدانی
ابب  :امنزاکایبؿ
امکؿرپکیٹاگلرکہبطخدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 1133

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚابً ًيييہ ،ابوخباب ،یزیس  ،حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ََبٔی َج َي ٕ
یس بِ ًٔ ا ِلب َ َرا ٔ
اب ًَ ًِ َیز ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى ُوو ٔ َل یَ ِو َو ا ِلٌٔيسٔ َٗ ِو ّسا َٓ َد َل َب ًَل َِيطٔ
نسحنب یلع،دبعارلزاؼ ،انبہنییع،اوبابخب،سیدی ،رضحترباءنباعزبریض اہللہنع ےسرفاتیےہہک دیع ےکدؿ یسک ےن
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامکؿدیسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرپکیٹاگلرکہبطخدای
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،انبہنییع،اوبابخب،سیدی،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعیکامنزےکےیلاذاؿںیہنےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
دیعیکامنزےکےیلاذاؿںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1134

راوی  :محنس بً ٛثیر سٔياٌ بً حرضت ًبسالزحنً بً ًابص رضی اہلل ًيہ

ٔيس َم ٍَ
ض ََ َطض ٔ ِس َت ا ِلٌ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَاب ٔ ٕص َٗا َل َسأ َ َل َر ُج ْل ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َن ٌَ ِه َول َِوَلَ َم ِيز ٔ َلًٔی ٔم ِي ُط َما َطض ٔ ِستُ ُط ٔم ًِ ِّ
الؼ َِز َٔٓأتََی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َّ
َک ََذَاىّا َو ََل إ ٔ َٗا َم ّة َٗا َل ث ُ َّه ََ َم َزىَا بٔالؼَّ َس َٗ ٔة َٗا َل
َو َس َّل َه ا ِل ٌَل ََه ال ٔذی ً ٔ ِي َس َزارٔ َٛثٔیر ٔبِ ًٔ الؼَّ لِتٔ ٓ ََؼلَّی ث ُ َّه َخ َل َب َول َِه َی ِذ ُ ِ

ُْش ٌَ إلٔ َی آذَاىٔضًَّٔ َو ُحلُوٗٔضًَّٔ َٗا َل َٓأ َ َم َز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َتاصًَُّ ث ُ َّه َر َج ٍَ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َٓ َح ٌَ َل ال ِّي َشا ُئ ي ٔ ِ
دمحمنبریثکایفسؿنبرضحت دبعارلنمحنباعسبریض اہللہنعےسرفاتیےہہک اکیصخش ےندبعاہللنبابعسےسوپاھچ ہک
ایک مت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپسدیع یک امنز زپیھ ےہ؟ اوھنں ےن اہکاہں ارگ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک
اگنہںیمریمیدقرفزنمتلہنوہیتوتںیماینپمکرمعییکانبءرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیڑھکاںیہنوہاتکساھتسپآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر اس ےک دعب ہبطخ دای (رگم انب ابعس ےن) اذاؿ افر ااقتم اک ذرک ںیہن ایک رھپ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق اک مکح دای وت وعرںیت اےنپ ولگں افر اکونں ےس زویرات ااترےن ںیگل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح ایک افر فہ دصہق ےنیل وعروتں ےک اپس آےئ افر دصہق ےل رک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
ولٹےئگ
رافی  :دمحمنبریثکایفسؿنبرضحتدبعارلنمحنباعسبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعیکامنزےکےیلاذاؿںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1135

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً جزیخ ،حشً بً مشله ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ كَا ُو ٕ

اٌ َط َّ
ک یَ ِحٌَی
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی ا ِلٌ َ
ٔيس ب ٔ ََل ََذَا ٌٕ َو ََل إ ٔ َٗا َم ٕة َوََبَا بَ ِرکٕ َوًُ َن َز ََ ِو ًُ ِث َن َ

دسمد،ییحی،انبرججی،نسحنبملسم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےندیعیک
امنزریغب اذاؿف ااقتم ےک زپیھ افر رھپ ایسرطح اوبرکبف رمع ریض اہللہنع ےن یھب زپیھ(ینعی اےنپ دفر الختف ںیم) ییحی وک کش
وہااسابتںیمہکرمعاہکایامثعؿ
رافی  :دسمد،ییحی،انبرججی،نسحنبملسم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعیکامنزےکےیلاذاؿںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1136

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ہياز ،ابواحوؾ ،سناک ابً رحب ،حرضت جابز بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل َػ َّل ِي ُت
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َوصَ َّيا ْز َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ًِ س َٔنا ٕک َي ٌِىٔی ابِ ًَ َ ِ
ٔيسیِ ًٔ بٔ َِی ِر ََٔذَا ٌٕ َو ََل إ ٔ َٗا َم ٕة
َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َُی ِ َر َم َّزة ٕ َو ََل َم َّز َتی ِ ٔن ا ِلٌ َ
امثعؿ نبایبہبیش،انہد،اوباوحص،امسکانبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک ںیم ےنروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدیعیکامنزالباذاؿفااقتمےکاکیدفرمہبتیہںیہنزپیھ(ہکلبددعتدرمہبتزپیھےہ)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انہد،اوباوحص،امسکانبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنییکریبکتاتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دیعنییکریبکتاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1137

راوی ٗ :تيبہ ،ابً لہيٌہً٘ ،يل ،ابً طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
يٌ َة ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ت َوفٔی َّ
َّٔط َواْلِ َ ِؿ َهی فٔی اْلِ ُول َی َس ِب ٍَ َت ِٜبٔی َرا ٕ
الثاى ٔ َي ٔة َخ ِن ّشا
کَ َ
اٌ یُ َٜبِّرُ فٔی ا ِلٔ ِ ٔ
ہبیتق ،انب ہعیہل ،لیقع ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیع ارطفل
ض
ںیمافردیعاال جیںیمیلہپرتعکںیماستریبکتںیےتہکےھتافردفرسیرتعکںیماپچنریبکتںی
رافی  :ہبیتق،انبہعیہل،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعنییکریبکتاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1138

راوی  :ابً ْسح ،ابً وہب ابً لہيٌہ ،خالس بً یزیس ،ابً طہاب

اب بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل س َٔوی
یس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
يٌ َة ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َیز ٔ َ
الرس ٔح ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ

الز ُٛو َٔ
َتِٜبٔی َرت َ ِی ُّ
انبرسح،انبفبہانبہعیہل،اخدلنبسیدی،انباہشباینپدنسےسایسےکمہ ینعرفاتیایبؿرکےتوہےئےتہکںیہہک(آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیلہپرتعکںیماسھتریبکتںیافردفرسیرتعکںیماپچنریبکتںیےتہکےھت)العفہروکعیکدفریبکتفںےک
رافی  :انبرسح،انبفبہانبہعیہل،اخدلنبسیدی،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعنییکریبکتاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1139

راوی  :مشسز ،مٌتنزً ،بساہلل بً ًبسالزحنً كائفیً ،نزوبً طٌيب ،حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َّ
اللائٔف ٔ َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
خة ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
اؾ َٗا َل َٗا َل ى َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّتِٜبٔیرُ فٔی ا ِل ٔٔ ِ ٔ
َّط َس ِب ٍْ فٔی اْلِ ُول َی َو َخ ِن ْص فٔی ِاْل ٔ َ

رقائ َ ُة َب ٌِ َسص َُنا ک ٔ ِلت َِيض ٔ َنا
َوا ِل ٔ َ

دسمد ،رمتعم ،دبعاہلل نب دبعارلنمح اطئ ،رمعفنب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دیع ارطفل ںیم یلہپ رتعک ںیم است ریبکتںی ںیہ افر دفرسی رتعک ںیم اپچن ریبکتںی افر
رقات دفونںروتعکںںیمریبکتفںےکدعبےہ
رافی  :دسمد،رمتعم،دبعاہللنبدبعارلنمحاطئ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعنییکریبکتاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1140

راوی  :ابوتوبہ ،ربيٍ بً ىآٍ ،سلامیٌ بً احياٌ ،ابويٌلی حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

َّاٌ ًَ ًِ ََبٔی َي ٌِل َی َّ
اللائٔف ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َحي َ

َّٔط اْلِ ُول َی َس ِب ٌّا ث ُ َّه َي ِرقَ ُث ُ َّه یُ َٜبِّرُ ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو َٓ ُي َٜبِّرُ ََ ِربَ ٌّا ث ُ َّه َي ِرقَ ُ
ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ یُ َٜبِّرُ فٔی ا ِلٔ ِ ٔ
َ
َ
ث ُ َّه َی ِز ََٗ ٍُ ٛا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َؤٛي ٍْ َوابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َٗ َاَل َس ِب ٌّا َو َخ ِن ّشا

اوبوتہب ،رعیب نب انعف ،امیلسؿ نب اایحؿ ،اوبیلعی رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسدیعارطفل ںیم یلہپ رتعک ںیماستریبکتںی ےتہک رھپ رقات رکےت افراس ےک دعب رھپ ریبکت ےتہک رھپڑھکے وہےت
افراچرریبکتںیےتہکرھپرقات رکےت اسےکدعبروکعرکےت،اوبداؤدےتہکںیہہکاسفعیکافرانباابملرکےنرفاتیرکےت
وہےئیلہپرتعکںیماستافردفرسیرتعکںیماپچنریبکتںیلقنیکںیہ
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،امیلسؿنباایحؿ،اوبیلعیرضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعنییکریبکتاتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1141

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابً ابی زیاز ،زیس ابً حباب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ
یب َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َزیِ ْس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُح َب ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
اب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ث َ ِوبَ َ
ئ َوابِ ًُ ََبٔی زٔ َیاز ٕ ا ِل َن ٌِى َی َ ٔ
رق ْ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی
يص ْٔلَبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َسٌ َ
ٔيس بِ ًَ ا ِل ٌَ ٔ
اؾ َسأ َ َل ََبَا ُم َ
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو ًَائٔظَ َة َجل ٔ ْ
اٌ یَُٜبِّرُ ََ ِر َب ٌّا
وسی ک َ َ
ٕک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ َٜبِّرُ فٔی اْلِ َ ِؿ َهی َوا ِلٔ ِ ٔ
َّٔط َٓ َ٘ا َل ََبُو ُم َ
َوحُ َذ ِي َٔ َة بِ ًَ ا ِل َ َامی ٌٔ َِ ٛي َ

ُ
ْصة ٔ َح ِي ُث ُِ ٛي ُت ًَل َِيض ٔ ِه و َٗا َل ََبُو
وسی ََ ٛذل ٔ َ
َتِٜبٔی َر ُظ ًَل َی ا ِل َح َيائ ٔز ٔ َٓ َ٘ا َل ُح َذ ِي َٔ ُة َػ َس ََ٘ َٓ ٚا َل ََبُو ُم َ
ک ُِ ٛي ُت َ َٛبِّرُ فٔی ا ِل َب ِ َ
اؾ
اَض َسٌ َ
ٔيس بِ ًَ ا ِل ٌَ ٔ
ًَائٔظَ َة َوََىَا َح ٔ ْ
دمحم نب العء ،انب ایب زاید ،زدی انب ةحب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اکی دفتس ،اوباعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک دیعس نب
ض
ااعلصےناوبومٰیسارعشیافرذحہفینبامیسؿےسوپاھچہکدیعارطفلافردیعاال جیںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطح
ریبکتےتہکےھت؟اوبومٰیسےناہکہک(رہرتعکںیم)اچرریبکتںیےتہکےھت،امنزانجزہیکامدنن اوبذحہفیےناہکاوبومٰیسےنحیحص اہک
اوب ومٰیس ےن شمدی اہک بج ںیم رصبہ فاولں رپ احمک انبای ایگ وت ںیم فاہں یھب اینت یہ ریبکتںی اتہک اھت اوباعہشئ ےن اہک ہک (اس وسا ؽ ف
وجابےکومعقرپ)دیعسنبااعلصےکاسھتوموجداھت
رافی  :دمحمنبالعء،انبایبزاید،زدیانبةحب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنییکامنزںیموکؿیسوسرںیتزپیھاجںیئ

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعنییکامنزںیموکؿیسوسرںیتزپیھاجںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1142

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ؿنزہ بً سٌيسً ،بيس اہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ َٕ ًِ ًَ ٝؿ ِن َز َة بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ا ِل َنازٔن ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ ََ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ
اٌ َي ِرقَ ُ بٔطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّى اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّ
اب َسأ َ َل ََبَا َواٗ ٔ ٕس َّ
اٌ َي ِرقَ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ک
ل
ا
ٗ
َّٔط
ٔ
ل
ا
و
ى
ه
ؿ
ی
ف
ه
ل
ک
َا
ذ
ا
م
ی
ث
ي
الل
اْلِ
َّ
َ
ٔ
َ
ِ
ٔ
ا ِل َد َّل ٔ
َ
َ
َ
ٔ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ

رقآ ٌٔ ا ِل َنحٔي ٔس َوا ِٗت َ َربَ ِت َّ
الشا ًَ ُة َوا ِنظَ َّ ٙا ِل َ٘ َنزُ
ٓ ٔيض ٔ َنا َ ٚوا ِل ُ ِ

یبنعق ،امکل،رمضہنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرمعنباطخبریضاہللہنع ےن
ض
اوبفادق،یثیےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدیعاال جیافردیعارطفلںیموکؿیسوسرںیتزپےتھےھت؟اوھنںےناہک
لْ
نْ ل
اق َ ِْ
ئال َّسایَ ُس َفا َش َّقا ْ َقم َ ُررزپےتھےھت
ؼ َفال ْ ُق ْررآ ِؿا مَخ ِب ِدافر ْ َ َر
رافی  :یبنعق،امکل،رمضہنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےننسےکےیلولوگںاکےھٹیبرانہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ہبطخےننسےکےیلولوگںاکےھٹیبرانہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1143

راوی  :محنس بً ػباح ،بزارٓ ،ـل بً موسی ،ابً جزیخً ،لاء ،حرضت ًبساہلل بً سائب رضی اہلل ًيہ

وسی ِّ
الشي َيان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
َّ
ٔيس َٓ َل َّنا َٗ َضی الؼَّ ََل َة َٗا َل إٔىَّا ى َ ِد ُل ُب ٓ ََن ًِ ََ َح َّب ََ ٌِ
الشائ ٔٔب َٗا َل َطض ٔ ِس ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلٌ َ

یَ ِحل ٔ َص ل ٔ ِلد ُِل َبةٔ َٓل َِي ِحل ٔ ِص َو َم ًِ ََ َح َّب ََ ٌِ یَ ِذ َص َب َٓل َِي ِذ َص ِب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ُم ِز َس ْل ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

دمحمنبابصح،زبار،لضفنبومیس ،انبرججی،اطعء،رضحتدبعاہللنباس بریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمروسؽیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیع ںیم آای بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایمہ ہبطخ زپ۔ںی ےگ سج اک ہبطخ ےننس وک دؽ اچےہ فہ ھٹیب اجےئ افر وج اجان اچےہ فہ الچ اجےئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی
رملسےہ
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،لضفنبومیس،انبرججی،اطعء،رضحتدبعاہللنباس ب ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعاگہیکآدمفرتفےکےیلاگلاگلراےتساایتخررکان
ابب  :امنزاکایبؿ
دیعاگہیکآدمفرتفےکےیلاگلاگلراےتساایتخررکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1144

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
آخ
ط ٕی ٙث ُ َّه َر َج ٍَ فٔی َ ٔ
ََ َخ َذ َی ِو َو ا ِلٌٔي ٔس فٔی َ ٔ
ط ٕیَ َ ٙ
دبعاہللنبہملسم،رضحتانبرمع ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسدیعاگہاجےنےکےیلاکیراےتس
وکافراسےسفایسپےکےئلدفرسےوکاایتخررفامےتےھت
رافی  :دبعاہللنبہملسم،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاامؾیسکذعریکانبءرپدیعےکدؿامنزہنزپاھےکسوتدفرسےدؿزپاھےئ
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگاامؾیسکذعریکانبءرپدیعےکدؿامنزہنزپاھےکسوتدفرسےدؿزپاھےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1145

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،جٌف ،بً ابی وحظيہ ،ابوًنیر

اب َر ُسو ٔل
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ف بِ ًٔ ََبٔی َو ِح ٔظ َّي َة ًَ ًِ ََبٔی ًُ َنی ِر ٔبِ ًٔ ََى َ ٕص ًَ ًِ ًُ ُنو َم ٕة َلطُ ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ

وٌ ََى َّ ُض ِه َرََ ِوا ا ِلض ٔ ََل َل بٔاْلِ َ ِم ٔص َٓأ َ َم َزص ُِه
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ َر ِّ ٛبا َجاؤُا إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِظ َض ُس َ
َِّطوا َوإٔذَا ََ ِػ َب ُحوا ََ ٌِ َي ِِ ُسوا إلٔ َی ُم َؼ ََّلص ُِه
ََ ٌِ ُئ ٔ ُ
صفحنبرمع،ہبعش ،رفعج ،نبایبفذشبہ،اوبریمع ےناےنپاچچؤںےسانسوجہکااحصبروسؽںیمےسےھتہکدوسارروسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر اہشدت دی ہک مہ ےن اچدن داھکی اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (اؿ یک
اہشدتمیلسترکےک)ولوگںوکمکحدایہکرفزہااطفررکںیلافرلکحبصوکدیعاگہےنلچےکےیلایتروہاجںیئ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،رفعج،نبایبفذشبہ،اوبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگاامؾیسکذعریکانبءرپدیعےکدؿامنزہنزپاھےکسوتدفرسےدؿزپاھےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1146

راوی  :حنزہ ،بً نؼیر ،ابً ابی مزیه ،ابزاہيه بً سویس ،اىيص بً ابی یحٌی  ،اسح ٙبً ساله ،ىوٓل ،بً ًسی ،برک بً
مبْش انؼاری رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا َح ِنزَةُ بِ ًُ نُ َؼیِر ٕ َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ََبٔی َم ِز َی َه َح َّسث َ َيا إٔبِ َزاص ٔي ُه بِ ًُ ُس َویِ ٕس ََ ِخب َ َرنٔی َُى َ ِي ُص بِ ًُ ََبٔی َی ِحٌَی ََ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َسال ٔ ٕه
َم ِول َی ى َ ِو َٓ ٔل بِ ًٔ ًَس ٓ ٕ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
رک بِ ًُ ُم َب ِّ ٕ
ْش اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا َل ُِ ٛي ُت ََُِ ُسو َم ٍَ ََ ِػ َح ٔ
ٔی ََ ِخب َ َرنٔی بَ ِ ُ
اٌ َحًَّی ىَأتِ َٔی ا ِل ُن َؼلَّی َٓيُ َؼل َِّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َّٔط َویَ ِو َو اْلِ َ ِؿ َهی َٓ َي ِشلُ ُ
ک بَ ِل ًَ بَ ِل َح َ
إلٔ َی ا ِل ُن َؼلَّی َی ِو َو ا ِلٔ ِ ٔ
اٌ إلٔ َی ب ُ ُيوت ٔ َيا
َو َس َّل َه ث ُ َّه ى َ ِز ٔج ٍَ ٔم ًِ بَ ِل ًٔ بَ ِل َح َ
زمحہ،نبریصن،انبایبرممی،اربامیہنبوسدی،اسیننبایبییحی،ااحسؼنباس م،ونلف،نبددی،رکبنبرشبمااصنریریضاہللاعتیل
ہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ااحصب روسؽ ےکاسھتدیع ےکدؿ حبص ےک فتقدیعاگہ اجات مہنطب احطب ےس وہرک اجےت مہ روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپےتھافررھپنطباحطبےسوہرکیہاےنپرھگفںوکفاسپآاجےت
رافی  :زمحہ،نبریصن،انبایبرممی،اربامیہنبوسدی،اسیننبایبییحی،اقحسنباس م،ونلف،نبددی،رکبنبرشبمااصنریریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعیکامنزےسےلہپایاسےکدعبوکیئلفنامنزںیہنےہ

ابب  :امنزاکایبؿ
دیعیکامنزےسےلہپایاسےکدعبوکیئلفنامنزںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1147

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،سی بً ثابت ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

خ َد َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی ًَس ُّٔی بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ َّبا ٕ
ض َٗا َل َ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو ٓ َِّٔطٕ ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ل َِه ي َُؼلِّ َٗ ِب َل ُض َنا َو ََل َب ٌِ َسص َُنا ث ُ َّه ََتَی ال ِّي َشا َئ َو َم ٌَ ُط ب ٔ ََل ْل َٓأ َ َم َزصًَُّ
خ َػ َضا َو ٔس َدابَ َضا
بٔالؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َح ٌَل َِت ا ِل َن ِزََةُ تُلِقٔی ُ ِ
صفح نب رمع ،ہبعش ،ددی نب اثتب ،دیعس نب ،ریب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسدیعارطفلےکدؿامنزدیعےکےیلےلکنسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفاہںچنہپرکدفرںیتعکزپ۔ںیہناسےسےلہپوکیئ
لفنامنززپیھافرہناس ےک دعبرھپآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسوعروتںیکرطػ رشتفیالےئآپ یلصاہلل ہیلع فآہلفملسےک
اسھترضحتالبؽ یھبےھتسپآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنوعروتں وکدصہق اک مکحرفامای (ہیمکحنسرک) یسکوعرتےناینپ
اکؿیکابایلںشیپںیکافریسکےنےلگاکاہر
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ددینباثتب،دیعسنب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرشےکدؿدیعیکامنزدجسمںیمزپیھاجیتکسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ابرشےکدؿدیعیکامنزدجسمںیمزپیھاجیتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1148

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس ،ربيٍ بً سلامیًٌ ،بساہلل بً یوسٕ ،وليس بً مشله ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ٕ َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ح و َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ یُو ُس َ
رقؤیِّی َن َو َس َّنا ُظ ال َّزبٔي ٍُ فٔی َحسٔیثٔطٔ ً َٔيسی بِ ًَ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی بِ ًٔ ََبٔی َ َِف َو َة َسنٔ ٍَ ََبَا َی ِحٌَی ًُب َ ِي َس
ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ َ

َّط فٔی یَ ِوو ٔ ً ٔي ٕس ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل َة ا ِلٌٔي ٔس فٔی
اہللٔ الت َّ ِي ٔ َّ
ِم یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََىَّطُ ََ َػابَ ُض ِه َم َ ْ

فيٌ َٔضا
اب َػ ََلة ٔ ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
ئ َو َا ِ ٔ
ا ِل َن ِشحٔ ٔس ُج َّنا َُ ََبِ َو ٔ
اشہؾ نب امعر ،فدیل ،ر عیب نب امیلسؿ ،دبعاہلل نب ویفس ،فدیل نب ملسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
رمہبتدیعےکدؿابرشوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندیعیکامنز(اجبےئدیعاگہےک)دجسمںیمزپاھیئ
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیل،رعیبنبامیلسؿ،دبعاہللنبویفس،فدیلنبملسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولصةااقستسءےکااکحؾ
ابب  :امنزاکایبؿ
ولصةااقستسءےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1149

راوی  :احنس بً محنس بً ثابتً ،بسالززا ،ٚمٌنزً ،باز بً تنيه ،حرضت ًبساہلل بً زیس بً ًاػه رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ َتنٔ ٕيه ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ََ ٌَّ
َّ
رقائَةٔ ٓ ٔيض ٔ َنا َو َح َّو َل رٔ َزائَطُ َو َر َٓ ٍَ
خ َد بٔال َّيا ٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ َ
ض ل ٔ َي ِش َت ِشق ٔ َی ٓ ََؼلی بٔض ٔ ِه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َج َض َز بٔا ِل ٔ َ

یَ َسیِطٔ ٓ ََس ًَا َوا ِس َت ِش َقی َوا ِس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة

ادمحنبدمحمنباثتب،دبعارلزاؼ،رمعم،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدینباعمصریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبت
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرش یک داع رکےن یک رغض ےس ولوگں وک ےل رک یتسب ےس ابرہ ےلکن سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنولوگں وکدفرتعکامنز زپاھیئافراس ںیمرہجارقات یک افراچدروک اٹلپافرداع ےک ےیلاہھتااھٹےئافرہلبقرخ وہرکابرش یک
داعیک
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،دبعارلزاؼ،رمعم،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدینباعمصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ولصةااقستسءےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1150

راوی  :ابً ْسح ،ابً ابی ذئب ،یوىص ،ابً طہابً ،باز بً تبشه

اب َٗا َل
الرس ٔح َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ َویُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ
اٌ ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
ََ ِخب َ َرنٔی ًَبَّازُ بِ ًُ َتنٔ ٕيه ا ِل َنازٔن ٔ ُّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًَ َّن ُط َوک َ َ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َ َ
اس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو ّما َي ِش َت ِشقٔی َٓ َح َّو َل إلٔ َی ال َّيا ٔ
ض هَ ِض َز ُظ یَ ِسًُو اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َو ِ

ُ َّ
َ
الرسحٔ یُزٔی ُس ا ِل َح ِض َز
رقََٓ ٔيض ٔ َنا َزا َز ابِ ًُ َّ ِ
َو َح َّو َل رٔ َزائ َ ُط ث َّه َػلی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗا َل ابِ ًُ َبٔی ذٔئِبٕ َو َ َ

انب رسح ،انب ایب ذ ب ،ویسن ،انب اہشب ،ابعد نب مسبت ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ اچچ (دبع اہلل نب زدی) ےس انس وج ہک
ااحصب روسؽ ںیم ےس ےھت ہک اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآ ہل فملس ابرش یک داع رکےن ےک ےیل (دیعاگہ یک رطػ) ےلکن افر
ولوگںیکرطػھٹیپرکےکداعرکےترےہ امیلسؿنبداؤدیکرفاتیہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلبقیکرطػرخ
ایک افر اینپ اچدر وک اٹلپ رھپ دف رںیتعک زپ۔ںی انب ایب ذ ب ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں
روتعکںںیمرقات یک انبرسحےنہیرصاتحیکہکرقات رہجایک
رافی  :انبرسح،انبایبذ ب،ویسن،انباہشب،ابعدنبمسبت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ولصةااقستسءےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1151

راوی  :محنس بً ًوًٖ ،نزو بً حارثً ،بساہلل بً ساله ،زبيسی ،محنس بً مشله

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِو ٕ
اب ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث َي ٌِىٔی ا ِلحٔ ِن ٔص َّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ الزُّبَ ِيس ِّٔی ًَ ًِ
رقَِ ُت فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ٖ َٗا َل َ َ
ِرس
َک الؼَّ ََل َة َٗا َل َو َح َّو َل رٔ َزائ َ ُط َٓ َح ٌَ َل ً َٔلا َٓ ُط اْلِ َیِ َن ًَ ًَل َی ًَاأ٘ٔطٔ اْلِ َي َ ٔ
ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔل َِه َی ِذ ُ ِ

ِرس ًَل َی ًَاأ٘ٔطٔ اْلِ َیِ َن ًٔ ث ُ َّه َز ًَا اہللَ ًَزَّ َو َج َّل
َو َج ٌَ َل ً َٔلا َٓطُ اْلِ َي َ َ

دمحمنبوعػ،رمعفنباحرث،دبعاہللنباس م،زدیبی،دمحمنبملسمےناینپدنسےکاسھتیہیدحثیذرکیکےہرگماسےنامنزاک
ذرکںیہنےہافراسںیمہی ےہہکآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےناینپ اچدریٹلپوت اساکداانہانکرہاےنپابںیئ دنکےھ رپڈاؽایلافر
ابایںانکرہداےنہدنکےھرپ اسےکدعباہللاعتیلےسداعیک
رافی  :دمحمنبوعػ،رمعفنباحرث،دبعاہللنباس م،زدیبی،دمحمنبملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ولصةااقستسءےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1152

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيسً ،بسالٌزیزً ،نار بً ُزیہ ًباز بً تنيه ،حرضت ًبساہلل بً زیس

اس َت ِش َقی
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ َُزٔیَّ َة ًَ ًِ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ َتنٔ ٕيه ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َزیِ ٕس َٗا َل ِ
يؼ ْة َلطُ َس ِو َزا ُئ َٓأ َ َرا َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ َیأ ِ ُخ َذ بٔأ َ ِس َٔل ٔ َضا
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ًَل َِيطٔ َخنٔ َ
ٓ ََي ِح ٌَ َل ُط ََ ًِ ََل َصا َٓ َل َّنا ََ ُ٘ل َِت َٗل ََب َضا ًَل َی ًَاأ٘ٔطٔ
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی ،امعر نب زغہی ابعد نب میمت ،رضحت دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
ابرشےک ےیلداعیکاساحؽںیمہکآپےناچاہہکاچدروکےچینےسڑکرکاٹلںیلرگمااسیرکاندوشاروہاوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناےساےنپاکدنوھںرپٹلپایل(ینعیاچدراکداانہانکرہابںیئدنکےھرپافرابایںانکرہداںیئدنکےھرپ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،امعرنبزغہیابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ولصةااقستسءےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1153

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،سلامیٌ ،یحٌی  ،ابی برکبً محنسً ،باز بً تنيه ،حرضت ًبساہلل بً زیسرضی اہلل ًيہ

رک بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ َتنٔ ٕيه ََ ٌَّ ًَ ِب َس
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسث َ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی بَ ِ ٔ
اس َت ِ٘ َب َل
خ َد إلٔ َی ا ِل ُن َؼلَّی َي ِش َت ِشقٔی َوََى َّ ُط َل َّنا ََ َرا َز ََ ٌِ َی ِسًُ َو ِ
اہللٔ بِ ًَ َزیِ ٕس ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ َ

ا ِل٘ ٔ ِب َل َة ث ُ َّه َح َّو َل رٔ َزائَطُ

دبع اہلل نب ہملسم ،امیلسؿ ،ییحی ،ایب رکبنب دمحم ،ابعد نب میمت ،رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ااقستسء زپےنھ ےک ےیل دیع اگہ رشتفی ےل ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع
امےنگناکارادہایکوتہلبقےکرطػرخایکاسےکدعباچدروکاٹلپ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امیلسؿ،ییحی،ایبرکبنبدمحم،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ولصةااقستسءےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1154

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،بساہلل بً ابی برکً ،باز بً تنيه ،حرضت ًبساہلل بً زیسرضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی بَ ِرکٕ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًَبَّا َز بِ ًَ َتنٔ ٕيه َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َزیِ ٕس ا ِل َنازٔن ٔ َّی
اس َت ِ٘ َب َل ا ِل٘ ٔ ِب َل َة
َاس َت ِش َقی َو َح َّو َل رٔ َزائ َ ُط ح ٔی َن ِ
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی ا ِل ُن َؼلَّی ٓ ِ
َي ُ٘و ُل َ َ
یبنعق،امکل،دبعاہللنبایبرکب،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
دیعاگہےئگسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنابرشیکداعیکافراچدریٹلپبجہلبقیکرطػرخایک
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبایبرکب،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ولصةااقستسءےکااکحؾ

جلس  :جلس اول

حسیث 1155

راوی  :نٔيلیً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،حاته بً اسنٌيل ،ہظاو بً اسحا ٚبً ًبساہلل بً ٛياىہ

َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َو ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ى َ ِح َو ُظ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
ض ََ ِسأَلُ ُط
اٌ ََ ٔمی َر ا ِل َنسٔی َي ٔة إلٔ َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َ ٔ ٛياى َ َة َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی َٗا َل ََ ِر َس َلىٔی ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ًُت ِ َب َة َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ ابِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة َوک َ َ
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُمت ََب ِّذ َّل
ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َل َ َ
َّ
َّ َ
َفقَی ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا َول َِه یَ ِد ُل ِب ُخ َل َبِ ُٜه َص ٔذظ ٔ َو َل ًِٔ ٜل َِه َیزَ ِل فٔی
ُم َت َوا ٔؿ ٌّا ُم َت َ ِّ
رض ًّا َحًی َتَی ا ِل ُن َؼلی َزا َز ًُ ِث َنا ٌُ َ َ
اب ابِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة
الس ًَا ٔ
ُّ
رض َٔ َوال َّتِٜبٔیر ٔث ُ َّه َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ََ ٛنا ي َُؼل ِّی فٔی ا ِلٌٔي ٔس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ِاْل ٔ ِخ َبا ُر لٔل ُّئ َِيل ٔ ِّی َوالؼَّ َو ُ
ئ َوال َّت َ ُّ
نف
بلی،امثعؿنبایبہبیش،احمتنباامسلیع،اشہؾنبااحسؼنبدبعاہللنبانکہنےناےنپفادل(ااحسؼنبدبعاہلل)ےسرفاتیایکےہ
ہکھجموکفدیلنبہبتعےن(س وک امثعؿےنفدیلنبہبقعاہکےہ)وجدمہنیےکاریمےھترضحتانبابعسےکاپسیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس یک ولصة ااقستسء ےک قلعتم وپےنھچ ےک ےیل اجیھب انب ابعس ےن رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومعمیل ابلس ںیم اعزجی
فزاریےکاسھتےلکناہیںکت ہکآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسدیعاگہ ںیمرشتفیالےئ افر ربنم رپرشتفی رفام وہےئ افر ےسیج مت
ہبطخزپےتھوہااسیہبطخںیہنزپاھہکلبداعرگہیفزاریافرریبکتںیموغشمؽرےہرھپدفرںیتعکزپ۔ںیےسیجدیعںیمزپیھاجیتںیہ

نف
اوبداؤدےتہکںیہہکہیاافلظ بلیےکںیہافرحیحصانبہبتعےہ
نف
رافی  :بلی،امثعؿنبایبہبیش،احمتنبالیعمس،اشہؾنبااحسؼنبدبعاہللنبانکہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1156

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،حيوةً ،نزو بً مالک ،ابً ہاز ،محنس بً ابزاہيهً ،نیر ،ابواللحه ٛے آزاز َکزہ َُلو
حرضت ًنیرہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َح ِي َو َة َوًُ َن َز بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ
ًُ َنیِر ٕ َم ِول َی بَىٔی آبٔی َّ
ئ َٗائ ّٔنا
رقی ّبا ٔم ًِ الزَّ ِو َرا ٔ
الل ِح ٔه ََى َّ ُط َرََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِش َت ِشقٔی ً ٔ ِي َس ََ ِح َحارٔ الزَّیِتٔ َ ٔ
َی ِس ًُو َي ِش َت ِشقٔی َرآ ٔ ٌّا َی َسیِطٔ ٗ ٔ َب َل َو ِجضٔطٔ ََل یُ َحاو ٔ ُز بٔض ٔ َنا َرَِ َس ُط

دمحم نبہملس ،انب فبہ ،ویحة،رمعف نب امکل ،انباہد ،دمحم نب اربامیہ ،ریمع ،اوبامحلل ےکآزادرکدہ الغؾ رضحت ریمعہ ریض اہلل ہنع
ےس رفاتیےہہکاوھنںےن یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوک زفراءےکرقبیاقمؾااجحراسلتیےکاپسڑھکےوہرکابرشےک ےیل
داعرکےتداھکیاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھترسےسافےچنہنےھت
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویحة،رمعفنبامکل،انباہد ،دمحمنباربامیہ،ریمع،اوبامحللےکآزادرکدہالغؾرضحتریمعہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1157

راوی  :ابً ابی خلٕ ،محنس بً ًبيس ،مشٌز ،یزیس٘ٓ ،یر ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

یس ا ِل َٔ٘ٔیر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا َل ََ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا ٔم ِش ٌَ ْز ًَ ًِ َیز ٔ َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَ َواكٔی َٓ َ٘ا َل َّ
الل ُض َّه ا ِس٘ ٔ َيا ُ َِي ّثا ُمِٔي ّثا َمزٔیئّا َمزٔي ٌّا ىَآ ٔ ٌّا َُی ِ َر َؿ ٓ ٕ
ار ًَا ٔج َّل َُی ِ َر آ ٔج ٕل َٗا َل َٓأَك ِ َب َ٘ ِت
ًَل َِيض ٔ ِه َّ
الش َنا ُئ
انب ایب فلخ ،دمحم نب دیبع ،رعسم ،سیدی ،ریقف ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک (ابرش ہن وہےن ےک ببس)
لل َّ
ھ
ُ
ولگ رفےت ےتٹیپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا َّم ا ْصقِ َبا ی َْئبا مُ ِعئبا رَمِب رَمِت

آجرضحتاجربرفامےتںیہہکہیےتہکیہاؿرپابدؽاھچایگ
ع َص ّ ٍر ََ ِخ َ ْ َر
َا ِف َ ْ َر
ع ِ ٍ

رافی  :انبایبفلخ،دمحمنبدیبع،رعسم،سیدی،ریقف،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1158

راوی  :نْص بً ًلی ،یزیس بً زریٍ ،سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

اٌ َلَ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرىَا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
اٌ َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ َحًَّی یُ َزی بَ َي ُ
اق إٔب ٔ َل ِيطٔ
ئ إ ٔ ََّل فٔی ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
الس ًَا ٔ
ئ َٓإٔى َّ ُط ک َ َ
َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ فٔی َط ِي ٕئ ٔم ًِ ُّ
رصن نب یلع ،سیدی نب زرعی ،دیعس  ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک داع ںیم
اہوھتں وک اس دقر افاچنہن ااھٹےت ےھت سج دقر ہک داع ااقستسء ںیم سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس داع ںیم اس دقر افاچن اہھت
ااھٹےتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکولغبںیکدیفسیداھکیئدےنییتگل
رافی  :رصننبیلع،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1159

راوی  :حشً بً محنسًٔ ،اٌ ،حناز ،ثابت ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

فان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا ثَاب ٔ ْت ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزَّ ًِ َ َ
اٌ َي ِش َت ِشقٔی َص ََ ٜذا َي ٌِىٔی َو َم َّس َی َسیِطٔ َو َج ٌَ َل ب ُ ُلوى َ ُض َنا ٔم َّنا یَلٔی اْلِ َ ِر َق َحًَّی َرََیِ ُت بَ َي َ
اق إٔب ٔ َل ِيطٔ
کَ َ

نسحنبدمحم،افعؿ،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسااقستسءںیماسرطحداع
امےتگنےھتہکدفونںاہھتالیھپےتاؿ یکتشپافرپرےتھکافریلیھتہزنیمکیػررػرےتھکاہیںکتہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکولغبںیکدیفسیدیھکیےہ
رافی  :نسحنبدمحم،افعؿ،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1160

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌبہً ،بسربہ بً سٌيس ،حرضت محنس بً ابزاہيه

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس َربِّطٔ بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ََ ِخب َ َرنٔی َم ًِ َرََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِس ًُو ً ٔ ِي َس ََ ِح َحارٔ الزَّیِتٔ بَاس ّٔلا َِ َّٔ ٛيطٔ

ملسم نب ارب امیہ ،ہبعش ،دبعرہب نب دیعس ،رضحت دمحم نب اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اکی اےسی صخش ےن ایبؿ ایک ےہ سج
ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیےہہکآپاجحراسلتیےکاپسدفونںاہھتالیھپرکداعرکرےہےھت(ینعیداعااقستسء)
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،دبعرہبنبدیعس،رضحتدمحمنباربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1161

راوی  :ہاروٌ بً سٌيس ،خالس بً ىزارٗ ،اسه بً مبرور ،یوىص ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ارو ٌُ بِ ًُ َسٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ىٔزَارٕ َح َّسثَىٔی ا ِل َ٘ا ٔس ُه بِ ًُ َمبِرُو ٕر ًَ ًِ یُوى ُ َص ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َّط َٓأ َ َم َز بٔنٔ ِيبَر ٕٓ َُو ٔؿ ٍَ
اض إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُٗ ُح َون ا ِل َن َ ٔ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت َطکَا ال َّي ُ
َِخ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح ٔی َن بَ َسا َحا ٔج ُب
ِخ ُج َ
َل ُط فٔی ا ِل ُن َؼلَّی َو َو ًَ َس ال َّي َ
اض یَ ِو ّما َی ِ ُ
وٌ ٓ ٔيطٔ َٗال َِت ًَائٔظَ ُة ٓ َ َ
َّ
الظ ِن ٔص َٓ َ٘ ٌَ َس ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َٓ َٜب َّ َر َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َحنٔ َس اہللَ ًَزَّ َو َج َّل ث ُ َّه َٗا َل إ ٔىَِّ ُٜه َطِ َٜوتُ ِه َج ِس َب ز ٔ َیارٔ ُِ ٛه

يب َلِ ُٜه ث ُ َّه َٗا َل ا ِل َح ِن ُس
استٔ ِئ َد َار ا ِل َن َ ٔ
َّط ًَ ًِ إٔبَّا ٌٔ َز َماىٔطٔ ًَ ِيِ ُٜه َو َٗ ِس ََ َم َز ُِ ٛه اہللُ ًَزَّ َو َج َّل ََ ٌِ َت ِس ًُو ُظ َو َو ًَ َس ُِ ٛه ََ ٌِ َي ِش َتحٔ َ
َو ِ

ل َما یُزٔی ُس َّ
ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔی َن ال َّز ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه َمل ٔ ٔک َی ِوو ٔ ِّ
الل ُض َّه ََى ِ َت اہللُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ََى ِ َت ا ِل َِىٔ ُّی َوى َ ِح ًُ
الس ٔ
یً َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َئ ٌَِ ُ
رقا ُئ ََىِز ٔ ِل ًَ َل ِي َيا ا ِل َِ ِي َث َوا ِج ٌَ ِل َما ََىِزَ ِل َت َل َيا ُٗ َّو ّة َوبَ ََلُّا إلٔ َی ح ٔی ٕن ث ُ َّه َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ َٓل َِه َیزَ ِل فٔی ال َّز ِٓ ٍٔ َحًَّی بَ َسا بَ َي ُ
اق
ا ِل ُٔ َ َ
ض وىَزَل َٓؼلَّی َر َِ ٌٛتی ِ ٔن َٓأ َ ِنظَ أ َ
إٔب ٔ َل ِيطٔ ث ُ َّه َح َّو َل إلٔ َی ال َّيا ٔ
ض هَ ِض َز ُظ َو َٗل ََب ََ ِو َح َّو َل رٔ َزائ َ ُط َوص َُو َرآ ٔ ٍْ یَ َسیِطٔ ث ُ َّه ََٗ َِب َل ًَل َی ال َّيا ٔ َ َ َ
َ
َّ
َّط ِت بٔإٔذِ ٌٔ اہللٔ َٓ َل ِه َیأ ِ ٔ
ْس ًَ َت ُض ِه إلٔ َی ا ِلًِّٔ ٜ
ت َم ِشحٔ َس ُظ َحًی َسال َِت ُّ
الش ُيو ُل َٓ َل َّنا َرََی ُ ِ
َف ًَ َس ِت َوبَ َز َٗ ِت ث ُ َّه ََ ِم َ َ
اہللُ َس َحابَ ّة َ َ
ک َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َحًَّی بَ َس ِت ى َ َوا ٔج ُذ ُظ َٓ َ٘ا َل ََ ِط َض ُس ََ ٌَّ اہللَ ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز َوََنِّی ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسولُ ُط َٗا َل ََبُو
َؿ ٔح َ
رقؤ ٌَُ َمل ٔ ٔک یَ ِوو ٔ ِّ
یً َوإ ٔ ٌَّ َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث حُ َّح ْة َل ُض ِه
الس ٔ
یب إ ٔ ِس َيازُ ُظ َجي ِّْس ََصِ ُ
َزا ُوز َو َص َذا َح ٔسیثْ َ ٔ
َغ ْ
ل ا ِل َنسٔی َي ٔة َي ِ َ
اہرفؿ نب دیعس ،اخدل نب زنار ،اقمس نب ربمفر ،ویسن ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن
وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اپین ہن ربےنس یک اکشتی یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنم رےنھک اک مکح ایک انچہچن دیعاگہ ںیم
ربنمرھک دای ایگافراکیدؿ رقمررک ےکولوگںےساس دؿےنلکنوکرفامای رضحتاعہشئ ریضاہلل اہنع رفامیتںیہ ہک رقمرہ دؿ ںیم
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقےلکنبجآاتفباکافرپاکانکرہلکنآایافرربنمرپرشتفیرفاموہےئریبکتیہکافرقحاعتیلیک
دمحفانثیکرھپرفامایمتےن کشخاسیل افرفتق رپابرش ہنوہےنیکاکشتییکاحالہکن اہللاعتیلےنمتوک(اےسیومعقرپ)داعاک مکحدای
لَ
ِ
م
ئ
ےہ افر داع وبقؽ رکےن اک فددہ یھب رفامای ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی زپاھ الْج
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ب َْ
م
ِ
ر
لِل
ِ
ّ
د
تح َ ِ ِ
ْح ارلّ ِ
ْ
اْل َن ارلّ ِ
ُ
َ ِّ
ِناخلینعیبسرعتفیاہللےکےیلوجاسریاکانئتاکربےہوکیئوبعمدربقحںیہنفہوجاچاتہےہرکاتےہاےاہللوتیہ
َ ْ وی ِؾادلّ ِ
 یا ےہ ریتے وساء وکیئ وبعمد ربقح ںیہن وت ےب اینز ےہ افر مہ بس ریتے اتحمج ںیہ مہ رپ ابرش رباس افر وج ابرش وت رباسےئ اس
ےسںیمہوقتدےافردمتدرازکتافدئہاطعرفام اےکسدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعےکےیلاہھتااھٹےئاہیںکت
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولغبں یک دیفسی ںیمہ ک ر آےن یگل رھپ ولوگں یک رطػ تشپ یک افر اینپ اچدر وک اٹل ایل اس
فتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہھتااھٹےئوہےئےھتاسےکدعبولوگںیکرطػوتمہجوہےئافرربنمےسےچینارترکدفرتعک
امنز ادا رفامیئ رھپ اہلل اعتیل ےن اکی ابدؽ اجیھب وج رگےنج افر ڑکےنک اگل افر مکحب  یا ابرش یھب ربےنس یگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دیعاگہ ےس دجسم کتفاسپ یھب ہن آےئ ےھت ہک انےل ہہب ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بجولوگں وک ابرش ےس اچبؤ رکےت
اھبےتگ وہےئ داھکی وت  یسن آیئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک کحلباں لھک ںیئگ افر رفامای ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل
اعتیلرہزیچرپوپریوپریدقرتراتھکےہافرںیماساکدنبہافرروسؽوہںاوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیرغبیےہافراسیکدنس
ِنزپےتھںیہہیدحثیاؿےکےیلتجحےہ
دمعہےہافرالہدمہنی َ ِ ِ
ِ َ ْ وی ِؾادلّ ِ
رافی  :اہرفؿنبدیعس،اخدلنبزنار،اقمسنبربمفر،ویسن،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1162

راوی  :مشسز ،حناز بً زیسً ،بسالٌزیز بً ػہيب ،اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َویُوى َُص بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ
اب ََصِ َل ا ِل َنسٔی َي ٔة َٗ ِح ْم ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓب َ ِي َي َنا صُ َو َی ِد ُلب ُ َيا یَ ِو َو ُج ُن ٌَ ٕة إٔذِ َٗ َاو
ََى َ ٕص َٗا َل ََ َػ َ

َک َّ
الظا ُئ َٓا ِز َُ اہللَ ََ ٌِ َي ِش٘ ٔ َي َيا ٓ ََن َّس یَ َسیِطٔ َو َز ًَا َٗا َل ََى َ ْص َوإ ٔ ٌَّ َّ
الش َنا َئ
ِرکا َُ َصل َ
َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َصل َ
َک ال ُ َ
ِخ ِج َيا ىَد ُ
ٔیح ث ُ َّه ََ ِنظَ أ َ ِت َس َحابَ ّة ث ُ َّه ا ِج َت َن ٌَ ِت ث ُ َّه ََ ِر َسل َِت َّ
ُوق ا ِل َنا َئ َحًَّی
ل الزُّ َجا َجةٔ ٓ ََضا َج ِت ر ْ
َلنٔ ِث ُ
الش َنا ُئ ًَزَال ٔ َي َضا َٓ َ َ
وت
ل ََ ِو َُیِرُ ُظ َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َت َض َّس َم ِت ا ِلب ُ ُي ُ
خی َٓ َ٘ َاو إٔل َِيطٔ ذَل ٔ َ
ک ال َّز ُج ُ
ََ َت ِي َيا َم َيازٔ َل َيا َٓل َِه َیزَ ِل ا ِل َن َ ُ
َّط إلٔ َی ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة اْلِ ُ ِ َ

َٓا ِز َُ اہللَ ََ ٌِ یَ ِحب ٔ َشطُ َٓت ََب َّش َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َٗا َل َح َوا َل ِي َيا َو ََل ًَ َل ِي َيا َٓ َيوَ ِز ُت إلٔ َی َّ
اب یَ َت َؼ َّس َُ
الش َح ٔ
َح ِو َل ا ِل َنسٔی َي ٔة َٛأَى َّ ُط إٔکِلٔي ْل
دسمد،امحدنبزدی،دبعازعلسینببیہص،اسننب امؽ ےسرفاتی ےہہکاکی رمہبتالہدمہنی روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس
ےکزامہنںیمطحقںیمالتبموہےئایسزامہنںیماکیہعمجوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخدےرےہےھتاےنتںیماکیصخشڑھکا
وہا افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑے رم ےئگ رکبایں رم ںیئگ ذہلا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع رفامےیئ ہک اہلل
اعتیل مہ رپ ابرش رباسےئ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ااھٹ رک داع یک رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک آامسؿ
آہنیئ یک رطحاصػاھت اےنت ںیموہا یل افرابدؽ اکاکی ڑکٹاومنداروہا رھپلیھپ ایگافراسےک دعب وتآامسؿ ےن اانپداہہنوھکؽدای
مہ امنز زپھ رکےلکن وت اےنپ رھگفںکت ابرش ںیم ےتگیھب وہےئ ےئگ افر فہ ابرش اےلگ ہعمج کت لسلسم وہیت ریہ رھپفیہ صخش (ای وکیئ
دفرسا صخش) ڑھکا وہا افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! اکمانت رگ ےئگ اہلل ےس داع ےئجیک ہک ابرش رک اجےئ سپ
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رکسماےئ افر رفامایہک اے اہلل! ہی اپین امہرے آس اپس رباس مہ رپ ہن رباس رضحت اسن ریض اہلل اعتیل
ہنعرفامےتںیہہکںیمےنابدؽوکداھکیہکدمہنیرپٹھپایگوگایالیکوہایگوہ
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1163

راوی ً :يسی بً حناز ،ليث سٌيسَ ،شیک بً ًبساہلل بً ابی ىنیر ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ َح َّناز ََٕ ِخب َ َرىَا َّ
َش ٔ
یک بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ىَنٔز ٕ ًَ ًِ ََى َ ٕص ََى َّ ُط َسنٔ ٌَ ُط َي ُ٘و ُل
الل ِي ُث ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ َ ٔ
ئ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َل َّ
الل ُض َّه ا ِس٘ ٔ َيا
َف َٓ ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َسیِطٔ ب ٔ ٔح َذا ٔ
ٓ ََذ َ َ
َک ى َ ِح َو َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َٗا َل َ َ
َو َس َ
ا ٚى َ ِح َو ُظ
یسیعنبامحد،ثیلدیعس،رشکینبدبعاہللنبایبریمن،رضحتاسنریضاہللہنعےسیہیدحثیاکیدفرسیدنسےسرمفیےہ
سجںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپدفونںاہھتاےنپہنمےکاسےنمرکےکااھٹےئافررفامایاےاہلل!ںیمہاپین
المرھپیلہپدحثییکرطحایبؿایک
رافی  :یسیعنبامحد،ثیلدیعس،رشکینبدبعاہللنبایبریمن،رضحتاسنریض اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزااقستسءںیمرعفدینیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1164

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،یحٌی  ،بً سٌيسً ،نزو بً طٌيب

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َٗازٔو ٕ ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ
اٌ َي ُ٘و ُل ح و َح َّسث َ َيا َس ِض ُ
کَ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ا ِس َت ِش َقی َٗا َل َّ
ْش
اس َٔٔ ً ٙبا َز َک َوبَ َضائ َٔن َ
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل ک َ َ
الل ُض َّه ِ
ک َوا ِن ُ ِ
ک َوََوِ ٔی بَل ََس َک ا ِل َني َِّت َص َذا َلٔ ُِى َحسٔیثٔ َمال ٔ ٕک
َر ِح َن َت َ
دبعاہللنبہملسم،امکل،ییحی،نبدیعس،رمعفنببیعشرفاتیرکےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسابرشےکےیلداعرکےت
وت ویں رفامےت اے اہلل ! اپین الپ اےنپدنبفں وک افر اےنپ اجونرفں وک افر الیھپ دے اینپ رتمح افر زدنہ رک دے رمدہ رہش وک(ہی اافلظ
دحثیامکلےکںیہ)
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ییحی،نبدیعس،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوسکػاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1165

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،اسنٌيل بً ًليہ ،ابً جزیخ ،حرضت ًبيس بً ًنیر رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنیِر ََٕ ِخب َ َرنٔی َم ًِ َ ُ َػ ِّس ُٚ
ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َوهَ َي ِي ُت ََى َّ ُط یُزٔی ُس ًَائٔظَ َة َٗا َل ُٔ ٛشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص ًَل َی ًَ ِض ٔس ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ُ
ُ
ُ
ُ
ٔیسا َي ُ٘ ُوو بٔال َّيا ٔ ُ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة ثَ ََل ُث َر ٌََ ٛا ٕ
ت
ٗ ٔ َيا ّما َطس ّ
ض ث َّه َی ِز َ ٍُ ٛث َّه َي ُ٘ ُوو ث َّه َی ِز َ ٍُ ٛث َّه َي ُ٘ ُوو ث َّه َی ِز ََ َ ٍُ ٛ
َی ِز ََّ ٍُ ٛ
ئ َلت َُؼ ُّب ًَل َِيض ٔ ِه َي ُ٘و ُل
الثال ٔ َث َة ث ُ َّه َي ِش ُح ُس َحًَّی إ ٔ ٌَّ رٔ َج ّاَل یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َل ُي ِِ َشی ًَل َِيض ٔ ِه ٔم َّنا َٗ َاو بٔض ٔ ِه َحًَّی إ ٔ ٌَّ ٔس َحا َل ا ِل َنا ٔ
الظ ِن ُص ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َّ
إٔذَا َر َ ٍَ ٛاہللُ ََ ِٛبَرُ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َسنٔ ٍَ اہللُ لٔن ًِ َحنٔ َس ُظ َحًَّی َت َح َّل ِت َّ
الظ ِن َص َوا ِل َ٘ َن َز ََل َی ِي َٔ ٜشَٔا ٌٔ ل ٔ َن ِو ٔ
ت
َ
ت اہللٔ ًَزَّ َو َج َّل یُ َدو ُِّٖ بٔض ٔ َنا ً َٔبا َز ُظ َٓإٔذَا ُٔ ٛشَٔا َٓا ِٓزَ ًُوا إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ
ََ َح ٕس َو ََل ل ٔ َح َياتٔطٔ َو َل َّٔ ٜي ُض َنا آیَ َتا ٌٔ ٔم ًِ آیَا ٔ

امثعؿنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،انبرججی،رضحتدیبعنبریمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکےھجماکیایسییتسہےنربخدی
سج وک ںیم اچس اتھجمس وہںاطعء ےتہک ںیہہک ریما ایخؽ ےہ دیبع نب ریمعیک اس ےس رماد رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعیک ذات رگایم
ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت امنز ںیم ڑھکے وہےئ افر تہب وطلی ایقؾ ایک رھپ
روکعایکرھپڑھکےوہےئافررقات یکرھپروکعایکرھپڑھکےوہےئ(افررقات یک)اےکسدعبرھپروکعایکسپاسرطحآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرںیتعکزپ۔ںیینعیرہرتعکںیمنیتروکعےیکافررسیتےروکعےکدعبدجسہایکاہیںکتہکاس
وطلی ایقؾ یک فہج ےس ضعب ولوگں رپ یشغ اطری وہیئگ افر اؿ رپ اپین ےک ڈفؽڈاےنل زپے بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس روکع
َشم ِ َ ل
لِلَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُےتہک(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزیہںیم وغشمؽرےہ)
رکےتوتاہللاربکےتہکافربجروکعےسرسااھٹےتوت دا ُ
اہیںکتہک وسرجرفنشوہایگ امنزےسرفاتغےک دعب رفامایوسرجافراچدن یسکیک زدنیگایومت یکانب رپںیہن نہگ وہےتہکلب ہی
دفونںاہللیکتہبیساشنوینںںیمےسدفاشناینںںیہاؿےکذرہعیاہللاعتیلاےنپدنبفںوک(ذعابےس)ڈرااتےہذہلابجوسرجای
اچدنوکنہگےگلوتامنزیکرطػدفڑف
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،الیعمسنبہیلع،انبرججی،رضحتدیبعنبریمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1166

راوی  :احنس بً حيبل ،یحٌی ً ،بسالنلکً ،لاء ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِحن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِلنل ٔ ٔک َح َّسثَىٔی ًَ َلائْ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا َل ُٔ ٛشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص ًَل َی
َ
َ
ات ٓ ٔيطٔ إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ک فٔی ا ِل َي ِوو ٔ َّال ٔذی َم َ
اٌ ذَل ٔ َ
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ

اض إٔى َّ َنا ُٔ ٛشٔ َِت ل ٔ َن ِو ٔ
ض
ت إٔبِ َزاص َٔيه ابِئطٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ َاو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََؼلَّی بٔال َّيا ٔ
َٓ َ٘ا َل ال َّي ُ
ُ
ت َٛب َّ َر ث ُ َّه َرقََ َٓأَكَا َل ا ِل ٔ ُ
ِ
ت فٔی ََ ِربَ ٍٔ َس َح َسا ٕ
س َّٔت َر ٌََ ٛا ٕ
رقائ َ ٔة اْلِ ُول َی
َرقََ زُ َ
وٌ ا ِل ٔ َ
رقائ َ َة ث َّه َر َ ٍَ ٛى َ ِح ّوا ٔم َّنا َٗ َاو ث َّه َر َٓ ٍَ َرَ َسطُ ٓ َ َ
َ
َ

وٌ ا ِل ٔرقائَةٔ َّ
َّ
ُ
ُ
ِ
الثاى ٔ َي ٔة ث ُ َّه َر َ ٍَ ٛى َ ِح ّوا ٔم َّنا َٗ َاو ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َرَِ َسطُ
رقائ َ َة الثال ٔ َث َة ُز َ َ
َرقََ ا ِل ٔ َ
ث َّه َر َ ٍَ ٛى َ ِح ّوا ٔم َّنا َٗ َاو ث َّه َر َٓ ٍَ َرَ َس ُط ٓ َ َ
ُ
َف َ ٍَ ٛثَ ََل َث َر ٌََ ٛا ٕ
ت َٗ ِب َل ََ ٌِ َي ِش ُح َس ل َِي َص ٓ َٔيضا َر ِْ ٌَ ٛة إ ٔ ََّل َّالًٔی َٗ ِبل ََضا
َٓاى ِ َح َس َر ل ٔ ُّ
لش ُحوز ٔ ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث َّه َٗا َو َ َ
َ
َ
َّ
َّ
وٖ َم ٌَطُ ث ُ َّه َا َ٘ َّس َو َٓ َ٘ َاو فٔی
الؼ ُٔ ُ
خ ِت ُّ
خ فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓ َتأ َّ َ
ََك ِ َو ُل ٔم ًِ الًٔی َب ٌِ َس َصا إَٔل ََ ٌَّ ُر ُٛو ًَطُ ى َ ِح ْو ٔم ًِ ٗ ٔ َيا ٔمطٔ َٗا َل ث ُ َّه َتأ َّ َ
اض إ ٔ ٌَّ َّ
وٖ َٓ َ٘ َضی الؼَّ ََل َة َو َٗ ِس كَل ٌََ ِت َّ
الظ ِن َص َوا ِل َ٘ َن َز آ َی َتا ٌٔ ٔم ًِ
الؼ ُٔ ُ
الظ ِن ُص َٓ َ٘ا َل َیا ََ ُّی َضا ال َّي ُ
َم َ٘ا ٔمطٔ َو َا َ٘ َّس َم ِت ُّ
ت اہللٔ ًَزَّ َو َج َّل ََل یَ ِئ َٜشَٔا ٌٔ ل ٔ َن ِو ٔ
آ َیا ٔ
ک ٓ ََؼ ُّلوا َحًَّی َت ِي َحل ٔ َی َو َس َ
اَ ٚب٘ ٔ َّي َة ا ِل َحسٔیثٔ
ت َب َْشٕ َٓإٔذَا َرََیِت ُِه َط ِي ّئا ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ادمح نب لبنح ،ییحی ،دبعاکلمل ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک اکی رمہبت روسؽ یلص اہللہیلع فآہل
تخل رگج رضحت اربامیہ یک
فملس ےک زامہن ںیم وسرج وک نہگ اگل افر یہی فہ دؿ اھت سج دؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ِ
فافت وہیئ یھتسپ ولگ ےنہکےگلہک ہی وسرج وک نہگاربامیہیکفافتیکفہج ےس اگل ےہسپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس امنز ےک
ےیل ڑھکے وہ ےئگ افر ولوگں وک (دف رتعک) امنز زپاھیئ ھچ روکع افر اچر دجسفں ےک اسھت (ینعی رہ رتعک ںیم نیت روکع افر دف
دجسےےیک)اسرطحرپہکےلہپریبکتیہکرھپیبملرقات یکرھپایقؾیہےکدقبروطلیروکعایکرھپروکعےسرسااھٹایافررسیتی
رمہبتیکرقات ےسدقرےمکیھتاسےکدعبرسیتاروکعایکوجرقتتیرسیتیرمہبتےکایقؾےکاسمفیاھترھپاسروکعےسرس
ااھٹای افر دجسہ ےک ےیل کھج ےئگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک اس ےک دعب دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے
وہےئافردجسہےسےلہپنیتروکعےیکسجںیمرہالہپروکعدفرسےفاےلروکعےسزایدہابملاھترگمفہروکعاےنپایقؾےکربارب

اھت اجرب ےتہک ںیہ ہک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ امنز یک ہگج ےس ٹہ آےئ افر ابیق ولگ یھب آپ ےک اسھت اسھت
ےھچیپ ٹہ آےئ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسآےگ ڑبےھ افر ابیقولگ یھبآےگ ڑبھ آےئسپ امنز وپری وہیئگ اس احؽ ںیمہک
وسرجلکناکچاھتاسےکدعبآپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنولوگںوکاخمبطرکےتوہےئرفامایولوگ!ہیاچدنافروسرجاہللیکافر
تہبیساشنوینںںیمےسدفاشناینںںیہاؿوکنہگیسکااسنؿیکومتےسںیہناتگلسپبجمتایسیوکیئزیچدوھکیوتامنززپوھاہیں
کتہکوسرجرفنشوہاجےئاسےکدعباامؾادمحنبلبنحےنابیقدحثیایبؿیک
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1167

راوی  :مومل بً ہظاو ،اسنٌيل ،ہظاو ،ابوزبیر ،حرضت جابز بً ًبساہلل

ل ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا ََبُو الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ُٔ ٛشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل
ل بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی یَ ِوو ٕ َطسٔیسٔ ا ِل َ ِّ
َح ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔأ َ ِػ َحابٔطٔ َٓأَكَا َل ا ِل٘ ٔ َي َاو َحًَّی
وٌ ث ُ َّه َر ََٓ ٍَ ٛأَكَا َل ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َٓأَكَا َل ث ُ َّه َر ََٓ ٍَ ٛأَكَا َل ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َٓأَكَا َل ث ُ َّه َس َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼ َي ٍَ ى َ ِح ّوا
ِخ َ
َج ٌَ ُلوا َی ٔ ُّ

ت َوََ ِربَ ٍُ َس َح َسا ٕ
اٌ ََ ِربَ ٍُ َر ٌََ ٛا ٕ
ا ٚا ِل َحس َ
ت َو َس َ
ٔیث
ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک َٓک َ َ

وملمنباشہؾ،اامسلیع،اشہؾ،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیم
دشدی رگیم ےک اکیدؿ وسرج وک نہگ اگلسپآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اےنپ ااحصب ریض اہللہنع ےک اسھت امنز زپیھسج
ںیم آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن وطلی ایقؾ ایک اہیں کت ہکولگ (وطلیایقؾیک انبء رپ) رگےن ےگل رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےن وطلی روکع ایک رھپ روکع ےک دعب دری کت ڑھکے رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک اس ےک دعب
دفرسی رتعکےکےیلڑھکےوہےئافراسدفرسی رتعکںیمیھبرقتتیفاسییہایکاسیجہکیلہپ رتعکںیمایکاھتسپاسرطح
لکاچرروکعافراچردجسےوہےئرضحتاجربےنابیقدحثیایبؿیک
رافی  :وملمنباشہؾ،الیعمس،اشہؾ،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1168

راوی  :ابً ْسح ،ابً وہب ،محنس بً سلنہ ،ابً طہاب ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اب
الرس ٔح ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ
ََ ِخب َ َرنٔی ُرع َوةُ بِ ًُ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت ُخ ٔشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص فٔی َح َياة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
ِ
َِخ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َ٘ َاو َٓ َٜب َّ َر َو َػ َّ
اض َو َرائ َ ُط َٓا ِٗت َ َرََ َر ُسو ُل اہللٔ
ٕ ال َّي ُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َ َ
َّ
َّ
ُ
ک
َف َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َرَِ َسطُ َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َربَّ َيا َو َل َ
رقائ َ ّة كَؤی َل ّة ث َّه َٛب َّ َر َ َ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٔ َ
ُ ُ
ٔ
ُ
َ
الز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔل ث ُ َّه
َف َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ص َُو ََ ِزنَی ٔم ًِ ُّ
رقائ َ ّة كَؤی َل ّة ه َی ََ ِزنَی ٔم ًِ ا ِل ٔ َ
رقائ َ ٔة اْلِ ول َی ث َّه َٛب َّ َر َ َ
ا ِل َح ِن ُس ث َّه َٗ َاو َٓا ِٗت َ َرَ ٔ َ

ک َٓا ِس َتَ ِٜن َل ََ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َوََ ِربَ ٍَ
خی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ َربَّ َيا َول َ
َک ا ِل َح ِن ُس ث ُ َّه ٓ ٌََ َل فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُ ِ َ
ت َواى ِ َحل َِت َّ
َس َح َسا ٕ
ْص َٖ
الظ ِن ُص َٗ ِب َل ََ ٌِ یَ ِي َ ٔ
انبرسح،انبفبہ،دمحمنبہملس،انباہشب،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکزامہن ںیم وسرج وک نہگاگلسپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس امنز ےک ےیلدجسمرشتفیےل ےئگسپ آپ یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسامنزےکےیلڑھکےوہےئگوتےلہپریبکتیہکافرابیقولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپفصانبیلافرآپیلصاہلل
َ ِ َ لْ
ہیلعفآہلفملس ےنوطلیرقات یکافراہللاربک ہہک رکاکیابملروکعایکرھپروکع ےسرسااھٹای وتاہک َشم ِ
لِللِم
َ
َ
َ
ِ
َ
َلا جَمْ ُد
ف
ب
ر
ـ
ُ
َح
ن
ُ
ّ
ا
د
ّ
َ
َ
ْ َ َ
َ
رھپڑھکےوہرکوطلیرقات یکرگمہیرقاتیلہپرقات ےسمک یھترھپاہللاربکہہکرکروکعایکوجابملاھترگمےلہپروکعےسمکرھپ
َ ِ َ لْ
َشم ِ َ َل
م
ِ
َ
ِ
َ
َلا جَمْ ُد اسےکدعبدفرسیرتعکںیمیھبیلہپرتعکیک رطحایکاسرطح
ف
ب
ر
ـ
ُ
َح
ن
(روکعےساےتھٹوہےئ)اہک دا ُ
ّ
لِلّ ْ َ َ َ َ َ
لکالمرکاچرروکعافراچردجسےوہےئافروسرجرفنشوہایگاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک(امنزےس)رفاتغےسےلہپ
رافی  :انبرسح،انبفبہ،دمحمنبہملس،انباہشب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1169

راوی  :احنس بً ػالحً ،يبشہ ،یوىص ،ابً طہاب حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ض یُ َح ِّس ُث ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِي َب َش ُة َح َّسثَ َيا یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اٌ َٛثٔیرُ بِ ًُ ًَبَّا ٕ
اب َٗا َل ک َ َ
اٌ یُ َح ِّس ُث ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی فٔی ُُ ٛش ٔ َّ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ
ًَبَّا ٕ
ضکَ َ
وٖ الظ ِن ٔص ٔم ِث َل َحسٔیثٔ ُ ِ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ ُط َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن

ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشبرضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےکامدننرفاتیرکےت
ںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسرجنہگںیمدفرںیتعکزپ۔ںیافررہرتعکںیمدفروکعےیک
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشبرضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1170

راوی  :احنس بً َفات ،بً خالس ،مشٌوز ،محنس بً ًبساہلل بً ابی جٌف ،ابوزاؤز ،حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ

فا ٔ
ت بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ََبُو َم ِش ٌُوز ٕالزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َج ٌِ َفٕ الزَّاز ُّٔی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ا ِل ُ َ
يَ ٙح َّسثَ َيا ََبُو َج ٌِ َفٕ الزَّاز ُّٔی َو َص َذا َل ِٔ ُوطُ َوص َُو ََ َت ُّه ًَ ًِ ال َّزبٔي ٍٔ بِ ًٔ
َج ٌِ َفٕ الزَّاز ِّٔی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوحُ ِّسث ِ ُت ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
ََى َ ٕص ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل اى ِ ََ ٜشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوإ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی

َّ
َّ َّ
َّ
ُ
َرقََ
الل َو ٔل َو َر ََ ٍَ ٛخ ِن َص َر ٌََ ٛا ٕ
َرقََ بٔ ُش َورة ٕ ٔم ًِ ُّ
ت َو َس َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث َّه َٗ َاو الثاى ٔ َي َة ٓ َ َ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َػلی بٔض ٔ ِه ٓ َ َ
الل َو ٔل َو َر ََ ٍَ ٛخ ِن َص َر ٌََ ٛا ٕ
ت َو َس َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َّه َجل ََص ََ ٛنا ص َُو ُم ِش َت ِ٘ب ٔ َل ا ِل٘ ٔ ِب َلةٔ َی ِسًُو َحًَّی اى ِ َحل َی
ُس َور ّة ٔم ًِ ُّ

ُُ ٛشو ُٓ َضا

ادمحنبرفات،نباخدل،وعسمد،دمحمنبدبعاہللنبایبرفعج،اوبداؤد،رضحتایب نب ع ،ریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیموسرجوکنہگاگلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںوکامنززپاھیئوتاسںیماکییبملوسرت
زپیھ افر یلہپ رتعک ںیم اپچن روکع ےیک افر دف دجسے رھپ دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہےئ اس ںیم یھب اکی یبمل وسرت
زپیھافراپچنروکعےیکافردفدجسےرھپہلبقرخوہرکےھٹیبوہےئداعرکےترےہاہیںکتہکنہگمتخوہایگ
رافی  :ادمحنبرفات،نباخدل،وعسمد،دمحمنبدبعاہللنبایبرفعج،اوبداؤد،رضحتایبنبع ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1171

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياٌ ،حبيب بً ابی ثابت ،كاؤض ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
يب بِ ًُ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اٌ َح َّسث َ َيا َحب ٔ ُ
وٖ َّ
ُ
الظ ِن ٔص ٓ ََرقََ ث ُ َّه َر َ ٍَ ٛث ُ َّه َرقََ ث ُ َّه َر َ ٍَ ٛث ُ َّه َ َ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََىَّطُ َػلَّی فٔی ُُ ٛش ٔ
خی
رقََ ث ُ َّه َر َ ٍَ ٛث ُ َّه َس َح َس َواْلِ ُ ِ َ
َ
رقَ ث َّه َر َ ٍَ ٛث َّه َ َ
َ
َ
ٔم ِثلُ َضا
دسمد،ییحی،ایفسؿ،بیبح نب ایباثتب،اطؤس،رضحت انبابعسریض اہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن وسرج نہگ وہےن ںیم امنز زپیھ وت رقات یک رھپ روکع ایک (روکع ےک دعب) رھپ رقات یک رھپ روکع ایک رھپ (روکع ےک دعب)
رقات یک رھپ روکع ایک رھپ (روکع ےک دعب) رقات افر روکع ایک اس ےک دعب دجسہ ایک افر دفرسی رتعک ںیم یھب یلہپ رتعک یک
رطحایک (ینعیرہرتعکںیماچررمہبتروکعایکافراچررمہبترقات)
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،بیبحنبایباثتب،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1172

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،اسوز بً ٗيص ،حرضت ٌَلبہ بً ًباز ًبسی

ْصة ٔ ََى َّ ُط
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِس َو ُز بِ ًُ َٗ ِي ٕص َح َّسثَىٔی ََ ٌِل ََب ُة بِ ًُ ً َٔباز ٕ ا ِل ٌَ ِبس ُّٔی ٔم ًِ ََصِ ٔل ا ِل َب ِ َ
َغ َؿی ِ ٔن َل َيا َحًَّی إٔذَا کَاى َ ِت
َطض ٔ َس ُخ ِل َب ّة َی ِو ّما ل ٔ َش ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب َٗا َل َٗا َل َس ُن َزةُ بَ ِي َي َنا ََىَا َوُ ََُل ْو ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ىَزِمٔی َ َ

آؿ ِت َٛأَى َّ َضا َت ُّيو َم ْة َٓ َ٘ا َل ََ َح ُسىَا ل ٔ َؼاح ٔبٔطٔ
ال َّظ ِن ُص ٗ ٔ َ
يس ُر ِم َحی ِ ٔن ََ ِو ثَ ََلثَ ٕة فٔی ًَی ِ ٔن ال َّي ٔ ٔ
اِظ ٔم ًِ اْلِ ُ ُٓ ٔ ٙا ِس َو َّز ِت َحًَّی َ
اى ِ َلل ٔ ِ ٙب ٔ َيا إلٔ َی ا ِلن ِشحٔ ٔس ٓ ََواہللٔ َل ُي ِح ٔسثًََّ َطأ ِ ٌُ َص ٔذظ ٔ َّ
الظ ِن ٔص ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َ ُ َّمتٔطٔ َح َسثّا َٗا َل
َ
ٓ ََسٓ ٌَِ َيا َٓإٔذَا ص َُو بَار ْٔز َٓا ِس َت ِ٘ َس َو ٓ ََؼلَّی َٓ َ٘ َاو ب ٔ َيا َٛأَك ِ َو ٔل َما َٗ َاو ب ٔ َيا فٔی َػ ََلة ٕ َٗ ُّم ََل َن ِش َن ٍُ َلطُ َػ ِو ّتا َٗا َل ث ُ َّه َر َ ٍَ ٛب ٔ َيا
َٛأَك ِ َو ٔل َما َر َ ٍَ ٛب ٔ َيا ف ٔی َػ ََلة ٕ َٗ ُّم ََل َن ِش َن ٍُ َل ُط َػ ِو ّتا ث ُ َّه َس َح َس ب ٔ َيا َٛأَك ِ َو ٔل َما َس َح َس ب ٔ َيا فٔی َػ ََلة ٕ َٗ ُّم ََل َن ِش َن ٍُ َل ُط َػ ِو ّتا ث ُ َّه

وس ُط فٔی الز ٌَِّٛةٔ َّ
ک َٗا َل ٓ ََوآ َََ ٙت َحل ِّی َّ
الثاى ٔ َي ٔة َٗا َل ث ُ َّه َس َّل َه ث ُ َّه َٗ َاو َٓ َحنٔ َس
خی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
الظ ِن ُص ُجلُ َ
َ
ٓ ٌََ َل فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُ ِ َ
اِ ََ ٚح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص ُخ ِل َب َة ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اہللَ َوََثِى َی ًَل َِيطٔ َو َطض ٔ َس ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َو َطض ٔ َس ََىَّطُ ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُطُ ث ُ َّه َس َ

َو َس َّل َه

ادمح نب ویسن ،زریہ  ،اوسد نب سیق ،رضحت ہبلعث نب ابعد دبعی ےس رفاتی ےہ ہک وج ہک رصبہ ےک رےنہفاےل ںیہ ہک فہ اکیدؿ
رمسہ نب دنجب ےک ہبطخ ںیم رشکی وہےئ سج ںیم اوھنں ےن اہک ںیم افر اکی ااصنری زلاک ریتے ےس اشنہن ابزی رک رےہ ےھت
بج وسرج رشمیق اقف ےس ارھب رک دف ای نیت زینہ یک دنلبی رپ آایگ وت ااچکن فہ ایسہ زپ ایگ وگای ہک فہ ونتہم نب ایگ وہ (ونتہم اکی ایسیہ
املئ اھگس ےہ) ہی دھکی رک مہ ےن اکی دفرسے ےس اہک ہک آؤ دجسم ےتلچ ںیہ وہ ہن وہ وسرج یک ہی تیفیک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک اتم رپ رضفر وکیئ ااتفدالےئ یگ مہ اکی دفرسے وک دےتلیکھ وہےئ ےلچ مہ ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم
ںیمومنداروہےئافراامتمےکےیلآےگڑبےھافرںیمہاینتیبملامنززپاھیئینتجہکاسےسےلہپع یھںیہنزپاھیئیھتنکیلمہ
ےن آپ یلص اہللہیلع فآہل فملسیک رقات یکآفاز ںیہن ینس رھپآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن وطلی روکع ایک اس دقروطلی ہک
ےلہپیسک امنزںیمںیہن ایکاھت افراںیمسمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکحیبستیکآفاز ںیہنینسرھپآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنوطلیدجسہایکاانتوطلیہکاسےسےلہپیسکامنزںیمںیہنایکاھتافراںیمسیھبمہ ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآفازںیہن
ینس ،اےکس دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسی رتعک یھب یلہپ رتعک یک رطح ادا رفامیئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دفرسی رتعکزپھرکےھٹیبوت وسرجرفنشوہاکچ اھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپارھپ ڑھکےوہرک اہللیکدمحفانثء
یکافر اہکہکںیموگایہداتی وہںہکاہلل ےکوساوکیئ وبعمد ربقحںیہنافر ںیموگایہداتیوہںہک ںیماہللاکدنبہافر ااکس روسؽوہں
رھپادمحنبویسنےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکابیقہبطخایبؿایک
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوسدنبسیق،رضحتہبلعثنبابعددبعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1173

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،ایوب ابوَٗلبہٗ ،بيؼہ ہَللی رضی اہلل ًيہ

يؼ َة ا ِلض ٔ ََلل ٔ ِّی َٗا َل ُٔ ٛشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص ًَل َی ًَ ِضسٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ َٗب ٔ َ
َِخ َد َٓز ٔ ًّا یَ ُح ُّز ثَ ِوبَ ُط َوََىَا َم ٌَ ُط یَ ِو َمئ ٔ ٕذ بٔا ِل َنسٔی َيةٔ ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٓأَكَا َل ٓ ٔيض ٔ َنا ا ِل٘ ٔ َي َاو
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َ َ

ُ
ات یُ َدو ُِّٖ اہللُ ب ٔ َضا َٓإٔذَا َرََیِت ُُنو َصا ٓ ََؼ ُّلوا َٛأ َ ِح َس ٔث َػ ََلة ٕ َػ َّل ِيت ُُنو َصا ٔم ًِ
ْص َٖ َواى ِ َحل َِت َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َنا َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُ
ث َّه ا ِن َ َ
ا ِل َنِٜتُوبَةٔ
ومیسنباامسلیع،فبیہ،اویباوبالقہب،ہصیبقالہیلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
زامہنںیموسرجنہگاگلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربھگارکاچدرا( ےتچنوہےئ ابرہرشتفیالےئاسدؿدمہنیںیمآپیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرںیتعکزپ۔ںیس ںیموطلیایقؾایکرھپامنزےسافرغوہےئافروسرج
رفنشوہایگ(امنزےسرفاتغےکدعب)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاہللیکاشناینں ںیہاہللاؿ ےساےنپدنبفںوکڈراات
ےہسپبجمتہیدوھکیوتامنززپوھاسامنزیسیجوجمتےنایھباتزہرفضامنززپیھ(ینعیرجف)
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویباوبالقہب،ہصیبقالہیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزوسکػںیماچرروکعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1174

راوی  :احنس بً ابزاہيه ،ریحاٌ بً سٌيسً ،باز بً ميؼور ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ہَلل بً ًامز

وب ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا َریِ َحا ٌُ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَبَّا ُز بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ََ ُّی َ
يؼ َة ا ِلض ٔ ََلل ٔ َّی َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ َّ
وسی َٗا َل َحًَّی بَ َس ِت ال ُّي ُح ُوو
الظ ِن َص ُٔ ٛشٔ َِت ب ٔ َن ٌِى َی َحسٔیثٔ ُم َ
ََ ٌَّ َٗب ٔ َ
ادمحنباربامیہ،راحیؿنبدیعس،ابعدنبوصنمر،اویب،اوبالقہب،الہؽنباعرمےنقیِصبہےسااسییہلقنایکےہاسںیمہیےہہک
وسرجوکنہگاگلاہیںکتہکاتسرےداھکیئدےنیےگل
رافی  :ادمحنباربامیہ،راحیؿنبدیعس،ابعدنبوصنمر،اویب،اوبالقہب،الہؽنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٰولصةوسکػںیمرقاتئاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةوسکػںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1175

راوی ً :بيساہلل بً سٌس ،محنس بً اسح ،ٙہظاو بً رعوہً ،بساہلل بً ابی سلنہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِِّم َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َسلَن َة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ک ُ ُّل ُض ِه َٗ ِس َح َّسثَىٔی ًَ ًِ ُرع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُٔ ٛشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
َ
ِ

ض َٓ َ٘ َاو َٓ َحزَ ِر ُت ٔرقائ َ َت ُط َ َ َ
رقََ بٔ ُش َورة ٔ
َِخ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََؼلَّی بٔال َّيا ٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َ َ
َفَیِ ُت َى َّ ُط َ َ
َ
َ
ا ٚا ِل َحس َ
رقائ َ َة َٓ َحزَ ِر ُت َٔ
رقة ٔ َو َس َ
اٌ
رقائ َ َت ُط ََى َّ ُط ََ
ٔیث ث ُ َّه َس َح َس َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َّه َٗ َاو َٓأَكَا َل ا ِل َٔ
رقََ بٔ ُش َورة ٔآ ٔل ً ِٔن َز َ
ا ِل َب َ َ
دیبعاہللنبدعس،دمحمنبااحسؼ ،اشہؾنبرعفہ،دبعاہللنبایبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکزامہنںیم وسرجوکنہگاگلسپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسدجسم ںیمرشتفیالےئافرولوگں وک امنززپاھیئ بج
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ڑھکے وہےئ وت ںیم ےن احتلایقؾیک رقات اک ادنازہ اگلایسپ ںیم ےن اھجمس وسرہ رقبہ زپیھ وہیگ رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دجسے ےیک اس ےک دعب دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ وت اںیمس یھب وطلی رقات یک
ںیمےناسدفرسیرتعکںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقات اکادنازہاگلایوتفہوسرہاؽرمعاؿےکرباربولعمؾوہیئ

رافی  :دیبعاہللنبدعس،دمحمنباقحس،اشہؾنبرعفہ،دبعاہللنبایبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةوسکػںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1176

راوی ً :باض بً وليسبً مزیس ،اوزاعی ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ٔ
رع َوةُ بِ ًُ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ َمزِ َی ٕس ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاع ُّی ََ ِخب َ َرنٔی الزُّصِز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ َ
رقائ َ ّة كَؤی َل ّة َٓ َح َض َز ب ٔ َضا َي ٌِىٔی فٔی َػ ََلة ٔا ِلُ ُٜش ٔ
وٖ
رقَ ٔ َ
َ

ابعس نب فدیلنب شمدی ،افزایع ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ٰولصةوسکػںیمرہجارقات یک
رافی  :ابعسنبفدیلنبشمدی،افزایع،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةوسکػںیمرقاتئاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1177

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،ابً ًباض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ض َٗا َل ُخ ٔشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ا ٚا ِل َح ٔس َ
رقة ٔث ُ َّه َر ََ ٍَ ٛو َس َ
یث
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوال َّي ُ
اض َم ٌَ ُط َٓ َ٘ َاو ٗ ٔ َيا ّما كَو ٔ ّیَل ب ٔ َي ِحو ٕ ٔم ًِ ُس َورة ٔا ِل َب َ َ
یبنعق ،امکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،انب ابعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت وسرج نہگ وہا
سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںےکاسھتٰولصةوسکػزپیھسجںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوطلیایقؾایکاانت
وطلی ینتج دری ںیم وسرہ رقبہ زپیھ اجیت ےہ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن روکع ادا ایک(افر رافی ےن اس دحثی وک آرخ کت
ایبؿایک)
رافی  :یبنعق،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،انبابعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٰولصةوسکػںیمولوگںوکرشتکیکدوعتدانی
ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةوسکػںیمولوگںوکرشتکیکدوعتدانی

جلس  :جلس اول

حسیث 1178

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،وليسً ،بسالزحنً بً ىنیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َ
رع َوةُ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ىَنٔز ََٕىَّطُ َسأ َل الزُّصِز ٔ َّی َٓ َ٘ا َل الزُّصِز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُٔ ٛشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص َٓأ َ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج َّل َٓ َيا َزی ََ ٌِ الؼَّ ََلةُ َجا ٔم ٌَ ْة
رمعف نب امثعؿ ،فدیل ،دبعارلنمح نبریمن ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک وسرج نہگوہا وتروسؽیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناکیصخشوکمکحدایسپاسےنآفازاگلیئہکامنزامجتعےسوہیگ
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،دبعارلنمحنبریمن،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرجنہگوہوتدصہقدایاجےئ

ابب  :امنزاکایبؿ
وسرجنہگوہوتدصہقدایاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1179

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔيی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُرع َو َة ًَ ًِ ُرع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َّ
الظ ِن ُص
ُّ
ِ
ِ
َوا ِل َ٘ َنزُ ََل یُ ِد َشَٔا ٌٔ ل ٔ َن ِو ٔ
ک َٓا ِزًُوا اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َو َٛب ِّرُوا َو َا َؼ َّسُٗوا
ت ََ َح ٕس َو ََل ل ٔ َح َياتٔطٔ َٓإٔذَا َرََیِت ُِه ذَل ٔ َ
یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوسرجایاچدنںیم
یسکےکےنیجایرمےنےسنہگںیہناتگلبجااسیوہوتاہللےسداعرکف،ریبکتوہکافردصہقدف
رافی  :یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نہگےنگلرپالغؾآزادرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
نہگےنگلرپالغؾآزادرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1180

راوی  :زہیر بً رحب ،مٌاویہ ،بً ًنزو ،زائسہ ،ہظاو ،حرضت اسناء بيت ابی برک رضی اہلل ًيہا

اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
رح ٕب َح َّسث َ َيا ُم ٌَاؤیَ ُة بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ َٓاك َٔن َة ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ َٗال َِت ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَأ ِ ُمزُ بٔا ِل ٌَ َتا َٗ ٔة فٔی َػ ََلة ٔا ِلُ ُٜش ٔ
وٖ
زریہ نب رحب ،اعمفہی ،نب رمعف ،زادئہ ،اشہؾ ،رضحت اامسء تنب ایبرکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽیلص اہللہیلعفآہل
فملسنہگےکفتقٰولصةوسکػےکاسھتالغؾآزادرکےناکیھبمکحدےتیےھت
رافی  :زریہنبرحب،اعمفہی،نبرمعف،زادئہ،اشہؾ،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلوسکػںیمدفرتعکزپےنھاکایبؿ

ابب  :امنزاکایبؿ
احتلوسکػںیمدفرتعکزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1181

راوی  :احنس بً ابی طٌيب ،حارث ،بً ًنیر ،ایوب ،حرضت نٌناٌ بً بظیر رضی اہلل ًيہ

وب َّ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا ِل َ َّ
الش ِدت َٔيان ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ا ِل َحار ُٔث بِ ًُ ًُ َنی ِر ٕ ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّی ًَ ًِ ََ ُّی َ
ال ُّي ٌِنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظیر ٕ َٗا َل ُٔ ٛش َٔ ِت َّ
الظ ِن ُص ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َح ٌَ َل ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
َ
َو َي ِشأ َ ُل ًَ ِي َضا َحًَّی اى ِ َحل َِت
ادمح نب ایب بیعش ،احرث ،نب ریمع ،اویب ،رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےک زامہن ںیم اکی رمہبت وسرج نہگ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رںیتعک زپےتھ اجےت افر وسرج ےک ابرے ںیم درایتف
رفامےتاجےتاہیںکتفہاصػوہایگ
رافی  :ادمحنبایببیعش،احرث،نبریمع،اویب،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
احتلوسکػںیمدفرتعکزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1182

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازً ،لاء بً سائب ،حرضت ًبساہلل بً ًنز و رضی اہلل ًيہ

الشائ ٔٔب ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل اى ِ ََ ٜشٔ َِت َّ
ئ بِ ًٔ َّ
الظ ِن ُص
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل َِه َی َِ ٜس َی ِز َ ٍُ ٛث ُ َّه َر ََٓ ٍَ ٛل َِه َی َِ ٜس َی ِز َٓ ٍُ
ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َٓل َِه یَ َِ ٜس َي ِش ُح ُس ث ُ َّه َس َح َس َٓل َِه َی َِ ٜس َی ِز َٓ ٍُ ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َٓل َِه َی َِ ٜس َي ِش ُح ُس ث ُ َّه َس َح َس َٓ َل ِه یَ َِ ٜس َی ِز َٓ ٍُ ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َوٓ ٌََ َل فٔی
آخ ُس ُحوزٔظ ٔ َٓ َ٘ا َل َ ُ ِٖ َ ُ ِٖ ث ُ َّه َٗا َل َر ِّب ََل َِه َاٌ ِٔسنٔی ََ ٌِ ََل ُا ٌَ ِّذبَ ُض ِه َوََىَا ٓ ٔيض ٔ ِه ََل َِه
خی ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ک ث ُ َّه َنٔ ََذ فٔی ٔ ٔ
الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُ ِ َ

وٌ ٓ ََفَْ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ َو َٗ ِس ََ ِم َح َؼ ِت َّ
الظ ِن ُص
َاٌ ِٔسنٔی ََ ٌِ ََل ُا ٌَ ِّذبَ ُض ِه َوص ُِه َي ِش َت ِِ ٔ ُ
ف َ َ
ا ٚا ِل َحس َ
َو َس َ
ٔیث
ومیسنباامسلیع،امحد،اطعءنباس ب،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےک

زامہن ںیم وسرج نہگ وہا سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم ڑھکے وہےئ افر یکس رطح روکع ہن رکےت رھپ روکع ایک وت یسک
رطحروکعےسرسہنااھٹےترھپرسااھٹایوتیسکرطحدجسہہنرکےت،رھپدجسہایکوتیسکرطحدجسہےسرسہنااھٹےترھپدجسہےسرس
ااھٹایوتیسکرطحدفرسادجسہہنرکےت،رھپدفرسا دجسہایکوتیسکرطحرسہنااھٹےترھپرسااھٹایافردفرسیرتعکںیمیھبایسرطح
ایکافردجسہےکآرخںیمایسیآفازیتلکنےسیجوکیئاػاػرکراہوہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(دجسہںیم)ہیزپاھاےاہلل
ایکوتےنفددہںیہن رکراھکےہہکںیماوکنذعابہن دفں اگبجوتاؿںیمرےہاگایکوتےنھجمےسفددہںیہنرفامایاھتہکںیماؿوک
ذعابںیمالتبمءہنرکفںاگبجکتفہوتہباافغتسررکےترںیہےگسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئافروسرج
یھباصػوہایگ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اطعءنباس ب،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
احتلوسکػںیمدفرتعکزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1183

راوی  :مشسز ،بْش ،بً مٔـل ،جزیزی ،حياٌ بً ًنیر ،حرضت ًبسالزحنً بً سنزہ رضی اہلل ًيہ

َّاٌ بِ ًٔ ًُ َنی ِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َس ُن َز َة َٗا َل بَ ِي َي َنا
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ َحي َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ََ َت َزمَّی بٔأ َ ِس ُض ٕه فٔی َح َياة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذِ ُٔ ٛشٔ َِت َّ
الظ ِن ُص َٓ َي َب ِذتُ ُضًَّ َو ُٗل ُِت َْلَىِو َُز ٌَّ َما ََ ِح َس َث ل ٔ َز ُسو ٔل
َّ
وٖ َّ
رس
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُُ ٛش ُ
الظ ِن ٔص ا ِل َي ِو َو َٓاى ِ َت َض ِي ُت إٔل َِيطٔ َوص َُو َرآ ٔ ٍْ یَ َسیِطٔ ي َُشبِّحُ َویُ َح ِّن ُس َویُ َض ِّل ُ
ل َویَ ِسًُو َحًی ُح ٔ َ
َّ
َرقََ بٔ ُش َور َتی ِ ٔن َو َر ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
ًَ ًِ الظ ِن ٔص ٓ َ َ
دسمد،رشبنبلضفم،رجریی،ایحؿنبریمع،رضحتدبعارلنمحنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک ایح ت ابمرہک ںیم ،ںیم ریت ادنازی رک راہ اھت ااچکن وسرج نہگ ںیم آایگ ںیم ےن ریتفں وک کنیھپدای افر اہک ہک دوھکیں آج
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک این اکؾ رکےت ںیہ؟ بج ںیم آای وت داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹےئ حیبست،
دیمحت،لیلہتںیموغشمؽںیہافر ٍ
دَرفامرےہںیہاہیںکتہکوسرجاصػوہایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اسدؿاسامنز
ںیم)دفرتعکںیمدفوسرںیتزپیھںیھت
رافی  :دسمد،رشب،نبلضفم،رجریی،ایحؿنبریمع،رضحتدبعارلنمحنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتریکیفریغہےکومعقرپامنززپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
اتریکیفریغہےکومعقرپامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1184

راوی  :محنس بً ًنزو بً جبلہ بً ابی رواز ،رحمی بً ًنارہً ،بيساہلل بً نرض بً ًبساہلل

رض َح َّسثَىٔی ََبٔی َٗا َل کَاى َ ِت
رحم ٔ ُّی بِ ًُ ًُ َن َار َة ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ال َّي ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َج َب َل َة بِ ًٔ ََبٔی َر َّواز ٕ َح َّسثَىٔی َ َ
ل َص َذا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ
اٌ ي ُٔؼيبُِ ُٜه ٔم ِث ُ
ُهل َِن ْة ًَل َی ًَ ِض ٔس ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٓأ َ َت ِي ُت ََ َن ّشا َٓ ُ٘ل ُِت َیا ََبَا َح ِنزَ َة َص ِل ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ٌَاذَ اہللٔ إ ٔ ٌِ کَاى َ ِت الزِّی ُح َل َت ِظ َت ُّس َٓيُ َباز ٔ ُر ا ِل َن ِشحٔ َس َم َدا َٓ َة ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ

دمحم نبرمعفنب ہلبنبایبرفاد،رحیمنبامعرہ،دیبعاہللنبرضننبدبعاہللےسرفاتیےہہکاکیرمہبترضحتاسنریضاہللہنع
ےک زامہن ںیم (آدنیھ ای اکیل اٹھگ ےک ببس) ادنریھا اھچ ایگ ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےک اپس اچنہپ افر اؿ ےس درایتف ایک ہک
اے اوبزمحہ (ہی رضحت اسن یک تینک ےہ) ایک روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک زامہن ںیم یھب مت رپاس اسیج دشدی ادنریھا وہات اھت؟
وبےلاعمذاہلل(بجوتہیاحؽاھتہک)ذراوہازفریکیلافرمہایقتمےکوخػےسدجسمیکرطػےلچ
رافی  :دمحمنبرمعفنب ہلبنبایبرفاد،رحیمنبامعرہ،دیبعاہللنبرضننبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئڑبااحدہثرفامنوہےنرپدجسہرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
وکیئڑبااحدہثرفامنوہےنرپدجسہرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1185

راوی  :محنس بً ًثناٌ بً ابی ػٔواٌ ،یحٌی بً ٛثیر ،مشله بً جٌف ،حٜه بً اباٌ ،حرضت ًرکمہ رضی اہلل ًيہ

اٌ َّ
اٌ ًَ ًِ
الث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسث َ َيا َس ِل ُه بِ ًُ َج ٌِ َفٕ ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه بِ ًٔ ََبَ َ
اٌ بِ ًٔ ََبٔی َػٔ َِو َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َِخ َسا ٔج ّسا َٓ٘ٔي َل َلطُ ََ َا ِش ُح ُس
ض َما َت ِت ُٓ ََلى َ ُة َب ٌِ ُف ََ ِز َوا ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َ َّ
ٔرک َم َة َٗا َل ٗٔي َل َٔلبِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًِٔ

َص ٔذظ ٔ َّ
اب ََ ِز َوا ٔد
َاسحُ ُسوا َوََ ُّی آیَ ٕة ََ ًِوَ ُه ٔم ًِ َذصَ ٔ
الشا ًَ َة َٓ َ٘ا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َرََیِت ُِه آیَ ّة ٓ ِ

ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
دمحم نب امثعؿ نب ایب وفصاؿ ،ییحی نب ریثک ،ملسم نب رفعج ،مکح نب اابؿ ،رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن
دبعاہللنبابعسریضاہللہنعوکربخدیہکوضحریلص اہللہیلعفآہلفملسیکالفںیٹیب اکااقتنؽوہایگےہ (ہینسرک)فہدجسہ ںیمرگ
زپےوپاھچایگہکایکآپاےسیفتقںیمیھبدجسہرکےتںیہ؟رفامایںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہ
ہکبجمتوکیئاشنیندوھکیوتدجسہرکفافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجےکااقتنؽےسڑبھرکافراشنینوکیسنوہیگ؟
رافی  :دمحمنبامثعؿنبایبوفصاؿ،ییحینبریثک،ملسمنبرفعج،مکحنباابؿ،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفیکامنزاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1186

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ػالح بً ٛيشاٌ ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت َفُ ٔ َؿ ِت الؼَّ ََلةُ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َِ ٛي َش َ
اٌ ًَ ًِ ُ ِ
ف َٓأ ُ ٔ َّرق ِت َػ ََلةُ َّ
رض َو َّ
رض
ٔیس فٔی َػ ََلة ٔا ِل َح َ ٔ
َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن فٔی ا ِل َح َ ٔ
ف َوز َ
الش َ ٔ
الش َ ٔ
یبنعق ،امکل،اصحلنبشیکؿ ،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتی ےہہکادتباءںیمرضحفرفس ںیمدفدفرںیتعک
یہرفضوہیئںیھترگمدعبںیمرفسیکامنزوتاےنپاحؽرپیہریہافررضحیکامنزںیمااضہفرکدایایگ
رافی  :یبنعق،امکل،اصحلنبشیکؿ،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1187

راوی  :احنس بً حيبل ،مشسز ،خظيع ،ابً ارصوً ،بسالززا ،ٚابً جزیخ ،حرضت يٌلی بً اميہ رضی اہلل ًيہ

رص َو َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َو ُم َش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َيا ُخظَ ِي ْع َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََ ِ َ

الز ََّّزا ٔ ًِ ًَ ٚابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ًَ َّنا ٕر ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ بَابَ ِيطٔ ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ َ ُ َم َّي َة

فوا َٓ َ٘ ِس َذصَ َب
ض الؼَّ ََل َة َوإٔى َّ َنا َٗا َل َا ٌَال َی إ ٔ ٌِ خٔ ِٔت ُِه ََ ٌِ َي ِٔت ٔ َيِ ُٜه َّال ٔذ َ
َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ٌُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
اب ََ َرََیِ َت إٔٗ َِؼ َار ال َّيا ٔ
یً َُ َ ٛ
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َػ َس َٗ ْة َا َؼ َّس َ ٚاہللُ
َک ُت ذَل ٔ َ
ذَل ٔ َ
ک ا ِل َي ِو َو َٓ َ٘ا َل ًَحٔ ِب ُت ٔم َّنا ًَحٔ ِب َت ٔم ِيطُ ٓ ََذ َ ِ

ب ٔ َضا ًَل َِيِ ُٜه َٓاٗ َِبلُوا َػ َس َٗ َت ُط

ادمح نب لبنح ،دسمد ،شیشخ ،انب ارصؾ ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک ایک آپ ںیہن دےتھکی ہک ولگ اب یھب امنز ںیم رصق ےیک ےلچ اج رےہ ںیہ احالہکن اہلل
اعتیل اک اراشد ےہ ہک ارگ مت وک اکرففں یک رطػ ےس  ہنت ںیم زپ اجےن اک وخػ وہ وت رصق رکف افر اب فہ وخػ ےک اایؾ ذگر ےکچ ںیہ
رضحترمعریضاہللہنعےناہکوجااکشؽںیہمتشیپآراہےہفہےھجمیھبشیپآاکچےہاساکااہظرںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاکیدصہقےہوجاہللاعتیلےنمترپایکےہسپاسدصہقوکوبقؽرکف
رافی  :ادمحنبلبنح،دسمد،شیشخ،انبارصؾ،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1188

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالززا ،ٚمحنس بً برک ،ابً جزیخً ،بساہلل بً ابی ًنار ،ابً جزیخ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ٚو ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَ ِرکٕ َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ََبٔی ًَ َّنارٕ یُ َح ِّس ُث

َک ُظ ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه َو َح َّنا ُز بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة ََ ٛنا َر َوا ُظ ابِ ًُ بَ ِرکٕ
ٓ ََذ َ َ

ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ ،دمحمنبرکب،انبرججی،دبعاہللنبایبامعر،انبرججیےتہک ںیہہکںیم ےندبعاہللنبایب امعرہ ےسانس فہ
دحثی ایبؿ رکےت ےھت رھپ ایسرطحذرک ایک اوبداؤد ےتہک ںیہہک اوباعمص افر امحد نب دعسمہ ےن اس رفاتی وک ایس رطح رفاتی ایک
ےہاسیجہکانبرکبےن
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،دمحمنبرکب،انبرججی،دبعاہللنبایبامعر،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصقیکاسمتف

ابب  :امنزاکایبؿ
رصقیکاسمتف

جلس  :جلس اول

حسیث 1189

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،یحٌی بً یزیس ہيانی ےن ٛہا ٛہ ميں حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

یس ا ِل ُض َيائٔ ِّی َٗا َل َسأ َ ِل ُت ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َیز ٔ َ
َ َ َ
َ َ َ
َفا ٔس َذ َط َّ
ک
ًَ ًِ َٗ ِ ٔ
ْص الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل ََى َ ْص ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َ َ
خ َد َم ٔشی َر َة ث ََلثةٔ َ ِم َيا ٕل َ ِو ث ََلث ٔة َ َ

ُط ٌِ َب ُة ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ییحی نب سیدی انہین ےن اہک ہک ںیم رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس اسمتف رصق ےک قلعتم
درایتفایکوتاوہنںےناہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجنیتلیماینیترفخسیکاسمتفرپاجےتوت(رابیعامنزفںںیم)دف
رتعکزپےتھ(لیمایرفخسںیمکشہبعشاکےہ)
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحینبسیدیانہینےناہکہکںیمرضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رصقیکاسمتف

جلس  :جلس اول

حسیث 1190

راوی  :زہیر بً رحب ،ابً ًيييہ ،محنس بً ميٜسر ،ابزاہيه بً ميرسہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

رس َة َسنٔ ٌَا ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل
َح َّسثَ َيا ُزصَیِرُ بِ ًُ َ ِ
رح ٕب َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ َوإٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َم ِي َ َ
ْص ب ٔ ٔذی ا ِل ُح َل ِي َٔ ٔة َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
َػ َّل ِي ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ
الو ِض َز بٔا ِل َنسٔی َي ٔة ََ ِر َب ٌّا َوا ِل ٌَ ِ َ
زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،دمحم نب دکنم ر ،اربامیہ نب رسیمہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترہظیکامنزدمہنیںیماچررتعکزپیھافرذفاہفیلحلچنہپرکرصعیکدفرتعکزپیھ
رافی  :زریہنبرحب،انبہنییع،دمحمنبدکنمر،اربامیہنبرسیمہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیماذاؿدےنیاکایبؿ

ابب  :امنزاکایبؿ
رفسںیماذاؿدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1191

راوی  :ہاروٌ بً مٌزوٖ ،ابً وہب ًنزو بً حارث ،ابوًظاىہ ،حرضت ً٘بہ بً ًامز

ارو ٌُ بِ ًُ َم ٌِزُ ٕ
وٖ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
اَف َّی َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ث ََ ٌَّ ََبَا ًُ َّظاى َ َة ا ِل َن ٌَ ٔ ٔ
ض َط ٔو َّي ٕة ب ٔ َح َب ٕل یُ َؤ ِّذ ٌُ بٔالؼَّ ََلة ٔ
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َي ٌِ َح ُب َربُِّ ُٜه ٔم ًِ َراعٔی َُ َي ٕه فٔی َرَ ِ ٔ
َف ُت ل ٔ ٌَ ِبسٔی َوََ ِز َخ ِل ُتطُ ا ِل َح َّي َة
َوي َُؼل ِّی ٓ ََي ُ٘و ُل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل اى ِ ُوزُوا إلٔ َی ًَ ِبسٔی َص َذا یُ َؤ ِّذ ٌُ َو ُي٘ٔي ُه الؼَّ ََل َة یَ َد ُ
اٖ ٔمىِّی َٗ ِس ُ َ ِ

اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہرمعفنباحرث،اوباشعہن ،رضحتہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکاہمترارباسرچفاےہےسوخشوہاتےہوج اہپڑیکوچیٹرپرہرکاذاؿداتی
ےہافرامنززپاتھےہ،اسرپاہللاعتیلرفوتشںےسرفامےتںیہہکدوھکیریمےاسدنبےوکوجاذاؿداتیےہافرامنززپاتھےہافر
ھجمےسڈراتےہونسںیمےناےنپاسدنبہےکانگہاعمػرکدیافرںیماوکستنجںیمدالخرکفںاگ
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہرمعفنباحرث،اوباشعہن،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفوککشہکامنزاکفتقوہاایںیہنرھپامنززپےھوتدرتسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفوککشہکامنزاکفتقوہاایںیہنرھپامنززپےھوتدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1192

راوی  :مشسز ،ابومٌاویہ ،مشحاد بً موسی

وسی َٗا َل ُٗل ُِت ْٔلَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َح ِّسث ِ َيا َما َسنٔ ٌِ َت ٔم ًِ َر ُسو ٔل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ ا ِلنٔ ِش َحا ٔد بِ ًٔ ُم َ
ف َٓ ُ٘ ِل َيا َزال َِت َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َُّ ٛيا إٔذَا َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ف ٔی َّ
الظ ِن ُص ََ ِو ل َِه
الش َ ٔ

الو ِض َز ث ُ َّه ِار َت َح َل
َتز ُ ِل َػلَّی ُّ

دسمد ،اوباعمفہی ،احسمج نب ومٰیس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک آپ ےن روسؽ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وج انس اھت فہ مہ ےس ایبؿ رفامی ،اوہنں ےن اہک بج مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم

وہےتوتمہاہکرکےتےھتہکوسرجڈالھایںیہن؟یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرہظیکامنززپھرکرفسرپرفاہنوہاجےت
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،احسمجنبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفوککشہکامنزاکفتقوہاایںیہنرھپامنززپےھوتدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1193

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،حنزہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة َح َّسثَىٔی َح ِنزَةُ ا ِل ٌَائ ٔ ٔذ ُّی َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َؿ َّب َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل
اٌ بٔي ٔ ِؼ ٕٔ ال َّي َضارٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ىَزَ َل َم ِيز َّٔل ل َِه َی ِز َت ٔح ِل َحًَّی ي َُؼل َِّی ُّ
الو ِض َز َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُج ْل َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
کَ َ

اٌ بٔي ٔ ِؼ ٕٔ ال َّي َضارٔ
َٗا َل َوإ ٔ ٌِ ک َ َ

دسمد ،ییحی ،ہبعش ،زمحہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک زنمؽ رپ
ارتےتوترفسرپآےگرفاہنہنوہےتبجکترہظیکامنزہنزپھےتیلاکیصخشوبالارگہچدفرہپہنوہاوہ؟اوہنںےناہکارگہچدفرہپ
وہ
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،زمحہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1194

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزبیر ،ابی كٔيلً ،نز بً واثلہ ،حرضت مٌاذبً جبل رضی اہلل ًيہ

خ ُجوا
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔا ِل َنک ِّ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ُّ
اللٔ َِي ٔل ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ َواث ٔ َل َة ََ ٌَّ ُم ٌَاذَ بِ ًَ َج َب ٕل ََ ِخب َ َرص ُِه ََى َّ ُض ِه َ َ

ْص
َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِح َن ٍُ بَی ِ َن ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
وک َٓک َ َ
وا ِلن ِِز ٔ ٔب وا ِل ٌٔظَ ا ٔ َ
خ َد ٓ ََؼلَّی ا ِل َن ِِز ٔ َب َوا ِل ٌٔظَ ا َئ
خ َد ٓ ََؼلَّی ُّ
َ َ َ
ْص َجنٔي ٌّا ث ُ َّه َز َخ َل ث ُ َّه َ َ
خ الؼَّ ََل َة یَ ِو ّما ث ُ َّه َ َ
ئ َٓأ َّ َ
الو ِض َز َوا ِل ٌَ ِ َ

َجنٔي ٌّا
یبنعق ،امکل،اوبزریب،ایبلیفط،رمع نبفاہلث،رضحتاعمذنبر لریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہک زغفہوبتک ےک ومعقرپ احصہب
رکاؾ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ افر رصع وک افر رغمب ف اشعء وک اکی اسھت
زپےتھ ےھت اکی دؿ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز زپےنھ ںیم اتریخ یکسپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن افر رہظ ف
رصعوکاکیاسھتزپاھرھپہمیخںیمدالخوہےئافراےکسدعبابرہرشتفیالےئافررغمبفاشعءوکاکیاسھتزپاھ
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزریب،ایبلیفط،رمعنبفاہلث،رضحتاعمذنبر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1195

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،حناز ،ایوب ،ىآٍ سے روایت ےہ ٛہ ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ُْص َر ًَل َی َػ ٔٔ َّي َة َوص َُو ب ٔ َن ََّ ٜة ٓ ََش َار
است ِ ٔ
وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ََ ٌَّ ابِ ًَ ًُ َن َز ِ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
َحًَّی ََغبَ ِت َّ
ف َج َن ٍَ بَی ِ َن َصا َتی ِ ٔن
اٌ إٔذَا ًَحٔ َل بٔطٔ ََ ِم ْز فٔی َس َ ٕ
الظ ِن ُص َوبَ َس ِت ال ُّي ُح ُوو َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َ
َّ
َاب َّ
الظٔ ََُ َٓ ٙيزَ َل َٓ َح َن ٍَ بَ ِي َي ُض َنا
الؼَّ ََل َتی ِ ٔن ٓ ََش َار َحًی ُ َ

امیلسؿنبداؤد،امحد،اویب،انعفےسرفاتیےہہکدبعاہللنبرمعریضاہللہنعہکمںیمہیاالطعیلمہک(اؿیکاہیلہ)رضحتہیفص
ریضاہللاہنعاکااقتنؽوہایگےہوتفہرفاہنوہےئاہیںکتہکوسرجرغفبوہایگافراتسرےک رآےنےگلرفامای،یبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکرفسںیمیسکاکؾںیمدلجیوہیتوتاؿدفامنزفںوکاکیاسھتزپھےتیلسپانبرمعریضاہللہنعےلچاہیںکتہکقفش
اغ بوہیئگرھپآپاکیاقمؾرپارتےافررھپدفامنزںیاکیاسھتزپ۔ںی
رافی  :امیلسؿنبداؤد،امحد،اویب،انعفےسرفاتیےہہکدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1196

راوی  :یزیس بً خالس بً یزیس بً ًبساہلل بً موہب ،مٔـل ،مٌاذ ،ابوزبیر ،حرضت مٌاذبً جبل رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ٓ ََـا َل َة َو َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس
َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ال َّز ِمل ٔ ُّی ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل ُنٔ ََّـ ُ

اٌ فٔی َُزِ َوة ٔ
اللٔ َِي ٔل ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ََبٔی ُّ

َّ
وک إٔذَا َزاُ َِت َّ
الو ِض َز َحًَّی
َتبُ َ
خ ُّ
الظ ِن ُص َٗ ِب َل ََ ٌِ یَ ِز َت ٔح َل َج َن ٍَ بَی ِ َن ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َوإ ٔ ٌِ یَ ِز َت ٔح ِل َٗ ِب َل ََ ٌِ َتز ٔی َّ الظ ِن ُص ََ َّ َ
ک إ ٔ ٌِ َُابَ ِت َّ
ئ َوإ ٔ ٌِ َی ِز َت ٔح ِل َٗ ِب َل
الظ ِن ُص َٗ ِب َل ََ ٌِ َی ِز َت ٔح َل َج َن ٍَ بَی ِ َن ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
َی ِيز ٔ َل لٔل ٌَِ ِ ٔ
ل ذَل ٔ َ
ْص َوفٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب ٔم ِث ُ
ََ ٌِ َاِ َ َّ
خ ا ِل َن ِِز ٔ َب َحًَّی یَ ِيز ٔ َل ل ٔ ِل ٌٔظَ ا ٔ ُ
رع َو َة ًَ ًِ ُح َشی ِ ٔن
ٔيب الظ ِن ُص ََ َّ َ
ئ ث َّه َج َن ٍَ بَ ِي َي ُض َنا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو َحسٔیثٔ ا ِل ُن َٔ َّـ ٔل َو َّ
الل ِيثٔ
َکیِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ُ َ

سیدی نب اخدل نب سیدی نب دبعاہلل نب ومبہ ،لضفم ،اعمذ ،اوبزریب ،رضحت اعمذنب ر ل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ وبتک ںیم ےھت ارگ رفایگن ےس ےلہپ وسرج ڈ لاجات وت رہظ ف رصع اکی اسھت زپھ ےتیل افر ارگ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسوسرجڈےنلھےسےلہپرفاہنوہاجےتوترہظںیمدریرکےتاہیںکتہکرصعےکےیلارتےت(بترہظیھبزپےتھ)
افر رغمب ںیم یھب ااسی یہ رکےت ارگ رفایگن ےس ےلہپ وسرج ڈفب اجات وت رغمب ف اشعء وک اکی اسھت زپےتھ افر ارگ وسرج رغفب
وہےنےسےلہپرفایگنوہیتوترغمبںیمدریرکےتبجاشعءیکامنزےکفاےطسارتےتوتاسفتقرغمبیھبزپھےتیلاوبداؤدےتہک
ںیہ ہک اس دحثی وک اشہؾ نب رعفہ ےن وباہطس نیسح نب دبعاہلل دنسب رکبی ،ربفاتی انب ابعس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رفاتیایکےہاسیجہکلضفمافرثیلےنرفاتیایکےہ
رافی  :سیدینباخدلنبسیدینبدبعاہللنبومبہ،لضفم،اعمذ،اوبزریب،رضحتاعمذنبر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1197

راوی ٗ :تيبہً ،بساہلل بً ىآٍ ،ابوموزوز ،سلامیٌ ابو یحٌی ی ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ََبٔی َم ِو ُزوز ٕ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ََبٔی َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َما َج َن ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ
ئ َٗ ُّم فٔی َّ
وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَی ِ َن ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
الش َ ٔ
ف إ ٔ ََّل َم َّز ّة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا یُ ِز َوی ًَ ًِ ََ ُّی َ

ک َّ
ُْص َر ًَل َی َػ ٔٔ َّي َة َو ُرو ٔ َی ٔم ًِ
الل ِي َل َة َي ٌِىٔی ل َِي َل َة ا ِست ِ ٔ
ًُ َن َز َم ِوُٗوّٓا ًَل َی ابِ ًٔ ًُ َن َز ََى َّ ُط ل َِه یَ َز ابِ ًَ ًُ َن َز َج َن ٍَ بَ ِي َي ُض َنا َٗ ُّم إ ٔ ََّل ت ٔ ِل َ
ک َم َّز ّة ََ ِو َم َّز َتی ِ ٔن
َحسٔیثٔ َمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ََى َّ ُط َرََی ابِ ًَ ًُ َن َز ٓ ٌََ َل ذَل ٔ َ

ہبیتق،دبعاہللنبانعف،اوبومدفد،امیلسؿاوبییحی،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفسںیمع یھرغمبفاشعءوکاکیرمہبتےکالعفہعمجںیہنایکاوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیربفاتیاویبوباہطسانعفرضحتانب
رمع ےس وموق رمفی ےہ اوہنں ےن رفس ںیم عمج نیب اٰولصلنیت ںیہن ایک رگم رصػ اکی رمہبت ،اس رات ںیم بج رضحت ہیفص
ریضاہللاہنعےکااقتن ؽیکربخآیئیھت،افرانعفےس وحکمؽیکرفاتیےہہکاوہنںےنرضحترمعریضاہللہنعوکاکیایدفرمہبت
عمجرکےتداھکیےہ
رافی  :ہبیتق،دبعاہللنبانعف،اوبومدفد،امیلسؿاوبییحیی،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1198

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزبیر ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض َٗا َل َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔا ِل َنک ِّ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ْص َجنٔي ٌّا َوا ِل َن ِِز ٔ َب َوا ِل ٌٔظَ ا َئ َجنٔي ٌّا فٔی َُی ِر ٔ َخ ِو ٕ
اٌ
ٖ َو ََل َس َ ٕ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ
ک ََ َری ذَل ٔ َ
کک َ َ
ف َٗا َل َٗا َل َمال ٔ ْ
الو ِض َز َوا ِل ٌَ ِ َ
فة ٕ
فٔی َم ََّطٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ى َ ِح َو ُظ ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ َو َر َوا ُظ ُ َّ
رقةُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ َٗا َل فٔی َس ِ َ

اَفىَا َصا إلٔ َی َتبُو َک
َس َ ِ
یبنعق،امکل،اوبزریب،دیعسنب،ریب،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظ
فرصعوکافررغمبفاشعءوکالمرکزپاھریغبوخػافررفسےکاامؾامکلرفامےتںیہہکہیابرشےکفتقوہاگ،اوبداؤدےتہکںیہہکاوکس
اوباسلب ےسلقن ایکےہہکہی وبتک ےکرفس ںیم
ِِ ر
اوباسلریبےسامحد نبہملسےن یھبایسرطحرفاتیایکےہ افررقہ نباخہلےن
اھت
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزریب،دیعسنب،ریب،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1199

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،حبيب ،بً ابی ثابت سٌيس بً جبیر ،حرضت ابً ًباض

يب بِ ًٔ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
ئ بٔا ِل َنسٔی َيةٔ ٔم ًِ َُی ِر ٔ َخ ِو ٕ
ٖ َوَلَ
ْص َوا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ض َٗا َل َج َن ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَی ِ َن ُّ
ًَبَّا ٕ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
َح َد َ ُ َّم َت ُط
ک َٗا َل ََ َرا َز ََ ٌِ ََل یُ ِ ٔ
َم ََّطٕ َٓ٘ٔي َل َٔلبِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َما ََ َرا َز إلٔ َی ذَل ٔ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،بیبح ،نب ایب اثتب دیعس نب ،ریب ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملس ےندمہنی ںیمرہظ افررصعیکامنزایسرطحرغمبفاشعءیکامنزاکیاسھت زپیھریغبوخػ افرریغبابرش ےکانبابعس
ےسولوگںےنوپاھچہکآپاکاسےسایکدصقماھت؟اہکآپاکدصقمہیاھتہکاتم یگنںیمالتبمہنوہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،بیبح،نبایباثتبدیعسنب،ریب،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1200

راوی  :محنس بً ًبيس محنس بً ٓـيل ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً واٗس رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َواٗ ٔ ٕس ََ ٌَّ ُم َؤ ِّذ ٌَ ابِ ًٔ ًُ َن َز
َّ
َاب َّ
وب َّ
الظٔ ََُ ٙو َػلَّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ
اٌ َٗ ِب َل ُُ ُي ٔ
ْس َحًَّی إٔذَا ک َ َ
الظٔ َٔ ٙىَزَ َل ٓ ََؼلَّی ا ِل َن ِِز ٔ َب ث ُ َّه اى ِ َتوَ َز َحًی ُ َ
ْس ٔ ِ
َٗا َل الؼَّ ََلةُ َٗا َل ٔ ِ

ک ا ِل َي ِوو ٔ
اٌ إ ٔ َذا ًَحٔ َل بٔطٔ ََ ِم ْز َػ َي ٍَ ٔم ِث َل َّال ٔذی َػ َي ٌِ ُت ٓ ََش َار فٔی ذَل ٔ َ
ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َو َّ
الل ِي َل ٔة َم ٔشی َر َة ثَ ََل ٕث َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ًُ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ى َ ِح َو َص َذا بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ

دمحم نب دیبع دمحم نب لیضف ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب فادق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےک ؤمذؿ
ےناہکہکامنزاکفتقآایگاوہنںےناہکوکیئابتںیہنمتولچ،رھپرغفبقفشےسےلہپارتےافررغمبیکامنززپیھرھپااظتنرایک
اہیں کت ہک قفش اغ ب وہیئگ رھپ اشعء یک امنز زپیھ ،رھپ انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
دلجی وہیت یسک اکؾ یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یہ رکےت اسیج ںیم ےن ایک رھپ اس دؿ افر رات ںیم نیت دؿ یک راہ ےلچ
اوبداؤدےتہکںیہہکاوکسانعفےسانباجربےنیھبایسرطحافرایساانسدےکاسھترفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبدیبعدمحمنبلیضف،انعف،رضحتدبعاہللنبفادقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1201

ًيسی ابً جابز رضی اہلل اٌالی
راوی  :ابزاہيه بً موسیٰ ،

ئ
وسی الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی ًَ ًِ ابِ ًٔ َجابٔز ٕب ٔ َض َذا ا ِل َن ٌِى َی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
اب َّ
الظٔ َٔ ٙىَزَ َل َٓ َح َن ٍَ بَ ِي َي ُض َنا
اٌ ً ٔ ِي َس ذَ َص ٔ
ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ َٗا َل َحًَّی إٔذَا ک َ َ
اربامیہ نب ومیسٰ ،یسیع انب اجرب ریض اہلل اعتیل ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک دبعاہلل نبالعء ےن
انعفےسرفاتیرکےتوہےئاہکےہہکبجقفشاغ بوہےنوکوہیئوتارتےافردفونںامنزفںوکعمجایک
رافی  :اربامیہنبومیسٰ،یسیعانباجربریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1202

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،مشسز ،حناز بً زیسً ،نز و بً ًوٌ ،حناز بً زیسً ،نزو بً زیيار ،جابز بً زیس ،حرضت ابً
ًباض رضی اہلل اٌالی

رح ٕب َو ُم َش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ض َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔا ِل َنسٔی َيةٔ ثَ َناى ٔ ّيا َو َس ِب ٌّا ال ُّو ِض َز
زٔی َيارٕ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض
ْص َوا ِل َن ِِز ٔ َب َوا ِل ٌٔظَ ا َئ َول َِه َي ُ٘ ِل ُسل ِ ََامی ٌُ َو ُم َش َّس ْز ب ٔ َيا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َػال ٔ ْح َم ِول َی ال َّت ِوََ َمةٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َوا ِل ٌَ ِ َ

َٗا َل فٔی َُی ِر ٔ َم ََّطٕ
امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،رمعفنبوعؿ،امحدنبزدی،رمع فنبدانیر،اجربنبزدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلےس
رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن مہوکدمہنی ںیمامنززپاھیئ آھٹرںیتعکرہظف رصع یکافراست رںیتعکرغمبف
اشعء یک(اکیاسھت) افرامیلسؿفدسمد ےنظفل،انب،ذرک ںیہنایکاوبداؤدےتہک ںیہ ہک اسوک وتہمےکآزادرکدہالغؾ اصحلےنانب
ابعسےسرفاتیرکےتوہےئاہک،ابرشےکذعرےکریغب
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،رمعفنبوعؿ،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،رضحتانبابعسریضاہلل

اعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1203

راوی  :احنس بً ػالح ،یحٌی بً محنسً ،بسالٌزیز ،بً محنس مالک ،ابوزبیر ،حرضت جابز رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َحار ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َمال ٔ ََٕ ًِ ًَ ٝبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ
َجابٔز ََٕ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّى اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َُابَ ِت َل ُط َّ
رس ٕ
ٖ
الظ ِن ُص ب ٔ َنَ َّٜة َٓ َح َن ٍَ بَ ِي َي ُض َنا بٔ َ ٔ
ادمحنباصحل،ییحینبدمحم،دبعازعلسی،نبدمحمامکل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکہکمںیمآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکوسرجرغفبوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرغمبفاشعءیکامنزرسػںیماجرکزپیھ
رافی  :ادمحنباصحل،ییحینبدمحم،دبعازعلسی،نبدمحمامکل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1204

راوی  :محنسبً ہظاو ،احنس بً حيبل ،جٌف ،بً ًوٌ ،ہظاو بً سٌس

ْشةُ ََ ِم َيا ٕل
ف بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل بَ ِي َي ُض َنا ًَ َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ صٔظَ او ٕ َجا ُر ََ ِح َن َس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ْس ٕ
ٖ
َي ٌِىٔی بَی ِ َن َمَ َّٜة َو َ ٔ
دمحمنباشہؾ،ادمحنبلبنح،رفعج،نبوعؿ،اشہؾنبدعسےتہکںیہہکہکمافررسػےکچیبںیمدسلیماکافہلصےہ
رافی  :دمحمنباشہؾ،ادمحنبلبنح،رفعج،نبوعؿ،اشہؾنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1205

راوی ً :بسالنلک بً طٌيب ،ابً وہب ،ليث ،حرضت ًبساہلل بً زیيار رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َّ
يٌ ُة َي ٌِىٔی ََ ٛت َب إٔل َِيطٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ
الل ِيثٔ َٗا َل َٗا َل َرب ٔ َ
َّ
َّ
َاب
َرسىَا َٓ َل َّنا َرََیِ َيا ُظ َٗ ِس ََ ِم َسی ُٗ ِل َيا الؼَّ ََلةُ ٓ ََش َار َحًی ُ َ
زٔی َيا ٕر َٗا َل َُابَ ِت الظ ِن ُص َوََىَا ً ٔ ِي َس ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ٓ ٔ ِ
َّ
الظٔ ََُ ٙو َا َؼ َّوبَ ِت ال ُّي ُح ُوو ث ُ َّه إٔى َّ ُط ىَزَ َل ٓ ََؼلَّی الؼَّ ََل َتی ِ ٔن َجنٔي ٌّا ث ُ َّه َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َج َّس بٔطٔ
َّ
اػ ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََخٔيطٔ ًَ ًِ َسال ٔ ٕه َو َر َوا ُظ
الشیِرُ َػلَّی َػ ََلت ٔی َص ٔذظ ٔ َي ُ٘و ُل َی ِح َن ٍُ بَ ِي َي ُض َنا َب ٌِ َس ل َِي ٕل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ًَ ٔ
وب َّ
ابِ ًُ ََبٔی ىَحٔ ٕ
الظٔ َٔٙ
اٌ َب ٌِ َس ُُ ُي ٔ
يح ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ذُ َؤیِبٕ ََ ٌَّ ا ِل َح ِن ٍَ بَ ِي َي ُض َنا ٔم ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ک َ َ

دبعاکلمل نب بیعش ،انب فبہ ،ثیل ،رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک وسرج رغفب وہ ایگ افر ںیم
دبعاہللنبرمعےکاسھتاھت سپمہرفاہنوہےئافربجمہےنداھکیہکراتوہیئگوتاؿےسامنزےکےیلاہکرگمفہےتلچرےہاہیں
کت ہک قفش اغ ب وہیئگ افر اترے ےنکمچ ےگل بت آپ ارتے افر دفونں امنزںی اکی اسھت زپ۔ںی اس ےک دعب اہک ہک ںیم ےن
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدلجیانلچوہاتوتایسرطحامنززپےتھینعیدفونںامنزفں
وک رات ںیم عمج رکےت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک اع مص نب دمحم ےن وباہطس اےنپ اھبیئ (رمع فنب دمحم) ربفاتی اس م رفاتی ایک ےہ افر
انبایبحیجنےناامسلیعنبدبعارلنمحنبذفبیےسرفاتیایکےہہکانبرمعریضاہللاعتیلےنقفشاغ بوہےنےکدعبدفونں
امنزںیعمجںیک
رافی  :دبعاکلملنببیعش،انبفبہ،ثیل،رضحتدبعاہللنبدانیرریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1206

راوی ٗ :تيبہ بً موہب ،مٔـلً٘ ،يل ،ابً طہاب ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل اٌالی

اٌ
ل ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َوابِ ًُ َم ِوصَبٕ ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل ُنٔ ََّـ ُ
اب ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ک َ َ
َّ
ْص ث ُ َّه ىَزَ َل َٓ َح َن ٍَ بَ ِي َي ُض َنا َٓإ ٔ ٌِ
خ ُّ
الو ِض َز إلٔ َی َوِٗتٔ ا ِل ٌَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ِار َت َح َل َٗ ِب َل ََ ٌِ َتزٔی َّ الظ ِن ُص ََ َّ َ

َزاُ َِت َّ
اٌ
الظ ِن ُص َٗ ِب َل ََ ٌِ یَ ِز َت ٔح َل َػلَّی ُّ
ْص َوک َ َ
الو ِض َز ث ُ َّه َرَ ٔ ٛب َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََبُو َزا ُوز ک َ َ
اٌ ُمٔ ََّـ ْل َٗاض َٔی ٔم ِ َ
اب َّ
الس ًِ َوة ٔ َوص َُو ابِ ًُ ٓ ََـا َل َة
ُم َح َ

ہبیتقنبومبہ،لضفم ،لیقع،انباہشب،رضحت اسننب امکلریضاہللاعتیل ےسرفاتیےہہکبجروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس وسرج ڈےنلھ ےس ےلہپ رفس رپ رفاہن وہےت وت رہظ وک رصع ےک فتق کت ومرخ رکےت رھپ ارت رک دفونں امنزفں وک اکی اسھت ادا
رفامےتافرارگرفایگنےسےلہپ وسرجڈ لاجاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہظزپھرکوساروہےتاوبداؤدےتہکںیہہکلضفمنب
اضفہلرصمےکاقیضےھتافراجتسمبادلوعاتےھت
رافی  :ہبیتقنبومبہ،لضفم،لیقع،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1207

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،جابز بً اسنٌيلً٘ ،يل ،جابز بً اسنٌيل

َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َجابٔزُ بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َٗا َل
ٔيب َّ
الظٔ َُٙ
خ ا ِل َن ِِز ٔ َب َحًَّی َی ِح َن ٍَ بَ ِي َي َضا َوبَی ِ َن ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئ ح ٔی َن َيِ ُ
َویُ َؤ ِّ ُ
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اجربنباامسلیع،لیقع،اجربنباامسلیعےناسدحثیوکلیقعےسایسدنسےکاسھترفاتیایکےہ
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرغمبوکرغفبقفشکتومرخرکےترھپدفونںامنزںیینعیرغمبافراشعءالمرکزپےتھ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اجربنبالیعمس،لیقع،اجربنبالیعمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دفامنزفںوکاکیاسھتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1208

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،یزیس بً ابی حبيب ،ابی اللٔيلً ،امز بً واثلہ ،حرضت مٌاذ بً رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس ََ ِخب َ َرىَا َّ
اللٔ َِي ٔل ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ َواث ٔ َل َة ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل ََ ٌَّ
الل ِي ُث ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ََبٔی ُّ
َّ
ْص
اٌ فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُ َ
خ ُّ
الو ِض َز َحًَّی َی ِح َن ٌَ َضا إلٔ َی ا ِل ٌَ ِ ٔ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
وک إٔذَا ِار َت َح َل َٗ ِب َل ََ ٌِ َتزٔی َّ الظ ِن ُص ََ َّ َ
َٓ ُي َؼ ِّل َي ُضنا َجنٔي ٌّا َوإٔذَا ِار َت َح َل َب ٌِ َس َزیِ ّٔ َّ
اٌ إٔذَا ِار َت َح َل َٗ ِب َل ا ِل َن ِِز ٔ َب
الظ ِن ٔص َػلَّی ُّ
ْص َجنٔي ٌّا ث ُ َّه َس َار َوک َ َ
َ
الو ِض َز َوا ِل ٌَ ِ َ
ئ َوإ ٔذَا ِار َت َح َل َب ٌِ َس ا ِل َن ِِز ٔ ٔب ًَ َّح َل ا ِل ٌٔظَ ا َئ ٓ ََؼ ََّل َصا َم ٍَ ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َٗا َل ََبُو َزا ُوز
خ ا ِل َن ِِز ٔ َب َحًَّی ي َُؼ ِّل َي َضا َم ٍَ ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ََ َّ َ

َول َِه َی ِزو ٔ َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث إ ٔ ََّل ُٗت َ ِي َب ُة َو ِح َس ُظ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،ایبالیفطل،اعرمنبفاہلث،رضحتاعمذنبریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس زغفہ وبتک ےک ومعق رپ بج وسرج ڈےنلھ ےس ےلہپ رفاہن وہےت وترہظ ںیم رصع کت اتریخ رفامےت رھپرہظ وک رصع ےک
اسھتالمرک زپےتھ افربج وسرجڈےنلھےکدعبرفاہنوہےتوترہظف رصعزپھرکےتلچ افر ارگرغمبےسےلہپرفایگن وہیتوترغمب
ںیماتریخرکےتافراشعءےکاسھتالمرکزپھےتیلافرارگرغمبےکدعبےتلچوتاشعءوکرغمبےکاسھتزپھرکےتلچاوبداؤدےتہکںیہ
ہکاسدحثیوکہبیتقےکالعفہیسکےنرفاتیںیہنایک
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،ایبالیفطل،اعرمنبفاہلث،رضحتاعمذنبریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمامنزیکرقاتئںیمااصتخراکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رفسںیمامنزیکرقاتئںیمااصتخراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1209

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،سی ،ثابت ،حرضت بزاء بً ًازب انؼاری رضی اہلل اٌالی

خ ِج َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
ئ َٗا َل َ َ
َرقََ فٔی إ ٔ ِح َسی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن بٔال ِّتی ٔن َوالزَّیِتُو ٌٔ
َس َ ٕ
ف ٓ ََؼلَّی ب ٔ َيا ا ِل ٌٔظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
خ َة ٓ َ َ
صفح نب رمع ،ہبعش ،ددی ،اثتب ،رضحت رباء نب اعزب ااصنری ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
ّ
ل
فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےلکن سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اشعء یک امنز زپاھیئ وت اس یک اکی رتعک ںیم ،اِ ِ ِ
َفاشل ْ َُي ِوؿ،زپیھ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ددی،اثتب،رضحترباءنباعزبااصنریریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیملفنامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ

رفسںیملفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1210

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،ػٔواٌ بً سليه ،ابوبرسہ ،حرضت بزاء بً ًازب انؼاری رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی
رس َة ا ِلَِٔٔار ِّٔی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
الل ِي ُث ًَ ًِ َػٔ َِو َ
اٌ بِ ًٔ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ََبٔی بُ ِ َ
ْش َس َ ّفا َٓنا َرََیِ ُت ُط َت َز َک َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن إٔذَا َزاُ َِت َّ
الظ ِن ُص َٗ ِب َل
َٗا َل َػ ٔح ِب ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ثَ َناى ٔ َي َة ًَ َ َ
َ
الو ِضز ٔ
ُّ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،وفصاؿنبمیلس،اوبرسبہ،رضحترباءنباعزبااصنریریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکںیمروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ااھٹرہ رفسفں ںیم راہ نکیل ںیم ےن ع یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زفاؽ ےک دعب افر رہظ ےس ےلہپ دف
راعکترتکرکےتہنداھکی
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،وفصاؿنبمیلس،اوبرسبہ،رضحترباءنباعزبااصنریریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رفسںیملفنامنززپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1211

ًيسی بً حٔؽ بً ًاػه
راوی ٌٗ :ييیٰ ،

ط ٕیَٗ ٙا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ًَ ٔ
اب ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َػحٔ ِب ُت ابِ ًَ ًُ َن َز فٔی َ ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
َّ
ُ َ
وٌ َٗا َل َل ِو ُِ ٛي ُت ُم َش ِّب ّحا ََ ِت َن ِن ُت
اسا ٗ ٔ َيا ّما َٓ َ٘ا َل َما َي ِؼ َي ٍُ َص ُؤ ََل ٔ
ئ ُٗل ُِت ي َُش ِّب ُح َ
َفََی ى َ ّ
ٓ ََؼلی ب ٔ َيا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث َّه َٗ َِب َل َ َ

َػ ََلت ٔی یَا ابِ ًَ ََخٔی إنِّٔی َػحٔ ِب ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َّ
ف َٓل َِه یَز ٔ ِز ًَل َی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًَّی َٗ َب َـطُ اہللُ ًَزَّ َو َج َّل
الش َ ٔ
َو َػ ٔح ِب ُت ََبَا بَ ِرکٕ َٓل َِه َیز ٔ ِز ًَل َی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًَّی َٗ َب َـ ُط اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َو َػ ٔح ِب ُت ًُ َن َز َٓل َِه َیز ٔ ِز ًَل َی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًَّی َٗ َب َـ ُط اہللُ
اٌ َلِ ُٜه فٔی َر ُسو ٔل اہللٔ
اٌ َٓل َِه َیز ٔ ِز ًَل َی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًَّی َٗ َب َـ ُط اہللُ َا ٌَال َی َو َٗ ِس َٗا َل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َل َ٘ ِس ک َ َ
َا ٌَال َی َو َػحٔ ِب ُت ًُ ِث َن َ

َ ُ ِس َو ْة َح َش َي ْة

یبنعقٰ ،یسیع نب صفح نب اعمص اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اکی رفس ںیم دبعاہلل نب رمع ےک اسھت اھت اوھنں ےن دف
رںیتعکزپاھںیئاوھنںےنولوگںیکرطػوتہجیکوتداھکیہکولگامنزںیموغشمؽںیہوپاھچہیولگایکرکرےہںیہ؟ںیمےناہک

ونالف زپھ رےہ ںیہ اس رپ دبعاہلل نبرمع ےن اہک ہک ارگ ےھجم لفن یہ زپانھ وہےت وت ںیم اینپ امنز وپریرکات (ینعی رصق ہن رکات) اے
ےجیتھب ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم راہوہں نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رتعک ےس زایدہ امنز
ںیہنزپیھاہیںکتہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسفافتاپےئگرھپںیماوبرکبریضاہللاعتیلےکاسھتراہاوھنںےنیھبدفرتعک
رپ ااضہف ںیہن ایک اہیںکت ہک اؿیک یھب فافت وہیئگ رھپ ںیم رضحترمع ریض اہلل اعتیل ےکاسھت راہ اوھنں ےن یھب دف رتعک رپ
زایدیت ںیہن یک اہیں کت ہک فہ یھبفافت اپ ےئگ رھپ ںیم رضحتامثعؿ ریض اہلل اعتیل ےک اسھت راہ اوھنں ےن یھب دف راعکت ںیم
ت
ااضہف ںیہن ایک اہیں کت ہک فہ یھب ااقتنؽ رک ےئگ افر اہلل اعتیل اک رفامؿ ےہ ہک مھارے ےیل روسؽ  یا وک رطہقی ںیم رتہبنی ومنہن
ےہ
رافی  :یبنعقٰ،یسیعنبصفحنباعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنرپلفنافرفرتزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
افٹنرپلفنافرفرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1212

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،سا له

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ک َ َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُشبِّحُ ًَل َی الزَّاح ٔ َلةٔ ََ َّی َو ِجطٕ َت َو َّج َط َویُوتٔزُ ًَل َِي َضا َُی ِ َر ََى َّ ُط ََل ي َُؼل ِّی ا ِل َنِٜتُوبَ َة ًَل َِي َضا

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب،اس  م اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس افٹن رپ لفن
زپےتھےھتوخاہاساکرخیسکرطػوہافراسرپفرتیھبزپےتھےھت،سبرفضامنزںیہنزپےتھےھت
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اس م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
افٹنرپلفنافرفرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1213

راوی  :مشسز ،ربعیً ،بساہلل بً جاروزً ،نزو بً ابی ححاد ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل اٌالی

اروزُ بِ ًُ ََبٔی َسب ِ َر َة
اروز ٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ََبٔی ا ِل َححَّا ٔد َح َّسثَىٔی ا ِل َح ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا رٔبِع ٔ ُّی بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َح ُ
اَف َٓأ َ َرا َز ََ ٌِ یَ َت َل َّو ََ ا ِس َت ِ٘ َب َل ب ٔ َيا َٗتٔطٔ ا ِل٘ ٔ ِب َل َة
َح َّسثَىٔی ََى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا َس َ َ
َٓ َٜب َّ َر ث ُ َّه َػلَّی َح ِي ُث َو َّج َض ُط رٔکَاب ُ ُط
دسمد ،ریعب  ،دبعاہلل نب اجرفد ،رمعف نب ایب اجحج ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہہک روسؽیلص اہلل ہیلعفآہل
فملس بج رفس ںیم وہےت افر لفن زپانھ اچےتہ وت اےنپ افٹن اک رخ ہلبق یک رطػ رک ےک ریبکت ہہک ےتیل رھپامنز زپےتھ اب فہ دجرھ
اچےہاجات
رافی  :دسمد،ریعب،دبعاہللنباجرفد،رمعفنبایباجحج،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
افٹنرپلفنافرفرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1214

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،نزو ،یحٌی  ،ابوحباب ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالی

اب َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََى َّ ُط َٗا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ یَ ِحٌَی ا ِل َنازٔن ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُح َب ٔ
َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ًَل َی ح َٔنا ٕر َوص َُو ُم َت َو ِّج ْط إلٔ َی َخ ِيب َ َر
یبنعق ،امکل،رمعف،ییحی،اوبةحب،رضحتدبعاہللنبرمع ریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
اکیدگےھرپامنززپےتھداھکیافراساکرخربیخیکرطػاھت
رافی  :یبنعق،امکل،رمعف،ییحی،اوبةحب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
افٹنرپلفنافرفرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1215

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابوزبیر ،حرضت جابز رضی اہلل اٌالی

اٌ ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجاب ٔز ٕ َٗا َل َب ٌَ َثىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

الز ُٛو َٔ
َحا َج ٕة َٗا َل َٓحٔئ ُِت َوص َُو ي َُؼل ِّی ًَل َی َراح ٔ َلتٔطٔ ى َ ِح َو ا ِل َن ِ ٔ
ْش َٔ ٚو ُّ
الش ُحو ُز ََ ِخٔ َُف ٔم ًِ ُّ
امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلےس رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماکی
اکؾ ےس اجیھب بج ںیم فاسپ آای وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن رپ ےھٹیب وہےئ افر رشمؼ یک رطػ رخ ےیک
وہےئامنززپھرےہںیہافردجسہروکعےسذرااچینےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعریکانبرپافٹنرپھٹیبرکرفضامنززپانھ
ابب  :امنزاکایبؿ
ذعریکانبرپافٹنرپھٹیبرکرفضامنززپانھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1216

راوی  :محنوز بً خالس ،محنسبً طٌيب ،نٌناٌ بً ميذرً ،لاء بً ابورباح ،حرضت ًلاء بً ابی رباح رضی اہلل اٌالی

ئ بِ ًٔ ََبٔی َربَا ٕح ََى َّ ُط َسأ َ َل ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ

ئ ََ ٌِ ي َُؼ ِّلی َن ًَل َی َّ
ئ َٗا َل
ک ف ٔی ٔط َّسة ٕ َو ََل َر َخا ٕ
الس َو ِّ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َص ِل ُر ِّخ َؽ لٔل ِّي َشا ٔ
اب َٗال َِت ل َِه یُ َز َّخ ِؽ َل ُضًَّ فٔی ذَل ٔ َ
ُم َح َّن ْس َص َذا فٔی ا ِل َنِٜتُوبَ ٔة
ومحمدنب اخدل،دمحمنببیعش،امعنؿنبذنمر،اطعءنباوبرابح،رضحتاطعءنبایبرابحریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکاوھنں
ےنرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچہکایکوعروتںوکوساریرپامنززپانھدرتسےہ؟اوھنںےناہکںیہنیسکفتقںیم
یھبدرتسںیہن،فتقرپاشییناکوہایاانیمطؿاک،دمحمنببیعشےتہکںیہہکاسےسرمادرفضامنزےہ
رافی  :ومحمدنباخدل،دمحمنببیعش،امعنؿنبذنمر،اطعءنباوبرابح،رضحتاطعءنبایبرابحریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفامنزوکبکوپرازپےھ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفامنزوکبکوپرازپےھ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1217

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ابزاہيه بً موسی ،ابً ًليہ ،حرضت ًنزاٌ بً حؼین رضی اہلل اٌالی

وسی ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ ًُ َل َّي َة َو َص َذا َل ِٔ ُوطُ ََ ِخب َ َرىَا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َزیِ ٕس
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ح و َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اٌ بِ ًٔ حُ َؼی ِ ٕن َٗا َل َُزَ ِو ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َطض ٔ ِس ُت َم ٌَ ُط ا ِل َٔ ِتحَ َٓأ َ َٗ َاو ب ٔ َن ََّ ٜة
رض َة ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
ًَ ًِ ََبٔی َن ِ َ
َّ
ف
ثَ َنانٔی ًَ ِ َ
ْش َة ل َِي َل ّة ََل ي َُؼل ِّی إَٔل َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َو َي ُ٘و ُل یَا ََصِ َل ا ِل َب َل ٔس َػ ُّلوا ََ ِر َب ٌّا َٓإٔىَّا َٗ ِو ْو َس ِ ْ
ومیسنباامسلیع،امحد،اربامیہنبومیس،انبہیلع،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتددعتداہجدںیمرشتکیکحتفہکمےکومعقرپیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتہکمںیمآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااھٹرہ راںیت ایقؾ ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دفراؿ دف رتعک یہ زپےتھ رےہ افر رفامےت
ےھت،اےہکمفاولں،متاچرزپوھویکہکنمہاسمرفںیہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اربامیہنبومیس،انبہیلع،رضحترمعاؿنب،نیصریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفامنزوکبکوپرازپےھ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1218

راوی  :محنسبً ًَلءً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،حٔؽ ًاػه ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی

ض
ئ َوًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ا ِل َن ٌِى َی َواح ْٔس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َحٔ ِْؽ ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اػ ٕه ًَ ًِ ً ِ ٔ
َّ
ْص
ْص الؼَّ ََل َة َٗا َل ابِ ًُ ًَ َّبا ٕ
ض َو َم ًِ ََ َٗ َاو َس ِب ٍَ ًَ ِ َ
ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َٗ َاو َس ِب ٍَ ًَ ِ َ
ْش َة ب ٔ َنَ ٜة َي ِ٘ ُ ُ
ْش َة َٗ َ َ
ْش َة
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َو َم ًِ ََ َٗ َاو ََ ِٛث َ َر ََ َت َّه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ًَبَّا ُز بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ً ِ ٔ
ض َٗا َل ََ َٗ َاو أ ِش ٍَ ًَ ِ َ

دمحمنبالعء،امثعؿ نبایبہبیش ،صفحاعمص،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
رتسہ راوتں کت ہکم ںیم ایقؾ ذپری رےہ افر رصقامنز زپےتھ رےہ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےتہک ںیہ ہک وج صخش یسک اقمؾ رپ رتسہدؿ
کت رہھٹے فہ رصق رکے افر وج اس ےس زایدہ رہھٹے فہ وپری امنز زپےھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ابعد نب وصنمر ےن وباہطس رکعہم
رضحتابعسریضاہللاعتیلےسرفاتیایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسیندؿکتہکمںیمرہھٹےرےہ
رافی  :دمحمنبالعء،امثعؿنبایبہبیش،صفحاعمص،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفامنزوکبکوپرازپےھ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1219

راوی  :نٔيلی ،محنس بً سلنہ بً اسحً ،ٙبيساہلل بً ًبساہلل ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی

ض
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّ
ْص الؼَّ ََل َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا
َٗا َل ََ َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َنَ ٜة ًَ َاو ا ِل َٔ ِتحٔ َخ ِن َص ًَ ِ َ
ْش َة َي ِ٘ ُ ُ
ا ِل َحس َ
ض
َکوا ٓ ٔيطٔ ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
ٔیث ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َوََ ِح َن ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل َوصِ ٔي ُّی َو َسل ََن ُة بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙل َِه یَ ِذ ُ ُ

نف
بلی ،دمحم نب ہملس نب ااحسؼ  ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسحتفہکمےکاسؽہکمںیمدنپرہدؿمیقمرےہافرامنزرصقرکےترےہاوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکوباہطسانبااحسؼ ،دبعہ
نبامیلسؿادمحنباخدلفیبہافرہملسنبلضفےنرفاتیایکےہنکیل اؿرضحاتےناسرفاتیںیمانبابعسریضاہللاعتیلاک
ذرکںیہنایک
نف
رافی  :بلی،دمحمنبہملسنباقحس،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفامنزوکبکوپرازپےھ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1220

راوی  :نْصبً ًلی ،ابیَ ،شیک ،اػبہانیً ،رکمة ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی

ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی َح َّسثَ َيا َ ٔ
یک ًَ ًِ ابِ ًٔ اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی ًَ ًِ ً ِ ٔ
َش ْ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
َّ
ْش َة ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َٗ َاو ب ٔ َنَ ٜة َس ِب ٍَ ًَ ِ َ
رصننبیلع،ایب،رشکی،ااہبصین،رکعیس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسہکم ںیم
رتسہدؿکترےہافردفرںیتعکزپےتھرےہ
رافی  :رصننبیلع،ایب،رشکی،ااہبصین،رکعیس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

اسمرفامنزوکبکوپرازپےھ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1221

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،مشله بً ابزاہيه ،وہيب یحٌی بً ابی اسح ،ٙاىص بً مالک ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل
اٌالی

يه ا ِل َن ٌِى َی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی إ ٔ ِس َح َََ ًِ ًَ ٙى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاصٔ َ
اٌ ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًَّی َر َج ٌِ َيا إلٔ َی
خ ِج َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ا ِل َنسٔی َي ٔة إلٔ َی َم ََّ ٜة َٓک َ َ
َمال ٔ ٕک َٗا َل َ َ
ْشا
ا ِل َنسٔی َي ٔة َٓ ُ٘ ِل َيا َص ِل ََ َٗ ِنت ُِه ب ٔ َضا َط ِيئّا َٗا َل ََ َٗ ِن َيا ب ٔ َضا ًَ ِ ّ

ومیس نب اامسلیع ،ملسم نب اربامیہ،فبیہ ییحی نب ایب ااحسؼ ،اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ
ہکمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدمہنیےس ہکمےکےیلےلکنافربجکتمہدمہنیفاسپہنآےئگآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسدفرںیتعکیہزپےتھرےہ(ییحینبایبااحسؼ)ےتہکںیہہکمہےنرضحتاسنریضاہللاعتیلےسوساؽایکہکایکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسفاہںھچکدؿرہھٹےےھت؟اوھنںےناہکاہںدسدؿرہھٹےےھت
رافی  :ومیسنبالیعمس،ملسمنباربامیہ،فبیہییحینبایباقحس،اسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسمرفامنزوکبکوپرازپےھ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1222

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابً مثىی ،ابواسامہً ،بساہلل بً محنس بً ًنز بً ًلی بً ابی كالب ،حرضت ًنز بً ابی كالب
رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َوابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َو َص َذا َلٔ ُِى ابِ ًٔ ا ِل ُن َثىَّی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی
اَف َس َار َب ٌِ َس َما
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔ ٌَّ ًَل ٔ ًّيا َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ک َ َ
اٌ إٔذَا َس َ َ
َا ِِزُ ُب َّ
الظ ِن ُص َحًَّی َتکَا َز ََ ٌِ تُوِ ل ٔ َه ث ُ َّه َی ِيز ٔ ُل َٓ ُي َؼل ِّی ا ِل َن ِِز ٔ َب ث ُ َّه َی ِسًُوا بٔ ٌَظَ ائٔطٔ َٓ َي َت ٌَ َّشی ث ُ َّه ي َُؼل ِّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه َی ِز َت ٔح ُل

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِؼ َي ٍُ َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی َسنٔ ٌِت
َو َي ُ٘و ُل َص ََ ٜذا ک َ َ
اٌ َی ِح َن ٍُ بَ ِي َي ُض َنا
ََبَا َزا ُوز َي ُ٘و ُل َو َر َوی َ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ََ َن ّشا ک َ َ

ٔيب َّ
ک َورٔ َوا َی ُة الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََى َ ٕص ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِؼ َي ٍُ ذَل ٔ َ
الظٔ ََُ ٙو َي ُ٘و ُل ک َ َ
ح ٔی َن َيِ ُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِثلُطُ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب ینثم ،اوبااسہم ،دبعاہلل نب دمحم نب رمع نب یلع نب ایب اطبل ،رضحت رمع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتیل ےس
رفاتیےہہکرضحتیلعریضاہللاعتیلرفسرکےترغفبآاتفبےکدعبوتادنرھےےکرقبیارتےتافرامنززپےتھ رھپاھکان
اگنمرکاھکےتاسےک دعباشعءیکامنززپےتھ افررفاہنوہ اجےتافررفامےتہکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس یھبااسی یہ رکےتےھت
امثعؿےناہکہکدبعاہللنبدمحمنبرمعنبیلعےناامؾاوبداؤدوکہیےتہکوہےانسہکااسہمنبزدیےنصفحنبدیبعاہللےسرفاتی
ایک ےہ ہک اسن عمج رکےت ےھت رغمب افر اشعء وک بج قفش ڈفب اجیت افر ےتہک ےھت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ
رکےتےھتافرزرہییکرفاتیوباہطساسنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبینثم،اوبااسہم،دبعاہللنبدمحمنبرمعنبیلعنبایباطبل،رضحترمعنبایباطبلریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنمشےککلمںیمرہھٹاوہاوہوترصقیہرکاترےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
بجدنمشےککلمںیمرہھٹاوہاوہوترصقیہرکاترےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1223

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،محنس بً ًبسالزحنً بً ثوباٌ جابز بً ًبساہلل ،حرضت
جابز بً ًبساہلل رضی اہلل اٌالی

اٌ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
ْٔش َ
ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ََ َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔتَبُو َک ً ِ ٔ
ْص الؼَّ ََل َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َُیِرُ
یً َی ِو ّما َي ِ٘ ُ ُ
َم ٌِ َنز ٕیُ ِز ٔسلُ ُط ََل ي ُِشي ٔ ُس ُظ
ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ییحی نب ایب ریثک ،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ اجرب نب دبع اہلل ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتیلےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوبتکںیمسیبدؿکترےہافرامنزرصقرکےترےہ اوبداؤدےناہکہکرمعم
ےکالعفہیسکےناسرفاتیوک دنسںیہنایک
رافی  :ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ییحی نب ایب ریثک ،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ اجرب نب دبعاہلل ،رضحت اجرب نب دبعاہلل

ریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولصہوخػ(احتلگنجںیمزپیھاجےنفایلامنز)
ابب  :امنزاکایبؿ
ولصہوخػ(احتلگنجںیمزپیھاجےنفایلامنز)

جلس  :جلس اول

حسیث 1224

راوی  :سٌيس بً ميؼور ،جزیز بً ًبسالحنيس ،ميؼور ،محاہس ،ابوًياغ ،حرضت ابوًياغ زرقی رضی اہلل ًيہ

غ الزُّ َرق ٔ ِّی َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ
َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َح َّسثَ َيا َجزٔیزُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َحنٔي ٔس ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ُم َحاص ٔ ٕس ًَ ًِ ََبٔی ًَيَّا ٕ

وٌ َل َ٘ ِس
الو ِض َز َٓ َ٘ا َل ا ِل ُن ِ ٔ
َاٌ َو ًَل َی ا ِل ُن ِ ٔ
ْشٔ ٛی َن َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ٓ ََؼ َّل ِي َيا ُّ
ْش َُ ٛ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ ٌُ ِشٔ َ
رض ِت
ََ َػب ِ َيا ٔ َّ
ْص بَی ِ َن ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
َغ ّة َل َ٘ ِس ََ َػب ِ َيا َُ ِٔ َل ّة ل َِو َُّ ٛيا َح َن ِل َيا ًَل َِيض ٔ ِه َوص ُِه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َيزَل َِت آیَ ُة ا ِل َ٘ ِ ٔ
ْص َٓ َل َّنا َح َ َ

وٌ ََ َما َم ُط ٓ ََؼ َّ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْص َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِش َت ِ٘ب ٔ َل ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة َوا ِل ُن ِ ٔ
ْش َُ ٛ
ٕ َخل َ
ا ِل ٌَ ِ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ٌّٕ َو َػ َّ
َف ََ ٍَ ٛر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َر ٌَُ ٛوا َجنٔي ٌّا ث ُ َّه َس َح َس
ٕ َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
ک الؼَّ ِّٕ َػ ٌّٕ َ ُ
آخ َ َ
یً
ئ َّ
وٌ َّال ٔذ َ
ٕ َّال ٔذ َ
َح ُسوى َ ُض ِه َٓ َل َّنا َػلَّی َص ُؤ ََل ٔ
خ َ
خ َ
وٌ یَ ِ ُ
َو َس َح َس الؼَّ ُّ
الش ِح َس َتی ِ ٔن َو َٗا ُموا َس َح َس ِاْل َ ُ
یً یَلُوى َ ُط َو َٗ َاو ِاْل َ ُ

َ
ٕ اْلِ َخٔیرُ إلٔ َی َم َ٘او ٔ الؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٔل ث ُ َّه َر ٍََ ٛ
خ َ
ٕ َّال ٔذی َیلٔيطٔ إلٔ َی َم َ٘او ٔ ِاْل َ ٔ
یً َو َا َ٘ َّس َو الؼَّ ُّ
خ الؼَّ ُّ
کَاى ُوا َخ ِل َٔ ُض ِه ث ُ َّه َتأ َّ َ
َح ُسوى َ ُض ِه َٓ َل َّنا
خ َ
وٌ یَ ِ ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َر ٌَُ ٛوا َجنٔي ٌّا ث ُ َّه َس َح َس َو َس َح َس الؼَّ ُّ
ٕ َّال ٔذی یَلٔيطٔ َو َٗ َاو ِاْل َ ُ

وٌ ث ُ َّه َجل َُشوا َجنٔي ٌّا ٓ ََش َّل َه ًَل َِيض ٔ ِه َجنٔي ٌّا
خ َ
َجل ََص َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوالؼَّ ُّ
ٕ َّال ٔذی یَلٔيطٔ َس َح َس ِاْل َ ُ
وب َوصٔظَ ْاو ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َص َذا ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ
ٓ ََؼ ََّل َصا بٔ ٌُ ِشٔ َ
َاٌ َو َػ ََّل َصا َی ِو َو بَىٔی ُسل َِي ٕه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی ََ ُّی ُ
ک ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ک َر َوا ُظ َزا ُوزُ بِ ًُ حُ َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ً ِ ٔ
ض َو ََ ٛذل ٔ َ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََ ٛذل ٔ َ
ٔرک َم ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ُم َحاص ٔ ٕس ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
کً ِ ٔ
وسی ٓ ٌِٔ َلطُ َو ََ ٛذل ٔ َ
ًَ ًِ َجابٔز ٕ َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ح َّٔل َ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی ُم َ
ک صٔظَ ُاو بِ ًُ ُرع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َوصُو َٗو ُل َّ
الث ِور ِّٔی
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََ ٛذل ٔ َ
َ َ ِ
ِ
دیعس نب وصنمر ،رجری نب دبعادیمحل ،وصنمر ،اجمدہ ،اوبایعش ،رضحت اوبایعش زریق ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافسعؿںیمافراؿدونںاخدلنبفدیلرشموکںےکرسدارےھتسپبجمہےنرہظیکامنززپیھوت

رشمنیک ےن اہک ہک مہ ےس وچک وہیئگ مہ ےس وھبؽ وہیئگ ارگ مہ اؿ رپ امنز یک احتل ںیم ہلمح رکےت وت رتہب اھت سپ رہظ ف رصع ےک
درایمؿ آتی رصق انزؽ وہیئ ،بج رصع اک فتقآای وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلبق رخ وہ رک ڑھکے وہےئ افر رشمنیکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمےھتسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپاکیفصڑھکیوہیئافراےکسےھچیپاکیافرفص
ڑھکیوہیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنافربسولوگںےنروکعایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنافرایلگفصفاولںےن
دجس ہ ایک افر یلھچپ فص فاےل ابہگنین رکےت وہےئ ڑھکے رےہ بج ایلگ فص فاےل دجسہ ےس افرغ وہ رک ڑھکے وہےئ وت یلھچپ
فصفاولں ےن دجسہ ایک ،اےکس دعب ایلگ فص فاےل ےھچیپ آےئگ افر یلھچپ فص فاےل آےگ ڑبھ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن افر بس ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت روکع ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر اؿ ولوگں ےن وج
یلہپرتعکںیمیلھچپفصںیمےھتدجسہایکافریلھچپفصفاےلوجیلہپرتعکںیمایلگفصںیمےھتابہگنینرکےتوہےئڑھکے
رےہبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسفںےسافرغوہرکےھٹیب افرایلگفصفاےلیھبےھٹیبوتیلھچپفصفاولںےندجسہایکرھپ
بس ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس رپ السؾ ریھپا افر ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افسعؿ افر ینب
میلس ںیم امنز زپیھ ،اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اویب ف اشہؾ ےن ربفاتی اوباسلریب وباہطس رضحت اجرب ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےسایسےک مہ ینعرفاتیایکےہ افرایسرطحاس دحثیوکداؤدنب،نیص ےن وباہطسرکعہمرضحتانبابعسریضاہلل
ہنعےسافرایسرطحدبعاکلملےنوباہطساطعءرضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیایکےہافرایسرطحاتقدہےنربفاتینسح
وباہطس اطحؿ اوب ومٰیس ےس ااکن لعف رفاتی ایک ےہ افر ایس رطح رکعہم نب اخدل ےن وباہطس اجمدہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر
اشہؾنبرعفہےنوباہطسفادلیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہافراامؾوثریاکیھبیہیوقؽےہ
رافی  :دیعسنبوصنمر،رجرینبدبعادیمحل،وصنمر،اجمدہ،اوبایعش،رضحتاوبایعشزریقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسی وصرت ہی ےہ ہک اکی فص اامؾ ےک اسھت اقمئ وہ افر دفرسی فص دنمش ےک اقمہلب ںیم وہ سپ اامؾ اےنپ
اسوھتفاولں وکاکیرتعکزپاھےئافراامؾڑھکارےہاہیںکتہکہیبسولگدفرسیرتعکزپھںیلرھپہیدنمش
ےک اقمہلب ںیم ےلچ اجںیئ افر دفرسی امجتع آرک اامؾ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ افر اامؾ اھٹیب رےہ اہیں کت ہک
امجتعاثہینیلہپرتعکوپریرکےاسےکدعباامؾبسےکاسھتالسؾریھپے
ابب  :امنزاکایبؿ
دفرسیوصرتہیےہہکاکیفصاامؾےکاسھتاقمئوہافردفرسیفصدنمشےکاقمہلبںیموہسپاامؾاےنپاسوھتفاولںوکاکیرتعکزپاھےئ افراامؾڑھکارےہ

اہیں کت ہک ہی بس ولگ دفرسی رتعک زپھ ںیل رھپ ہی دنمش ےک اقمہلب ںیم ےلچ اجںیئ افر دفرسی امجتع آرک اامؾ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ افر اامؾ اھٹیب رےہ
اہیںکتہکامجتعاثہینیلہپرتعکوپریرکےاسےکدعباامؾبسےکاسھتالسؾریھپے

جلس  :جلس اول

حسیث 1225

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌيبہً ،بسالزحنً بً ٗاسه ،ػالح ،بً خوات ،حرضت سہل بً ابی حثنہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َخ َّوا ٕ
ت ًَ ًِ
َس ِض ٔل بِ ًٔ ََبٔی َح ِث َن َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی بٔأ َ ِػ َحابٔطٔ فٔی َخ ِو ٕ
یً َیلُوى َ ُط
ٖ َٓ َح ٌَ َل ُض ِه َخ ِل َٔ ُط َػ َّٔی ِ ٔن ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّال ٔذ َ
َ
یً کَاى ُوا ٗ َُّسا َم ُض ِه ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه ال َّي ٔي ُّی
خ َّال ٔذ َ
َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َٗ َاو َٓل َِه َیزَ ِل َٗائ ّٔنا َحًَّی َػلَّی َّال ٔذ َ
یً َخ ِل َٔ ُض ِه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َا َ٘ َّس ُموا َو َتأ َّ َ
یً َت َد َّل ُٔوا َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َس َّل َه
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َٗ ٌَ َس َحًَّی َػلَّی َّال ٔذ َ

دیبعاہللنباعمذ ،صعئبِہ،دبعارلنمحنباقمس،اصحل،نب وخات،رضحتلہسنبایب ہمثح ریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکیبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناےنپااحصبوکامنزوخػزپاھیئوتایکندفںیفصںیکسپےلہپایلگفصفاولںےکاسھتاکیرتعکزپیھرھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے رےہ افر ےلھچپ ولگ اکی رتعک زپھ رک آےگ ڑبھ ےئگ افر آےگ فاےل ےھچیپ ےلچ ےئگ اب وج
آےگ ڑبھ ےئگ ےھت اؿ ےکاسھت یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اکی رتعک زپیھ افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےھٹیب رےہ اہیں
کتہکوجوجولگےھچیپےلچےئگےھتاوہنںےناکیرتعکافرزپیھاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپا
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،صعئبِہ،دبعارلنمحنباقمس،اصحل،نبوخات،رضحتلہسنبایبہمثحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسیتیوصرتوضعبںےناہکہکاامؾبجاکیرگفہےکاسھتاکیرتعکزپھےلوتاامؾڑھکارےہافرابیقولگاہنت
شمدیاکیرتعکزپھرکالسؾریھپدںیرھپافرغوہرکدنمشےکاسےنمےلچاجںیئافرالسؾںیماالتخػےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
رسیتیوصرتوضعبںےناہکہکاامؾبجاکیرگفہےکاسھتاکیرتعکزپھےلوتاامؾڑھکارےہافرابیقولگاہنتشمدیاکیرتعکزپھرکالسؾریھپدںیرھپافرغوہ
رکدنمشےکاسےنمےلچاجںیئافرالسؾںیماالتخػےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1226

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،یزیس بً روماٌ ،ػالح ،بً خوات ،حرضت ػالح بً خوات

اٌ ًَ ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َخ َّوا ٕ
ت ًَ َّن ًِ َػلَّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ُرو َم َ

َی ِو َو ذَا ٔ
ت ال ِّز َٗا َٔ َػ ََل َة ا ِل َد ِو ٔ
ٖ ََ ٌَّ كَائ ٔ َٔ ّة َػ َّٔ ِت َم ٌَ ُط َوكَائ ٔ َٔ ّة و ٔ َجا َظ ا ِل ٌَ ُس ِّو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّالًٔی َم ٌَ ُط َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه ث َ َب َت َٗائ ّٔنا َوََ َت ُّنوا

ُ
ْص ُٓوا َو َػ ُّٔوا و ٔ َجا َظ ا ِل ٌَ ُس ِّو َو َجائ َ ِت َّ
خی ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه الز ََِّ ٌَ ٛة ا َّلًٔی َب٘ ٔ َي ِت ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ ث ُ َّه ث َ َب َت
اللائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ
ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه ث َّه ا ِن َ َ
َجال ٔ ّشا َوََ َت ُّنوا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه ث ُ َّه َس َّل َه بٔض ٔ ِه َٗا َل َمال ٔ ْک َو َحس ُ
اٌ ََ َح ُّب َما َسنٔ ٌِ ُت إلٔ َ َّی
ٔیث یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ ُرو َم َ
یبنعق ،امکل،سیدینبرفامؿ ،اصحل،نبوخات،رضحتاصحلنبوخاتےن اکیاےسیصخشےکوحاہلےسرفاتییکےہسج ےن
زغفہذاتارلاقعںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنزوخػزپیھےہہکاکیرگفہےناامؾےکاسھتفصابدنیھافر
دفرسا رگفہ دنمش ےک اسےنم راہ سپ ےلہپآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اس رگفہ وک اکی رتعکزپاھیئ وج آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےک اسھت اھت اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے رےہ افر اس رگفہ ےن اینپ امنز اہنت اہنت وپری یک افر امنز ےس
رفاتغ ےک دعب ہیولگ دنمش ےکاسےنم چنہپ ےئگ رھپ دفرسا رگفہآای افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اینپ ہیقب
امنززپیھ اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبرےہافراسرگفہےکولوگںےناینپاینپاکیرتعکزپھرکامنزوپرییک
اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا اامؾ امکل ےن اہک ہک ولصة وخػ ےک ہلسلس ںیم ینتج رفاایت ںیم ےن ینس
ںیہاؿںیمہیسیدینبرفامؿفایلدحثیےھجمبسےسزایدہدنسپےہ
رافی  :یبنعق،امکل،سیدینبرفامؿ،اصحل،نبوخات،رضحتاصحلنبوخات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رسیتیوصرتوضعبںےناہکہکاامؾبجاکیرگفہےکاسھتاکیرتعکزپھےلوتاامؾڑھکارےہافرابیقولگاہنتشمدیاکیرتعکزپھرکالسؾریھپدںیرھپافرغوہ
رکدنمشےکاسےنمےلچاجںیئافرالسؾںیماالتخػےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1227

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،یحٌی بً سٌيسٗ ،اسه بً محنس ،ػالح بً خوات ،حرضت سہل بً ابی حثنہ انؼاری رضی اہلل
اٌالی

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َخ َّوا ٕ
ت اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ََ ٌَّ َس ِض َل بِ ًَ
ََبٔی َح ِث َن َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ َػ ََل َة ا ِل َد ِو ٔ
ٖ ََ ٌِ َي ُ٘ َوو ِاْل ٔ َم ُاو َوكَائ ٔ َٔ ْة ٔم ًِ ََ ِػ َحاب ٔطٔ َوكَائ ٔ َٔ ْة ُم َوا ٔج َض ُة ا ِل ٌَ ُس ِّو َٓی َ ِر ٍَُ ٛ

یً َم ٌَ ُط ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو َٓإٔذَا ا ِس َت َوی َٗائ ّٔنا ثَ َب َت َٗائ ّٔنا َوََ َت ُّنوا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه الز ََِّ ٌَ ٛة ا ِل َباٗ ٔ َي َة ث ُ َّه َس َّل ُنوا
ِاْل ٔ َم ُاو َر ِّ ٌَ ٛة َو َي ِش ُح ُس ب ٔ َّال ٔذ َ
وٌ َو َرا َئ ِاْل ٔ َماو ٔ َٓیَرِ َ ٍُ ٛبٔض ٔ ِه
وٌ َّال ٔذ َ
ْص ُٓوا َو ِاْل ٔ َم ُاو َٗائ ْٔه َٓکَاى ُوا و ٔ َجا َظ ا ِل ٌَ ُس ِّو ث ُ َّه ُي ِ٘ب ٔ ُ
یً ل َِه ي َُؼ ُّلوا َٓ ُي َٜبِّرُ َ
خ َ
ل ِاْل َ ُ
َوا ِن َ َ
وٌ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوََ َّما رٔ َوایَ ُة یَ ِحٌَی بِ ًٔ
وٌ ْٔل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه الز ََِّ ٌَ ٛة ا ِل َباٗ ٔ َي َة ث ُ َّه ي َُش ِّل ُن َ
وٌ َٓی َ ِر ََ ٌُ ٛ
َو َي ِش ُح ُس بٔض ٔ ِه ث ُ َّه ي َُش ِّل ُه ٓ ََي ُ٘و ُم َ

اٌ إ ٔ ََّل ََى َّ ُط َخا َل َٔ ُط فٔی َّ
الش ََلو ٔ َورٔ َوا َی ُة ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ى َ ِح َو رٔ َوا َیةٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس
َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ى َ ِح َو رٔ َوا َی ٔة َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ُرو َم َ
َٗا َل َو َی ِثبُ ُت َٗائ ّٔنا
یبنعق ،امکل  ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم ،اصحل نب وخات ،رضحت لہس نب ایب ہمثح ااصنری ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک امنز
وخػاسرطحےہہکاامؾ ڑھکاوہافراکیرگفہاسےکاسھتڑھکاوہافردفرسا رگفہدنمشےکاسےنم رےہےلہپاامؾ اکیرتعک
زپےھ افر اےنپ دتقمویں ےکاسھت دجسہ رکے افر بج دجسہ ےس ڑھکا وہ وت ڑھکا یہ رےہ افر دتقمیاہنتاہنت اکی افر رتعک زپھ رک
اینپامنزوپریرکںیلافررھپالسؾریھپرکدنمشےکاسےنمےلچاجںیئافراامؾایسرطحڑھکارےہرھپدفرسارگفہسجےنامنزںیہن
زپیھ فہ آےئ افر اامؾ ےک ےھچیپ ریبکت ےہک رھپ اامؾ ا ؿ ےک اسھت روکع ف دجسہ رک ےک السؾ ریھپ دے افر دتقمی ڑھکے وہ رک اکی
رتعک وج ابیق رہ یئگ یھت وپری رکںی افر السؾ ریھپ دے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اقمس ےس ییحی نب دیعس یک رفاتی سیدی نب رفامؿ یک
رفاتییکرطحےہرگمالسؾاکرفؼےہافردیبعاہللیکرفاتیییحینبدیعسیک رفاتیےکلثمےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ھدیےھڑھکےرےہ
رافی  :یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم،اصحلنبوخات،رضحتلہسنبایبہمثحااصنریریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچ یھت وصرت وضعبں ےن اہک ہک بس ولگ اکی اسھت ریبکت رحت ہمی ہہک ںیل ارگہچ تشپ ہلبق یک رطػ وہ ریھپ اکی
رگفہاامؾےکاسھتاکیرتعکزپےھافرفہدنمشےکاسےنمالچاجےئسپدفرسارگفہآرکےلہپاہنتاکیرتعکزپےھ
افراامؾےکاسھترشکیوہاجےئریھپااممؾاؿےک اسھتاکیرتعکادارکےافراسےکدعبفہرھفہآےئوجےلہپ
اکیرتعکزپھاکچاھتافرابیقامدنہاکیرتعکادارکےاامؾاھٹیبرےہریھپبسےکاسھتااھٹکالسؾریھپے
ابب  :امنزاکایبؿ
وچ یھت وصرت وضعبںےناہک ہک بسولگ اکی اسھتریبکت رحت ہمیہہکںیلارگہچ تشپ ہلبق یکرطػ وہ ریھپاکی رگفہ اامؾ ےک اسھتاکیرتعک زپےھافر فہ دنمش
ےکاسےنمالچاجےئسپدفرسارگفہآرکےلہپاہنتاکیرتعکزپےھافراامؾےکاسھترشکیوہاجےئریھپااممؾاؿےکاسھتاکیرتعکادارکےافراسےکدعبفہ
رھفہآےئوجےلہپاکیرتعکزپھاکچاھتافرابیقامدنہاکیرتعکادارکےاامؾاھٹیبرےہریھپبسےکاسھتااھٹکالسؾریھپے

جلس  :جلس اول

حسیث 1228

راوی  :حشً بً ًلی ،ابوًبسالزحنً حيوہ بً لہيٌہ ،حرضت مزواٌ بً حٜه رضی اہلل اٌالی

يٌ َة َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ََبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن ِ ٔ
رق ُئ َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ َوابِ ًُ لَض ٔ َ

اٌ بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ََى َّ ُط َسأ َ َل ََبَا ص َُزیِ َز َة َص ِل َػ َّل ِي َت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
رع َو َة بِ ًَ الزُّبَی ِر ٔیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ َم ِز َو َ
ُِ
َػ ََل َة ا ِل َد ِو ٔ
ٖ َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة َن ٌَ ِه َٗا َل َم ِز َوا ٌُ َمًَی َٓ َ٘ا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َاو َُزِ َوة ٔى َ ِح ٕس َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

ورص ُِه إلٔ َی ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة َٓ َٜبَّرَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
خی ُم َ٘اب ٔ َل ا ِل ٌَ ُس ِّو َو ُه ُض ُ
إلٔ َی َػ ََلة ٔا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َٓ َ٘ا َم ِت َم ٌَ ُط كَائ ٔ َٔ ْة َوكَائ ٔ َٔ ْة َ ُ ِ َ
یً ُم َ٘ابٔلٔی ا ِل ٌَ ُس ِّو ث ُ َّه َر ََ ٍَ ٛر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ِّ ٌَ ٛة َواح َٔس ّة
یً َم ٌَ ُط َو َّال ٔذ َ
َو َس َّل َه ََٜٓبَّرُوا َجنٔي ٌّا َّال ٔذ َ

اللائ ٔ َٔ ُة َّالًٔی َم ٌَطُ ث ُ َّه َس َح َس ٓ ََش َح َس ِت َّ
َو َر َِ ٌَ ٛت َّ
وٌ ٗ ٔ َي ْاو ُم َ٘ابٔلٔی ا ِل ٌَ ُس ِّو ث ُ َّه َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ
خ َ
اللائ ٔ َٔ ُة َّالًٔی َتلٔيطٔ َو ِاْل َ ُ
اللائ ٔ َٔ ُة َّالًٔی َم ٌَ ُط ٓ ََذ َصبُوا إلٔ َی ا ِل ٌَ ُس ِّو َٓ َ٘ابَلُوص ُِه َوََٗ َِبل َِت َّ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َم ِت َّ
اللائ ٔ َٔ ُة َّالًٔی کَاى َ ِت ُم َ٘ابٔلٔی
َّ
َّ
ُ
َف ََ ٍَ ٛر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َف ٌَُ ٛوا َو َس َح ُسوا َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗائ ْٔه ََ ٛنا ص َُو ث َّه َٗا ُموا َ َ
ا ِل ٌَ ُس ِّو َ َ
َّ
خی َو َر ٌَُ ٛوا َم ٌَ ُط َو َس َح َس َو َس َح ُسوا َم ٌَطُ ث ُ َّه ََٗ َِبل َِت َّ
َف ٌَُ ٛوا َو َس َح ُسوا
َر ِّ ٌَ ٛة َ ُ ِ َ
اللائ ٔ َٔ ُة الًٔی کَاى َ ِت ُم َ٘ابٔلٔی ا ِل ٌَ ُس ِّو َ َ

اٌ َّ
الش ََل ُو ٓ ََش َّل َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َس َّل ُنوا
اٌ َم ٌَ ُط ث ُ َّه ک َ َ
َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗاً ْٔس َو َم ًِ ک َ َ
اٌ ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َِ ٌَ ٛتا ٌٔ َولٔکُلِّ َر ُج ٕل ٔم ًِ َّ
اللائ ٔ َٔ َتی ِ ٔن َر ِْ ٌَ ٛة َر ِْ ٌَ ٛة
َجنٔي ٌّا َٓک َ َ

نسح نب یلع ،اوبدبعارلنمح ویحہ نب ہعیہل ،رضحت رمفاؿ نب مکح ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتیل ےس وپاھچہک ایکآپ ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت وخػیک امنز زپیھ ےہ؟ رضحت اوبرہریہ ےن
وجابدای اہں،رضحترمفاؿےنوپاھچ ،،بک،،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلےنرفامایسجاسؽدجناکاہجدوہاروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس رصعیک امنز زپےنھ ڑھکے وہےئآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت اکی رگفہ ڑھکا وہا افر اکی رگفہدنمش ےک
اسےنمڑھکاراہافراؿیک تشپ ہلبقیکرطػ یھتےلہپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ریبکتیہک رھپاؿبس ےن ریبکتیہک وجآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافراوھنںےنیھبوجدنمشےکاسےنمےھترھپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایکافر
وجرگفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتاسےنیھبروکعایک رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہایکافراسرگفہےن
یھبوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتافردفرسارگفہایسرطحدنمشےکاسےنمڑھکاراہرھپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ڑھکےوہےئ افروجرگفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکےھچیپ اھتفہدنمشےک اسےنمالچایگافر وجرگفہدنمشےک اسےنماھت فہآای
افراس ےنروکعفدجسہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطحڑھکےرےہ بجفہ روکعفدجسہےسافرغوہرک ڑھکےوہےئ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتاکیرتعکزپیھ اوھنںےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتروکعافر
دجسہایکرھپفہرگفہوجدعبںیمدنمشےکاسےنمایگاھتافراسےنروکعفوجسدےیک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےک بساسیھتےھٹیبرےہبج فہافرغ وہےئوتالسؾوہاینعیےلہپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن السؾریھپا سپ

اس رطح روسؽ یلص اہللہیلع فآہلفملسیک دف رںیتعک وہںیئ افر رہ اکی رگفہ ےن آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اسھت اکی اکی
رتعکزپیھ
رافی  :نسحنبیلع،اوبدبعارلنمحویحہنبہعیہل،رضحترمفاؿنبمکحریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وچ یھت وصرت وضعبںےناہک ہک بسولگ اکی اسھتریبکت رحت ہمیہہکںیلارگہچ تشپ ہلبقیکرطػ وہ ریھپاکی رگفہ اامؾ ےک اسھتاکیرتعک زپےھافر فہ دنمش
ےکاسےنمالچاجےئسپدفرسارگفہآرک ےلہپاہنتاکیرتعکزپےھافراامؾےکاسھترشکیوہاجےئریھپااممؾاؿےکاسھتاکیرتعکادارکےافراسےکدعبفہ
رھفہآےئوجےلہپاکیرتعکزپھاکچاھتافرابیقامدنہاکیرتعکادارکےاامؾاھٹیبرےہریھپبسےکاسھتااھٹکالسؾریھپے

جلس  :جلس اول

حسیث 1229

راوی  :محنسبً ًنزو سلنہ ،محنس بً اسح ٙبً جٌف بً سلنہ بً اسح ،ٙمحنس بً جٌف ،بً زبیر ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل اٌالی

ف بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ َو ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو الزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َ ٔ
خ ِج َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی ى َ ِح ٕس َحًَّی إٔذَا َُّ ٛيا ب ٔ َذا ٔ
ت
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َ َ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ُ ِ

َک َم ٌِ َيا ُظ َو َل ِٔ ُو ُط ًَل َی َُی ِر ٔ َلٔ ِٔى َح ِي َو َة َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ ح ٔی َن َر َ ٍَ ٛب ٔ َن ًِ َم ٌَ ُط َو َس َح َس
ال ِّز َٗا َٔ ٔم ًِ ى َ ِد ٕل لَق ٔ َی َج ِن ٌّا ٔم ًِ ُ ََلٔ َ
َاٌ ٓ ََذ َ َ
رقی إلٔ َی َم َؼ ِّ
َک ا ِست ِٔسبَ َار ا ِل٘ ٔ ِب َل ٔة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوََ َّما ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ
اٖ ََ ِػ َحابٔض ٔ ِه َول َِه َی ِذ ُ ِ
َٗا َل َٓ َل َّنا َٗا ُموا َمظَ ِوا ا ِل َ٘ ِض َ َ

رع َو َة بِ ًَ الزُّبَی ِر ٔ
َس ٌِ ٕس َٓ َح َّسثَ َيا َٗا َل َح َّسثَىٔی ًَ ِِّم َح َّسث َ َيا ََبٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٔ
ف بِ ًٔ الزُّبَی ِر ََٔ ٌَّ ُ ِ

َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َح َّسثَ ِت ُط ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗال َِت َٛب َّ َر َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٛب َّ َر ِت َّ
یً َػ ُّٔوا َم ٌَ ُط
اللائ ٔ َٔ ُة َّال ٔذ َ

ُ
ُ
ُ
َف َٓ ٌُوا ث ُ َّه َمَ َٜث َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجال ٔ ّشا ث ُ َّه َس َح ُسوا
َف ٌَُ ٛوا ث َّه َس َح َس ٓ ََش َح ُسوا ث َّه َر َٓ ٍَ َ َ
ث َّه َر ََ َ ٍَ ٛ
ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ِه َّ
رقی َحًَّی َٗا ُموا ٔم ًِ َو َرائ ٔض ٔ ِه َو َجائ َ ِت َّ
خی
الثاى ٔ َي َة ث ُ َّه َٗا ُموا َٓ َي َُ ٜؼوا ًَل َی ََ ًِ َ٘ابٔض ٔ ِه یَ ِن ُظ َ
ٔ
اللائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ
وٌ ا ِل َ٘ ِض َ َ
َٓ َ٘ا ُموا َٓ َٜبَّرُوا ث ُ َّه َر ٌَُ ٛوا ْٔل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه ث ُ َّه َس َح َس َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََش َح ُسوا َم ٌَ ُط ث ُ َّه َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َو َس َح ُسوا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ِه َّ
الثاى ٔ َي َة ث ُ َّه َٗا َم ِت َّ
اللائ ٔ َٔ َتا ٌٔ َجنٔي ٌّا ٓ ََؼ َّل ِوا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َ
ٔ
َ
ََف َََ ٍَ ٛف ٌَُ ٛوا ث ُ َّه َس َح َس ٓ ََش َح ُسوا َجنٔي ٌّا ث ُ َّه ًَا َز ٓ ََش َح َس َّ
وٌ
الثاى ٔ َي َة َو َس َح ُسوا َم ٌَ ُط َ ٔ
ْسا َٔ َجاص ّٔسا ََل َیأ ِ ُل َ
ْس َٔ ِاْل ٔ ِ َ
ْسي ٌّا َٛأ ِ َ
َ َ
اض فٔی
ْسا ًّا ث ُ َّه َس َّل َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َس َّل ُنوا َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗ ِس َط َار َُ ٛط ال َّي ُ
َٔ

الؼَّ ََلة ٔک ُ ِّل َضا
دمحمنبرمعفہملس،دمحمنبااحسؼنبرفعجنبہملسنبااحسؼ،دمحمنبرفعج،نبزریب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلےسرفاتیےہ
ہکمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدجنوکےلکن بجذاتارلاقع ےچنہوتافطغؿےکھچکولگےلمریھپایسرطحایبؿایک
ےسیجافرپدحثیںیمسگرارگماسںیمہیزایدہےہہکبجالہپرگفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسھتاکیرتعکزپھرکافرغوہا
وتاےٹلاپؤںفاسپوہاافردنمشےکاسےنمآڑھکاوہارگماسرفاتیںیمہلبقیکرطػتشپرکےناکذرکںیہنےہاوبداؤدےتہکںیہ
ہک دیبع اہلل نب دعس اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس ریمے اچچ ےن دحثی ایبؿ یک ،اوھنں ےن اےنپ فادل ےس ،اوھنں ےن انب ااحسؼ ےس،
اوھنںےن دمحم نبرفعج نبزریبےساؿےسایبؿ ایک ہک اؿےسرضحتاعہشئریض اہللاعتیل ےن ہیہصق ذرکرکےتوہےئرفامای ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنریبکت یہکافر وجرگفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت اھتاس ےنیھب ریبکتیہکرھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایکافراوھنںےنیھبروکعایک رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہایکافراوھنںےنیھبدجسہ
ایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہےسرسااھٹایوتاوھنںےنیھبااھٹایاےکسدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبرےہافرفہ
ولگ دفرسا دجسہ اہنت رک ےک ڑھکے وہ ےئگ افر اےٹل اپؤں ولٹ ےئگ افر اؿ ےک ےھچیپ اج رک ڑھکے وہ ےئگ اب دفرسا رگفہ آای افر
اسےنڑھکےوہرکریبکتیہکافرروکعایکاہنت رھپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن دجسہایکاوھنںےنیھباسھت یہدجسہایک رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافراؿولوگںےندفرسادجسہایکاہنت رھپدفونںامجک ںیڑھکیوہںیئاکیاسھتافراؿ
بسےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت امنززپیھ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایکوتاوھنںےن یھبروکعایک
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہایکافراوھنںیھبدجسہایک،رھپآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےندفرسادجسہایکوتاوھنں ےن
یھب تہب دلجی ےس دفرسا دجسہ ایک اےکس دعب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا افر ڑھکے وہ ےئگ سپ اس رطح بس
ولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوپریامنزںیمرشتکرکیل
رافی  :دمحمنبرمعفہملس،دمحمنباقحسنبرفعجنبہملسنباقحس،دمحمنبرفعج،نبزریب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپوچنںی وصرت وضعبں ےن اہک اامؾ رہ رگفہ ےک اسھت اکی رتعک زپےھ رھپ السؾ ریھپ دے افر فہ ولگ اینپ اکی
رتعکوپریرکںیل،،
ابب  :امنزاکایبؿ
اپوچنںیوصرتوضعبںےناہکاامؾرہرگفہےکاسھتاکیرتعکزپےھرھپالسؾریھپدےافرفہولگاینپاکیرتعکوپریرکںیل،،

جلس  :جلس اول

حسیث 1230

راوی  :مشسز ،یزیس بً زریٍ ،مٌنز ساله ابً ًنز ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ُ
اللائ ٔ َٔ َتی ِ ٔن َر ِّ ٌَ ٛة َو َّ
َػلَّی بٔإ ٔ ِح َسی َّ
ک
ک َو َجا َئ َُو َلئ ٔ َ
ْص ُٓوا َٓ َ٘ا ُموا فٔی َم َ٘او ٔ َُو َلئ ٔ َ
اللائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ
خی ُم َوا ٔج َض ُة ا ِل ٌَ ُس ِّو ث َّه ا ِن َ َ
ئ َٓ َ٘ َـ ِوا َر َِ ٌَ ٛت ُض ِه َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ئ َٓ َ٘ َـ ِوا َر َِ ٌَ ٛت ُض ِه َو َٗ َاو َص ُؤ ََل ٔ
خی ث ُ َّه َس َّل َه ًَل َِيض ٔ ِه ث ُ َّه َٗ َاو َص ُؤ ََل ٔ
ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه َر ِّ ٌَ ٛة َ ُ ِ َ
ٕ بِ ًُ
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََ ٛذل ٔ َ
َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َر َوا ُظ ىَآ ٔ ٍْ َو َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ٌِ َس َ
رسو َٕ ٚویُو ُس ُ
ک َٗ ِو ُل َم ِ ُ

وسی ََىَّطُ ٓ ٌََ َل ُط
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َو ََ ٛذل ٔ َ
ٔم ِض َز َ
ک َر َوی یُوى ُُص ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ََبٔی ُم َ

دسمد ،سیدی نب زرعی ،رمعم اس م انب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف
امجوتعں ںیم ےس اکی وک اکی رتعک زپاھیئ افر دفرسی امجتع دنمش ےک اسےنم ڑھکی ریہ رھپ دفرسا رگفہ آای افر ایکن ہگج رپ
ڑھکاوہاافرہیدنمشےکاسےنمےلچےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکیھباکیرتعکزپاھیئافرالسؾریھپدای اؿولوگں
ےنڑھکےوہرکاکیرتعکاےلیکاےلیکادایکرھپالسؾریھپرکدنمشےکاسےنمےلچےئگ اسےکدعبالہپرگفہآایوجاکیرتعک
زپھاکچاھتافراوھنںےناکیرتعکزپھرکالسؾریھپدای اوبداؤدےتہکںیہہکانعفافراخدلنبدعماؿےنوباہطسانبرمعیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح لقن ایک ےہ افر ایس رطح انب ابعس ےس رسمفؼ افر ویفس نب رہماؿ اک وقؽ ےہ افر ایس رطح
ویسنےنوباہطسنسحرضحتاوبومیسےساؿاکلعفرفاتیایکےہ
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،رمعماس مانبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹھچوصرتوضعبںےناہکرہاکیرگفہاکیرتعکاامؾےکاسھتزپےھرھپالسؾریھپدےاےکسدعبوجاؿےکےھچیپ
ںیہفہڑھکےوہاجںیئافراکیرتعکزپھںیلرھپےلھچپاؿیکہگجرپآاجںیئافراکیرتعکامنززپھںیل،،
ابب  :امنزاکایبؿ
یٹھچوصرتوضعبںےناہکرہاکی رگفہاکیرتعکاامؾےکاسھتزپےھرھپالسؾریھپدے اےکسدعبوجاؿ ےکےھچیپںیہفہڑھکےوہاجںیئافراکیرتعکزپھںیل
رھپےلھچپاؿیکہگجرپآاجںیئافراکیرتعکامنززپھںیل،،

جلس  :جلس اول

حسیث 1231

راوی ً :نزاٌ بً ميرسہ ،ابً ٓـيل ،حؼيٕ ابی ًبيسہ ًبساہلل بً مشٌوز ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل اٌالی

ٕ ًَ ًِ ََبٔی ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َػلَّی ب ٔ َيا
رس َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسثَ َيا ُخ َؼ ِي ْ
َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ َم ِي َ َ

َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل َة ا ِل َد ِو ٔ
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َػ ٌّٕ ُم ِش َت ِ٘ب ٔ َل
ٖ َٓ َ٘ا ُموا َػ ًّٔا َخل َ
ئ ا ِل ٌَ ُس َّو
اس َت ِ٘ َب َل َص ُؤ ََل ٔ
خ َ
وٌ َٓ َ٘ا ُموا َم َ٘ا َم ُض ِه َو ِ
ا ِل ٌَ ُس ِّو ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َجا َئ ِاْل َ ُ

ئ ٓ ََؼ َّل ِوا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َس َّل ُنوا ث ُ َّه َذ َصبُوا َٓ َ٘ا ُموا
ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ ِه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َس َّل َه َٓ َ٘ َاو َص ُؤ ََل ٔ

ک إلٔ َی َم َ٘ا ٔمض ٔ ِه ٓ ََؼ َّل ِوا ْٔل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َس َّل ُنوا
ک ُم ِش َت ِ٘بٔلٔی ا ِل ٌَ ُس ِّو َو َر َج ٍَ َُو َلئ ٔ َ
َم َ٘ َاو َُو َلئ ٔ َ

رمعاؿ نب رسیمہ ،انب لیضف ،ذصیف ایب دیبعہ دبعاہلل نب وعسمد ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوخػیکامنززپاھیئوتاکیفصآپےکےھچیپڑھکیوہیئافراکیفصدنمشےکاسےنمڑھکی
وہیئ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رتعک ےلہپ رگفہ ےک اسھت زپیھ رھپ دفرسا رگفہ آای افر اؿ یک ہگج رپ ڑھکا وہا افر ہی
دنمشےکاسےنمےلچےئگروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتیھباکیرتعکزپیھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
السؾریھپدای اؿولوگںےنڑھکےوہرکاکیرتعکاےلیکادایکرھپالسؾریھپرکدنمشےکاسےنمےلچےئگافرالہپرگفہوجاکی
رتعکزپھاکچاھتآایافراوھنںےناکیرتعکاےلیکزپھرکالسؾریھپا
رافی  :رمعاؿنبرسیمہ،انبلیضف،ذصیفایبدیبعہدبعاہللنبوعسمد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
یٹھچوصرتوضعبںےناہکرہاکی رگفہاکیرتعکاامؾےکاسھتزپےھرھپالسؾریھپدےاےکسدعبوجاؿ ےکےھچیپںیہفہڑھکےوہاجںیئافراکیرتعکزپھںیل
رھپےلھچپاؿیکہگجرپآاجںیئافراکیرتعکامنززپھںیل،،

جلس  :جلس اول

حسیث 1232

راوی  :تنيه بً ميتْص ،اسح ٙبً یوسَٕ ،شیک ،حرضت خؼيٕ رضی اہلل اٌالی

َش ٕ
یک ًَ ًِ ُخ َؼ ِي ٕٕ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َٓ َٜب َّ َر ى َ ٔي ُّی اہللٔ
ٕ ًَ ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا َتنٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي َت ٔ ٔ
ْص ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َح َُ ٙي ٌِىٔی ابِ ًَ یُو ُس َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َو َٛب َّ َر الؼَّ َّٔا ٌٔ َجنٔي ٌّا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َّ
الث ِور ُّٔی ب ٔ َض َذا ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ ُخ َؼ ِي ٕٕ َو َػلَّی ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ
َ
بِ ًُ َس ُن َز َة صَ ََ ٜذا إ ٔ ََّل ََ ٌَّ َّ
ئ ٓ ََؼ َّل ِوا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه
اللائ ٔ َٔ َة َّالًٔی َػلَّی بٔض ٔ ِه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َس َّل َه َم َـ ِوا إلٔ َی َم َ٘او ٔ ََ ِػ َحابٔض ٔ ِه َو َجا َئ َص ُؤ ََل ٔ
ک ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
ک ٓ ََؼ َّل ِوا ْٔل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه َر ِّ ٌَ ٛة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َح َّسثَ َيا ب ٔ َذل ٔ َ
َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه َر َج ٌُوا إلٔ َی َم َ٘او ٔ َُو َلئ ٔ َ
الؼَّ َن ٔس بِ ًُ َحبٔيبٕ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی ََى َّ ُض ِه َُزَ ِوا َم ٍَ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َس ُن َز َة کَاب ُ َل ٓ ََؼلَّی ب ٔ َيا َػ ََل َة ا ِل َد ِو ٔ
ٖ

میمت نب یئیضزر ،ااحسؼ نب ویفس ،رشکی ،رضحت ذصیف ریض اہلل اعتیل ےن اسہقب دنس افر وہفمؾ ےک اسھت رفاتی یک ےہ رگم اس
ںیم ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت یہک وت دفونں وفصں ےن ریبکت یہک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایفسؿ وثری ےن
یھب ذصیف ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی یک ےہ افر دبعارلنمح نب رمسہ ےن ایس رطح امنز زپیھ رگم س  ولوگں ےن اامؾ ےک اسھت
اریخرتعکزپیھیھتفہاامؾےکالسؾےکدعبدنمشےکاسےنمےلچےئگافرےلہپرگفہےناکیرتعکوجابیقیھتزپیھافرولٹایگ
رھپ دفرسا رگفہ آ ای افر اس ےن اکی رتعک زپیھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ملسم نب اربا میہ ےن دنسب دبعا دمصل نب بیبح اب ابخر فادل
(بیبح) رفاتی ایک ےہ ہک اوھنں ےن دبعارلنمح نب رمسہ ےک رمہہ اکلب ںیم اہجد ایک وت دبعارلنمح نب رمسہ ےن ںیمہ وخػیک امنز
زپاھیئیھت
رافی  :میمتنبیئیضزر،اقحسنبویفس،رشکی،رضحتذصیفریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس وتںی وصرت وضعبں ےن اہک ہک رہ اکی رگفہ اکی رتعک اامؾ ےک اسھت زپھ ےل وت رھپ دفرسی رتعک زپےنھ یک
رضفرتںیہن
ابب  :امنزاکایبؿ
اسوتںیوصرتوضعبںےناہکہکرہاکیرگفہاکیرتعکاامؾےکاسھتزپھےلوترھپدفرسیرتعکزپےنھیکرضفرتںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1233

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياٌ ،اطٌث بً سليه ،اسوز بً ہَلل ،حرضت ٌَلبہ بً زہسو

اٌ َح َّسثَىٔی اْلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ًٔ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ََ ٌِل ََب َة بِ ًٔ َزص َِسو ٕ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اٌ َٓ َ٘ َاو َٓ َ٘ا َل ََ ُّیِ ُٜه َػلَّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل َة ا ِل َد ِو ٔ
ٖ َٓ َ٘ا َل
َُّ ٛيا َم ٍَ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
اؾ ب ٔ َلبَر ِٔس َت َ
ئ َر ِّ ٌَ ٛة َول َِه َي ِ٘ ُـوا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َو ُم َحاص ْٔس
ئ َر ِّ ٌَ ٛة َوب ٔ َض ُؤ ََل ٔ
حُ َذ ِي َٔ ُة ََىَا ٓ ََؼلَّی ب ٔ َض ُؤ ََل ٔ
يََ ًِ ًَ ٙبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َط٘ ٔ ٕ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

وسی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر ُج ْل ٔم ًِ ال َّتابٌٔٔی َن ل َِي َص بٔاْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َجنٔي ٌّا ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو َیزٔی ُس ا ِل َٔ٘ٔیرُ َوََبُو ُم َ

اک ا ِل َح َيف ُّٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ
َو َس َّل َه َو َٗ ِس َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة فٔی َحسٔیثٔ یَز ٔ َ
ک َر َوا ُظ س َٔن ْ
خی َو ََ ٛذل ٔ َ
یس ا ِل َٔ٘ٔیر ٔإٔى َّ ُض ِه َٗ َـ ِوا َر ِّ ٌَ ٛة َ ُ ِ َ
ک َر َوا ُظ َزیِ ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َٓکَاى َ ِت ل ٔ ِل َ٘ ِوو ٔ
ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََ ٛذل ٔ َ

َر ِّ ٌَ ٛة َر ِّ ٌَ ٛة َولٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
دسمد،ییحی،ایفسؿ،اثعشنبمیلس،اوسدنبالہؽ،رضحتہبلعثنبزدہؾےسرفاتیےہہکمہربطاتسؿںیمدیعسنبااعلصےک
اسھت ےھت اوہنں ےن اہک ہک مت ںیم ےس یسک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ٰولصة وخػ زپیھ ےہ؟ رضحت ذحہفی ےن اہک
ںیم ےن افر رھپ اوہنں ےن رہ رگفہ وک اکی رتعک زپاھیئ افر یسک رگفہ ےن دفرسی رتعک ںیہن زپیھ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس دیبع
اہلل نب دبعاہلل افر اجمدہ ےن ع  انب ابعس ع  ایبنل افر دبعاہلل نب  قیق ےن ع  ایب رہریہ ع  ایبنل افر سیدی ریقف اوبومیس ےن ع 
اجرب ع  ایبنل ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر ضعب ےن سیدی ریقف یک رفاتی ںیم ہی اہک ےہ ہک اوہنں ےن اکی رتعک اضقء یک افر ایس
رطحرفاتیایکےہامسکیفنحےنوباہطسانبرمعروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسافرایسرطحرفاتیایکےہزدینباثتبےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہکروسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدفرںیتعکوہںیئافروقؾیکاکیرتعک
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اثعشنبمیلس،اوسدنبالہؽ،رضحتہبلعثنبزدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اسوتںیوصرتوضعبںےناہکہکرہاکیرگفہاکیرتعکاامؾےکاسھتزپھےلوترھپدفرسیرتعکزپےنھیکرضفرتںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1234

راوی  :مشسز ،سٌيسبً ميؼور ،ابوًواىہ ،بٜیر ،بً اخيص ،محاہس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َف َق
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ بَُٜی ِر ٔبِ ًٔ اْلِ َ ِخ َي ٔص ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َ َ
رض ََ ِر َب ٌّا َوفٔی َّ
ف َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوفٔی ا ِل َد ِو ٔ
ٖ َر ِّ ٌَ ٛة
اہللُ َا ٌَال َی الؼَّ ََل َة ًَل َی ل ٔ َشا ٌٔ ىَب ٔ ِّيِ ُٜه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َح َ ٔ
الش َ ٔ

ت
دسمد ،دیعسنب وصنمر ،اوبوعاہن ،ریکب ،نب اسنخ ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن مھارے
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزابؿےسمترپرضحںیماچررںیتعکرفضںیکافررفسںیمدفافروخػںیماکی
رافی  :دسمد،دیعسنبوصنمر،اوبوعاہن،ریکب،نباسنخ،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آوھٹںیوصرتوضعبںےناہکرہرگفہےکاسھتاامؾدفرںیتعکزپےھ
ابب  :امنزاکایبؿ
آوھٹںیوصرتوضعبںےناہکرہرگفہےکاسھتاامؾدفرںیتعکزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1235

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،اطٌث ،حشً ،ابی برکہ ،حرضت ابوبرک رضی اہلل اٌالی ًيہ

َ
َ
َ
رک َة َٗا َل َػلَّى ال َّي ٔي ُّی َػلَّى اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا َبٔی َح َّسثَ َيا اْلِ ِط ٌَ ُث ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َبٔی بَ ِ َ
فٔی َخ ِو ٕ
الو ِض َز ٓ ََؼ َّ
ٕ َب ٌِ ُـ ُض ِه َخ ِل َٔطُ َو َب ٌِ ُـ ُض ِه بٔإ ٔ َزا ٔء ا ِل ٌَ ُس ِّو ٓ ََؼلَّى بٔض ٔ ِه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َّل َه َٓاى ِ َلل َََّ ٙال ٔذ َ
یً َػ َّل ِوا َم ٌَطُ
ٖ ُّ

ٕ ََ ِػ َحابٔض ٔ ِه ث ُ َّه َجا َء َُو َلئََٔ ٓ َٝؼ َّل ِوا َخ ِل َٔ ُط ٓ ََؼلَّى بٔض ٔ ِه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َس َّل َه َٓکَاى َ ِت ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّى اہللُ ًَل َِيطٔ
َٓ َو َٗ ُٔوا َم ِوٗ ٔ َ

اٌ ُي ًِٔٔی ا ِل َح َش ًُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذلٔ َٝفٔی ا ِل َن ِِز ٔ ٔب یَُٜو ٌُ ل ٔ ِْلٔ َماو ٔ
َو َس َّل َه ََ ِربَ ٌّا َو ْٔل َ ِػ َحابٔطٔ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوب ٔ َذلٔ َٝک َ َ
س ُّٔت َر ٌََ ٛا ٕ
ت َول ٔ ِل َ٘ ِوو ٔث َ ََل ْث ثَ ََل ْث َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذلَٔ َٝر َوا ُظ یَ ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َس َل َن َة ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّى
رک ُّی ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّى اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََ ٛذلَٔٗ َٝا َل ُسل ِ ََامی ٌُ ا ِل َي ِظ ُ ٔ

دیبع اہلل نب اعمذ ،اثعش ،نسح ،ایب رکبہ ،رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
احتلوخػںیمرہظ یکامنز زپیھوتھچکولوگںےنآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپ فصابدنیھافرھچکےندنمشےکاسےنم
سپےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿولوگںوکوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھتدفرںیتعکزپاھرکالسؾریھپارھپ
ہیولگےلچےئگ افرفہولگآےئ وجدنمشےکاسےنمےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکااحصبیکدفدفرںیتعکوہںیئرضحت
نسح ایس رپ وتفی دےتی ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایس رطح رغمب ںیم اامؾ یک ھچ رںیتعک افر وقؾ یک نیت نیت رںیتعک وہں یگ
اوبداؤدےتہکںیہہکاسوکییحینبایبریثکےنوباہطساوبہملس ربفاتیاجربیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکےہایس
رطحامیلسؿالئسکرریےنع اجربع ایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسرفاتیایکےہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اثعش،نسح،ایبرکبہ،رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشوکالتشرکےنفاےلیکامنز
ابب  :امنزاکایبؿ
دنمشوکالتشرکےنفاےلیکامنز

جلس  :جلس اول

حسیث 1236

راوی  :ابو مٌنزً ،بساہلل بً ًنزوً ،بسالوارث ،محنس بً اسح ،ٙمحنس بً جٌف ،ابً ًبساہلل بً اىيص ،حرضت

ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

ف ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ََبُو َم ٌِ َنز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ

رعَٓا ٕ
ت
اٌ ا ِل ُض َذل ٔ ِّی َوک َ َ
بِ ًٔ َُى َ ِي ٕص ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َب ٌَ َثىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إلٔ َی َخال ٔ ٔس بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
رعى َ َة َو َ َ
اٌ ى َ ِح َو ُ َ
خ الؼَّ ََل َة
رض ِت َػ ََلةُ ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َٓ ُ٘ل ُِت إنِّٔی ََ َخا ُٖ ََ ٌِ َیَ ُٜ
وٌ بَ ِيىٔی َوبَ ِي َي ُط َما إ ٔ ٌِ َ ُ َؤ ِّ ِ
َفََیِ ُت ُط َو َح َ َ
َٓ َ٘ا َل اذِ َص ِب َٓا ِٗ ُت ِل ُط َٗا َل َ َ

َٓاى ِ َل َل ِ٘ ُت ََ ِمشٔی َوََىَا َ ُ َػل ِّی َُو ٔم ُئ إ ٔ َین ّ
ک
ائ ى َ ِح َو ُظ َٓ َل َّنا َزى َ ِو ُت ٔم ِي ُط َٗا َل لٔی َم ًِ ََى ِ َت ُٗل ُِت َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل ٌَ َز ٔب بَ َل َِىٔی ََى َّ َ
َاک ٓ ََنظَ ِي ُت َم ٌَطُ َسا ًَ ّة َحًَّی إٔذَا ََ ِم ََ ٜيىٔی ًَل َِوتُ ُط بٔ َش ِيف ٔی َحًَّی بَ َز َز
َاک َٗا َل إنِّٔی َلف ٔی ذ َ
ک فٔی ذ َ
َت ِح َن ٍُ ل ٔ َض َذا ال َّز ُج ٔل َٓحٔئِ ُت َ
اوبرمعم،دبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرفعج،انبدبعاہللنباسین،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکھجموکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناخدلنبایفسؿذہیلکیػررػاجیھبوجرعہنافررعافتیکرطػراتہاھت افررفامایاجافر
اسوکلتق رکڈاؽدبعاہللنب اسینےناہکںیمےناسوکداھکینکیل رصعیک امنزاکفتقآایگ ںیمےنایخؽ ایکہکارگ ںیمامنز ےک
ےیلدری رکدفںوتھجمںیمافراسںیمافہلصتہبوہاجےئاگذہلاںیماتلچراہافرااشرہےسامنززپاتھایگبجںیماسےکزندکیاچنہپ
وتاسےنھجمےسوپاھچوتوکؿےہ؟ںیمےناہکںیمرعباکابدنشہوہںافرںیمےنہیانسےہہکمتاسصخش(دمحمیلصاہللہیلعفآہل
ت
فملس ےس) زلےن ےک ےیل رکشل عمج رک رےہ وہ وت ںیم یھب اس اکؾ ںیم رشتک یک رغض ےس مھارے اپس آای وہں اس ےن اہک اہں
ںیم ایس رکف ںیم وہں ںیماسےکاسھت وھتڑیدریکت اتلچ راہ بج ںیم ےن ومہعقداھکی وت اسیکرگدؿ رپ اینپ ولتار رھک دی اہیں
کتہکفہڈنھٹاوہایگ
رافی  :اوبرمعم،دبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،دمحمنباقحس،دمحمنبرفعج،انبدبعاہللنباسین،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنسفلفنامنزفںےکااکحؾافراؿیکراعکت
ابب  :امنزاکایبؿ
تنسفلفنامنزفںےکااکحؾافراؿیکراعکت

جلس  :جلس اول

حسیث 1237

راوی  :محنسبً ًيسی ،ابً ًليہ ،زاؤز بً ابی ہيس ،نٌناٌ بً سالهً ،نزو بً اوضً ،تبہ بً ابوسٔياٌ ،حرضت او حبيبہ
رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً ٔي َسی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًُ َل َّي َة َح َّسثَ َيا َزا ُو ُز بِ ًُ ََبٔی صٔ ِي ٕس َح َّسثَىٔی ال ُّي ٌِ َنا ٌُ بِ ًُ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََ ِو ٕ

ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة َت َل ُّو ًّا
ًَ ِي َب َش َة بِ ًٔ ََبٔی ُسٔ َِي َ
اٌ ًَ ًِ َ ُ ِّو َحب ٔ َ
يب َة َٗال َِت َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َػل َّی فٔی َی ِوو ٕ ث ٔ ِيً َ ِی ًَ ِ َ

بُىٔ َی َل ُط بٔضًَّٔ بَ ِي ْت فٔی ا ِل َح َّيةٔ

دمحمنبیسیع،انبہیلع،داؤد نبایب دنہ،امعنؿ نباس م،رمعف نبافس،ہبتع نباوبایفسؿ ،رضحتاؾہبیبحریضاہللہنع ےسرفاتی
ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرف امایوجصخشاکیدؿابرہرتعکرفضےکالعفہزپےھاگاسےکےیلتنجںیماکیرھگ
انبدایاجےئاگ
رافی  :دمحمنبیسیع،انبہیلع،داؤدنبایبدنہ،امعنؿنباس م،رمعفنبافس،ہبتعنباوبایفسؿ،رضحتاؾہبیبحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تنسفلفنامنزفںےکااکحؾافراؿیکراعکت

جلس  :جلس اول

حسیث 1238

راوی  :احنس بً حيبل ،ہظيه ،خالس ،مشسز ،یزیس بً زریًٍ ،بساہلل بً ط٘ي ،ٙحرضت ًبساہلل بً ط٘ي ٙرضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ُز َریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ
اٌ ي َُؼل ِّی َٗ ِب َل
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
يَٗ ٙا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ال َّت َل ُّو َٔ َٓ َ٘ال َِت ک َ َ
ض ا ِل َن ِِز ٔ َب ث ُ َّه َی ِز ٔج ٍُ
ُّ
ض ث ُ َّه َی ِز ٔج ٍُ إلٔ َی بَ ِئًی َٓ ُي َؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی بٔال َّيا ٔ
ِخ ُد َٓ ُي َؼل ِّی بٔال َّيا ٔ
الو ِضز ََٔ ِر َب ٌّا فٔی بَ ِئًی ث ُ َّه َی ِ ُ

ل بَ ِئًی َٓ ُي َؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوکَا ٌَ ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل أ ِش ٍَ
اٌ ي َُؼل ِّی بٔض ٔ ِه ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه َی ِس ُخ ُ
إلٔ َی بَ ِئًی َٓ ُي َؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوک َ َ

اٌ ي َُؼل ِّی ل َِي َّل كَو ٔ ّیَل َٗائ ّٔنا َول َِي َّل كَو ٔ ّیَل َجال ٔ ّشا َٓإٔذَا َرقََ َوص َُو َٗائ ْٔه َر ََ ٍَ ٛو َس َح َس َوص َُو َٗائ ْٔه َوإٔذَا َرقََ
َر ٌََ ٛا ٕ
ت ٓ ٔيضًَّٔ ا ِلو ٔ ِتزُ َوک َ َ
َ
َ
ض َػ ََل َة ا ِل َٔ ِحز ٔ َػل َّی اہللُ
َوص َُو َٗاً ْٔس َر ََ ٍَ ٛو َس َح َس َوص َُو َٗاً ْٔس َوک َ َ
ِخ ُد َٓ ُي َؼل ِّی ب ٔال َّيا ٔ
اٌ إٔذَا كَ َل ٍَ ا ِل َٔ ِحزُ َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه یَ ِ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ادمح نب لبنح ،میشہ ،اخدل ،دسمد ،سیدی نب زرعی ،دبعاہلل نب  قیق ،رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنرضحت اعہشئریضاہللہنعےسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکلفنامنزفں ےک قلعتمدرایتف ایک وتاوھنں ےنرفامایہکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ےس ےلہپ ریمے رھگ ںیم اچر رتعک تنس زپےتھ ےھت رھپ امنز ےک ےیل رشتفی ےل اجےت افر ولوگں وک
امنززپاھےترھپرھگںیمآرکشمدیدفرتعکزپےتھافربجرغمبیکامنززپاھےتبترھپرھگآرکدفرتعکزپےتھافربجرغمب
یکامنز زپاھےت رھپ رھگ ںیم آرک دف رتعکزپےتھ افر ع یھ رات وک ونرتعک یھب زپےتھ ےھت سج ںیمفرت یھب اشلم وہےت ےھت افر

رات ںیم دریکت ڑھکے وہ رک دجہت زپےتھ افر ع یھ دری کت ھٹیب رک زپےتھ افر بج دجہت ڑھکے وہ رک زپےتھ وت روکع ف وجسد یھب
ڑھکےوہرکرکےت افربج ھٹیبرکزپےتھوتروکع فوجسد یھبھٹیبرکرکےتافر بجرجف ولطعوہاجیتوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
دفرتعکزپےتھرھپابرہرشتفیالےتافرولوگںوکامنزرجفزپاھےتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدفالسؾوہ
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،اخدل،دسمد،سیدینبزرعی،دبعاہللنب قیق،رضحتدبعاہللنب قیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تنسفلفنامنزفںےکااکحؾافراؿیکراعکت

جلس  :جلس اول

حسیث 1239

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

الو ِضز ٔ
اٌ ي َُؼل ِّی َٗ ِب َل ُّ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ ََل ي َُؼل ِّی َب ٌِ َس
َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َو َب ٌِ َس َصا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َو َب ٌِ َس ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن فٔی بَ ِيتٔطٔ َو َب ٌِ َس َػ ََلة ٔ ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوک َ َ
ْص َٖ َٓ ُي َؼل َِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َحًَّی یَ ِي َ ٔ

یبنعق ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ےس ےلہپ دف رںیتعک
زپےتھ ےھت افر اس ےک دعب یھب دف رںیتعک زپےتھ ےھت افر امنز رغمب ےک دعب دف رںیتعک اےنپ رھگ ںیم افر اشعء ےک دعب دف رںیتعک
زپےتھےھتافرامنزہعمجےکدعبرھگآرکدفرںیتعکزپےتھےھت
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تنسفلفنامنزفںےکااکحؾافراؿیکراعکت

جلس  :جلس اول

حسیث 1240

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،ابزاہيه بً محنس بً ميتْش ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

ْش ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َت ٔ ٔ

الو ِض َز َو َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ِب َل َػ ََلة ٔا ِل َِ َساة ٔ
اٌ ََل َی َس َُ ََ ِربَ ٌّا َٗ ِب َل ُّ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

دسمد ،ییحی ،ہبعش ،اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ ےس

ےلہپیکاچررںیتعکافررجفےسےلہپیکدفرںیتعکع یھںیہنوھچڑےتےھت
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکوتنسںاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1241

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،ابً جزیخً ،لاءً ،بيس بً ًنیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ًَ َلائْ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنی ِر ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت إ ٔ ٌَّ
الؼ ِبحٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه یًََ ًِ ُٜل َی َط ِي ٕئ ٔم ًِ ال َّي َوآ ٔ ٔل ََ َط َّس ُم ٌَا َص َس ّة ٔم ِي ُط ًَل َی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ِب َل ُّ
دسمد ،ییحی ،انب رججی ،اطعء ،دیبع نب ریمع ،رضحت اعہشئ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس یسک لفن
امنزیکاینتاپدنبیہنرکےتےھتینتجہکامنزرجفےسےلہپیکدفوتنسںیک
رافی  :دسمد،ییحی،انبرججی،اطعء،دیبعنبریمع،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکوتنسںوکاکلہافررصتخمزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںوکاکلہافررصتخمزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1242

راوی  :احنس بً ابی طٌيب ،زہیر بً مٌاویہ ،یحٌی بً سٌيس ،محنس بً ًبسالزحنً ًنزہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسث َ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ
َّ َ
رقََ ٓ ٔيض ٔ َنا
ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ َد ِّٔ ُ
ٕ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ِب َل َػ ََلة ٔا ِل َٔ ِحز ٔ َحًی إنِّٔی َْلُٗو ُل َص ِل َ َ
ُ
رقآ ٌٔ
بٔأ ِّو ا ِل ُ ِ

ادمحنبایببیعش،زریہنباعمفہی،ییحینبدیعس،دمحمنبدبعارلنمحرمعہ،رضحتاعہشئریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسرجفیکوتنسںوکاسدقراکلہزپےتھےھتہکےھجمایخؽوہاتاھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیموسرةافہحت
یھبزپیھےہایںیہن
رافی  :ادمحنبایببیعش،زریہنباعمفہی،ییحینبدیعس،دمحمنبدبعارلنمحرمعہ،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںوکاکلہافررصتخمزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1243

راوی  :یحٌی بً مٌین ،مزواٌ بً مٌاویہ ،یزیس بً ٛيشاٌ ،ابی حازو ،حرض ابوہزیزہ

اٌ ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َِ ٛي َش َ

َّ
وٌ َو ُٗ ِل ص َُو اہللُ ََ َح ْس
اَف َ
رقََفٔی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ ُٗ ِل َیا ََ ُّی َضا ا ِلک َ ٔ ُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ

ییحینبنیعم،رمفاؿنباعمفہی،سیدینبشیکؿ،ایباحزؾ،رضحاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرجفیک
ُ
ُ
ق َا َأ ُّ َي ْ َ
ج
ؤا ُ
ق ُ َو
اْلرِف َ
ُفؿافر ْ
وتنسںںیم ْ
لِلَّ َأ َ ٌّ
رافی  :ییحینبنیعم،رمفاؿنباعمفہی،سیدینبشیکؿ،ایباحزؾ،رضحاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںوکاکلہافررصتخمزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1244

راوی  :احنس بً حيبل ،ابومِیرہً ،بساہلل بً ًَلء ،ابوزیاز ًبيساہلل بً زیاز ،حرضت بَلل رضی اہلل ًيہ

ئ َح َّسثَىٔی ََبُو زٔ َیا َز َة ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ زٔ َیا َز َة ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل ُنِٔی َرة ٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ًَ ًِ ب ٔ ََل ٕل ََى َّ ُط َح َّسثَ ُط ََى َّ ُط ََتَی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل ُي ِؤذٔى َ ُط بٔ َؼ ََلة ٔ ا ِل َِ َساة ٔ َٓظَ َِل َِت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َ
َ َ
َّ
ِخ ِد َر ُسو ُل
الؼ ِبحُ َٓأ ِػ َبحَ ٔج ًّسا َٗا َل َٓ َ٘ َاو ب ٔ ََل ْل َٓآ َذى َ ُط بٔالؼَّ ََلة ٔ َو َتابَ ٍَ ََذَاى َ ُط َٓل َِه َی ِ ُ
ب ٔ ََل َّل بٔأ ِمز ٕ َسأ َل ِت ُط ًَ ِي ُط َحًی ٓ ََـ َح ُط ُّ
ض َوََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َط َِ َل ِت ُط بٔأ َ ِمز ٕ َسأ َ َل ِت ُط ًَ ِي ُط َحًَّی ََ ِػ َبحَ ٔج ًّسا َوََىَّطُ
خ َد َػلَّی بٔال َّيا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َل َّنا َ َ
َ
ک ََ ِػ َب ِح َت ٔج ًّسا َٗا َل ل َِو ََ ِػ َب ِح ُت ََ ِٛث َ َر
ِخو ٔد َٓ َ٘ا َل إن ِّٔی ُِ ٛي ُت َر َُ ٌِ ٛت َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إٔى َّ َ
ََبِ َلأ ًَل َِيطٔ بٔا ِل ُ ُ

ٔم َّنا ََ ِػ َب ِح ُت ل ََز َُ ٌِ ٛت ُض َنا َوََ ِح َش ِي ُت ُض َنا َوََ ِج َن ِل ُت ُض َنا
ادمح نب لبنح ،اوبریغمہ ،دبعاہلل نب العء ،اوبزاید دیبع اہلل نب زاید ،رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ حبص یک امنز ےک
ےیلالبےنوکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگسپرضحتاعہشئریضاہللاہنعےناؿےسیسکارمےکقلعتمدرایتفایک
افر وگتفگ ںیم وغشمؽ رںیہ اہیں کت ہک حبص وخب رفنش وہیگ سپ البؽ ریض اہلل ہنع ڑھکے وہےئ افر ابر ابر امنز ےک ےیل البےن
ےگلنکیلاؿےکالبےنرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہرشتفیںیہنالےئ رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہرشتفیالےئوت
ولوگں وک امنز زپاھیئ افر رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن اتریخ ےس قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اتبای ہک رضحت اعہشئ ریض
اہللہنعےناؿےسسکزیچےکقلعتموپاھچافرابوتںوغشمؽوہںیئگاہیںکتہکوخبحبصرفنشوہیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنےنلکنںیماتریخیک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمرجفیکںیتنسزپھراہاھترضحتالبؽےناہکایروسؽاہلل!آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تہب اتریخ رفامیئ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگاس ےس یھب زایدہ اتریخ وہ اجیت بت یھب ںیم
اؿروتعکںوکوخبایھچرطحزپاتھ
رافی  :ادمحنبلبنح،اوبریغمہ،دبعاہللنبالعء،اوبزایددیبعاہللنبزاید،رضحتالبؽریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںوکاکلہافررصتخمزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1245

راوی  :مشسز ،خالس بً ًبسالزحنً ابً اسح ،ٙابً زیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َن َسن ٔ َّی ًَ ًِ ابِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ َس ِي ََل ٌَ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة

َّ
َّ
ل
ط َز ِتِ ُٜه ا ِل َد ِي ُ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َت َسًُوص َُنا َوإ ٔ ٌِ َ َ

دسمد ،اخدل نب دبعارلنمح انب ااحسؼ  ،انب زدی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایرجفیکوتنسںوکہنوھچڑفوخاہںیہمتوھگڑےیہویکںہنرفدنڈاںیل
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعارلنمحانباقحس،انبزدی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںوکاکلہافررصتخمزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1246

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ًثناٌ بً حٜيه سٌيس بً يشار ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ َٛثٔی ّرا
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُزصَی ِ ْر َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َحٕٔ ٜيه ََ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ َي َشا ٕر ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ

رقَ ُ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ ٔب آ َم َّيا بٔاہللٔ َو َما َُىِز ٔ َل إ ٔ َل ِي َيا َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َٗا َل َص ٔذظ ٔفٔی
ٔم َّنا ک َ َ
اٌ َي ِ َ
وٌ
خة ٔ ٔب آ َم َّيا بٔاہللٔ َوا ِط َض ِس بٔأَىَّا ُم ِشل ٔ ُن َ
الز ٌََِّ ٛةٔ اْلِ ُول َی َوفٔی الز ٌََِّ ٛةٔ ِاْل ٔ َ
ادمحنبویسن،زریہامثعؿنبمیکحدیعسنب اسیر،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
م
لافردفرسیرتعکںیم َ َّ
فملسارثکرجفیکوتنسںںیمیلہپرتعکںیم َ َّ
لِلَّ َفا ْشھ َْداَِْ َّا ُ ْسلِمُو َوؿزپےتھےھت
آماِ ِ
آماِ ِ
لِلَّ َف َم ُأ ْ رْ َِؽ ِإ َ ْ َ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہامثعؿنبمیکحدیعسنباسیر،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںوکاکلہافررصتخمزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1247

راوی  :محنس بً ػباح بً سٔياًٌ ،بسالٌزیز بً محنسً ،ثناٌ بً ًنز ،ابً موسی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وسی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َِ ِيثٔ
اٌ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
اٌ بِ ًٔ ًُ َن َز َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َ
َّ
َّ
رقَ ُفٔی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ ُٗ ِل آ َم َّيا بٔاہللٔ َو َما َُىِز ٔ َل ًَ َل ِي َيا فٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی
ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ

َوفٔی الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُ ِخی ب ٔ َض ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َربَّ َيا آ َم َّيا بٔنا ََىِزَ ِل َت َو َّات َب ٌِ َيا ال َّز ُسو َل ٓ َِاٛتُب ِ َيا َم ٍَ َّ
اک بٔا ِل َح ِّٙ
الظاصٔ ٔس َ
یً ََ ِو إٔىَّا ََ ِر َس ِل َي َ
َ
َ
ک َّ
اب ا ِل َح ٔح ٔيه َط َّ
الس َار َو ِرز ٔ ُّی
َب ٔظی ّرا َوى َ ٔذی ّزا َو ََل ُا ِشأ َ ُل ًَ ًِ ََ ِػ َح ٔ
دمحم نب ابصح نب ایفسؿ ،دبعازعلسی نب دمحم ،امثعؿ نب رمع ،انب ومیس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنںےن
ُ
آماِ َ
ق َ َّ
لِلِّافردفرسیرتعکںیمہیزپےتھ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرجفیکوتنسںںیمزپےتھوہےئانسےہیلہپرتعکںیم ْ
لْجَِخ ِِی
ِإ َّا َأر َسل ْ َباکاِ ْ َ ّ ِ
با مہیکشدرافردیاکےہ
َ ِ
ل َ ِبرا َف َي رِْا َف َل ُ ْتَْ ُؽنَعْ َأ ْ َ
ْص ِ
ْ
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،دبعازعلسینبدمحم،امثعؿنبرمع،انبومیس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکوتنسںےکدعبےنٹیلاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںےکدعبےنٹیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1248

راوی  :مشسز ،ابوکاملً ،بيساہلل بً ًنز بً ميرسہً ،بسالواحس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رس َة َٗالُوا َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََبُو کَا ٔم ٕل َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
الؼ ِبحٔ َٓل َِي ِـ َلحٔ ٍِ ًَل َی َینٔيئطٔ
ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ِب َل ُّ

َٓ َ٘ا َل َل ُط َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ا ِل َح َٔ ٜه ََ َما یُ ِحز ٔ ُئ ََ َح َسىَا َم ِنظَ ا ُظ إلٔ َی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َحًَّی َي ِـ َلحٔ ٍَ ًَل َی َینٔيئطٔ َٗا َل ًُب َ ِي ُس اہللٔ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َل
رک َط ِيئّا ٔم َّنا َي ُ٘و ُل َٗا َل َلَ َو َل َّٔ ٜي ُط
ََل َٗا َل ٓ ََب َل َّ ذَل ٔ َ
ک ابِ ًَ ًُ َن َز َٓ َ٘ا َل ََ ِٛث َ َر ََبُو ص َُزیِ َز َة ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َٗا َل َٓ٘ٔي َل َٔلبِ ًٔ ًُ َن َز صَ ِل تُ ِي ٔ ُ
ک ََبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َل ٓ ََنا ذَى ِ ٔيی إ ٔ ٌِ ُِ ٛي ُت َحٔٔوِ ُت َو َن َش ِوا
ا ِجت َ َرََ َو َجب ُ َّيا َٗا َل ٓ ََب َل َّ ذَل ٔ َ

دسمد ،اوباکلم ،دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،دبعاولادح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئرجف ےس ےلہپ دف ںیتنس زپےھ وت ہیںیتنس زپےنھ ےک دعبداینہرکفٹ رپ ٹیل اجےئ رمفاؿ نب
مکح ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک دجسم کت انلچ اکیف ںیہن بج کت ہک داینہ رکفٹ رپ ہن ےٹیل؟ دیبع اہلل یک
رفاتیںیمہیےہہکاوبرہریہریضاہللہنعےناسےکوجابںیماہکںیہنبجہیابترضحتانبرمعریضاہللہنعےساہکایگہک
ایک آپ اؿ ےک وقؽیک رتددی رکےت ںیہ؟ رفامای ںیہن ابتہی ےہہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن رجاءتیک افر مہ ےن وخػ ایکبج
اوبرہریہریضاہللہنعوکاسیکربخیچنہپوتاوھنںےناہکہکاسںیمریماایکوصقرےہہکفہوھبؽےئگافرںیمےنایدراھک
رافی  :دسمد،اوباکلم،دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعاولادح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںےکدعبےنٹیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1249

راوی  :یحٌی بً حٜه ،بْش بً ًنز ،مالک بً اىص ،حرضت ًائظہ

رض ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
ک بِ ًُ ََى َ ٕص ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ََبٔی ال َّي ِ ٔ
ْش بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا َمال ٔ ُ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحٕٔ ٜيه َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ

آخ َّ
الل ِي ٔل ىَوَ َز َٓإ ٔ ٌِ ُِ ٛي ُت ُم ِشت َ ِي٘ ٔوَ ّة
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َضی َػ ََل َت ُط ٔم ًِ ٔ ٔ
ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َّ ِ
الؼ ِبحٔ َٓ ُي َؼل ِّی
َح َّسثَىٔی َوإ ٔ ٌِ ُِ ٛي ُت ىَائ َٔن ّة ََ ِي َ٘وَ ىٔی َو َػلَّی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه ِ
اؿ َل َح ٍَ َحًی َیأت َٔيطُ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ َٓ ُي ِؤذٔىَطُ بٔ َؼ ََلة ٔ ُّ
ِخ ُد إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ
َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن ث ُ َّه یَ ِ ُ
ییحی نب مکح ،رشب نب رمع ،امکل نب اسن ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلع فملس بج اریخ بش ںیم امنز ےس
افرغوہےتوتدےتھکیارگںیماجیتگوہیت وتھجمےسابںیترکےتارگوسیتوہیتےھجماگجدےتیافردفرںیتعکزپھرکٹیلاجےتاہیںکت
ہک ؤمذؿ آات افر امنز حبص ےک ےئل البات رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دف یکلہ یکلھپ رںیتعک زپھ رک امنز ےک ےئل رشتفی ےل
اجےت
رافی  :ییحینبمکح،رشبنبرمع،امکلنباسن،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںےکدعبےنٹیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1250

راوی  :مشسز ،سٔياٌ ،زیاز بً سٌس ،ابً ابی ًتاب ،حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی

اب ََ ِو َُیِرُ ُظ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة َٗا َل َٗال َِت ًَائٔظَ ُة
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ زٔیَاز ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ َّن ًِ َح َّسثَ ُط ابِ ًُ ََبٔی ًَ َّت ٕ

اؿ َل َح ٍَ َوإ ٔ ٌِ ُِ ٛي ُت ُم ِشت َِي٘ ٔوَ ّة َح َّسثَىٔی
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َػلَّی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ َٓإ ٔ ٌِ ُِ ٛي ُت ىَائ َٔن ّة ِ
کَ َ

دسمد،ایفسؿ،زایدنبدعس،انبایباتعب،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبج
رجفیکوتنسںےسافرغوہےتوتدےتھکی ارگںیموسیئوہیتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبٹیلاجےتارگاجیتگوہیتوتھجمےسوگتفگ
رکےت
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زایدنبدعس،انبایباتعب،رضحتاعہشئریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رجفیکوتنسںےکدعبےنٹیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1251

راوی ً :باض ،زیاز بً یحٌی  ،سَل بً حناز ،ابی مٜین ،ابوالٔـل ،رجل مً اَلنؼار ،حرضت ابوبرک رضی اہلل اٌالی ًيہ

ل بِ ًُ َح َّناز ٕ ًَ ًِ ََبٔی َمٜٔی ٕن َح َّسث َ َيا ََبُو ا ِل ُٔ َـ ِي ٔل َر ُج ْل ٔم ًِ
َّاض ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی َوزٔ َیازُ بِ ًُ َی ِحٌَی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َس ِض ُ
َح َّسثَ َيا ًَب ْ
َ
َ
اٌ ََل یَ ُن ُّز
الؼ ِبحٔ َٓک َ َ
خ ِج ُت َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َؼ ََلة ٔ ُّ
رک َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َ َ
اْلِ ِن َؼارٔ ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ َبٔی بَ ِ َ
ب ٔ َز ُج ٕل إ ٔ ََّل ىَا َزا ُظ بٔالؼَّ ََلة ََٔ ِو َرح ََُّ ٛط بٔز ٔ ِجلٔطٔ َٗا َل زٔیَا ْز َٗا َل َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل ُٔ َـ ِي ٔل

ش
ابعس،زایدنبییحی ،ھلنبامحد،ایبنیکم،اوبالضفل،رلجنماالاصنر،رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہکحبص
یکامنزےکےیلںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارگیسکوکوساتوہادےتھکیوتاسوکامنزےکےیلاکپرےتایاسےکاپؤںالہدےتی

زایدےتہکںیہمہےسرفاتییکاوبلضفلےن
ش
رافی  :ابعس،زایدنبییحی ،ھلنبامحد،ایبنیکم،اوبالضفل،رلجنماالاصنر،رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرجفیکامجتعوہریہوہوتاسفتقںیتنسہنزپےھ
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگرجفیکامجتعوہریہوہوتاسفتقںیتنسہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1252

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حناز بً زیسً ،اػه بً ًبساہلل بً ْسجص ،حرضت ًبساہلل بً ْسحبيص

ْس ٔج َص َٗا َل َجا َئ َر ُج ْل َوال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
اػ ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َ ِ

َّ
َّ
َّ
ُ
ْص َٖ َٗا َل َیا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ُّ
الؼ ِبحَ ٓ ََؼلی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث َّه َز َخ َل َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
ک َّالًٔی َػ َّل ِي َت َو ِح َس َک ََ ِو َّالًٔی َػ َّل ِي َت َم ٌَ َيا
ُٓ ََل ٌُ ََیَّ ُت ُض َنا َػ ََلتُ َ
ذ
امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اعمصنبدبعاہللنبرسسج،رضحتدبعاہللنبرس بِئسےسرفاتیےہاکیصخشآایاسفتق

یبنیلصاہللہیلعفملسحبصیک امنززپھرےہےھتاسےندف رںیتعکزپ۔ںی افریبنیلصاہللہیلعفملس ےکاسھتامنزںیم رشکیوہایگ
امنزےسرفاتغےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسوپاھچاؿدف

ذ
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اعمصنبدبعاہللنبرسسج،رضحتدبعاہللنبرس بِئس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگرجفیکامجتعوہریہوہوتاسفتقںیتنسہنزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1253

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،حناز بً سلنہ ،احنس بً حيبل ،محنس بً جٌف ،ورٗاء ،حشً بً ًلی ابوًاػه ابً جزیخ
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل اٌالی ًيہ

ف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
وٌ
َو ِر َٗا َئ ح و َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
َکیَّا بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ ًَ ِنزٔو
وب ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرى َا َز َ ٔ
ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔذَا َُٗ ٔ َين ِت الؼَّ ََلةُ ٓ َََل َػ ََل َة إ ٔ ََّل
بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ًَ َلا ٔ

ا ِل َنِٜتُوبَ َة

ملسمنباربامیہ،امحد نبہملس،ادمحنب لبنح،دمحمنبرفعج،فراقء،نسح نبیلعاوباعمصانبرججیرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج امنز ڑھکی وہ اجےئ وت رھپ وکیئ امنز ںیہن ےہ وساےئ رفض امنز
ےک
رافی  :ملسمنباربامیہ،امحدنبہملس،ادمحنبلبنح،دمحم نبرفعج،فراقء،نسحنبیلع اوباعمصانبرججیرضحتاوبرہریہریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرجفیکںیتنسوفتوہاجںیئوتاؿوکبکاداایکاجےئ
ابب  :امنزاکایبؿ
ارگرجفیکںیتنسوفتوہاجںیئوتاؿوکبکاداایکاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1254

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابً ىنیر ،سٌس بً سٌيس ،محنس بً ابزاہيهٗ ،يص بً ًنزو ،حرضت ٗيص بً ًنز رضی اہلل
اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََب ٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ى َُنیِر ٕ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل
الؼ ِبحٔ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َرََی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج َّل ي َُؼل ِّی َب ٌِ َس َػ ََلة ٔ ُّ

ل إنِّٔی ل َِه ََ َُ ًِ ٛػ َّل ِي ُت الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َّ
الل َتی ِ ٔن َٗ ِب َل ُض َنا ٓ ََؼ َّل ِي ُت ُض َنا ِاْل ٌَ ٓ ََش ََ ٜت َر ُسو ُل اہللٔ
الؼ ِبحٔ َر َِ ٌَ ٛتا ٌٔ َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
َػ ََلةُ ُّ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

امثعؿنبایب ہبیش،انبریمن،دعسنبدیعس،دمحمنباربامیہ،سیقنبرمعف،رضحتسیقنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصہیلعفملساکیصخشوکرجفیکامنزےکدعبدفرںیتعکزپےتھداھکیآپےنرفامایرجفیکدفیہرںیتعکںیہوجرفضامنز
ےسےلہپیہزپیھاجںیتںیہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبریمن،دعسنبدیعس،دمحمنباربامیہ،سیقنبرمعف،رضحتسیقنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ارگرجفیکںیتنسوفتوہاجںیئوتاؿوکبکاداایکاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1255

راوی  :حامس بً یحٌی  ،سٔياٌ ًلاء ،بً ابی رباح ،حامس بً یحٌی بلطی ےن سٔياٌ

اٌ ًَ َلا ُئ بِ ًُ ََبٔی َربَا ٕح یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس
َح َّسثَ َيا َحا ٔم ُس بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َب ِلخ ٔ ُّی َٗا َل َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ ک َ َ

َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی ًَ ِب ُس َربِّطٔ َو َی ِحٌَی ابِ َيا َسٌٔي ٕس َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث ُمزِ َس َّل ََ ٌَّ َج َّسص ُِه َػلَّی َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة
یِل
احدمنبییحی،ایفسؿاطعء،نبایبرابح،احدمنبییحی ِجیےنایفسؿےسلقنایکہکاطعءنبایبرابحےندعسنبدیعسےسرفاتیایک

لقن یک ےہ اامؾ اوبداؤد ےن اہک ہک دیعس ےک دفونں ےٹیب دبعرہب افر ییحی ےن اس دحثی وک رمالس رفاتی ایک ہک اؿ ےک دادا زدی ےن
روسؽاہللیلصہیلعفملسےکاسھتامنززپیھیھت

یِل
رافی  :احدمنبییحی،ایفسؿاطعء،نبایبرابح،احدمنبییحی ِجیےنایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہظیکامنزےسےلہپافراسےکدعباچررتعکلفنزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزےسےلہپافراسےکدعباچررتعکلفنزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1256

راوی  :مومل بً ٓـل ،محنس بً طٌيب ،نٌناٌ ،مٜحولً ،يبشہ ،ابوسٔياٌ ،حرضت او حيبيہ رضی اہلل اٌالی ًيہا

اٌ َٗا َل َٗال َِت َ ُ ُّو
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
ل بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ ًَ ِي َب َش َة بِ ًٔ ََبٔی ُسٔ َِي َ
يب َة َز ِو ُد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َحآ ََى ًَل َی ََ ِربَ ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
الو ِضز ٔ
ت َٗ ِب َل ُّ
َحب ٔ َ
وسی ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ
رح َو ًَل َی ال َّيارٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ا ِل ٌَ ََل ُئ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ
َوََ ِربَ ٍٕ َب ٌِ َس َصا َ ُ

ٔم ِث َل ُط
وملم نب لضف ،دمحم نب بیعش ،امعنؿ ،وحکمؽ ،ہسبنع ،اوبایفسؿ ،رضحت اؾ ذبئِبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصہیلعفملسےنرفامایےہوجصخشاحمتظفرکےرہظےسےلہپاچررتعکافررہظےکدعباچررتعکیکاسرپمنہجرحاؾوہاجےئ
یگاامؾاوبداؤدےکاہکہکالعدنباحرثافرامیلسؿنبومٰیسےنوحکمؽےسایسییہرفاتیلقنیکےہ
رافی  :وملمنبلضف،دمحمنببیعش،امعنؿ،وحکمؽ،ہسبنع،اوبایفسؿ،رضحتاؾذبئِبہریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہظیکامنزےسےلہپافراسےکدعباچررتعکلفنزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1257

راوی  :ابً مثىی ،محنس بً جٌف ،طٌبہً ،بيسہ ،ابزاہيه ،ابً ميحاب ،حرضت ابوایوب انؼاری

اب ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُب َ ِي َس َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔم ِي َح َ
اب
وب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََ ِربَ ٍْ َٗ ِب َل ُّ
الو ِضز ٔل َِي َص ٓ ٔيضًَّٔ َا ِشل ٔ ْيه ُا ِٔ َت ُح َل ُضًَّ ََبِ َو ُ
َ ِرقثَ ٍٕ ًَ ًِ ََبٔی ََ ُّی َ
َّ
ئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز بَ َل َِىٔی ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ا ِل َ٘ َّلا ٌٔ َٗا َل ل َِو َح َّسث ِ ُت ًَ ًِ ًُب َ ِي َس َة بٔظَ ِي ٕئ َل َح َّسث ِ ُت ًَ ِي ُط ب ٔ َض َذا
الش َنا ٔ

ٔيٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ابِ ًُ ٔم ِي َحا ٕب ص َُو َس ِض ْه
ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ًُب َ ِي َسةُ َؿٌ ْ

انبینثم،دمحم نبرفعج،ہبعش،دیبعہ،اربامیہ،انباجنمب ،رضحتاوباویبااصنریےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفملس
ےن رفامایرہظ یک امنز ےس ےلہپ اچر رںیتعک زپیھ اجںیئ س  ںیم درایمؿ ںیم السؾ ہن وہ وت اس ےک ےئل آامسؿ ےک درفازے وھکؽ
دےیئاج ےتںیہ اامؾاوبداؤدےناہکہکمہکتییحینبدیعساطقؿاکہیوقؽاچنہپےہہکارگںیمدیبعہےسوکیئدحثیایبؿرکاتوتفہ
یہیدحثیوہیترگمدیبعہفیعضےہافرانباجنمباکانؾمہسےہ
رافی  :انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعہ،اربامیہ،انباجنمب،رضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصعےسےلہپلفنزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رصعےسےلہپلفنزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1258

راوی  :احنس بً ابزاہيه ،ابوزاؤز ،محنس بً مہزاٌ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل اٌالی ًيہ

رقش ُّٔی َح َّسثَىٔی َج ِّسی ََبُو ا ِل ُن َثىَّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٔم ِض َز َ
اٌ ا ِل ُ َ
ْص ََ ِر َب ٌّا
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرح َٔه اہللُ ا ِم َزَّ َػلَّی َٗ ِب َل ا ِل ٌَ ِ ٔ
ادمحنباربامیہ،اوبداؤد،دمحمنبرہماؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصہیلعفملسرصعےسےلہپ
دفںیتعکزپےھ
رافی  :ادمحنباربامیہ،اوبداؤد،دمحمنبرہماؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رصعےسےلہپلفنزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1259

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابواسحً ،ٙاػه بً ؿنزہ ،حرضت ًلی

اػ ٔه بِ ًٔ َؿ ِن َز َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ًَل َِيطٔ َّ
الش ََلو ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ًِ ًَ ٙ

ْص َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
اٌ ي َُؼل ِّی َٗ ِب َل ا ِل ٌَ ِ ٔ
َو َس َّل َه ک َ َ

صفحنبرمع،ہبعش،اوبااحسؼ،اعمصنبرمضہ،رضحتیلعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرصعےسےلہپدفرںیتعک
زپےتھےھت
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوباقحس،اعمصنبرمضہ،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصعےکدعبلفنزپےنھاکایبؿ

ابب  :امنزاکایبؿ
رصعےکدعبلفنزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1260

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہبً ،نزو بً حارث بٜیر بً اطخَ ،کیب ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل اٌالی ًيہ

َکیِبٕ َم ِول َی ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ب ُ َٜی ِر ٔبِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ ًَ ًِ ُ َ
ِخ َم َة ََ ِر َسلُو ُظ إلٔ َی ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ض ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَبَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
ض َو ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ ََ ِز َص َز َوا ِلنٔ ِش َو َر بِ ًَ َم ِ َ
َّ
ارقَِ ًَل َِي َضا َّ
ْص َو ُٗ ِل إ ٔىَّا َ ُ ِخبٔرِىَا ََى َّ ٔک ُا َؼ ِّلي َي ُض َنا
الش ََل َو ٔم َّيا َجنٔي ٌّا َو َسل َِضا ًَ ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َب ٌِ َس ا ِل ٌَ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓ َ٘الُوا ِ َ

َو َٗ ِس بَ َل َِ َيا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ِي ُض َنا ٓ ََس َخل ُِت ًَل َِي َضا ٓ ََب َّل ِِت َُضا َما ََ ِر َسلُونٔی بٔطٔ َٓ َ٘ال َِت َس ِل َُوَّ
َف ُّزونٔی إلٔ َی َ ُ ِّو َسل ََن َة بٔنٔ ِث ٔل َما ََ ِر َسلُونٔی بٔطٔ إلٔ َی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ال َِت َ ُ ُّو َسل ََن َة َسنٔ ٌِ ُت
َِخ ِج ُت إٔل َِيض ٔ ِه َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُض ِه بٔ َ٘ ِول ٔ َضا ََ
َسل ََن َة ٓ َ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ْص ث ُ َّه َز َخ َل َوً ٔ ِيسٔی
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه یَ ِي َهی ًَ ِي ُض َنا ث َّه َرََیِ ُت ُط ي َُؼ ِّليض ٔ َنا ََ َّما ح ٔی َن َػَلص َُنا َٓإٔى َّطُ َػلی ا ِل ٌَ ِ َ
رحاو ٕ ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََؼ ََّلص َُنا َٓأ َ ِر َسل ُِت إٔل َِيطٔ ا ِل َحارٔ َی َة َٓ ُ٘ل ُِت ُٗومٔی ب ٔ َح ِيبٔطٔ َٓ ُ٘ولٔی َل ُط َا ُ٘و ُل َ ُ ُّو َسل ََن َة َیا
ن ِٔش َو ْة ٔم ًِ بَىٔی َ َ
خی ًَ ِي ُط َٗال َِت َٓٔ ٌََل َِت
ک َت ِي َهی ًَ ًِ َصا َتی ِ ٔن الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوََ َر َ
َر ُسو َل اہللٔ ََ ِس َن ٌُ َ
َاس َتأ ِ ٔ ٔ
اک ُا َؼ ِّليض ٔ َنا َٓإ ٔ ٌِ ََ َط َار ب ٔ َي ٔسظ ٔ ٓ ِ
ِ
َ
ْص إٔىَّطُ ََ َتانٔی
ْص َٖ َٗا َل یَا ب ٔ ِي َت ََبٔی َ ُ َم َّي َة َسأ َ ِلتٔ ًَ ًِ ال َّز َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َب ٌِ َس ا ِل ٌَ ِ ٔ
ا ِل َحارٔیَ ُة َٓأ َط َار ب ٔ َي ٔسظ َٔٓا ِس َتأ َ َ
خ ِت ًَ ِيطُ َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
اض ٔم ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َ٘ ِي ٔص ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ ٔم ًِ َٗ ِو ٔمض ٔ ِه َٓظَ َِ ُلونٔی ًَ ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َّ
الو ِضز ٔ َٓ ُض َنا َصا َتا ٌٔ
الل َتی ِ ٔن َب ٌِ َس ُّ
ىَ ْ
ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ریکب نب اجش ،رکبی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ
رکبی ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب ابعد ریض اہلل اعتیل ہنع افر دبعا رلنمح نب ازرہ افر وسمد نب زحمہم ےن اؿ وک رضحت اعہشئ
ریضاہللاعتیلہنعےکاپساجیھبافراہکہکامہریرطػےساؿوکالسؾانہکافراؿےسرصعےکدعبدفرتعکزپےنھےکابرےںیم
درای تف رکان افر انہک ہک ںیمہ ہی االطع یلم ےہ ہک آپ ہی دف رتعک رصع ےک دعب زپیتھ ںیہ افر ںیمہ ہی ابت ولعمؾ وہیئ یھت ےک
یئ
روسؽاہللیلصہیلع فملسےن اس ےس رصع یکامنز ےکدعب لفنزپےنھ ےسعنمرفامای اھت سپ ںیماؾالموو بئنرضحت اعہشئےک اپس
ایگ افر اؿ وک ولوگں اک اغیپ ؾ اچنہپای آپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای افر ہی ہلئسم اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس درایتف رکف افر فہ
دبعاہلل نب ابعسفریغہ ےکاپسایگ افر رضحت اعہشئ ےک وجاب افر وشمرہ ےس اؿ وک علطم ایکسپسپ اؿ بس رضحات ےن ھجم وک
اس اغیپؾ ےک اسھت وج ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ےل ایگ اھت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اجیھب
رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےس انس ےہ آپ ےس رصع یک امنز زپھ ریمے اپس

رشتفیالےئاسفتقااصنرںیمےسینبرحاؾیکیئکوعرںیتیھٹیبوہںیئںیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرثریکبنباجش،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1261

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌبہ ،ميؼور ،ہَلل بً يشاٖ ،وہب بً اجسَ ،حرضت ًلی رضی اہلل اٌالی ًيہ

يه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َي َش ٕ
اٖ ًَ ًِ َوص ِٔب بِ ًٔ اْلِ َ ِج َس َٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاصٔ َ
ْص إ ٔ ََّل َو َّ
الظ ِن ُص ُم ِز َأ ٌَٔ ْة
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ الؼَّ ََلة ٔ َب ٌِ َس ا ِل ٌَ ِ ٔ
ملسمنباربامیہ ،ہبعش،وصنمر،الہؽنباسیػ،فبہ نب ادجع،رضحتیلعریضاہلل اعتیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنفتقرصعدالخوہےنےکدعبامنززپےنھےسعنمرفامایےہےہرگمبجوسرجدنلبوہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،وصنمر،الہؽنباسیػ،فبہنبادجع،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1262

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،ابواسحً ،ٙاػه بً ؿنزہ ،حرضت ًلی رضی اہلل اٌالی ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ َؿ ِن َز َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل کَا ٌَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ًِ ًَ ٙ

َّ
َّ
ْص
َو َسل َه ي َُؼل ِّی فٔی إٔثِز ٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َمِٜتُوبَ ٕة َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن إَٔل ا ِل َٔ ِح َز َوا ِل ٌَ ِ َ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اعمص نبرمضہ،رضحتیلع ریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصہیلع فملس رہرفض
امنزےکدعبدفرںیتعکزپےتھےھتوساےئرجفافررصعےک
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوباقحس،اعمصنبرمضہ،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1263

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،اباٌٗ ،تازہ ابوًاليہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

وٌ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ َح َّسث َ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ال َمزِؿ ُّٔي َ
ض َٗا َل َطض ٔ َس ً ٔ ِيسٔی رٔ َج ْ
الؼ ِبحٔ َحًَّی
ٓ ٔيض ٔ ِه ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
اب َوََ ِر َؿاص ُِه ً ٔ ِيسٔی ًُ َنزُ ََ ٌَّ ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َػ ََل َة َب ٌِ َس َػ ََلة ٔ ُّ
ْص َحًَّی َا ِِزُ َب َّ
َت ِللُ ٍَ َّ
الظ ِن ُص
الظ ِن ُص َو ََل َػ ََل َة َب ٌِ َس َػ ََلة ٔا ِل ٌَ ِ ٔ
ملسم نب اربامیہ،اابؿ،اتقدہ اوباعہیل،رضحتانبابعس ریضاہللہنعےسرفاتیےہ ریمےاپسیئک ربتعم افر دنسپدیہولوگں ےن
وگایہدیاؿںیمبسےسزایدہدنسپدیہافرربتعمصخشرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
امنزرجفےکدعبوکیئامنزںیہنےہبجکتوسرجہنلکنآےئایسرطحرصعیکامنزےکدعببجوسرجرغفبوہاجےئ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہاوباعہیل،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1264

راوی  :ربيٍ بً ىآٍ ،محنس بً مہاجزً ،باض بً ساله ،حرضت ًنز بً ًبشہ رضی اہلل ًيہ

ض بِ ًٔ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔی َس ََّلو ٕ ًَ ًِ ََبٔی َ ُ َما َم َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ ًَ ًِ ا ِل ٌَبَّا ٔ
الل ِي ٔل ََ ِس َن ٍُ َٗا َل َج ِو ُٖ َّ
َِم ََىَّطُ َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ ُّی َّ
خ ٓ ََؼلِّ َما ٔطئ َِت َٓإ ٔ ٌَّ الؼَّ ََل َة
الشل ٔ ِّ
ًَ َب َش َة ُّ
الل ِي ٔل ِاْل ٔ ُ
َم ِظ ُضو َز ْة َمِٜتُوبَ ْة َحًَّی ُا َؼل ِّی الؼ ِبحَ ث ُ َّه ََٗ ِْٔص َحًَّی َت ِللُ ٍَ َّ
يص ُر ِم ٕح ََ ِو ُر ِم َحی ِ ٔن َٓإٔى َّ َضا َت ِللُ ٍُ بَی ِ َن
الظ ِن ُص َٓت َ ِر َا ٔٔ ٍَ ٗ ٔ َ
َ ُّ
ِ
َّ
َّ
ِْص َٓإ ٔ ٌَّ
َ ِرقن َ ِی َط ِي َلا ٌٕ َوي َُؼل ِّی ل ََضا ا ِلُ َّٔ ُٜ
ار ث ُ َّه َػلِّ َما ٔطئ َِت َٓإ ٔ ٌَّ الؼَّ ََل َة َم ِظ ُضو َز ْة َمِٜتُوبَ ْة َحًی َي ٌِسٔ َل ُّ
الز ِمحُ ه ٔل ُط ث ُ َّه ََٗ ٔ ِ

َّ
َّ
ِْص
ْص ث ُ َّه ََٗ ٔ ِ
َج َض َّي َه ُا ِش َحزُ َو ُا ِٔ َتحُ ََبِ َواب ُ َضا َٓإٔذَا َزاُ َِت الظ ِن ُص ٓ ََؼلِّ َما ٔطئ َِت َٓإ ٔ ٌَّ الؼَّ ََل َة َم ِظ ُضو َز ْة َحًی ُا َؼل َِّی ا ِل ٌَ ِ َ
َحًَّی َا ِِزُ َب ا َّ
ار َو َٗ َّؽ َحسٔی ّثا كَو ٔ ّیَل َٗا َل ا ِل ٌَبَّا ُض َص ََ ٜذا َح َّسثَىٔی
لظ ِن ُص َٓإٔى َّ َضا َا ِِزُ ُب بَی ِ َن َ ِرقن َ ِی َط ِي َلا ٌٕ َوي َُؼل ِّی ل ََضا ا ِلُ َّٔ ُٜ
َ
َّ
َّ
ف اہللَ َوََتُو ُب إٔل َِيطٔ
ََبُو َسَلو ٕ ًَ ًِ ََبٔی َ ُ َما َم َة إَٔل ََ ٌِ َ ُ ِخ ٔل َئ َط ِيئّا َلَ َُرٔی ُس ُظ َٓأ ِس َت ِِ ٔ ُ

رعیبنبانعف،دمحمنباہمرج،ابعسنباس م،رضحترمعنبہسبعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمدرایتفایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس رات ےک سک ہصح ںیم داع دلج وبقؽ وہیت ےہ؟ رفامای رات ےک آریخ ہصح ںیم داع دلج وبقؽ وہیت ےہ اس فتق وت ینتج
اچےہامن ززپھویکہکنامنزںیم رفےتشاحرضوہےتںیہافراساکارجےتھکلاجےتںیہرجف یک امنزکتاس ےکدعبرہھٹاج اہیںکت ےک
وسرج لکن آےئ افر اکی ای دف زینہ ےک ربارب وہ اجےئ رہھٹےن اک مکح اس ےیل ےہ ہک وسرجاطیشؿ ےک دف وگنیسں ےک درایمؿ ےس
اتلکن ےہ افر اس فتق اکرف اس یک وپاج رکےت ںیہ اس ےک دعب ینتج اچےہ امنز زپھ ویکہکن امنز ںیم رفےتش احرض وہےت ںیہ اس اک ارج
دِھی
ےتھکل ںیہ اجےت ںیہ اہیں کت ہک زینہ اک اسہی اس ےک ربارب وہ اجےئ رھپ رھٹاج ویکہکن اس فتق م وجش امریت ےہ افر اس ےک
دفرازے وھکؽ دی اجےت ںیہ سپ بج وسرج ڈ ل اجےئ رھپ ینتج اچےہ امنز زپھ ویکہکن اس ںیم یھب رفےتش احرض وہےت ںیہ
افررصعیکامنز کترےتہںیہ رھپرہھٹاجوسرجرغفبوہےنکتویکہکنوسرجاطیشؿےکدفسئبگووںےک درایمؿ ںیمرغفبوہات
ےہاسفتقاکرفاسیکوپاجرکےتںیہرافیےتہکںیہریمےخیشےناکیوطلیدحثیایبؿیکیھتںیمےنااصتخرےساکؾایلےہ
ایب ااسہم ےن یھب ایسی یہ دحثی ایبؿ یک ےہ اال ہی ہک ریغ ارادی وطر رپ وکیئ وچک ھجم ےس وہیئگ وہ سپ ںیم اہلل ےس اس یک اعمیف
اچاتہوہںافراسیکرطػوتمہجوہاتوہں
رافی  :رعیبنبانعف،دمحمنباہمرج،ابعسنباس م،رضحترمعنبہسبعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1265

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،وہيبٗ ،سامہ بً موسی ،ایوب بً حؼین ،ابوًل٘نہ ،يشار ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل اٌالی ًيہ

وب بِ ًٔ حُ َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ َي َشا ٕر َم ِول َی
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا ٗ َُسا َم ُة بِ ًُ ُم َ
وسی ًَ ًِ ََ ُّی َ

خ َد ًَ َل ِي َيا
ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َرآنٔی ابِ ًُ ًُ َن َز َوََىَا َ ُ َػل ِّی َب ٌِ َس كُلُو َٔ ا ِل َٔ ِحز ٔ َٓ َ٘ا َل َیا َي َش ُ
ار إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َ َ
َوى َ ِح ًُ نُ َؼل ِّی َص ٔذظ ٔالؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا َل لٔيُ َب ِّل ِّ َطاصٔ ُس ُِ ٛه َُائ َٔبِ ُٜه ََل ُا َؼ ُّلوا َب ٌِ َس ا ِل َٔ ِحز ٔإ ٔ ََّل َس ِح َس َتی ِ ٔن
ملسم نب اربامیہ ،فبیہ ،دقاہم نب ومیس ،اویب نب ،نیص ،اوبہمقلع ،اسیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ
اسیرےسرفاتیےہےکولطعرجفےکدعبھجموکانبرمعریضاہللاعتیلےنامنززپےتھوہےئداھکیوتاہکاےاسیرروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسامہرےاپسرشتفیالےئاساحؽںیمہکمہہیامنززپھرےہےھتآپیلصاہللہیلعفملسآپےنرفامایوجولگمت ںیم
احرضںیہفہاؿولوگںوکربخدںیوجاہیںوموجدںیہنہکولطعرجفےکدعبوکیئامنزہنزپ۔ںیوساےئدفرتعکتنسےک

رافی  :ملسمنباربامیہ،فبیہ،دقاہمنبومیس،اویبنب،نیص،اوبہمقلع،اسیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1266

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙاسوز ،مرسو ،ٚحرضت اسوز اور حرضت مرسوٚ

رسو َٕ َٗ ٚاَل َن ِظ َض ُس ًَل َی ًَائ ٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََى َّ َضا
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ َو َم ِ ُ
ْص َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
َٗال َِت َما ٔم ًِ یَ ِوو ٕیَأتِ ٔی ًَل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ََّل َػلَّی َب ٌِ َس ا ِل ٌَ ِ ٔ
صفح نبرمع ،ہبعش،اوبااحسؼ،اوسد،رسمفؼ،رضحتاوسد افررضحترسمفؼ ےسرفاتیےہہک مہوگایہدےتی ںیہہکرضحت
اعہشئےنرفامایوکیئدؿااسیںیہنوہاتہکروسؽاہللیلصہیلعفملسرصعےکدعبدفرتعکہنزپےتھوہں
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوباقحس،اوسد،رسمفؼ،رضحتاوسدافررضحترسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجوسرجدنلبوہوترصعزپانھدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1267

راوی ً :بيساہلل بً سٌس ،ابً اسح ،ٙمحنس بً ًنزو ،بً ًلاء ،ذٛواٌ ،حرضت ًائظہ

اٌ َم ِول َی
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِِّم َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ذ ََِ ٛو َ
ل َویَ ِي َهی ًَ ًِ
ْص َویَ ِي َهی ًَ ِي َضا َویُ َو ٔ
اٌ ي َُؼل ِّی َب ٌِ َس ا ِل ٌَ ِ ٔ
اػ ُ
ًَائٔظَ َة ََى َّ َضا َح َّسثَ ِتطُ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ا ِلو ٔ َػا ٔل
دیبع اہلل نب دعس ،انب ااحسؼ  ،دمحم نبرمعف ،نب اطعء ،ذوکاؿ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رصع یک
امنز ےک دعب زپےتھ ےھت نکیل دفرسفں وک عنم رفامےت ےھت افر وخد آپ ےپ درےپ رفزے رےتھک ےھت رگم افرفں وک اس ےس رفےتک
ےھت
رافی  :دیبعاہللنبدعس،انباقحس،دمحمنبرمعف،نباطعء،ذوکاؿ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغمبےسےلہپتنسزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبےسےلہپتنسزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1268

راوی ً :بيساہلل بً ًنزً ،بسالوارث بً سٌيس ،حشین ،حرضت ًبساہلل بً مزنی رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ا ِل ُح َشی ِ ٔن ا ِل ُن ٌَ ِّل ٔه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ
ا ِل ُنزَن ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ُّلوا َٗ ِب َل ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َٗا َل َػ ُّلوا َٗ ِب َل ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن

اض ُس َّي ّة
ل ٔ َن ًِ َطا َئ َخ ِظ َي َة ََ ٌِ یَ َّتد ٔ َذ َصا ال َّي ُ

دیبع اہلل نب رمع ،دبعاولارث نب دیعس ،نیسح ،رضحت دبعاہلل نب شمین ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع
فملسےنرفامایےہرغمبیکافؽدفرںیتعکزپوھرھپرفامایسجاکدؽاچےہفہرغمبےسےلہپدفرتعکزپےھاسوخػےسںیہک
ولگاسوکتنسہنھجمسںیل،
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دبعاولارثنبدیعس،نیسح،رضحتدبعاہللنبشمینریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبےسےلہپتنسزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1269

راوی  :محنس بً ًبسالزحيه ،بزار ،سٌيس بً سلامیٌ ،ميؼور بً ابواسوز ،مدتار بً ٓلٔل ،حرضت اىص بً مالک رضی
اہلل ًيہ

ور بِ ًُ ََبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ا ِل ُن ِد َتارٔ بِ ًٔ ُٓ ِل ُٔ ٕل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّح ٔٔيه ا ِل َبزَّا ُز ََ ِخب َ َرىَا َسٌٔي ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّسثَ َيا َم ِي ُؼ ُ
ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َػ َّل ِي ُت الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ِب َل ا ِل َن ِِز ٔ ٔب ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُٗل ُِت ْٔلَى َ ٕص
ََ َرآ ُِ ٛه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َن ٌَ ِه َرآىَا َٓل َِه َیأ ِ ُم ِزىَا َول َِه یَ ِي َض َيا

دمحمنبدبعارلمیح،زبار،دیعسنبامیلسؿ،وصنمرنباوباوسد،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیم ےن رغمب ےس ےلہپ دف رںیتعک زپ۔ںی روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اتخمر نب لفلف ےن اہک ںیم ےن رضحت اسن ےس

وپاھچہکایکروسؽاہللیلصہیلعفملسےنمتوکہی امنززپےتھوہےئداھکیاھتاوہنں ےناہکاہںہنمہوک اساکمکح دایافرہنیہ اسےس
عنمرفامای
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،زبار،دیعسنبامیلسؿ،وصنمرنباوباوسد،اتخمرنبلفلف،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبےسےلہپتنسزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1270

راوی ً :بساہلل بً محنس ،ابً ًليہ ،جزیزیً ،بساہلل بً بزیسہً ،بساہلل بً مِٔل ،حرضت ًبساہلل بً مِٔل

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل َٗا َل
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَی ِ َن کُلِّ ََذَاىَی ِ ٔن َػ ََل ْة بَی ِ َن کُلِّ ََذَاىَی ِ ٔن َػ ََل ْة ل ٔ َن ًِ َطا َئ
دبعاہللنبدمحم،انبہیلع،رجریی،دبعاہللنب ربدیہ،دبعاہللنبلفغم،رضحتدبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
ہیلعفملسےنرفامایدفاذاونںینعیاذاؿافرااقتم)ےکدرایمؿسجاکز اچےہامنززپےھ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،انبہیلع،رجریی،دبعاہللنبربدیہ،دبعاہللنبلفغم،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبےسےلہپتنسزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1271

راوی  :ابً بظار ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،حرضت كاؤض رضی اہلل اٌالی ًيہ

ض َٗا َل ُسئ ٔ َل ابِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َٗ ِب َل ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َٓ َ٘ا َل َما َرََیِ ُت ََ َح ّسا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼ ِّليض ٔ َنا َو َر َّخ َؽ فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َب ٌِ َس
اسنٔطٔ
ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْص َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت یَ ِحٌَی بِ ًَ َمٌٔی ٕن َي ُ٘و ُل ص َُو ُط ٌَ ِي ْب َي ٌِىٔی َوص َٔه ُط ٌِ َب ُة فٔی ِ

انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاطؤسریضاہللاعتیل ہنعےسرفاتیےہہکیسکےنرضحتدبعاہللنبرمعےکقلعتموساؽ
ایکاوہنںےناہکہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیمیسکوکہیامنززپےتھوہےئںیہنداھکیاھتاہتبلاوہنںےنرصعےک
دعبدفرتعکامنززپےنھیکرتصخدیاوبداؤدےتہکںیہںیمےنییحینبنیعم وکہیےتہکوہےئانسےہہکہبعشوکانؾذرکرکےنںیم

فمہوہاےہالصانؾبیعشےہہنہکاوببیعش
رافی  :انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاطؤسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچتشیکامنزاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1272

راوی  :احنس بً مييًٍ ،باز ،مشسز ،حناز بً زیس ،واػل ،یحٌی بً ً٘يل ،یحٌی بً يٌنز ،حرضت ابوذر رضی اہلل اٌالی
ًيہ

اػ ٕل ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٍٕ ًَ ًِ ًَبَّاز ٔ بِ ًٔ ًَبَّاز ٕ ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ َو ٔ
ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َي ٌِ َن َز ًَ ًِ ََبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ي ُِؼبٔحُ ًَل َی کُلِّ ُس ََلمَی ٔم ًِ ابِ ًٔ آ َز َو َػ َس َٗ ْة
ين ُط ًَل َی َم ًِ لَق ٔ َی َػ َس َٗ ْة َوََ ِمزُ ُظ بٔا ِل َن ٌِزُ ٔ
یَ ٙػ َس َٗ ْة
وٖ َػ َس َٗ ْة َوى َ ِض ُي ُط ًَ ًِ ا ِل ُن ِي َ ٔ
الَّط ٔ
رک َػ َس َٗ ْة َوإ ٔ َماكَ ُت ُط اْلِ َذَی ًَ ًِ َّ ٔ
َا ِشل ٔ ُ

الـ َهی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
َک ُم َش َّس ْز
َوبُ ِـ ٌَ ُة ََصِلٔطٔ َػ َس َٗ ْة َویُ ِحز ٔ ُئ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک ک ُ ِّلطٔ َر َِ ٌَ ٛتا ٌٔ ٔم ًِ ُّ
ٔیث ًَبَّاز ٕ ََ َت ُّه َول َِه َی ِذ ُ ِ
اْلِ َ ِم َز َوال َّي ِه َی َزا َز فٔی َحسٔیثٔطٔ َو َٗا َل ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َزا َز ابِ ًُ َمي ٔ ٕ
يٍ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا ُلوا َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ َح ُسىَا َي ِ٘ ٔضی َط ِض َو َت ُط َو َتُٜو ٌُ
َل ُط َػ َس َٗ ْة َٗا َل ََ َرََیِ َت ل َِو َو َؿ ٌَ َضا فٔی َُی ِر ٔح ٔ ِّل َضا ََل َِه َی ًِ ُٜیَأِثَ ُه

ادمحنبعینم،ابعد،دسمد،امحدنبزدی،فالص،ییحینبلیقع،ییحینبرمعی،رضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای بج حبص وہیت ےہ وتآدیم ےک اکی اکی وپر رپ دصہق الزؾ ےہ یسک ےس لمرکالسؾ رکان اکی دصہق
ےہایھچابتیکنیقلترکاناکیدصہقےہربیابتےسرفانکاکیدصہقےہراےتسےسیسکفیلکتدہزیچاکاٹہدانیاکیدصہقےہ
اینپویبیےسامجعرکاناکیدصہقےہافراؿبس یک رطػےساچتشیکدفرںیتعکاکیفوہاجںیتںیہافرابعدیکدحثیامتےہ
افر دسمد ےن ارم فیہن وک ذرک ںیہن ایک افر اینپ دحثی ںیم زایدہ ایک ےہ امحد ےن اہک ےک ذکافذکا افر انب یئِید ےن اینپ دحثی ںیم ہی
ااضہفایکےہولوگںےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس مہےسوکیئاینپ توتوپریرکاتےہوتاسوکدصہقاکوثابویکرکن
ےلماگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگفہرحاؾہگجےساینپ توتوپریرکاتےہایکہیانگہاگرںیہنوہات
رافی  :ادمحنبعینم،ابعد،دسمد،امحدنبزدی،فالص،ییحینبلیقع،ییحینبرمعی،رضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1273

راوی  :وہب بً ب٘يہ ،خالس بً واػل ،یحٌی بً ً٘يل ،حرضت ابواَلسوز زیلِم رضی اہلل اٌالی ًيہ

الس َؤل ٔ ِّی َٗا َل
َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ًَ ًِ َو ٔ
اػ ٕل ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َي ٌِ َن َز ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ُّ
بَ ِي َي َنا ى َ ِح ًُ ً ٔ ِي َس ََبٔی َذ ٓ ٕر َٗا َل ي ُِؼب ٔ ُح ًَل َی کُلِّ ُس ََلمَی ٔم ًِ ََ َح ٔس ُِ ٛه فٔی کُلِّ یَ ِوو ٕ َػ َس َٗ ْة َٓ َل ُط بٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َػ َس َٗ ْة َو ٔػ َياو ٕ َػ َس َٗ ْة
َو َح ٓ ٕخ َػ َس َٗ ْة َو َا ِشب ٔ ٕ
يح َػ َس َٗ ْة َو َتِٜبٔیر ٕ َػ َس َٗ ْة َو َت ِحنٔي ٕس َػ َس َٗ ْة ٓ ٌََ َّس َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ َص ٔذظ ٔاْلِ َ ًِ َنا ٔل
الـ َهی
الؼَّ ال ٔ َح ٔة ث ُ َّه َٗا َل یُ ِحز ٔ ُئ ََ َح َس ُِ ٛه ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک َر َِ ٌَ ٛتا ُّ
فبہ نب ہیقب ،اخدل نب فالص ،ییحی نب لیقع ،رضحت اوباالوسد فیملی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اوبذر ےک
اپسےھٹیبوہےئےھتاوہنںاہک بجحبصوہیتےہوتمتںیمےسرہصخشےکاکیاکیوپررپدصہقالزؾوہاتےہ(وطبررکشاہنتحص
فدنتریتس)رھپاس ےکےیل رہامنزاک اکیدصہقےہ افر رہحیبست اکیدصہقےہ افررہ ریبکتاکاکیدصہق ےہرہ دیمحتاکدصہقےہ
رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنکیناامعؽوکایبؿرکےکرفامایاؿبسےساکیزیچاکیفےہفہاچتشیکدفرںیتعک
رافی  :فبہنبہیقب،اخدلنبفالص،ییحینبلیقع،رضحتاوباالوسددیملیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1274

راوی  :محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،یحٌی بً ایوب ،زباٌ بً ٓائس ،حرضت مٌاذ بً اىص جَىی رضی اہلل اٌالی ًيہ

اٌ بِ ًٔ َٓائ ٔ ٕس ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ
وب ًَ ًِ َزبَّ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََ ُّی َ
الؼ ِبحٔ
ََى َ ٕص ا ِل ُح َضىٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َٗ ٌَ َس فٔی ُم َؼ ََّل ُظ ح ٔی َن یَ ِي َ ٔ
ْص ُٖ ٔم ًِ َػ ََلة ٔ ُّ
َّ
َح
ُف َل ُط َخ َلا َیا ُظ َوإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت ََ ِٛث َ َر ٔم ًِ َزبَ ٔس ا ِل َب ِ ٔ
َحًَّی ي َُشبِّحَ َر ِِ َ ًٌَ ٛی ُّ
الـ َهی ََل َي ُ٘و ُل إَٔل َخی ِ ّرا ُ ٔ َ

دمحم نبہملس ،انبفبہ،ییحی نب اویب ،زابؿ نب افدئ ،رضحتاعمذ نب اسن ینھج ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
ہیلع فملسےنرفامایےہوجصخشرجفیکامنزےسافرغوہایسہگجاھٹیبرےہافراچتشیکدفرتعکادارکےافراسدرایمینفہقفںیم

وگتفگہنرکےوساےئایھچوگتفگےکوتاسےکانگہشخبدےیئاجںیئارگہچفہدنمسریکاھجگےسیھبزایدہوہں
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ییحینباویب،زابؿنبافدئ،رضحتاعمذنباسنینھجریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1275

راوی  :ابو توبہ ،ربيٍ بً ىآٍ ،ہيثه بً حنيس یحٌی بً حارثٗ ،اسه ابوًبسالزحنً ،حرضت ابوامامہ رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی
اب فٔی ً ٔ ِّليِّی َن
َ ُ َما َم َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َػ ََل ْة فٔی إٔثِز ٔ َػ ََلة ٕ ََل َل ِِ َو بَ ِي َي ُض َنا َ ٔ ٛت ْ
اوبوتہب،رعیبنبانعف،مثیہنبدیمحییحینباحرث،اقمساوبدبعارلنمح،رضحتاوباامہم ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاکیامنزےکدعبدفرسیامنزاساشؿےسزپانھہکدرایمؿںیموکیئوغلابتافرےبوہدہاکؾہنوہ
ااسیاکؾےہوج نییلعںیماھکلاجاتےہنییلعرفوتشںےکاسررٹسجاکانؾےہسجںیمولوگںےککیناامعؽدرجےیکاجےتںیہ
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،مثیہنبدیمحییحینباحرث،اقمساوبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1276

راوی  :زاؤز بً رطيس ،وليس ،سٌيس بً ًبسالٌزیز ،مٜحولٛ ،ثیر بً مزہ ،حرضت نٌيه بً ہنار

َح َّسثَ َيا َزا ُو ُز بِ ًُ ُر َط ِي ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ َٛثٔیر ٔبِ ًٔ ُم َّز َة ََبٔی َط َح َز َة ًَ ًِ نُ ٌَ ِي ٔه بِ ًٔ
َص َّنا ٕر َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َي ُ٘و ُل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل یَا ابِ ًَ آ َز َو ََل ُا ٌِحٔزِنٔی ٔم ًِ ََ ِربَ ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
ت

آخ ُظ
فٔی ََ َّو ٔل ى َ َضارٔ َک ََ َِ ٔٔ ٛ
ک َٔ

داؤد نب ردیش ،فدیل ،دیعس نب دبعازعلسی ،وحکمؽ ،ریثک نب رمہ ،رضحت میعن نب امہر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکاہللاعتیلرفاماتےہہکاےانبآدؾدؿےکآاغزرپ اچررںیتعکاضقتمرکںیمریتےےیلدؿ
ےکااتتخؾکتاکیفوہںاگ

رافی  :داؤدنبردیش،فدیل،دیعسنبدبعازعلسی،وحکمؽ،ریثکنبرمہ،رضحتمیعننبامہر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1277

راوی  :احنس بً ػالح ،احنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً وہبً ،ياق بً ًبساہلل مِخمہ بً سلامیٌ َکیب ،ابوكالب كی بيٹی
حرضت او ٍانی رضی اہلل ًيہ

الرس ٔح َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَىٔی ًَي ُ
ِخ َم َة بِ ًٔ
َّاق بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ َم ِ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َوََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
ض ًَ ًِ َ ُ ِّو َصاى ٔ ٕئ ب ٔ ِيتٔ ََبٔی كَالٔبٕ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو ا ِل َٔ ِتحٔ َػلَّی
َکیِبٕ َم ِول َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُ َ
الـ َهی ثَ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ت ي َُش ِّل ُه ٔم ًِ کُلِّ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗا َل ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی
ُس ِب َح َة ُّ

الرس ٔح إ ٔ ٌَّ َُوَّ صَاى ٔ ٕئ َٗال َِت َز َخ َل ًَل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
یَ ِو َو ا ِل َٔ ِتحٔ ُس ِب َح َة ُّ
َک ٔم ِث َلطُ َٗا َل ابِ ًُ َّ ِ
الـ َهی ٓ ََذ َ َ
الـ َهی ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
َک ُس ِب َح َة ُّ
َول َِه َی ِذ ُ ِ
ادمحنباصحل،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ایعضنبدبعاہللرخمہمنبامیلسؿرکبی،اوباطبلیکیٹیبرضحتاؾاھینریض
ہکم ےک دؿامنز اچتشیک آھٹ رںیتعک زپ۔ںی رہ دف رتعک رپ
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن حتف ّ
السؾ ےک اسھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ادمح نب اصحل اک انہک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکمّ ےک دؿ اچتش یک امنز
زپیھ رپ ایس اسیج ایبؿ ایک انب رسح ےن اہک ہک رضحت ا ُّؾ اھین اک انہک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی
الےئرگمرافیےناسرفاتیںیماچتشیکامنزاکذرکںیہنایک
رافی  :ادمح نب اصحل ،ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ایعض نب دبعاہلل رخمہم نب امیلسؿ رکبی ،اوباطبل یک یٹیب رضحت اؾ
اھینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1278

ليلی
راوی  :حٔؽ بً ًنز طٌبہً ،نزو بً مزہ ،حرضت ابً ابی ٰ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی َٗا َل َما ََ ِخب َ َرىَا ََ َح ْس ََى َّ ُط َرََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ََک ِت ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو َٓ ِتحٔ َم ََّ ٜة اُِ َت َش َل فٔی بَ ِيت َٔضا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی ُّ
الـ َهی َُیِرُ َ ُ ِّو صَاى ٔ ٕئ َٓإٔى َّ َضا ذ َ َ
َو َػلَّی ثَ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ت َٓل َِه یَ َز ُظ ََ َح ْس َػ ََّلصًَُّ َب ٌِ ُس
صفحنب رمعہبعش ،رمعفنب رمہ،رضحتانبایبٰیلیلےس رفاتیےہہکا ُّؾ اھینےک العفہیسک ےنیھبمہوکہی ںیہناتبایہکاس ےن
روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس وک اچتش یک امنز زپےتھداھکی ےہ اؿ اکایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکمّ ےک دؿ اؿ
ےکرھگرپلسغایکافر(امنزاچتشیک)آھٹرںیتعکزپ۔ںی نکیلیسکےناسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیامنززپےتھ
وہےئںیہنداھکی
رافی  :صفحنبرمعہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتانبایبٰیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1279

راوی  :مشسز ،یزیس بً زریٍ ،جزیزً ،بساہلل بً ط٘ي ،ٙحرضت ًبساہلل بً ط٘يٙ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
يَٗ ٙا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة َص ِل ک َ َ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الـ َهی َٓ َ٘ال َِت َلَ إ ٔ ََّل ََ ٌِ یَحٔي َئ ٔم ًِ َمِٔيبٔطٔ ُٗل ُِت َص ِل ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ُّ
الش َور َتی ِ ٔن َٗال َِت ٔم ًِ ا ِل ُنَٔؼَّ ٔل
َي ِ ٔ
رق ٌُ بَی ِ َن ُّ

دسم د،سیدینبزرعی،رجری،دبعاہللنب قیق،رضحتدبعاہللنب قیقےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےس
وپاھچہکایکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساچتشیکامنز زپےتھےھت؟اوھنںےناہکںیہنرگمبجرفسےسآےتوتامنززپےتھ ںیم
ےنوپاھچہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیئکیئکوسرںیتالمرکزپےتھےھت؟اہکتالصفتںیمےسزپےتھےھت
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،رجری،دبعاہللنب قیق،رضحتدبعاہللنب قیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1280

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب رعوہ بً زبیر ،زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ َضا َٗال َِت
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الـ َهی َٗ ُّم َوإنِّٔی َْل ُ َس ِّب ُح َضا َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
َما َسبَّحَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُس ِب َح َة ُّ
ف َق ًَل َِيض ٔ ِه
ل ََي َس َُ ا ِل ٌَ َن َل َوص َُو یُ ٔح ُّب ََ ٌِ َي ٌِ َن َل بٔطٔ َخ ِظ َي َة ََ ٌِ َي ٌِ َن َل بٔطٔ ال َّي ُ
اض َٓ ُي ِ َ

یبنعق ،امکل ،انب اہشب رعفہ نب زریب ،زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلص اہللہیلعفآہلفملسےنع یھاچتشیکامنزںیہنزپیھنکیلںیمزپیتھوہں ویکہکنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکاکؾوکاس
وخػ یک انب رپ یھب وھچڑ دےتی ےھت ہک ولگ اس رپ لمع رکےن ںیگل ےگ وت فہ اؿ رپ رفض وہ اجےئ اگ احالہکن فہ لمع آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکزندکیدنسپدیہوہاتاھت
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشبرعفہنبزریب،زفہجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اچتشیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1281

راوی  :ابً نٔيل ،احنس بً یوىص ،زہیر ،سناک،

اک َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ َحابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة ََ ُِ ٛي َت تُ َحال ٔ ُص َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ نُٔ َِي ٕل َوََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا س َٔن ْ
اٌ ََل َي ُ٘ ُوو ٔم ًِ ُم َؼ ََّل ُظ َّال ٔذی َػلَّی ٓ ٔيطٔ ا ِل َِ َسا َة َحًَّی َت ِللُ ٍَ َّ
الظ ِن ُص َٓإٔذَا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َن ٌَ ِه َٛثٔی ّرا َٓک َ َ

كَل ٌََ ِت َٗ َاو َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

انب لیفن ،ادمح نب ویسن ،زریہ ،امسک ،اجرب نب رمسہ ،رضحت ّْسک ریض اہلل ہنع ےس ںیم ےن رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل ہنع
ےسوپاھچہکایکآپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساُےتھٹےتھٹیبےھتاوھنںےناہکاہںارثکافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
سج ہگج رجف یکامنز زپےتھ ےھتفاہں ےس ہن اُےتھٹ ےھت بج کت ہک وسرج ہن لکن آات افر بج وسرج لکن آات بت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس(امنزاچتشےکےیل)ڑھکےوہےت
رافی  :انبلیفن،ادمحنبویسن،زریہ،امسک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؿیکامنزاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دؿیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1282

راوی ً :نز بً مززو ٚطٌبہ ،يٌلی بً ًلاء ًلی بً ًبساہلل ابً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل َبارٔق ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َم ِززُو ِٕ ََ ٚخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َػ ََلةُ َّ
الل ِي ٔل َوال َّي َضارٔ َم ِثى َی َم ِثى َی

رمع نب رمزفؼ ہبعش ،یلعی نب اطعء یلع نب دبعاہلل انب رمع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایراتافردؿیکامنزدفدفرتعکےہ
رافی  :رمعنبرمزفؼہبعش،یلعینباطعءیلعنبدبعاہللانبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دؿیکامنزاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1283

راوی  :ابً مثىی ،مٌاز بً مٌاذ ،طٌبہً ،بسربہ بً سٌيس ،اىص بً ابی اىص ًبساہلل بً ىآًٍ ،بساہلل بً حارث،
مللب ،حرضت مللب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس َربِّطٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ ََبٔی ََى َ ٕص ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
اہللٔ بِ ًٔ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل الؼَّ ََلةُ َم ِثى َی َم ِثى َی ََ ٌِ
الل ُض َّه َّ
ک َو َا ُ٘و َل َّ
ک َٓه ٔ َی خ َٔس ْاد
الل ُض َّه ٓ ََن ًِ َل ِه َئ ٌَِ ِل ذَل ٔ َ
َاظَ ض ََّس فٔی کُلِّ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوََ ٌِ َت َبائ َ َص َو َت َن ِش ََ ًَ ٜو ُا ِ٘ي ٔ ٍَ ب ٔ َي َسیِ َ
ُسئ ٔ َل ََبُو َزا ُوز ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َّ
الل ِي ٔل َم ِثى َی َٗا َل إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت َم ِثى َی َوإ ٔ ٌِ ٔطئ َِت ََ ِر َب ٌّا
انبینثم،اعمزنباعمذ،ہبعش،دبعرہبنبدیعس،اسننبایباسندبعاہللنبانعف،دبعاہللنباحرث،ی بل،رضحتی بلریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامنزدفدفرںیتعکںیہینعیرہدفرتعکےکدعبدہشتےہرپاعزجیف
ینیکسم اظرہ رکےت وہےئ داع ےک ےیل اہھت اُاھٹےئ افر ےہک ای اہلل! ای اہلل افر سج ےن ااسی ںیہن ایک اس یک امنز انصق ےہ اامؾ

اوبداؤدےس وپاھچایگہکاساکایکی بل ےہہکراتیکامنزدفدفرتعکےہ؟اہکاساکی بلہیےہاچےہوتدفدف رتعکزپےھ ای
اچراچررتعکزپےھ
رافی  :انب ینثم ،اعمز نب اعمذ ،ہبعش ،دبعرہب نب دیعس ،اسن نب ایب اسن دبعاہلل نب انعف ،دبعاہلل نب احرث ،ی بل ،رضحت
ی بلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٰولصةاحیبستلاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةاحیبستلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1284

موسی بً ًبسالٌزیز ،حٜه بً اباًٌ ،رکمہ ،ابً ًباض ،حرضت ًبساہلل بً ًباض
راوی ً :بسالزحنً بً بْش بً حٜهٰ ،
رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم َة
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ بٔ ِ ٔ
اٌ ًَ ًِ ً ِ ٔ
وسی بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َح َّسثَ َيا ا ِل َح َُ ٜه بِ ًُ ََبَ َ
ْش بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ال َّي ِي َشابُور ُّٔی َح َّسثَ َيا ُم َ

يک ََ ََل
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّاض یَا ًَ َّنا ُظ ََ ََل َ ُ ًِ ٔل َ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل لٔل ٌَِبَّا ٔ
ض بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب یَا ًَب ُ
آخ ُظ َٗس َٔین ُط َو َحسٔی َث ُط َخ َلأ َ ُظ
ک ََ ََل ََ ِحبُ َ
ک ذَى ِ َب َ
َف اہللُ َل َ
ْش خ َٔؼا ٕل إٔذَا ََى ِ َت ٓ ٌََل َِت ذَل ٔ َ
لبٔ َ
ََ ِم َي ُح َ
وک ََ ََل ََٓ ٌَِ ُ
ک ًَ ِ َ
ک ََ َّو َل ُط َو ٔ َ
کُ َ َ
ْش خ َٔؼا ٕل ََ ٌِ ُا َؼل َِّی ََ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اب َو ُس َور ّة
َو ًَ ِن َس ُظ َػِٔی َر ُظ َو َٛبٔی َر ُظ ٔ َّ
رقَ ُ فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة َٓات ٔ َح َة ا ِل َٔ ٜت ٔ
ْس ُظ َو ًَ ََلى ٔ َي َتطُ ًَ ِ َ
ت َا ِ َ

ْش َة
رقائ َ ٔة فٔی ََ َّو ٔل َر ِٕ ٌَ ٛة َوََى ِ َت َٗائ ْٔه ُٗل َِت ُس ِب َح َ
اٌ اہللٔ َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َو ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َواہللُ ََ ِٛبَرُ َخ ِن َص ًَ ِ َ
َفُ َِت ٔم ًِ ا ِل ٔ َ
َٓإٔذَا َ َ
ْشا ث ُ َّه َت ِضؤی َسا ٔج ّسا َٓ َت ُ٘ولُ َضا َوََى ِ َت
ْشا ث ُ َّه َت ِز َٓ ٍُ َرَ ِ َس َ
الز ُٛو َٔ َٓ َت ُ٘ولُ َضا ًَ ِ ّ
َم َّز ّة ث ُ َّه َت ِز ََ َٓ ٍُ ٛت ُ٘ولُ َضا َوََى ِ َت َراّ ِ ًَ ٍْ ٔ ٛ
ک ٔم ًِ ُّ
ْشا
ْشا ث ُ َّه َت ِز َٓ ٍُ َرَِ َس َ
ْشا ث ُ َّه َت ِز َٓ ٍُ َرَ ِ َس َ
ک َٓ َت ُ٘ولُ َضا ًَ ِ ّ
ْشا ث ُ َّه َا ِش ُح ُس َٓ َت ُ٘ولُ َضا ًَ ِ ّ
الش ُحوز ٔ َٓ َت ُ٘ولُ َضا ًَ ِ ّ
َسا ٔج ْس ًَ ِ ّ
ک ٔم ًِ ُّ

ک فٔی ََ ِربَ ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
اس َت َل ٌِ َت ََ ٌِ ُا َؼ ِّل َي َضا فٔی کُلِّ یَ ِوو ٕ َمزَّ ّة َٓآ ٌَِ ِل َٓإ ٔ ٌِ
ل ذَل ٔ َ
ٓ ََذل ٔ َ
وٌ فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة َأ ٌَِ ُ
ک َخ ِن ْص َو َس ِب ٌُ َ
ت إ ٔ ٌِ ِ
ل َِه َأ ٌَِ ِل َٓف ٔی کُلِّ ُج ُن ٌَ ٕة َمزَّ ّة َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َأ ٌَِ ِل َٓف ٔی کُلِّ َط ِضز ٕ َم َّز ّة َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َأ ٌَِ ِل َٓف ٔی کُلِّ َس َي ٕة َم َّز ّة َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َأ ٌَِ ِل َٓف ٔی ًُ ُنز ٔ َک

َم َّز ّة
دبعارلنمح نب رشب نب مکح ،ومٰیس نب دبعازعلسی ،مکح نب اابؿ ،رکعہم ،انب ابعس ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رضحت ابعس نب دبعابلطمل ےس اہک اچچ اجؿ ایک ںیمآپ وک ہیطع ہن دفں ،ایک
ںیم آپ وک دہہی ہن دفں ایک ںیم آپ وک ہن اتبؤں ایسی دس ابںیت ہک ارگ آپ اؿ رپ لمع رکںی وت اہلل اعتیل آپ ےک اےلگ افر ےلھچپ،
ےئنافررپاےن،ارادہےسےئکوہےئایالبارادہےیکوہےئ،وھچےٹافرڑبے،ےلھکافرےپھچبسانگہشخبدے؟افرفہدسابںیتہی
ںیہ ہک آپ اچر رتعک امنز زپ۔ںی اس رطح رپ ہک رہ رتعک ںیم وسرہ افہحت افر وکیئ اکی وسرت زپ۔ںی افر بج رقات ےس
لِل َفالْجَمْ ُد َِّ
افرغ وہ اجںیئ یلہپ رتعک ںیم وت ڑھکے ھکرے دنپرہ رمہبت ُص ْیِحَا َؿ ا َِّ
کُ زپ۔ںی رھپ دس رمہبت
لِلَّ َأ ْ ِ َ ر
لِلَّ َفا ُ
لِل َف َل ِإلَ َس ِإ َّل ا ُ
یہی املکت ںیہک ،رھپ دجسہ ںیم دس رمہبت رھپ دجسہ ےس اُھٹ رک دس رمہبت رھپ دفرسے دجسہ ںیم اج رک دس رمہبت رھپ دفرسے دجسہ
تج
ن
ھ
ےس اُھٹ رک دس رمہبت یہی زپ۔ںی اس رطح رہ رتعک ںیم زر رمہبت ہی املکت درہاےئ اجںیئ ےگ رھپ ایس رطح اچرفں روتعکں
ںیمرکںی ارگوہےکس وتہیٰولصةاحیبستلرفزاہناکیرمہبتزپھایلرکںی ارگہینکممہنوہوترہہعمجوک ارگہییھبہنوہےکسوترہےنیہم
ارگہییھبہنوہوتاسؽںیماکیرمہبتافرارگاانتیھبہنوہےکسوتمکازمکزدنیگںیماکیرمہبترضفرزپھول
رافی  :دبعارلنمحنبرشبنبمکح،ومٰیسنبدبعازعلسی،مکحنباابؿ،رکعہم،انبابعس،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةاحیبستلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1285

راوی  :محنس بً سٔياٌ ،حباٌ بً ہَلل ،ابوحبيب ،مہسی بً مينوًٌ ،نزو بً مالک ،حرضت ابوالحوزاء

اٌ اْلِ ُبُل ُِّّی َح َّسثَ َيا َحبَّا ٌُ بِ ًُ ص ََٔل ٕل ََبُو َحبٔيبٕ َح َّسثَ َيا َم ِضس ُّٔی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسٔ َِي َ

ئ َٗا َل َح َّسثَىٔی َر ُج ْل کَاى َ ِت َل ُط ُػ ِح َب ْة َی َز ِو ٌَ ََى َّ ُط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل لٔی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َح ِو َزا ٔ
ار َٓ ُ٘ ِه ٓ ََؼلِّ ََ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
َک
ائِتٔىٔی ُ َّسا ََ ِحبُ َ
يک َحً َّی هَ َي ِي ُت ََى َّ ُط ي ٌُِ ٔليىٔی ًَ ٔل َّي ّة َٗا َل إٔذَا َزا َل ال َّي َض ُ
ک َوَ ُ ًِ ٔل َ
وک َوَُث ٔيبُ َ
ت ٓ ََذ َ َ
َّ
َّ
ک َي ٌِىٔی ٔم ًِ َّ
ْشا َوتُ َٜب ِّ َر
ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ث ُ َّه َت ِز َٓ ٍُ َرَ ِ َس َ
ْشا َو َت ِح َن َس ًَ ِ ّ
الش ِح َسة ٔ الثاى ٔ َي ٔة َٓا ِس َتو ٔ َجال ٔ ّشا َو ََل َا ُ٘ ِه َحًی ُا َشبِّحَ ًَ ِ ّ
ک فٔی اْلِ َ ِربَ ٍٔ الز ٌَََّ ٛا ٔ
ک ُٗل ُِت
ک ل َِو ُِ ٛي َت ََ ًِوَ َه ََصِ ٔل اْلِ َ ِر ٔ
ک ب ٔ َذل ٔ َ
ُف َل َ
ت َٗا َل َٓإٔى َّ َ
ْشا ث ُ َّه َا ِؼ َي ٍَ ذَل ٔ َ
ْشا َوتُ َض ِّل َل ًَ ِ ّ
ًَ ِ ّ
ق ذَى ِ ّبا ُ ٔ َ

الشا ًَ َة َٗا َل َػ ِّل َضا ٔم ًِ َّ
ک َّ
الل ِي ٔل َوال َّي َضارٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َحبَّا ٌُ بِ ًُ ص ََٔل ٕل َخا ُل ص ََٔل ٕل
َٓإ ٔ ٌِ ل َِه ََ ِس َت ٔل ٍِ ََ ٌِ َ ُ َػ ِّل َي َضا ت ٔ ِل َ
ئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َم ِوُٗوّٓا َو َر َوا ُظ َر ِو ُح بِ ًُ ا ِل ُن َشي َّٔب
ال َّزَِ ٔ
ی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ا ِل ُن ِش َتنٔ ُّز بِ ًُ ال َّزیَّا ٌٔ ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َح ِو َزا ٔ
ض َٗ ِولُ ُط َو َٗا َل فٔی َحسٔیثٔ َر ِو ٕح َٓ َ٘ا َل
رک ِّی ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َح ِو َزا ٔ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ف بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ال ُّي ِ ٔ
َو َج ٌِ َ ُ

َحس ُ
ٔیث ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
دمحمنبایفسؿ،ةحؿنب الہؽ ،اوببیبح ،دہمینبومیمؿ،رمعفنب امکل،رضحتاوباوجلزاءےسرفاتیےہہک ھجمےس اکیاحصیب
ےنوجاغابلرضحتدبعاہللنبرمعفںیہدحثیایبؿیکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایوتلکریمےاپسآان ںیم
ےھجت دفں اگ ،ںیم انعتی رکفں اگ ،رمتمح رکفں اگ اہیںکت ہک ںیم اھجمسہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےھجم ھچک امؽدںی
ےگ (بج ںیم اےلگ دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم اچہپ وت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج دؿ ڈ ل
اجےئ وت ڑھکا وہ افر اچر رںیتعک زپھ رھپ ایس ےک لثم ذرک ایک افر اس ںیم ہی یھب اہک ہک بج وت دفرسے دجسے ےس رس ااھٹےئ وت
ھدیاھ اھٹیب رہ افر ڑھکا تم وہ اہیں کت ہک دس دس ابر حیبست ،دیمحت ،ریبکت افر لیلہت ہک ےل رھپ اچر روتعکں ںیم ااسی یہ رک ارگ وت
رفےئزنیمرپےنسبفاولں ںیم بسےسزایدہانگہاگروہبت یھباس امنزےکببس شخبدایاجےئاگ ںیمےن رعض ایک ہکارگاس
فتقںیمہنزپھوکسںوت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایراتدؿںیمیسکیھبفتقزپھےل اوبداؤدےتہکںیہہکةحؿنب
الہؽ الہؽ ارلافی ےک امومں ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک رمتسم نب رایؿ ےن رطبقی اوباوجلزاء رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس
وموق رفاتی ایک ےہ افر رفح نب ابیسمل افر رفعج نب امیلسؿ ےن رطبقی رمعف نب امکل رکنی وباہطس اوباوجلزاء رضحت انب ابعس
ےساؿاکوقؽرفاتیایکےہ نکیلرفحیکرفاتیمہیاافلظزایدہںیہ
رافی  :دمحمنبایفسؿ،ةحؿنبالہؽ،اوببیبح،دہمینبومیمؿ،رمعفنبامکل،رضحتاوباوجلزاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ٰولصةاحیبستلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1286

راوی  :ابو توبہ ،ربيٍ ،بً ىآٍ ،محنس بً مہاجز ،رعوہ بً رویه ،حرضت رعوہ بً رویه انؼاری

رع َو َة بِ ًٔ ُر َویِ ٕه َح َّسثَىٔی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َضا ٔجز ٕ ًَ ًِ ُ ِ
الش ِح َسة ٔ َّ
َک ى َ ِح َوص ُِه َٗا َل فٔی َّ
الثاى ٔ َي ٔة ٔم ًِ الز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی ََ ٛنا َٗا َل فٔی َحسٔیثٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل ٔ َح ٌِ َ ٕ
ف ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ ٓ ََذ َ َ
َم ِضس ِّٔی بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ
اوب وتہب ،رعیب ،نب انعف ،دمحم نب اہمرج ،رعفہ نب رفمی ،رضحت رعفہ نب رفمی ااصنری ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےناہکہکابیقرفاتیےکاافلظفیہںیہ وجدہمینبومیمؿےنلقنےیک اہتبلاسںیمہیہلمجزادئےہ
رافی  :اوبوتہب،رعیب،نبانعف،دمحمنباہمرج،رعفہنبرفمی،رضحترعفہنبرفمیااصنری

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

رغمبےکدعبدفرتعکاہکںزپانھاچےیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبےکدعبدفرتعکاہکںزپانھاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1287

راوی  :ابو برک بً ابی اسوز ،ابومَّطٖ ،محنس بً ابووزیز ،محنس بً موسیَّٓ ،طی ،سٌس بً اسح ٙبً ٌٛب ،بً ًحزہ،
حرضت ٌٛب بً ًحزہ

َّط ٕ
َّٔط ُّی ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ
رک بِ ًُ ََبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَىٔی ََبُو ُم َ ِّ
َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِ ٔ
وسی ا ِلٔ ِ ٔ
ٖ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََبٔی ا ِل َوزٔیز ٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َ
إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ ًُ ِح َز َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََتَی َم ِشحٔ َس بَىٔی ًَ ِبسٔ اْلِ َ ِط َض ٔل ٓ ََؼلَّی ٓ ٔيطٔ
وٌ َب ٌِ َس َصا َٓ َ٘ا َل َص ٔذظ ٔ َػ ََلةُ ا ِلب ُ ُيو ٔ
ت
ا ِل َن ِِز ٔ َب َٓ َل َّنا َٗ َـ ِوا َػ ََل َت ُض ِه َرآص ُِه ي َُش ِّب ُح َ
اوب رکب نب ایب اوسد ،اوبرطمػ ،دمحم نب اوبفزری ،دمحم نب ومیس ،رطفی ،دعس نب ااحسؼ نب ع  ،،نب زجعہ ،رضحت ع  ،نب رجعہ ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسینبدبعااللہشیکدجسمںیمآےئافرفاہںآرکرغمبیکامنززپیھ بجآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس امنزےسافرغوہےئوتداھکیہکولگلفنزپھرےہںیہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیوترھگفںیکامنز
ےہ
رافی  :اوب رکب نب ایب اوسد ،اوبرطمػ ،دمحم نب اوبفزری ،دمحم نب ومیس ،رطفی ،دعس نب اقحس نب ع  ،،نب زجعہ ،رضحت ع  ،نب
رجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبےکدعبدفرتعکاہکںزپانھاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1288

راوی  :حشین بً ًبسالزحنً كل ٙبً ُياو ،يٌ٘وب بً ًبساہلل جٌف بً ابی مِیرہ ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ابً ًباض
رضی اہلل ًيہ

ف بِ ًٔ ََبٔی ا ِل ُنِٔی َرة ٔ
وب بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل َح ِز َج َزائ ُّٔی َح َّسثَ َيا كَل ُِ ٙبِ ًُ َُ َّياو ٕ َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ

رقائ َ َة فٔی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن َب ٌِ َس ا ِل َن ِِز ٔ ٔب
ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ ٔلي ُ
ض َٗا َل ک َ َ
ل ا ِل ٔ َ
ِم َوََ ِس َي َس ُظ ٔم ِث َل ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َح َّسثَ َياظ
وب ا ِل ُ٘ ِّ ِّ
َحًَّی یَ َت َ َّ
ف َََ ٚصِ ُ
ْص ا ِل ُن َح َّس ُر ًَ ًِ َي ٌِ ُ٘ َ
ل ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َن ِ ْ
ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی بِ ًٔ َّ
وب ٔم ِث َلطُ
ْص ا ِل ُن َح َّس ُر ًَ ًِ َي ٌِ ُ٘ َ
اللبَّا َٔ َح َّسثَ َيا َن ِ ْ
نیسح نب دبعارلنمح قلط نب انغؾ ،وقعیب نب دبعاہلل رفعج نب ایب ریغمہ ،دیعس نب ،ریب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب یک دف رتعک تنس ںیم رقات وک وطلی رکےت ےھت اہیں کت ہک دجسم فاےل
رفتمؼوہاجےت اوبداؤدےتہکںیہہکاسوکرصندجمرےنوقعیبےسایسرطح دنسرفاتیایک
رافی  :نیسحنبدبعارلنمحقلطنبانغؾ،وقعیبنبدبعاہللرفعجنبایبریغمہ،دیعسنب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رغمبےکدعبدفرتعکاہکںزپانھاچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1289

راوی  :احنس بً یوىص ،سلامیٌ بً زاؤز ،يٌ٘وب ،جٌف ،سٌيس بً جيبر ،حرضت سٌيس بً جبیر رضی اہلل اٌالی ًيہ

ف ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
وب ًَ ًِ َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ف بِ ًٔ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ
وب َي ُ٘و ُل ک ُ ُّل َط ِي ٕئ َح َّسث ِ ُتِ ُٜه ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ُم ِز َس َّل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت ُم َح َّن َس بِ ًَ حُ َن ِي ٕس َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َي ٌِ ُ٘ َ

ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُض َو ُم ِش َي ْس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ادمحنبویسن،امیلسؿنبداؤد،وقعیب،رفعج،دیعسنب ِ ِ
جر،رضحتدیعسنب،ریبریضاہللاعتیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسایسےکمہٰینعمرملسرفاتییکےہ اوبداؤدےتہکںیہ ہکںیمےنوباہطسدمحمنبدیمحوقعیبےسانسےہ فہےتہکںیہہکںیم
وج رفاتی مت وک رطبقی رفعج وباہطس دیعس نب ،ریب ریض اہلل اعتیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انسؤں فہ وباہطس انب ابعس ینب
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیوہیگ

رافی  :ادمحنبویسن،امیلسؿنبداؤد،وقعیب،رفعج،دیعسنب ِ ِ
جر،رضحتدیعسنب،ریبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشعءیکوتنسںاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ

اشعءیکوتنسںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1290

راوی  :محنس بً رآٍ ،زیس بً حباب ،مالک بً مِول ،م٘اتل بً بظیر ،حرضت َشیح بً ٍانی رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ َب ٔظیر ٕا ِل ٌٔ ِحل ٔ ُّی
اب ا ِل ٌُکِل ٔ ُّی َح َّسثَىٔی َمال ٔ ُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
ک بِ ًُ ٔم ِِ َو ٕل َح َّسثَىٔی ُم َ٘ات ٔ ُ
َشیِحٔ بِ ًٔ َصاى ٔ ٕئ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗا َل َسأ َ ِلت َُضا ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت َما َػلَّی
ًَ ًِ ُ َ
ت ََ ِو س َّٔت َر ٌََ ٛا ٕ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ٌٔظَ ا َئ َٗ ُّم ٓ ََس َخ َل ًَل َ َّی إ ٔ ََّل َػلَّی ََ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
َّطىَا َم َّز ّة
ت َو َل َ٘ ِس ُم ٔ ِ

َ
َ
ب ٔ َّ
اب
ََّط ِح َيا َل ُط ى ٔ َل ٌّا ََٜٓأنِّی ََى ِ ُوزُ إلٔ َی َُ ِ٘بٕ ٓ ٔيطٔ َی ِيبُ ٍُ ا ِل َنا ُئ ٔم ِيطُ َو َما َرََیِ ُتطُ ُم َّت٘ ٔ ّيا اْلِ َ ِر َق بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ ث َٔيابٔطٔ َٗ ُّلأبِ َو ُ
الل ِي ٔل ٓ َ َ
ٗ ٔ َياو ٔ َّ
الل ِي ٔل
دمحم نب راعف ،زدی نب ةحب ،امکل نب وغمؽ ،اقملت نب ریشب ،رضحت رشحی نب اھین ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس امنزفں ےک قلعتم درایتف ایک اوھنں ےن رفامای ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملساشعءیک امنز زپھ رک ریمےاپس ع یھاسرطح ںیہنآےئ ےھت ہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اچر ای ھچ رںیتعک ہن زپیھ وہں اکی رمہبت رات وک ابرش وہیئ وت مہ ےن آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک ےیل زنیم رپ ڑمچا اھچب دای
وگای ںیمابدھکیریہوہں اںیمساکی وسراخےہ سج ںیمےساپین ہہبراہےہ افر ںیم ےنع یھآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکیٹم
ےسڑپکےاچبےتوہےئںیہنداھکی
رافی  :دمحمنبراعف،زدینبةحب،امکلنبوغمؽ،اقملتنبریشب،رضحترشحینباھینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجہتیکرفتیضاکوسنمخوہانافراسںیموہستلاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکرفتیضاکوسنمخوہانافراسںیموہستلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1291

راوی  :احنس بً محنس ،ابً طبویہً ،لی بً حشین ،یزیسً ،رکمہ ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َن ِز َوز ُّٔی ابِ ًٔ َط ُّب َویِطٔ َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ًُ حُ َشی ِ ٕن ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس ال َّي ِحو ٔ ِّی ًَ ًِ ً ِ ٔ
ض َٗا َل فٔی ا ِل ُنزَّ ِّم ٔل ٗ ُِه َّ
الل ِي َل إ ٔ ََّل َٗل ٔ ّيَل ن ِٔؼ َٔ ُط َن َش َد ِت َضا ِاْلیَ ُة َّالًٔی ٓ َٔيضا ًَل ٔ َه ََ ٌِ ل ًَِ تُ ِح ُؼو ُظ َٓ َت َ ُ
َارقؤُا َما
ًَبَّا ٕ
اب ًَل َِيِ ٜه ٓ ِ َ

َ َّ
َ َ
َّ َ
َف َق اہللُ ًَل َِيِ ُٜه ٔم ًِ
َت َي َّ َ
رس ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
رقآ ٌٔ َوىَا ٔط َئ ُة الل ِي ٔل َ َّولُ ُط َوک َاى َ ِت َػ ََلتُ ُض ِه ْٔل َّو ٔل الل ِي ٔل َي ُ٘و ُل ص َُو َ ِج َس ُر َ ٌِ تُ ِح ُؼوا َما َ َ
ٗ ٔ َياو ٔ َّ
رقآ ٌٔ َو َٗ ِو ُلطُ إ ٔ ٌَّ
الل ِي ٔل َوذَل ٔ َ
ک ََ ٌَّ ِاْل ٔ ِن َش َ
اٌ إٔذَا ى َ َاو ل َِه َی ِسرٔ َمًَی َي ِشت َِي٘ ٔ ُى َو َٗ ِو ُلطُ ََٗ َِو ُو ٗ ٔ ّيَل ص َُو ََ ِج َس ُر ََ ٌِ َي ِٔ َ٘ َط فٔی ا ِل ُ ِ
َفاُّا كَو ٔ ّیَل
ل َ
َک فٔی ال َّي َضارٔ َس ِب ّحا كَو ٔ ّیَل َي ُ٘و ُل َ َ

ادمح نب دمحم ،انب وبشہی ،یلع نب نیسح ،سیدی ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن وسرہ
شملم ںیم رفامای ےہقُ ْم اللَّب َْل ِإ َّل قَلِبل ن ِْصفَ ُس ینعی ڑھکا رہ رات ںیم زجب وھتڑی رات ےک اس آتی وک وسنمخ ایک لعَْ ْؿ َل ُتخ ْ ُصووـُ َ َ
ب
ق
ْ
َ
َ
یل َ ُک
آؿ َف َاص َِب ُسالل ّب ِْلاخلیکآتیےنوجایسوسرہشملمےکآرخںیمےہ(آتیاکی بلہیےہہکاہللاعتیل
ت ْ
َ ْب ْم َق ْ َ رق ُیوا َم َ َ َّ َ ر
نِمال ْ ُق ْرر ِ
ےن اجان ہک متاس رپلمع ہن رک وکس ےگسپاس ےن مت وک اعمػ ایکسپ ابرقآؿ اکانتج ہصح ںیہمتآاسؿ ےگل فہ زپھول) افر ہی وج
َ
رفامایےہا ِ َّؿ َاص َِب َساللّب ِْلاسوسرتےکآاغزںیمااکسی بلہیےہہکافؽبشںیمامنززپانھتخسرفدناتےہینعیزایدہانمبس
ےہاسرغض ےکےیلمتوپرارکفاوکسوجمترپرفضوہاراتںیماانھٹافرامنززپانھ،اسےیلہکافؽبشںیمااسنؿاجاتگراتہےہ
افررفضیکادایگیئاسےکےیلآاسؿےہافراوقؾقبلےسرمادہیےہہکراتاکفتقتہبااھچےہرقآؿوکےنھجمسےکےیلافرہی

َل ِفال َّی َھا ِر َص ْیِحاوَطِثاخلاسےک ینعہیںیہہکدؿںیمھجتوکرفاتغوہیتےہ
وجاہک ِإ َّؿ َ َ

رافی  :ادمحنبدمحم،انبوبشہی،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکرفتیضاکوسنمخوہانافراسںیموہستلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1292

راوی  :احنس بً محنس ،وٛيٍ ،مشٌز ،سناک ،ابً ًباض ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض َٗا َل َل َّنا ىَزَل َِت ََ َّو ُل
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ا ِل َن ِز َوز َّٔی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ س َٔنا ٕک ا ِل َح َيف ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وٌ ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ٗٔيا ٔمض ِه فٔی َط ِضز ٔ َر َم َـ َ َّ
آخ َصا َس َي ْة
اٌ بَی ِ َن ََ َّول ٔ َضا َو ٔ ٔ
آخ َصا َوک َ َ
ا ِل ُنزَّ ِّم ٔل کَاى ُوا َي ُ٘و ُم َ
َ ٔ
اٌ َحًی ىَزَ َل ٔ ُ
ادمح نب دمحم ،فعیک ،رعسم ،امسک ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج وسرہ شملم اک ادتبایئ ہصح
انزؽوہاوتراتوکاانتیہایقؾرکےتانتجراضمؿںیموہاتےہاہیںکتہکااکسآرخیہصحانزؽوہا افراےکسادتبایئفآرخیذضس
ےکزنفؽںیماکیاسؽاک لصےہ
رافی  :ادمحنبدمحم،فعیک،رعسم،امسک،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجہت اکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1293

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابی زىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
َي ٌِ٘ ٔ ُس َّ
َارٗ ُِس َٓإ ٔ ٌِ
ض ََ َح ٔس ُِ ٛه إٔذَا ص َُو ى َ َاو ثَ ََل َث ًُ َ٘ ٕس َي ِ ٔ
اٌ کُلِّ ًُ ِ٘ َسة ٕ ًَل َِي َ
ک ل َِي ْل كَؤی ْل ٓ ِ
رض ُب َمک َ َ
الظ ِي َلا ٌُ ًَل َی َٗآ َٔي ٔة َرَ ِ ٔ
َک اہللَ اى ِ َح َّل ِت ًُ ِ٘ َس ْة َٓإ ٔ ٌِ َت َو َّؿأ َ اى ِ َح َّل ِت ًُ ِ٘ َس ْة َٓإ ٔ ٌِ َػلَّی اى ِ َح َّل ِت ًُ ِ٘ َس ْة َٓأ َ ِػ َبحَ َن ٔظ ّيلا كَي َِّب ال َّئ ِٔص َوإ ٔ ََّل
ِ
است َِي َ٘ َى ٓ ََذ َ َ
ََ ِػ َبحَ َخب ٔ َ
يث ال َّئ ِٔص َِ ٛش ََل ٌَ
دبعاہللنب ہملسم ،امکل،ایب زاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع فآہل فملسےن رفامای
بج مت ںیم ےس وکیئ وسات ےہ وتاطیشؿ ایکس دگی رپ نیت رگںیہ اگلداتی ےہ افر رہرگہ رپ ابت امجداتی ےہہک ایھب رات ابیق ےہ وسات
رہ سپارگفہاجگاجاتےہافراہللاکانؾاتیلےہوتاکیرگہلھکاجیتےہرھپارگفوضرکاتےہوتدفرسیرگہلھکاجیتےہرھپبج
فہامنزںیموغشمؽوہاجاتےہوترسیتیرگہلھکاجیتےہسپبجحبصوہیتےہوتفہاپکسفنافراچکفوچدنبوہاتےہفرہنثیبخ
اسفنلافراکلہزپاراتہےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1294

راوی  :محنس بً بظار ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،حرضت ًبساہلل بً ٗيص رضی اہلل ًيہ

یس بِ ًٔ ُخ َنیِر ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ََبٔی َٗ ِي ٕص
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َٗا َل َح َّسث َ َيا ََبُو َزا ُو َز َٗا َل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َیز ٔ َ
َي ُ٘و ُل َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َلَ َت َس َِ ٗ ٔ َي َاو َّ
اٌ إٔذَا
اٌ ََل َی َسًُ ُط َوک َ َ
الل ِي ٔل َٓإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

َمز ٔ َق ََ ِو َٔ ٛش َل َػلَّی َٗاً ّٔسا
دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،رضحتدبعاہللنبسیقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرفامایراتیک
امنزوکتموھچڑفویکہکنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساوکسع یھںیہنوھچڑےتےھتارگع یھامیبروہےتایلسکوہاتوتھٹیبرکزپےتھ
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،رضحتدبعاہللنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1295

راوی  :ابً بظار ،یحٌی ً ،حَلٌٌ٘ٗ ،اَ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرح َٔه اہللُ َر ُج َّل َٗ َاو ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل ٓ ََؼلَّی َوََ ِي َ٘ َى ا ِم َزََ َت ُط َٓإ ٔ ٌِ ََبَ ِت َن َـحَ ف ٔی َو ِجض ٔ َضا ا ِل َنا َئ َرح َٔه اہللُ ا ِم َزََ ّة

َٗا َم ِت ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل ٓ ََؼ َّل ِت َوََ ِي َ٘وَ ِت َز ِو َج َضا َٓإ ٔ ٌِ ََبَی َن َـ َح ِت فٔی َو ِجضٔطٔ ا ِل َنا َئ

انباشبر،ییحی،الجعؿ،اقعقع ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاسرمد
رپ رتمحانزؽرفامےئوجراتوکاےھٹافرامنززپےھافراینپ ویبیوکیھباگجےئافرارگفہ ہناےھٹوتاےکسرہچہرپاپینےکےٹنیھچدے
(اتہکاھٹاجےئ)افراہللاعتیلرتمحانزؽرفامےتںیہاسوعرترپوجراتوکاےھٹافرامنززپےھافراےنپوشرہوکیھباگجےئافر
ارگفہہناےھٹوتاےکسہنمرپاپینڑھچکدے
رافی  :انباشبر،ییحی،الجعؿ،اقعقع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1296

راوی  :ابً ٛثیر ،س ٔياٌ ،مشٌز ،ابً اٗنزح ،محنس بً حاته بً بزیٍ ًبيساہلل بً موسی ،طيباٌ ،اًنعً ،لی بً اٗنز،
اَغ ،حرضت ابوسٌيس و حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ اْلِ َٗ َِنز ٔح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٔٔه بِ ًٔ بَز ٔ ٕ
یٍ َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ

اٌ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ اْلِ َٗ َِنز ٔا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ اْلِ َ َ ِّ
َغ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َوََب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗ َاَل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
وسی ًَ ًِ َط ِي َب َ
بِ ًُ ُم َ
اَک َ َّ
الل ِي ٔل ٓ ََؼ َّل َيا ََ ِو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َجنٔي ٌّا ُٛت َٔبا فٔی َّ
ل ََصِ َلطُ ٔم ًِ َّ
اَکا ٔ
ت
الذ ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ َذا ََ ِي َ٘ َى ال َّز ُج ُ
یً َوالذ ٔ َ
ََک ََبَا ص َُزیِ َز َة َج ٌَ َلطُ َ َلَک َو ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
اٌ َٗا َل َوَ ُ َرا ُظ
ٔی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َول َِه یَ ِزٓ ٌَِطُ ابِ ًُ َٛثٔیر ٕ َو ََل ذ َ َ
ََک ََبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ُوٖ
اٌ َم ِوٗ ْ
ٔیث ُسٔ َِي َ
ذ ََ

انب ریثک ،ایفسؿ ،رعسم ،انب ارمقح ،دمحم نب احمت نب زبعی دیبع اہلل نب ومیس  ،نابؿ ،اشمع ،یلع نب ارمق ،ارغ ،رضحت اوبدیعس ف
رضحتاوبرہریہریضاہلل  امہنےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوکیئصخشراتںیماینپویبیوک(امنز
دجہتےکےیل)اگجےئافررھپ فہدفونںامنززپ۔ںیوتاہلل اعتیلاوکنذارکنیافرذارکات ںیمد ھدےاگ انب ریثک ےن اسرفاتی وک
رموفاع رفاتی ںیہن ایک افر ہن یہ اںیمس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ذرک ےہ ہکلب اوبدیعس یک رطػ ةسن یک یئگ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک
اسرفاتیوکدہمیےناوبایفسؿےسلقنایکےہافراہکہکریماایخؽےہاںیمساوبرہریہاکذرکےہزیناوبداؤدےناہکہکایفسؿیک
دحثیوموقػےہ
رافی  :انب ریثک ،ایفس ؿ ،رعسم ،انب ارمقح ،دمحم نب احمت نب زبعی دیبعاہلل نب ومیس  ،نابؿ ،اشمع ،یلع نب ارمق ،ارغ ،رضحت
اوبدیعسفرضحتاوبرہریہریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمدنینآےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمدنینآےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1297

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ہظاو بً رعوہً ،ائظہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َن ٌَ َص ََ َح ُس ُِ ٛه فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٓ ِلی َ ِرٗ ُِس َحًَّی َی ِذ َص َب ًَ ِيطُ ال َّي ِو ُو َٓإ ٔ ٌَّ ََ َح َس ُِ ٛه إٔذَا َػلَّی َوص َُو ىَاً ْٔص ل ٌََ َّلطُ
ف ٓ ََي ُش َّب َنٔ َِش ُط
یَ ِذ َص ُب َي ِش َت ِِ ٔ ُ
یبنعق ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت

ںیمےسیسکوکامنزںیمافھگنآےنےگلوتوساجےئاہیںکتہکایسکدنینرھباجےئویکہکنارگافےنھگن یکاحتلںیمامنززپےھاگوتوہ
اتکسےہوتوہاتکسےہہکفہاافغتسررکاناچےہافرےگلاےنپآوکپاگایلںدےنی
رافی  :یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمدنینآےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1298

راوی  :احنس بً حيبلً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ہناو بً ميبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز َّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َص َّناو ٔ بِ ًٔ ُم َي ِّبطٕ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َّ
َّ
رقآ ٌُ ًَل َی ل ٔ َشاىٔطٔ َٓل َِه َی ِسرٔ َما َي ُ٘و ُل َٓل َِي ِـ َلحٔ ٍِ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا َٗ َاو ََ َح ُس ُِ ٛه ٔم ًِ الل ِي ٔل َٓا ِس َت ٌِ َح َه ا ِل ُ ِ

ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
رفامایبجمتںیمےسوکیئراتںیمامنزےکےیلڑھکاوہافررقآؿاسیکزابؿرپ زلڑھکاےنےگلافروجہہکراہےہ ایکساوکسربخہن
وہوتایسیوصرتںیماوکساچےیہہکوساجےئ
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمدنینآےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1299

راوی  :زیاز بً ایوب ،ہاروٌ ،بً ًباز ،اسنٌيل ،بً ابزاہيهً ،بسالٌزیزحرضت اىص رضی اہلل ًيہ

ارو ٌُ بِ ًُ ًَبَّاز ٕ اْلِ َ ِزز ٔ ُّی ََ ٌَّ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًَ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َ ُض ِه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل
وب َو َص ُ
َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ ََ ُّی َ
ل َٓ٘ٔي َل َیا َر ُسو َل
َز َخ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َن ِشحٔ َس َو َح ِب ْل َم ِن ُسو ْز بَی ِ َن َسارٔ َی َتی ِ ٔن َٓ َ٘ا َل َما َص َذا ا ِل َح ِب ُ

اہللٔ َص ٔذظ ٔ َح ِن َي ُة ب ٔ ِي ُت َج ِح ٕع ُا َؼل ِّی َٓإٔذَا ََ ًِ َي ِت َا ٌَ َّل َ٘ ِت بٔطٔ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لٔت َُؼلِّ َما ََكَا َٗ ِت
َٓإٔذَا ََ ًِ َي ِت َٓ ِل َت ِحل ٔ ِص َٗا َل زٔ َیا ْز َٓ َ٘ا َل َما َص َذا َٓ َ٘الُوا لٔزَیِ َي َب ُا َؼل ِّی َٓإٔذَا َٔ ٛشل َِت ََ ِو َٓت َ َر ِت ََ ِم َش َِ ٜت بٔطٔ َٓ َ٘ا َل حُ ُّلو ُظ َٓ َ٘ا َل

ل ٔ ُي َؼلِّ ََ َح ُس ُِ ٛه َنظَ اك َ ُط َٓإٔذَا َٔ ٛش َل ََ ِو َٓت َ َر َٓل َِي ِ٘ ٌُ ِس

زاید نب اویب ،اہرفؿ ،نب ابعد ،اامسلیع ،نب اربامیہ ،دبعازعلسیرضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسدجسم ںیمرشتفی الےئ وتداھکیہکدفوتسونں ےک چیب ںیماکی ریسدنبیھوہیئ ےہوپاھچہی ریسویکں ےہ؟
ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ہی ریسب ہن تنبشحج یک ےہ فہ بج امنز زپےتھ زپےتھ کھت اجیت ںیہ وت اس ریس
ےسکٹلاجیتںیہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامنز اینتیہزپینھاچےیہینتجاطتقوہسپبجکھتاجےئوتھٹیباجےئ،
زایدیکرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہیایکےہ؟ولوگںےناہکہیریسزبنییکےہفہامنززپیتھںیہبج
اوکنلسکوہاتےہای فہکھت اجیتںیہوتاوکساھتؾیتیلںیہ آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایاوکسوھکؽدفمت ںیمےس رہصخشاینت
یہامنززپےھسجدحکتتعیبطںیمآامدیگوہبجاوکسیتسسآےئایفہکھتاجےئوتھٹیباجےئ
رافی  :زایدنباویب،اہرفؿ،نبابعد،الیعمس،نباربامیہ،دبعازعلسیرضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشاکفہفیظانہغوہاجےئوتفہایکرکے
ابب  :امنزاکایبؿ
سجصخشاکفہفیظانہغوہاجےئوتفہایکرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1300

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابوػٔواًٌ ،بساہلل بً سٌيس ،بً ًبسالنلک بً مزواٌ ،سلامیٌ بً زاؤز ،محنس بً سلنہ ،ابً
وہب ،یوىص ابً طہاب ،حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ ح و َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز
اٌ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ َمزِ َو َ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو َػٔ َِو َ
اب ََ ٌَّ َّ
یس َو ًُب َ ِي َس اہللٔ
َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الشائ َٔب بِ ًَ َیز ٔ َ

اب َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل
ََ ِخب َ َرا ُظ ََ ٌَّ ًَ ِب َس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًَ ًَ ِب ٕس َٗا َل ًَ ًِ ابِ ًٔ َوص ِٔب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل َ٘ار ِّٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
َّ
َّ
الو ِضز ٔ ُٛت َٔب َل ُط َٛأَى َّ َنا
َرقََ ُظ َما بَی ِ َن َػ ََلة ٔ ا ِل َٔ ِحز ٔ َو َػ ََلة ٔ ُّ
اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َم ًِ ى َ َاو ًَ ًِ حٔزِبٔطٔ ََ ِو ًَ ًِ َط ِي ٕئ ٔم ِي ُط ٓ َ َ
َرقََ ُظ ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل
َ

ہبیتقنبدیعس،اوبوفصاؿ ،دبعاہللنبدیعس،نبدبعاکلمل نبرمفاؿ،امیلسؿنبداؤد ،دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسنانباہشب،
رضحترمعریضاہللہنع ےس رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاانپ فہفیظایفردزپےھریغبوساجےئ رھپ
حبصوکاھٹرکرجفافررہظےکدرایمؿزپھےلوتااکسوثابااسییہاھکلاجےئاگوگایاسےنراتوکزپاھوہ

رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوفصاؿ،دبعاہللنبدیعس،نبدبعاکلملنبرمفاؿ،امیلسؿنبداؤد،دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسنانب
اہشب،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنراتوکدجہتےکےیلاےنھٹیکتینیکافررھپہناھٹاکس
ابب  :امنزاکایبؿ
سجےنراتوکدجہتےکےیلاےنھٹیکتینیکافررھپہناھٹاکس

جلس  :جلس اول

حسیث 1301

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،محنس بً ميٜسر ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ َر ُج ٕل ً ٔ ِي َس ُظ َرض ٕ ٓٔی ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِخب َ َر ِت ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ٔم ًِ ا ِمز ٔ ٕئ َتُٜو ٌُ َلطُ َػ ََل ْة بٔل َِي ٕل َي ِِلٔبُطُ

اٌ ى َ ِو ُم ُط ًَل َِيطٔ َػ َس َٗ ّة
ًَل َِي َضا ى َ ِو ْو إ ٔ ََّل ُٛت َٔب َل ُط ََ ِجزُ َػ ََلتٔطٔ َوک َ َ

یبنعق،امکل،دمحمنبدکنمر،دیعسنب،ریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئ
صخشااسیںیہنوجراتوکاھٹرکدجہتزپاتھوہافررھپراتاسرپدنیناغبلآاجےئ(ا فرفہاھٹہنےکس)رگماسےکفاےطسوثاباھکل
اجےئاگافروساناسےکےیلدصہقوہاجےئاگ
رافی  :یبنعق،امکل،دمحمنبدکنمر،دیعسنب،ریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابعدتےکےیلراتاکوکؿاسہصحالضفےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
ابعدتےکےیلراتاکوکؿاسہصحالضفےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1302

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنًً ،بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َو ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ اْلِ َ َ ِّ
َغ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ

السى ِ َيا ح ٔی َن َی ِب َقی ثُلُ ُث َّ
خ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َی ِيز ٔ ُل َربُّ َيا َت َب َار َک َو َا ٌَال َی ک ُ َّل ل َِي َل ٕة إلٔ َی َس َنا ٔ
ئ ُّ
الل ِي ٔل ِاْل ٔ ُ
َٓي ُ٘و ُل َمً َی ِسًُونٔی َٓأَس َتحٔيب َل ُط َمً َي ِشأَلُىٔی َٓأ ُ ًِ ٔلي ُط َمً َي ِش َت ِِ ٔ َ
ِف َلطُ
َ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
فنٔی َٓأُ ٔ َ
یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای بج رات اک اہتیئ ہصح ابیق رہ اجات ےہ وت امہرا ربرعش ےس آامسؿ داین رپ زنفؽ رفامات ےہ افر رفامات ےہ ہک وکؿ
ھجم ےس داع رکات ےہ ہک ںیم وبقؽ رکفں وکؿ صخش اماتگن ےہ ھجم ےس ہک ںیم اس وک دفں ،وکؿ صخشاعمیف اماتگن ےہ ہک ںیم اس ےک
انگہاعمػرکفں
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت
ابب  :امنزاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت

جلس  :جلس اول

حسیث 1303

راوی  :حشین بً یزیس ،حٔؽ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُح َشی ِ ُن بِ ًُ َیز ٔ َ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت إ ٔ ٌِ ک َ َ
یس ا ِلُٜوف ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َحٔ ِْؽ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
لش َ َّ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل ُيوٗ ٔ ُو ُط اہللُ ًَزَّ َو َج َّل ب ٔ َّ
فَْ ٔم ًِ حٔزِبٔطٔ
الل ِي ٔل ٓ ََنا َیحٔي ُئ ا َّ ُ
َح َحًی َي ِ ُ
نیسح نب سیدی ،صفح ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
راتوکاگجداتیافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسحبصوہےنےسےلہپاےنپفردےسافرغوہاجےت
رافی  :نیسحنبسیدی،صفح،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت

جلس  :جلس اول

حسیث 1304

راوی  :ابزاہيه بً موسی ،ابواحوؾ ،ہياز ،ابزاہيه ،اطٌث ،حرضت مرسو ٚرضی اہلل ًيہ

ؾ َو َص َذا َحسٔی ُث إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََ ِط ٌَ َث ًَ ًِ
ؾ ح و َح َّسثَ َيا َص َّيا ْز ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
وسی َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
اٌ
رسو َٕٗ ٚا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت ل ََضا ََ َّی ح ٔی ٕن ک َ َ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ َم ِ ُ

الْصا َر َٗ َاو ٓ ََؼلَّی
ي َُؼل ِّی َٗال َِت ک َ َ
اٌ إٔذَا َسنٔ ٍَ ُّ َ

ا ربامیہ نب ومیس ،اوباوحص ،انہد ،اربامیہ ،اثعش ،رضحت رسمفؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض
اہللاہنعےسوپاھچہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسسکفتقامنززپےتھےھت؟اوہنںےناہکسجفتقرمغیکابگنےتنسوتڑھکے
وہرکامنزرشفعرکدےتی
رافی  :اربامیہنبومیس،اوباوحص،انہد،اربامیہ،اثعش،رضحترسمفؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت

جلس  :جلس اول

حسیث 1305

راوی  :ابو توبہ ،ابزاہيه بً سٌس ،ابوسلنہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ََبُو َت ِوبَ َة ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َما ََ ِلَٔا ُظ َّ
َح ً ٔ ِيسٔی إ ٔ ََّل ىَائ ّٔنا َا ٌِىٔی
الش َ ُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
اوب وتہب ،اربامیہ نب دعس ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ریمے اپس
وہےتوتحبصوکوسےتوہےتےھت
رافی  :اوبوتہب،اربامیہنبدعس،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت

جلس  :جلس اول

حسیث 1306

راوی  :محنس بً ًيسی ،یحٌی بً زَکیاً ،رکمہ بً ًنار ،محنس بً ًبساہللً ،بسالٌزیز ،حرضت حذئہ رضی اہلل ًيہ

الس َؤل ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ
َکیَّا ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ
ٔرک َم َة بِ ًٔ ًَ َّنا ٕر ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ُّ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َحزَبَ ُط ََ ِم ْز َػلَّی
ابِ ًٔ ََخٔی ُح َذ ِي َٔ َة ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َل ک َ َ

دمحم نب یسیع ،ییحی نب زرکای ،رکعہم نب امعر ،دمحم نب دبع اہلل ،دبعازعلسی ،رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکبجیھبوکیئاحدہثشیپآاتوتامنززپےتھ
رافی  :دمحمنبیسیع،ییحینبزرکای،رکعہمنبامعر،دمحمنبدبعاہلل،دبعازعلسی،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت

جلس  :جلس اول

حسیث 1307

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ہ٘ل بً زیاز ،اوزاعی ،یحٌی بً ابی ٛثیر ،ابوسلنہ ،حرضت ربيٌہ بً ٌٛب اسلِم رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ زٔ َیاز ٕ َّ
الشَ ِٜشک ٔ ُّی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ا ِلض ٔ ِ٘ ُ
يت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه آت ٔيطٔ ب ٔ َو ُؿوئٔطٔ َوب ٔ َحا َجتٔطٔ
َِم َي ُ٘و ُل ُِ ٛي ُت ََب ٔ ُ
يٌ َة بِ ًَ ٌَِ ٛبٕ اْلِ َ ِسل ٔ َّ
َسنٔ ٌِ ُت َرب ٔ َ

الش ُحوز ٔ
ک ُٗل ُِت ص َُو ذَا َک َٗا َل َٓأًَٔىِّی ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ک فٔی ا ِل َح َّي ٔة َٗا َل ََ َو َُی ِ َر ذَل ٔ َ
َٓ َ٘ا َل َس ِلىٔی َٓ ُ٘ل ُِت ُم َزا َٓ َ٘ َت َ
ک بَٜٔث ِ َرة ٔ ُّ

اشہؾ نب امعر ،ہقل نب زاید ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت رہعیب نب ع  ،ایملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راہ رکات اھت افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکفوض افر رضفرایت ےک ےیل اپین الات اھت
اکیرم ہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھجمےسامگنایکاماتگنےہ؟ںیمےناہکہکںیمتنجںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکاسھتاماتگنوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےکالعفہافرھچک،ںیمےناہکےھجمسبیہیاچےیہوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایرھپاےنپےیلرثکتےسدجسےرکےکریمیدمدرک
رافی  :اشہؾنبامعر،ہقلنبزاید،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحترہعیبنبع ،ایملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت

جلس  :جلس اول

حسیث 1308

راوی  :ابو کامل ،یزیس بً زریٍٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َت َت َحافَی ُجيُوب ُ ُض ِه ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
وٌ
ُوٌ َما بَی ِ َن ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئ ي َُؼ ُّل َ
وٌ َٗا َل کَاى ُوا َیت ََي َّ٘و َ
وٌ َربَّ ُض ِه َخ ِوّٓا َوكَ َن ٌّا َو ٔم َّنا َر َز ِٗ َياص ُِه یُ ِي ٔٔ ُ٘ َ
ا ِل َن َـا ٔج ٍٔ َی ِس ًُ َ

اٌ ا ِل َح َش ًُ َي ُ٘و ُل ٗ ٔ َي ُاو َّ
الل ِي ٔل
َوک َ َ
اوب اکلم ،سیدی نب زرعی ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی وج رقآؿ یک آتی ےہ سج ںیم اہلل اعتیل
ویں رفامات ےہ ہک ہی ریمے ابعدت ذگار دنبے اےسی ںیہ ہک اؿ ےک ولہپ اےکن رتسبفں ےس اگل رےتہ ںیہ افر فہ اےنپ رب وک ادیم
فمیب ےک اع م ںیم اکپرےت ںیہ افر مہ ےن اوکن وج تمعن دی اس ںیم ےس (امہری راہ ںیم) رخچ رکےت ںیہ اس ےس رماد ہی ےہ ہک فہ
رغمبفاشعءےکدرایمؿاجےتگےھتافرامنززپےتھےھترگمنسحےتہکںیہہکاسےسرماددجہتیکامنزےہ
رافی  :اوباکلم،سیدینبزرعی،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتےکےیلراتںیمسکفتقاےتھٹےھت

جلس  :جلس اول

حسیث 1309

راوی  :محنس بً مثىی ،یحٌی بً سٌيس ،ابً ابی ًسی ،سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس َوابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص فٔی َٗ ِولٔطٔ ًَزَّ َو َج َّل کَاى ُوا

َٗل ٔ ّيَل ٔم ًِ َّ
ک َت َت َحافَی
وٌ ٓ ٔ َامی بَی ِ َن ا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئ َزا َز فٔی َحسٔیثٔ یَ ِحٌَی َو ََ ٛذل ٔ َ
وٌ َٗا َل کَاى ُوا ي َُؼ ُّل َ
الل ِي ٔل َما یَ ِض َح ٌُ َ
ُجيُوب ُ ُض ِه
دمحمنبینثم،ییحی نبدیعس،انب ایبددی،دیعس،اتقدہ،رضحت اسن نب امکلریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتی ےہہکاہلل اعتیلےن وجہی
لل َّ ت
َھ
ْ
خ
ِ
ع
رفامای ےہ ہک َک ُیوا قَلِبل نِمْ ا ب ِْل َم َ ُو َوؿ  ،ینعی فہ وھتڑی رات وسےت ںیہ اس ےس رماد ہی ےہ ہک رغمب افر اشعء ےک چیب ںیم امنز
َ َ َ ُ ِ ُ ُتِ ُھ
ْ
َفُو مےسیھبیہیرمادےہ
زپےتھںیہافرییحییکرفاتیںیمہیےہہک َ ِ
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،انبایبددی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزںیمافًالدفرتعکزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزںیمافًالدفرتعکزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1310

راوی  :ربيٍ بً ىآٍ ،ابوتوبہ ،سلامیٌ بً حياٌ ،ہظاو بً رعوہ ،ابً سیریً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یً ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َّاٌ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ َح َّش َ
َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ََبُو َت ِوبَ َة َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َحي َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗ َاو ََ َح ُس ُِ ٛه ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َٓ ِل ُي َؼلِّ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن
رعیب نب انعف ،اوبوتہب ،امیلسؿ نب ایحؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،انب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئراتوکےلہپاےھٹیکلہیکلھپدفرںیتعکزپےھ
رافی  :رعیبنبانعف،اوبوتہب،امیلسؿنبایحؿ،اشہؾنبرعفہ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزںیمافًالدفرتعکزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1311

راوی  :مدلس بً خالس ،ابزاہيه ،رباح بً زیس ،مٌنز ،ایوب ،ابً سیریً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

یً ًَ ًِ ََبٔی
وب ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه َي ٌِىٔی ابِ ًَ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َربَا ٔح بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ ََ ُّی َ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل إٔذَا ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َزا َز ث ُ َّه ل ٔ ُي َلوِّ ِل َب ٌِ ُس َما َطا َئ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َو ُز َصیِرُ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة

وب َوابِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِو َٗ ُٔو ُظ ًَل َی ََبٔی ص َُزیِ َز َة َو َر َوا ُظ ابِ ًُ
َو َج َنا ًَة ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ََ ِو َٗ ُٔو ُظ ًَل َی ََبٔی ص َُزیِ َز َة َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َر َوا ُظ ََ ُّی ُ
ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َٗا َل ٓ ٔيض ٔ َنا َت َح ُّو ْز
دلخم نب اخدل ،اربامیہ ،رابح نب زدی ،رمعم ،اویب ،انب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ایس ےک مہ  ینع رفاتی ےہ ہک
سج ںیم ہی ہلمج زادئ ےہ ل وطیلؽ دعب اماشء ،ینعیاس ےک دعب رھپ انتج اچےہ وطؽرک دے اوبداؤد ےتہک ںیہہک اس دحثی وک امحدنب
ہملس،زریب نباعمفہی افر اکی امجتعےناشہؾےسوباہطس انبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللہنع رپوموقػ ایکےہ ایسرطح
اسوکاویبافرانبوعؿےن رضحتاوبرہریہریضاہللہنع رپوموقػایکےہافرانب وعؿےندمحمےسرفاتیلقنیک اسںیمہی
ظفلےہفیہمایوجز
رافی  :دلخمنباخدل،اربامیہ،رابحنبزدی،رمعم،اویب،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزںیمافًالدفرتعکزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1312

راوی  :ابً حيبل ،احنس ححاد ،ابً جزیخً ،ثناٌ بً ابی سلامیًٌ ،لی ًبيس بً ًنیر ،حرضت ًبساہلل بً حبشی الندشی

َّاد َٗا َل َٗا َل ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخب َ َرنٔی ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی اْلِ َ ِزز ٔ ِّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َح ِي َب ٕل َي ٌِىٔی ََ ِح َن َس َح َّسثَ َيا َحح ْ
ل َٗا َل
ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ حُ ِبش ٕ ٓٔی ا ِل َد ِث ٌَ ٔ ِّ
ِم ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل ََ ُّی اْلِ َ ًِ َنا ٔل ََٓ َِـ ُ
كُو ُل ا ِل٘ ٔ َياو ٔ

لم
خ
س
انبلبنح،ادمحاجحج،انبرججی،امثعؿنبایبامیلسؿ،یلعدیبعنبریمع،رضحتدبعاہللنبیشبحا یےسرفاتیےہہکیبن یلص

اہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچایگہکوکاسنلمعالضفےہ؟رفامایدریکتامنزںیمڑھکےرانہ
مل
رافی  :انبلبنح،ادمحاجحج،انبرججی،امثعؿنبایبامیلسؿ،یلعدیبعنبریمع،رضحتدبعاہللنبیشبحا خسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزدفدفرںیتعکںیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرںیتعکںیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1313

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ىآًٍ ،بساہلل بً زیيار ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُج َّل َسأ َ َل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

الل ِي ٔل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََلةُ َّ
َو َس َّل َه ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َّ
الؼ ِبحَ
الل ِي ٔل َم ِثى َی َم ِثى َی َٓإٔذَا َخش َٔی ََ َح ُس ُِ ٛه ُّ
َػلَّی َر ِّ ٌَ ٛة َواح َٔس ّة تُوتٔزُ َل ُط َما َٗ ِس َػلَّی

یبنعق ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکیصخش ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےس راتیک امنز (دجہت) ےک قلعتم وساؽ ایکآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای راتیک امنزدف دف رںیتعک ںیہ بج مت
ںیمےسیسکوکوخػوہہکرجفاکفتقوہایگےہوتفہاکییہرتعکزپھےلفہبسامنزوکاطؼرکدےیگ
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزرہجارقاتئرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزرہجارقاتئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1314

راوی  :محنس بً جٌف ،ابً ابی زىازً ،نزو بً ابی ًنزو مللبً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ف ا ِل َو َرکَان ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ََبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََبٔی ًَ ِنز ٕو َم ِول َی ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ًَ ًِ ً ِ ٔ
رقائ َ ُة ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َٗ ِسرٔ َما َي ِش َن ٌُ ُط َم ًِ فٔی ا ِل ُح ِح َزة ٔ َوص َُو فٔی ا ِلب َ ِيتٔ
َٗا َل کَاى َ ِت ٔ َ
دمحم نبرفعج ،انب ایب زاند ،رمعف نب ایب رمعف ی بل ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرجحہںیماسرطحرقات رکےتےھتہکابرہفاےلوکآفازانسیئدیتییھت
رافی  :دمحمنبرفعج،انبایبزاند،رمعفنبایبرمعفی بل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزرہجارقاتئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1315

راوی  :محنس بً بکار بً ریاًٌ ،بساہلل بً مبارکً ،نزاٌ بً زئساہ ،ابوخالس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ َزائ َٔس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی َخال ٔ ٕس ا ِل َوال ٔ ٔي ِّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَکَّارٔ بِ ًٔ ال َّزیَّا ٌٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََى َّ ُط َٗا َل کَاى َ ِت ٔرقائ َ ُة ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َّ
الل ِي ٔل یَ ِز َٓ ٍُ كَ ِو ّرا َویَ ِدٔ ُٔف كَ ِو ّرا َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو َخال ٔ ٕس
َ
اس ُن ُط صُ ِز ُمز ُ
ا ِل َوال ٔ ٔي ُّی ِ
دمحم نب اکبر نب رایؿ ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعاؿ نب زدئاہ ،اوباخدل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ع یھ دنلب آفاز ےس رقات رکےت ےھت افر ع یھ تسپ آفاز ےس اوبداؤد ےن اہک ہک اوباخدل فایبل اک انؾ
رہشمےہ
رافی  :دمحمنباکبرنبرایؿ،دبعاہللنبابمرک،رمعاؿنبزدئاہ،اوباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزرہجارقاتئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1316

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ثابت حشً بً ػباح ،یحٌی بً اسح ،ٙحناز بً سلنہ ثابت بيانیً ،بساہلل بً رباح،
حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح و َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ُم َ
الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ إ ٔ ِس َح َِ ََ ٙخب َ َرىَا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َربَا ٕح ًَ ًِ ََب ٔی َٗ َتا َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
اب
خ َد ل َِي َل ّة َٓإٔذَا ص َُو بٔأبَٔی بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ي َُؼل ِّی َی ِدٔ ُٔف ٔم ًِ َػ ِوتٔطٔ َٗا َل َو َم َّز بٔ ٌُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ َ
ک َوََى ِ َت ُا َؼل ِّی
َوص َُو ي َُؼل ِّی َرآ ٔ ٌّا َػ ِو َت ُط َٗا َل َٓ َل َّنا ا ِج َت َن ٌَا ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل یَا ََبَا بَ ِرکٕ َم َز ِر ُت ب ٔ َ

ک َٗا َل
ک َوََى ِ َت ُا َؼل ِّی َرآ ٔ ٌّا َػ ِو َت َ
ک َٗا َل َٗ ِس ََ ِس َن ٌِ ُت َم ًِ ىَا َج ِي ُت یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل َو َٗا َل ل ٔ ٌُ َن َز َم َز ِر ُت ب ٔ َ
َت ِدٔ ُٔف َػ ِو َت َ
اٌ َوََ ِط ُز َّ
اٌ َزا َز ا ِل َح َش ًُ فٔی َحسٔیثٔطٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا ََبَا بَ ِرکٕ
الظ ِي َل َ
َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ َُوٗ ٔ ُى ا ِل َو ِس َي َ ُ
ک َط ِيئّا َو َٗا َل ل ٔ ٌُ َن َز ا ِخٔ ِٔف ٔم ًِ َػ ِوت َٔک َط ِيئّا
ِار َٓ ٍِ ٔم ًِ َػ ِوت ٔ َ

ومیسنباامسلیع،امحداثتبنسحنبابصح،ییحینبااحسؼ،امحدنبہملساثتبانبین،دبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیراتوکےلکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتاوبرکبریضاہللہنع
وک داھکی ہک تسپ آفاز ےس رقات رک رےہ ںیہ افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک دنلب آفاز ےس رقات رک رےہ ںیہ بج ہی
دفونںرضحاتیبنرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسیکسلجمںیمعمجوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچاےاوبرکبںیمبج
ت
مھارےاپسےسسگراوتںیمےنداھکیہکمتتسپآفازےسرقات رکرےہےھت(اسیکایکفہجےہ)رضحتاوبرکبریضاہللہنع
ےنوجابدایہکںیماسوکانساتاھتوجرسوگیشوکیھبنساتیلےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےرمعریضاہللہنعبج
ت
ںیم مھارے اپس ےس سگرا وت داھکی ہک مت دنلب آفاز ےس رقات رک رےہ وہ (اتبف اس یک ایک فہج یھت) رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن
وجاب دای ںیم وسےنفاےل وک اگجات اھت افراطیشؿ وک اگھبات اھت نسحیک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاےاوبرکبمتاینپآفازوھتڑیدنلبرکفافررضحترمعریضاہللہنعےسرفامایاےرمعمتاینپآفازوھتڑیتسپرکف
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحداثتبنسحنبابصح،ییحینباقحس،امحدنب ہملساثتبانبین،دبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزرہجارقاتئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1317

راوی  :ابو حؼین بً یحٌی  ،محنس بً ًنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو حُ َؼی ِ ٔن بِ ًُ َی ِحٌَی الزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َيا ََ ِس َب ُان بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
َک َٓ َ٘ا َل ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ ِار َٓ ٍِ ٔم ًِ َػ ِوت َٔک َط ِيئّا َول ٔ ٌُ َن َز ا ِخٔ ِٔف َط ِيئّا َزا َز َو َٗ ِس
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِل٘ٔؼَّ ٔة ل َِه َی ِذ ُ ِ

الش َورة ٔ َٗا َل َ َلَک ْو كَي ِّْب َی ِح َن ٍُ اہللُ َا ٌَال َی َب ٌِ َـ ُط إلٔ َی َب ٌِ ٕف
َسنٔ ٌِ ُت َ
الش َورة ٔ َو ٔم ًِ َص ٔذظ ٔ ُّ
رقَ ُ ٔم ًِ َص ٔذظ ٔ ُّ
ک یَا ب ٔ ََل ُل َوََى ِ َت َا ِ َ

اب
َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّلِ ُٜه َٗ ِس ََ َػ َ

اوب ،نیص نب ییحی ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یھب یہی ہصق ذموکر ےہ رگم اس ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکرضحتاوبرکبریضاہللہنعےسآفازدنلبرکےنافررضحترمعریضاہللہنعےسآفازتسپرکےناکمکحذموکرںیہنےہ
ت
ہکلب اس ںیم رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفامای اے البؽ ںیم ےن مھارے ابرے ںیم انس ےہ ہک مت وھتڑا اس وسرت ںیم ےس
زپےتھ وہ افر وھتڑا اس وسرت ںیم ےس اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی الکؾ بس اک بس اپزیکہ ےہ اہلل
اکیوکدفرسےےسالماتےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتبسےنکیھٹایک
رافی  :اوب،نیصنبییحی،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزرہجارقاتئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1318

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ہظاو ،بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ َر ُج َّل َٗ َاو ٔم ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َ
رع َو َة ًَ ًِ ُ ِ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َّ
الل ِي ٔل ٓ َ َ َ
رقآ ٌٔ َٓ َل َّنا ََ ِػ َبحَ َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیزِ َح ُه اہللُ ُٓ ََلىّا َٛأ َ ٓ ٕ
ی ٔم ًِ آیَ ٕة
َف َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط بٔا ِل ُ ِ
َرقَ َ َ

يضا َّ
اٌ فٔی
الل ِي َل َة ُِ ٛي ُت َٗ ِس ََ ِس َ٘ ِلت َُضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َص ُ
ارو ٌُ ال َّي ِحو ٔ ُّی ًَ ًِ َح َّناز ٔ بِ ًٔ َس َل َن َة فٔی ُس َورة ٔ آ ٔل ً ِٔن َز َ
َِکى ٔ َ
ََذ َ َ
َح ٔ
وٖ َو َٛأ َ ٓ ٕ
ی ٔم ًِ ى َ ٔي ٕ ٓی
ا ِل ُ ُ

ومیسنباامسلیع،امحد،اشہؾ،نبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشراتوکااھٹافرابآفازدنلبرقآؿ
زپاھبجحبصوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاسرپرتمحانزؽرفامےئاسےنراتیئکآںیتیےھجم ایددالدںیوج
ںیموھبؽاکچاھتاوبداؤدےتہکںیہہکاہرفؿوحنیےنامحدنبہملسےسوسرہآؽرمعاؿیکہیآتیلقنیک َف َ َْک ٍّق ْ
نٍ
نِم َ ِ ّ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اشہؾ،نبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزرہجارقاتئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1319

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،اسنٌيل بً اميہ ،ابوسلنہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َ ُ َم َّي َة ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل
ٕ ِّ
الشت ِ َر َو َٗا َل ََ ََل إ ٔ ٌَّ ک ُ َّلِ ُٜه
ٕ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِشح ٔ ٔس ٓ ََشنٔ ٌَ ُض ِه َی ِح َضزُ َ
رقائ َ ٔة َٓ َٜظَ َ
ا ًِ َت ََ ٜ
وٌ ب ٔا ِل ٔ َ
رقائَةٔ ََ ِو َٗا َل فٔی الؼَّ ََلة ٔ
ُم َيا ٕد َربَّطُ ٓ َََل یُ ِؤذ ٔ َیًَّ َب ٌِ ُـِ ُٜه َب ٌِ ّـا َو ََل یَ ِز َٓ ٍِ َب ٌِ ُـِ ُٜه ًَل َی َب ٌِ ٕف فٔی ا ِل ٔ َ

نسح نبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اامسلیع نباہیم ،اوبہملس،رضحت اوبدیعس یری ریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےندجسمںیمااکتعػایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںوکدنلبآفازےسرقآؿزپےتھوہےئانسوترپدہااھٹ
رکرفامایمتںیمےسرہاکیاےنپرپفرداگروکاکپراتےہذہلاوکیئدفرسےوک اذیاءہندےافرہناینپآفازرقآؿزپےنھںیمدفرسے
ےکاقمہلبںیمدنلبرکےایہیاہکہکاینپآفازدفرسےےکاقمہلبںیمدنلبہنرکے
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،الیعمسنباہیم،اوبہملس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
راتیکامنزرہجارقاتئرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1320

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،اسنٌيل بً ًياغ ،بحیر بً سٌس ،خالس بً مٌساٌٛ ،ثیر بً مزہ ،حرضت ً٘بہ بً ًامز
جہىی رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ َٛثٔیر ٔبِ ًٔ ُم َّز َة
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
غ ًَ ًِ بَ ٔحیر ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ٌِ َس َ

َّ
َّ
رقآ ٌٔ کَا ِل َحاصٔز ٔبٔالؼَّ َس َٗ ٔة
رضم ٔ ِّی ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل َحاصٔزُ بٔا ِل ُ ِ
ا ِل َح ِ َ

رس بٔالؼَّ َس َٗ ٔة
رقآ ٌٔ کَا ِل ُن ٔ ِّ
َوا ِل ُن ٔ ُّ
رس بٔا ِل ُ ِ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ایعش ،ریحب نب دعس ،اخدل نب دعماؿ ،ریثک نب رمہ ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زفر ےس رقآؿ زپےنھ فاال ااسی ےہ اسیج بس ےک اسےنم داھکی رک دصہق
دےنیفاالافرآہتسہرقآؿزپےنھفاالااسیےہےسیجاخومیشےسدصہقدےنیفاال
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،الیعمسنبایعش،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریثکنبرمہ،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجہتیکروتعکںاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1321

راوی  :ابً مثىی ،ابً ابی ًسیٗ ،اسه بً محنس ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔی ًَ ًِ َح ِيوَ َل َة ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
ْش َر ٌََ ٛا ٕ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة
ت َویُوتٔزُ بٔ َش ِح َسة ٕ َو َي ِش ُح ُس َس ِح َست َ ِی ا ِل َٔ ِحز ٔٓ ََذل ٔ َ
ک ثَ ََل َث ًَ ِ َ
الل ِي ٔل ًَ ِ َ

انبینثم،انبایبددی،اقمس نبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراتیکامنز
ںیمدسرںیتعکزپےتھےھتافرفرتیکاکیرتعکافررجفیکدفںیتنساسرطحلکالمرکریتہرںیتعکزپےتھےھت
رافی  :انبینثم،انبایبددی،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1322

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ

اٌ ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
اؿ َل َح ٍَ ًَل َی
َفَْ ٔم ِي َضا ِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الل ِي ٔل إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة یُوتٔزُ ٔم ِي َضا ب ٔ َواح َٔسة ٕ َٓإٔذَا َ َ

ٔط ِّ٘طٔ اْلِ َیِ َن ًٔ

یبنعق ،امکل ،انباہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رات یک
امنز ںیم ایگرہ رںیتعک زپےتھ ےھت سج ںیم ےس اکی رتعک فرت یک وہیت یھت بج امنز ےس افرغ وہ اجےت وت داینہ رکفٹ رپ ٹیل
اجےت
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1323

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،بً ًاػه ،وليس ،ابً ابی ذئب ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ْص ًَ ًِ ابِ ًٔ
ْص بِ ًُ ًَ ٔ
اػ ٕه َو َص َذا َل ِٔ ُوطُ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو َٗا َل َن ِ ْ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َو َن ِ ُ
ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت ک َ َ
ََبٔی ذٔئِبٕ َواْلِ َ ِو َزاع ُّی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة ي َُش ِّل ُه ٔم ًِ کُلِّ ث ٔ ِي َتی ِ ٔن َویُوتٔزُ ب ٔ َواح َٔسة ٕ
فَْ ٔم ًِ َػ ََلة ٔ ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئ إلٔ َی ََ ٌِ یَ ِي َؼ ٔس ََ ا ِل َٔ ِحزُ إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
ٓ ٔ َامی بَی ِ َن ََ ٌِ َي ِ ُ
رقَ ُ ََ َح ُس ُِ ٛه َخ ِن ٔشی َن آ َی ّة َٗ ِب َل ََ ٌِ َی ِز َٓ ٍَ َرَِ َس ُط َٓإٔذَا َس ََ ٜت ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ب ٔاْلِ ُول َی ٔم ًِ َػ ََلة ٔ ا ِل َٔ ِحز ٔ
َو َی ِنُ ُٜث فٔی ُس ُحوزٔظ ٔ َٗ ِس َر َما َي ِ َ
اؿ َل َح ٍَ ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ اْلِ َیِ َن ًٔ َحًَّی َیأِت َٔيطُ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن ث ُ َّه ِ
َٗ َاو َ َ

دبعارلنمح نب اربامیہ ،رصننب اعمص ،فدیل ،انب ایب ذ ب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس اشعء یک امنز ےس افرغ وہ رک حبص اصدؼ کت ایگرہ رںیتعک زپےتھ ےھت افر رہ دف رتعک ےک دعب السؾ ریھپےت افر اکی
رتعکفرتیکزپےتھافردجسہںیماینتدریرہھٹےتینتجدریںیممتںیمےسوکیئاچپسآںیتیزپےھبجؤمذؿاذاؿےسافرغوہات
وتروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےتافردفیکلہیکلھپرںیتعکزپےتھرھپداینہرکفٹرپ ےتٹیاہیںکتہکؤمذؿالبےن
ےکےیلآات
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،نباعمص،فدیل،انبایبذ ب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1324

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،ابً ابی ذئبً ،نز و بً حارث ،یوىص بً یزیس ،ابً طہاب سے

َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ َو ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
ث َویُوى ُُص بِ ًُ َیزٔی َس ََ ٌَّ ابِ ًَ
رقَ ُ ََ َح ُس ُِ ٛه َخ ِن ٔشی َن آ َی ّة َٗ ِب َل ََ ٌِ َی ِز َٓ ٍَ
ٔط َض ٕ
اب ََ ِخب َ َرص ُِه بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َویُوتٔزُ ب ٔ َواح َٔسة ٕ َو َي ِش ُح ُس َس ِح َس ّة َٗ ِس َر َما َي ِ َ
َرَِ َس ُط َٓإٔذَا َسَ َٜت ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ٔم ًِ َػ ََلة ٔا ِل َٔ ِحز ٔ َو َت َبی َّ َن َل ُط ا ِل َٔ ِحزُ َو َس َ
اَ ٚم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َو َب ٌِ ُـ ُض ِه یَزٔی ُس ًَل َی َب ٌِ ٕف

امیلسؿ نب داؤد ،انبفبہ ،انب ایب ذ ب ،رمعف نب احرث ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ےس یھباسہقب دحثی یک رطح رفاتی ےہ
اہتبلاسںیمہیااضہفےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینتدریکتدجسہرکےتینتجدریںیممتںیمےسوکیئاچپسآںیتیزپےھ
رسااھٹےنےسلبق،افربجؤمذؿرجفیکاذاؿےسافرغوہاتافرحبصاظرہوہاجیتوتابیقدحثیاسقبےہاہتبلضعبیکرفاتیںیم
ھچکااضہفےہ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،انبایبذ ب،رمعفنباحرث،ویسننبسیدی،انباہشبےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1325

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة یُوتٔزُ ٔم ِي َضا ب ٔ َد ِن ٕص ََل َی ِحل ٔ ُص فٔی َط ِي ٕئ ٔم ًِ ا ِل َد ِن ٔص َحًَّی َی ِحل ٔ َص فٔی
الل ِي ٔل ثَ ََل َث ًَ ِ َ
خة ٔ َٓ ُي َش ِّل ُه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ًُ ى ُ َنی ِر ٕ ًَ ًِ صٔظَ او ٕى َ ِح َو ُظ
ِاْل ٔ َ
ومیسنباامسلیع،فبیہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراتوک
ریتہ رںیتعک زپےتھ ےھت اؿ ںیم اپچن فرت یک وہیت ںیھت افر اؿ اپچن روتعکں ںیم ےس یسک رتعک ںیم ںیہن ےتھٹیب ےھت وساےئ آرخی
رتعکےکافررھپالسؾریھپےتاوبداؤدےتہکںیہہکانبریمنےناشہؾےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1326

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ

ب ٔ َّ
الؼ ِبحٔ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن
الل ِي ٔل ثَ ََل َث ًَ ِ َ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّه ي َُؼل ِّی إٔذَا َسنٔ ٍَ ال ِّي َسا َئ ب ٔ ُّ

یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراتیکامنزںیمریتہ
رںیتعکزپےتھےھترھپبجحبصیکاذاؿےتنسوتدفیکلہیکلھپرںیتعکزپےتھ
رافی  :یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1327

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،مشله بً ابزاہيه ،اباٌ ،یحٌی  ،ابوسلنہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َ

اٌ ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
اٌ ي َُؼل ِّی ثَ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ت َویُوت ٔزُ ب ٔ َز ِٕ ٌَ ٛة ث ُ َّه ي َُؼل ِّی َٗا َل ُم ِشل ٔ ْه
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة ک َ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الل ِي ٔل ث َ ََل َث ًَ ِ َ
ُ َّ
َ َ
َف ََ ٍَ ٛوي َُؼل ِّی بَی ِ َن ََذَا ٌٔ ا ِل َٔ ِحز ٔ َو ِاْل ٔ َٗا َمةٔ َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
َب ٌِ َس ا ِلو ٔ ِتز ٔث َّه اا َٔ َ٘ا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو َٗاً ْٔس َٓإٔذَا َ َرا َز َ ٌِ یَزِ ََ َٗ ٍَ ٛاو َ َ
ومیس نب اامسلیع ،ملسم نب اربامیہ ،اابؿ ،ییحی ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس رات وک ریتہ رںیتعک زپےتھ ےھت ےلہپ آھٹ رںیتعک زپےتھ افر اکی رتعک فرت یک زپےتھ افر فرت ےک دعب دف رںیتعک ھٹیب رک
زپےتھبجروکعاکارادہرکےتوتڑھکےوہاجےترھپروکعرکےتافررجفیکاذاؿفااقتمےکچیبںیمدفرںیتعکزپےتھ
رافی  :ومیسنبالیعمس،ملسمنباربامیہ،اابؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1328

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،سٌيس بً ابوسٌيس ،ابوسلنہ ،حرضت ابوسلنہ بً ًبسالزحنً

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ََى َّ ُط ََ ِخب َ َر ُظ ََى َّ ُط َسأ َ َل ًَائٔظَ َة

اٌ َر ُسو ُل
اٌ َٓ َ٘ال َِت َما ک َ َ
ٕ کَاى َ ِت َػ ََلةُ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َر َم َـ َ
َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة ي َُؼل ِّی ََ ِر َب ٌّا ٓ َََل َا ِشأ َ ِل ًَ ًِ ُح ِشئضًَّٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَزٔی ُس فٔی َر َم َـ َ
اٌ َو ََل فٔی َُی ِرٔظ ٔ ًَل َی إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ

َوكُولٔضًَّٔ ث ُ َّه ي َُؼل ِّی ََ ِر َب ٌّا ٓ َََل َا ِشأ َ ِل ًَ ًِ حُ ِشئضًَّٔ َوكُولٔضًَّٔ ث ُ َّه ي َُؼل ِّی ثَ ََلثّا َٗال َِت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل
اہللٔ ََ َت َي ُاو َٗ ِب َل ََ ٌِ تُوت َٔز َٗا َل یَا ًَائٔظَ ُة إ ٔ ٌَّ ًَ ِيى َ َّی َت َيا َما ٌٔ َو ََل یَ َي ُاو َٗ ِل ٔيی
یبنعق ،امکل ،دیعس نب اوبدیعس ،اوبہملس ،رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن زفہج روسؽ رضحت اعہشئ
ریض اہلل اہنع ےس وپاھچہکروسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس امہ راضمؿ ںیم امنز دجہتسکرطح زپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن رفامایآپ
راضمؿ ای ریغ راضمؿ ںیم آھٹ رتعک ےس زایدہ ںیہن زپےتھ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر رتعک زپےتھ وخب ایھچ رطح
افر وخب یبمل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر رتعک افر زپےتھ وخب ایھچ رطح افر وخب یبمل رھپ نیت رتعک زپےتھ
ےھترضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
فرتےسےلہپوساجےتںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیآںیھکنوسیتںیہدؽںیہنوسات
رافی  :یبنعق،امکل،دیعسنباوبدیعس،اوبہملس،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1329

راوی  :حٔؽ بً ًنز ہناوٗ ،تازہ ،زرارہ بً اوفی ،سٌس بً ہظاو ،حرضت سٌس بً ہظاو رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو َح َّسث َ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ ََ ِوفَی ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َٗا َل كَ َّل ِ٘ ُت ا ِم َزََت ٔی َٓأ َ َت ِي ُت
اٌ لٔی ب ٔ َضا َٓأ َ ِطتَر َٔی بٔطٔ ِّ
اب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الش ََل َح َوََُِزُو َٓ َل٘ ٔ ُ
يت َن َ ّفا ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ
ا ِل َنسٔی َي َة ْٔلَبٔي ٍَ ًَ َ٘ ّارا ک َ َ

اٌ َلِ ُٜه فٔی َر ُسو ٔل اہللٔ
ف ٔم َّيا ٔس َّت ْة ََ ٌِ َئ ٌَِلُوا ذَل ٔ َ
ک َٓ َي َضاص ُِه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َل َل َ٘ ِس ک َ َ
َٓ َ٘الُوا َٗ ِس ََ َرا َز َن َ ْ

ض بٔو ٔ ِتز ٔ َر ُسو ٔل
َ ُ ِس َو ْة َح َش َي ْة َٓأ َ َت ِي ُت ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
ض ٓ ََشأ َ ِل ُت ُط ًَ ًِ و ٔ ِتز ٔال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ََ ُز ُّل َ
ک ًَل َی ََ ًِل َٔه ال َّيا ٔ
َ
ٔيه بِ ًَ ََ ِٓلَحَ َٓأبََی َٓ َي َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ ِ ٔ
اط ِستُ ُط َٓاى ِ َلل ََٙ
ت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٓأ َت ِيت َُضا ٓ ِ
َاستَت ِ َب ٌِ ُت َحَ ٜ

ک َٗا َل َس ٌِ ُس بِ ًُ صٔظَ او ٕ َٗال َِت صٔظَ ُاو
َاس َتأ ِ َذىَّا ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ال َِت َم ًِ َص َذا َٗا َل َحٜٔي ُه بِ ًُ ََ ِٓلَحَ َٗال َِت َو َم ًِ َم ٌَ َ
َمعٔی ٓ ِ
اٌ ًَا ٔم ْز َٗا َل ُٗ ِل ُت َیا َُوَّ ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن َح ِّسث ٔيىٔی ًَ ًِ ُخ ُل ٔٙ
بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ َّال ٔذی ُٗتٔ َل یَ ِو َو َ ُ ُح ٕس َٗا َل ُٗل ُِت َن ٌَ ِه َٗال َِت ن ٌِٔ َه ا ِل َنزِ ُئ ک َ َ

َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت ََل َِش َت َا ِ ُ
آٌ
رق َ
آٌ َٓإ ٔ ٌَّ ُخلُ ََ ٙر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
رق َ
اٌ ا ِل ُ ِ
رقَ ا ِل ُ ِ
َ
َّ
الش َورة ٔ
رقَ ُ یَا ََ ُّی َضا ا ِل ُنزَّ ِّم ُ
ل َٗا َل ُٗل ُِت بَل َی َٗال َِت َٓإ ٔ ٌَّ ََ َّو َل َص ٔذظ ٔ ُّ
َٗا َل ُٗل ُِت َح ِّسث ٔيىٔی ًَ ًِ ٗ ٔ َياو ٔ الل ِي ٔل َٗال َِت ََل َِش َت َا ِ َ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َحًَّی اى ِ َت َٔ َد ِت ََٗ َِسا ُم ُض ِه َو ُحب ٔ َص َخات َٔنت َُضا فٔی َّ
ْش
الش َنا ٔ
ىَزَل َِت َٓ َ٘ َاو ََ ِػ َح ُ
ئ اثِى َِی ًَ َ َ
آخ َصا ٓ ََؼ َار ٗ ٔ َي ُاو َّ
يـ ٕة َٗا َل ُٗل ُِت َح ِّسث ٔيىٔی ًَ ًِ و ٔ ِتز ٔال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الل ِي ٔل َت َل ُّو ًّا َب ٌِ َس َ َٔف َ
َط ِض ّزا ث ُ َّه ىَزَ َل ٔ ُ
الثا ٔم َي ٔة ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو َٓ ُي َؼل ِّی َر ِّ ٌٛة َ ُ ِخی ََل یَ ِحل ٔ ُص إ ٔ ََّل فٔی َّ
ت ََل یَ ِحل ٔ ُص إ ٔ ََّل فٔی َّ
اٌ یُوتٔزُ ب ٔ َث َنا ٌٔ َر ٌََ ٛا ٕ
الثا ٔم َي ٔة
َٗال َِت ک َ َ
َ َ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة َیا بُى َ َّی َٓ َل َّنا ََ َسًَّ َوََ َخ َذ
َوال َّتاس ٌَٔةٔ َو ََل ي َُش ِّل ُه إ ٔ ََّل فٔی ال َّتاس ٌَٔةٔ ث ُ َّه ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص َٓتٔل َ
ِک إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
َّ
الل ِح َه ََ ِو َت َز بٔ َش ِب ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
الشابٔ ٌَ ٔة َول َِه ي َُش ِّل ِه إ ٔ ََّل فٔی َّ
الشاز ٔ َس ٔة َو َّ
ت ل َِه َی ِحل ٔ ِص إ ٔ ََّل فٔی َّ
الشابٔ ٌَ ٔة ث ُ َّه ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو
ت یَا بُى َ َّی َول َِه َي ُ٘ ِه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َل ّة یُتٔن َضا إلٔ َی الؼَّ َباحٔ َول َِه َي ِرقَِ
ِک ه ٔ َی أ ِش ٍُ َر ٌََ ٛا ٕ
َجال ٔ ْص َٓتٔل َ
َ
ُّ

اٌ إٔذَا َُ َلب َ ِت ُط ًَ ِي َيا ُظ ٔم ًِ
اٌ إٔذَا َػلَّی َػ ََل ّة َزا َو َو ًَل َِي َضا َوک َ َ
اٌ َوک َ َ
آٌ فٔی ل َِي َل ٕة َٗ ُّم َول َِه َي ُؼ ِه َط ِض ّزا یُت ُّٔن ُط َُی ِ َر َر َم َـ َ
رق َ
ا ِل ُ ِ
َّ
ض َٓ َح َّسث ِ ُت ُط َٓ َ٘ا َل َص َذا َواہللٔ ص َُو ا ِل َحس ُ
ٔیث َول َِو ُِ ٛي ُت
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة َٗا َل َٓأ َ َت ِي ُت ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
الل ِي ٔل ب ٔ َي ِوو ٕ َػلَّی ٔم ًِ ال َّي َضارٔ ث ٔ ِيً َ ِی ًَ ِ َ
ک
ک ََل تُک َ ِّل ُن َضا َما َح َّسث ِ ُت َ
َُک َ ِّل ُن َضا َْلَ َت ِيت َُضا َحًَّی َ ُ َطآ َٔض َضا بٔطٔ ُمظَ آ ََض ّة َٗا َل ُٗل ُِت ل َِو ًَل ٔ ِن ُت ََى َّ َ
صفحنبرمعامہؾ،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتدعسنباشہؾریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکںیمےناینپویبیوک

الطؼدیرھپںیماینپزنیم ےنچیبےکےیلوجہکدمہنیںیم یھترصبہےسدمہنی آایاتہک ںیماس ےکذرہعیایھتہررخدیوکسںافراہجد
ںیم رشتک رکفںسپ د ااحصب روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت ریمیالماقت وہیئ افر اوھنں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک اکی
رمہبت مہھچارفاد ےن یھبااسی یہرک ےناکارادہایک اھت نکیل ینبیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنںیمہااسیرکےن ےسعنم رفام دای(ینعی اہجد
ںیم رشتک یک رغض ےس اینپ ویبویں وک الطؼ ددیی یھتاتہک فہ اؿ یک رطػ ےس ےب رکف وہ رک وپری وسکییئ ےس اہجد ںیم رشکی
ت
وہں) افر رفامای ہک مھارے ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطہقی اکر ںیم رتہبنی ومنہن لمع ےہ رھپ ںیم دبعاہلل نب
ابعسریضاہللاعتیلاہنعےکاپسآایافراؿےسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفرتاکوپاھچ اوھنںےناہکہکںیممتوکاسیتسہاک

ہتپداتی وہں وج روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکفرت ےس وپریرطحفافق ےہ ذہلا وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اج
(ویک ہکنفیہبسےسزایدہفافقاحؽںیہ)سپںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےکاپساجےنےکےیلایتروہایگافرمیکحنب
احلف ےس اہک ہک مت یھب ریمے اسھت ولچ اوھنں ےن ااکنر ایک نکیل ںیم ےن اوکن ےنلچ ےک ےیل مسق دی وت فہ ریمے اسھت ےئگ رھپ مہ
دفونں رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیلہنع ےکرھگ  ےچنہ افر اؿ ےس ادنرآےن یک ااجزت اچیہ اوھنں ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ اہکمیکح
نباحلف رھپاوھنںےناہکوپاھچریتےاسھتدفرساوکؿےہ؟اہکدعسنباشہؾ رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنوپاھچ،ایکاس
اعرماکاٹیباشہؾوجگنجادحںیمدیہشوہےئےھت؟ںیمےناہک،ز ،اوھنںےناہکہکاعرمایکیہوخبآدیمےھت ںیمےنرعضایک،
اؾ الموونینم ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک االخؼ ےک قلعتم ایبؿ رفامی ،اوھنں ےن رفامای ،ایک وت ےن رقآؿ ںیہن
زپاھ؟ویکہکنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاالخؼرقآؿےکاطمقب ےھت،ںیمےن رعضایک،آپیلصاہللہیلع فآہلفملسیکامنز
دجہتاکاحؽایبؿرفامیوپاھچ،ایکوتےنوسرہشملمںیہن زپیھ؟ںیمےناہکویکںںیہنرضفرزپیھےہ رفامایبجاسوصرت یک
ادتبایئ آایت انزؽ وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب رات وک امنز ےک ےیل ڑھکے
وہےنےگلاہیںکتہک(دریدریکتڑھکےرےنہیکانبرپ)اؿےکاپؤںںیمفرؾآایگ افراسوسرةیکآرخیآںیتیابرہےنیہمکت
آامسؿ رپ ریک رںیہ رھپ اس یک آرخی آںیتی انزؽ وہںیئ وترات ںیم دجہت زپانھ رفض ہن راہ ہکلب لفن وہ ایگ اس ےک دعب ںیم ےن
کع
رعضایکہکھجمےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفرتاکاحؽایبؿرفامیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتیکآھٹر بئنزپےتھ
ےھتافرآوھٹںیرتعکےکدعبےھٹیبےھتدرایمؿںیمہنےھٹیبےھتدرایمؿںیمہنےتھٹیبےھت،رھپڑھکےوہےتافراکیرتعکشمدی
زپےتھافررصػآوھٹںیافرونںیرتعکےکدعبےتھٹیبافرالسؾہنریھپےترگمونںی رتعکےکدعب اسےکدعبدفرںیتعکھٹیبرک
زپےتھاسرطحلک ایگرہرںیتعکوہیتںیھت اےےٹیب رھپبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفیعضوہےئگافر مسجاھبریوہایگوت
آپیلص اہللہیلعفآہلفملسفرتیکاسترںیتعکزپےنھےگلیٹھچرتعکےکدعبےتھٹیبچیبںیمہنےتھٹیبرھپاسوتںیرتعکےکدعبےتھٹیب
افرالسؾہنریھپےترگماسوتںیرتعکےکدعبرھپدفرںیتعکھٹیبرکزپےتھلکالمرکونرںیتعکوہںیئاےےٹیبافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس یسکراتوکوپریرات حبصکت ںیہنڑھکےوہےئ افر ہنیہ ع یھآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناکیرات ںیمرقآؿ
متخ ایک افر ہن یہ یسک ےنیہم ںیم وپرے ےنیہم ےک رفزے رےھک وساےئ امہ راضمؿ ےک افر بجآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس یسک امنز وک
رشفعرکےتوتہشیمہاسوکزپاھرکےتافرارگیسکدؿراتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدنیناغبلوہیتوتدؿںیمابرہرںیتعک
زپےتھ (دعس نب اشہؾ ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ہی دحثی نس رک) ںیم انب ابعس ےک اپس آای افر اؿ ےس ہی
دحثی ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک دخبا ہی ایسی دحثی ےہ ہک ارگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ریمی وبؽ اچؽ وہیت وت ںیم ایہن یک
ت
زابؿےسہیدحثینساتیلںیمےناہکارگےھجمہیولعمؾوہاتہک مھاریاؿےسابتتیچںیہنوہیتوتںیممتےسہیدحثیایبؿہن

رکات
رافی  :صفحنبرمعامہؾ،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتدعسنباشہؾریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1330

راوی  :محنس بً بظار ،یحٌی بً سٌيسٗ ،تازہ ،سٌيس بً رعوبہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ُي َؼل ِّی ثَ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ت ََل
َّ
َّ
َک اہللَ ًَزَّ َو َج َّل ث ُ َّه َی ِسًُو ث ُ َّه ي َُش ِّل ُه َا ِشل ٔ ّامی ي ُِشنٔ ٌُ َيا ث ُ َّه ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو
َی ِحل ٔ ُص ٓ ٔيضًَّٔ إَٔل ً ٔ ِي َس الثا ٔم َي ٔة ٓ ََي ِحل ٔ ُص َٓ َي ِذ ُ ُ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة َیا بُى َ َّی َٓ َل َّنا ََ َسًَّ َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َجال ٔ ْص َب ٌِ َس َما ي َُش ِّل ُه ث ُ َّه ي َُؼل ِّی َر ِّ ٌَ ٛة َٓتٔ ِل َ
ک إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
َوََ َخ َذ َّ
الل ِح َه ََ ِو َت َز بٔ َش ِب ٍٕ َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص َب ٌِ َس َما ي َُش ِّل ُه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ إلٔ َی ُمظَ آ ََض ّة

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اتقدہ،دیعسنبرعفہبریضاہللہنعےندنسباتقدہاسہقبدحثییکرطحرفاتیایکےہرگماسرفاتیںیم
دیعس ےن ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آھٹ رںیتعک زپےتھ ےھت افر اس ںیم درایمؿ ںیم ںیہن ےتھٹیب ےھت
وساےئآوھٹںیرتعکےکسپبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدعقہںیمےتھٹیبوتاہللاکذرکرکےتافراسےسداعامےتگنافررھپایسی
آفاز ےسالسؾ ریھپےت وج ںیمہ انسیئ دیتی رھپ السؾ ریھپےن ےک دعب اکی رتعک زپےتھ ےھت اے ےٹیباسرطح آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکایگرہرںیتعکوہیتںیھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرمعزایدہوہیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکمسجاھبری
وہ ایگ وت است رتعک ےک ذرہعی اطؼ رکےن ےگل افر السؾ ریھپےن ےک دعب دف رتعک ھٹیب رک زپےنھ ےگل (رافی ےن دحثی آرخ کت
ایبؿیک)
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اتقدہ،دیعسنبرعفہبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1331

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،سٌيس

يس ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ي َُش ِّل ُه َا ِشل ٔ ّامی ي ُِشنٔ ٌُ َيا ََ ٛنا َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا َس ٌٔ ْ
َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،دیعس ےس ،ییحی نب دیعس یک رطح وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ہلمج ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
السؾںیمہانسیئداتیاھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1332

راوی  :محنس بً بظار ،ابً ابی ًسی ،سٌيس ،سٌيس سے

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ابِ ًُ َب َّظا ٕر ب ٔ َي ِحو ٔ َحسٔیثٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس

إ ٔ ََّل ََى َّ ُط َٗا َل َوي َُش ِّل ُه َا ِشل ٔ َين ّة ي ُِشنٔ ٌُ َيا

دمحمنباشبر،انبایب ددی،دیعس،دیعسےسایسرطحوقنمؽےہ انباشبرےنیھبییحینبدیعسیکرطحدحثیلقنیکنکیلہیزادئ
ےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرطحالسؾریھپےتےھتوجںیمہانسیئداتیاھت
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبددی،دیعس،دیعسےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1333

راوی ً :لی بً حشین ،ابً ابی ًسی ،بہز بً حٜيه ،زرارہ بً اوفی ،حرضت زرارہ بً او فی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ حُ َشی ِ ٕن ِّ
ِم َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ بَ ِضز ٔبِ ًٔ َحٕٔ ٜيه َح َّسث َ َيا ز َُر َارةُ بِ ًُ ََ ِوفَی ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
الس ِر َص ٔ ُّ

ٖ َّ
ًَ ِي َضا ُسئٔل َِت ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َج ِو ٔ
اٌ ي َُؼل ِّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ فٔی َج َنا ًَ ٕة ث ُ َّه یَ ِز ٔج ٍُ
الل ِي ٔل َٓ َ٘ال َِت ک َ َ
إلٔ َی ََصِلٔطٔ َٓی َ ِر َِ ََ ٍُ ٛربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت ث ُ َّه َیأِؤی إلٔ َی َٔ
ور ُظ ُم َِ ًّلی ً ٔ ِي َس َرَ ِ ٔسطٔ َو ٔس َوا ُُ ٛط َم ِو ُؿو َْ َحًَّی یَ ِب ٌَ َث ُط اہللُ
َفا ٔططٔ َویَ َي ُاو َوكَ ُض ُ

َسا ًَ َت ُط َّالًٔی َی ِب ٌَ ُث ُط ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َٓ َي َت َش َّو ُک َوي ُِشب ٔ ُّ ا ِل ُو ُؿو َئ ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو إلٔ َی ُم َؼ ََّل ُظ َٓ ُي َؼل ِّی ثَ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
رقَ ُ ٓ ٔيضًَّٔ بٔأ ُ ِّو
ت َي ِ َ
َّ
َّ
رقَ ُفٔی ال َّتاس ٌَٔةٔ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َو ُس َورة ٕ ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
رقآ ٌٔ َو َما َطا َئ اہللُ َوَلَ َي ِ٘ ٌُ ُس فٔی َط ِي ٕئ ٔم ِي َضا َحًی َي ِ٘ ٌُ َس فٔی الثا ٔم َي ٔة َوَلَ ي َُش ِّل ُه َو َي ِ َ
ٔیس ّة یَکَازُ یُوٗ ٔ ُى ََصِ َل ا ِلب َ ِيتٔ
ث ُ َّه َي ِ٘ ٌُ ُس ٓ ََي ِسًُو ب ٔ َنا َطا َئ اہللُ ََ ٌِ یَ ِسًُ َو ُظ َو َي ِشأ َ َل ُط َویَ ِزُ ََب إٔل َِيطٔ َوي َُش ِّل ُه َا ِشل ٔ َين ّة َواح َٔس ّة َطس َ
ٔمً ٔط َّسة ٔ َاشلٔينٔطٔ ث ُ َّه َي ِرقَ ُ وصُو َٗاً ْٔس بٔأ ُ
اب َو َی ِز ََ ٍُ ٛوصُو َٗاً ْٔس ث ُ َّه َي ِرقَ ُ َّ
ِّ
ِ
الثاى ٔ َي َة َٓی َ ِر ََ ٍُ ٛو َي ِش ُح ُس َوص َُو َٗاً ْٔس ث ُ َّه
ت
ٜ
ٔ
ل
ا
و
َ
ٔ
ِ
ِ
َ
َ َ َ
َ
ک َػ ََلةُ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َحًَّی بَ َّس ٌَ َٓ َي َّ٘ َؽ
َی ِسًُو َما َطا َئ اہللُ ََ ٌِ َی ِسًُ َو ث ُ َّه ي َُش ِّل ُه َو َی ِي َ ٔ
ْص ُٖ َٓل َِه َتزَ ِل ت ٔ ِل َ
ٔم ًِ ال ِّت ِش ٍٔ ث ٔ ِي َتی ِ ٔن َٓ َح ٌَل ََضا إلٔ َی ِّ
الش ِّت َو َّ
ک َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الش ِب ٍٔ َو َر ٌَِ ٛت َِيطٔ َوص َُو َٗاً ْٔس َحًَّی ُٗب ٔ َف ًَل َی ذَل ٔ َ
یلعنبنیسح،انب ایب ددی،زہبنبمیکح،زرارہنب افیف ،رضحتزرارہنب افیفریض اہللہنعےسرفاتیےہہک یسک ےنرضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز اک احؽدرایتف ایک اوھنں ےن رفامای ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساشعء یکامنزامجتعےس زپےتھ ےھترھپرھگآرکاچررںیتعکزپےتھےھتاسےک دعباےنپرتسبرپاجرکوساجےت ےھتافرفوض اک
اپینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرساہےنڈ اکراتہاھتافروسماکیھبریھریتہیھتاہیںکتہکراتںیمسجفتقاہللاچاتہ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااھٹ داتی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رکےت افر ایھچ رطح فوض رکےت رھپ امنز زپےنھ یک
ہگجرپآےتافرآھٹرںیتعک زپےتھافررہرتعکںیم وسرةافہحتافراکی وسرتوجاہللوکوظنمروہیتزپےتھافریسک رتعکےکدعب
ہن ےتھٹیب بجآوھٹںی رتعک زپھ ےتکچ وت ےتھٹیب نکیل السؾ ہن ریھپےت ہکلب ونںی رتعک ےکےیل ےتھٹیب افر داع رکےتاہجں کت اہلل اچاتہ
افر اس ےس وساؽ رکےت افر اسیک رطػ وتمہج وہےت رھپ اکیالسؾ زفر ےس ریھپےت اینتآفاز ےس ہک رقبی وہات ہکرھگ فاےل
اجگاںیھٹرھپےھٹیبےھٹیبوسرہافہحتزپےتھافرےھٹیبےھٹیبروکعرکےترھپدفرسیرتعکیھبےھٹیبےھٹیبیہروکعفوجسدرکےترھپداع
امےتگن بجکت اہلل اچاتہ رھپ السؾ ریھپےت افر امنز ےس افرغ وہ اجےت آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ہشیمہ ایس رطح امنز زپےتھ رےہ
بج آرخ ایحت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مسج اھبری وہ ایگ ون راعکت ںیم ےس دف رںیتعک مک رک دںی افر ھچ است رںیتعک
ڑھکےوہرکافردفھٹیبرکزپےنھےگلافررھپایسرطہقیرپزپےتھرےہ اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئگ
رافی  :یلعنبنیسح،انبایبددی،زہبنبمیکح،زرارہنبافیف،رضحتزرارہنبافیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1334

راوی  :ہاروٌ بً ًبساہلل ،یز یس بً ہاروٌ ےن بہز بً حٜيه

َک َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث بٔإ ٔ ِس َياز ٔظ ٔ َٗا َل ي َُؼل ِّی
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ار َ
وٌ ََ ِخب َ َرىَا بَ ِضز ُ بِ ًُ َحٕٔ ٜيه ٓ ََذ َ َ
ٔیث َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓ ُي َؼل ِّی ثَ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
َک اْلِ َ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ا ٚا ِل َحس َ
ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه َیأِؤی إلٔ َی َٔ
ت َو َس َ
ت ي َُشوِّی بَ ِي َي ُضًَّ
َفا ٔططٔ ل َِه َی ِذ ُ ِ
فٔی ا ِل ٔرقائَةٔ َوالز ُٛو َٔ َوالش ُحوز ٔ َو ََل یَ ِحل ٔ ُص فٔی َط ِي ٕئ ٔم ِي ُضًَّ إ ٔ ََّل فٔی َّ
اٌ یَ ِحل ٔ ُص ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو َو ََل ي َُش ِّل ُه ٓ ٔيطٔ َٓ ُي َؼل ِّی
الثا ٔم َيةٔ َٓإٔىَّطُ ک َ َ
ُّ
ُّ
َ
َر ِّ ٌَ ٛة یُوتٔزُ ب ٔ َضا ث ُ َّه ُي َش ِّل ُه َا ِشل ٔ َين ّة یَ ِز َٓ ٍُ ب ٔ َضا َػ ِو َت ُط َحًَّی یُوٗٔوَ َيا ث ُ َّه َس َ
اَ ٚم ٌِ َيا ُظ
اہرفؿنبدبعاہلل،سیدینباہرفؿےنزہبنبمیکحےسایسدنسےکاسھترفاتیایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساشعءیکامنز
زپےتھرھپاےنپرتسبرپآےت،اسرفاتیںیماشعءےک دعباچررتعکزپےنھاکذرکںیہنےہ ہکلبہیےہہک،آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسآھٹرںیتعکزپےتھ افراسںیمرقات،روکع افردجسہرباربرکےتافررصػآوھٹںی رتعکےکدعبےتھٹیبرھپالسؾریھپے
ریغب ڑھکے وہ اجےت اس ےک دعب اکی رتعک زپھ رک اؿ وک اطؼ رکےت افر دنلب آفاز ےس السؾ ریھپےت سج ےس امہری آھکن لھک
اجیت
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،سیدینباہرفؿےنزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1335

راوی ً :نز بً ًثناٌ مزواٌ ،ابً مٌاویہ ،بہز ،زرارہ بً اوفی ،حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی سے

اٌ َح َّسث َ َيا َم ِز َوا ٌُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ بَ ِضز ٕ َح َّسثَ َيا ز َُر َارةُ بِ ًُ ََ ِوف َی ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َ ُ ِّو ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن ََى َّ َضا
َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ًُ ِث َن َ

ض ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه یَ ِز ٔج ٍُ إلٔ َی ََصِلٔطٔ َٓ ُي َؼل ِّی ََ ِر َب ٌّا
ُسئٔل َِت ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت ک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی بٔال َّيا ٔ
َفا ٔططٔ ث ُ َّه َسا َ ٚا ِل َحس َ
ث ُ َّه َیأِؤی إلٔ َی َٔ
َک فٔی
َک ي َُشوِّی بَ ِي َي ُضًَّ فٔی ا ِل َٔ
الز ُٛو َٔ َو ُّ
الش ُحوز ٔ َول َِه َی ِذ ُ ِ
ٔیث ب ٔ ُلولٔطٔ َول َِه َی ِذ ُ ِ
رقائ َ ٔة َو ُّ
ال َّت ِشل ٔ ٔيه َحًَّی یُوٗٔوَ َيا
رمع نب امثعؿ رمفاؿ ،انب اعمفہی ،زہب ،زرارہ نب افیف ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہہک اؿ ےس وساؽ ایکایگ روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم وت رفامای ،ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک اشعء یک امنز زپاھےن ےک دعب رھگ
رشتفیالےت افراچررتعکزپےتھاسےکدعباےنپ رتسب رپرشتفیےلاجےت،ابیقرفاتیصحاسقب ےہاہتبل اسںیمہی ہلمج
ےہہک،السؾاینتزفرےسریھپےتہکامہریآھکنلھکاجیت

رافی  :رمعنبامثعؿرمفاؿ،انباعمفہی،زہب،زرارہنبافیف،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1336

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ابً سلنہ ،بہز بً حٜيه ،زرارہ ،سٌس بً ہظاو ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َي ٌِىٔی ابِ ًَ َس َل َن َة ًَ ًِ بَ ِضز ٔبِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ ََ ِوفَی ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ص ٔظَ او ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َول َِي َص فٔی َت َناو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِه
ومیسنباامسلیع،امحد،انبہملس،زہبنبمیکح،زرارہ،دعسنباشہؾےنرضحتاعہشئریض اہللاعتیلےسایسرطحرفاتیایکےہ
نکیلامحدنبہملسیکرفاتیدفرسفںیکرفاتیےکرباربںیہن
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،انبہملس،زہبنبمیکح،زرارہ،دعسنباشہؾےنرضحتاعہشئریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1337

راوی  :موسی ،حناز ابً سلنہ ،محنس بً ًنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی

وسی َي ٌِىٔی ابِ ًَ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اٌ ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة یُوتٔزُ بٔت ِٔش ٍٕ ََ ِو ََ ٛنا
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الل ِي ٔل ثَ ََل َث ًَ ِ َ
َٗال َِت َوي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص َو َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔبَی ِ َن اْلِ َذَا ٌٔ َو ِاْل ٔ َٗا َمةٔ

ومیس ،امحد انب ہملس ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رات وک ریتہ
رںیتعک زپےتھ ےھت ون رںیتعک فرت یک (ای ھچک ااسی یہ اہک) افر دف رںیتعک ھٹیب رک زپےتھ افر دف رںیتعک رجف یک تنس زپےتھ اذاؿ افر
ااقتمےکدرایمؿ
رافی  :ومیس،امحدانبہملس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1338

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،محنس بً ًنزو ،محنس بً ابزاہيهً ،ل٘نہ بً وٗاؾ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل اٌالی

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا ُم َ

ت ث ُ َّه ََ ِو َت َز بٔ َش ِب ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
اٌ یُوتٔزُ بٔت ِٔش ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َو َر ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو
َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َجال ٔ ْص َب ٌِ َس ا ِلو ٔ ِتز ٔ َي ِ ُ
َ َ
َف َ ٍَ ٛث ُ َّه َس َح َس َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی ا ِل َحسٔی َثی ِ ٔن َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َ
رقَ ٓ ٔيض ٔ َنا َٓإٔذَا َ َرا َز َ ٌِ یَ ِز ََ َٗ ٍَ ٛاو َ َ
َک َم ٌِ َيا ُظ
ٕک َ َ
ا ِل َوا ٔس ٔل ُّی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ٔم ِث َل ُط َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٗا َل ًَ ِل َ٘ َن ُة بِ ًُ َو َّٗاؾٕ َیا َ ُ َّم َتا ُظ َِ ٛي َ
اٌ ي َُؼل ِّی الز ََِّ ٌَ ٛتی ِ ٔن ٓ ََذ َ َ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب رمعف ،دمحم نب اربامیہ ،ہمقلع نب فاقص ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسفرتیکونرںیتعکزپےتھےھترھپ(بجفیعضوہےئگوت)استرںیتعکزپےنھےگلافررںیتعکفرتےکدعبزپےتھ
سج ںیم ھٹیب رک رقات رکےت افر رھپ روکع رکےت افر دجسہ رکےت اامؾ اوبداؤد ےن اہک ہک اؿ دفونں رفاوتیں وک اخدل نب دبعاہلل
فایطسےنلقنایکےہسجںیمہیےہہکہمقلعنبفاقصےناہکاامںاجؿدفرںیتعکےسیکزپےتھےھت؟رھپایسےکمہ ینعرفاتی
ایبؿیک
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبرمعف،دمحمنباربامیہ،ہمقلعنبفاقص،رضحتاعہشئریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1339

راوی  :وہب بً ب٘يہ ،خالس ،ابً مثىیً ،بساَلًلی ،ہظاو ،حرضت سٌس بً ہظاو رضی اہلل ًيہ سے

َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ
صٔظَ او ٕ َٗا َل َٗ ٔس ِم ُت ا ِل َنسٔی َي َة ٓ ََس َخل ُِت ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓ ُ٘ل ُِت ََ ِخبٔرٔیىٔی ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت إ ٔ ٌَّ
اٌ َج ِو ُٖ َّ
ئ ث ُ َّه َیأِؤی إلٔ َی َٔ
الل ِي ٔل
ض َػ ََل َة ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
َفا ٔططٔ َٓ َي َي ُاو َٓإٔذَا ک َ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّی بٔال َّيا ٔ
َٗ َاو إلٔ َی َحا َجتٔطٔ َوإلٔ َی كَ ُضورٔظ ٔ َٓ َت َو َّؿأ َ ث ُ َّه َز َخ َل ا ِل َن ِشح ٔ َس ٓ ََؼلَّی ث َ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
رقائَةٔ
ت یُ َد َّي ُ
ل إلٔ َ َّی ََىَّطُ ي َُشوِّی بَ ِي َي ُضًَّ فٔی ا ِل ٔ َ

ُ
ُ
ُ
َفبَّ َنا َجا َئ ب ٔ ََل ْل َٓآذَى َ ُط بٔالؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّه
الز ُٛو َٔ َو ُّ
َو ُّ
الش ُحوز ٔ ث َّه یُوتٔزُ ب ٔ َز ِٕ ٌَ ٛة ث َّه ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُو َجال ٔ ْص ث َّه َي َـ ٍُ َج ِي َب ُط َ ُ
َّ
َک ِت ٔم ًِ َل ِحنٔطٔ َما َطا َئ
ُي ِِف ٔی َو ُربَّ َنا َط َُ ِٜٜت ََُِفَی ََ ِو ََل َحًَّی یُ ِؤذٔىَطُ بٔالؼَّ ََلة ٔ َٓکَاى َ ِت ت ٔ ِل َ
ک َػ ََلتُطُ َحًی ََ َسًَّ َل ُح َه ٓ ََذ َ َ
ا ٚا ِل َحس َ
اہللُ َو َس َ
ٔیث
فبہ نب ہیقب ،اخدل ،انب ینثم ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ںیم دمہنی ںیم آای وت
رضحتاعہشئریضاہللاہنعیک یتمںیماحرضوہاوتںیمےنرعضایکہکھجمےسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکراتیکامنزاک
احؽ ایبؿ ےئیجیک اوہن ں ےن رفامای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک اشعء یک امنز زپاھےت افر رھپ اےنپ رتسب رپ آرک وس رےتہ
درایمؿ بش دیبار وہےت وت ےلہپ اضقےئ احتج ےک ےیل اجےت افر اپین ےل رک فوض رکےت رھپ دجسم ںیم اج رک آھٹ رںیتعک زپےتھ
بس رںیتعک ،ایقؾ ،روکع وجسد ںیم ربارب وہںیت رھپ اکی رتعک فرت یک زپےتھ رھپ دف رںیتعک ھٹیب رک زپےتھ رھپ ٹیل اجےت اےکس
دعبالبؽریضاہللہنعآرکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزےکےیلایشہررکےتیہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزیھتبج
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرمعزایدہوہیئگافرمسجاھبریوہایگرھپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفہبوہاجےناکاحؽایبؿایک
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،انبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،رضحتدعسنباشہؾریضاہللہنعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1340

راوی  :محنس بً ًيسی ،ہظيه ،حؼین ،حبيب بً ابی ثابتً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

يب بِ ًٔ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ح و َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا ُح َؼی ِْن ًَ ًِ َحب ٔ ٔ

ض ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ حُ َؼی ِ ٕن ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
يب بِ ًٔ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّ
َّ
ًَبَّا ٕ َ
است َِي َ٘ َى َٓ َت َش َّو َک َو َت َو َّؿأ َ َوص َُو َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ فٔی َخل َِّٔ ٙ
الش َن َوا ٔ
ت
َفآ ُظ ِ
ض َىَّطُ َر َٗ َس ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ
َواْلِ َ ِر ٔ َّ
ُ
ْص َٖ َٓ َي َاو َحًَّی َنٔ ََذ
الز ُٛو ََ َو ُّ
ق َحًی َخ َت َه ُّ
الش َور َة ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ََكَا َل ٓ ٔيض ٔ َنا ا ِل٘ ٔ َي َاو َو ُّ
الش ُحو َز ث َّه ا ِن َ َ
ُ
ُ
ت بٔ ٔش ِّت َر ٌََ ٛا ٕ
ک ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
ئ ِاْل َیا ٔ
ت ث ُ َّه ََ ِو َت َز َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ ب ٔ َث ََل ٔث
رقَ ُ َص ُؤ ََل ٔ
ت ک ُ ُّل ذَل ٔ َ
ث ُ َّه ٓ ٌََ َل ذَل ٔ َ
ک َي ِش َتا ُک ث َّه یَ َت َو َّؿأ َو َي ِ َ
َر ٌَٛا ٕ َ
َِخ َد إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َو َٗا َل ابِ ًُ ً َٔيسی ث ُ َّه ََ ِو َت َز َٓأ َ َتا ُظ ب ٔ ََل ْل َٓآ َذى َ ُط ب ٔالؼَّ ََلة ٔ ح ٔی َن كَ َل ٍَ ا ِل َٔ ِحزُ ٓ ََؼلَّی
َ
ت َٓأ َتا ُظ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ ٓ َ َ
خ َد إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا َوص َُو َي ُ٘و ُل َّ
الل ُض َّه ا ِج ٌَ ِل فٔی َٗ ِل ٔيی ى ُّورا َوا ِج ٌَ ِل فٔی ل ٔ َشانٔی ى ُّورا َوا ِج ٌَ ِل فٔی َس ِنعٔی
َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔث ُ َّه َ َ

ْصی ى ُّورا َوا ِج ٌَ ِل َخ ِلف ٔی ى ُّورا َوََ َمامٔی ى ُّورا َوا ِج ٌَ ِل ٔم ًِ ٓ َِوقٔی ى ُّورا َو ٔم ًِ َت ِحًٔی ى ُ ّورا َّ
الل ُض َّه َوََ ًِو ِٔه لٔی ى ُّورا
ى ُّورا َوا ِج ٌَ ِل فٔی َب َ ٔ
دمحم نبیسیع ،میشہ،،نیص ،بیبح نب ایب اثتب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہللہنع ےسرفاتی ےہ ہک اکی
رمہبت فہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ وسےئ وت داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےگ افر وسماک رک ےک فوض یک افر ہی
آتیزپیھاؿیفقلخاومسل تفاالرضاخلوسرتےکمتخکت،اسےکدعبامنزےکےیلڑھکےوہےئافردفرںیتکزپ۔ںیسج
ںیم ایقؾ روکع افر وجسد ںیم وطؽ ایک رھپ آرک وس رےہ اہیں کت ہک رخاےٹ ےنیل ےگل رھپ ااسی یہ نیت ابر ایک افر ھچ رتعک فرت زپےھ
امثعؿ یک رفاتی ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فرت یک نیت رںیتعک زپ۔ںی رھپ ؤمذؿ البےن ےک ےیل آای وت آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسامنزےکفاےطسرشتفیےلےئگانبٰیسیعیکرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفرتزپےھالبؽآےئ
افر امنز ےک فاےطس االطع یک بج حبص اصدؼ وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک دف رںیتعک تنس زپ۔ںی رھپ امنز ےک ےیل
لل َّ
ش
ھ
ْ
َ
م
ع
ی
ل
ذ
ذ
ذ
َ
ِ
ِ
ِ
ق
ِ
ُ
رشتفیےلےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیداعزپھرےہےھتا َّما ْ عَلْ ِف ی ُیورا َفا ْ عَلْ ِفل َِسا ِِّ ُ ویرا َفا ْ عَلْ ِف ْ ِ ی ُیورا
لل َّ
ھ
ِ
َتخی
ْ
ُ
َ
ُ
ْع ِلیورا
َق ُیورا َفا ِْذعَلْ َخلْ ِفی ُیورا َف َأ َم ِي ُیورا َفا ِْذعَلْ ْ
َفا ِْذعَلْ ِف َِ َ ِ ر
نِم َ وقْ ِف ُیورا َفنِمْ ْ ِ ی ُیوراا ّم َف َأ ْ
رافی  :دمحمنبیسیع،میشہ،،نیص،بیبحنبایباثتب،امثعؿنبایبہبیش،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1341

راوی  :وہب بً ب٘يہ ،خالس بً حؼین ،خالس ےن حؼین

ک َٗا َل ََبُو َخال ٔ ٕس َّ
الس َاَلن ٔ ُّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َب٘ ٔ َّي َة ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ُح َؼی ِ ٕن ى َ ِح َو ُظ َٗا َل َوََ ًِو ِٔه لٔی ى ُّورا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذل ٔ َ
ض
ک َٗا َل فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َو َٗا َل َسل ََن ُة بِ ًُ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ََبٔی ر ِٔط ٔس َ
یً ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َحبٔيبٕ فٔی َص َذا َو ََ ٛذل ٔ َ
فبہ نب ہیقب ،اخ دل نب ،نیص ،اخدل ےن ،نیص ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ امس ا مظ یل ونرا اک ہلمج ےہ ،اامؾ اوبداؤد ےن اہک ہک
اوباخدلدالینےنوباہطسبیبحافرہملسنبلیحکےنوباہطسایبردشنیےنانبابعسےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :فبہنبہیقب،اخدلنب،نیص،اخدلےن،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1342

راوی  :محنس بً بظار ،ابوًاػه ،زہیر بً محنسَ ،شیک بً ًبساہلل بً ابی ىنزٓ ،ـل بً ًباض

َش ٔ
َکیِبٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه َح َّسثَ َيا ُزصَیِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َ ٔ
یک بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ىَنٔز ٕ ًَ ًِ ُ َ
ٕ ي َُؼل ِّی َٓ َ٘ َاو َٓ َت َو َّؿأ َ َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
ا ِلٔ َِـ ٔل بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ب ٔ ُّت ل َِي َل ّة ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ْٔلَىِو َُز َِ ٛي َ
است َِي َ٘ َى َٓ َت َو َّؿأ َ َو ِ ُ
رقََ ب ٔ َد ِن ٔص آ َیا ٕ
اٌ إ ٔ ٌَّ
ل ُر ُٛؤًطٔ َو ُر ُٛو ًُ ُط ٔم ِث ُ
ٗ ٔ َيا ُم ُط ٔم ِث ُ
ت ٔم ًِ آ ٔل ً ِٔن َز َ
ل ُس ُحوزٔظ ٔث ُ َّه ى َ َاو ث ُ َّه ِ
است َ َّن ث َّه َ َ
َّ
ٖ َّ
ْش َر ٌََ ٛا ٕ
فٔی َخل َِّٔ ٙ
الش َن َوا ٔ
ق َوا ِخت ََٔل ٔ
ت ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼلَّی
ت َواْلِ َ ِر ٔ
الل ِي ٔل َوال َّي َضارٔ َٓل َِه َیزَ ِل َئ ٌَِ ُ
ل َص َذا َحًی َػلَّی ًَ ِ َ
ک َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌِ َس َما َس ََ ٜت ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ
َس ِح َس ّة َواح َٔس ّة َٓأ َ ِو َت َز ب ٔ َضا َوىَا َزی ا ِل ُن َيازٔی ً ٔ ِي َس ذَل ٔ َ
َّ
الؼ ِبحَ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َخف َٔی ًَل َ َّی ٔم ًِ ابِ ًٔ َب َّظا ٕر َب ٌِ ُـ ُط
ٓ ََؼلَّی َس ِح َس َتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن ث ُ َّه َجل ََص َحًی َػلَّی ُّ
دمحمنباشبر،اوباعمص،زریہنبدمحم،رشکینبدبعاہللنبایبرمن،لضف نبابعسےسرفاتیےہہکںیماکیراتروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسراہاتہکدوھکیںہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجہتیکامنزسکرطحزپےتھںیہ؟سپآپیلصاہللہیلعفآہل
ذِس
مئ
فملس اےھٹفوضایک افر دف رںیتعکزپیھ ن ایقؾروکعےکربارب اھتافرروکع دجسہ ےکربارب،اسےکدعب آپ یلصاہللہیلعفآہل
ض َف ْ ِ َ
اخ ِ
فملسوسرےہرھپاجےگافرفوضایکافروسماکیکرھپوسرہآؽرمعاؿیکاپچنآںیتیزپیھ ِإ َّؿ ِف َخلْ ِقال َّسمَ َوو ِ
ػ
ات َف َْال ْر ِ
َ
الل ّب ِْل َفا َّلی َھا ِراخلرھپااسییہرکےترےہاہیںکتہکدسرںیتعکںیک رھپڑھکےوہےئافرفرتیکاکیرتعکزپیھبتیہؤمذؿ
ےن اذاؿ ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ڑھکے وہےئ بج ؤمذؿ اذاؿ دے اکچ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس دف رصتخم یس رںیتعک
زپھرکھٹیبرےہاسیکدعبحبصیکامنززپیھاوبداؤدےناہکہکانباشبریکدحثیاکضعبہصحھجمرپیفخمراہ
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،زریہنبدمحم،رشکینبدبعاہللنبایبرمن،لضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1343

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،محنس بً ٗيص ،حٜه بً ًتيبہ ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٗ ِي ٕص اْلِ َ َسس ُّٔی ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه بِ ًٔ ًُت َ ِي َب َة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ
ض َٗا َل ب ٔ ُّت ً ٔ ِي َس َخا َلًٔی َم ِي ُنوى َ َة َٓ َحا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌِ َس َما ََ ِم َسی َٓ َ٘ا َل ََ َػلَّی
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َاؿ َل َح ٍَ َحًَّی إٔذَا َم َضی ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َما َطا َئ اہللُ َٗ َاو َٓ َت َو َّؿأ َ ث ُ َّه َػلَّی َس ِب ٌّا ََ ِو َخ ِن ّشا ََ ِو َت َز بٔضًَّٔ ل َِه
ا ِل ُِ ََل ُو َٗالُوا َن ٌَ ِه ٓ ِ
آخصًَّٔ
ي َُش ِّل ِه إ ٔ ََّل فٔی ٔ ٔ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،دمحم نب سیق ،مکح نب ہبیتع ،دیعس نب ،ریب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات
ںیماینپاخہلومیمہنےکاپسراہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساشؾوکرھگںیمرشتفیالےئوتوپاھچہکایکزلےکےنامنززپھیل؟ رھگ
فاولںےناہکاہںزپھیلسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسٹیلےئگبجراتذگریینتجہک یاوکوظنمریھتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسڑھکےوہےئافرفوضایکرھپاستایاپچنرںیتعکاطؼرکےکزپ۔ںیافربسےکآرخںیمالسؾریھپا
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،دمحمنبسیق،مکحنبہبیتع،دیعسنب،ریب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1344

راوی  :ابً مثىی ،ابً ابی ًسی ،طٌبہ ،حٜه ،سٌس بً جبیر ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ض َٗا َل ب ٔ ُّت فٔی بَ ِيتٔ
ٔی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َخا َلًٔی َم ِي ُنوى َ َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل َحار ٔٔث ٓ ََؼلَّی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه َجا َئ ٓ ََؼلَّی ََ ِر َب ٌّا ث ُ َّه ى َ َاو ث ُ َّه َٗ َاو ي َُؼل ِّی
َٓ ُ٘ ِن ُت ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔ َٓأ َ َز َارنٔی َٓأ َ َٗا َمىٔی ًَ ًِ َینٔيئطٔ ٓ ََؼلَّی َخ ِن ّشا ث ُ َّه ى َ َاو َحًَّی َسنٔ ٌِ ُت َُ ٔل َيل ُط ََ ِو َخ ٔل َيل ُط ث ُ َّه َٗ َاو ٓ ََؼلَّی
خ َد ٓ ََؼلَّی ا ِل َِ َسا َة
َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َ َ
انب ینثم ،انب ایب ددی ،ہبعش ،مکح ،دعس نب ،ریب ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اینپ اخہل رضحت
ومیمہنےکرھگرات ںیمراہروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملساشعءیک امنز زپھ رکرھگآےئ رھپاچررںیتعک زپ۔ںیافروس رےہاےکس دعب
آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت ںیم یھبآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکابںیئ اجبن آڑھکا وہا آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنےھجمامھگرکاینپداینہرطػڑھکارکایلسپاسرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپچنرںیتعکزپ۔ںیرھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس وسےئگاہیںکتہک ںیمےنآپےکرخاوٹںیکآفازینسرھپ(اجےگ)افرڑھکےوہرک دفرںیتعکرجف
یکتنسزپ۔ںیاےکسدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہرشتفیالےئافرحبصیکامنززپاھیئ
رافی  :انبینثم،انبایبددی،ہبعش،مکح،دعسنب،ریب،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1345

راوی ٗ :تيبہً ،بسالٌزیز ،بً محنس ًبسالنحيس ،یحٌی بً ًباز ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنحٔي ٔس ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَبَّاز ٕ ًَ ًِ َس ٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ََٕ ٌَّ ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ ُط فٔی َص ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗا َل َٓ َ٘ َاو ٓ ََؼل َّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َحًَّی َػلَّی ث َ َنان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ت ث ُ َّه ََ ِو َت َز ب ٔ َد ِن ٕص َول َِه َی ِحل ٔ ِص بَ ِي َي ُضًَّ
ہبیتق،دبعازعلسی،نبدمحمدبعادیجمل،ییحینبابعد،دیعس نب ،ریب،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئدفدفرںیتعکرکےکآھٹرںیتعکزپ۔ںیرھپاپچنروتعکںےساطؼایکدرایمؿںیمہنےھٹیب
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسی،نبدمحمدبعادیجمل،ییحینبابعد،دیعسنب،ریب،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1346

راوی ً :بسالٌزیز ،بً یحٌی  ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙمحنس بً جٌف بً زبیر ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل
ًيہا

ف بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َ ٔ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة ب ٔ َز ٌَِ ٛت َِيطٔ َٗ ِب َل
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ثَ ََل َث ًَ ِ َ
ًَ ًِ ُ ِ
آخصًَّٔ
الؼ ِبحٔ ي َُؼل ِّی ٔس ًّتا َم ِثى َی َم ِثى َی َویُوتٔزُ ب ٔ َد ِن ٕص ََل َي ِ٘ ٌُ ُس بَ ِي َي ُضًَّ إ ٔ ََّل فٔی ٔ ٔ
ُّ

دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرفعجنبزریب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک وتنسں تیمس ریتہ رںیتعک زپےتھ ےھت ےلہپ ھچ رںیتعک دف دف رںیتعک رک ےک زپےتھ رھپ اپچن رںیتعک ھٹیب رک
اطؼرکےتافررصػآرخںیمےتھٹیبےھت
رافی  :دبعازعلسی،نبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دمحمنبرفعجنبزریب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1347

راوی ٗ :تيبہ ،ليث ،یزیس بً ابی حبيب ،رعاک بً مالک ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا سے

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ َیز ٔ َ َ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة ََى َّ َضا ََ ِخب َ َر ِت ُط ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
رعا ٔک بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ُ ِ
یس بِ ًٔ َبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ٔ َ
اٌ ي َُؼل ِّی ب ٔ َّ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة ب ٔ َز ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِل َٔ ِحز ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
الل ِي ٔل ث َ ََل َث ًَ ِ َ
ہبیتق،ثیل،سیدینبایببیبح،رعاکنبامکل،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
راتوکرجفیکوتنسںتیمسریتہرںیتعکزپےتھےھت
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینبایببیبح،رعاکنبامکل،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1348

راوی  :نْص بً ًلی ،جٌف ،بً مشاَفً ،بساہلل بً یزیس ،سٌيس بً ابی ایوب ،جٌف بً ربيٌہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل
ًيہا

ف بِ ًٔ
ف بِ ًُ ُم َش ٔاَفٕ ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َیز ٔ َ
وب ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
یس ا ِل ُن ِ ٔ
رق َئ ََ ِخب َ َرص َُنا ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی ََ ُّی َ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َو َج ٌِ َ ُ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رعا ٔک بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی ا ِل ٌٔظَ ا َئ ث ُ َّه َػلَّی ثَ َنان ٔ َی
َرب ٔ َ
يٌ َة ًَ ًِ ٔ َ

َر ٌََ ٛا ٕ
ف بِ ًُ ُم َش ٔاَفٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ َو َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َجال ٔ ّشا بَی ِ َن
ت َٗائ ّٔنا َو َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن بَی ِ َن اْلِ َذَاىَی ِ ٔن َول َِه یََ ًِ ُٜی َس ًُ ُض َنا َٗا َل َج ٌِ َ ُ
اْلِ َذَاىَی ِ ٔن َزا َز َجال ٔ ّشا
رصن نب یلع،رفعج ،نب اسمرف ،دبعاہلل نب سیدی،دیعس نب ایب اویب،رفعج نب رہعیب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےسرفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشعءیکامنززپیھرھپڑھکےوہرکآھٹرںیتعکزپ۔ںیافراذاؿفااقتمےکدرایمؿدفںیتنس
زپ۔ںیافراؿدفراعکتوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنع یھںیہنوھچڑا،رفعجنباسمرفیکرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرجفیکاذاؿفااقتمےکدرایمؿدفرںیتعکھٹیبرکزپ۔ںی
رافی  :رصننبیلع،رفعج،نباسمرف،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،رفعجنبرہعیب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1349

راوی  :احنس بً ػالح ،محنس بً سلنہ ،ابً وہب ،مٌاویہ بً ػالحً ،بساہلل بً ابی ٗيص ،حرضت ًبساہلل بً ابی ٗيص
رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی
اٌ یُوتٔزُ بٔأ َ ِربَ ٍٕ َوثَ ََل ٕث
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُوتٔزُ َٗال َِت ک َ َ
َٗ ِي ٕص َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ٌَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ب ٔ َِ ٜه ک َ َ
َ
َ
ْش َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َزا َز
َوس ٕٓٔت َوث َ ََل ٕث َوثَ َنا ٌٕ َوثَ ََل ٕث َو ًَ ِْشٕ َوثَ ََل ٕث َول َِه َی ًِ ُٜیُوتٔزُ بٔأ ِن َ٘ َؽ ٔم ًِ َس ِب ٍٕ َوَلَ بٔأ ِٛث َ َر ٔم ًِ ثَ ََل َث ًَ ِ َ
َک ََ ِح َن ُس َوس ٕٓٔت َوثَ ََل ٕث
ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َول َِه َی ًِ ُٜیُوتٔزُ ب ٔ َز َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗ ِب َل ا ِل َٔ ِحز ٔ ُٗل ُِت َما یُوتٔزُ َٗال َِت ل َِه َیَ ًِ ُٜی َس َُ ذَل ٔ َ
ک َول َِه َی ِذ ُ ِ
ادمحنباصحل،دمحمنبہملس،انبفبہ،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق،رضحتدبعاہللنبایبسیقریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکںیمےنرضحتاعہشئ ریضاہللاہنعےسوپاھچہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسینتکراعکتوکاطؼرکےتےھت؟اوہنںےن
رفامای ع یھ است رپ ،ع یھ ون رپ ،ع یھ ایگرہ رپ ،افر ع یھ ریتہ راعکت رپ ،ددد وک اطؼ رکےت ےھت نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
استراعکتےسمکع یھ ںیہنزپ۔ںی افر ہنیہ ریتہراعکتےسزایدہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنزپ۔ںی افر رجفیکوتنسں وک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسع یھانہغںیہنرکےتےھتادمحیکرفاتیںیمونراعکتاکذرکںیہنےہ
رافی  :ادمحنباصحل،دمحمنبہملس،انبفبہ،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق،رضحتدبعاہللنبایبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1350

راوی  :مومل بً ہظاو ،اسنٌيل بً ابزاہيه ميؼور بً ًبسالزحنً ،حرضت اسوز بً یزیس

ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َم ِي ُؼورٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ
ل بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
یس ََى َّ ُط َز َخ َل ًَل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََشأَل ََضا ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َّ
اٌ ي َُؼل ِّی ث َ ََل َث
بِ ًٔ َیز ٔ َ
الل ِي ٔل َٓ َ٘ال َِت ک َ َ

ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة ٔم ًِ َّ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة َو َت َز َک َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه ُٗب ٔ َف َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح ٔی َن ُٗب ٔ َف َوص َُو
الل ِي ٔل ث ُ َّه إٔىَّطُ َػلَّی إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
ًَ ِ َ

آخ َػ ََلتٔطٔ ٔم ًِ َّ
ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل أ ِش ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
الل ِي ٔل ا ِلو ٔ ِت َز
ت َوک َ َ
اٌ ٔ ُ
وملمنباشہؾ،اامسلیع نب اربامیہوصنمرنبدبعارلنمح ،رضحتاوسد نبسیدی ےسرفاتیےہ ہکفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملسیک راتیک امنز اکدرایتف ایک؟ اوہنں ےن رفامایآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
رات وک ریتہ راعکت زپےتھ ےھت رھپ دف رںیتعک مک رک دی افر ایگرہ زپےنھ ےگل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ بج
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئاسزامہنںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسونرںیتعکزپےتھےھتافربسےسآرخںیمفرت
زپےتھےھت
رافی  :وملمنباشہؾ،الیعمسنباربامیہوصنمرنبدبعارلنمح،رضحتاوسدنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1351

راوی ً :بسالنلک بً طٌيب بً ليث ،خالس بً یزیس ،سٌيس بً ابی ہَلل ،مِخمہ بً سلامیٌ ،حرضت ابً ًباض ٛے آزاز
َکزہ َُلو َکیب

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُط ٌَ ِي ٔب بِ ًٔ َّ
یس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی ص ََٔل ٕل ًَ ًِ
الل ِيثٔ َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َج ِّسی ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َیز ٔ َ
ٕ کَاى َ ِت َػ ََل ُة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ض ََ ِخب َ َر ُظ ََى َّ ُط َٗا َل َسأ َ ِل ُت ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
َکیِ ّبا َم ِول َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َِ ٛي َ
َم ِ َ
ِخ َم َة بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ََ ٌَّ ُ َ
الل ِي ٔل َٗا َل ب ٔ ُّت ً ٔ ِي َس ُظ ل َِي َل ّة َوص َُو ً ٔ ِي َس َم ِي ُنوى َ َة َٓ َي َاو َحًَّی إٔذَا َذ َص َب ثُلُ ُث َّ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َّ
است َِي َ٘ َى َٓ َ٘ َاو إلٔ َی
الل ِي ٔل ََ ِو ن ِٔؼ ُٔطُ ِ
َط ًٕٓ ٓ ٔيطٔ َمائْ َٓ َت َو َّؿأ َ َو َت َو َّؿأ ِ ُت َم ٌَ ُط ث ُ َّه َٗ َاو َٓ ُ٘ ِن ُت إلٔ َی َج ِيبٔطٔ ًَل َی َي َشارٔظ ٔ َٓ َح ٌَ َلىٔی ًَل َی َینٔيئطٔ ث ُ َّه َو َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی َرَِسٔی
رقآ ٌٔ فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة ث ُ َّه َس َّل َه ث ُ َّه َػلَّی َحًَّی
رقََ ٓ ٔيض ٔ َنا بٔأ ُ ِّو ا ِل ُِ
َٛأَى َّ ُط َی َن ُّص َُذُنٔی َٛأَى َّ ُط یُوٗ ٔ ُوىٔی ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن َٗ ِس ََ
َ
ُ
ض
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َػلَّی لٔل َّيا ٔ
َػلَّی إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة بٔا ِلو ٔ ِتز ٔث َّه ى َ َاو َٓأ َتا ُظ ب ٔ ََل ْل َٓ َ٘ا َل الؼَّ ََلةُ َیا َر ُسو َل اہللٔ َٓ َ٘ َاو َ َ
دبعاکلملنببیعشنبثیل،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبالہؽ،رخمہمنبامیلسؿ،رضحتانبابعسےکآزادرکدہالغؾرکبیےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز سک رطح زپےتھ
ےھت؟اوہنںےناہکہکاکی راتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسراہاسراتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسومیمہنےکاپس
ذِس
مئ
ےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئگبجاہتیئایآدیھراتذگریوتاےھٹافراکیکشمیکرطػےئگ ناپیناھتآپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکوتںیمےنیھب فوضایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزوکڑھکےوہےئںیمآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکابںیئرطػڑھکاوہایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماینپداینہرطػڑھکارکایلرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اانپاہھتریمےرسرپراھکوگایریمےاکؿلمرک ےھجمایشہرایکرھپدفرںیتعکیکلہیکلھپزپ۔ںیرہرتعکںیموسرہافہحتزپیھافرالسؾ
ریھپدای اس ےکدعبفرت تیمسایگرہرںیتعکزپ۔ںی رھپوسرےہاس ےکدعبالبؽآےئ افر اہکاٰولصلةایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسآپرھپڑھکےوہےئافردفرںیتعکزپ۔ںیافرایکسدعبولوگںوکرجفیکامنززپاھیئ
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،اخدل نب سیدی ،دیعس نب ایب الہؽ ،رخمہم نب امیلسؿ ،رضحت انب ابعس ےک آزاد رکدہ الغؾ
رکبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1352

راوی  :ىوح بً حبيب ،یحٌی بً موسیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ابً كاؤضً ،رکمہ بً خالس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم َة بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ
وسی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
ض ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ى ُو ُح بِ ًُ َحبٔيبٕ َویَ ِحٌَی بِ ًُ ُم َ
ض َٗا َل ب ٔ ُّت ً ٔ ِي َس َخا َلًٔی َم ِي ُنوى َ َة َٓ َ٘ َاو ال َّي ٔيی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼل ِّی ٔم ًِ َّ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
الل ِي ٔل ٓ ََؼلَّی ثَ ََل َث ًَ ِ َ
ُّ

ل ل َِه َي ُ٘ ِل ى ُْوح ٔم ِي َضا َر َِ ٌَ ٛتا ا ِل َٔ ِحز ٔ
ٔم ِي َضا َر َِ ٌَ ٛتا ا ِل َٔ ِحز ٔ َحزَ ِر ُت ٗ ٔ َيا َم ُط فٔی کُلِّ َر ِٕ ٌَ ٛة بٔ َ٘ ِسرٔ یَا ََ ُّی َضا ا ِل ُنزَّ ِّم ُ

ونح نب بیبح ،ییحی نب ومیس ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب اطؤس ،رکعہم نب اخدل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکی رات ںیم اینپ اخہل ومیمہن ےک اپس راہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک امنز زپےنھ ڑھکے وہےئ وت ریتہ رںیتعک زپ۔ںی
سجںیمدفرںیتعکرجفیکوتنسںیکزپ۔ںیںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکایقؾاکادنازہایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک
ایقؾوسرہشملمےکربارباھت،ونحیکرفاتیںیمرجفیکوتنسںاکذرکںیہنےہ
رافی  :ونحنببیبح،ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رکعہمنباخدل،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1353

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،بساہلل بً برکً ،بساہلل بً ٗيص بً مِخمہ ،زیس بً خالس ،حرضت زیس بً خالس جہىی

ِخ َم َة ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ َم ِ َ
َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ِّی ََىَّطُ َٗا َل َْلَ ِر ُم ًََّ٘ َػ ََل َة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الل ِي َل َة َٗا َل َٓ َت َوسَّ ِس ُت ًَتَب َ َتطُ ََ ِو ُٓ ِش َلاكَطُ
ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن ث ُ َّه َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن كَؤی َل َتی ِ ٔن كَؤی َل َتی ِ ٔن كَؤی َل َتی ِ ٔن ث ُ َّه َػلَّی

وٌ َّ
وٌ َّ
وٌ َّ
الل َتی ِ ٔن َٗ ِب َل ُض َنا ث ُ َّه
الل َتی ِ ٔن َٗ ِب َل ُض َنا ث ُ َّه َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ُز َ
الل َتی ِ ٔن َٗ ِب َل ُض َنا ث ُ َّه َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ُز َ
َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َوص َُنا ُز َ
وٌ َّ
ْش َة َر ِّ ٌَ ٛة
الل َتی ِ ٔن َٗ ِب َل ُض َنا ث ُ َّه ََ ِو َت َز ٓ ََذل ٔ َ
َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن زُ َ
ک ثَ ََل َث ًَ ِ َ

یبنعق،امکل،دبعاہللنبرکب ،دبعاہللنبسیقنبرخمہم،زدینباخدل،رضحتزدینباخدلینہجےسرفاتیےہہکاوہنںےناہکہک
ںیمدوھکیںاگہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسراتیکامنزویکرکنزپےتھںیہذہلاںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدرفازے(ای
ہمیخیکوچٹھکرپ)رسرھکوسراہروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےلہپدفیکلہیکلھپرںیتعکزپ۔ںیرھپدفرںیتعکتہبیہیبملزپیھرھپ
دفرںیتعکاؿےسدقرےمکیبملزپ۔ںیرھپدفرںیتعکاسےسمکافررھپدفرںیتعکاسےسمکاسےکدعبفرتزپےھ،ہیبسلک
ریتہرںیتعکوہیئ
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبرکب،دبعاہللنبسیقنبرخمہم،زدینباخدل،رضحتزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجہتیکروتعکںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1354

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،مِخمہ بً سلامیٌ َکیب ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ات ً ٔ ِي َس
ض ََى َّ ُط بَ َ
ض ََ ٌَّ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَبَّا ٕ
َکیِبٕ َم ِول َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َم ِِخ َم َة بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُ َ
اؿ َل َح ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
رع ٔ
ق ا ِلو ٔ َسا َزة ٔ َو ِ
َم ِي ُنوى َ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوه ٔ َی َخا َل ُت ُط َٗا َل ٓ ِ
َاؿ َل َح ٌِ ُت فٔی َ ِ
ٕ َّ
يل ََ ِو َب ٌِ َس ُظ
ل ََ ِو َٗ ِب َل ُط بٔ َ٘ل ٔ ٕ
الل ِي ُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََ ِصلُ ُط فٔی كُول ٔ َضا َٓ َي َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َحًَّی إٔذَا اى ِ َت َؼ َ
َّ
َّ
ُ
ْش ِاْلیَا ٔ
ت ا ِل َد َوات ٔٔه
بٔ َ٘ل ٔ ٕ
يل ِ
رقََ ا ِل ٌَ ِ َ
است َِي َ٘ َى َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓ َحل ََص یَ ِن َشحُ ال َّي ِو َو ًَ ًِ َو ِجضٔطٔ ب ٔ َي ٔسظ ٔث َّه َ َ
اٌ ث ُ َّه َٗ َاو إلٔ َی َط ًٕٓ ُم ٌَ َّل َ٘ ٕة َٓ َت َو َّؿأ َ ٔم ِي َضا َٓأ َ ِح َش ًَ ُو ُؿوئَطُ ث ُ َّه َٗ َاو ي َُؼل ِّی َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َٓ ُ٘ ِن ُت ٓ ََؼ َي ٌِ ُت
ٔم ًِ ُس َورة ٔ آ ٔل ً ِٔن َز َ
ٔم ِث َل َما َػ َي ٍَ ث ُ َّه َذ َص ِب ُت َٓ ُ٘ ِن ُت إلٔ َی َج ِيبٔطٔ ٓ ََو َؿ ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی ًَل َی َرَِسٔی َٓأ َ َخ َذ بٔأُذُنٔی

َي ِٔتٔلُ َضا ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َٗا َل ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی س َّٔت َمزَّا ٕ
ت ث ُ َّه ََ ِو َت َز
َّ
الؼ ِبحَ
ث ُ َّه ِ
خ َد ٓ ََؼلَّی ُّ
اؿ َل َح ٍَ َحًی َجائَطُ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ َٓ َ٘ َاو ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َخٔٔي َٔ َتی ِ ٔن ث ُ َّه َ َ
یبنعق،امکل،رخمہمنبامیلسؿرکبی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیماینپاخہلافرزفہجروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسرضحتومیمہنےکاپساکیراتراہسپںیموت ہیکےکرعضںیملافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےکسوطؽ
ںیم ےٹیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس رےہ بج رات آدیھ وہیئگ ای اس ےس ھچک مک ای اس ےس یسک دقر زایدہ وت آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسدیباروہےئافرھٹیبرکناکارثدفررکےنےکےیلاےنپہنمرپاہھتریھپےنےگلرھپوسرہآؽرمعاؿیکآرخیکدسآںیتی
زپ۔ںی رھپ اکی کشم یک رطػ ےئگ وج یکٹل وہیئ یھت رھپ اس ےس اپین ےل رک ایھچ رطح فوض ایک اس ےک دعب امنز زپےنھ ےک ےیل
ڑھکےوہےئ،رضحتدبعاہللےتہکںیہہکںیمیھبااھٹافرسجرطحآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکاھتںیمےنیھبایکافر
امنززپےنھ ےکےلآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکرباربآڑھکاوہاآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناانپداانہاہھتریمےرس رپراھک
افر ریما اکؿڑک رک  ےنل ےگل آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےندفدف رںیتعک رک ےک ابرہ رںیتعک زپیھ رھپفرت زپےھ اس ےک دعب آپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملسٹیل ےئگ اہیںکتہک ؤمذؿ امنز ےک ےیل البےن وک آایآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ڑھکے وہرکدف یکلہ
یکلھپرںیتعکزپ۔ںیاسےکدعبابرہرشتفیالےئافررجفیکامنززپاھیئ
رافی  :یبنعق،امکل،رخمہمنبامیلسؿرکبی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمایمہنرفیاایتخررکےاکمکح
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمایمہنرفیاایتخررکےاکمکح

جلس  :جلس اول

حسیث 1355

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،ابً ًحَلٌ ،سٌيس ،ابوسلنہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
وٌ َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ ََل یَ َن ُّل َحًَّی َت َن ُّلوا َوإ ٔ ٌَّ ََ َح َّب ا ِل ٌَ َن ٔل إلٔ َی
ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل اک ِ َل ُٔوا ٔم ًِ ا ِل ٌَ َن ٔل َما تُ ٔلي ُ٘ َ
اٌ إٔذَا ًَنٔ َل ًَ َن َّل ََثِب َ َت ُط
اہللٔ ََ ِز َو ُم ُط َوإ ٔ ٌِ َٗ َّل َوک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب الجعؿ ،دیعس ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایاانتہیلمعرکانتجہکمترکوکسویکہکناہللاعتیل(وثابدےتیدےتی)ںیہناتکھتنکیلمت(لمعرکےترکےت)کھتاجفےگافراہلل
اعتیلےکزندکیفیہاکؾدنسپدیہےہسجرپہشیمہلمعایکاجےئارگہچفہلمعوھتڑایہوہ،افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجیسک
اکؾوکرکےتوتاسرپدمافتماایتخررفامےت
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿ،دیعس،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمایمہنرفیاایتخررکےاکمکح

جلس  :جلس اول

حسیث 1356

راوی ً :بيساہلل بً سٌس ،ابً اسح ،ٙہظاو بً رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِِّم َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙصٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اٌ بِ ًٔ َموِ ٌُو ٌٕ َٓ َحائ َ ُط َٓ َ٘ا َل َیا ًُ ِث َنا ٌُ ََ َرُٔ ِب َت ًَ ًِ ُس َّئًی َٗا َل ََل َواہللٔ یَا َر ُسو َل اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌَ َث إلٔ َی ًُ ِث َن َ

ک َحًّ٘ا
ک ًَل َِي َ
َِّط َوََىِٜٔحُ ال ِّي َشا َئ ٓ ََّات ٔ ٙاہللَ َیا ًُ ِث َنا ٌُ َٓإ ٔ ٌَّ ْٔلَصِل ٔ َ
َو َلُ ًِٔ ٜس َّي َت َ
ک ََكِلُ ُب َٗا َل َٓإٔنِّی ََى َ ُاو َوَ ُ َػل ِّی َوََ ُػ ُوو َوَُٓ ٔ ُ

َِّط َو َػلِّ َوى َ ِه
ک ًَل َِي َ
ک َحًّ٘ا َوإ ٔ ٌَّ ل ٔ َي ِٔ ٔش َ
ٔک ًَل َِي َ
َوإ ٔ ٌَّ ل ٔ َـ ِئ َ
ک َحًّ٘ا ٓ َُؼ ِه َوََٓ ٔ ِ

دیبعاہللنبدعس،انبااحسؼ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامثعؿ
نب وعطمؿوکالبایافررفامایایکوتریمےرطہقیوکاندنسپرکاتےہ؟فہوبےلایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہنںیمآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس یہ ےک رطہقی وک التش رکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وسات یھب وہں افر امنز یھب زپاتھ وہں ،رفزہ
یھبر اتھکوہںافرع یھںیہنیھبراتھک،افروعروتںےساکنحیھبرکاتوہں،سپاےامثعؿوتاہللےسڈرھجترپریتیویبیاکقحےہ
ریتے امہمؿ اک قح ےہ افر وخدریتے سفن اک یھب ھجت رپ قح ےہسپ ع یھ ع یھ رفزہ یھب رھک افر ع یھ ہن رھک ،امنز یھب زپھ افر وسای
یھب رک االسؾ ںیم ابعدت ف رای ت فیہ ربتعم ےہ وج تنس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اطمقب وہ اںیمس ابمہغل رنابتین وہاگ
یکسجاالسؾںیماجنگشئںیہنےہ
رافی  :دیبعاہللنبدعس،انباقحس،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آوھٹںیوصرتوضعبںےناہکرہرگفہےکاسھتاامؾدفرںیتعکزپےھ

ابب  :امنزاکایبؿ
آوھٹںیوصرتوضعبںےناہکرہرگفہےکاسھتاامؾدفرںیتعکزپےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1357

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،ميؼور ،ابزاہيه ،حرضت ًل٘نہ

ل َر ُسو ٔل
اٌ ًَ َن ُ
ٕکَ َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة َٗا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة َِ ٛي َ
اٌ َر ُسو ُل
اٌ ک ُ ُّل ًَ َنلٔطٔ ز ٔ َین ّة َوََ ُّیِ ُٜه َي ِش َت ٔلي ٍُ َما ک َ َ
اٌ َید ُُّؽ َط ِيئّا ٔم ًِ اْلِ َیَّاو ٔ َٗال َِت َلَ ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه صَ ِل ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِش َت ٔلي ٍُ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،رضحت ہمقلع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس وپاھچہک آپ سک رطح لمع
رکےتےھت؟ ایکآپوصخمص اایؾںیملمع رکےتےھت؟رفامایںیہن آپاکلمع ہشیمہوہاتاھت افر متںیم ےسوکؿ اینت اطتقراتھک
ےہینتجہکآپرےتھکےھت
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،رضحتہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتافحیاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رتافحیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1358

راوی  :حشً بً ًلی ،محنس بً متوکلً ،بسالززا ،ٚمٌنز حشً ،مالک بً اىص ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ک بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز َٗا َل ا ِل َح َش ًُ فٔی َحسٔیثٔطٔ َو َمال ٔ ُ
اٌ ٔم ًِ َُیِر ٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ َزُِّ ُب فٔی ٗ ٔ َياو ٔ َر َم َـ َ
ََى َ ٕص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
ُف َل ُط َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَىِب ٔطٔ َٓت ُُوف ِّ َی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ََ ٌِ یَأ ِ ُم َزص ُِه بٔ ٌَز ٔ َین ٕة ث ُ َّه َي ُ٘و ُل َم ًِ َٗ َاو َر َم َـ َ
اٌ إ ٔ َیناىّا َوا ِحت َٔشابّا ُ ٔ َ

ک فٔی خ ََٔل َٓ ٔة ََبٔی بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َو َػ ِس ّرا ٔم ًِ خ ََٔل َٓةٔ ًُ َن َز َرض َٔی اہللُ
اٌ اْلِ َ ِمزُ ًَل َی ذَل ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َواْلِ َ ِمزُ ًَل َی ذَل ٔ َ
ک ث ُ َّه ک َ َ

اٌ َو َٗا َمطُ
اٌ َو َر َوی ًُ َ٘ ِي ْل َم ًِ َػ َاو َر َم َـ َ
ًَ ِي ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ ًُ َ٘ ِي ْل َویُوى ُُص َوََبُو َ ُ َویِ ٕص َم ًِ َٗ َاو َر َم َـ َ

نسح نب یلع ،دمحم نب وتملک ،دبعارلزاؼ ،رمعم نسح ،امکل نب اسن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسرتافحی زپےنھیکرتبیغدالےتےھت رگمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارصارےکاسھتمکحںیہنرفامےتےھتآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج صخش امہِ راضمؿ ںیم اامیؿ ف ااستحب ےک اسھت رتافحی زپےھ اگ وت اہلل اعتیل اےکس انگہ شخب
دے اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ افر رطہقی یہی راہ رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک الختف ںیم یھب یہی
رطہقی راہ افر ہی ہلسلس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک ادتبایئ دفر کت اجری راہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک (اسیج رمعم فامکل نب اسن ےن،
زرہی ےس رفاتی ایک ےہ) ایس رطح لیقع ،ویسن افر اوبافسی ےن نم اقؾ راضمؿ رفاتی ایک ےہ نکیل لیقع ےن زرہی یہ ےس
نَمْ َص َؾ َر َ َ
م َؿ َف َقی َ ُسےکاافلظرفاتیےیکںیہ
رافی  :نسحنبیلع،دمحمنبوتملک،دبعارلزاؼ،رمعمنسح،امکلنباسن،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتافحیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1359

راوی  :مدلس بً خالس ،ابً ابی خلٕ ،سٔياٌ ،زہزی ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ سے

َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َوابِ ًُ ََبٔی َخل َٕٕ ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِبلُ ُّ بٔطٔ
ُف َل ُط َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَى ِبٔطٔ َو َم ًِ َٗ َاو ل َِي َل َة ا ِل َ٘ ِسرٔ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َػ َاو َر َم َـ َ
اٌ إ ٔ َیناىّا َوا ِحت َٔشا ّبا ُ ٔ َ

ُف َل ُط َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَىِبٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ یَ ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو
إ ٔ َیناىّا َوا ِحت َٔشابّا ُ ٔ َ

ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة

دلخم نب اخدل ،انب ایب فلخ ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای سج ےن اامیؿ ف ااستحب ےک اسھت امہِ راضمؿ ےک رفزے رےھک اےکس اےلگ انگہ شخب دی اجںیئ ےگ افر سج ےن
اامیؿفااستحبےکاسھتبشدقرںیمایقؾالیلل(ینعیرتافحی،دجہت)ایکاےکساےلگانگہشخبدیاجںیئےگاوبداؤدےتہکءںیہ ہک
ایسرطحییحینبایبریثکافردمحمنبرمعےنوباہطساوبہملسلقنایکےہ
رافی  :دلخمنباخدل،انبایبفلخ،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

رتافحیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1360

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،بً اىص ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ََى َ ٕص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ
اض ث ُ َّه ا ِج َت َن ٌُوا ٔم ًِ
اض ث ُ َّه َػلَّی ٔم ًِ ا ِل َ٘اب ٔ َل ٔة َٓ َٜث ُ َر ال َّي ُ
ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ٓ ََؼلَّی بٔ َؼ ََلتٔطٔ ى َ ْ

َّ
َّ
ِخ ِد إٔل َِيض ٔ ِه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َل َّنا ََ ِػ َبحَ َٗا َل َٗ ِس َرََیِ ُت َّال ٔذی َػ َي ٌِت ُِه َٓل َِه َی ِن َي ٌِىٔی
الل ِي َل ٔة الثال ٔ َث ٔة َٓل َِه َی ِ ُ
اٌ
ِخو ٔد إٔل َِيِ ُٜه إ ٔ ََّل ََنِّی َخ ٔظ ُ
ف َق ًَل َِيِ ُٜه َوذَل ٔ َ
ک فٔی َر َم َـ َ
ٔم ًِ ا ِل ُ ُ
يت ََ ٌِ ُا ِ َ
یبنعق،امکل،نباسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
دجسمںیمامنززپیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت افرولوگںےنیھبزپیھرھپدفرسیراتوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنز زپیھ تہب ےسولگ عمج وہ ےئگ بج رسیتی رات ولگ عمج وہےئ وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس رجہہ ےس ابرہ رشتفی ہن
الےئ حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم اہمترا احؽ ولعمؾ اھت نکیل ںیم اس ایخؽ ےس ہن الکن ہک ںیہک مت رپ رفض ہن وہ
اجےئرضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکہیفاہعقراضمؿںیمشیپآایاھت
رافی  :یبنعق،امکل،نباسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتافحیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1361

راوی  :ہيازً ،بسہ محنس بً ًنزو ،محنس بً ابزاہيه ،ابوسلنہ ،بً ًبسالزحنً حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

الرس ِّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
َ
َّ
َّ
َرضبِ ُت َلطُ
وٌ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس فٔی َر َم َـ َ
اض ي َُؼ ُّل َ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
اٌ ال َّي ُ
اٌ ََ ِو َزا ًّا َٓأ َم َزنٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ َ َ
اض ََ َما َواہللٔ َما ب ٔ ُّت ل َِي َلًٔی
َح ٔؼی ّرا ٓ ََؼلَّی ًَل َِيطٔ ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ٔة َٗال َِت ٓ ٔيطٔ َٗا َل َا ٌِىٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ُّی َضا ال َّي ُ

َص ٔذظ ٔب ٔ َح ِنسٔ اہللٔ َُآ َّٔل َو ََل َخف َٔی ًَل َ َّی َمکَاىُِ ُٜه

انہد ،دبعہ دمحم نب رمعف ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک راضمؿ ںیم ولگ

دجسم ںیم (رتافحییک امنز)اہنت اہنتزپاھ رکےت ےھت روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ےھجم مکح رفامای وت ںیم ےن آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےک ےیلاکیاٹچیئ اھچبیئاسرپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنامنز زپیھ افررھپفیہ ہصقایبؿ ایک(اسدحثی ںیمرضحت
اعہشئ ریض اہللاہنع) رفامیت ںیہ یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایولوگ دخبا ںیم رات ںیملضفب  یا اغلف ںیہن راہ افر ہن یہ اہمترا
احؽھجمےسیفخمراہ
رافی  :انہد،دبعہدمحمنبرمعف،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،نبدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتافحیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1362

راوی  :مشسز ،یزیس بً زریٍ ،زاؤز ،بً ابی ہيس ،وليس بً ًبسالزحنً ،جبیر بً نٔیر ،حرضت ابوذر رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ََ ِخب َ َرىَا َزا ُوزُ بِ ًُ ََبٔی صٔ ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی ذ ٓ َٕر
اٌ َٓل َِه َي ُ٘ ِه ب ٔ َيا َط ِيئّا ٔم ًِ َّ
الظ ِضز ٔ َحً َّی بَق ٔ َی َس ِب ٍْ َٓ َ٘ َاو ب ٔ َيا َحًَّی
َٗا َل ُػ ِن َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َم َـ َ
َّ
َّط َّ
َذ َص َب ثُلُ ُث َّ
الل ِي ٔل َٓ َل َّنا کَاى َ ِت َّ
الل ِي ٔل َٓ ُ٘ل ُِت یَا
الشاز ٔ َس ُة ل َِه َي ُ٘ ِه ب ٔ َيا َٓ َل َّنا کَاى َ ِت ا ِل َدا ٔم َش ُة َٗ َاو ب ٔ َيا َحًی َذ َص َب َط ِ ُ
َر ُسو َل اہللٔ ل َِو َن َّٔ ِلت َ َيا ٗ ٔ َي َاو َص ٔذظ ٔ َّ
ْص َٖ ُح ٔش َب َل ُط ٗ ٔ َي ُاو ل َِي َل ٕة
الل ِي َلةٔ َٗا َل َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل إٔذَا َػلَّی َم ٍَ ِاْل ٔ َماو ٔ َحً َّی یَ ِي َ ٔ
َٗا َل َٓ َل َّنا کَاى َ ِت الزَّابٌٔ ُة ل َِه َي ُ٘ ِه َٓ َل َّنا کَاى َ ِت َّ
اض َٓ َ٘ َاو ب ٔ َيا َحًَّی َخ ٔظي َيا ََ ٌِ َي ُٔو َت َيا ا ِلٔ َََل ُح
الثال ٔ َث ُة َج َن ٍَ ََصِ َل ُط َون َٔشائ َ ُط َوال َّي َ
َ
ور ث ُ َّه ل َِه َي ُ٘ ِه بٔ٘ ٔ َّي َة َّ
الظ ِضز ٔ
الش ُح ُ
َٗا َل ُٗل ُِت َو َما ا ِلٔ َََل ُح َٗا َل ُّ
دسمد،سیدینبزرعی،داؤد ،نبایبدنہ،فدیلنبدبعارلنمح،،ریبنب ریفن،رضحتاوبذرریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہےنامہِ
راضمؿںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترفزےرےھکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ںیمہیسک رات وک یھبامنز ںیہن
زپاھیئ اہیں کت ہک (راضمؿ متخ وہےن ںیم) است راںیت ابیق رہ ںیئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ امہرے
اسھتاہتیئراتکترھپبجھچراںیتابیقرہیئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےںیہنوہےئ،رھپبجاپچنراںیتابیقرہںیئگ
وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ فصن بش کت ،مہ ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکش آج آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسشمدیڑھکےرےتہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجآدیماامؾےکاسھتامنززپھرکرفاتغاپےئوتاوکس
اسریراتڑھکےرےنہاک وثابےلماگ،افربجاچرراںیتابیقرہںیئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےںیہنوہےئافربج
نیتراںیتابیقرہںیئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپامتؾالہاخہنوکافرولوگںوکعمجرفامایسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ڑھکےوہےئاہیںکتہکمہوکوخػوہاہکالفحلکناجےئیگرافیےتہکںیہہکںیمےنوپاھچہکالفحایکزیچےہ؟رضحتاوبذر
ریضاہللہنعےناہکہکالفحےسرمادرحسیاھکانےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساچدنراتکتڑھکےںیہنوہےئ
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،داؤد،نبایبدنہ،فدیلنبدبعارلنمح،،ریبنبریفن،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتافحیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1363

راوی  :نْص بً ًلی ،زاؤز بً اميہ ،سٔياٌ ،ابو ئٌور ،زاؤز ،ابً ًبيس بً نشلاض ،ابوؿهی ،مرسو ،ٚحرضت ًائظہ
رضی اہلل ًيہا

ض ًَ ًِ ََب ٔی
اٌ ََ ِخب َ َرص ُِه ًَ ًِ ََبٔی َي ٌِ ُٔورٕ َو َٗا َل َزا ُوزُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ن ِٔش َلا ٕ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َو َزا ُوزُ بِ ًُ َ ُ َم َّي َة ََ ٌَّ ُسٔ َِي َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ْش ََ ِح َيا َّ
الل ِي َل َو َط َّس ا ِلنٔئِزَ َر َوََ ِي َ٘ َى
رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ
ُّ
اٌ إٔذَا َز َخ َل ا ِل ٌَ ِ ُ
الـ َهی ًَ ًِ َم ِ ُ

ض
ََصِ َل ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوََبُو َي ٌِ ُٔو ٕر ا ِس ُن ُط ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ن ِٔش َلا ٕ

ض
رصن نب یلع ،داؤد نب اہیم ،ایفسؿ ،اوب وفعیر ،داؤد ،انب دیبع نب نشعاس ،اوب جی ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی

ےہ ہک بج راضمؿ اک اریخرشعہآات وت روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس راوتں وک اجےتگ افر دنبہت وبضمط ابدنےتھ(ینعی ازفاج ےس اگل
رےتہ)افررھگفاولںوکیھبامنزےکےیلاگجےتاوبداؤدےتہکںیہہکاوبوفعیراکانؾدبعارلنمحنبدیبعارلنمحنشعاسےہ
ض
رافی  :رصننبیلع،داؤدنباہیم،ایفسؿ،اوبوفعیر،داؤد،انبدیبعنبنشعاس،اوب جی،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رتافحیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1364

راوی  :احنس بً سٌيسً ،بساہلل بً وہب ،مشله بً خالسًَ ،لء بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
وٌ فٔی ىَاح َٔي ٔة ا ِل َن ِشح ٔ ٔس َٓ َ٘ا َل َما
اٌ ي َُؼ ُّل َ
اض فٔی َر َم َـ َ
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓإٔذَا َُى َ ْ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َ َ
وٌ بٔ َؼ ََلتٔطٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ئ َٓ٘ٔي َل َص ُؤ ََل ٔ
َص ُؤ ََل ٔ
آٌ َوَُب َ ُّی بِ ًُ ٌَِ ٛبٕ ي َُؼل ِّی َوص ُِه ي َُؼ ُّل َ
اض َم ٌَ ُض ِه ُ ِرق ْ
ئ ىَ ْ

ََ َػابُوا َون ٌِٔ َه َما َػ َي ٌُوا َٗا َل ََبُو َزا ُوز ل َِي َص َص َذا ا ِل َحس ُ
ٔيٕ
ٔیث بٔا ِل َ٘و ٔ ِّی ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس َؿٌ ْ
ادمح نب دیعس ،دبعاہلل نب فبہ ،ملسم نب اخدل ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسدجسم ںیمرشتفیےلےئگوتداھکیہک راضمؿیکراوتںںیمھچکولگدجسمےکاکیوگہشںیمامنززپھ رےہںیہ
آپ ےن وپاھچ ہی وکؿ ولگ ںیہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ہی فہ ولگ ںیہ ذِبکوو رقآؿ ظفح اید ںیہن ےہ اس ےیل ہی ولگ ایب نب ع  ،یک
ادتقاءںیمامنززپھرےہںیہآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاؿولوگںےندرتس ہلصیایکافرااھچاکؾایکاوبداؤدےتہکںیہہک
ہیدحثیوقیںیہنےہایکسدنسںیمملسمنباخدلفیعضںیہ
رافی  :ادمحنبدیعس،دبعاہللنبفبہ،ملسمنباخدل،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقراکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1365

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،مشسز ،حناز بً زیسً ،اػه ،حرضت زر رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ ز ٕٓٔر َٗا َل ُٗل ُِت ْٔلُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ََ ِخب ٔ ِرنٔی
رح ٕب َو ُم َش َّس ْز ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ًَ ًِ ل َِي َلةٔ ا ِل َ٘ ِسرٔ یَا ََبَا ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َٓإ ٔ ٌَّ َػاحٔب َ َيا ُسئ ٔ َل ًَ ِي َضا َٓ َ٘ا َل َم ًِ َي ُ٘ ِه ا ِل َح ِو َل ي ُٔؼ ِب َضا َٓ َ٘ا َل َرح َٔه اہللُ ََبَا ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ

اٌ
اٌ َزا َز ُم َش َّس ْز َو َلٔ َ ًِٔ ٜ
َک َظ ََ ٌِ َی َّتکٔلُوا ََ ِو ََ َح َّب ََ ٌِ ََل یَ َّتک ٔلُوا ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا َواہللٔ إٔى َّ َضا َلف ٔی َر َم َـ َ
َواہللٔ َل َ٘ ِس ًَل ٔ َه ََى َّ َضا فٔی َر َم َـ َ
ک َٗا َل ب ٔ ِاْل َیةٔ َّالًٔی ََ ِخب َ َرىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ْٔش َ
َل ِي َل َة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
یً َلَ َي ِش َت ِثىٔی ُٗل ُِت َیا ََبَا ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ََنَّی ًَل ٔ ِن َت ذَل ٔ َ
َو َس َّل َه ُٗل ُِت لٔز ٔ ٓرٕ َما ِاْل َی ُة َٗا َل ُا ِؼبٔحُ َّ
ِک َّ
الل ِي َلةٔ ٔم ِث َل َّ
الل ِشتٔ ل َِي َص ل ََضا ُط ٌَا َْ َحًَّی َت ِز َا ٔٔ ٍَ
الظ ِن ُص َػبٔي َح َة تٔل َ

امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،اعمص،رضحتزرریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتایبنبع ،ریضاہللہنع
ےس رعض ایکہک ےھجم بش دقر ےک ابرے ںیم اتبےیئ(ینعی ہی بکفاعق وہیت ےہ) ویکہکناس ےک قلعتم امہرےاصبح (دبع اہلل
نبوعسمدریضاہللہنع)ےسوساؽایکایگاھتوتاوہنںےنرفامایوجاسؽرھبرہراتابعدترکےاگفہبشدقروکاپےلاگرضحت
ایبنب ع ،ریضاہللہنعےن اہک،اہللدبعارلنمح رپرتمحرکےفہایھچرطحفافق ںیہہک بشدقرراضمؿںیم ےہذنمرےن
ہیااضہفایکہکاوہنںےناچاہہکولگرھبفہسہنرکںیلافرفہرھبفہسرکےنوکرباےتھجمسےھت ،یایکمسقبشدقرراضمؿںیمےہ

اتسوسیئںیراتوکاسےسابرہںیہنےہںیمےناہکہکاےاوبذنمرںیہمتہیےسیکولعمؾوہا؟اوہنںےناہکہکایکسالعتمےسوج
روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ںیمہ التبیئ اعمص ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وپاھچ ہک فہ العتم ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک بش دقر یک حبص
وسرجتشطیکرطحاتلکنےہسجںیمافاچنوہےنکتاعشعںیہنوہیت
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،اعمص،رضحتزرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1366

راوی  :احنس بً حٔؽ بً ًبساہلل ،ابزاہيه بً كہناًٌ ،باز بً اسح ،ٙمحنس بً مشله ،ؿنزہ ،حرضت ًبساہلل بً اىيص
رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ
َِم َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ك َ ِض َن َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ُّ
الشل ٔ ُّ
ُم ِشل ٔ ٕه الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َؿ ِن َز َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َُى َ ِي ٕص ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ُِ ٛي ُت فٔی َم ِحل ٔ ٔص بَىٔی َسل ََن َة َوََىَا ََ ِػ َِزُص ُِه َٓ َ٘الُوا َم ًِ
َِخ ِج ُت
ک َػبٔي َح َة إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
َي ِشأ َ ُل َل َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ل َِي َل ٔة ا ِل َ٘ ِسرٔ َوذَل ٔ َ
ْٔشی ًَ ٔم ًِ َر َم َـ َ
اٌ ٓ َ َ
اب بَ ِيتٔطٔ ٓ ََنزَّ بٔی َٓ َ٘ا َل ا ِز ُخ ِل ٓ ََس َخل ُِت َٓأت ُ َٔی
ٓ ََوآ َِي ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ ََل َة ا ِل َن ِِز ٔ ٔب ث ُ َّه ٗ ُِن ُت ب ٔ َب ٔ
َّ
َک َحا َج ّة ُٗل ُِت ََ َج ِل
َفَْ َٗا َل ىَاو ٔ ِلىٔی َن ٌِلٔی َٓ َ٘ َاو َوٗ ُِن ُت َم ٌَ ُط َٓ َ٘ا َل َٛأ َ ٌَّ ل َ
َفآنٔی ََ ُُّ ٛ
ٕ ًَ ِي ُط ٔم ًِ ٗٔلتٔطٔ َٓ َل َّنا َ َ
بٔ ٌَظَ ائٔطٔ َ َ
ک ًَ ًِ ل َِي َل ٔة ا ِل َ٘ ِسرٔ َٓ َ٘ا َل َِ ٛه َّ
وٌ َٗا َل ه ٔ َی
ک َرص ِْم ٔم ًِ بَىٔی َسل ََن َة َي ِشأَلُوى َ َ
ََ ِر َس َلىٔی إٔل َِي َ
ْٔش َ
الل ِي َل ُة َٓ ُ٘ل ُِت اث ِ َي َتا ٌٔ َوً ِ ُ
َّ
یً
ْٔش َ
الل ِي َل ُة ث ُ َّه َر َج ٍَ َٓ َ٘ا َل ََ ِو ا ِل َ٘اب ٔ َل ُة یُزٔی ُس ل َِي َل َة ثَ ََل ٕث َوً ِ ٔ
ادمح نب صفح نب دبع اہلل ،اربامیہ نب نامہؿ ،ابعد نب ااحسؼ  ،دمحم نب ملسم ،رمضہ ،رضحت دبعاہلل نب اسین ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسیک سلجم ںیم اھٹیب اھت افر ںیم اؿ بس ںیم وھچاٹ اھتولوگں ےن اہک ہک بش دقرےک
ابرےںیموضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسوکؿدرایتفرکےاگ؟اسدؿراضمؿیک اوسیکںیاترخییھتسپںیم الکنافرروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھترغمبیکامنز زپیھرھپ ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکرھگ ےکدرفازےرپ ڑھکاوہایگ بج
آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ریمےاپس ےس ذگرے وت رفامای ادنر ولچسپ ںیم الچایگ رات اک اھکان الای ایگ اھکان مک اھت اس ےیل ںیم ےن
اھکےنےساہھترفکایل(ینعیمکاھکای)بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساھکےنےسافرغوہےئوترفامایریمےوجےتالؤآپ یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وت ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکا وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
درایتفرفامایایکےھجتھچکاکؾےہھجمےس؟ںیمےناہکاہںےھجمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسینبہملسےکولوگںےنبشدقر
درایتف رکےن ےک ےیل اجیھب ےہآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن وپاھچآج وکؿ یسبش ےہ؟ ںیم ےن اہک ابوسیئںی بش آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییہیبشدقرےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنہکلبایلگبشینعیاتسوسیئںیبش
رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،اربامیہنبنامہؿ،ابعدنباقحس،دمحمنبملسم،رمضہ،رضحتدبعاہللنباسینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1367

راوی  :احنس بً یوىص ،زہیر ،محنس بً اسح ،ٙمحنس بً ابزاہيه ،ابً ًبساہلل بً اىيص ،حرضت ًبساہلل بً جہىی رضی
اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر ََ ِخب َ َرىَا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َُى َ ِي ٕص
ا ِل ُح َضىٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ لٔی بَازٔیَ ّة ََ ُٛو ٌُ ٓ َٔيضا َوََىَا َ ُ َػل ِّی ٓ َٔيضا ب ٔ َح ِنسٔ اہللٔ ٓ َُن ِزنٔی بٔل َِي َل ٕة ََىِزٔلُ َضا إلٔ َی َص َذا

َّ
ْص
ْٔش َ
ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َل اىِز ٔ ِل َل ِي َل َة ث َ ََل ٕث َوً ِ ٔ
اٌ ََب ُ َ
اٌ َی ِس ُخ ُ
وک َي ِؼ َي ٍُ َٗا َل ک َ َ
ٕک َ َ
یً َٓ ُ٘ل ُِت َٔلبِئطٔ َِ ٛي َ
ل ا ِل َن ِشحٔ َس إٔذَا َػلی ا ِل ٌَ ِ َ
َّ
اب ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َحل ََص ًَل َِي َضا َٓ َل ٔح َٙ
الؼ ِبحَ َو َج َس َزابَّ َت ُط ًَل َی بَ ٔ
ٓ َََل َی ِ ُ
الؼ ِبحَ َٓإٔذَا َػلَّی ُّ
ِخ ُد ٔم ِي ُط ل ٔ َحا َج ٕة َحًی ي َُؼل َِّی ُّ
ب ٔ َبازٔیَتٔطٔ
ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہ،انبدبعاہللنباسین،رضحتدبعاہللنبینہجریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیمےنرعضایکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسریمااکیلگنجےہںیمایس ںیمراتہوہںافر فںیہلضفب یا امنززپاتھوہں ےھجم
بش دقر ےک ابرے ںیم اتبےیئ اتہک ںیم اس رات ںیم آرک اس دجسم(ینعی دجسم وبنی) ںیمامنز زپھ وکسں آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایاتسوسیئںیراتوکآان(دمحمنباربامیہ)ےتہکںیہہکںیمےن(دبعاہللنباسینےک)ےٹیبےسوپاھچہکاہمترےفادلاک
ایکلمع راہ؟اوہنں ےناہکہکفہابوسیئںی اترخیوکدجسم ںیم آےتافررھپرجف یکامنزکت یسکیھبرضفرتےکےیل دجسمےسابرہ ہن
اجےتبجامنزرجفےسافرغ وہےتوتدجسمےکدرفازےرپآرکاینپوساریےکاجونروکدےتھکیافراسرپوساروہرک لگنجیکرطػ
ےلچاجےت
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنباقحس،دمحمنباربامیہ،انبدبعاہللنباسین،رضحتدبعاہللنبینہجریضاہللہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1368

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،ایوبً ،رکمہ ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وب ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب ََ ِخب َ َرىَا ََ ُّی ُ
اٌ فٔی َتاس ٌَٔ ٕة َت ِب َقی َوفٔی َسابٔ ٌَ ٕة َت ِب َقی َوفٔی َخا ٔم َش ٕة َت ِب َقی
ا ِل َتنٔ ُشوصَا فٔی ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اخ ٔم ًِ َر َم َـ َ
ومیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،رکعہم،رضحتدبعاہلل نبابعسریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن رفامای بش دقر وک راضمؿ ےک اریخ رشعہ ںیم التش رکف ابوصخلص بج ہک (ہنیہم ےک متخ وہےن ںیم) ون راںیت ابیق رہ اجںیئ افر
بجاستراںیتابیقرہاجںیئافربجاپچنراںیتابیقرہاجںیئ
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقراکاوسیکںیبشںیموہان
ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکاوسیکںیبشںیموہان

جلس  :جلس اول

حسیث 1369

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،یزیس بً ًبساہلل بً ہاز ،محنس بً ابزاہيه بً حارث ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوسٌيس
خسری رضی اہلل ًيہ

ِم ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ
یس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َیز ٔ َ
اٌ
ْش اْلِ َ ِو َس َم ٔم ًِ َر َم َـ َ
ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌِ َتُ ٜ
ٕٔ ا ِل ٌَ ِ َ

یً َوهٔی َّ
ٕ
ٕ ًَا ّما َحًَّی إٔذَا کَاى َ ِت ل َِي َل ُة إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
ِخ ُد ٓ َٔيضا ٔم ًِ ا ًِتٔکَآٔطٔ َٗا َل َم ًِ ک َ َ
اٌ ا ًِ َت ََ ٜ
َٓا ًِ َتَ َٜ
الل ِي َل ُة َّالًٔی یَ ِ ُ
ْٔش َ َ
اخ َو َٗ ِس َرََیِ ُت َص ٔذظ ٔ َّ
ئ َوكٔی ٕن
الل ِي َل َة ث ُ َّه َ ُ ِن ٔشيت َُضا َوٗ َِس َرََیِ ُتىٔی ََ ِس ُح ُس ٔم ًِ َػبٔي َحت َٔضا ف ٔی َما ٕ
َمعٔی َٓل َِي ٌِ َتِ ٜ
ٕٔ ا ِل ٌَ ِ َ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ
ِک َّ
رع ٕ
َّط ِت َّ
ٕ ا ِل َن ِشحٔ ُس
الش َنا ُئ ٔم ًِ تٔل َ
اٌ ا ِل َن ِشحٔ ُس ًَل َی َ ٔ
الل ِي َلةٔ َوک َ َ
یع ٓ ََو ََ ٛ
َٓا ِل َتنٔ ُشوصَا فٔی کُلِّ و ٔ ِتز ٕ َٗا َل ََبُو َسٌٔي ٕس ٓ ََن َ َ

َ
ئ َوال ِّلی ٔن ٔم ًِ َػبٔي َحةٔ
ای َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ َوََ ِن ٔٔطٔ ََثَزُ ا ِل َنا ٔ
ْص ِت ًَ ِي َي َ
َٓ َ٘ا َل ََبُو َسٌٔي ٕس َٓأ ِب َ َ

یً
ْٔش َ
إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ

یبنعق ،امکل ،سیدی نب دبعاہلل نب اہد ،دمحم نب اربامیہ نب احرث ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس راضمؿ ےک آرخیرشعہ ںیم ااکتعػ ایک رکےت ےھت اکی اسؽ آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن ااکتعػ ایک اوسیکںی بش ےس ینعی اس بش ےس وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااکتعػ ےس ابرہ آےن یک بش یھت،
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایس ولوگںےن ریمےاسھتااکتعػایک ےہفہ اریخرشعہ ںیم یھبااکتعػ رکںی،افر ںیم ےن
بشدقروکداھکیےہرگمرھپفہراتےھجمرفاومشرکدییئگنکیلںیمےناےنپآوکپبشدقریکحبصںیمڑچیکافراپینںیمدجسہرکےت
وہےئداھکیےہذہلامتاوکساریخرشعہںیمالتشرکفاخصوطررپاطؼراوتںںیماوبدیعساہکہکرھپایسراتںیم(ینعیاوسیکںیبش
ںیم)ابرشوہیئافردجسمیکتھچیکپٹوجہکدرتخیکاشوخںیکینبوہیئیھت،اوبدیعسےتہکںیہہکںیمےناینپآوھکنںےسداھکی
ہکاوسیکںیبشیکحبصوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاشیپینافرانکرپاپینافرڑچیکاکاشنؿاھت
رافی  :یبنعق ،امکل ،سیدی نب دبعاہلل نب اہد ،دمحم نب اربامیہ نب احرث ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکاوسیکںیبشںیموہان

جلس  :جلس اول

حسیث 1370

راوی  :محنس بً مثىیً ،بساَلًلی ،سٌيس ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

رض َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ََ ِخب َ َرىَا َسٌ ْ
ٔيس ًَ ًِ ََبٔی َن ِ َ

اٌ َوا ِل َتنٔ ُشو َصا فٔی ال َّتاس ٌَٔةٔ َو َّ
الشابٔ ٌَ ٔة َوا ِل َدا ٔم َش ٔة َٗا َل
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َتنٔ ُشو َصا فٔی ا ِل ٌَ ِ ٔ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اخ ٔم ًِ َر َم َـ َ
ُٗل ُِت َیا ََبَا َسٌٔي ٕس إٔىَِّ ُٜه ََ ًِ َل ُه بٔا ِل ٌَ َسز ٔ ٔم َّيا َٗا َل ََ َج ِل ُٗل ُِت َما ال َّتاس ٌَٔ ُة َو َّ
الشابٔ ٌَ ُة َوا ِل َدا ٔم َش ُة َٗا َل إٔذَا َم َـ ِت َواح َٔس ْة
يضا َّ
وٌ ٓ ََّالًٔی
ْٔش َ
ْٔش َ
ْٔش َ
وٌ ٓ ََّالًٔی َتل ٔ َ
وٌ ٓ ََّالًٔی َتل ٔ َ
الشابٔ ٌَ ُة َوإٔذَا َم َضی َخ ِن ْص َوً ِ ُ
يضا ال َّتاس ٌَٔ ُة َوإٔذَا َم َضی ثَ ََل ْث َوً ِ ُ
َوً ِ ُ

يضا ا ِل َدا ٔم َش ُة َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََل ََ ِزرٔی ََ َخف َٔی ًَل َ َّی ٔم ِي ُط َط ِي ْئ ََ ِو َلَ
َتل ٔ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،دیعس ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایہکبشدقروکراضم ؿ ےکاریخرشعہںیمالتش رکفافراخصوطر رپونںی،اسوتںی افراپوچنںیراتںیم،اوبرضنہ ےتہکںیہ ہک
ںیمےناوبدیعسےساہکہکمتمہںیمبسےسزایدہامشروکاجےننفاےلوہاہکاہںںیمےناہکاسوتںی،ونںیاپوچنںیےسایکرمادےہ؟
وبےلبجاوسیکںیبشذگراجےئوتاےکس دعبیکراتونںیراتےہافربجیوسیںیبشذگراجےئوتاےکسدعبیکراتاسوتںی
راتےہافربجوسیچپںیبشذگراجےئوتاےکسدعبیکراتاپوچنںیراتےہاوبداؤدےتہکںیہہکںیمںیہناجاتنہکاسدحثیاک
ھچک ہصح ھجم رپ یفخم رہ ایگ ای ںیہن (ینعی اس دحثی اک ومضمؿ اقثت یک رفاتی ہکلب وخد رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع یک ایبؿ
رکدہرفاتیےکالخػےہسجںیمبشدقراکاطؼراوتںںیموہانذموکرےہ)
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقراکرتسوہںیبشںیموہان
ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکرتسوہںیبشںیموہان

جلس  :جلس اول

حسیث 1371

راوی  :حٜيه بً سيًٕ ،بيساہلل بً ًنزو ،زیس ابً ابی اىيشہ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٜٔي ُه بِ ًُ َس ِي ٕٕ الزَّق ُِّّی ََ ِخب َ َرىَا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ َزیِ ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی َُى َ ِي َش َة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس
ْش َة
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َل َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اكِلُبُوصَا ل َِي َل َة َس ِب ٍَ ًَ ِ َ

یً ث ُ َّه َس ََ ٜت
ْٔش َ
ْٔش َ
یً َول َِي َل َة ث َ ََل ٕث َوً ِ ٔ
اٌ َول َِي َل َة إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
ٔم ًِ َر َم َـ َ

میکح نب فیس،دیبع اہلل نبرمعف ،زدی انب ایب اہسین ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکبشدقروکراضمؿیکرتسوہںیبشںیمالتشرکفافراوسیکںیبشوکافریوسیںیبشوکاسےکدعبآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہ
رافی  :میکحنبفیس،دیبعاہللنبرمعف،زدیانبایباہسین،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقراکاریخیکاستراوتںںیموہان

ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکاریخیکاستراوتںںیموہان

جلس  :جلس اول

حسیث 1372

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،بساہلل بً زیيار ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َ َّ
َح ِوا ل َِي َل َة

ا ِل َ٘ ِسرٔ فٔی َّ
اخ
الش ِب ٍٔ اْلِ َ َو ٔ ٔ

یبنعق ،امکل،دبعاہللنب دانیر ،رضحتدبعاہللنبرمعریض اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایبش
دقروک(راضمؿیک)اریخیکاستراوتںںیمڈوھڈنف
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقراکاتسوسیئںیراتںیموہان
ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکاتسوسیئںیراتںیموہان

جلس  :جلس اول

حسیث 1373

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہٗ ،تازہ ،مَّطٖ ،مٌاویہ بً ابی سٔياٌ ،حرضت مٌاویہ بً ابی سٔياٌ رضی اہلل اٌالی

اٌ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی ََ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ُم َ ِّ
َّطّٓا ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ ََبٔی ُسٔ َِي َ
یً
ْٔش َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ل َِي َل ٔة ا ِل َ٘ ِسرٔ َٗا َل ل َِي َل ُة ا ِل َ٘ ِسرٔ ل َِي َل ُة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اتقدہ ،رطمػ،اعمفہی نبایبایفسؿ ،رضحتاعمفہینبایبایفسؿریضاہللاعتیلےسرفاتیےہ ہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،بشدقراتسوسیئںیراتےہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اتقدہ،رطمػ،اعمفہینبایبایفسؿ،رضحتاعمفہینبایبایفسؿریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقراکاسرےراضمؿںیموہان

ابب  :امنزاکایبؿ
بشدقراکاسرےراضمؿںیموہان

جلس  :جلس اول

حسیث 1374

موسی بً ً٘بہ ،ابواسح ،ٙسٌيس بً جبیر ،حرضت ًبساہلل
راوی  :حنيس بً زىحویہ سٌيس بً ابی مزیه ،جٌف ،بً ابی ٛثیرٰ ،
بً ًنز رضی اہلل اٌالی

وسی بِ ًُ
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َزى ِ ُح َویِطٔ ال َّي َشائ ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا َسٌٔي ُس بِ ًُ ََبٔی َم ِز َی َه َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٔ
ف بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُم َ
ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََىَا ََ ِس َن ٍُ
اٌ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ُسٔ َِيا ٌُ َو ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙم ِوُٗوّٓا ًَل َی ابِ ًٔ ًُ َن َز ل َِه
ًَ ًِ ل َِي َل ٔة ا ِل َ٘ ِسرٔ َٓ َ٘ا َل ه ٔ َی فٔی کُلِّ َر َم َـ َ
َی ِزٓ ٌََا ُظ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
دیمحنبزوجنہیدیعسنبایبرممی،رفعج،نبایبریثک،ومٰیسنبہبقع،اوبااحسؼ،دیعسنب،ریب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل
ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع فآہلفملسےسبشدقرےکابرےںیموساؽایکایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،
فہ اسرے راضمؿ ںیم ےہ ،اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک ایفسؿ افر ہبعش ےن وباہطس اوبااحسؼ رضحت دبعاہلل نب رمع ر اہلل اعتیل
ےسوموقافرفاتیایکےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرموفاعرفاتیںیہنایک
رافی  :دیمح نب زوجنہیدیعس نب ایب رممی ،رفعج ،نب ایب ریثک ،ومٰیس نب ہبقع ،اوباقحس،دیعس نب ،ریب ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض
اہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿاپکمکےسمکےنتکدونںںیممتخرکاناچےئیہ
ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿاپکمکےسمکےنتکدونںںیممتخرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1375

موسی بً اسناًيل ،اباٌ ،یحٌی  ،محنس بً ابزاہيه ،ابوسلنہ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل
راوی  :مشله بً ابزاہيهٰ ،
اٌالی

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ََبَا ٌُ ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َو ُم َ

َّ
َّ
َ
َ
یً َٗا َل
ْٔش َ
ارقَ ِ فٔی ً ِ ٔ
رق َ
ارقَ ِ ا ِل ُ ِ
آٌ فٔی َط ِضز ٕ َٗا َل إن ِّٔی َ ٔج ُس ُٗ َّو ّة َٗا َل ِ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َل ُط ِ َ
َ
َ
َ
یس ٌَّ ًَل َی
ارقَِفٔی ًَ ِ ٕ
ارقَِفٔی َس ِب ٍٕ َو ََل َتز ٔ َ
ارقَِفٔی َخ ِن َص ًَ ِ َ
ْش َٗا َل إنِّٔی َ ٔج ُس ُٗ َّو ّة َٗا َل ِ َ
ْش َة َٗا َل إنِّٔی َ ٔج ُس ُٗ َّو ّة َٗا َل ِ َ
إنِّٔی َ ٔج ُس ُٗ َّو ّة َٗا َل ِ َ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث ُم ِشل ٔ ٕه ََ َت ُّه
ذَل ٔ َ

ملسم نب اربامیہ ،ومٰیس نب اامسلیع ،اابؿ ،ییحی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اؿےسرفامای،رقآؿاکی ہنیہمںیموپراایکرکف،اوھنںےناہکھجمںیماسےسزایدہیکوقتےہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،وترھپسیبدؿںیموپرارکایلرکف،اوھنںےناہکھجمںیماسےسیھبزایدہیکوقتےہوترفامای،
وترھپدنپرہدؿںیممتخرکایلرکف ،اوھنںےناہکھجمںیماسےسیھبزایدہیکوقتےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپ
استدؿںیممتخرکایلرکف افراسرپااضہفتمرکاناوبداؤدےتہکںیہہکملسمیکدحثیامتےہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،ومٰیسنباامسلیع،اابؿ،ییحی،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿاپکمکےسمکےنتکدونںںیممتخرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1376

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حنازًلاء بً سائب ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالی

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل لٔی َر ُسو ُل اہللٔ
رح ٕب ََ ِخب َ َرىَا َح َّنا ْز ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ

َّ
َّ
َ َ َ
َِّط یَ ِو ّما
رق َ
آٌ فٔی َط ِضز ٕ َٓ َيا َٗ َؼىٔی َوىَا َٗ ِؼ ُت ُط َٓ َ٘ا َل ُػ ِه یَ ِو ّما َوََٓ ٔ ِ
ارقَِ ا ِل ُ ِ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ُػ ِه ٔم ًِ کُلِّ َط ِضز ٕث ََلث َة َیَّاو ٕ َو ِ َ

َٗا َل ًَ َلائْ َوا ِخ َت َل ِٔ َيا ًَ ًِ ََبٔی َٓ َ٘ا َل َب ٌِ ُـ َيا َس ِب ٌَ َة ََیَّاو ٕ َو َٗا َل َب ٌِ ُـ َيا َخ ِن ّشا

امیلسؿ نب رحب،امحداطعء نباس ب ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے راھک رک افر ہنیہم رھب ںیم اکی رقآؿ متخ ایک رک ،رھپ رفزفں یک دعتاد افر متخ رقآؿ یک دمت ںیم
ریمے افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدرایمؿاالتخػوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،ااھچوترھپاکیدؿرفزہرھک
افر اکی دؿ وھچڑ دے ،اطعء ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےس ولوگں ےن رفاتی رکےن ںیم االتخػ ایک ےہ ضعب ےن متخ رقآؿ یک
آرخیدمتاستدؿاتبیئافرضعبےناپچندؿ
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحداطعءنباس ب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿاپکمکےسمکےنتکدونںںیممتخرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1377

راوی  :ابً مثىیً ،بسالؼنس ،ہناوٗ ،تازہ یزیس بً ًبساہلل بً ًنزو ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالی

یس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ََى َّ ُط َٗا َل
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الؼَّ َنسٔ ََ ِخب َ َرىَا صَ َّن ْاو ََ ِخب َ َرىَا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َّ
َیا َر ُسو َل اہللٔ فٔی َِ ٛه ََ ِ ُ
ارقَ ِ ُظ فٔی
آٌ َٗا َل فٔی َط ِضز ٕ َٗا َل إنِّٔی ََٗ َِوی ٔم ًِ ذَل ٔ َ
رق َ
ک یُ َز ِّز ُز ا ِلک َ ََل َو ََبُو ُم َ
رقَ ا ِل ُ ِ
وسی َو َت َيا َٗ َؼ ُط َحًی َٗا َل ِ َ
َ

رقََ ُظ فٔی ََ َٗ َّل ٔم ًِ ثَ ََل ٕث
َس ِب ٍٕ َٗا َل إنِّٔی ََٗ َِوی ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک َٗا َل ََل َي ِٔ َ٘طُ َم ًِ َ َ

انبینثم،دبعادمصل،امہؾ،اتقدہسیدینبدبعاہللنبرمعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکاوھنںےنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکای روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس،ںیممکےسمکینتکدمت ںیمرقآؿمتخرکاتکسوہں؟آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیہنیہمںیم اوھنںےناہکھجمںیماسےسزایدہیکوقتےہ(ینعیںیماسےسمکدمتںیممتخرکاتکس
وہں) رھپ ایسرطح ردف دبؽ ںیم راہ اہیںکتہک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ،استدؿ ںیم متخ رک اوھنں ےن اہکہک ھجم
ںیماسےسزایدہیکوقتےہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشےنرقآؿوکنیتدؿےسمکںیمزپاھاسےناس
وکںیہناھجمس
رافی  :انبینثم،دبعادمصل،امہؾ،اتقدہسیدینبدبعاہللنبرمعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿاپکمکےسمکےنتکدونںںیممتخرکاناچےئیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1378

ًيسی بً طاذاٌ ،ابوزاؤز ،رحیع بً سليه ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی
راوی  :محنس بً حٔؽ ،ابوًبسالزحنً ٗلاٌٰ ،
اہلل اٌالی

َح ُ
یع بِ ًُ ُسل َِي ٕه
َاٌ ََ ِخب َ َرىَا ََبُو َزا ُو َز ََ ِخب َ َرى َا ا ِل َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحٔ ِٕؽ ََبُو ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ َخا ُل ً َٔيسی بِ ًٔ َطاذ َ
َّ
َّ
ْص ٕ
ًَ ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ُم َ ِّ
آٌ فٔی
رق َ
ارقَ ِ ا ِل ُ ِ
ٖ ًَ ًِ َخ ِي َث َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل لٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ِ َ
ارقَِ ُظ فٔی ثَ ََل ٕث َٗا َل ََبُو ًَل ٔ ٕٓی َسنٔ ٌِت ََبَا َزا ُوز َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ََ ِح َن َس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َح ِي َب ٕل َي ُ٘و ُل ً َٔيسی
َط ِضز ٕ َٗا َل إ ٔ ٌَّ بٔی ُٗ َّو ّة َٗا َل ِ َ

َاٌ َٛي ِّْص
بِ ًُ َطاذ َ
دمحم نب صفح ،اوبدبعارلنمح اطقؿٰ ،یسیع نب اشذاؿ ،اوبداؤد ،رحشی نب میلس ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ہنیہم ںیم رقآؿ زپاھ رک ،اوھنں ےن اہک ھجم ںیم وقت ےہ (زایدہ زپےنھ یک) وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتدؿںیماکیرقآؿزپھایلرک اوبداؤدوکےتہکوہےئانسےہہکںیمےناامؾادمحانبلبنح
ےسانسفہرفامےتےھتہکٰیسیعنباشذاؿاصبحرفاتسےہ
رافی  :دمحمنبصفح،اوبدبعارلنمحاطقؿٰ،یسیعنباشذاؿ،اوبداؤد،رحشینبمیلس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿےکےصحرکان
ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1379

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،ابً ابی مزیه ،یحٌی بً ایوب ،ابً الہازی

وب ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ َٗا َل َسأ َ َلىٔی ىَآ ٔ ٍُ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ض ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ ََبٔی َم ِز َی َه ََ ِخب َ َرىَا َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلٌ ٕٔه َٓ َ٘ا َل لٔی فٔی َِ ٛه َا ِ ُ
آٌ َٓ ُ٘ل ُِت َما َ ُ َحزِّب ُ ُط َٓ َ٘ا َل لٔی ىَآ ٔ ٍْ ََل َا ُ٘ ِل َما َ ُ َحزِّب ُ ُط َٓإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
رق َ
رقَ ا ِل ُ ِ
َ

َّ
ََک ُظ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔبِ ًٔ ُط ٌِ َب َة
رقآ ٌٔ َٗا َل َح ٔش ِب ُت ََى َّ ُط ذ َ َ
رقَِ ُت ُجزِئّا ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َ َ

مغ
دمحمنبییحینبافرس،انبایبرممی،ییحینباویب،انبااہلدیےتہکںیہہکرضحتانعفنب،ریبنب مےنھجمےسوپاھچہکمتےنتک

دونں ںیم رقآؿ متخ رکےت وہ؟ ںیم ےن اہک ںیم اس ےک ےصح ںیہن رکات وہں رضحت انعف ےن اہک ہک ااسی تم وہک ویکہکن روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوخداہکےہہکںیمےنرقآؿاکاکیہصحزپاھےہ،انبااہلدیےناہکہکریماایخؽےہہکانعفےنریغمہ
نبہبعشےسلقنایکےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،انبایبرممی،ییحینباویب،انبااہلدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1380

راوی  :مشسز ،رقاٌ بً تناوً ،بساہلل بً سٌيس ،ابوخالسً ،بساہلل بً ًبسالزحنً بً يٌلیً ،ثناٌ بً ًبساہلل ،حرضت
اوض بً خس ئہ رضی اہلل اٌالی

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ََ ِخب َ َرىَا ُ َّرقا ٌُ بِ ًُ َت َّناو ٕ ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ََ ِخب َ َرىَا ََبُو َخال ٔ ٕس َو َص َذا َل ِٔ ُو ُط ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس

ض ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس فٔی َحسٔیثٔطٔ ََ ِو ُض بِ ًُ ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َل
اٌ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََ ِو ٕ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َي ٌِل َی ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َٗ ٔس ِم َيا ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َو ِٓ ٔس ََ٘ ٔ ٕ
يٕ َٗا َل َٓ َيزَل َِت اْلِ َ ِح ََل ُٖ ًَل َی ا ِل ُنِٔی َرة ٔبِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َوََىِزَ َل َر ُسو ُل

یً َٗ ٔس ُموا ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
اٌ فٔی ا ِل َو ِٓ ٔس َّال ٔذ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَىٔی َمال ٔ ٕک فٔی ُٗ َّب ٕة َل ُط َٗا َل ُم َش َّس ْز َوک َ َ
َو َس َّل َه ٔم ًِ ََ٘ ٔ ٕ
ئ یُ َح ِّسث ُ َيا و َٗا َل ََبُو َسٌٔي ٕس َٗائ ّٔنا ًَل َی رٔ ِجل َِيطٔ َحًَّی یُ َزاو ٔ ُح بَی ِ َن
اٌ ک ُ َّل ل َِي َل ٕة َیأِت ٔي َيا َب ٌِ َس ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
يٕ َٗا َل ک َ َ
ُ
َ َ
رقیِ ٕع ث ُ َّه َي ُ٘و ُل ََل َس َوا َئ َُّ ٛيا ُم ِش َت ِـ ٌَٔٔی َن
رٔ ِجل َِيطٔ ٔم ًِ كُو ٔل ا ِل٘ ٔ َياو ٔ َوَ ِٛثرُ َما یُ َح ِّسث َيا َما لَق ٔ َی ٔم ًِ َٗ ِو ٔمطٔ ٔم ًِ ُ َ
َّ
وٌ
َح ٔب بَ ِي َي َيا َوبَ ِي َي ُض ِه ى َُسا ُل ًَل َِيض ٔ ِه َویُ َسالُ َ
خ ِج َيا إلٔ َی ا ِل َنسٔی َي ٔة کَاى َ ِت ٔس َحا ُل ا ِل َ ِ
ُم ِش َت َذ ِّلی َن َٗا َل ُم َش َّس ْز ب ٔ َنَ ٜة َٓ َل َّنا َ َ
ِ
ًَ َل ِي َيا َٓ َل َّنا کَاى َ ِت لَي َل ّة ََبِ َلأ َ ًًَ ا ِلوِٗتٔ َّال ٔذی ک َ َ ِ
َّ
طََ ًَل َ َّی ُجزِئٔی ٔم ًِ
ِ
ِ َ
اٌ َیأت ٔي َيا ٓ ٔيطٔ َٓ ُ٘ ِل َيا َل َ٘ ِس ََبِ َلأ َت ًَ َّيا الل ِي َل َة َٗا َل إٔى َّ ُط َ َ
َ
َّ
آٌ
وٌ ا ِل ُِ
رقآ ٌٔ ٓ َ ٔ
رق َ
ٕ یُ َحزِّب ُ َ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ
َرکص ُِت ََ ٌِ ََ ٔجي َئ َحًی َُت ٔ َّن ُط َٗا َل ََ ِو ْض َسأ ِل ُت ََ ِػ َح َ
ا ِل ُ ِ
ْش َة َوحٔزِ ُب ا ِل ُنَٔؼَّ ٔل َو ِح َس ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث ََبٔی َسٌٔي ٕس
ْش َة َوثَ ََل َث ًَ ِ َ
َٗالُوا ث َ ََل ْث َو َخ ِن ْص َو َس ِب ٍْ َوأ ِش ٍْ َوإ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ

ََ َت ُّه

دسمد ،رقاؿ نب امتؾ ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخدل ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی ،امثعؿ نب دبع اہلل ،رضحت افس نب  ی ہفی ریض
اہللاعتیلےسرفاتیےہہکمہینبفیقثےکفدفںیماشلموہرکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہےئس ولوگں
ےسدہعفامیپؿوہا اھت فہوتریغم ہنب ہبعشےکاپسارتےافرینب امکلوکآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےناےنپ اکی یم ںیمااترا(وج
دجسم ےک اکی وگہش ںیم انب وہااھت)دسمد ےتہک ںیہ ہک افس نب ذحہفیفیقث ےکاس فدف ںیم اشلم ےھت وجروسؽ یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےک اپس آای اھت افس نب ذحہفی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزاہن رات وک اشعء ےک دعب امہرے اپس رشتفی
الےتافرڑھکےڑھکےابںیترکےتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدریکتڑھکےرےنہیکفہجےسع یھاکیاپؤںرپ
زفر ڈاےتل افر ع یھ دفرسے اپؤں رپ افر ارثک افاقت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ احالت ایبؿ رکےت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکاینپوقؾ،رقشیےکاسھتشیپآےئےھترھپرفامےتمہافرفہہکمںیمرباربہنےھتہکلبمہوزمفرفانوتاےھتاےکسدعبمہہکمےس
دمہنی آےئگ بت ےس امہری افر اؿ یک زلایئ ےہ ع یھ مہ اؿ رپ اغبل آاجےت ںیہ افر ع یھ فہ مہ رپ اکیدؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسرقمرہفتقرپرشتفیہنالےئہکلباتریخےسآےئ مہےناہکآجراتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسٹیلوہےئگآپیلصاہلل
ت
ہیلعفآہلفملسےنرفامایریمارقآؿےساکیہصحوھچٹایگاھتافراسوکوپراےیکریغبریمااہیں مھارےاپسآانااھچںیہناگل(اس
ےیلاتریخوہیئگ)رضحت افس ےتہکںیہہکںیم ےنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےک ااحصبےسوپاھچ مترقآؿ ےکےصحسکرطح
رکےت وہ؟ اوھنں ےن اہک( ،ےلہپ دؿ ںیم) نیت وسرںیت (دفرسے دؿ ںیم) اپچن وسرںیت (رسیتے دؿ ںیم) است وسرںیت
(وچےھتدؿ ںیم)ونوسرںیت(اپوچنںیدؿںیم)ایگرہوسرںیت(ےٹھچدؿںیم)ریتہوسرںیت(افراسوتںیدؿںیم)لصفم(ینعیوسرہ
ؼےسوسرہاانلسکت)اوبداؤدےتہکںیہہکاوبدیعسیکدحثیلمکمےہ
رافی  :دسمد ،رقاؿ نب امتؾ ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخدل ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی ،امثعؿ نب دبعاہلل ،رضحت افس نب  ی
ہفیریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1381

راوی  :محنس بً ميہالَ ،ضیز ،یزیس بً زریٍ ،سٌيس ٗتازہ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل اٌالی

یس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِلنٔ ِي َضا ٔل َّ ٔ
ئ َیز ٔ َ
الرضیزُ ََ ِخب َ َرىَا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ََ ِخب َ َرىَا َسٌ ْ
َّ
َّ
ِّ
آٌ فٔی ََ َٗ َّل ٔم ًِ
رق َ
رقََ ا ِل ُ ِ
الظ ِّدیر ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َي ِٔ َ٘ ُط َم ًِ َ َ
ثَ ََل ٕث
دمحم نب اہنمؽ ،رضری ،سیدی نب زرعی ،دیعس اتقدہ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامای،سجےنرقآؿنیتدؿےسمکںیمزپاھفہاسےکاعمینوکںیہنھجمساکس
رافی  :دمحمنباہنمؽ،رضری،سیدینبزرعی،دیعساتقدہ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1382

راوی  :ىوح بً حبيبً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،سناک بً ٓـل ،وہب بً ميبہ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز

َح َّسثَ َيا ى ُو ُح بِ ًُ َحبٔيبٕ ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ ا ِلٔ َِـ ٔل ًَ ًِ َوص ِٔب بِ ًٔ ُم َي ِّبطٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو
یً ث ُ َّه َٗا َل
ُرقَ ُا ِل ُِ
ََى َّ ُط َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َِ ٛه ي َِ
ْٔش َ
رقآ ٌُ َٗا َل فٔی ََ ِر َبٌٔی َن یَ ِو ّما ث ُ َّه َٗا َل فٔی َط ِضز ٕث ُ َّه َٗا َل فٔی ً ِ ٔ
ْش ث ُ َّه َٗا َل فٔی َس ِب ٍٕ ل َِه یَ ِيز ٔ ِل ٔم ًِ َس ِب ٍٕ
ْش َة ث ُ َّه َٗا َل فٔی ًَ ِ ٕ
فٔی َخ ِن َص ًَ ِ َ
ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،امسک نبلضف،فبہ نبہبنم،رضحتدبعاہلل نبرمع ےسرفاتیےہہکاوھنں ےن یبن یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک رقآؿ ےنتک دؿ ںیم متخ ایک اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ، ،اچسیل دؿ ںیم ، ،رھپ
رفامای،ہنیہمرھبںیم،رھپرفامای،سیبدؿںیم،رھپرفامایدنپرہدؿںیم،رھپرفامایدسدؿںیمرھپرفامایاستدؿںیم،افرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناستدؿےسمکہنایک
رافی  :ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،امسکنبلضف،فبہنبہبنم،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1383

راوی ً :باز بً موسی ،اسنٌيل بً جٌف ،اْسائيل ،ابواسح ،ٙحرضت ًل٘نہ اور حرضت اسوز رضی اہلل اٌالی

ْسائ ٔي َل ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙل َ٘ َن َة َواْلِ َ ِس َوز ٔ َٗ َاَل ََتَی ابِ ًَ َم ِش ٌُوز ٕ
ل بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
وسی ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ًَبَّا ُز بِ ًُ ُم َ
ف ًَ ًِ إ ٔ ِ َ

َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل إنِّٔی ََ ِرقَ ُ ا ِل ُنَٔؼَّ َل فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َٓ َ٘ا َل ََ َصذًّ ا ََ ٛض ِّذ ِّ
الظ ٌِز ٔ َوىَث ِ ّرا ََ ٛيثِر ٔ َّ
اٌ
الس َٗ ٔل َل ٔ ًَّٜال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َ
الل َور َو َّ
الذارٔیَا ٔ
ت فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َوإٔذَا
الش َور َتی ِ ٔن فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة ال َّي ِح َه َوال َّز ِح َن ًَ فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َوا ِٗت َ َربَ ِت َوا ِل َحا َّٗ َة فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َو ُّ
رقَ ُال َّيوَ ائ َٔز ُّ
َي ِ َ
َو َٗ ٌَ ِت َوى َُوٌ فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َو َسأ َ َل َسائ ٔ ْل َوال َّيازٔ ًَا ٔ
ت فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َو َویِ ْل لٔل ُِن َل ِّٔٔٔی َن َو ًَ َب َص فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َوا ِل ُن َّسثِّ َز َوا ِل ُنزَّ ِّم َل فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة
اٌ َوإٔذَا َّ
وٌ َوا ِل ُن ِز َس ََل ٔ
الظ ِن ُص ُٛو َِّر ِت فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة
الس َخ َ
َو َص ِل ََتَی َو ََل َ ُ ِٗ ٔش ُه ب ٔ َي ِوو ٔا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َو ًَ َّه َی َت َشائَلُ َ
ت فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َو ُّ
يٕ ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َرح َٔن ُط اہللُ
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا َتأِل ٔ ُ

ابعدنب ومیس،اامسلیعنبرفعج،ارسالیئ،اوبااحسؼ ،رضحتہمقلع افررضحتاوسد ریضاہللاعتیلےسرفاتی ےہہکدبعاہلل نب
وعسمدےکاپساکیصخشآایافروبال،ںیملصفم(یکوپریزنمؽ)اکیرتعک ںیمزپھاتیلوہںاسرپرضحتدبعاہللنبوعسمد
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای وت اس رطح زپھ اتیل وہاگ ےسیج رعش دلجی دلجی زپےھ اجےت ںیہ ای وسیھ وجھکرںی درتخ ےس ڑھجیت
ںیہ رگم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ابمہ اسمفی وسروتں وک اکی رتعک ںیم زپےتھ ےھت اسیج ہک اکی رتعک ںیم وسرہ امجنل افر

ئافر ْ َ
القَّ َسافراکیرتعکںیماوطلرافراذلارایتافراکیرتعکںیماذافتعقافروسرہونؿ
ارلنمحافراکیرتعکںیم َف ْ َ َر
اق َ ِ ْ
ْ لِلْمُ َػفّ ِ
ف
ئ
ِ
َن افر سبع افر اکی رتعک ںیم وسرہ ادملرث افر
ي
ي افر اانلزاعت افر اکی رتعک ںیم َف ٌّ
افر اکی رتعک ںیم َشَْ َؽ َش ِ ٌّ
َهلْ َ َ َ ُ قْس
ي ِؾالْقِبا سافراکیرتعکںیمادلاخؿافرف ِإ َذاال َّسم
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
تاوبداؤدےناہکہک
ر
ُک
ّ
ِ
س
و
م
َ
ی
ازمللم افراکیرتعکںیم َف أِّافرَلأ ْ َ َ ِ
َ
َ ْ
ہیانبوعسمدیکفحصمیکرتبیتےہ(وجفحصمامثعینیکرتبیتےکالخػےہ)
رافی  :ابعدنبومیس،الیعمسنبرفعج،ارسالیئ،اوباقحس،رضحتہمقلعافررضحتاوسدریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1384

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،بً ميؼور ،ابزاہيه ،حرضت ًبسالزحنً بً یزیس رضی اہلل ًيہ

یس َٗا َل َسأ َ ِل ُت ََبَا َم ِش ٌُوز ٕ َوص َُو
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ََ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َّ
َّ
رقة ٔفٔی ل َِي َل ٕة ََ َٔ ٛتا ُظ
َی ُل ُ
رقََ ِاْل َی َتی ِ ٔن ٔم ًِ ٔ ٔ
آخ ُس َورة ٔا ِل َب َ َ
وٖ بٔا ِلب َ ِيتٔ َٓ َ٘ا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َم ًِ َ َ
صفحنبرمع،ہبعش،نب وصنمر،اربامیہ،رضحتدبعارلنمحنبسیدیریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکںیمےناوبوعسمدےسوساؽ
ایک سج فتق ہک فہ تیب اہلل اک وطاػ رک رےہ ےھت ،اوہنں ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک وج صخش وسرہ
رقبہیکآرخیدفآوتیںوکاکیراتںیمزپےھاگفہاےکسےیلاکیفوہںیگ(دجہتےس)

رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،نبوصنمر،اربامیہ،رضحتدبعارلنمحنبسیدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1385

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزو ،ابوسویہ ،ابً ححیرہ ،حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِن ْزو ََ ٌَّ ََبَا َسؤیَّ َة َح َّسثَ ُط ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ابِ ًَ ُح َحی ِ َر َة یُ ِدبٔرُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
ْش آیَا ٕ
ت ل َِه یَُ ِٜت ِب ٔم ًِ ا ِل َِآٔلٔی َن َو َم ًِ َٗ َاو
اؾ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٗ َاو بٔ ٌَ ِ ٔ
ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ

یً َٗا َل ََبُو َزا ُوز ابِ ًُ ُح َحی ِ َر َة اْلِ َ ِػ َِزُ ًَ ِب ُس اہللٔ
َّط َ
بٔنٔائ َ ٔة آ َی ٕة ُٛت َٔب ٔم ًِ ا ِل َ٘اىٔت ٔی َن َو َم ًِ َٗ َاو بٔأ َ ِل ٕٔ آ َی ٕة ُٛت َٔب ٔم ًِ ا ِل ُن َ٘ ِي ٔ ٔ

ابِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ابِ ًٔ ُح َحی ِ َر َة
ادمحنباصحل،انب فبہ،رمعف،اوبوسہی،انبریجحہ،رضحت دبعاہللنبرمعف نبااعلصریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج صخشامنزںیمڑھکےوہرکدسآںیتیزپےھاگفہاغںولں ںیمںیہناھکلاجاگیئافرامنزںیمڑھکےوہ
رکوسآںیتی زپےھاگفہرفامربندارفںںیماھکلاجاگیئ افروج اکیزہارآںیتی زپےھاگفہ دحیبوثاباپےنفاولں ںیم اھکلاجاگیئاوبداؤد
د
د
ےناہکانب ِ حنزرہےسرماددبعاہللنبدبعارلنمحنب ِ حنزرہرمادںیہ،
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،اوبوسہی،انبریجحہ،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿےکےصحرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1386

ًيسی بً ہَلل ،حرضت ًبساہلل
راوی  :یحٌی بً موسی ،ہاروٌ بً ًبساہللً ،بساہلل بً یزیس ،سٌيس بً ابی ایوبً ،ياغٰ ،
بً ًنز رضی اہلل ًيہ

وب َح َّسثَىٔی
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
وسی ا ِل َب ِلخ ٔ ُّی َوصَ ُ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َ
یس ََ ِخب َ َرىَا َسٌٔي ُس بِ ًُ ََبٔی ََ ُّی َ
ًَي ُ
ض ا ِل٘ٔت ِ َبان ٔ ُّی ًَ ًِ ً َٔيسی بِ ًٔ ص ََٔل ٕل الؼَّ َسف ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل ََتَی َر ُج ْل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َّاغ بِ ًُ ًَبَّا ٕ
ارقَ ِ ثَ ََلثّا ٔم ًِ َذ َوا ٔ
ت الز َٓ َ٘ا َل َٛب ُ َر ِت ٔسىِّی َوا ِط َت َّس َٗ ِل ٔيی َوَُلُ َى ل ٔ َشانٔی َٗا َل
َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ََ ِ ٔ
رقئِىٔی یَا َر ُسو َل اہللٔ َٓ َ٘ا َل ِ َ
ارقَِ ثَ ََلثّا ٔم ًِ ا ِل ُن َش ِّب َحا ٔ
َارقَِ ثَ ََلثّا ٔم ًِ َذ َوا ٔ
ل
ت َٓ َ٘ا َل ٔم ِث َل َم َ٘ا َلتٔطٔ َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
ت حاميه َٓ َ٘ا َل ٔم ِث َل َم َ٘ا َلتٔطٔ َٓ َ٘ا َل ِ َ
ٓ َِ
َّ
َّ
َّ
رقئِىٔی ُس َور ّة َجا ٔم ٌَ ّة َٓأ َ ِ َ
َ
ل
َفَْ ٔم ِي َضا َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ ِ ٔ
رقَ ُظ ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا ُز ِلزٔل َِت اْلِ ِر ُق َحًی َ َ
َ
ل َمزَّ َتی ِ ٔن
َو َّال ٔذی َب ٌَ َث َ
الز َویِحٔ ُ
ک بٔا ِل َح َِّ ٙلَ ََزٔی ُس ًَل َِي َضا ََبَ ّسا ث ُ َّه ََ ِزبَ َز ال َّز ُج ُ
ل َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِٓلَحَ ُّ
ییحی نب ومیس ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب سیدی ،دیعس نب ایب اویب ،ایعشٰ ،یسیع نب الہؽ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکاکیصخشروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافروبالایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمرقآؿزپاھی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہنیتوسرںیتزپھس ےکرشفعںیماآلرم(افل،الؾ،میم،رائ)ےہینعیوسرہویسن،وسرہ
ویفس،وسرہوہد فریغہاسصخش ےناہک ایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیرمعتہب وہیئگےہافرریمادؽتخسوہایگےہ (ینعی
وقت اح ہظ مک وہیئگ ےہ افر وھبؽ دیپا وہیئگ ےہ) افر ریمی زابؿ ومیٹ وہیئگ ےہ (اس ےیل اینت یبمل وسرںیت زپھ افر اید ںیہن رک

اتکس)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچوترھپنیتوسرںیت،جٓؾفایلوسروتںںیمےسایدرکےلاسےنرھپےلہپفاالذعرشیپ
ِ ِ ن ِ
شی
ایک وت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای وت وت رھپ نیت وسرںیت مش ِیحات ںیم ےس اید رکےل (ینعی  ےکن رشفع ںیم َس ای َس ح
ےہ) اس ےن رھپ ےلہپفاال ذعر شیپ ایک افر رعض ایک ای روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےھجم اکی اجعم وسرة اھکیس دےئجی وت آپ یلص اہلل
ضاھکسیئاہیںکتہکاھکسےنےسافرغوہےئگسپفہصخشوبالاسذاتیکمسقسجےن
ِل َْال ْر ُ
ہیلعفآہلفملسےناوکس ِإ َذازُ ْ رل َ ْ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاچسیئےکاسھت ثوعثرفامایےہںیمع یھاسرپزایدہںیہنرکفںاگ(ینعیاےکساعمینافرایکسمیظعترپ
وپراوپرالمعرکفاگن)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسصخشےناجنتاپیئ اسصخشےنرماداپیئ
رافی  :ییحی نب وم یس ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،دبعاہلل نب سیدی ،دیعس نب ایب اویب ،ایعشٰ ،یسیع نب الہؽ ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آوتیںیکیتنگ
ابب  :امنزاکایبؿ
آوتیںیکیتنگ

جلس  :جلس اول

حسیث 1387

راوی ً :نزو بً مززو ،ٚطٌبہٗ ،تازہ ًباض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ِم ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ض ا ِل ُحظَ ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َم ِززُو ِٕ ََ ٚخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ََ ِخب َ َرىَا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ًَبَّا ٕ
َّ
ک
ف َل ُط َت َب َار َک َّال ٔذی ب ٔ َي ٔسظ ٔا ِل ُن ِل ُ
رقآ ٌٔ ث َ ََلث ُ َ
وٌ آیَ ّة َا ِظ َٔ ٍُ ل ٔ َؼاح ٔب ٔ َضا َحًی ُي ِِ َ َ
َٗا َل ُس َور ْة ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،اتقدہابعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرقآؿںیمسیتآوتیںفایلاکیوسرةےہوج
(رفزشحب)اےنپزپےنھفاےلیکافسرشرکےیگاہیںکتہکاوکسشخبدایاجےئاگفہوسرتےہابترکاذلی
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،اتقدہابعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہاہےئالتفتافرایکندعتاداکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ

دجسہاہےئالتفتافرایکندعتاداکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1388

راوی  :محنس بً ابزاہيه بً بزقی ،ابً ابی مزیه ،ىآٍ بً یزیس ،حرضت ًنز بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

یس ًَ ًِ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ا ِل ٌُ َتق ٔ ِّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّزح ٔٔيه بِ ًٔ ا ِلب َ ِرق ٔ ِّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی َم ِز َی َه ََ ِخب َ َرىَا ىَآ ٔ ٍُ بِ ًُ َیز ٔ َ
َّ
َّ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم َيی ِ ٕن ٔم ًِ بَىٔی ًَ ِب ٔس اَلُک ٕل ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ َ
ْش َة
رقََ ُظ َخ ِن َص ًَ ِ َ
اؾ َ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ ِ َ
رقآ ٌٔ ٔم ِي َضا ث َ ََل ْث فٔی ا ِل ُنَٔؼَّ ٔل َوفٔی ُس َورة ٔ ا ِل َح ِّخ َس ِح َس َتا ٌٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ُرو ٔ َی ًَ ًِ ََبٔی َّ
ئ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
الس ِر َزا ٔ
َس ِح َس ّة فٔی ا ِل ُ ِ
ْش َة َس ِح َس ّة َوإ ٔ ِس َيازُ ُظ َواظ ٕ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
دمحم نب اربامیہ نب ربیق ،انب ایب رممی ،انعف نب سیدی ،رضحت رمع نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اوکن رقآؿ ںیم دنپرہ دجسے اتبےئ س  ںیم ےس نیت لصفم ںیہ افر دف دجسے وسرہ جح ںیم ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک
رضحتاوبادلرداءےسرموفاعایگرہدجسےرمفیںیہرگمایکسدنسفیہےہ
رافی  :دمحمنباربامیہنبربیق،انبایبرممی،انعفنبسیدی،رضحترمعنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہاہےئالتفتافرایکندعتاداکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1389

راوی  :حنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً وہب ،ابً لہيٌہ ،مْشح بً ہاًاٌ ،حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہ

اٌ ََبَا ا ِل ُن ِؼ ٌَ ٔب َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ ًُ ِ٘ َب َة
ْش َح بِ ًَ َصا ًَ َ
الرس ٔح ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
يٌ َة ََ ٌَّ ٔم ِ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ

بِ ًَ ًَا ٔمز ٕ َح َّسثَ ُط َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََفٔی ُس َورة ٔا ِل َح ِّخ َس ِح َس َتا ٌٔ َٗا َل َن ٌَ ِه َو َم ًِ ل َِه َي ِشحُ ِسص َُنا ٓ َََل
رقَِص َُنا
َي ِ َ

ادمحنبرمعف نبرسح،انبفبہ،انبہعیہل،رشمحنباہاعؿ،رضحتہبقعنباعرم ریضاہللہنعےسرفاتیےہ فہرفامےتںیہہک
ںیمےنروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسدرایتف ایکہکایک وسرہجحںیمدفدجسےںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاہں
اںیمسدفدجسےںیہوجاؿدفدجسفںوکہنرکےوتفہاسوسرتوکیھبہنزپےھ
رافی  :دمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،انبہعیہل،رشمحنباہاعؿ،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لصفمںیمدجسہہنوہےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
لصفمںیمدجسہہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1390

راوی  :محنس بً رآٍ ،ازہز بً ٗاسه ،محنس ،ابوٗسامہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا ََ ِز َصزُ بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه َٗا َل ُم َح َّن ْس َرََیِ ُت ُط ب ٔ َن ََّ ٜة َح َّسثَ َيا ََبُو ُٗ َسا َم َة ًَ ًِ َم ََّطٕ ا ِل َو َّرا ًِٔ ًَ ٚ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه َي ِش ُح ِس فٔی َط ِي ٕئ ٔم ًِ ا ِل ُنَٔؼَّ ٔل ُم ِي ُذ َت َح َّو َل إلٔ َی ا ِل َنسٔی َي ٔة
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًِٔ
دمحمنبراعف،ازرہنباقمس ،دمحم،اوبدقاہم،رضحتانب ابعسریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس بج
دمہنی ےس آےئ وسرہ لصفم ںیم دجسہ ںیہن ایک ہی دحثی فیعض ےہ افر رضحت اوبرہریہ یک حیحص دحثی ےک اعمرض ےہ وج آےگ

آریہےہ
رافی  :دمحمنبراعف،ازرہنباقمس،دمحم،اوبدقاہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
لصفمںیمدجسہہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1391

راوی  :ہياز بً ْسی ،وٛيٍ ،ابً ابی ذئب ،یزیس بً ًبساہلل بً ٗشيمً ،لاء بً يشار ،حرضت زیس بً ثابت رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ َزیِسٔ
یس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ٗ َُش ِي ٕم ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
الرس ِّی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا صَ َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
َ
رقَِ ُت ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّي ِح َه َٓل َِه َي ِش ُح ِس ٓ َٔيضا
بِ ًٔ ثاب ٔ ٕت َٗا َل َ َ
انہدنبرسی،فعیک،انبایب ذ ب،سیدینبدبعاہللنبقسئط،اطعء نباسیر،رضحتزدی نباثتبریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک
ںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنموسرہامجنلزپیھنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیمسدجسہںیہنایک
رافی  :انہدنبرسی،فعیک،انبایبذ ب،سیدینبدبعاہللنبقسئط،اطعءنباسیر،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

لصفمںیمدجسہہنوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1392

راوی  :ابً ْسح ،ابً وہب ،ابوػِخہ ،ابً ٗشيم ،خارجہ ،حرضت زیس بً ثابت رضی اہلل ًيہ

ِخ ًَ ًِ ابِ ًٔ ٗ َُش ِي ٕم ًَ ًِ َخارٔ َج َة بِ ًٔ َزیِسٔ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
الرسحٔ ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَ َيا ََبُو َػ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ
اٌ َزیِ ْس ِاْل ٔ َم َاو َٓل َِه َي ِش ُح ِس ٓ َٔيضا
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ک َ َ
انبرسح،انبفبہ،اوبرخصہ،انبقسئط،اخرہج،رضحتزدینباثتبریضاہللہنعےس(دفرسیدنسےکاسھت)ایسرطحرمفی
ےہاوبداؤدےتہکںیہہکزدینباثتباامؾےھتافراوہنںےندجسہںیہنایک
رافی  :انبرسح،انبفبہ،اوبرخصہ،انبقسئط،اخرہج،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہءمجنںیمدجسہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
وسرہءمجنںیمدجسہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1393

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙاسوز ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرقََ
َ
َفٓ ٌََ ُط إلٔ َی
اب ََ
ُس َور َة ال َّي ِح ٔه ٓ ََش َح َس ٓ َٔيضا َو َما بَق ٔ َی ََ َح ْس ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ إ ٔ ََّل َس َح َس َٓأ َ َخ َذ َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ ًَّٔ ٛا ٔم ًِ َح ّصی ََ ِو تُ َز ٕ
اَفا
َو ِجضٔطٔ َو َٗا َل َیِٜٔٔيىٔی َص َذا َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َٓ َل َ٘ ِس َرََیِ ُتطُ َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
ک ُٗتٔ َل ک َ ٔ ّ
صفح نب رمع ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،اوسد ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ مجن
زپیھافراںیمسدجسہایکافروکیئصخشںیہناچبسجےندجسہہنایکوہنکیلاکیصخشےنوھتڑییسیٹمایرتیاہھتںیمیلافررہچہ
کتااھٹیئافروبالریمےےیلاجبےئدجسہےکہیاکیفےہ دبعاہللےتہکںیہہکںیمےنداھکیدعبںیمفہاحتلرفکںیملتقوہا
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوباقحس،اوسد،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذااامسلءالئشقتافرارقا
ابب  :امنزاکایبؿ
اذااامسلءالئشقتافرارقا

جلس  :جلس اول

حسیث 1394

راوی  :مشسز ،سٔياٌ ،ایوب بً موسیً ،لاء بً ميياء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ٔمي َيا َئ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َس َح ِسىَا َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ
وسی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
وب بِ ًٔ ُم َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ََ ُّی َ
َّ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی إٔذَا َّ
ِّک َّال ٔذی َخل َََٗ ٙا َل ََبُو َزا ُوز ََ ِسل ََه ََبُو ص َُزیِ َز َة َس َي َة س ٕٓٔت ًَ َاو
ارقَِ بٔا ِس ٔه َرب َ
الش َنا ُئ ا ِنظَ ٘ ِت َو ِ َ
آخ ٓ ٌِٔلٔطٔ
َخ ِيب َ َر َو َص َذا ُّ
الش ُحو ُز ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔ ُ
دسمد ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،اطعء نب انیمء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
َّ ِ َ
اَّق َخل َقںیمدجسہایک
ب
فملسےکاسھتوسرہ ِٔ َذاال َّسمَائُانْ َش َّق ْتافر ْ َ ر
ِاق ْأاِ ْ ِ
ْس َر ّ ِ َ
رافی  :دسمد،ایفسؿ،اویبنبومیس،اطعءنبانیمء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذااامسلءالئشقتافرارقا

جلس  :جلس اول

حسیث 1395

راوی  :مشسز ،مٌتنز برک ،ابورآٍ ،حرضت ابورآٍ رضی اہلل ًيہ سے

َّ
َرقََ إٔذَا
رک ًَ ًِ ََبٔی َرآ ٍٕٔ َٗا َل َػل ِي ُت َم ٍَ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ا ِل ٌَ َت َن َة ٓ َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبٔی َح َّسث َ َيا بَ ِ ْ
الش َنا ُئ ا ِنظَ َّ٘ ِت َٓ َش َح َس َٓ ُ٘ل ُِت َما َص ٔذظ ٔ َّ
َّ
ِٕ ََبٔی ا ِل َ٘اس ٔٔه َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َََل ََ َزا ُل
الش ِح َسةُ َٗا َل َس َح ِس ُت ب ٔ َضا َخل َ
ََ ِس ُح ُس ب ٔ َضا َحًَّی ََ ِل َ٘ا ُظ
دسمد،رمتعمرکب،اوبراعف،رضحتاوبراعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاوبرہریہریض اہللہنعےکےھچیپاشعءیک
امنززپیھںیم ےناہکہیدجسہشیکےہاوہنںےن اہکںیمہی دجسہاوبااقلمس(رضحتدمحم یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےک ےھچیپایکےہ افر
ںیمہشیمہاوکسرکاتروہںاگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساجولمں
رافی  :دسمد،رمتعمرکب،اوبراعف،رضحتاوبراعفریضاہللہنعےس

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

وسرہءصٓںیمدجسہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
وسرہءصٓںیمدجسہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1396

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب ،ایوبً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

الش ُحوز ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وب ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
ض َٗا َل ل َِي َص ؾ ٔم ًِ ًَزَائ ٔٔه ُّ

َو َٗ ِس َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِش ُح ُس ٓ َٔيضا

صاکدجسہرضفریںیہنرگمںیم
ومیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکوسرہ ٓ
ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاںیمسدجسہرکےتوہےئداھکیےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وسرہءصٓںیمدجسہرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1397

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزو ،ابً حارث ،ابً ابی ہَللً ،ياق بً ًبساہلل بً سٌس بً ابی ْسح ،حرضت
ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

اق بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو َي ٌِىٔی ابِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ص ٔ ََل ٕل ًَ ًِ ً َٔي ٔ

َ
بِ ًٔ َس ٌِسٔ بِ ًٔ ََبٔی َ ِ ٕ َ
رقََ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔؾ َٓ َل َّنا
ْسح ًَ ًِ َبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َى َّ ُط َٗا َل َ َ

رقََ َصا َٓ َل َّنا بَ َل َّ َّ
بَ َل َّ َّ
لش ُحوز ٔ
اض َم ٌَطُ َٓ َل َّنا ک َ َ
الش ِح َس َة َاظَ زَّ ٌَ ال َّي ُ
الش ِح َس َة ىَزَ َل ٓ ََش َح َس َو َس َح َس ال َّي ُ
اض ل ٔ ُّ
اٌ یَ ِو ْو َ ُ
آخ َ َ

َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ه ٔ َی َت ِوبَ ُة ى َ ٔي ٕ ٓی َو َل ٜٔىِّی َرََیِ ُتِ ُٜه َاظَ زَّق ْمُت لٔل ُّش ُحوز ٔ َٓ َيزَ َل ٓ ََش َح َس َو َس َح ُسوا

ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،انباحرث،انبایبالہؽ،ایعضنبدبعاہللنبدعسنبایبرسح،رضحتاوبدیعس یریریضاہلل
صزپیھبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآتیدجسہرپ ےچنہوت
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربنمرپوسرہ ٓ

آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسربنمےسارتے افردجسہایک افرابیقولوگںےنیھبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت دجسہایکاےلگ
دؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپیہیوسرتزپیھبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآتیدجسہرپ ےچنہوتولگدجسہےکےیل
ایتر وہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دجسہ وت اکی یبن یک وتہب یھت نکیل اب ںیم دھکی راہوہں ہک مت ولگ دجسے ےک
ےیلایتروہےئگوہسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمےسارتےافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنافرامتؾولوگںےندجسہایک
رافی  :ادمحنباصحل،انب فبہ،رمعف،انباحرث،انبایبالہؽ،ایعضنبدبعاہللنبدعسنبایبرسح،رضحتاوبدیعس یری
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسارییکاحتلںیمآتیدجسہےنسوتایکرکے؟
ابب  :امنزاکایبؿ
وسارییکاحتلںیمآتیدجسہےنسوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1398

راوی  :محنس بً ًثناٌ ابوجناہزً ،بسالٌزیز ،ابً ىنیر ،مؼٌب بً ثابت ًبساہلل بً زبیر ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل
ًيہ

اٌ ا ِّ
لس َم ِظق ٔ ُّی ََبُو ا ِل َح َناصٔز ٔ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ُم ِؼ ٌَ ٔب بِ ًٔ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َّ
َّ
َ
اض ک ُ ُّل ُض ِه
رقََ ًَ َاو ا ِل َٔ ِتحٔ َس ِح َس ّة ٓ ََش َح َس ال َّي ُ
اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ
ٔم ِي ُض ِه الزَّاُ ٔ ٛب َو َّ
ق َحًَّی إ ٔ ٌَّ الزَّاَ ٔ ٛب ل ََي ِش ُح ُس ًَل َی یَ ٔسظ ٔ
الشا ٔج ُس فٔی اْلِ َ ِر ٔ
دمحم نب امثعؿ اوبامجرہ ،دبعازعلسی ،انبریمن،بعصم نب اثتب دبعاہلل نب زریب ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک اسؽ آتی دجسہ زپیھ وت بس ولوگں ےن زنیم رپ دجسہ ایک ضعب وسار یھب ےھت
اوہنںےناےنپاہھترپدجسہایک
رافی  :دمحمنبامثعؿاوبامجرہ،دبعازعلسی،انبریمن،بعصمنباثتبدبعاہللنبزریب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وسارییکاحتلںیمآتیدجسہےنسوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1399

راوی  :احنس بً حيبل ،یحٌی بً سٌيس ،احنس بً ابوطٌيب ،ابً ىنیرً ،بيساہلل بً ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ى َُنیِر ٕا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ
َّ
َّ
الش َور َة َٗا َل ابِ ًُ ى َُنیِر ٕفٔی َُی ِر ٔ
ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ
رقَ ُ ًَ َل ِي َيا ُّ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ِ َ
الؼَّ ََلة ٔث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا ٓ ََي ِش ُح ُس َو َن ِش ُح ُس َم ٌَ ُط َحًَّی ََل َیحٔ َس ََ َح ُسىَا َمکَاىّا ل ٔ َن ِو ٔؿ ٍٔ َج ِب َضتٔطٔ
ادمح نب لبنح،ییحی نبدیعس ،ادمح نب اوببیعش ،انبریمن،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت انبرمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس مہ وکامنزےک العفہ اکی وسرت انسےترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس دجسہرکےت افرآپ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتمہع یھدجسہرکےتاہیںکتہکمہںیمےسضعبوکوتزنیمرپاینپاشیپینرےنھکیکہگجہنیتلم
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،ادمحنباوببیعش،انبریمن،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وسارییکاحتلںیمآتیدجسہےنسوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1400

راوی  :احنس بً َفات ،ابومشٌوزً ،بسالززاً ،ٚبساہلل بً ًنز ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

فا ٔ
اٌ
ت ََبُو َم ِش ٌُوز ٕالزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ا ِل ُ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِ ُ
آٌ َٓإٔذَا َم َّز ب ٔ َّ
الش ِح َسة ٔ َٛب َّ َر َو َس َح َس َو َس َح ِسىَا َم ٌَ ُط َٗا َل ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔٚ
رق َ
رقَ ًَ َل ِي َيا ا ِل ُ ِ
َ
اٌ َّ
الث ِور ُّٔی ي ٌُِحٔبُطُ َص َذا ا ِل َحس ُ
َوک َ َ
ٔیث َٗا َل ََبُو َزا ُوز ي ٌُِحٔبُ ُط ْٔلَى َّ ُط َٛبَّرَ
ادمحنبرفات،اوبوعسمد،دبعارلزاؼ،دبعاہللنبرمع ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس مہ وکرقآؿ انسای رکےت ےھت بجآتی دجسہ رپ ےتچنہپ وت ریبکتہک رک دجسہ رکےت افرآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاسھت
مہ یھب دجسہ رکےت دبعارلزاؼ ےن اہک ہک (اس ںیم) ایفسؿ وثری وک ہی دحثی تہب دنسپ یھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایفسؿ وثری یک
دنسپدییگیکفہجہییھتہکاسںیمریبکتاکیھبذرکےہ
رافی  :ادمحنبرفات،اوبوعسمد،دبعارلزاؼ،دبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہالتفتیکداع
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسہالتفتیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 1401

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،خالس ،حذاء ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ا ِل َح َّذا ُئ ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت ک َ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل فٔی ُس ُحوز ٔ ا ِل ُرقآ ٌٔ ب ٔ َّ
الل ِي ٔل َي ُ٘و ُل فٔی َّ
الش ِح َسة ٔ ٔم َز ّارا َس َح َس َو ِجهٔی ل ٔ َّل ٔذی َخ َل َ٘ ُط
ِ

ْص ُظ ب ٔ َح ِولٔطٔ َو ُٗ َّوتٔطٔ
َو َط ََّ ٙس ِن ٌَ ُط َو َب َ َ

دسمد ،اامسلیع ،اخدل ،ذحاء ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس التفت ےک دجسفں
ںیمراتوکیئکرمہبتہیداعزپےتھےھت َشح ِ َ َد َف ِْ ِ
بل ِ ِس َفوُقَّیِ ِس
َـُ ِ َ ْ و
جل َّلِدِق َخل َ َق ُس َف َض َّق َشمْعَ ُس َف َِ َ َ ر
رافی  :دسمد،الیعمس،اخدل،ذحاء،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشحبصیکامنزےکدعبآتیدجسہالتفترکےوتفہدجسہبکرکے؟
ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشحبصیکامنزےکدعبآتیدجسہالتفترکےوتفہدجسہبکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1402

راوی ً :بساہلل بً ػباح ،ابوبَح ،ثابت بً ًنار ،حرضت ابوتنيه ہحيِم

َّ َ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح ا ِل ٌَ َّل ُ َّ َ َ
َّ َ َ
ِم َٗا َل َل َّنا َب ٌَ ِث َيا
ار َحسث َيا َبُو بَ َِحٕ َحسث َيا ثاب ٔ ُت بِ ًُ ًُ َن َار َة َحسث َيا َبُو َتنٔ َين َة ا ِل ُض َح ِي ٔ ُّ
الؼ ِبحٔ َٓأ َ ِس ُح ُس َٓ َي َضانٔی ابِ ًُ ًُ َن َز َٓل َِه ََى ِ َتطٔ ث َ ََل َث ٔم َزارٕ
الز ََِّ ٛب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َي ٌِىٔی إلٔ َی ا ِل َنسٔی َي ٔة َٗا َل ُِ ٛي ُت ََٗ ُُّؽ َب ٌِ َس َػ ََلة ٔ ُّ
اٌ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُض ِه َٓل َِه
ِٕ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َم ٍَ ََبٔی بَ ِرکٕ َو ًُ َن َز َو ًُ ِث َن َ
ث ُ َّه ًَا َز َٓ َ٘ا َل إنِّٔی َػ َّل ِي ُت َخل َ
َي ِش ُح ُسوا َحًَّی َت ِللُ ٍَ َّ
الظ ِن ُص

ہخ ِی
م
دبعاہللنبابصح،اوبرحب،اثتبنبامعر،رضحتاوبمیمت یےسرفاتیےہہکبجمہربکےکاسھتدمہنیںیمآےئوتںیم رجف
یکامنزےکدعبفظعاہکرکاتاھتافرآتیدجسہیکالتفترکاتافردجسہرکاتاھتسپرضحتانبرمعریضاہللہنعےنےھجماسےسنیت
رمہبترفاک نکیلںیمںیہنراکآرخاکراوہنںےناہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،اوبرکبفرمعافرامثعؿ ریضاہللہنع
ےکےھچیپامنززپیھےہنکیلیسکےنیھب(امنزےکدعب)دجسہںیہنایکبجکتہکوسرجہنلکنآای
ہخ ِی
م
رافی  :دبعاہللنبابصح،اوبرحب،اثتبنبامعر،رضحتاوبمیمت ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتاطؼزپانھتنسےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
فرتاطؼزپانھتنسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1403

ًيسی بً زَکیا ،ابواسحً ،ٙاػه بً ًلی ،حرضت ًلی رضی اہلل اٌالی ًيہ
راوی  :ابزاہيه بً موسیٰ ،

اػ ٕه ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َکیَّا ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ًِ ًَ ٙ
وسی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی ًَ ًِ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ

َّ
َّ
رقآ ٌٔ ََ ِوتٔزُوا َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ و ٔ ِت ْز یُ ٔح ُّب ا ِلو ٔ ِت َز
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َیا ََصِ َل ا ِل ُ ِ

اربامیہنبومیسٰ،یسیعنبزرکای،اوبااحسؼ،اعمصنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایاےرقآؿفاولفرتزپاھرکفویکہکناہللاعتیلیھبفرتوکدنسپرفامےتںیہ
رافی  :اربامیہنبومیسٰ،یسیعنبزرکای،اوباقحس،اعمصنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتاطؼزپانھتنسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1404

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابوحٔؽ ابار ،اًنعً ،نزو بً مزہ ،ابوًبيسہ ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ََبُو َحٔ ِٕؽ اْلِ َبَّا ُر ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ََبٔی ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ
َّ
َّ
َ
ک
ک َو ََل ْٔلَ ِػ َحاب ٔ َ
رعاب ٔ ٌّی َما َا ُ٘و ُل َٓ َ٘ا َل ل َِي َص َل َ
ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َزا َز َٓ َ٘ا َل َ ِ َ

امثعؿنبایبہبیش،اوبصفحاابر،اشمع،رمعفنبرمہ،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسیھبایسےکمہ ینعرفاتیوقنمؽےہ
اسںیمہیااضہفےہہکاکیارعایبوبالایکےتہکوہ؟دبعاہللنبوعسمدےنرفامایہیمکحریتےافرریتےاسویھتںےکےیلںیہن
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبصفحاابر،اشمع،رمعفنبرمہ،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتاطؼزپانھتنسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1405

راوی  :ابو وليسٗ ،تيبہ بً سٌيس ،ليث ،یزیس بً ابی حبيبً ،بساہلل بً راطسً ،بساہلل بً ابی مزہ ،خارجہ بً حذآہ،
حرضت ابوالواليس ًسوی

الل َيال ٔ ٔسی َو ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َّ
َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
الل ِي ُث ًَ ًِ َیز ٔ َ
ُّ
خ َد ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ
َرا ٔط ٕس الزَّ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ُم َّز َة الزَّ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ َخارٔ َج َة بِ ًٔ حُ َذا َٓ َة َٗا َل ََبُو ا ِل َولٔي ٔس ا ِل ٌَ َسو ٔ ُّی َ َ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َٗ ِس ََ َم َّس ُِ ٛه بٔ َؼ ََلة ٕ َوه ٔ َی َخی ِ ْر َلِ ُٜه ٔم ًِ ُح ِنز ٔال َّي ٌَ ٔه َوه ٔ َی ا ِلو ٔ ِتزُ َٓ َح ٌَل ََضا َلِ ُٜه ٓ ٔ َامی

بَی ِ َن ا ِل ٌٔظَ ا ٔ
ئ إلٔ َی كُلُو َٔ ا ِل َٔ ِحز ٔ

اوب فدیل ،ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،دبعاہلل نب رادش ،دبعاہلل نب ایب رمہ ،اخرہج نب ذحاہف ،رضحت اوباولادیل ددفی
ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملسامہرےاپسرشتفی الےئافررفامایاہللاعتیلےن اہمتریاکیایسی امنزاکااضہف ایک
ےہوجاہمترےقحںیمرسخافوٹنںےسرتہبےہافرفہفرتیکامنزےہسجاکفتقاشعءےکدعبےسرکیلولطعرجفکتےہ
رافی  :اوبفدیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،دبعاہللنبرادش،دبعاہللنبایبرمہ،اخرہجنبذحاہف،رضحتاوباولادیل
ددفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اترکفرتےکابرےںیمفدیع
ابب  :امنزاکایبؿ
اترکفرتےکابرےںیمفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 1406

راوی  :ابً مثىی ،ابواسحٓ ،ٙـل بً موسیً ،بيساہلل بً ًبساہلل بً بزیسہ ،حرضت بزیسہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
وسی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل ٌَ َتک ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
اللا ِل َ٘ان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِلو ٔ ِتزُ َح ٌََّ ٓ ٙن ًِ ل َِه یُوت ٔ ِز َٓل َِي َص ٔم َّيا ا ِلو ٔ ِتزُ َح ٌّٙ

ٓ ََن ًِ ل َِه یُوت ٔ ِز َٓل َِي َص ٔم َّيا ا ِلو ٔ ِتزُ َح ٌََّ ٓ ٙن ًِ ل َِه یُوت ٔ ِز َٓل َِي َص ٔم َّيا

انبینثم،اوبااحسؼ،لضفنب ومیس،دیبعاہللنبدبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسوکہیرفامےتوہےئانسےہف رتقحےہسپوجفرتہنزپےھاساکمہےسوکیئقلعتںیہنفرتقحےہسبوجفرتہنزپےھاساک مہ
ےسوکیئفاہطسںیہنےہ،
رافی  :انبینثم،اوباقحس،لضفنبومیس،دیبعاہللنبدبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اترکفرتےکابرےںیمفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 1407

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،یحٌی بً سٌيس ،محنس بً یحٌی بً حباٌ ،حرضت محیریز

َّاٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُم َحی ِرٔیز ََٕ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ بَىٔی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ یَ ِحٌ َی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
َّ
َف ِح ُت إلٔ َی ًُ َبا َز َة بِ ًٔ
َ ٔ ٛياى َ َة یُ ِسع َی ا ِل َن ِد َسظٔ َّی َسنٔ ٍَ َر ُج َّل بٔالظاو ٔ یُ ِسع َی ََبَا ُم َح َّن ٕس َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ا ِلو ٔ ِت َز َوا ٔج ْب َٗا َل ا ِل َن ِد َسظ ُّٔی َ ُ
الؼَّ ا ٔمتٔ َٓأ َ ِخب َ ِرتُطُ َٓ َ٘ا َل ًُ َبا َزةُ ََ ٛذ َب ََبُو ُم َح َّن ٕس َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َخ ِن ُص َػل ََوا ٕ
ت

اٌ َل ُط ً ٔ ِي َس اہللٔ ًَ ِض ْس ََ ٌِ یُ ِسخٔ َل ُط
َٛت ََب ُضًَّ اہللُ ًَل َی ا ِلٌ َٔباز ٔ ٓ ََن ًِ َجا َئ بٔضًَّٔ ل َِه ي َُـ ِّي ٍِ ٔم ِي ُضًَّ َط ِي ّئا ا ِستٔ ِدَٔآّا ب ٔ َح ِّ٘ضًَّٔ ک َ َ
ا ِل َح َّي َة َو َم ًِ ل َِه َیأ ِ ٔ
ت بٔضًَّٔ َٓل َِي َص َل ُط ً ٔ ِي َس اہللٔ ًَ ِض ْس إ ٔ ٌِ َطا َئ ًَ َّذبَ ُط َوإ ٔ ٌِ َطا َئ ََ ِز َخ َل ُط ا ِل َح َّي َة
یبنعق ،امکل،ییحی نبدیعس ،دمحم نبییحی نب ةحؿ ،رضحت ریحمسی ےس رفاتی ےہہک ینب انکہنےک دخمز  انیم اکی صخش ےن اوبدمحم انؾ
ےکاکیصخشےساشؾںیمانساھتہکفرتفابجےہدخمز اکایبؿےہہکںیمہینسرکرضحتابعدہنباصتمےکاپسایگافراؿ
ےساوبدمحماکوقؽایبؿایک رضحتابعدہےنرفامایاوبدمحمےنطلغاہک ویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانس
ےہاہللاعتیلےناےنپدنبفںرپرصػاپچنامنزںیرفضیکںیہوجاؿوکادارکےاگافراؿوکریغامہہنےھجمساگوتاہللاعتیلاکاسےس
فددہےہہکفہاسوکتنجںیمدالخرفامےئاگافروجاؿامنزفں وکاداںیہنرکےاگافراؿوکریغامہےھجمساگوتاہللاعتیلاکاسےس

وکیئفددہ ےہہک فہاسوک تنجںیمدالخرفامےئاگافر وجامنزفں وکاداںیہنرکےاگ وتاہللاعتیلاک اس ےسوکیئ فددہںیہنےہارگ
اچےہوتانرفامینرپ)ذعابدےاگافراچےہاگوتاینپرتمحاخصےس)اسوکتنجںیمدالخرفامےئاگ
رافی  :یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ،رضحتریحمسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتںیمراعکتیکدعتاد
ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیمراعکتیکدعتاد

جلس  :جلس اول

حسیث 1408

راوی  :محنس بً ٛثیر ،ہناوٗ ،تازہً ،بساہلل بً ط٘ي ،ٙابً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً مشٌوز

ي ًِ ًَ ٙابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ ََصِ ٔل ا ِل َبازٔیَ ٔة َسأ َ َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
آخ َّ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َػ ََلة ٔ َّ
الل ِي ٔل
الل ِي ٔل َٓ َ٘ا َل بٔأ ُ ِػبُ ٌَ ِيطٔ َص ََ ٜذا َم ِثى َی َم ِثى َی َوا ِلو ٔ ِتزُ َر ِْ ٌَ ٛة ٔم ًِ ٔ ٔ
دمحمنبریثک،امہؾ،اتقدہ،دبعاہللنب قیق،انبرمع،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکاکیصخشےنوجلگنجںیمراتہاھت
روسؽ اہلل یلصہیلع فملس ےس راتیک امنز اک احؽ درایتف ایکآپ ےن اؿ دف اویلگنں ےس ااشرہ ایک ینعی دفدف رںیتعک افر فرت یک اکی
رتعکاریخراتںیم

رافی  :دمحمنبریثک،امہؾ،اتقدہ،دبعاہللنب قیق،انبرمع،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیمراعکتیکدعتاد

جلس  :جلس اول

حسیث 1409

راوی ً :بسالزحنً بً مبارک ،رقیع بً حياٌ ،برک بً وائلً ،لاء بً یزیس ،حرضت ابوایوب انؼاری

َ
َ
ئ بِ ًٔ
رک بِ ًُ َوائ ٕٔل ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
رقیِ ُع بِ ًُ َحي َ
َّاٌ ا ِل ٌٔ ِحل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
َح َّسث َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َح َّسثىٔی ُ َ
یس َّ
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلو ٔ ِتزُ َح ًٌَّ ٙل َی کُلِّ ُم ِشل ٔ ٕه ٓ ََن ًِ ََ َح َّب ََ ٌِ
َیز ٔ َ
الل ِيثٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ََ ُّی َ
یُوت َٔز ب ٔ َد ِن ٕص َٓل َِئ ٌَِ ِل َو َم ًِ ََ َح َّب ََ ٌِ یُوت َٔز ب ٔ َث ََل ٕث َٓل َِئ ٌَِ ِل َو َم ًِ ََ َح َّب ََ ٌِ یُوت َٔز ب ٔ َواح َٔسة ٕ َٓل َِئ ٌَِ ِل

دبعارلنمح نب ابمرک ،رقشی نب ایحؿ،رکب نب فالئ ،اطعء نب سیدی ،رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فرت رہ املسمؿ رپ فابج ےہ سپ وج اپچن ےک ذرہعی ددد اک اطؼ رکان اچےہ فہ اپچن رتعک زپےھ افر اکی ذرہعی
اطؼرکاناچےہاکیرتعکزپےھ
رافی  :دبعارلنمحنبابمرک،رقشینبایحؿ،رکبنبفالئ،اطعءنبسیدی،رضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتںیموکؿوکیسنوسرںیتزپیھاجںیئ
ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیموکؿوکیسنوسرںیتزپیھاجںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1410

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابوحٔؽ ،ابزاہيه بً موسی ،محنس بً اىص ،اًنع ،حرضت ابی بً ٌٛب

وسی ََ ِخب َ َرىَا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََى َ ٕص َو َص َذا َل ِٔ ُو ُط
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ََبُو َحٔ ِٕؽ اْلِ َبَّ ُ
ار ح و َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ
ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ كَ ِل َح َة َو ُزبَ ِي ٕس ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل ک َ َ
فوا َواہللُ ا ِل َواح ٔ ُس الؼَّ َن ُس
ِّک اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِل ل ٔ َّل ٔذ َ
اس َه َرب َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُوتٔزُ بٔ َشبِّحِ ِ
یً َُ َ ٛ

امثعؿنبایبہبیش،اوبصفح،اربامیہنب ومیس،دمحمنباسن،اشمع،رضحتایبنبع ،ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس فرت یک یلہپ رتعک ںیم َ ِ ّ ْ
ب َْال ْ ََع افر دفرسی رتعک ںیم ُق َا ا ُّ ََي َ
ہلل ا ََج
ؤا ٗ
اْلرِفُفؿ افر رسیتی رتعک ںیم ُق ُ و
َس ْ َ
اْس َر ّ ِ َ
زپےتھ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبصفح،اربامیہنبومیس،دمحمنباسن،اشمع،رضحتایبنبع ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیموکؿوکیسنوسرںیتزپیھاجںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1411

راوی  :احنس بً ابی طٌيب ،محنس بً سلنہ ،حؼيًٕ ،بسالٌزیز بً جزیخ ،حرضت ًبسالٌزیز بً جزیح

ٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة َُوَّ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسث َ َيا ُخ َؼ ِي ْ

اٌ یُوتٔزُ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله ٓ ََذ ََک َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َوفٔی َّ
الثال ٔ َثةٔ بٔ ُ٘ ِل ص َُو اہللُ ََ َح ْس
ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن بٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ ک َ َ
َ
َ
َوا ِل ُن ٌَوِّ َذ َتی ِ ٔن
ادمح نب ایب بیعش ،دمحم نب ہملس ،ذصیف ،دبعازعلسی نب رججی ،رضحت دبعازعلسی نب رجحی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
اعہشئےس وپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسفرتیکوکؿوکیسنوسرںیتزپےتھےھت؟وتاوھنںےنیھبدحثیابالیکرطحایبؿایک
ؤاہللٗا ََجوعمذنیتزپےتھےھت
رگمہیاہکہکرسیتیرتعکںیمآپ ُق ُ و
رافی  :ادمحنبایببیعش،دمحمنبہملس،ذصیف،دبعازعلسینبرججی،رضحتدبعازعلسینبرجحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتںیمونقتزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیمونقتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1412

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،احنس بً جواض ،ابواحوؾ ،حرضت حشین بً ًلی

ؾ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙب ُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََبٔی َم ِزیَ َه ًَ ًِ ََبٔی
ض ا ِل َح َيف ُّٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َوََ ِح َن ُس بِ ًُ َج َّوا ٕ
ئ َٗا َل َٗا َل ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُض َنا ًَ َّل َنىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کَل ٔ َنا ٕ
ا ِل َح ِو َرا ٔ
ت ََُٗولُ ُضًَّ فٔی ا ِلو ٔ ِتز ٔ
ت ا ِلو ٔ ِتز ٔ َّ
ض فٔی ُٗيُو ٔ
الل ُض َّه اصِسٔنٔی ٓ َٔين ًِ صَ َسیِ َت َو ًَآٔىٔی ٓ َٔين ًِ ًَآ َِي َت َو َت َو َّلىٔی ٓ َٔين ًِ َت َو َّل ِي َت َوبَارٔ ِک لٔی ٓ ٔ َامی
َٗا َل ابِ ًُ َج َّوا ٕ
ََ ًِ َل ِي َت َوٗٔىٔی َ َّ
ک َوإٔىَّطُ ََل یَ ٔذ ُّل َم ًِ َوال َِي َت َوَلَ َئٌزُّ َم ًِ ًَا َزیِ َت َت َب َار َِ ٛت َربَّ َيا
ک َا ِ٘ ٔضی َو ََل يُ ِ٘ َضی ًَل َِي َ
َش َما َٗ َـ ِي َت إٔى َّ َ

َو َا ٌَال َِي َت

ہبیتقنبدیعس،ادمحنبوجاس،اوباوحص،رضحتنیسحنبیلعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنھجموکداملکت
اھکسےئس وکفرتںیمزپاھرکاتوہںانبوجاّسےناہکفرتےکونقتںیمفہاملکتہیںیہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ادمحنبوجاس،اوباوحص،رضحتنیسحنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیمونقتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1413

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،حرضت ابواسحاٚ

آخظ ٔ َٗا َل صَ َذا َي ُ٘و ُل فٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسث َ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح َ ٙبٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل فٔی ٔ ٔ
ا ِلو ٔ ِتز فٔٔی ا ِل ُ٘يُو ٔ
اٌ
َک ََُٗولُ ُضًَّ فٔی ا ِلو ٔ ِتز ََٔبُو ا ِل َح ِو َرا ٔ
يٌ ُة بِ ًُ َط ِي َب َ
ئ َرب ٔ َ
ت َول َِه یَ ِذ ُ ِ
دبعا ہللنبدمحم،زریہ،رضحتاوبااحسؼےسیھباسہقبدنسفوہفمؾےکاسھترفاتیوقنمؽےہاسںیماوقنلیفاولرتےکیفاولرتیف
القیووتےہاوبداؤدےتہکںیہاوبوحلراءاکانؾرنِعبہنب نابؿےہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،رضحتاوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیمونقتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1414

راوی  :موسی بً اسنٌيل حناز ،ہظاو بً ًنزوً ،بسالزحنً بً حارث بً ہظاو ،حرضت ًلی بً ابی كالب

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ا ِل َٔزَار ِّٔی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی
َح َّسثَ َيا ُم َ
آخ و ٔ ِتزٔظ ٔ َّ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ بٔز ٔ َؿا َک ٔم ًِ
اٌ َي ُ٘و ُل فٔی ٔ ٔ
بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ک ََل َ ُ ِح ٔصی ثَ َي ّ
ک َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ک ََى ِ َت ََ ٛنا ََث ِ َي ِي َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ائ ًَل َِي َ
ک ٔم ِي َ
ک َوب ٔ ُن ٌَآَات َٔک ٔم ًِ ًُ ُ٘وبَت َٔک َوًََُوذُ ب ٔ َ
ُس ِد ٔل َ

صٔظَ ْاو ََٗ َِس ُو َط ِي ٕذ ل ٔ َح َّناز ٕ َوبَ َل َِىٔی ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َمٌٔی ٕن ََىَّطُ َٗا َل ل َِه َی ِزو ٔ ًَ ِيطُ َُیِرُ َح َّناز ٔ بِ ًٔ َسل ََن َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی
رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ
ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َ ُ
الز ُٛو َٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث
ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َي َت َي ٌِىٔی فٔی ا ِلو ٔ ِتز ٔ َٗ ِب َل ُّ

َّٔط بِ ًٔ َخلٔي َٔ َة ًَ ًِ ُزبَ ِي ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ََي ِّـا ًَ ًِ ٓ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط َو ُرو ٔ َی ًَ ًِ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ُٔ َي ٕ
اث ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ُزبَ ِي ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
الز ُٛو َٔ َٗا َل ََب ُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة
َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َي َت فٔی ا ِلو ٔ ِتز ٔ َٗ ِب َل ُّ

َر َوا ُظ َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَزِ َر َة ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ْش ا ِل ٌَ ِبس ُّٔی َو َس َناًُطُ بٔا ِلُٜو َٓ ٔة َم ٍَ
ک َر َوا ُظ ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َک ا ِل ُ٘يُ َ
ََک َُبَ ًّيا َو ََ ٛذل ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه یَ ِذ ُ ِ
وت َو ََل ذ َ َ

وت َو َٗ ِس َر َوا ُظ ََي ِّـا صٔظَ ْاو َّ
وت
َکا ا ِل ُ٘يُ َ
َکوا ا ِل ُ٘يُ َ
ً َٔيسی بِ ًٔ یُوى َُص َول َِه َی ِذ ُ ُ
الس ِست َُوائ ُّٔی َو ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َول َِه َی ِذ ُ َ

َو َحس ُ
َک ََ َح ْس
ٔیث ُزبَ ِي ٕس َر َوا ُظ ُسل ِ ََامی ٌُ اْلِ َ ًِ َن ُع َو ُط ٌِ َب ُة َو ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ََبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ َو َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ ُزبَ ِي ٕس ل َِه یَ ِذ ُ ِ
وت إ ٔ ََّل َما ُرو ٔ َی ًَ ًِ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ُٔ َي ٕ
الز ُٛو َٔ َٗا َل ََبُو
ٔم ِي ُض ِه ا ِل ُ٘يُ َ
اث ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ُزبَ ِي ٕس َٓإٔى َّ ُط َٗا َل فٔی َحسٔیثٔطٔ إٔى َّ ُط َٗ َي َت َٗ ِب َل ُّ
وٌ ًَ ًِ َحٔ ِٕؽ ًَ ًِ َُی ِر ٔ ٔم ِش ٌَز ٕ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َویُ ِز َوی ََ ٌَّ َُبَ ًّيا
َزا ُوز َول َِي َص ص َُو بٔا ِل َن ِظ ُضورٔ ٔم ًِ َحسٔیثٔ َحٔ ِٕؽ ى َ َد ُ
اٖ ََ ٌِ َیَ ُٜ
اٌ
اٌ َي ِ٘يُ ُت فٔی ال ِّي ِؼ ٕٔ ٔم ًِ َط ِضز ٔ َر َم َـ َ
کَ َ

ومیسنباامسلیعامحد،اشہؾ نبرمعف،دبعارلنمح نباحرثنباشہؾ،رضحتیلع نب ایباطبل ےسرفاتیےہ ہک روسؽاہللیلص
لل َّ
ھ
ّ
ش
ُ
َ
ْک َل
ون َف َأ ُ و
اہلل ہیلع فملس فرت ےک آرخ ںیم ہی داع زپےتھ ےھت ا ّم ِإ ِِّ َأ ُ و
ع ُذ رِب َِص َ
ب ِمب َ
ع ُذ ِ َ
ب نِمْ عُ ُقو َ ِ ِ َ
ک نِمْ ُخ ْع َِک َفتِمُعَا َق ِ َ

ُأ ْذ ِصی َبئیَلَبک َأ ْئ َ ََک َأ ْ َ َ
ک
َْ
َ ْ َ َ
ث ََعنَفْس ِ َ
رافی  :ومیسنبالیعمسامحد،اشہؾنبرمعف،دبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیمونقتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1415

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،محنس بً برک ،ہظاو ،محنس ،بٌف اػحاب

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَ ِرکٕ ََ ِخب َ َرىَا صٔظَ ْاو ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َب ٌِ ٔف ََ ِػ َحابٔطٔ ََ ٌَّ َبُ َ َّی بِ ًَ ٌَِ ٛبٕ
اٌ
اٌ َي ِ٘يُ ُت فٔی ال ِّي ِؼ ٕٔ ِاْل ٔ ٔ
خ ٔم ًِ َر َم َـ َ
اٌ َوک َ َ
ََ َّم ُض ِه َي ٌِىٔی فٔی َر َم َـ َ
ادمحنبدمحمنبلبنح،دمحمنبرکب،اشہؾ،دمحم،ضعبااحصبےسرمفیےہہکایبنبع ،بجراضمؿںیماامؾوہےتوتراضمؿےک
فصناریخںیمونقتزپےتھےھت
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،دمحمنبرکب،اشہؾ،دمحم،ضعبااحصب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتںیمونقتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1416

راوی  :طحاَ بً مدلس ،ہظيه ،یوىص ،بً ًبيس حشً ،حرضت حشً سے

اض ًَل َی َُب َ ِّی
َح َّسثَ َيا ُط َحا َُ بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ََ ِخب َ َرىَا یُوى ُُص بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ََ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
اب َج َن ٍَ ال َّي َ
ٕ ٓ ََؼلَّی فٔی
ْٔش َ
اٌ ي َُؼل ِّی َل ُض ِه ً ِ ٔ
بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٓک َ َ
اخ َت َد َّل َ
یً ل َِي َل ّة َو ََل َي ِ٘يُ ُت بٔض ٔ ِه إ ٔ ََّل فٔی ال ِّي ِؼ ٕٔ ا ِل َباقٔی َٓإٔذَا کَاى َ ِت ا ِل ٌَ ِ ُ
ْش اْلِ َ َو ٔ ُ
َّ
َک فٔی ا ِل ُ٘يُو ٔ
ت ل َِي َص بٔظَ ِي ٕئ َو َص َذا ٌٔ ا ِل َحسٔی َثا ٌٔ
بَ ِيتٔطٔ َٓکَاى ُوا َي ُ٘ولُ َ
وٌ ََبَ ََُ ٙب َ ٌّی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص َذا یَ ُس ُّل ًَل َی ََ ٌَّ ال ٔذی ذُ ٔ َ
َی ُس ََّل ٌٔ ًَل َی َؿ ٌِ ٕٔ َحسٔیثٔ َُب َ ٕٓی ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َي َت فٔی ا ِلو ٔ ِتز ٔ
اجشعنبدلخم،میشہ،ویسن،نبدیبعنسح،رضحتنسحےسرفاتیےہہکرضحترمعنباطخبےنولوگںوکامنزرتفاحیےکےیل
رضحتایبنب ع ،یکادتقاء ںیمعمجرکدایسپ فہولوگںوک سیبراوتںکت امنز زپاھےت ےھترگمونقترصػآرخ ےک فصنہصح
ںیمزپےتھےھتبجاریخےکدسدؿابیقرہاجےتےھتوتاےنپرھگںیمامنززپےتھےھتسجرپولگےتہکےھتہکایباھبگےئگ
رافی  :اجشعنبدلخم،میشہ،ویسن،نبدیبعنسح،رضحتنسحےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتےکدعبیکداع
ابب  :امنزاکایبؿ
فرتےکدعبیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 1417

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً ابی ًيبسہ ،اًنع ،كلحہ ،ذر ،سٌيس بً ًبسالزحنً بً ابزی ،حرضت ابی بً ٌٛب

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََبٔی ًُب َ ِي َس َة َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ كَ ِل َح َة اْلِ َ َیام ٔ ِّی ًَ ًِ ذ ٓ َٕر ًَ ًِ َسٌٔيسٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َس َّل َه فٔی ا ِلو ٔ ِتز ٔ َٗا َل
بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبِزَی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل ک َ َ

ض
ُس ِب َح َ
اٌ ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل ُ٘ ُّسو ٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب ایب یئب ِدہ ،اشمع،ہحلط ،ذر ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ،رضحت ایب نب ع  ،ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
فس
اہللیلصاہللہیلعفملسبجفرتزپھرکالسؾریھپےتوتزپےتھےھت ُص ْیِحَا َؿالْمَل ِِکال ْ ُق ُّد ِ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبایبیئبِدہ،اشمع،ہحلط،ذر،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،رضحتایبنبع ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتےکدعبیکداع

جلس  :جلس اول

حسیث 1418

راوی  :محنسبً ًوًٖ ،ثناٌ بً سٌيس ،ابی ُشاٌ ،محنس بً مَّطٖ ،زیس بً اسله ،حرضت ابوسٌيس

َّط ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِو ٕ
ٖ ا ِل َن َسن ٔ ِّی ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ
اٌ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ُم َ ِّ
ٖ َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔی ُ ََّش َ
ئ بِ ًٔ َي َشارٕ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ى َ َاو ًَ ًِ و ٔ ِتزٔظ ٔ ََ ِو َن ٔش َي ُط َٓ ِل ُي َؼ ِّلطٔ إٔذَا
ًَ َلا ٔ
ََک ُظ
ذ ََ
دمحمنب وعػ ،امثعؿ نب دیعس ،ایب اسغؿ ،دمحم نب رطمػ ،زدی نب املس ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےسرفاتیےہوجصخشفرتزپےھریغبوساجےئایزپانھوھبؽاجےئوتبجیھباےسایدآےئزپھےل
رافی  :دمحمنبوعػ،امثعؿنبدیعس،ایباسغؿ،دمحمنبرطمػ،زدینباملس،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےسےلہپفرتزپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
وسےنےسےلہپفرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1419

راوی  :ابً مثىی ،ابوزاؤز ،اباٌ بً یزیسٗ ،تازہ ،ابوسٌيس ،حرضت ابوہزیزہ

یس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ٔم ًِ ََ ِزز ٔ َطيُوئ َ َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ََبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا ََبَا ٌُ بِ ًُ یَز ٔ َ
الـ َهی َو َػ ِوو ٔ ثَ ََلثَ ٔة ََ َّیاو ٕ ٔم ًِ َّ
ََ ِو َػانٔی َخلٔيلٔی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َث ََل ٕث ََل ََ َزًُ ُضًَّ فٔی َس َ ٕ
الظ ِضز ٔ
ف َو ََل َح َرضٕ َر ِِ َ ًٌَ ٛی ُّ

َوََ ٌِ ََل ََى َ َاو إ ٔ ََّل ًَل َی و ٔ ِتز ٕ

انب ینثم ،اوبداؤد ،اابؿ نب سیدی ،اتقدہ ،اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ریمے دفتس رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس
ےن ھجم وک نیت ابوتںیک فتیص رفامیئ س  وک ںیم یبھک ںیہن وھچڑات وہں ہن رفس ںیمافر ہن رضح ںیم( )1اچتشیک دف رںیتعک( )2رہ
ہنیہمےکنیتدؿےکرفزے()3فرتزپھرکوسان
رافی  :انبینثم،اوبداؤد،اابؿنبسیدی،اتقدہ،اوبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وسےنےسےلہپفرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1420

راوی ً :بسالوہاب بً ىحسہ ،ابویناٌ ،ػٔواٌ بً ًنزو ،ابوازریص ،جبیر بً نٔیر ،حرضت ابوالسرزاء

ٔیص َّ
الشُٜون ٔ ِّی ًَ ًِ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوصَّ ٔ
اب بِ ًُ ى َ ِح َس َة َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َ َامی ٌٔ ًَ ًِ َػٔ َِو َ
اٌ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِزر َ
َّ
ئ َٗا َل ََ ِو َػانٔی َخلٔيلٔی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َث ََل ٕث ََل ََ َزًُ ُضًَّ ل ٔظَ ِي ٕئ ََ ِو َػانٔی بٔ ٔؼ َياو ٔ ث َ ََلثَ ٔة ََیَّاو ٕ ٔم ًِ کُلِّ َط ِضز ٕ
الس ِر َزا ٔ

رض َو َّ
ف
الـ َهی فٔی ا ِل َح َ ٔ
الش َ ٔ
َو ََل ََى َ ُاو إ ٔ ََّل ًَل َی و ٔ ِتز ٕ َوبٔ ُش ِب َح ٔة ُّ

دبعاولاہب نب دجنہ ،اوبامیؿ ،وفصاؿ نب رمعف ،اوبادرسی، ،ریب نب ریفن ،رضحت اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ ہک ریمے دفتس
رضحت دمحم یلص اہلل ہیلعفملس ھجم وک نیت ابوتں یکفتیص رفامیئ س  ںیم یسک احؽ ںیم ںیہن وھچڑات وہں فہ ہی ںیہ ( )1اچتش یک دف
رںیتعک()2رہہنیہمےکنیتدؿےکرفزے()3فرتزپھرکوسان
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،اوبامیؿ،وفصاؿنبرمعف،اوبادرسی،،ریبنبریفن،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وسےنےسےلہپفرتزپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1421

راوی  :محنس بً احنس ،خلٕ ،ابوزَکیا ،یحٌی بً اسح ،ٙحناز بً سلنہ ،ثابت بً ًبساہلل بً رباح ،حرضت ابوٗتازہ

َکیَّا َی ِحٌَی بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
الش ِي َل ٔحيىٔ ُّی َح َّسث َ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََ ِح َن َس بِ ًٔ ََبٔی َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ََبُو َز َ ٔ
ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َربَا ٕح ًَ ًِ ََبٔی َٗ َتا َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َمًَی تُوتٔزُ َٗا َل َُوتٔزُ ٔم ًِ ََ َّو ٔل َّ
الل ِي ٔل
آخ َّ
الل ِي ٔل َٓ َ٘ا َل ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ ََ َخ َذ َص َذا بٔا ِل َحزِو ٔ َو َٗا َل ل ٔ ٌُ َن َز ََ َخ َذ َص َذا ب ٔا ِل ُ٘ َّوة ٔ
َو َٗا َل ل ٔ ٌُ َن َز َمًَی تُوتٔزُ َٗا َل ٔ َ

دمحمنبادمح،فلخ،اوبزرکای،ییحینبااحسؼ،امحدنبہملس،اثتبنبدبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہےسرفاتیےہروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفملس ےن رضحت اوبرکب ےس وپاھچ مت رتبک زپےتھ وہ؟ اوہنں ےن اہک رشفع رات ںیم رھپ رضحت رمع ےن وپاھچ مت فرت بک
زپےتھ وہ؟اوہنںےناہکاریخراتںیمرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتاوبرکبےسرفامایمتےناایتحطاکولہپاایتخرایکافر
رضحترمعےسرفامایمتےنزعتمیاایتخریک
رافی  :دمحمنبادمح،فلخ،اوبزرکای،ییحینباقحس،امحدنبہملس،اثتبنبدبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہ

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

فرتاکفتق
ابب  :امنزاکایبؿ
فرتاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 1422

راوی  :احنس بً یوىص ،ابوبرک بً ًياغ ،اًنع ،مشله ،حرضت مرسو ٚسے روایت ےہ ٛہ ميں حرضت ًائظہ

اٌ
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِ ٔ
رسو َٕٗ ٚا َل ُٗل ُِت ل ٔ ٌَائٔظَ َة َمًَی ک َ َ
غ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ َم ِ ُ
ک َٗ ِس ٓ ٌََ َل ََ ِو َت َز ََ َّو َل َّ
آخ ُظ َو َل ًِٔ ٜاى ِ َت َهی و ٔ ِتزُ ُظ ح ٔی َن
یُوتٔزُ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت ک ُ َّل ذَل ٔ َ
الل ِي ٔل َو َو َس َل ُط َو ٔ َ
ات إلٔ َی َّ
َح
الش َ ٔ
َم َ
ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،اشمع،ملسم،رضحترسمفؼےسرفاتیےہہکںیمرضحتاعہشئےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفرت سکفتقزپاھرکےتےھترفامایع یھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافؽبشںیمزپےتھع یھفطسبشںیمافرع یھآرخبش
ںیمنکیلآرخبشںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتوکرجفےکرقبیزپاھرکےتےھت
رافی  :ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،اشمع،ملسم،رضحترسمفؼےسرفاتیےہہکںیمرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 1423

راوی  :ہاروٌ بً مٌزوٖ ،ابً ابی زائسہً ،بيساہلل بً ًنز ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز

ارو ٌُ بِ ًُ َم ٌِزُ ٕ
وٖ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی َزائ َٔس َة َٗا َل َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا صَ ُ

الؼ ِبحَ بٔا ِلو ٔ ِتز ٔ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل بَاز ٔ ُروا ُّ

اہرفؿ نب رعمفػ ،انب ایب زادئہ ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
دلجیزپوھحبصوہاجےنےسےلہپ
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبایبزادئہ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 1424

راوی ٗ :تبيہ بً سٌيس ،ليث بً سٌس ،مٌاویہ بً ػالحً ،بساہلل بً ابی ٗيص ،حرضت ًبساہلل بً ابی ٗيص

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َٗ ِي ٕص َٗا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة

ًَ ًِ و ٔ ِتز ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت ُربَّ َنا ََ ِو َت َز ََ َّو َل َّ
رقائ َ ُت ُط
الل ِي ٔل َو ُربَّ َنا ََ ِو َت َز ٔم ًِ ٔ ٔ
آخظ ٔ ُٗل ُِت َِ ٛي َ
ٕ کَاى َ ِت ٔ َ
ْس َو ُربَّ َنا َج َض َز َو ُربَّ َنا اُِ َت َش َل َٓ َي َاو َو ُربَّ َنا َت َو َّؿأ َ َٓ َي َاو َٗا َل
ل ُربَّ َنا ََ َ َّ
رقائ َ ٔة ََ ِو یَ ِح َضزُ َٗال َِت ک ُ َّل ذَل ٔ َ
اٌ َئ ٌَِ ُ
کک َ َ
ََک َ َ
اٌ ي ٔ ُّ
ُرس بٔا ِل ٔ َ

ََبُو َزا ُوز و َٗا َل َُیِرُ ُٗت َ ِي َب َة َا ٌِىٔی فٔی ا ِل َح َيابَةٔ

قبئِبہنبدیعس،ثیلنبدعس،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق،رضحتدبعاہللنبایبسیقےسرفاتیےہہکںیمےنرضحت
اعہشئےسوضحریلصاہللہیلعفملسےکفرتےکقلعتمدرایتفایکہکبکزپےتےھت رفامایع یھافؽبشںیمافرع یھآرخبشںیم
ںیمےنوپاھچےکاسںیمرقات ےسیکرکےتےھتآہتسہایدنلبآفازںیمرفامایےکدفونںرطحع یھآہتسہافرع یھدنلبآفازںیمزین
ع یھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسلسغرکےکوسےتافرع یھفوضرکےکوسےت اوبداؤدےتہکںیہہکہبیتقےکالعفہدفرسفںےناہک
ےہلسغرمادانجتبےہ
رافی  :قبئِبہنبدیعس،ثیلنبدعس،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق،رضحتدبعاہللنبایبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
فرتاکفتق

جلس  :جلس اول

حسیث 1425

راوی  :احنس بً حيبل ،یحٌی ً ،بيساہلل ،ىآٍ ،ابً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً ًنز

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
آخ َػ ََلتِٔ ُٜه ب ٔ َّ
الل ِي ٔل و ٔ ِت ّزا
ا ِج ٌَلُوا ٔ َ
ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایراتےک
فتقامنزفںوکآریخفتقںیمزپاھرکف

رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتدفرمہبتںیہنزپےھاجےتکس
ابب  :امنزاکایبؿ
فرتدفرمہبتںیہنزپےھاجےتکس

جلس  :جلس اول

حسیث 1426

راوی  :مشسز ،مَلزو بً ًنزوً ،بساہلل بً بسر ،حرضت ٗيص بً كلٙ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُم ََلز ُٔو بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ بَ ِس ٕر ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ كَل َِٕٗ ٙا َل َز َارىَا كَل ُِ ٙبِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی فٔی یَ ِوو ٕ
َِّط ث ُ َّه َٗ َاو ب ٔ َيا َّ
الل ِي َل َة َوََ ِو َت َز ب ٔ َيا ث ُ َّه اى ِ َح َس َر إلٔ َی َم ِشحٔ ٔسظ ٔ ٓ ََؼلَّی بٔأ َ ِػ َحابٔطٔ َحًَّی إٔذَا بَق ٔ َی
ٔم ًِ َر َم َـ َ
اٌ َوََ ِم َسی ً ٔ ِي َسىَا َوََٓ َ َ
ک َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل و ٔ ِت َزا ٌٔ فٔی ل َِي َل ٕة
ا ِلو ٔ ِتزُ َٗ َّس َو َر ُج َّل َٓ َ٘ا َل ََ ِوت ٔ ِز ب ٔأ َ ِػ َحاب ٔ َ
دسمد،المزؾنبرمعف،دبعاہللنبدبر،رضحتسیقنبقلطےسرفاتیےہہکاکیدؿراضمؿںیمقلطنبیلعامہرےاپسآےئ
افراشؾکترےہافررفزہااطفرایکاس ےکدعبںیمہاسراترتفاحیافرفرتزپاھےئرھپاینپدجسمںیماجرکولوگںامنززپاھیئبج
فرتابیقرہےئگوتاکیدفرساصخشآےگڑباھرفامایہکولوگںوکفرتزپاھویکںہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسےہآپ
رفامےتےھتہکاکیراتدففرتںیہنوہےتکس
رافی  :دسمد،المزؾنبرمعف،دبعاہللنبدبر،رضحتسیقنبقلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1427

راوی  :زاؤز بً اميہ ،مٌاذ ،ابً ہظاو ،یحٌی  ،بً ابی ٛثیر ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا َزا ُوزُ بِ ًُ َ ُ َم َّي َة َح َّسث َ َيا ُم ٌَا ْذ َي ٌِىٔی ابِ ًَ صٔظَ او ٕ َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی َٛثٔیر ٕ َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِبسٔ

اٌ ََبُو ص َُزیِ َز َة َي ِ٘يُ ُت فٔی
ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسث َ َيا ََبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َل َواہللٔ َْل ُ َ ِّرقبًََّ َلِ ُٜه َػ ََل َة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َٓک َ َ
یً
اَف َ
الو ِضز ٔ َو َػ ََلة ٔا ِل ٌٔظَ ا ٔ
خة ٔ ٔم ًِ َػ ََلة ٔ ُّ
الؼ ِبحٔ ٓ ََي ِسًُو لٔل ُِن ِؤ ٔمئی َن َو َیل ٌَِ ًُ ا ِلک َ ٔ ٔ
خة ٔ َو َػ ََلة ٔ ُّ
ئ ِاْل ٔ َ
الز ٌََِّ ٛةٔ ِاْل ٔ َ
داؤدنباہیم،اعمذ،انباشہؾ،ییحی،نبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیایکےہہکاوھنںاہک یایکمسق
ںیم مت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک یس امنز زپاھؤں اوبہملس ےتہک ںیہ اوبرہریہ رہظ افر اشعء افر رجف یک آرخی رتعک ںیم داع
ونقتزپےتھاملسمونںےکےیلداعرکےتےھتافراکرففںرپتنعلرکےت
رافی  :داؤدنباہیم،اعمذ،انباشہؾ،ییحی،نبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1428

راوی  :ابو وليس ،مشله بً ابزاہيه ،حٔؽ بً ًنز ،ابً مٌاذ ،حرضت بزاء بً ًازب

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔيسٔ َو ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َو َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ح و َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَىٔی ََبٔی َٗالُوا ک ُ ُّل ُض ِه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ
الؼ ِبحٔ َزا َز ابِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ
ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ََب ٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
ئ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َي ِ٘يُ ُت فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
َو َػ ََلة ٔا ِل َن ِِز ٔ ٔب
اوبفدیل،ملسمنباربامیہ،صفحنبرمع،انباعمذ،رضحترباءنباعزبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرجفیکامنز
ںیمونقتزپےتھےھتافرانباعمذیکرفاتیںیمرغمباکیھبذرکےہ
رافی  :اوبفدیل،ملسمنباربامیہ،صفحنبرمع،انباعمذ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1429

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليس اوزاعی ،یحٌی بً ٛثیر ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََبٔی َٛثٔیر ٕ َح َّسثَىٔی ََبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِب ٔس
ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗ َي َت َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َػ ََلة ٔا ِل ٌَ َت َن ٔة َط ِض ّزا َي ُ٘و ُل فٔی ُٗيُوتٔطٔ َّ
يس
الل ُض َّه ى َ ِّخ ا ِل َول ٔ َ

ک ًَل َی ُم َرض َّ
الل ُض َّه ى َ ِّخ ا ِل ُن ِش َت ِـ ٌَٔٔی َن ٔم ًِ ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن َّ
الل ُض َّه ى َ ِّخ َسل ََن َة بِ ًَ صٔظَ او ٕ َّ
بِ ًَ ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل ُض َّه ِ
الل ُض َّه
اط ُس ِز َوكِأ َ َت َ
َ

َات َی ِوو ٕ َٓل َِه َی ِس َُ َل ُض ِه
ٕ َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة َوََ ِػ َبحَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
ا ِج ٌَل َِضا ًَل َِيض ٔ ِه ٔسئی َن َٔ ٛشىٔی یُو ُس َ
ک َل ُط َٓ َ٘ا َل َو َما تُ َزاص ُِه َٗ ِس َٗ ٔس ُموا
َک ُت ذَل ٔ َ
ٓ ََذ َ ِ
دبعارلنمح نب اربامیہ ،فدیل افزایع ،ییحی نب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
لل َّ
ھ
َ
ِ
ُ
َ
ِ
ن
ہیلع فملس ےن اکی امہ کت اشعء یک امنز ںیم ونقت زپیھ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ونقت ںیم ہی زپےتھ ےھت ا ّم نّ ْ َ و
ال َ
ل ِْ َ
ال ِلِرتہمج اے اہلل فدیل نب فدیل وک اجنت دے دے ،ای اہلل ہملس نب اشہؾ وک اجنت دے دے ہی ولگ افکر یک دیق ںیم ےھت ای اہلل
ْ َو
وزمفراملسمونںوکاجنتدےدےایاہللرضمرپاانپتخسذعابانزؽرفاماہللاؿرپطحقڈاؽدےاسیجہکوتےنرضحت ویفسہیلع
االسلؾےکزامہنںیمڈاالاھتاوبرہریہےتہکںیہہکاکیدؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنحبص یکنکیلاؿولوگںےکداعںیہنیکاس
ابرےںیمںیمےنآپےسااسفتسرایکوترفامایایکوتںیہنداتھکیہکفدیلافرہملسافکریکدیقےسآےئگںیہ
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلافزایع،ییحینبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1430

راوی ً :بساہلل بً مٌاویہ ،ثابت بً یزیس ،ہَلل بً خبابً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض

ض َٗا َل َٗ َي َت
یس ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َخب ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ثَاب ٔ ُت بِ ًُ یَز ٔ َ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّاب ًَ ًِ ً ِ ٔ
الؼ ِبحٔ فٔی ُزبُز ٔکُلِّ َػ ََلة ٕ
ْص َوا ِل َن ِِز ٔ ٔب َوا ِل ٌٔظَ ا ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َط ِض ّزا ُمت َ َتابٔ ٌّا فٔی ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل ٌَ ِ ٔ
ئ َو َػ ََلة ٔ ُّ

اٌ َوًُ َؼ َّي َة َویُ َؤ ِّم ًُ
خة ٔ َی ِسًُو ًَل َی ََ ِح َيا ٕ
ئ ٔم ًِ بَىٔی ُسل َِي ٕه ًَل َی رٔ ًِ ٕل َوذ ََِ ٛو َ
إٔذَا َٗا َل َسنٔ ٍَ اہللُ ل ٔ َن ًِ َحنٔ َس ُظ ٔم ًِ الز ٌََِّ ٛةٔ ِاْل ٔ َ
َم ًِ َخ ِل َٔطُ

دبع اہلل نباعمفہی ،اثتب نب سیدی ،الہؽ نبابخب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملس ےن
اگلاتراکیہنیہمکترہظرصعرغمباشعء افررجفیک امنزفںیکآرخیرتعکںیمروکع ےکدعبونقترفامایآپ یلص اہللہیلعفملس
ینبمیلسیکیتسبںیمےساکیہلیبرکذذوکاؿافرعضئبِہےکےیلدباعرفامےتےھتافرولگآپےکےھچیپآنیمےتہکےھت
رافی  :دبعاہللنباعمفہی،اثتبنبسیدی،الہؽنبابخب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1431

راوی  :سلامیٌ بً ایوب ،رحب ،مشسز ،حناز ،ایوب ،محنس ،حرضت محنس بً اىص بً مالک

وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََى َّ ُط ُسئ ٔ َل َص ِل َٗ َي َت
رح ٕب َو ُم َش َّس ْز َٗا ََل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
الز ُٛو َٔ َٗا َل
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
الز ُٛو َٔ َٗا َل َب ٌِ َس ُّ
الز ُٛو َٔ ََ ِو َب ٌِ َس ُّ
الؼ ِبحٔ َٓ َ٘ا َل َن ٌَ ِه َٓ٘ٔي َل َل ُط َٗ ِب َل ُّ

ُم َش َّس ْز ب ٔ َي ٔشیر ٕ

امیلسؿنباویب،رحب،دسمد،امحد،اویب،دمحم،رضحتدمحمنباسننبامکلےسرفاتیےہہکرضحتاسننبامکلےسوساؽ
ایکایگہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنحبصیکامنزںیمونقتانزہلزپیھےہرفامایاہںرھپوپاھچایگہکروکعےسےلہپزپیھےہ
دعبںیمرفامایروکعےکدعبدسمدیکرفاتیںیمےہہکآپاکہیلمعوھتڑییہدمتراہ
رافی  :امیلسؿنباویب،رحب،دسمد،امحد،اویب،دمحم،رضحتدمحمنباسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1432

راوی  :ابو وليس ،حناز بً سلنہ ،اىص بً سیریً ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
یً ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ سٔیر ٔ َ

َو َس َّل َه َٗ َي َت َط ِض ّزا ث ُ َّه َت َز َُ ٛط

اوبفدیل،امحدنبہملس،اسننبریسنی،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیامہکتونقت
انزہلزپیھافراسےکدعبوھچڑدی
رافی  :اوبفدیل،امحدنبہملس،اسننبریسنی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزفرتںیمداعونقترپےنھاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1433

راوی  :مشسز ،بْش بً مٔـل ،یوىص ،بً ًبيس ،محنس بً سیریً

یً َٗا َل َح َّسثَىٔی َم ًِ َػلَّی َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی
ْش بِ ًُ ُمٔ ََّـ ٕل َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔیر ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َػ ََل َة ا ِل َِ َساة ٔ َٓ َل َّنا َر َٓ ٍَ َرَ ِ َس ُط ٔم ًِ الز ٌَِّٛةٔ َّ
الثاى ٔ َيةٔ َٗ َاو صُ َي َّي ّة
َ
َ
دسمد،رشبنبلضفم،ویسن،نبدیبع،دمحمنبریسنیرفاتیرکےتںیہہکھجمےساکیصخشےنایبؿایکسجےنیبنیلصاہللہیلع
فملس ےک اسھت حبص یک امنز زپیھ یھت ہک بج آپ ےن دفرسی رتعک ںیم روکع ےک دعب رس ااھٹای وت وھتڑی دری کت (ونقت زپےنھ
ےکےیل)ڑھکےرےہ
رافی  :دسمد،رشبنبلضفم،ویسن،نبدیبع،دمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگںیملفنزپےنھیکفضلیت
ابب  :امنزاکایبؿ
رھگںیملفنزپےنھیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 1434

راوی  :ہاروٌ بً ًبساہلل بزاز ،مکی بً ابزاہيهً ،بساہلل ،ابً سٌيس بً ابی ہيس ،ابونرض ،حرضت زیس بً ثابت

رض
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ ا ِل َبزَّا ُز َح َّسث َ َيا َمک ُِّّی بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ََبٔی صٔ ِي ٕس ًَ ًِ ََبٔی ال َّي ِ ٔ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
اٌ َر ُسو ُل
ًَ ًِ بُ ِ ٔ
رس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ََىَّطُ َٗا َل ا ِح َت َح َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِشحٔسٔ حُ ِح َز ّة َٓک َ َ

ِخ ُد ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َٓ ُي َؼل ِّی ٓ َٔيضا َٗا َل ٓ ََؼ َّل ِوا َم ٌَ ُط ل ٔ َؼ ََلتٔطٔ َي ٌِىٔی رٔ َج ّاَل َوکَاى ُوا َیأِتُوى َ ُط ک ُ َّل ل َِي َل ٕة
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِ ُ
اٌ ل َِي َل ْة ٔم ًِ َّ
ِخ ِد إٔل َِيض ٔ ِه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓت َ َي ِح َي ُحوا َو َر َٓ ٌُوا ََ ِػ َوا َت ُض ِه َو َح َؼبُوا بَابَطُ
َحًَّی إٔذَا ک َ َ
الل َيالٔی ل َِه َی ِ ُ
اض َما َزا َل بِٔ ُٜه َػئي ٌُِ ُٜه َحًَّی هَ َي ِي ُت ََ ٌِ
َِخ َد إٔل َِيض ٔ ِه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِِ َـ ّبا َٓ َ٘ا َل َیا ََ ُّی َضا ال َّي ُ
َٗا َل ٓ َ َ
ئ فٔی بَ ِيتٔطٔ إ ٔ ََّل الؼَّ ََل َة ا ِل َنِٜتُوبَ َة
َس ُتَ ِٜت َب ًَل َِيِ ُٜه ٓ ٌََل َِيِ ُٜه بٔالؼَّ ََلة ٔفٔی ب ُ ُيوتِٔ ُٜه َٓإ ٔ ٌَّ َخی ِ َر َػ ََلة ٔا ِل َن ِز ٔ

اہرفؿ نب دبعاہلل زباز ،یکم نب اربامیہ ،دبع اہلل ،انب دیعس نب ایب دنہ ،اوبرضن ،رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسدجسمںیماکیرجحہونباایسجںیمآپراتںیمآرکامنززپےتھےھتہیدھکیرکولوگںےنآرکآپےکاسھتامنز

زپانھ رشفع رک دی اکی رات آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رجحے ےس ابرہ رشتفی ہن الےئ وت ولوگں ےن اس ایخؽ ںیم ےک اشدی
آپوسےئگںیہاکنھکران،اکپرانافردرفازےرپرکنکامرانرشفعرکدایسپآپابرہرشتفیالےئاساحؽںیمہکآپہصغیکاحتل
ںیم ےھت رفامای ولوگ مت ااسی یہ ےیک اجےت وہ اہیں کت ہک ےھجم امگؿ وہےن اگل ہک ہی مت رپ ںیہک فابج ہن وہ اجےئ ذہلا لفن امنز ںیہمت
اےنپاےنپرھگفںںیمزپینھاچےیہویکہکنرفضامنزےکالعفہدرگیامنزںیرھگرپزپانھرتہبےہـ
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللزباز،یکمنباربامیہ،دبعاہلل،انبدیعسنبایبدنہ،اوبرضن،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رھگںیملفنزپےنھیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 1435

راوی  :مشسز ،یحٌی ً ،بيساہلل ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ََ ِخب َ َرىَا ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِج ٌَلُوا

فٔی ب ُ ُيوتِٔ ُٜه ٔم ًِ َػ ََلتِٔ ُٜه َو ََل َت َّتد ٔ ُذو َصا ُٗبُ ّورا

دسمد ،ییحی،دیبعاہلل،انعف ،رضحتدبعاہلل نبرمعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےنرفامایاینپ ھچکامنزںیرھگ ںیم
زپاھرکفافراےنپرھگفںوکربقںیہنانبؤـ
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخیلےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1436

راوی  :احنس بً حيبل ،ححاد ،ابً جزیخً ،ثناٌ بً ابی سلامیًٌ ،لیً ،بيس بً ًنیر ،حرضت ًبساہلل بً حبشی الديثی

َّاد َٗا َل َٗا َل ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی اْلِ َ ِزز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َحح ْ
ل َٗا َل كُو ُل ا ِل٘ ٔ َياو ٔ ٗٔي َل
ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ حُ ِبش ٕ ٓٔی ا ِل َد ِث ٌَ ٔ ِّ
ِم ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل ََ ُّی اْلِ َ ًِ َنا ٔل ََٓ َِـ ُ

ل َٗا َل َم ًِ َص َح َز َما َرح ََّو اہللُ ًَل َِيطٔ ٗٔي َل َٓأ َ ُّی ا ِلح ٔ َضاز ٔ
ل َٗا َل َج ِض ُس ا ِل ُن٘ ٔلِّ ٗٔي َل َٓأ َ ُّی ا ِلض ٔ ِح َزة ٔ ََٓ َِـ ُ
َٓأ َ ُّی الؼَّ َس َٗةٔ ََٓ َِـ ُ
َ
رق َج َوازُ ُظ
َش ُٖ َٗا َل َم ًِ َ ُ َصز ٔ َیَ ٙز ُم ُط َوًُ َٔ
ل َٗا َل َم ًِ َجا َص َس ا ِل ُن ِ ٔ
ََٓ َِـ ُ
ْشٔٛی َن ب ٔ َنالٔطٔ َو َن ِٔ ٔشطٔ ٗٔي َل َٓأ ُّی ا ِل َ٘ ِت ٔل ََ ِ َ
ل
ادمحنبلبنح،اجحج،انبرججی،امثعؿنبایبامیلسؿ،یلع،دیبعنبریمع،رضحتدبعاہللنبیشبحا حئییےسرفاتیےہہکیبنیلص

اہلل ہیلع فملس ےس وساؽ ایک ایگ ہک وکاسن لمع الضف ےہ آپ ےن رفامای امنز ںیم وطلی ایقؾ رکان اس ےک دعب وپاھچ ایگ ہک وکاسن دصہق
الضف ےہرفامایوجمکتنحمفاالتنحمرک ےکدصہقرکےاس ےکدعبوساؽایکایگوکیسن رجہتالضفےہآپ ےنرفامایوجاہلل ےک
رحاؾ رکدہ امت ؾ اکومں وک وھچڑ دے اس ےک دعب وپاھچ ایگ وکاسن اہجد الضف ےہ آپ ےن رفامای وج اےنپ اجؿ ف امؽ ےک اسھت رشمنیک
ےک اسھت اہجد رکے رھپ وپاھچ وکؿ اس لتق الضف ےہ رفامای سج اک راہ  یا ںیم وخؿ اہب اجےئ اس ےک وھگڑے ےک اہھت اپؤں اکےٹ
اجںیئ

ل
رافی  :ادمحنبلبنح،اجحج،انبرججی،امثعؿنبایبامیلسؿ،یلع،دیبعنبریمع،رضحتدبعاہللنبیشبحا حئیی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدیباریافردجہتیکفضلیت
ابب  :امنزاکایبؿ
بشدیباریافردجہتیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 1437

راوی  :محنس بً بظار ،یحٌی  ،ابً ًحَلٌٌٌ٘ٗ ،اَ بً حٜيه ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َُ بِ ًُ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرح َٔه اہللُ َر ُج َّل َٗ َاو ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل ٓ ََؼلَّی َوََ ِي َ٘ َى ا ِم َزََ َت ُط ٓ ََؼ َّل ِت َٓإ ٔ ٌِ ََبَ ِت َن َـحَ فٔی َو ِجض ٔ َضا

ا ِل َنا َئ َرح َٔه اہللُ ا ِم َزََ ّة َٗا َم ِت ٔم ًِ ال َّل ِي ٔل ٓ ََؼ َّل ِت َوََ ِي َ٘وَ ِت َز ِو َج َضا َٓإ ٔ ٌِ ََبَی َن َـ َح ِت فٔی َو ِجضٔطٔ ا ِل َنا َئ

دمحم نب اشبر ،ییحی ،انب الجعؿ ،اقعقع نب میکح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
اسصخش رپرتمحانزؽوجرات دجہتزپےنھ ےکےیل اےھٹ افراینپویبیوک یھباگجےئافردفونں دجہت زپ۔ںیافرارگ اسیکویبی ہن
اھٹےکس وتاس ےکہنمرپاپین ےکےٹنیھچددیے اتہکفہ اجگاجےئافررتمحانزؽرفامےئاہلل اسوعرترپ وجرات وکاھٹرک دجہت
یکامنززپےھافراےنپوشرہوکیھباگجےئافرفہہناےھٹوتاسےکہنمرپاپینےکےٹنیھچددیے
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،انبالجعؿ،قعقعاعنبمیکح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ

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

ابب  :امنزاکایبؿ
بشدیباریافردجہتیکفضلیت

جلس  :جلس اول

حسیث 1438

راوی  :محنس بً حاته بً بزیًٍ ،بيساہلل بً موسی ،طيباٌ ،اًنعً ،لی بً اٗنز ،حرضت ابوسٌيس اور حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٔٔه بِ ًٔ بَز ٔ ٕ
اٌ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ اْلِ َٗ َِنز ٔ ًَ ًِ اْلِ َ َ ِّ
َغ ََبٔی
وسی ًَ ًِ َط ِي َب َ
یٍ َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َ
است َِي َ٘ َى ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َوََ ِي َ٘ َى
ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی َوََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗ َاَل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ِ

َّ
ا ِم َزََ َت ُط ٓ ََؼ َّل َيا َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن َجنٔي ٌّا ُٛت َٔبا ٔم ًِ َّ
اَکا ٔ
ت
اَک َ
الذ ٔ ٔ
یً اہللَ َٛثٔی ّرا َوالذ ٔ َ

دمحمنباحمتنبزبعی،دیبعاہللنبومیس ،نابؿ،اشمع،یلع نبارمق،رضحتاوبدیعسافر رضحتاوبرہریہریضاہللےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای وجصخشراتںیمدیباروہافراینپویبیوکیھبدیباررکےرھپدفونںدفدفرتعکزپ۔ںی
وتاؿاکانؾرثکتےساہللاکذرکرکےنفاولںیکرہفتسںیمد ھدایاجےئاگ
رافی  :دمحمنباحمتنبزبعی،دیبعاہللنبومیس ،نابؿ،اشمع،یلعنبارمق،رضحتاوبدیعسافررضحتاوبرہریہریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿزپےنھاکوثاب
ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿزپےنھاکوثاب

جلس  :جلس اول

حسیث 1439

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،ل٘نہ ،بً مزثس ،سٌس بً ًبيسہ ابوًبسالزحنً ،حرضت ًثناٌ ُىی

اٌ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َم ِزثَ ٕس ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َّ
َّ
َّ
آٌ َو ًَ َّل َنطُ
رق َ
ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َخیِرُ ُِ ٛه َم ًِ َا ٌَل َه ا ِل ُ ِ
صفح نب رمع ،ہبعش ،ہمقلع ،نب رمدث ،دعس نب دیبعہ اوبدبعارلنمح ،رضحت امثعؿ ینغ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےناراشدرفامایمتںیمرتہبفہصخشےہوجرقآؿےھکیسافراھکسےئ

رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ہمقلع،نبرمدث،دعسنبدیبعہاوبدبعارلنمح،رضحتامثعؿینغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿزپےنھاکوثاب

جلس  :جلس اول

حسیث 1440

راوی  :احنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً وہب ،یحٌی بً ایوب ،زباٌ بً ٓائس ،سہل بً مٌاذ ،حرضت مٌاذ جہىی

وب ًَ ًِ َزبَّا ٌٔ بِ ًٔ َٓائ ٔ ٕس ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُم ٌَاذ ٕ
الرس ٔح ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ

َّ
َّ
َ َ
آٌ َو ًَنٔ َل ب ٔ َنا ٓ ٔيطٔ َ ُ ِلب ٔ َص َوال ٔ َسا ُظ َتا ّجا یَ ِو َو
رق َ
رقََ ا ِل ُ ِ
ا ِل ُح َضىٔ ِّی ًَ ًِ َبٔيطٔ َ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َم ًِ َ َ
ئ َّ
الظ ِن ٔص فٔی ب ُ ُيو ٔ
السى ِ َيا ل َِو کَاى َ ِت ٓ ٔيِ ُٜه ٓ ََنا هَ ُّيِ ُٜه ب ٔ َّال ٔذی ًَنٔ َل ب ٔ َض َذا
ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َؿ ِوئ ُ ُط ََ ِح َش ًُ ٔم ًِ َؿ ِو ٔ
ت ُّ

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحینباویب،زابؿنبافدئ،لہسنباعمذ،رضحتاعمذینہجےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن رقآؿ زپاھ افر اس یک میلعت رپ لمع ایک وت اس ےک امں اپب وک ایقتم ےک دؿ اکی ااسی
اتجانہپایاجےئاگسجیکرفینشوسرجیکرفینشےسڑبھرکوہیگرھپاسصخشےکرمہبتاکایکاکھٹانوہاگسجےنوخدرقآؿرپلمع
ایکوہاگ
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحینباویب،زابؿنبافدئ،لہسنباعمذ،رضحتاعمذینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿزپےنھاکوثاب

جلس  :جلس اول

حسیث 1441

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،ہظاو ،ہناوٗ ،تازہ ،زرارہ بً اوفی ،سٌس بً ہظاو ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َوصَ َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ ََ ِوفَی ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ
َّ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َّال ٔذی َي ِ ُ
آٌ َوص َُو َماص ْٔز بٔطٔ َم ٍَ َّ
رق ُؤ ُظ َوص َُو
رق َ
الش َ َ
رقَ ا ِل ُ ِ
ِرکاو ٔ ا ِلب َ َر َرة ٔ َوال ٔذی َي ِ َ
َ
فة ٔ ال ٔ َ

َي ِظ َت ُّس ًَل َِيطٔ َٓ َل ُط ََ ِج َزا ٌٔ

ملسمنباربامیہ،اشہؾ،امہؾ،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامای وج صخش رقآؿ وک اہمرت ےک اسھت زپاتھ ےہ وت فہ ڑبی زعت فاےل رفوتشں افر ویبنں ےک اسھت وہاگ سج ےک ےیل رقآؿ

زپانھلکشموہافررھپیھبتنحمرکاتراہوتاسےکےیلدفرہارجوہاگاکیرقآؿزپےنھاکدفرسااسرپتنحمرکےناک
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،امہؾ،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿزپےنھاکوثاب

جلس  :جلس اول

حسیث 1442

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،حرضت ابوہزیزہ سے روایت ےہ ٛہ رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وسله

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه َٗا َل َما ا ِج َت َن ٍَ َٗ ِو ْو فٔی بَ ِي ٕت ٔم ًِ ب ُ ُيو ٔ
اب اہللٔ َو َی َت َس َار ُسوى َ ُط بَ ِي َي ُض ِه إ ٔ ََّل ىَزَل َِت ًَل َِيض ٔ ِه
ت اہللٔ َا ٌَال َی یَ ِتلُ َ
وٌ َ ٔ ٛت َ
َّ
ََکص ُِه اہللُ ٓ َٔين ًِ ً ٔ ِي َس ُظ
الشٜٔي َي ُة َوَُ ٔظ َي ِت ُض ِه الزَّ ِح َن ُة َو َح َّٔ ِت ُض ِه ا ِل َن ََلئُٔ َٜة َوذ َ َ

امثعؿنبایب ہبیش،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایبجولگاہلل
ےکرھگفںںیمےسیسکرھگںیمینعیدجسمںیمعمجوہرکرقآؿزپےتھںیہافرزپاھےتںیہوتاہللاعتیلاؿرپہنیکسانزؽرفاماتےہاہلل
یکرتمحاؿوکڈاھپنیتیلےہاہللاعتیلاےنپاپسوموجدرفوتشںےساؿاکذرکرفاماتےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿزپےنھاکوثاب

جلس  :جلس اول

حسیث 1443

موسی بً ًلی بً رباحً ،لی ،حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىی
راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہبٰ ،

وسی بِ ًُ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َربَا ٕح ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسث َ َيا ُم َ
يٙ
اٌ ََ ِو ا ِل ٌَ٘ ٔ ٔ
الؼ َّٔةٔ َٓ َ٘ا َل ََ ُّیِ ُٜه یُ ٔح ُّب ََ ٌِ َي ِِ ُس َو إلٔ َی ب ُ ِل َح َ
خ َد ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ فٔی ُّ
َٗا َل َ َ

ٓ ََيأ ِ ُخ َذ ىَا َٗ َتی ِ ٔن َِ ٛو َما َویِ ًٔ َزص َِزا َویِ ًٔ بٔ َِی ِر ٔ إٔث ِ ٕه بٔاہللٔ ًَزَّ َو َج َّل َو ََل َٗ ِل ٍٔ َرح ٕٔه َٗالُوا ک ُ ُّل َيا یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل ٓ َ ََْل ٌِ َي ِِ ُس َو
ل
ََ َح ُس ُِ ٛه ک ُ َّل یَ ِوو ٕ إلٔ َی ا ِل َن ِشح ٔ ٔس َٓ َي َت ٌَ َّل َه آیَ َتی ِ ٔن ٔم ًِ َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج َّل َخی ِ ْر َلطُ ٔم ًِ ىَا َٗ َتی ِ ٔن َوإ ٔ ٌِ ثَ ََل ْث َٓ َث ََل ْث ٔم ِث ُ

ََ ًِ َسازٔصًَّٔ ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ومٰیسنبیلعنبرابح،یلع،رضحتہبقعنباعرمینہجےسرفاتیےہہکاکیدؿروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس امہرے اپ س رشتفی الےئ مہ دجسم ےک اسابئؿ ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت آپ یلص اہلل یلع اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس
وکؿہیاچاتہےہاحطبؿایقیقعکتاجےئافررھپدفافٹنڑبیوکاہؿفاےلومےٹاتزےریغبیسکانگہےکافرریغبیسکعطقریمحےک
ےلرکآےئولوگںےنرعضایکایروسؽ اہللیلصاہللہیلعفملسمہےسرہصخشہیاچےہاگرفامایمتےسوجصخشرہرفزدجسمںیمآرک
رقآؿیکدفآبےھکیساگوتاسےکےیلہیدفآںیتانھکیسدفافوٹنںےکرباربںیہسپیتنجآبرقآؿیکےھکیساگفہاسےکقحںیم
اےنتیہافوٹنںےسرتہبوہںیگ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ومٰیسنبیلعنبرابح،یلع،رضحتہبقعنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرةافہحتیکفضلیتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
وسرةافہحتیکفضلیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1444

ًيسی بً یوىص ،ابً ابی ذئب ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :احنس بً ابی طٌيبٰ ،

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َّ
َّ
ُ
اب َو َّ
الش ِب ٍُ ا ِل َن َثانٔی
رقآ ٌٔ َوَ ُ ُّو ا ِل َٔ ٜت ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔی َن َ ُّو ا ِل ُ ِ
ادمح نب ایب بیعشٰ ،یسیع نب ویسن ،انب ایب ذ ب ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وسرة
افہحتاؾارقلآؿےہاؾاتکلبےہافرعبساثمینےہ

رافی  :ادمحنبایببیعشٰ،یسیعنبویسن،انبایبذ ب،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وسرةافہحتیکفضلیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1445

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،خالس ،طٌبہ ،حبيب بً ًبسالزحنً ،حٔؽ بً ًاػه ،حرضت ابوسٌيسبً مٌلی

اػ ٕه
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُخب َ ِي ٔب بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َحٔ َِؽ بِ ًَ ًَ ٔ
یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ٌَلَّی ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َمزَّ بٔطٔ َوص َُو ي َُؼل ِّی َٓ َس ًَا ُظ َٗا َل ٓ ََؼ َّل ِي ُت ث ُ َّه ََ َت ِي ُت ُط َٗا َل

یً آ َميُوا ا ِس َتحٔيبُوا ِهَّلِل َول ٔ َّرل ُسو ٔل
يبىٔی َٗا َل ُِ ٛي ُت َ ُ َػل ِّی َٗا َل ََل َِه َي ُ٘ ِل اہللُ ًَزَّ َو َج َّل یَا ََ ُّی َضا َّال ٔذ َ
َٓ َ٘ا َل َما َم َي ٌَ َ
ک ََ ٌِ تُحٔ َ
رقآ ٌٔ َط َّ
خ َد ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٗا َل
إٔذَا َز ًَا ُِ ٛه ل ٔ َنا یُ ِحئيِ ُٜه َْل ُ ًَ ِّل َن َّي َ
ک َخال ٔ ْس َٗ ِب َل ََ ٌِ ََ ِ ُ
رقآ ٌٔ ََ ِو فٔی ا ِل ُ ِ
ک ََ ًِوَ َه ُس َورة ٕ ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
ک َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔی َن ه ٔ َی َّ
رقآ ٌُ ا ِل ٌَؤي ُه
الش ِب ٍُ ا ِل َن َثانٔی َّالًٔی َُوت ُ
ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗ ِولُ َ
ٔيت َوا ِل ُ ِ

دیبع اہلل نب اعمذ ،اخدل ،ہبعش ،بیبح نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،رضحت اوبدیعسنب معلی ےس رفاتی ہک ںیم امنز زپھ راہ اھت
ایس احؽ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے رقبی ےس سگرے آپ ےن ےھجم آفاز دی ںیم امنز زپھ رک آپ یک  یتم ںیم
احرضوہاوتدرایتفرفامایوتےنےھجمویکںوجابںیہندایںیمےن رعضایکںیمامنززپھراہاھتآپےنرفامایایکاہللےنہیںیہنرفامای
اےاامیؿفاولاہللافراس ےکروسؽوکوجابدفبجفہ ںیہمتاسزیچیک رطػ البےئسجںیماہمتریزدنیگےہرفامایدجسمےس

ےنلکنےسےلہپںیمھجتوکرقآؿیکتمظعفایلوسرتاھکسدفںبجآپدجسمےس ابرہےنلکنےگلںیمےنآپوکآپاکوقؽایددالای
لَ
م
آپےنرفامایوسرتالْج
َ
َ
ب َْ
م
اْل ِمئ َنعبساثمینرقآؿمیظعےہوج جِھیععاءیکیئگ
ر
لِل
ِ
ّ
د
ْ
ُ
َ ِّ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اخدل،ہبعش،بیبحنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبدیعسنبمعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرتافہحتاکیبملوسروتںںیمےسوہان
ابب  :امنزاکایبؿ
وسرتافہحتاکیبملوسروتںںیمےسوہان

جلس  :جلس اول

حسیث 1446

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،اًنع ،مشله ،سٌيس بً جبیر ،حرضت ًبساہلل بً ًباض

ض َٗا َل َُوت َٔی
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َب ٔلی ٔن ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وسی ًَل َِيطٔ َّ
الش ََلو ٔس ًّتا َٓ َل َّنا ََ ِل َقی اْلِ َ ِل َو َاح ُرٓ ٌَٔ ِت
الل َو ٔل َوَُوت َٔی ُم َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس ِب ٌّا ٔم ًِ ا ِل َن َثانٔی ُّ

ث ٔ ِي َتا ٌٔ َوبَق ٔ َی ََ ِربَ ٍْ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،ملسم ،دیعس نب ،ریب ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک
استاثمینآبوج یبملںیہ اطعیک یئگںیہ افرومٰیس ہیلع االسلؾوکھچ آباطعء یک یئگ ںیھتبجاوہنںےنہصغ ںیمآرک فہایتختں
س رپوتراتیھکوہیئیھتکنیھپدںیوتفہآبااھٹیلںیئگافراچرابیقرہںیئگ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،ملسم،دیعسنب،ریب،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکلیسیکتلیضف
ابب  :امنزاکایبؿ
آتیرکلیسیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 1447

راوی  :محنس بً مثىیً ،بساَلًلی ،سٌيس بً ایاض ،ابوسليلً ،بساہلل بً رباح حرضت ابی بً ٌٛب

ض ًَ ًِ ََبٔی َّ
الشلٔي ٔل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َربَا ٕح
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ إ ٔ َیا ٕ

اب اہللٔ ََ ًِوَ ُه
ک ٔم ًِ َ ٔ ٛت ٔ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََبَا ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ََ ُّی آ َی ٕة َم ٌَ َ
اب اہللٔ ََ ًِوَ ُه َٗا َل ُٗل ُِت اہللُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ص َُو ا ِل َه ُّی ا ِل َ٘ ُّي ُوو
ک ٔم ًِ َ ٔ ٛت ٔ
َٗا َل ُٗل ُِت اہللُ َو َر ُسولُ ُط ََ ًِ َل ُه َٗا َل ََبَا ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ََ ُّی آیَ ٕة َم ٌَ َ

َک َیا ََبَا ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٌٔ ِل ُه
َرض َب فٔی َػ ِسرٔی َو َٗا َل ل ٔ َي ِض ًَ ل َ
َٗا َل ٓ َ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،دیعس نب اایس ،اوبسلبل ،دبعاہلل نب رابح رضحت ایب نب ع  ،ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملسےناراشدرفامایاےاوبذنمرہیایبنبع ،یکتینکےہرقآؿیکوکیسنآتیبسےسزایدہڑبیےہںیمےناہکاہللافراس
ےکروسؽزایدہاجےننفاےل ںیہرھپآپےناافغتسررفامایوکؿیسآتیاتکباہللںیم بسےسڑبیےہںیم ےن رعضیکا َُّ
لِل َل
َّ ل ْ
ؤا ج َ ُّیال ْ َق ُّیو ُوؾہینسرکآپےنریمےےنیسرپاہھتامرارفامایاےاوبذنمرےھجتملعابمرکوہ
ِإلَ َس ِإل ُ َ و
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعسنباایس،اوبسلبل،دبعاہللنبرابحرضحتایبنبع ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرتاالخصیکفضلیتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ

وسرتاالخصیکفضلیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1448

راوی ٌٗ :ييی ،مالکً ،بسالزحنً بً ًبساہلل بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوسٌيس خسری

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ َر ُج َّل
َّ
َّ
َک َل ُط َو َٛأ َ ٌَّ ال َّز ُج َل
رقَ ُ ُٗ ِل ص َُو اہللُ ََ َح ْس یُ َز ِّز ُز َصا َٓ َل َّنا ََ ِػ َبحَ َجا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
َسنٔ ٍَ َر ُج َّل َي ِ َ
َّ َّ
َّ
رقآ ٌٔ
َی َت َ٘ا ُّل َضا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َوال ٔذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔإٔى َّ َضا َل َت ٌِ ٔس ُل ث ُ ُل َث ا ِل ُ ِ
یبنعق ،امکل ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح ،رضحت اوبدیعس  یری ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اکی صخش وک ابر ابر
ُ
لِلَّ َأ َجزپےتھوہےئانسبجحبصوہیئاسےنآرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمہیذرکایکویکہکنفہاسوسرتوک
ؤا ُ
ق ُ َو
ْ
اس ےکالصرمہبتےس مک وصتررکات اھتآپےنرفامای مسقےہاسذاتیکسج ےک ہضبقںیمریمیاجؿ ےہاس وسرتاکرمہبت
اہتیئرقآؿےسزایدہےہ
رافی  :یبنعق،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاوبدیعس یری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لقاوعذربباقلفلافرلقاوعذرباانلسیکفضلیتاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
لقاوعذربباقلفلافرلقاوعذرباانلسیکفضلیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1449

راوی  :احنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً وہب ،مٌاویہًَ ،لء بً حارثٗ ،اسه ،مٌاویہ ،حرضت ً٘بہ بً ًامز

ئ بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔث ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه َم ِول َی ُم ٌَاو ٔ َی َة
الرسحٔ ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ُم ٌَاؤیَ ُة ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ َٗا َل ُِ ٛي ُت ََُٗو ُز ب ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَا َٗ َت ُط فٔی َّ
ک َخی ِ َر
الش َ ٔ
ف َٓ َ٘ا َل لٔی یَا ًُ ِ٘ َب ُة ََ ََل َ ُ ًَ ِّل ُن َ

ْس ِر ُت بٔض ٔ َنا ٔج ًّسا َٓ َل َّنا ى َزَ َل ل ٔ َؼ ََلة ٔ
ض َٗا َل َٓل َِه یَ َزنٔی ُ ٔ
ُس َور َتی ِ ٔن ُ ٔ
رقئ َ َتا ٓ ٌََ َّل َنىٔی ُٗ ِل ًََُوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِل َٔل ََٔ ٙو ُٗ ِل ًََُوذُ ب ٔ َز ِّب ال َّيا ٔ
َفَْ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔا ِل َتٔ ََت إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َل َیا ًُ ِ٘ َب ُة
الؼ ِبحٔ لٔل َّيا ٔ
الؼ ِبحٔ َػلَّی بٔض ٔ َنا َػ ََل َة ُّ
ُّ
ض َٓ َل َّنا َ َ

ٕ َرََیِ َت
َِ ٛي َ

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،اعمفہی ،العء نب احرث ،اقمس ،اعمفہی ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رفس ںیم
روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےک افٹن وک اچنیھک رکات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے ہبقع ایک ںیم ھجت وک دف رتہبنی وسرںیت ہن
ع ُذرِب ل ْ َل َ ُ
ُ
َب َّ
ساھکسںیئبجآپےنوسحمسایکےھجمہیوسرںیتھکیسرکزایدہوخیش
ال ِ
َبا ف ِق َف ْ
اھکسؤںرھپآپ ْ
ق َأ ُعوذُ رِب ِّ
ق َأ ُ و ِّ
ںیہنوہیئوتآپےنحبص وکارترکرجف یکامنزںیم یہیدف وسرںیت التفتںیک وت بجآپ امنز ےسافرغوہےئوتریمی رطػوتمہج
وہرکرفامایاےہبقعایکابیھبےھجمسمتاؿوسروتںاکرمہبت
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،اعمفہی،العءنباحرث،اقمس،اعمفہی،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
لقاوعذربباقلفلافرلقاوعذرباانلسیکفضلیتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1450

راوی ً :بساہلل بً محنس ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙسٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ً٘بہ بً ًامز

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی

ئ إٔذِ َُ ٔظ َيت ِ َيا
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ َٗا َل بَ ِي َيا ََىَا ََسٔیرُ َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَی ِ َن ا ِل ُح ِح َٔةٔ َواْلِ َبِ َوا ٔ
ض َو َي ُ٘و ُل یَا
ر ْ
ٔیح َو ُهل َِن ْة َطس َ
ٔیس ْة َٓ َح ٌَ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت ٌَ َّوذُ بٔأًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِل َٔل ََٔ ٙوََ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ال َّيا ٔ
ًُ ِ٘ َب ُة َا ٌَ َّوذِ بٔض ٔ َنا ٓ ََنا َا ٌَ َّو َذ ُم َت ٌَوِّ ْذ بٔنٔ ِثلٔض ٔ َنا َٗا َل َو َسنٔ ٌِ ُت ُط َی ُؤ ُّم َيا بٔض ٔ َنا فٔی الؼَّ ََلة ٔ
دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دیعسنبایبدیعس،رضحتہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےکاسھتہفجحافراوباء(انیمدفاقمومں)ےکدرایمؿ لراہاھتااچکنزیتوہاافراتریکیےنمہوکڈاھپنایلوتروسؽاہللیلص
ع ُذرِب ل ْ َل َ ُ
اہللہیلعفملس ُ
َب َّ
سزپینھرشفعرکدیافررفامایاےہبقعاؿدفونںوسروتںےکذرہعی
ق َأ ُ و
ال ِ
َبا ف ِق َف ْ
ْ
ع ُذرِب ِّ
ےنق َأ ُ و ِّ
داعاماگنرکف ویکہکن یسک وک انپہ امےنگنفاےل ےن اس یسیج انپہ ںیہن امیگن رضحتہبقع رفامےت ںیہ اؿ وسروتں وک آپ ےسامنز یک احتل
ںیمانسےہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دیعسنبایبدیعس،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1451

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياًٌ ،اػه بً بہسلة ،زر ،حرضت ًبساہلل بً ًنز

اػ ُه بِ ًُ بَ ِض َس َل َة ًَ ًِ ز ٕٓٔر ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
اٌ َح َّسثَىٔی ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َّ
َّ
آخ آ َی ٕة
السى ِ َيا َٓإ ٔ ٌَّ َم ِيزٔل َ
َک ً ٔ ِي َس ٔ ٔ
ارقَِ َو ِار َت َٔ ٙو َر ِّت ِل ََ ٛنا ُِ ٛي َت تُ َز ِّت ُ
ل فٔی ُّ
َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ُي َ٘ا ُل ل ٔ َؼاح ٔٔب ا ِل ُ ِ
رقآ ٌٔ ِ َ

رق ُؤ َصا
َا ِ َ

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،اعمص نب دہبۃل ،زر ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل اعتیل
ایقتم ےکدؿاصبحرقآؿےسرفامےئ اگزپاتھ اج افر ڑچاتھ اجرہھٹ رہھٹرکزپھ اسیجہکداینںیم رہھٹ رہھٹرکزپاتھ اھتویکہکنریتا
اقمؾفہےہاہجںوتآرخیآتیزپےھاگ
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اعمصنبدہبۃل،زر،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1452

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،جزیز ،حرضت ٗتازہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اىص بً مالک

َ َ
َ
َ
اٌ
رقائَةٔ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ک َ َ
َح َّسث َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َٗا َل َسأ ِل ُت َ َن ّشا ًَ ًِ ٔ َ

َی ُن ُّس َم ًّسا
ملسمنباربامیہ،رجری،رضحتاتقدہےسرفاتیےہہکرضحتاسننبامکلےسیبنیلصاہللہیلعفملسیکرقات اکاحؽدرایتفایک
وتاوہنںےناہکےکآپرہدموکادارفامےتےھت
رافی  :ملسمنباربامیہ،رجری،رضحتاتقدہےسرفاتیےہہکرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1453

راوی  :یزیس بً خالس بً موہب ،ليث ،ابً ابی مليٜہ ،حرضت يٌلی بً منلک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ال َّز ِملٔی َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ َم ِنل َٕک ََىَّطُ َسأ َ َل َُوَّ َسل ََن َة ًَ ًِ
ُّ
اٌ ي َُؼل ِّی َویَ َي ُاو َٗ ِس َر َما َػلَّی ث ُ َّه ي َُؼل ِّی
رقائَةٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َػ ََلتٔطٔ َٓ َ٘ال َِت َو َما َلِ ُٜه َو َػ ََل َتطُ ک َ َ
َٔ
َّ َّ
ٔ
ُ
رحّٓا
رحّٓا َ ِ
رقائ َ َت ُط َ ِ
رقائ َ َت ُط َٓإٔذَا ه َی َت ِي ٌَ ُت ٔ َ
َٗ ِس َر َما ى َ َاو ث َّه َی َي ُاو َٗ ِس َر َما َػلی َحًی ي ُِؼبٔحَ َو َن ٌَ َت ِت ٔ َ
سیدینباخدلنبومبہ،ثیل،انبایبیلب،ہ،رضحتیلعینبمملکریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاؾہملسریض
ت
اہللاہنعےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقات افرامنزاکاحؽدرایتفایکوتاوہنںےناہکاہکں مھاریامنزافراہکںآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسیک؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزاکرطہقیہیاھتہکراتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپےتھافر
رھپ اینت یہ دری ےک ےیل وساجےت ینتج دری کت امنز زپیھ یھت رھپ وسےن ےک دعب اینت یہ دری امنز ںیم وغشمؽ رےتہ ینتج دری وسےئ
ےھتافرہیہلسلسحبصکتاجریراتہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقات اکاحؽایبؿایکوتاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
رقات اکاکیاکیرحػاگلاگلوہاتاھت (ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقات ےکرہرحػوکایھچرطحانساجاتکساھت)
رافی  :سیدینباخدلنبومبہ،ثیل،انبایبیلب،ہ،رضحتیلعینبمملکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1454

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،مٌاویہ بً رقہ ،حرضت ًبساہلل بً مِٔل رضی اہلل ًيہ

رق َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ ُ َّ
َّ
َّ
رقَ ُبٔ ُش َورة ٔا ِل َٔ ِتحٔ َوص َُو یُ َز ِّج ٍُ
َو َسل َه یَ ِو َو َٓ ِتحٔ َمَ ٜة َوص َُو ًَل َی ىَا َٗ ٕة َي ِ َ
صفحنبرمع ،ہبعش،اعمفہینبرقہ،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکسجدؿہکمحتفوہااسدؿںیم ےن
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس افٹن رپ وسار ںیہ افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس وسرہ حتف زپھ
رےہںیہافراکیآتیوکیئکیئکرمہبتزپھرےہںیہ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اعمفہینبرقہ،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1455

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،اًنع ،كلحہً ،بسالزحنً بً ًوسحہ ،حرضت بزاء بً ًازب رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو َس َح َة ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
َّ
َّ
آٌ بٔأ َ ِػ َواتِٔ ُٜه
رق َ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َزیِّيُوا ا ِل ُ ِ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،ہحلط ،دبعارلنمح نب وعہجس ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاینپآفازفںےکذرہعیرقآؿوکزتنیوشخب
رافی  :امثعؿنبایبہبیش ،رجری،اشمع،ہحلط،دبعارلنمحنبوعہجس،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1456

راوی  :ابو وليسٗ ،تيبہ بً سٌيس ،یزیس بً خالس ،بً موہب ،حرضت سٌيس بً ابی سٌيس

الل َيال ٔ ٔسی َو ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ال َّز ِملٔی ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ ََ ٌَّ َّ
َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل ِي َث َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
ُّ
ُّ

اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ىَض ٔ ٕ
يک ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ََبٔی َو َّٗاؾٕ َو َٗا َل َیزٔی ُس ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ُمل َِيَ َٜة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی
َسٌٔي ٕس َو َٗا َل ُٗت َ ِي َب ُة ص َُو فٔی َ ٔ ٛتابٔی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََب ٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص ٔم َّيا َم ًِ ل َِه
رقآ ٌٔ
َی َت ًََِّ بٔا ِل ُ ِ
اوبفدیل ،ہبیتقنبدیعس،سیدی نباخدل،نبومبہ،رضحتدیعسنبایبدیعس ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس اک
اراشدےہہکوجصخشرقآؿوکوخشآفازیےسہنزپےھفہمہںیمےسںیہن
رافی  :اوبفدیل،ہبیتقنبدیعس،سیدینباخدل،نبومبہ،رضحتدیعسنبایبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1457

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہً ،نزو ،ابً ابی مليٜہً ،بيساہلل بً ابی ىہيک ،حرضت سٌس رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ىَض ٔ ٕ
يک ًَ ًِ
َس ٌِ ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط
امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعف،انبایبیلب،ہ،دیبعاہللنبایبکیہن،رضحتدعسریضاہللہنعےسیھبایسےکامدننرفاتی
ےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعف،انبایبیلب،ہ،دیبعاہللنبایبکیہن،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1458

راوی ً :بساَلًلی بً حنازً ،بسالحبار رضی اہلل ًيہ بً ورز سے روایت ےہ ٛہ ميں ےن ابً ابی مليٜہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ًُ َح َّناز ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحبَّارٔ بِ ًُ ا ِل َو ِرز ٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة َي ُ٘و ُل َٗا َل ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ََبٔی
یس َم َّز ب ٔ َيا ََبُو لُ َبابَ َة ٓ ََّات َب ٌِ َيا ُظ َحًَّی َز َخ َل بَ ِي َت ُط ٓ ََس َخ ِل َيا ًَل َِيطٔ َٓإٔذَا َر ُج ْل َرثُّ ا ِلب َ ِيتٔ َرثُّ ا ِل َض ِيئَ ٔة ٓ ََشنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل
یَز ٔ َ

َّ
َّ
رقآ ٌٔ َٗا َل َٓ ُ٘ ِل ُت َٔلبِ ًٔ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة یَا ََبَا
َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ُ٘و ُل ل َِي َص ٔم َّيا َم ًِ ل َِه یَ َت ًََِّ بٔا ِل ُ ِ
ُم َح َّن ٕس ََ َرََیِ َت إٔذَا ل َِه یََ ًِ ُٜح َش ًَ الؼَّ ِو ٔ
اس َت َلا ََ
ت َٗا َل یُ َح ِّشيُ ُط َما ِ
دبعاالیلع نب امحد ،دبعاابجلر ریض اہلل ہنع نب فرد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب ایب یلب،ہ ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک دبعاہلل نب ایب
سیدیاکانہکےہہکاوبابلہبامہرےاپسےسسگرےمہاؿےکاسھتےھتاہیںکتہکفہاےنپرھگںیمےئگاؿ ےکاسھتمہیھبرھگ
ںیمدالخوہےئمہےنداھکیہکاکیصخشےٹھپرپاےناحؽںیماھٹیبےہںیمےناسےسانسفہاتہکاھتہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکوجصخشرقآؿوکوخشآفازےسہنزپےھفہمہںیمےسںیہنےہدبعاابجلرےتہکںیہہک
ںیمےنانبایبیلب،ہریضاہلل ہنع ےسوپاھچ یکاے اوبدمحمارگوکیئ صخش وخش آفازہن وہےوت ایک رکے؟اہجںکت نکمموہایھچ
آفازےسزپےھ
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،دبعاابجلرریضاہللہنعنبفردےسرفاتیےہہکںیمےنانبایبیلب،ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1459

راوی  :محنس بً سلامیٌ ،وٛيٍ ،محنس بً سلامیٌ اىباری

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َٗا َل َٗا َل َؤٛي ٍْ َوابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َي ٌِىٔی َي ِش َت ِِىٔی بٔطٔ

ن
دمحمنبامیلسؿ،فعیک،دمحمنبامیلسؿاابنریےتہکںیہہکفعیکافرانبہنییعےن سئعییابرقلآؿلقنایکےہ

رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،دمحمنبامیلسؿاابنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتئںیمسکرطحےسرتلیترکانبحتسمےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1460

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہبً ،نز بً مالک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَىٔی ًُ َنزُ بِ ًُ َمال ٔ ٕک َو َح ِي َوةُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه
بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ََذ ٔ ٌَ اہللُ ل ٔظَ ِي ٕئ

َما ََذ ٔ ٌَ ل ٔ َي ٔي ٕ ٓی َح َش ًٔ الؼَّ ِو ٔ َّ
رقآ ٌٔ َی ِح َضزُ بٔطٔ
ت َی َت َِىی بٔا ِل ُ ِ

امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رمع نب امکل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامای اہلل اعتیل یسک الکؾ وک اس رطح وتمہج وہ رک ںیہن اتنس انتج ہک یسک یبن یک وخش آفازی ےک اسھت رقات رقآؿ وک ینعی آبفاز دنلب
رقات وک
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعنبامکل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿظفحرکےنےکدعباسوکالھبدےنیرپفدیع
ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿظفحرکےنےکدعباسوکالھبدےنیرپفدیع

جلس  :جلس اول

حسیث 1461

ًيسی بً ٓائس ،حرضت سٌس بً ًبازہ رضی اہلل ًيہ
راوی  :محنس بً ًَلء ،ابً ازریص ،یزیس بً ابی زیازٰ ،

یس بِ ًٔ ََبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ً َٔيسی بِ ًٔ َٓائ ٔ ٕس ًَ ًِ َس ٌِسٔ بِ ًٔ ًُ َبا َز َة َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ٔیص ًَ ًِ یَز ٔ َ
ئ ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ إ ٔ ِزر َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ ا ِمز ٔ ٕئ َي ِ ُ
آٌ ث ُ َّه یَ ِي َشا ُظ إ ٔ ََّل لَق ٔ َی اہللَ ًَزَّ َو َج َّل یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ََ ِج َذ َو
رق َ
رقَ ا ِل ُ ِ
َ
دمحمنبالعء،انبادرسی،سیدی نبایبزایدٰ،یسیع نبافدئ ،رضحتدعسنبابعدہریض اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشرقآؿزپھرکالھبدےفہرفزایقتماہللاعتیلاےساخیلاہھتوہرکےلماگ

رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،سیدینبایبزایدٰ،یسیعنبافدئ،رضحتدعسنبابعدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿدیجماسترطحرپانزؽوہےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿدیجماسترطحرپانزؽوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1462

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبیر ،حرضت ًبسالزحنً بً ًبسال٘اری

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل َ٘ار ِّٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ َن َز بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ
َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ِل َد َّل ٔ
رق ُؤصَا َوک َ َ
رقَ ُ ُس َور َة ا ِل ُ ِ
اب َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت صٔظَ َاو بِ ًَ َحٔٔ ٜيه بِ ًٔ حٔزَاو ٕ َي ِ َ
ف َٗا ٌٔ ًَل َی َُی ِر ٔ َما َ ِ َ
َّ
ُ
َّ َ
ْص َٖ ث ُ َّه َلبَّب ِ ُتطُ بٔز ٔ َزائٔطٔ َٓحٔئ ُِت بٔطٔ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
رقََى ٔ َ
يضا َٓ ِٔ ٜس ُت ََ ٌِ ََ ًِ َح َل ًَل َِيطٔ ث َّه ََ ِم َض ِل ُتطُ َحًی ا ِن َ َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ ِ َ
َّ
َ
يضا َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
رقَِ َتي ٔ َ
رقَ ُ ُس َور َة ا ِل ُ ِ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َسنٔ ٌِ ُت َص َذا َي ِ َ
ف َٗا ٌٔ ًَل َی َُی ِر ٔ َما َ ِ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِارقَِ ٓ ََرقََ ا ِل ٔرقائ َ َة َّالًٔی َسنٔ ٌِ ُت ُط َي ِرقَ ُ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص ََ ٜذا َ ُىِزٔل َِت ث ُ َّه َٗا َل ل ٔ َی ِارقَِ
َ
َ َ َ
َ
ُ
رح ٕ
رس ٔم ِيطُ
رق َ
آٌ َُىِز ٔ َل ًَل َی َس ِب ٌَ ٔة ََ ِ ُ
َارقؤُا َما َت َي َّ َ
َرقَِ ُت َٓ َ٘ا َل َص ََ ٜذا َىِزٔل َِت ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َص َذا ا ِل ُ ِ
ََٓ
ٖٓ ِ َ
یبنعق،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتدبعارلنمحنبدبعااقلریےسرفاتیےہہکںیمےنرضحترمعےسانسفہرفامےت
ےھتہکںیمےناشہؾنبمیکحوکوسرہرفاقؿاسرطہقییکالخػزپےتھانسسجرطہقیےسںیمزپاتھاھتافرےھجمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن سج رطح زپاھیئ یھت اس ےیل رقبی اھت ہک ںیم اؿ ےس ،طلغ زپےنھ رپ ،اھجل زپوھں افر اؿ وک رفک دفں رگم

ںیمےناؿوکتلہمدیاہیںکتہکفہافرغوہےئگبجفہافرغوہےکچوتںیمےناؿیکرگدؿںیماینپاچدرڈایلافراتٹیسھگوہااؿ
وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم ےل ایگ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اؿ وک وسرہ
رفاقؿاسرطہقیےکالخػ زپےتھوہےئانسےہسجرطہقیرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجم اھکسیئیھت آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےن اؿےسرفامایزپوھسپاوہنںےنایسرطحزپاھسجرطحںیماؿوکزپےتھوہےئنساکچاھتنسرکآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہی وسرت ایس رطہقی رپ انزؽ وہیئ ےہ اس ےک دعب ھجم ےس رفامای اب مت زپوھ سپ ںیم ےن زپاھ اس رپ یھب آپ
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن یہی رف امایہک ہی وسرت ایس رطہقی رپ انزؽ وہیئ ےہاس ےک دعبآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی
ت
رقآؿاسترحوفںرپانزؽایکایگےہسپوجرطہقی مھارےےیلآاسؿوہاسرطہقیرپزپوھ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتدبعارلنمحنبدبعااقلری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿدیجماسترطحرپانزؽوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1463

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارضً ،بسالززا ،ٚحرضت مٌنز

رح ُٖ فٔی اْلِ َ ِمز ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ض َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز َٗا َل َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی إ ٔى َّ َنا َص ٔذظ ٔ اْلِ َ ِ ُ
رحاو ٕ
ا ِل َواح ٔ ٔس ل َِي َص َت ِد َتل ٔ ُ
ٕ فٔی َح ََل ٕل َو ََل َ َ
دمحم نب ییحی نب افرس ،دبعارلزاؼ ،رضح ت رمعم ےتہک ںیہہک زرہی اک وقؽ ےہہک ہی رقات فں اک االتخػ یظفل ےہ الحؽ فرحاؾ ںیم
وکیئاالتخػںیہنےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رضحترمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿدیجماسترطحرپانزؽوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1464

راوی  :ابو وليس ،ہناو بً یحٌی ٗ ،تازہ یحٌی بً يٌنز ،سلامیٌ بً رصز ،حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔيسٔ َّ
رصز ٕا ِل ُدزَاعٔ ِّی ًَ ًِ َُب َ ِّی
الل َيال ٔ ٔس ُّی َح َّسثَ َيا َص َّن ُاو بِ ًُ َی ِحٌَی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َي ٌِ َن َز ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُ َ

رح ٕ
ک
رح َٓی ِ ٔن َٓ َ٘ا َل ا ِل َن َل ُ
رق َ
بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا َبُ َ ُّی إنِّٔی َ ُ ِ ٔ
ٖ ََ ِو َ ِ
آٌ َٓ٘ٔي َل لٔی ًَل َی َ ِ
رقئ ِ ُت ا ِل ُ ِ
ک َّال ٔذی َمعٔی ُٗ ِل ًَل َی ث َ ََلثَ ٕة
رح َٓی ِ ٔن ََ ِو ث َ ََلثَ ٕة َٓ َ٘ا َل ا ِل َن َل ُ
رح َٓی ِ ٔن َٓ٘ٔي َل لٔی ًَل َی َ ِ
رح َٓی ِ ٔن ُٗل ُِت ًَل َی َ ِ
َّال ٔذی َمعٔی ُٗ ِل ًَل َی َ ِ

َّ
اٖ ک َ ٕ
ٖ ث ُ َّه َٗا َل ل َِي َص ٔم ِي َضا إ ٔ ََّل َط ٕ
رح ٕ
اٖ إ ٔ ٌِ ُٗل َِت َسنٔي ٌّا ًَل ٔ ّامی ًَزٔیزّا َحّٔ ٜامی َما ل َِه َت ِدت ِٔه
ُٗل ُِت ًَل َی ثَ ََلثَ ٕة َحًی بَ َل َّ َس ِب ٌَ َة ََ ِ ُ
اب
اب ب ٔ َز ِح َن ٕة ََ ِو آ َی َة َر ِح َن ٕة بٔ ٌَ َذ ٕ
آ َی َة ًَ َذ ٕ
اوب فدیل ،امہؾ نب ییحی ،اتقدہ ییحی نب رمعی ،امیلسؿ نب رصد ،رضحت ایب نب ع  ،ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاےایبےھجمرقآؿزپاھایایگوتھجمےسوپاھچایگرقآؿاکیرحػ(ہجہل)رپزپانھاچےتہوہایدفرحوفںرپ؟وت
اسفتقوجرفہتشرقآؿزپاھےنےکےیلریمےاپساھتاسےناہکاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسہہکدےیجیہکدفرحوفںرپںیم
ےنرعضایکہکدفرحوفںرپاسےکدعبھجمےسوپاھچایگہکدفرحوفںرپرقآؿزپانھدنسپےہاینیترحوفںرپ؟رھپایسرفہتشےن
وج ریمے اپس اھت اہک ہہک دےیجی نیت رحوفں رپ سپ ںیم ےن رعض ایک نیت رحوفں رپ افر رھپ ہی وساؽ وجاب اک ہلسلس اجری راہ اہیں
کتہکاسترحوفںرپزپےنھافراسیکااجزترپہیہلسلسمتخوہا اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿںیمےس
رہرحػ(ینعیرہہجہلافررطہقی)اشیفافراکیفےہذہلاوتاچےہوتشمیعایلیمازپھافراچےہوتزعسیاامیکح(اسدحکتوتدرتسےہرگم
ہیدرتسںیہنہکوت)ذعابیکآتیوکرتمحرپمتخرکےافررتمحیکآتیوکذعابیکآتیرپ
رافی  :اوبفدیل،امہؾنبییحی،اتقدہییحینبرمعی،امیلسؿنبرصد،رضحتایبنبع ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقآؿدیجماسترطحرپانزؽوہےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1465

راوی  :ابً مثىی ،محنس بً جٌف ،طٌبہ ،حٜه ،محاہس ،ابً ابی ليلی ،حرضت ابی بً ٌٛب رضی اہلل ًيہ

ف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َحٔ َٜه ًَ ًِ ُم َحاص ٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َثى َّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ل َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َیأ ِ ُمزُ َک
اٌ ً ٔ ِي َس ََ َؿاة ٔبَىٔی َُٔٔا ٕر َٓأ َ َتا ُظ ٔجبِرٔی ُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َ
رح ٕ
َک ى َ ِح َو َص َذا
ف َت ُط إ ٔ ٌَّ َ ُ َّمًٔی ََل تُ ٔل ُ
ََ ٌِ ُا ِ ٔ
ي ٙذَل ٔ َ
رق َئ َ ُ َّم َت َ
ک ًَل َی َ ِ
ک ث ُ َّه ََ َتا ُظ ثَاى ٔ َي ّة ٓ ََذ َ َ
ٖ َٗا َل ََ ِسأ ُل اہللَ ُم ٌَآَا َت ُط َو َم ِِ ٔ َ
ک ًَل َی سبٌ ٔة ََ ِرح ٕ َ
َّ
رح ٕ
رح ٕ
رقؤُا ًَل َِيطٔ َٓ َ٘ ِس ََ َػابُوا
ٖ َٗا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ یَأ ِ ُمزُ َک ََ ٌِ ُا ِ ٔ
رق َئ َ ُ َّم َت َ
َحًی بَ َل َّ َس ِب ٌَ َة ََ ِ ُ
ٖ َٓأ ُّی َنا َ ِ
َ َِ ُ
ََٖ
انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،اجمدہ ،انب ایب یلیل ،رضحت ایب نب ع  ،ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسینبافغرےکاکیاتالبےکاپسےھتیھبترضحتربجالیئہیلعاالسلؾرشتفیالےئافررفامایاہللمتوکمکح
رکات ےہ ہک اینپ اتم وک رقآؿ اکی رحػ رپ زپاھؤ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اعمہلم ںیم ںیم اہلل ےس اعمیف افر
رفغم تاکوختساگروہںویکہکنریمیاتماسیتخسیکلمحتمںیہنوہیتکسرھپرضحتربجالیئہیلعاالسلؾرسیتیرمہبترشتفی
الےئ (افر دف رحوفں رپ زپاھےن اک مکح الےئ رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اینپ اتم یک وزمفری وک شیپ ایک) اہیں کت ہک
استرحوفںرپزپےنھیکااج زتیلمرضحتربجالیئہیلع االسلؾ ےنرفامایکشیباہللاعتیل متوک مکحداتی ےہہک متاینپ اتم وکاست
رحوفںکترقآؿاھکسؤسپفہسجرحػافرسجہجہلرپیھبزپ۔ںیےگفہحیحصوہاگ
رافی  :انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اجمدہ،انبایبیلیل،رضحتایبنبع ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1466

راوی ٓ :ؽ بً ًنز ،طٌبہ ،ميؼور ،ذر ،حرضت نٌناٌ بً بظیر

رضم ٔ ِّی ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظیر ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ذ ٓ َٕر ًَ ًِ ي َُش ِي ٍٕ ا ِل َح ِ َ

الس ًَا ُئ ص َُو ا ِلٌ َٔبا َزةُ َٗا َل َربُِّ ُٜه ا ِزًُونٔی ََ ِس َتح ٔ ِب َلِ ُٜه
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُّ

صفح نب رمع ،ہبعش ،وصنمر ،ذر ،رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای داع
ت
ابعدتےہافر مھارےرباکرفامؿےہمتھجمےسداعرکف،ںیموبقؽرکفںاگ،،

رافی  :فصنبرمع،ہبعش،وصنمر،ذر،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابب  :داعؤںاکایبؿ

داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1467

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،زیاز ،بً مِخا ،ٚابونٌامہ ،حرضت ابً سٌيس

ِخا ََٕ ًِ ًَ ٚبٔی َن ٌَا َم َة ًَ ًِ ابِ ًٕ ل ٔ َش ٌِ ٕس ََىَّطُ َٗا َل َسنٔ ٌَىٔی ََبٔی َوََىَا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ زٔیَاز ٔ بِ ًٔ ٔم ِ َ
ََُٗو ُل َّ
ک ٔم ًِ ال َّيارٔ َو َس ََل ٔسل ٔ َضا َوََُ ََِلل ٔ َضا َو ََ ٛذا َو ََ ٛذا
ٔين َضا َوبَ ِض َح َت َضا َو ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوًََُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِسأَلُ َ
ک ا ِل َح َّي َة َو َنٌ َ

وٌ ٔم ِي ُض ِه
الس ًَا ٔ
ئ َٓإٔیَّا َک ََ ٌِ َتَ ُٜ
َٓ َ٘ا َل َیا بُى َ َّی إنِّٔی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َس َيُٜو ٌُ َٗ ِو ْو َي ٌِ َت ُس َ
وٌ ف ٔی ُّ
يت ا ِل َح َّي َة َ ُ ًِ ٔلي َت َضا َو َما ٓ َٔيضا ٔم ًِ ا ِل َدی ِر ٔ َوإ ٔ ٌِ ًَُ ِٔذ َت ٔم ًِ ال َّيارٔ ًَُ ِٔذ َت ٔم ِي َضا َو َما ٓ َٔيضا ٔم ًِ َّ ِّ
الْش
ک إ ٔ ٌِ َ ُ ًِ ٔل َ
إٔى َّ َ
دسمد،ییحی،ہبعش،زاید،نبرخماؼ،اوباعنہم،رضحتانبدیعسےسرفاتیےہہکاکیرمہبتںیمویںداعرکراہاھتاےاہللںیمھجت
ےستنجبلطرکاتوہںافراسیکوتمعنںافرذلوتںاکوخاتساگروہںوجایسیافرفیسیوہیگافرانپہاچاتہوہںمنہجےس،اسیک
زریجنفںےسافراسےکوطوقںےسافرایسیافرفیسیالبؤںےس،،رفامایےٹیبںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےت
وہےئانسےہہکرقنعبیاےسیولگدیپاوہںےگوجداعؤںںیمابمہغلےساکؾایلرکںیےگ،،سپںیہکمت اںیھنولوگںںیمےس
ہنوہ بجےھجتتنجلم اجےئیگوتاسیکامتؾںیتمعن افرذلںیتازوخداحلصوہاجںیئیگافر بجمنہج ےس اجنتلماجےئیگ وت
اسیکامتؾ ںوفیلںےسوخد دودہراکٹرہلماجےئاگ(ذہلااسلیصفتیکرضفرتںیہنہکلبج قلتنجیکبلطافرمنہجےسانپہاکیف
ےہ)
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،زاید،نبرخماؼ،اوباعنہم،رضحتانبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1468

راوی  :احنس بً حيبلً ،بساہلل بً یزیس ،حيوہ ،ابوہانی ،حنيس بً ہانی ابوًلی ،ػحابی رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله
حرضت ٓـالہ بً ًبيس

یس َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ ََ ِخب َ َرنٔی ََبُو َصاى ٔ ٕئ ُح َن ِي ُس بِ ًُ َصاى ٔ ٕئ ََ ٌَّ ََبَا ًَل ٔ ٕٓی ًَ ِن َزو بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
َمال ٔ ٕک َح َّسثَطُ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ٓ ََـا َل َة بِ ًَ ًُب َ ِي ٕس َػاح َٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َسنٔ ٍَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه َر ُج َّل یَ ِسًُو فٔی َػ ََلتٔطٔ ل َِه یُ َن ِّح ِس اہللَ َا ٌَال َی َول َِه ي َُؼلِّ ًَل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّله ًَحٔ َل َص َذا ث ُ َّه َز ًَا ُظ َٓ َ٘ا َل َل ُط ََ ِو ل ٔ َِی ِرٔظ ٔ إٔذَا َػلَّی ََ َح ُس ُِ ٛه َٓ ِل َي ِب َسَِ ب ٔ َتنحٔي ٔس َربِّطٔ َج َّل َو ًَزَّ َو َّ
ئ ًَل َِيطٔ ث ُ َّه
الث َيا ٔ
َ
ِ
ي َُؼل ِّی ًَل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َی ِسًُو َب ٌِ ُس ب ٔ َنا َطا َئ

ادمح نب لبنح ،دبعاہلل نب سیدی ،ویحہ ،اوباہین ،دیمح نب اہین اوبیلع ،احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اضفہل نب دیبع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکامنزںیمداعرکےتوہےئانس،اساحؽںیمہکاسےنہنوتاہللیک
دمحفانثیکیھتافرہنیبنرپدرفداجیھباھت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےندلجابزیےساکؾایل،رھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناسوکاےنپاپسالبایافراسےساہک(اییسکافرےساہکہک)بجمتںیمےسوکیئامنززپےھوتاےنپربیکدمحفانثےسآاغز
رکےرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدےجیھبرھپاسےکدعبوجاچےہداعامےگن،
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاہللنبسیدی،ویحہ،اوباہین،دیمحنباہیناوبیلع،احصیبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاضفہلنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1469

راوی  :ہاروٌ بً ًبساہلل ،یزیس بً ہاروٌ ،اسوز بً طيباٌ ،ابوىوٓل ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ ًَ ًِ ََبٔی ى َ ِوٓ َٕل ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
وٌ ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ًٔ َط ِي َب َ
ار َ
ک
الس ًَا ٔ
ئ َو َی َس َُ َما س َٔوی ذَل ٔ َ
َٗال َِت ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِش َتحٔ ُّب ا ِل َح َوا ٔم ٍَ ٔم ًِ ُّ

اہرفؿنبدبعاہلل،سیدینباہرفؿ،اوسدنب نابؿ،اوبونلف،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساجعمداعؤںوکدنسپرفامےتےھتافروجداعاجعمہنوہیتاسوکاایتخرہنرفامےت
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،سیدینباہرفؿ،اوسدنب نابؿ،اوبونلف،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1470

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َي ُ٘ولًََّ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ

ِف لٔی إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت َّ
ََ َح ُس ُِ ٛه َّ
رک َظ َل ُط
الل ُض َّه ِار َح ِنىٔی إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت ل ٔ َي ٌِز ٔ ِو ا ِل َن ِشأ َ َل َة َٓإٔى َّ ُط ََل ُم ِ ٔ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
یبنعق ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،مت اہلل
ےسویںداعہنایکرکفہکارگوتاچےہوتشخبدے،ارگوتاچےہوترمحرک،ہکلبداعںیمبلطرپزعؾوہاناچےیہویکہکناہللوکوبجمررکےن
فاالوکیئںیہنےہ
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1471

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابً طہاب ،ابوًبيس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ ََبٔی ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ْٔلَ َح ٔس ُِ ٛه َما ل َِه َي ٌِ َح ِل ٓ ََي ُ٘و ُل َٗ ِس َز ًَ ِو ُت َٓل َِه ي ُِش َت َح ِب لٔی
ي ُِش َت َح ُ
یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،اوبدیبع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ت
مھاری داعںیئ اس فتق کت وبقؽ وہیت ںیہ بج کت اس ںیم دلج ابزی ہن یک اجےئ افر ویں ہن ےنہک ےگل ہک ںیم ےن داع یک یھت رگم
وبقؽںیہنوہیئ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،اوبدیبعرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1472

راوی ً :بساہلل بً مشلنہً ،بسالنلک بً محنس بً اینًً ،بساہلل بً يٌ٘وب بً اسح ،ٙمحنس بً ٌٛب ،حرضت
ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََّ ًَ ٙن ًِ َح َّسثَطُ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ََیِ َن ًَ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َي ٌِ ُ٘ َ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َا ِشتُرُوا ا ِل ُح ُس َر
رقه ِّٔی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَبَّا ٕ
ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ا ِل ُ َ

َ
َُ ُ
َم ًِ ىَوَ َز فٔی َ ٔ ٛت ٔ َ
َفُِت ُِه
اب َخٔيطٔ بٔ َِی ِر ٔ إٔذِىٔطٔ َٓإٔى َّ َنا یَ ِي ُوزُ فٔی ال َّيارٔ َسلُوا اہللَ بٔبُ ُلو ٌٔ َِ ِّٜٔ ٛه َو ََل َا ِشألُو ُظ ب ٔ ُو ُضورٔصَا َٓإٔذَا َ َ
َٓا ِم َش ُحوا ب ٔ َضا ُو ُجوصَِ ُٜه َٗا َل ََبُو َزا ُوز ُرو ٔ َی َص َذا ا ِل َحس ُ
یٙ
الَّط ُ
ٔیث ٔم ًِ َُی ِر ٔ َو ِجطٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ک ُ ُّل َضا َواص َٔي ْة َوصَ َذا َّ ٔ

ٔيٕ ََي ِّـا
ََ ِم َثلُ َضا َوص َُو َؿٌ ْ

دبعاہلل نبہملسم،دبعاکلمل نبدمحم نبانمی،دبعاہلل نبوقعیب نبااحسؼ ،دمحمنب ع ،،رضحتدبعاہلل نب ابعسریضاہلل ہنع
ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای(افل) دویارفں رپ رپدے ای الغػ تم ڈاول (ب) سج ےن
اےنپ یسک اھبیئ اک طخاس یک ااجزت ےکریغب داھکی(ینعی زپاھ) وت وگای فہ منہج وکدھکی راہ ےہ (ج) بج اہلل ےس داع اموگنں وت ںویلیھتں وک
افرپیکرطػروھکںہنہک اؿیکتشپوک افربجمتداع ےسافرغوہاجؤوتاےنپاہھت ہنمرپریھپولاوبداؤدےتہکںیہ ہکہیدحثیدمحم
نب ع  ،ےس یئک رطوقیں ےس رمفی ےہ رگم امتؾ رطےقی فیعض ںیہ افر ہی رطہقی سج ےس ںیم ےن رفاتی ایک ےہ بس رطوقیں
ےسرتہبےہرگماسےکابفوجدہییھبفیعضےہ
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،دبعاکلمل نب دمحم نب انمی ،دبعاہلل نبوقعیب نب اقحس ،دمحم نب ع  ،،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

حسیث 1473

جلس  :جلس اول

راوی  :سلامیٌ بً ًبسالحنيس ،اسنٌيل بً ًياغ ،ؿنـه َشیح ،ابوهبيہ ،ابوبَحیہ ،حرضت مالک بً يشار سٜونی

َ
َشیِ ٕح
رقَِتُ ُط فٔی ََ ِػ ٔل إ ٔ ِس َنٌٔي َل َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَيَّا ٕ
غ َح َّسثَىٔی َؿ ِن َـ ْه ًَ ًِ ُ َ
َح َّسث َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس ا ِل َب ِض َزان ٔ ُّی َٗا َل َ َ
الشُٜون ٔ َّی َح َّسثَ ُط ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ َي َشا ٕر َّ
َحیَّ َة َّ
الشُٜون ٔ ِّی ث ُ َّه ا ِل ٌَ ِوف ٔ ِّی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ََبُو هَ ب ِ َي َة ََ ٌَّ ََبَا بَ ِ ٔ
َ
َاسأَلُو ُظ بٔبُ ُلو ٌٔ ََ ُِ ُِّٜٔ ٛه َو ََل َا ِشأَلُو ُظ ب ٔ ُو ُضورٔصَا َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َحنٔي ٔس َلطُ
َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َسأ ِلت ُِه اہللَ ٓ ِ

ک بِ ًَ َي َشارٕ
ً ٔ ِي َسىَا ُػ ِح َب ْة َي ٌِىٔی َمال ٔ َ
امیلسؿنبدبعادیمحل،اامسلیعنبایعش،

ضمص

مرشحیِ ،
اوبظ،اوبرحبہی،رضحتامکلنباسیروکسینےسرفاتیےہہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجمتاہللےسداعاموگنںوتایلیھتہںافرپرکےکاموگنں ںویلیھتںیکتشپافرپرکےکہناموگن
اوبداؤدےتہکںیہہکامیلسؿ نبدبعادیمحلاکایبؿےہہک امہرےزندکی امکلنباسیروکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتبحصاک

رشػاحلصےہ(ینعیفہاحصیبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہ)
ض
رافی  :امیلسؿنبدبعادیمحل،الیعمسنبایعش ،مصمرشحیِ ،
اوبظ،اوبرحبہی،رضحتامکلنباسیروکسین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1474

راوی ً٘ :بہ بً مرکو ،سله بً ٗتيبہً ،نز بً ىبَاٌٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ
رکو ٕ َح َّسثَ َيا َس ِل ُه بِ ًُ ُٗت َ ِي َب َة ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ى َ ِب َض َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًُ ُم ِ َ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِس ًُو َص ََ ٜذا ب ٔ َباك ًٔٔ َِ َّٔ ٛيطٔ َوهَ اص ٔزٔص َٔنا

ہبقعنبرکمؾ،ملسنبہبیتق،رمعنباھبنؿ،اتقدہ،رضحت اسننب امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع امےتگن ےھت ایلیھتہں افرپ رک ےک (اعؾ وطر رپ) افر ںویلیھتں یک تشپ افرپ رک
ےک(ااقستسءںیم)
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،ملسنبہبیتق،رمعنباھبنؿ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1475

راوی  :مومل بً ٓـلً ،يسی ،ابً یوىص ،جٌف ،ابً مينوٌ ،حرضت سلامیٌ رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ا ِل َ َّ
ف َي ٌِىٔی ابِ ًَ َم ِي ُنو ٌٕ َػاح َٔب اْلِ َى ِ َنا ٔن
َح َّسثَ َيا ُم َؤ َّم ُ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ ًَ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ْ

َک ْیه َي ِش َت ِحٌٔی
اٌ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َربَِّ ُٜه َت َبا َر َک َو َا ٌَال َی َحٌٔ ٌّی َ ٔ
اٌ ًَ ًِ َسل َِن َ
َح َّسثَىٔی ََبُو ًُ ِث َن َ
ٔم ًِ ًَ ِب ٔسظ ٔإٔذَا َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ إٔل َِيطٔ ََ ٌِ یَزُ َّزص َُنا ٔػ ِ ّفا
وملم نبلضف ،یسیع ،انب ویسن ،رفعج ،انب ومیمؿ ،رضحت امیلسؿ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
ت
فملسےنرفامای مھاراربڑبیرشؾفاالافرڑبےرکؾفاالےہاسوکاسابتےسرشؾآیتےہہکاساکوکیئدنبہاسےکآےگاہھت
الھپےئافرفہاؿوکاخیلولاٹدے

رافی  :وملمنبلضف،یسیع،انبویسن،رفعج،انبومیمؿ،رضحتامیلسؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1476

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،وہيب بً خالسً ،باض بً ًبساہلل بً مٌبس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض بِ ًٔ ًَ ِبسٔ
َّاض بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ٌِ َب ٔس بِ ًٔ ا ِل ٌَبَّا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َي ٌِىٔی ابِ ًَ َخال ٔ ٕس َح َّسثَىٔی ا ِل ٌَب ُ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ًَ ًِ ً ِ ٔ
ک ََ ِو ى َ ِح َوصُ َنا َو ٔاَل ِستٔ ِِٔ ُ
ک َح ِذ َو َم ِي ٜٔب َ ِي َ
ض َٗا َل ا ِل َن ِشأ َ َل ُة ََ ٌِ َت ِز َٓ ٍَ یَ َسیِ َ
َار ََ ٌِ ُا ٔظیرَ
ک َجنٔي ٌّا
بٔأ ُ ِػبُ ٍٕ َواح َٔسة ٕ َو ٔاَلبِت َٔضا ُل ََ ٌِ َت ُن َّس َی َسیِ َ
ومیسنباامسلیع،فبیہنباخدل،ابعسنبدبعاہللنبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکداعاکادبہیےہ
ہک دفونں اہوھتں وک ومڈنوھںکت ای اؿ ےک رقبی کت ااھٹےئ افر اافغتسر اک ادب ہی ےہہک اکی ایلگن ےس ااشرہ رکے افر ااہتبؽ
(اعزجیفااسکنریےسداعامانگن)اکادبہیےہہکاکیاسھتدفونںاہوھتںوکالیھپدے
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہنباخدل،ابعسنبدبعاہللنبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1477

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،سٔياًٌ ،باض بً ًبساہلل بً مٌبسبً ًباض ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ
َّاض بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َم ٌِ َب ٔس بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَىٔی ًَب ُ
َو ٔاَلبِت َٔضا ُل صَ ََ ٜذا َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َو َج ٌَ َل ُه ُض َورص َُنا ٔم َّنا َیلٔی َو ِج َضطُ

رمعفنبامثعؿ،ایفسؿ،ابعسنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسیہیدحثیویںیھبرمفیےہہک
ااہتبؽاسرطحےہافردفونںاہھتاسدقردنلبیکتااھٹےئہکںویلیھتںیکتشپرہچہےکرقبیکتآیئگ
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ایفسؿ،ابعسنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1478

راوی  :محنس بً یحٌی  ،بً ٓارض ،ابزاہيه بً حنزہً ،بسالٌزیز بً محنس ًباض بً ًبساہلل بً مٌبس بً ًباض ،حرضت
ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ض َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ا ِل ٌَبَّا ٔ
َّ
َّ
َک ى َ ِح َو ُظ
ض ًَ ًِ ََخٔيطٔ إ ٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َم ٌِ َب ٔس بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ٓ ََذ َ َ
دمحمنبییحی،نبافرس،اربامیہنبزمحہ،دبعازعلسینبدمحمابعسنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنعےس
یہیدحثیاکیدفرسیدنسےکاسھتیھبذموکرےہ
رافی  :دمحمنبییحی،نبافرس،اربامیہنبزمحہ،دبعازعلسینبدمحمابعسنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،رضحتانبابعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1479

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابً لہيٌہ ،حٔؽ بً ہاطه ،بً ًتبہ ،حرضت سائب بً یزیس رضی اہلل ًيہ اپيے والس (یزیس بً
سٌيس)

يٌ َة ًَ ًِ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ َصا ٔط ٔه بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ ََبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ َّ
یس ًَ ًِ ََبٔيطٔ
الشائ ٔٔب بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
َف َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َم َشحَ َو ِج َض ُط ب ٔ َي َسیِطٔ
ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا َز ًَا َ َ

ہبیتقنبدیعس،انبہعیہل ،صفحنباہمش،نبہبتع،رضحتاس بنبسیدیریضاہللہنعاےنپفادل(سیدینبدیعس)ےسرفاتیرکےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجداعرکےتےھتوتدفونںاہوھتںوکااھٹےتےھتافرداعےکدعباہوھتںوکہنمرپریھپےتیل
ےھت
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبہعیہل،صفحنباہمش،نبہبتع،رضحتاس بنبسیدیریضاہللہنعاےنپفادل(سیدینبدیعس)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1480

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،مالک بً مِولً ،بساہلل بً بزیسہ ،حرضت ًبساہلل بً بزیسہ اپيے والس

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ٔم ِِ َو ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه َسنٔ ٍَ َر ُج َّل َي ُ٘و ُل َّ
ک ََى ِ َت اہللُ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ََى ِ َت اْلِ َ َح ُس الؼَّ َن ُس َّال ٔذی ل َِه َیل ٔ ِس َول َِه یُول َِس َول َِه
ک ََنِّی ََ ِط َض ُس ََى َّ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِسأَلُ َ
َ
اب
یََ ًِ ُٜلطُ ُّ ُٔ ٛوا ََ َح ْس َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس َسأ ِل َت اہللَ ب ٔ ٔاَل ِس ٔه َّال ٔذی إٔذَا ُسئ ٔ َل بٔطٔ ََ ًِ َلی َوإٔذَا زُعٔ َی بٔطٔ ََ َج َ
دسمد،ییحی ،امکلنبوغمؽ ،دبعاہللنبربدیہ،رضحت دبعاہللنبربدیہاےنپفادل ےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
لل َّ
ھ
ْ
ش
ّ
ّ
لص
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ج ا ّ مَ ُد ّ ِ
اَّق مَلْ
ئا ُ
لِلّ َل ِإلَ َس ِإ ّل َأ ْ َ
ب َأ ْ َ
ئ َْال َ ُ
فآہل فملس ےن اکی صخش وک ہی داع رکےت وہےئ انس ا ّم ِإ ِِّ َأ ْشَْکُلَ َأ ِِّ َأ ھ َُد َأ َّ َ
ُ َ ُ
وَّ َفمَلْ َیک ْنلَ ُس ُکفُووا آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتےناہللوکاکیاےسیانؾےساکپراےہہکبجوکیئاسانؾےساس
َِ ْ
ي َف ْمَلی ْ
ےساماتگنےہوتداتیےہافربجاسےکذرہعیداعیکاجیتےہوتوبقؽیکاجیتےہ
رافی  :دسمد،ییحی،امکلنبوغمؽ،دبعاہللنبربدیہ،رضحتدبعاہللنبربدیہاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1481

راوی ً :بسالزحنً بً خالس ،زیس بً حباب ،مالک بً مِول ،حرضت مالک بً مِول

ک بِ ًُ ٔم ِِ َو ٕل ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ٓ ٔيطٔ َل َ٘ ِس َسأ َ ِل َت
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َخال ٔ ٕس الزَّق ِّ ِّی َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ُح َب ٕ
اب َح َّسث َ َيا َمال ٔ ُ
اہللَ ًَزَّ َو َج َّل بٔا ِسنٔطٔ اْلِ َ ًِوَ ٔه
دبعارلنمحنباخدل،زدینب ةحب ،امکلنب وغمؽ ،رضحت امکلنبوغمؽ ےسیہی دحثیرمفیےہ اس ںیمہیےہ ہکآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناسصخشےسرفامایوتےناہللےسامسا مظےکذرہعیداعیک،
رافی  :دبعارلنمحنباخدل،زدینبةحب،امکلنبوغمؽ،رضحتامکلنبوغمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1482

راوی ً :بسالزحنً بً ًبيساہلل خلٕ بً خلئہ ،حٔؽ بً اخی ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

اٌ
َٕ بِ ًُ َخلٔي َٔ َة ًَ ًِ َحٔ ِٕؽ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََخٔی ََى َ ٕص ًَ ًِ ََى َ ٕص ََى َّ ُط ک َ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ا ِل َح َل ٔي ُّی َح َّسث َ َيا َخل ُ
َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجال ٔ ّشا َو َر ُج ْل ي َُؼل ِّی ث ُ َّه َز ًَا َّ
َک ا ِل َح ِن ُس ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ََى ِ َت ا ِل َن َّيا ٌُ
ک ب ٔأ َ ٌَّ ل َ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِسأَلُ َ

بَسٔی ٍُ َّ
الش َن َوا ٔ
اسنٔطٔ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
َکاو ٔ یَا و َُّی َیا َٗ ُّي ُوو َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َ٘ ِس َز ًَا اہللَ ب ٔ ِ
ق یَا ذَا ا ِل َح ََل ٔل َو ِاْل ٔ ِ َ
اب َوإٔذَا ُسئ ٔ َل بٔطٔ ََ ًِ َلی
ا ِل ٌَو ٔٔيه َّال ٔذی إٔذَا زُعٔ َی بٔطٔ ََ َج َ

دبعارلنمح نبدیبع اہلل فلخ نب ہفیلخ ،صفح نب ایخ ،رضحت اسن ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک اکی رمہبت فہ روسؽ اہللیلص
َّ
اہللہیلع فآہل فملسےک اسھت ےھٹیبوہےئ ےھتافراکی صخشامنززپھراہ اھت بجفہ امنز ےسافرغ وہایگ وتاس ےن ویںداعیک الل ُھ ّمَ
َ لْ
ِن ال
ّ
س
ج
َ
َ
م
َ
َ
ْ
َ
ْ ِ
ْ
ّ
َ
اؾ َا َ ُّ
ُ
ّ
َ
م
ِ
ْ
َ
ح َا َ َُّ ُوؾ ہی نس رک یبن یلص اہلل ہیلع
ض َا َذا الْح ِ ََل ِؽ َف ْ ِٔال ْ َ ر
ر
ال
ف
ات
و
و
َ
ؿ
اْل
ئ
أ
ل
إ
س
إ
ل
د
َ
ِ
ِ
َ َ ْ ِ
َ ّ ُ
َل ا ْ ُ لَ َ
ِإ ِِّ َأ ْشَْکُلَ اَِْ َّؿ َ
فآہلفملسےنرفامایکشیباسےناہللوکاسمیظعانؾےساکپراےہہکبجیھباسےکذرہعیداعیکیئگاہللےنوبقؽرفامیئ افر بج
یھباسےکذرہعیھچکاماگنایگاہللےنانعتیرفامای
رافی  :دبعارلنمحنبدیبعاہللفلخنبہفیلخ،صفحنبایخ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1483

ًيسی بً یوىصً ،بيساہلل بً ابی زیاز ،طہز بً حوطب ،حرضت اسناء بيت یزیس
راوی  :مشسزٰ ،

یس ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ََبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ َیز ٔ َ
اس ُه اہللٔ اْلِ َ ًِوَ ُه فٔی َصا َتی ِ ٔن ِاْلیَ َتی ِ ٔن َوإ ٔ َل ُضِ ُٜه إ ٔ َل ْط َواح ْٔس ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ص َُو ال َّز ِح َن ًُ ال َّزح ٔي ُه َوَٓات ٔ َح ٔة
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ِ

اٌ اله اہللُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ص َُو ا ِل َه ُّی ا ِل َ٘ ُّي ُوو
ُس َورة ٔآ ٔل ً ِٔن َز َ

دسمدٰ،یسیع نبویسن ،دیبعاہللنبایبزاید،رہش نب وحبش،رضحتاامسءتنبسیدی ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
لَ
ُ
ک
ھ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْح ارلّتحُ افر وسرہ اؽ رمعاؿ یک
اج ل ِإلَ َس ِإ ّل ُ َ و
فملس ےن رفامای اہلل اک امس ا مظ اؿ دفونں آوتیں ںیم ےہ ینعی َف ِإ ْم ِإلَ ٌّس َف ِ ٌّ
ؤ ارلّ َ ُ
َّ ل ْ
ؤا ج َ ُّیال ْ َق ُّیو ُوؾ،ںیم
لِلَّ َل ِإلَ َس ِإل ُ َ و
ادتبایئآتیا ما ُ

رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،دیبعاہللنبایبزاید،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1484

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،حٔؽ بً ُياث ،اًنع ،حبيب بً ابی ثابت ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
ئ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
يب بِ ًٔ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
اث ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
ْس َٗ َضا َٓ َح ٌَ َل ال َّي ٔي ُّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل ُا َش ِّبخٔی ًَ ِي ُط َٗا َل ََبُو
ُٔ
ْس َٗ ِت ٔم ِل َح َٔ ْة ل ََضا َٓ َح ٌَل َِت َت ِسًُو ًَل َی َم ًِ َ َ

َزا ُوز ََل ُا َش ِّبخٔی ََ ِی َلَ تُ َد ِّٔف ٔی ًَ ِي ُط

امثعؿ نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اشمع ،بیبح نب ایب اثتب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت اؿ اک
احلػوچریوہایگوتفہوچ رےکےیلدبداعرکےنںیگلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےکانگہںیمیمکتمرکاوبداؤد ےتہک
نشیِ
ج
ںیہہکال یاکی بلےہاسےکانگہںیمفیفختتمرک
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،بیبحنبایباثتب،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1485

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،طٌبہً ،اػه بً ًبيساہلل ساله بً ًبساہلل ،حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًُ َن َز َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط
رح ٕب َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
رسنٔی
َٗا َل ا ِس َتأِذَى ِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل ٌُ ِن َزة َٔٓأ َذ ٔ ٌَ لٔی َو َٗا َل ََل َت ِي َش َيا َیا َُخَ َّی ٔم ًِ زُ ًَائ ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َل کَل ٔ َن ّة َما َي ُ ُّ
ک
يت ًَ ٔ
السى ِ َيا َٗا َل ُط ٌِ َب ُة ث ُ َّه َل٘ ٔ ُ
اػ ّنا بَ ٌِ ُس بٔا ِل َنسٔی َي ٔة َٓ َح َّسثَئيطٔ َو َٗا َل ََ ِ ٔ
َش َِ ٛيا یَا َُخَ َّی فٔی زُ ًَائ ٔ َ
ََ ٌَّ لٔی ب ٔ َضا ُّ
امیلسؿنبرحب،ہبعش ،اعمصنبدیبعاہللاس منبدبعاہلل،رضحترمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسرمعہ رکےنیکااجزتاچیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااجزت رمتمح رفامیئافررفامایاےریمےوھچےٹ
اھبیئ اینپ داع ںیم ےھجم ہن وھبانل آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اس تبحم ف تقفش رھبے وقؽ ےس ےھجم اینت وخیش وہیئ ہک ارگ ےھجم

اسری داین یھب لم اجیت بت یھب اینت وخیش ہن وہیت ہبعش ےتہک ںیہ ہک اعمص نب دیبع اہلل ےس ہی دحثی ےننس ےک دعب ریمی دمہنی ںیم
دفابرہ الماقت وہیئ وت اوہنں ےن ھجم ےس یہی دحثی ایبؿ یک افر (اجبےئ اے ریمے اھبیئ ےھجم اینپ داع ںیم ہن وھبانل ،ےک) اہک اے
ریمےاھبیئےھجماینپداعںیمرشکیرانھک
رافی  :امیلسؿنبرحب،ہبعش،اعمصنبدیبعاہللاس منبدبعاہلل،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1486

راوی  :زہیر بً رحب ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت سٌيس بً ابی وٗاؾ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َح َّسث َ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ََبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا َل َمزَّ ًَل َ َّی ال َّي ٔي ُّی
َح َّسثَ َيا ُزصَیِرُ بِ ًُ َ ِ
الشبَّابَةٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََىَا ََ ِز ًُو بٔأ ُ ِػبُ َع َّی َٓ َ٘ا َل ََح ِِّس ََح ِِّس َوََ َط َار ب ٔ َّ
زریہ نب رحب ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت دیعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ریمے اپس ےس سگرے اس فتق ںیم داع ںیم اینپ دف اویلگنں ےس ااشرہ رک راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اکیایلگنےساکیایلگنےسافرااشرہایکا تشگاہشدتےس
رافی  :زریہنبرحب،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتدیعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکویںےسحیبستوکامشررکان
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رکنکویںےسحیبستوکامشررکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1487

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہبً ،نزو بً سٌيس بً ابی ہَلل ،خزینہ ،حرضت سٌس بً ابی وٗاؾ رضی اہلل ًيہ

ٔيس بِ ًَ ََبٔی ص ََٔل ٕل َح َّسثَطُ ًَ ًِ ُخزَیِ َن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ب ٔ ِيتٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ََ ٌَّ َسٌ َ

يضا ََى َّ ُط َز َخ َل َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی ا ِم َزََة ٕ َوبَی ِ َن یَ َسیِ َضا ى َ ّوی ََ ِو َح ّصی
َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ََبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ ََب ٔ َ

اٌ اہللٔ ًَ َس َز َما َخ َل َ ٙفٔی َّ
اٌ
الش َنا ٔ
ِرس ًَل َِي ٔک ٔم ًِ َص َذا ََ ِو ََٓ َِـ ُ
ئ َو ُس ِب َح َ
ل َٓ َ٘ا َل ُس ِب َح َ
ُا َش ِّب ُح بٔطٔ َٓ َ٘ا َل َ ُ ِخبٔرُ ٔک ب ٔ َنا ص َُو ََي َ ُ
ل
اہللٔ ًَ َس َز َما َخل ََ ٙفٔی اْلِ َ ِر ٔ
اٌ اہللٔ ًَ َس َز َما َخل ََ ٙبَی ِ َن ذَل ٔ َ
ک َو ُس ِب َحا ٌَ اہللٔ ًَ َس َز َما ص َُو َخال ٔ َْ ٙواہللُ ََ ِٛبَرُ ٔم ِث ُ
ق َو ُس ِب َح َ
ک
ل ذَل ٔ َ
ل ذَل ٔ َ
ل ذَل ٔ َ
ذَل ٔ َ
ک َو ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ ٔم ِث ُ
ک َو ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ٔم ِث ُ
ک َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل ٔم ِث ُ

ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبدیعسنبایبالہؽ،زخہمی،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہیبن
گ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی وعرت ےک اپس ےئگ سج ےکاسےنم ھبلباں (رکنکایں) زپیھ وہیئ ںیھت س  ےک ذرہعی فہ
حیبست زپھ ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ھجت وک اس ےس زایدہ آاسؿ (ای ہی ہک اس ےس زایدہ رتہب) رطہقی ہن
َ
َ
لِلَّ َ َع َد
ض َف ُص ْیِحَا َؿا ِ
لِلَّ َ َع َد َم َخل َق ِفال َّسمَائِ َف ُص ْیِحَا َؿا ِ
اتبؤں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہہک ُص ْیِحَا َؿا ِ
لِلَّ َ َع َد َم َخل َق ِف َْال ْر ِ
لْ
َخل َ ِ
لِلَّ افر ایس رطح َل
ؤ َجل ِ ٌّق افر ایس رطح اہلل اربک افر ایس رطح ا جَمْ ُد لِلَِّ افر ایس رطح َل ِإلَ َس ِإ َّل ا ُ
لِلَّ َ َع َد َم ُ َ و
ب َذکِلَ َف ُص ْیِح َا َؿ ا ِ
َم َق َ ْ َ
لِلَّ
ح َؽ َف َلوُقَّ َة ِإ َّلاِ ِ
َ ْو
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبدیعسنبایبالہؽ،زخہمی،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
رکنکویںےسحیبستوکامشررکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1488

راوی  :مشسزً ،بساہلل بً زاؤز ،ہانی بً ًثناٌ ،حرضت يشیرہ رضی اہلل ًيہ

اْس ًَ ًِ ُي َشی ِ َر َة ََ ِخب َ َر ِت َضا ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
اٌ ًَ ًِ حُ َن ِي َـ َة ب ٔ ِيتٔ یَ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ صَاى ٔ ٔئ بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
ٔیص َوال َّت ِضلٔي ٔل َوََ ٌِ َي ٌِ٘ ٔ ِس ٌَ بٔاْلِ َىَا ٔم ٔل َٓإٔى َّ ُضًَّ َم ِشئ َُوَل ْت
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َم َزصًَُّ ََ ٌِ یُ َزاً ٔی َن بٔال َّتِٜبٔیر ٔ َوال َّت ِ٘س ٔ
ات
ُم ِشت َ ِي َل َ٘ ْ
دسمد ،دبعاہلل نب داؤد،اہین نبامثعؿ ،رضحت ریسیہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وعروتں وک
مکحدایہک فہریبکت،دقتسی،افرلیلہتیکاحمتظفرکںیافرحیبستوکایلگنےکوپرفںےسامشررکںیاسلیےہکرفزایقتماؿےسوساؽ
وہاگافرفہوجابدںییگ
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،اہیننبامثعؿ،رضحتریسیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

رکنکویںےسحیبستوکامشررکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1489

راوی ً :بيساہلل بً ًنز بً ميرسہ ،محنس بً ٗسامہ ،اًنع ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ
آخ َ
یً َٗالُوا َح َّسث َ َيا ًَ َّث ْاو ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
رس َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٗ َُسا َم َة فٔی َ ٔ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َرََیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌِ٘ ٔ ُس ال َّت ِشبٔيحَ َٗا َل ابِ ًُ ٗ َُسا َم َة

ب ٔ َينٔيئطٔ
دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دمحمنبدقاہم،اشمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداےنہاہھتیکاویلگنںرپحیبستوکامشررکےتےھت
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دمحمنبدقاہم،اشمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
رکنکویںےسحیبستوکامشررکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1490

راوی  :زاؤز بً اميہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،محنس بً ًبسالزحنً َکیب ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
َکیِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا َزا ُوزُ بِ ًُ َ ُ َم َّي َة َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ َم ِول َی آ ٔل كَ ِل َح َة ًَ ًِ ُ َ
َِخ َد َوه ٔ َی فٔی ُم َؼ ََّلصَا
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ً ٔ ِي ٔس ُج َویِز ٔ َی َة َوک َ َ
اٌ ِ
اس ُن َضا ب ُ َّز َة َٓ َح َّو َل ا ِس َن َضا ٓ َ َ
َٗا َل َ َ
ت ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
َو َر َج ٍَ َوه ٔ َی فٔی ُم َؼ ََّلصَا َٓ َ٘ا َل ل َِه َتزَالٔی فٔی ُم َؼ ََّل ٔک َص َذا َٗال َِت َن ٌَ ِه َٗا َل َٗ ِس ُٗل ُِت َب ٌِ َس ٔک ََ ِربَ ٍَ کَل ٔ َنا ٕ
ت ل َِو
رع ٔططٔ َو ٔم َسا َز کَل ٔ َناتٔطٔ
ُوزٔى َ ِت ب ٔ َنا ُٗلِتٔ ل ََو َزى َ ِت ُضًَّ ُس ِب َح َ
اٌ اہللٔ َوب ٔ َح ِن ٔسظ ٔ ًَ َس َز َخ ِل٘ٔطٔ َور َٔؿا َن ِٔ ٔشطٔ َوزٔى َ َة َ ِ

داؤدنباہیم،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبدبعارلنمحرکبی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس(اینپ یب یب) رضحت وجریہی ریض اہلل اہنع ےک اپس ےس ےلکن (ےلہپ ااکن انؾ ربہ اھت دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےندبتلیرکےکوجریہیراھک)اوستقفہاےنپےلصمرپیھٹیبںیھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاسپرھگرشتفیالےئبتیھب
فہایسہگجیھٹیبوہیئںیھت(افرحیبستزپھریہںیھت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچایکمتبجےسںیہییھٹیبوہ؟اوہنںےن
اہکاہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اہمترے اپس ےس اج رک اچر ےملک نیت ابر ےہک ارگ فہ ےملک اہمتری حیبست ےک اسھت
تِ
ع ِس ِس َف َِما َد َکلِمَایِ ِس
لِلَّ َف ِجَمْ ِدـِ َ َع َد َخل ْ ِق ِس َف ِر َصنَفْ ِس ِس َف ِز َی َس َ ْ ر
وتےلاجںیئوتفہاملکتاھبریرقاراپںیئےگافرفہاملکتہیںیہ ُص ْیِحَا َؿا ِ

رافی  :داؤدنباہیم،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبدبعارلنمحرکبی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
رکنکویںےسحیبستوکامشررکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1491

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليس بً مشله ،اوزاعی ،حشاٌ بً ًليہ ،محنس بً ابی ًائظہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی َح َّشا ٌُ بِ ًُ ًَ ٔل َّي َة َٗا َل َح َّسثَىٔی
وٌ ََ ٛنا
السثُورٔ بٔاْلِ ُ ُجورٔ ي َُؼ ُّل َ
اب ُّ
ُم َح َّن ُس بِ ًُ ََبٔی ًَائٔظَ َة َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل ََبُو ذ ٓ َٕر َیا َر ُسو َل اہللٔ َذ َص َب ََ ِػ َح ُ

ال ى َ َت َؼ َّس ُ ٚبٔطٔ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
وٌ ََ ٛنا َن ُؼ ُوو َو َل ُض ِه ُٓ ُـو ُل ََ ِم َوا ٕل َی َت َؼ َّسٗ َ
نُ َؼل ِّی َو َي ُؼو ُم َ
ُوٌ ب ٔ َضا َول َِي َص َل َيا َم ْ

ک کَل ٔ َنا ٕ
ک َٗا َل
َک إ ٔ ََّل َم ًِ ََ َخ َذ بٔنٔ ِث ٔل ًَ َنل ٔ َ
ک َم ًِ َخ ِلٔ َ
ک َوَلَ یَ ِل َح ُ٘ َ
ت تُ ِسرٔ ُک بٔضًَّٔ َم ًِ َس َب َ٘ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا ََبَا ذ َٓرٕ ََ ََل َ ُ ًَ ِّل ُن َ
بَل َی َیا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل تُ َٜبِّرُ اہللَ ًَزَّ َو َج َّل ُزب ُ َز کُلِّ َػ ََلة ٕث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔی َن َو َت ِح َن ُس ُظ ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔی َن َو ُا َش ِّب ُح ُط ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔی َن
ُف ِت َلطُ ذُى ُوب ُ ُط َول َِو کَاى َ ِت ٔم ِث َل
ک َلطُ َلطُ ا ِل ُن ِل ُ
َو َت ِدت ُٔن َضا ب ٔ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ َلَ َ ٔ
َشی َ
ک َو َل ُط ا ِل َح ِن ُس َوص َُو ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ُ ٔ َ

َح
َزبَ ٔس ا ِل َب ِ ٔ
دبعارلنمحنباربامیہ،فدیل نبملسم،افزایع،شحؿنب ہیطع،دمحم نبایباعہشئ ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےس رفاتیےہ ہک
اکی رمہبت رضحت اوبذر ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج ولگ امؽ دار ںیہ فیہ وثاب امک ےل ےئگ ویکہکن فہ امنز
زپےتھ ںیہ سجرطح مہ زپےتھ ںیہ افر فہ رفزے رےتھک ںیہ سج رطح مہ رفزے رےتھک ںیہ افر وج امؽ اؿ ےک اپس رضفرت ےس
زادئ ےہ فہ راہ  یا ںیم رخچ رک دےتی ںیہ نکیل امہرے اپس امؽ ںیہن وکسج مہ دصہق رکںی (افر ارج ےک قحتسم وہں) آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اوبذر ایک ںیم ھجت وک د اےسی املکت ہن اتبؤں س  ےک ببس ےس وت اےلگ ولوگں ےک ربارب وہ اجےئ افر
ریتےرباربوکیئہنوہےکسزجباےکسوجااسییہرکےاوبذرےناہکویکںںیہنایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسالتبےئآپیلصاہللہیلع
ل
جـُ َل
اکےہکافرآرخںیم َل ِإلَ َس ِإ َّلا ُ
فآہلفملسےنرفامایرہامنزےکدعب33رمہبت ُص ِیحَا َؿاہللِ33،رمہبتاَ جَم ُد ِ ّلِل33،رمہبتاَہللُ ِ َ ر
لِلَّ َف ْ َ
لْ
لْ
ؤ َ ََع ّ ُِ
 ٍدَق ٌّ رِْہہکرکرہماگلدےوتاےکسانگہشخبدیاجںیئ ےگارگہچفہدنمسرےکاھجگےک
ک َفلَ ُسا جَمْ ُد َف ُ َ و
ک َ ٍْ
رَش َ
ِبلَ ُسلَ ُسا مُ ْل ُ
رباربیہویکںہنوہں

رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایع،شحؿنبہیطع،دمحمنبایباعہشئ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبیکداعںیئ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1492

راوی  :مشسز ،ابومٌاویہ ،اًنع ،مشيب بً رآٍ ،مِیرہ بً طٌبہ ،حرضت مِیرہ بً طٌبہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َٗا َل َح َّسث َ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ا ِل ُن َشي َّٔب بِ ًٔ َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ َو َّراز ٕ َم ِول َی ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا َس َّل َه
ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ََ ٛت َب ُم ٌَاو ٔ َی ُة إلٔ َی ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة ََ ُّی َط ِي ٕئ ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ
ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٓأ َ ِم ََل َصا ا ِل ُنِٔی َرةُ ًَل َِيطٔ َو ََ ٛت َب إلٔ َی ُم ٌَاؤیَ َة َٗا َل ک َ َ
ک َو َل ُط ا ِل َح ِن ُس َوص َُو ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز َّ
الل ُض َّه ََل َماى ٔ ٍَ ل ٔ َنا ََ ًِ َل ِي َت َو ََل ُم ٌِ ٔل َی ل ٔ َنا َم َي ٌِ َت َو ََل
ک َل ُط َل ُط ا ِل ُن ِل ُ
َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َشی َ
ک ا ِل َح ُّس
َی ِي َٔ ٍُ ذَا ا ِل َح ِّس ٔم ِي َ
دسمد ،اوباعمفہی ،اشمع ،بیسم نب راعف ،ریغمہ نب ہبعش ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی
ےناؿےسطخد ھرکدرایتفایکہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھرکالسؾریھپےتکچوتایکزپےتھےھت؟اوہنںےنوجاب
لْ
لْ
ک َفلَ ُسا جَمْ ُد َف ُ َ و
ؤ
ںیماھکلہکامنزےسرفاتغےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیزپےتھےھت َل ِإلَ َس ِإ َّلا ُ
لِلَّ َف ْ َ
جـُ َلرَش َ
ِبلَ ُسلَ ُسا مُ ْل ُ
لل َّ
م
ب
ھ
َ
ی
ع
ِ
َ
ف
غ
ْ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
 ٍدَق ٌِّْرا ُ َّم َل َم َ
الاکیاہللاکسج وکیئرشکیوکیئںیہناےکسوساوکیئ
ک َ ٍْ
ْک ْ َِ ُّ
ََع ُ ّ ِ
الِ ِمب َ
ن َمل َأعْ َػ ْی َت َف َل ِ َی َملمَیَع ْ َت َف َل َ ُد َذا َِ ّ
وبعمدیقیقحںیہنےہتنطلسیھبایسیکےہافررکشرعتفیاکقحتسمیھبفیہےہافررہزیچرپوپری وپریدقرتراتھکےہاےاہلل
وت دانی اچےہ وکیئ رفک ںیہن اتکس افر وت ہن دانی اچےہ وت وکیئ دے ںیہن اتکس افر یسک امدلاریک امدلاری اوکسریتے ذعاب ےس ںیہن اچب
یتکس
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،بیسمنبراعف،ریغمہنبہبعش،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1493

راوی  :محنس بً ًيسی ،ابً ًليہ ،ححاد بً ابی ًثناٌ ابوزبیر ،حرضت ابوالزبیر رضی اہلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ الزُّبَی ِر ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َٗا َل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ا ِل َححَّا ٔد بِ ًٔ ََبٔی ًُ ِث َن َ

َّ
َّ
یک َل ُط َلطُ
ْص َٖ ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َي ُ٘و ُل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َش َ
ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َي ُ٘و ُل ک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َسل َه إٔذَا ا ِن َ َ
ک َو َل ُط ا ِل َح ِن ُس َوص َُو ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ُم ِدل ٔ ٔؼی َن َل ُط ِّ
ل ال ِّي ٌِ َن ٔة َوا ِلٔ َِـ ٔل
الس َ
ا ِل ُن ِل ُ
یً َول َِو َ ٔ
وٌ ََصِ ُ
اَف َ
َک َظ ا ِلک َ ٔ ُ
َو َّ
ئ ا ِل َح َش ًٔ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ُم ِدل ٔ ٔؼی َن َلطُ ِّ
َک َظ ا ِلک َ ُٔ
وٌ
الس َ
الث َيا ٔ
یً َول َِو َ ٔ
اَف َ

دمحمنبیسیع،انبہیلع،اجحجنبایبامثعؿاوبزریب،رضحتاوباسلریبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبزریبربنمرپےتہکےھت
لِلَّفجـُ َلرَشِب س سالْمُ ْلکف سالْجَمدف ُ و َ
 ٍ
ک َ ٍْ
ؤ ََع ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجامنزےسافرغوہےتوترفامےت َل ِإلَ َس ِإ َّلا ُ َ ْ َ
م
َّ ل ْ
ُ
ل
خ
ح
َّ َ مُحْل ِ
ِ
َ
ل
ْ
ْ
ف
ض
ض
ئ
ش
ئ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ل
ض
ه
ْ
ی
ْ
َ
ع
َ
َ
دَق ٌِّْر َل ِإلَ َس ِإ َّل ا َُّ
ْ
َ
ِْـَ َ
ِْـَ
ِن َف ْ ول ر
َن لَ ُس ا ّ
ئ ا ِن َل ِإلَ َس ِإل ا ُ
لِلّ
ال ِ
ِن َف ْ ول ر
لِل
ُفؿ أ ُل ا ّ ِ ْمَ ِس َفا ِل َف َ
اْلرِف َ
دل َ
َن لَ ُس ادلّ َ
َْ
ُفؿ
اْلرِف َ
رافی  :دمحمنبیسیع،انبہیلع،اجحجنبایبامثعؿاوبزریب،رضحتاوباسلریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1494

راوی  :محنس بً سلامیًٌ ،بسہ ہظاو بً رعوہ ،حرضت ابوالزبیر رضی اہلل ًيہ

ل
اٌ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ الزُّبَی ِر ٔیُ َض ِّل ُ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َى ِ َبار ُّٔی َح َّسث َ َيا ًَ ِب َسةُ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
ئ َزا َز ٓ ٔيطٔ َو ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ََل َن ٌِبُ ُس إ ٔ ََّل إٔیَّا ُظ َل ُط ال ِّي ٌِ َن ُة َو َس َ
اٚ
الس ًَا ٔ
َک ى َ ِح َو َص َذا ُّ
فٔی ُزبُز ٔکُلِّ َػ ََلة ٕٓ ََذ َ َ
َب٘ ٔ َّي َة ا ِل َحسٔیثٔ
دمحمنبامیلسؿ،دبعہاشہؾنب رعفہ،رضحتاوباسلریبریض اہللہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبزریبرہامنزےکدعبہیداعزپےتھ
لِل َل ِإلَ َس ِإ َّلا َُّ
ح َؽ َف َل َّوُق َة ِإ َّلاِ َِّ
لِل َلنَع ْ ُبِ ُد ِإ َّل ِإ َّاـُلَ ُسال ّیِعْمَ ُس(اےکسدعبابیقدحثیذرک
ےھت(وجافرپذموکروہیئ)اہتبلاںیمسہیزادئےہ َل َ ْو
یک)
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعہاشہؾنبرعفہ،رضحتاوباسلریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1495

راوی  :مشسز ،سلامیٌ بً زاؤز ،حرضت زیس بً ارٗه رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َو َص َذا َحس ُ
اللَٔاو ٔ َّی َٗا َل
ٔیث ُم َش َّسز ٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َزا ُو َز ُّ
اٌ َر ُسو ُل
َح َّسثَىٔی ََبُو ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َب َحل ٔ ُّی ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِر َٗ َه َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ى َ ٔي َّی اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َو َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل فٔی زُبُز ٔ َػ ََلتٔطٔ َّ
ک
ک ََى ِ َت الز َُّّب َو ِح َس َک ََل َ ٔ
الل ُض َّه َربَّ َيا َو َربَّ کُلِّ َط ِي ٕئ ََىَا َطض ٔ ْ
یک َل َ
َش َ
يس ََى َّ َ
ک َّ
َّ
يس ََ ٌَّ ا ِلٌ َٔبا َز ک ُ َّل ُض ِه
الل ُض َّه َربَّ َيا َو َربَّ کُلِّ َط ِي ٕئ ََىَا َطض ٔ ْ
الل ُض َّه َربَّ َيا َو َربَّ کُلِّ َط ِي ٕئ ََىَا َطض ٔ ْ
يس ََ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس َک َو َر ُسولُ َ

إ ٔ ِخ َو ْة َّ
َکاو ٔ
الل ُض َّه َربَّ َيا َو َربَّ کُلِّ َط ِي ٕئ ا ِج ٌَ ِلىٔی ُم ِدل ٔ ّؼا َل َ
ک َوََصِلٔی ف ٔی کُلِّ َسا ًَ ٕة فٔی ُّ
السى ِ َيا َو ِاْل ٔ َ
خة ٔ یَا ذَا ا ِل َح ََل ٔل َو ِاْل ٔ ِ َ

اس َن ٍِ َوا ِس َتحٔ ِب اہللُ ََ ِٛبَرُ اْلِ َ ِٛبَرُ َّ
ق َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َربَّ َّ
الل ُض َّه ى َُور َّ
الش َن َوا ٔ
الش َن َوا ٔ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ق اہللُ ََ ِٛبَرُ
ِ
اْلِ َ ِٛب َرُ َح ِش ٔي َی اہللُ َون ٌِٔ َه ا ِل َؤٛي ُ
ل اہللُ ََ ِٛبَرُ اْلِ َ ِٛبَرُ
دسمد ،امیلسؿنبداؤد ،،رضحتزدینبارمقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرہامنز ےکدعبہی
لل َّ
لل َّ
َ
ھ
َ
ھ
ش
ش
َ
َ
 ٍ َأ َا ھِب ٌّد َأ َّؿ ُ َ َّ
ِب َ َ ُ َ
 ٍ َأ َا ِھب ٌّد َأ َّ
حا
ک ٍْ
ک ٍْ
ب ُ ِّ
ب ُ ِّ
ئ ارلَّ ُ
داع زپےتھ ےھت ا ُ َّم َر َّ ِ َب َف َر َ
ب َف ْ َ
ب َأ ْ َ
ج َ
ک َل رَش َ
َ
َل ا ّم َر َّ ِ َب َف َر َّ
ّ
ّ
لل َّ
ُکل َّ
لل َّ
ھ
ھ
َ
ھ
ش
ْ
م
ذ
ِ
ه
ل
ی
َ
َ
ل
ع
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ک َشیَ ٍس ِف
 ٍ َأ َا ھِب ٌّد َأ َّؿال ْ ِع َبِا َد ْم ِإ ْ َو
ع
ک ٍْ
ک ٍْ
َل َف َأ ِ ی ِف ّ ِ
ب ِّ
ب ِّ
ح ٌّةا ّم َر َّ ِ َب َف َر َّ
ک َف َروُسکُلَا ّم َر َّ ِ َب َف َر َّ
َ ُِْ
َ
 ٍا ْ َ ِ ی ُحْلِضا َ
لل َّ
لْح َ ْ ٔ ْ ِ ش
ھ
ل
س
ُ
َ
َ
ُ
م
کُا ّم ی َور ا ّ َ َوو ِ
ب
کُ َْال ْ ِ َ ر
لِلَّ َأ ْ ِ َ ر
اؾ ا ْ مَ ْد َفا ْص َیخ ِ ِْت ا ُ
خ ِة َا َذا ا َِل ِؽ َف ِال َ ر
ْ
ادلُّ ْ َب َف ْٓال ِ َر
ات َف َْال ْر ِ
ض  ، ،امیلسؿ یک رفاتی ںیم ویں ےہ َر َّ
َ َ ْ ِ َْ ْ ِ َذ ْشیِ َ نِعْ َ ْ ِ
ال َّسمَ َوو ِ
کُ َْال ْ ِ َ ُر
ک
لِلَّ َأ ْ ِ َ ر
ِکا ُ
لِلّ َف م َ و
کُ َیا ُ
کُال َ ر
لِلّأ َ ر
ضا ُ
ال ُ
ات َف َْال ْر ِ
رافی  :دسمد،امیلسؿنبداؤد،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1496

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذً ،بسالٌزیز بً ابوسلنہ ،ماجظوٌ بً ابی سلنہً ،بسالزحنً بً ارعدً ،بيساہلل بً ابی رآٍ،
حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َٗا َل َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ا ِل َنا ٔج ُظو ٌٔ بِ ًٔ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َس َّل َه ٔم ًِ
رع ٔد ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ََبٔی كَالٔبٕ َٗا َل ک َ َ
ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل َّ
ْسٓ ُِت َو َما ََى ِ َت ََ ًِ َل ُه بٔطٔ ٔمىِّی ََى ِ َت
ِف لٔی َما َٗ َّس ِم ُت َو َما ََ َّ ِ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
ْس ِر ُت َو َما ََ ًِ َل ِي ُت َو َما ََ ِ َ
خ ُت َو َما ََ ِ َ
خ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ََى ِ َت
ا ِل ُن َ٘ ِّس ُو َوََى ِ َت ا ِل ُن َؤ ِّ ُ

دیبعاہللنباعمذ،دبعازعلسینباوبہملس،اموشجؿنبایبہملس،دبعارلنمحنبارعج،دیبعاہللنبایبراعف،رضحتیلعریضاہللہنع
لل َّ
ھ
َ
ت َف َم
م َف َم َأ ّ ْر
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امنز زپھ رک السؾ ریھپےت وت رفامےت ا ُ َّم اعْف ِ ْرر ِل َم دَقَّ ْ ُ
خ ُ
َ
لْعی ِ ِس ِ ِ ّ
ئ
ئالْم َُوو ّ ِ ُر
ت َف َم َأیْلَی ُْت َف َم َأ ْ َ ر
َأ ْ َ ر
ئ َأ ْ ُ
سْ ُ
خ َل ِإلَ َس ِإ َّل َأ ْ َ
ئالْمُ َق ّد ُِؾ َف َأ ْ َ
م َأ ْ َ
ف َف َم َأ ْ َ
س ْر ُ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دبعازعلسینباوبہملس،اموشجؿنبایبہملس،دبعارلنمحنبارعج،دیبعاہللنبایبراعف،رضحتیلعریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1497

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياًٌ ،نزو بً مزہً ،بساہلل بً حارث ،كلي ٙبً ٗيص ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُمزَّ َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ كُل َِي ٔ ٙبِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّ
َّ
رک ًَل َ َّی
َٗا َل ک َ َ
ْصنٔی َو ََل َت ِي ُ ِ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه یَ ِسًُو َر ِّب ًََٔىِّی َو ََل ُاٌ ًِٔ ًَل َ َّی َوا ِن ُ ِ
رک لٔی َو ََل َت ِن ُ ِ
ْص ًَل َ َّی َوا ِم ُ ِ
ای إلٔ َ َّی َوا ِن ُْصنٔی ًَل َی َم ًِ بَغَی ًَل َ َّی َّ
ک
ک ٔم ِل َوا ًّا إٔل َِي َ
َک َراص ٔ ّبا َل َ
َاَکا ل َ
اَکا ل َ
الل ُض َّه ا ِج ٌَ ِلىٔی ل َ
رس ص َُس َ
َک ذ ٔ ّ
َک َط ٔ ّ
َواصِ ٔسنٔی َو َي ِّ ِ
ِ
ُم ِدب ٔ ّتا ََ ِو ُمئي ّبا َر ِّب َا َ٘ َّب ِل َت ِوبًَٔی َواُِ ٔش ِل َح ِوبًَٔی َوََ ٔج ِب َز ًِ َوت ٔی َوثَب ِِّت ُح َّحًٔی َواصِسٔ َٗ ِل ٔيی َو َس ِّس ِز ل ٔ َشانٔی َوا ِس ُل ِل

َسد ٔ َين َة َٗ ِل ٔيی

دمحمنبریثک،ایفسؿ،رمعفنبرمہ،دبعاہللنباحرث،طلیقنبسیق،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک یبن
اْم ِل َف َل َتمْ ُک ْرر َ َ َّ
ت َ َ َّ
ب َأع ِ ِّیی َف َلنُع ِ ْن َ َ َّ
َع
َع َف ْ ُ ْ ر
اَ ِِّ َف َل َ ْ ُ ْر
َع َف ْ ُ ْ ر
یلصاہللہیلعفآہلفملس(امنزےسرفاتغےک
دعب)ہیداعزپےتھےھت َر ِّ
لل َّ
َعا ُھ َّما ِْذعَل ْ ِیی ََل َشرِکا ََل َذارِکا ََلرا ِھبِا ََلم ِ ْػوواَإ َ م
نَمنَِعَی َ َ َّ
بنَ َق َّبِلْ
اَ ِِّ َ ََع ْ
اق ِإ َ َّل َف ْ ُ ْ ر
َفاهْد ِِِّ َف َ ّ ِ ْ ر
يه َُد َ
َ َ
َ
َ
َل ُحْئِبا َأ ْفمُ ِبئبِا َر ِّ
َ َ ِ ْ َ
د
ن ُخ َِّ ِیی َفاه ِْدقَلْیِی َفَسِّ ْدل َِسا ِِّ َفا ْس ُللْ َشخ ِیمَ َسقَلْیِی
ج َد ْ َو
َ ْ وی َِ ِن َفاعْ ِسلْ َ ْو
ح َِ ِن َف َأ ِ ْ ِ
ع ِِّ َف َ ّ ِ ْ

رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،رمعفنبرمہ،دبعاہللنباحرث،طلیقنبسیق،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1498

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،سٔياًٌ ،نزو بً مزہ ،حرضت سٔياٌ رضی اہلل ًيہ ٛہتے ہيں ٛہ ميں ےن ًنزو بً مزہ

رس ا ِل ُض َسی إلٔ َ َّی َول َِه َي ُ٘ ِل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اٌ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِن َزو بِ ًَ ُمزَّ َة بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َو َي ِّ ِ
ای
ص َُس َ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،رمعف نب رمہ ،رضحت ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رمعف نب رمہ ےس انس ایس دنسف  ینع ےکاسھت اس
ںیمفرسیادہلیایلےہدہایںیہنےہ
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،رمعفنبرمہ،رضحتایفسؿریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنرمعفنبرمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1499

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،طٌبہً ،اػه ،خالسً ،بساہلل بً حارث ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔث ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی
َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه اْلِ َ ِح َو ٔل َو َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
اٌ إٔذَا َس َّل َه َٗا َل َّ
ک َّ
الل ُض َّه ََى ِ َت َّ
الش ََل ُو َت َب َار َِ ٛت یَا ذَا ا ِل َح ََل ٔل
الش ََل ُو َو ٔم ِي َ
اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ْش َحسٔی ّثا
َکاو ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٍَ ُسٔ َِيا ٌُ ٔم ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َٗالُوا ث َ َناى ٔ َي َة ًَ َ َ
َو ِاْل ٔ ِ َ

ملسمنباربامیہ،ہبعش،اعمص،اخدل،دبعاہللنباحرث،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
ھ
ْ
ل
ْ ِ
اؾاوبداؤدےتہکںیہہکایفسؿوثری
ک َا َذاا ح ِ ََل ِؽ َف ْ ِٔال ْ َ ر
فملسبجالسؾریھپےتوتویںرفامےت ا ُ َّم َأ ْ َ
ْکال َّس َل ُؾ َ َ ِب َر ْ َ
ئال َّس َل ُؾ َف ِمب َ
ےنرمعفنبرمہےسااھٹرہدحںیثیینسںیہس ںیمےساکیہیےہ
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اعمص،اخدل،دبعاہللنباحرث،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبیکداعںیئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1500

ًيسی اوزاعیً ،نار ،ابواسناء ،رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله ٛے آزاز َکزہ َُلو حرضت
راوی  :ابزاہيه بً موسیٰ ،
ثوباٌ رضی اہلل ًيہ

اٌ َم ِول َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
وسی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ًَ َّنا ٕر ًَ ًِ ََبٔی ََ ِس َنا َئ ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ

ت ث ُ َّه َٗا َل َّ
ف ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
الل ُض َّه
اٌ إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ یَ ِي َ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ْص َٖ ٔم ًِ َػ ََلتٔطٔ ِ
اس َت ِِ َ َ

َک َم ٌِى َی َحسٔیثٔ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َٓ َذ َ َ

اربامیہنب ومیسٰ،یسیعافزایع،امعر،اوباامسء،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآزاد رکدہالغؾرضحتوثابؿریض اہللہنع ےس
رفاتی ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ رک اانھٹ اچےتہ وت نیت رمہبت ا ِ َ
سئعفَار رکےت (ینعی نیت رمہبت
اَ َ
سئعف ِ ُرراہللےتہک)اسےکدعباوہنںےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعفایلدحثیاکومضمؿذرکایک
رافی  :اربامیہنبومیسٰ،یسیعافزایع،امعر،اوباامسء،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآزادرکدہالغؾرضحتوثابؿریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ
ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1501

راوی  :نٔيلی  ،مدلس بً یزیسً ،ثناٌ بً واٗس ،ابی نؼیرہ حرضت ابوبرک ػسی ٙرضی اہلل ًيہ ٛے آزاز َکزہ َُلو (حرضت
ابوجابز رضی اہلل ًيہ)

یس َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس ا ِل ٌُ َنز ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی نُ َؼی ِ َر َة ًَ ًِ َم ِول ّی ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یًِ ًَ ٙ
َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
الؼ ِّس ٔ
ََبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یَ ٙرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ََ َ َّ
ف َوإ ٔ ٌِ ًَا َز فٔی ا ِل َي ِوو ٔ
الؼ ِّس ٔ
رص َم ًِ ِ
اس َت ِِ َ َ

َس ِبٌٔی َن َم َّزة ٕ

نف
بلی،دلخمنبسیدی،امثعؿنبفادق،ایب ریصنہرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےکآزادرکدہالغؾ(رضحتاوباجربریضاہللہنع)
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن اِسئَعفَار ایک (ینعی دؽ ےس دناتم ےک اسھت انگہ ےس

وتہبیک)اسےنانگہرپارصارںیہنایکارگہچدؿرھبںیماسےسرتسرمہبتانگہرسزردوہاجےئ
نف
رافی  :بلی،دلخمنبسیدی،امثعؿنبفادق،ایبریصنہرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےکآزادرکدہالغؾ(رضحتاوباجربریض
اہللہنع)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1502

راوی  :سلامیٌ بً رحب مشسز ،حناز بً ثابت حرضت اَغ مزنی رضی اہلل ًيہ

رح ٕب َو ُم َش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََبٔی بُزِ َز َة ًَ ًِ اْلِ َ َ ِّ
َغ ا ِل ُنزَن ٔ ِّی َٗا َل ُم َش َّس ْز فٔی َحسٔیثٔطٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ

ف اہللَ فٔی کُلِّ یَ ِوو ٕ ٔمائ َ َة َمزَّة ٕ
َوکَاى َ ِت َلطُ ُػ ِح َب ْة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ ُط َل ُي َِا ٌُ ًَل َی َٗ ِل ٔيی َوإنٔ ِّی َْلَ ِس َت ِِ ٔ ُ

امیلسؿنبرحبدسمد،امحدنباثتبرضحتارغشمینریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
(اومرایحتںیموغشمتیلیکانبرپ)ریمےدؽرپاکیرپدہاسآاجاتےہاسےیلںیمدؽںیموسرمہبتاہللےسرفغمتبلطرکات
وہں
رافی  :امیلسؿنبرحبدسمد،امحدنباثتبرضحتارغشمینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1503

راوی  :حشً بً ًلی ،ابواسامہ ،مالک بً مِول ،محنس بً سوٗہ ىآٍ ابً ًنزحرضت ابً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ٔم ِِ َو ٕل ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُسو َٗ َة ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل إ ٔ ٌِ َُّ ٛيا

اب ال َّزح ٔي ُه
ِف لٔی َوتُ ِب ًَل َ َّی إٔى َّ َ
ک ََى ِ َت ال َّت َّو ُ
َل َي ٌُ ُّس ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِحل ٔ ٔص ا ِل َواح ٔ ٔس ٔمائ َ َة َم َّزة ٕ َر ِّب اُ ٔ ِ

نسح نبیلع،اوبااسہم ،امکلنبوغمؽ،دمحمنبوسہقانعف انبرمعرضحتانب رمعریض اہللہنع ےسرفاتیےہہک مہ آپیلصاہلل
ئ َ َ َّ
باعْف ِ ْرر ِل َف ُ ْ ِ
ابارلَّ ِتحُوسرمہبتامشررکےتےھت
ئ َّ َّ و
ب َأ ْ َ
َع ِإ َّ َ
ال ُ
ہیلعفآہلفملسیکسلجمںیم َر ِّ
رافی  :نسحنبیلع،اوبااسہم،امکلنبوغمؽ،دمحمنبوسہقانعفانبرمعرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1504

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حٔؽ بً ًنزو بً مثىی ،ابوًنز بً مزہ ،بَلل بً يشار بً زیسحـور ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله
ٛے آزاز َکزہ َُلو حرضت زیس رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِسنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُن َز بِ ًٔ ُم َّز َة َّ
الظىِّ ُّی َح َّسثَىٔی ََبٔی ًُ َنزُ بِ ًُ ُم َّز َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ب ٔ ََل َل بِ ًَ َي َشارٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َ
َ

بِ ًٔ َزیِ ٕس َم ِول َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبٔی یُ َح ِّسثُئيطٔ ًَ ًِ َج ِّسی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َف ٔم ًِ الزَّ ِح ٕٔ
اٌ َٗ ِس َ َّ
ُف َل ُط َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
ف اہللَ َّال ٔذی َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ص َُو ا ِل َه َّی ا ِل َ٘ ُّي َوو َوََتُ ُ
َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ َٗا َل ََ ِس َت ِِ ٔ ُ
وب إٔل َِيطٔ ُ ٔ َ

ومیس نب اامسلیع ،صفح نب رمعف نب ینثم ،اوبرمع نب رمہ ،البؽ نب اسیر نب زدیوضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ
رضحت زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج شخضاَْ ْسئَع ْف ِ ُرر ا ََّ
لِل
ؤالْج َ َّیال ْ َق ُّیو َوؾ َف َأ ُ
َّ ِ
وب ِإل َ ْب ِسےہکوتاسےکانگہشخبدیاجںیئےگارگہچاسےنافکرےکاقمہلبےساھبےنگےکانگہ
ی
اَّق َل ِإلَ َس ِإ َّل ُ َ و
ُ
میظعاکاراکتبیہویکںہنایکوہ
رافی  :ومیس نب الیعمس ،صفح نب رمعف نب ینثم ،اوبرمع نب رمہ ،البؽ نب اسیر نب زدیوضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ
الغؾرضحتزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1505

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس بً مشله ،حٜه بً مؼٌب ،محنس بً ًلی بً ًبساہلل بً ًباض ،حرضت ًبساہلل بً ًباض
رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ا ِل َح َُ ٜه بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
َار
ض ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََى َّ ُط َح َّسثَطُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
ض ََى َّ ُط َح َّسثَطُ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ لَز ٔ َو ا َٔل ِستٔ ِِٔ َ
َف ّجا َو َر َز َٗ ُط ٔم ًِ َح ِي ُث ََل َی ِح َت ٔش ُب
َج ٌَ َل اہللُ َل ُط ٔم ًِ کُلِّ ؿ ٕ
ٔيَ ٙم ِ َ
ِخ ّجا َو ٔم ًِ کُلِّ َص ٕ ٓه َ َ

اشہؾ نبامعر،فدیل نبملسم ،مکحنببعصم،دمحم نب یلع نبدبعاہلل نبابعس،رضحت دبعاہللنبابعسریضاہلل ہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اافغتسر رکےن وک اےنپ افرپ الزؾ رکے اگ وت اہلل اعتیل اس ےک ےیل رہ  یگن ےس
ےنلکناکاکیراہتسدیپارفامےئاگافررہمغےساجنتدےاگافرایسیہگجےسرفزیاطعرفامےئاگاہجںےساسوکامگؿیھبہنوہاگ
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،مکحنببعصم،دمحمنبیلعنبدبعاہللنبابعس،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1506

راوی  :مشسزً ،بسالوارث ،زیاز بً ایوب ،اسنٌيلً ،بسالٌزیز بً ػہيب حرضت ًبسالٌزیز بً ػہيب رضی اہلل ًيہ

ل ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ َٗا َل
وب َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ح و َح َّسثَ َيا زٔیَا ُز بِ ًُ ََ ُّی َ
اٌ ََ ِٛثَرُ َز ًِ َوة ٕ َی ِسًُو ب ٔ َضا َّ
الل ُض َّه
اٌ َی ِسًُو ب ٔ َضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِٛثَرُ َٗا َل ک َ َ
َسأ َ َل َٗ َتا َز ُة ََ َن ّشا ََ ُّی َز ًِ َوة ٕ ک َ َ

اٌ ََى َ ْص إٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ یَ ِسًُ َو ب ٔ َس ًِ َوة ٕ َز ًَا ب ٔ َضا
اب ال َّيارٔ َو َزا َز زٔیَا ْز َوک َ َ
َربَّ َيا آت ٔ َيا فٔی ُّ
خة ٔ َح َش َي ّة َوٗ ٔ َيا ًَ َذ َ
السى ِ َيا َح َش َي ّة َوفٔی ِاْل ٔ َ

ئ َز ًَا ب ٔ َضا ٓ َٔيضا
َوإٔذَا ََ َرا َز ََ ٌِ َی ِس ًُ َو ب ٔ ُس ًَا ٕ

دسمد،دبعاولارث،زایدنباویب،اامسلیع،دبعازعلسینببیہصرضحتدبعازعلسینببیہصریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحتاتقدہریضاہللہنعےنرضحتاسنریضاہللہنعےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرثکتےسوکؿیسداعاماگن
لل َّ
ھ
ُ
َ
َِ
رکےتےھت؟اوہنںےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارثکہیداعرپےتھےھتا ّم َر َّ ِ َب ِ َ
اب
آب ِفادلُّ ْ َب َذ َش َبس َف ِف ْٓال ِ َر
خ ِة َذ َش َبس َفق َ َع َ
َّ
ال ِر زایدیکرفاتیںیمہیااضہفےہہکرضحتاسنریضاہللہنعبجداعاکارادہرفامےتوتیہیداعرکےتافرارگوکیئافرداعرکان
اچےتہوتاسداعوکیھبایسںیماشلمرفامےت

رافی  :دسمد،دبعاولارث،زایدنباویب،الیعمس،دبعازعلسینببیہصرضحتدبعازعلسینببیہصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1507

راوی  :یزیس بً خالس ،ابً وہبً ،بسالزحنً بً َشیح ابوامامہ بً سہل بً حييٕ حرضت سہل بً حييٕ رضی اہلل ًيہ

َشیِ ٕح ًَ ًِ ََبٔی َ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ حُ َي ِي ٕٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُ َ
ََبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َسأ َ َل اہللَ َّ
ات
الظ َضا َز َة َػازّٔٗا بَ َّل َِ ُط اہللُ َم َيازٔ َل ُّ
الظ َض َسا ٔ
ئ َوإ ٔ ٌِ َم َ
َفا ٔططٔ
ًَل َی ٔ َ
سیدینباخدل،انبفبہ ،دبعارلنمح نبرشحیاوباامہم نب لہسنبفینح رضحتلہس نبفینحریضاہلل ہنع ےسراتیےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش دصؼ دؽ ےک اسھت اہشدت یک انمت رکے وت اہلل اس وک دیہشفں اک رمہبت اطع
رفامےئاگارگہچفہاےنپرتسبرپیہزپرکویکںہنرمے
رافی  :سیدینباخدل،انبفبہ،دبعارلنمحنبرشحیاوباامہمنبلہسنبفینحرضحتلہسنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1508

راوی  :مشسز ،ابوًواىہً ،ثناٌ بً مِیرہً ،لی بً ربيہ اسناء بً حٜه حرضت اسناء بً حٜه رضی اہلل ًيہ

َّ
يٌ َة اْلِ َ َسس ِّٔی ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ الث َ٘ف ٔ ِّی ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َرب ٔ َ
ا ِل َٔزَار ِّٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَل ٔ ًّيا َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ َي ُ٘و ُل ُِ ٛي ُت َر ُج َّل إٔذَا َسنٔ ٌِ ُت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َحسٔی ّثا

َٕ لٔی َػ َّس ِٗ ُت ُط َٗا َل َو َح َّسثَىٔی
اس َت ِح َل ِٔ ُتطُ َٓإٔذَا َحل َ
َنٔ ٌََىٔی اہللُ ٔم ِيطُ ب ٔ َنا َطا َئ ََ ٌِ یَ ِئ ٌََىٔی َوإ ٔذَا َح َّسثَىٔی ََ َح ْس ٔم ًِ ََ ِػ َحابٔطٔ ِ
ََبُو بَ ِرکٕ َو َػ َس َََ ٚبُو بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ََى َّ ُط َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َما ٔم ًِ ًَ ِب ٕس یُ ِذى ٔ ُب َذى ِ ّبا

َّ
ُ
یً إٔذَا ٓ ٌََلُوا َٓاح ٔظَ ّة ََ ِو
رقََ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو َّال ٔذ َ
َٓ ُي ِح ٔش ًُ ُّ
الل ُض َور ث ُ َّه َي ُ٘ ُوو َٓ ُي َؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن ث ُ َّه َي ِش َت ِِ ٔ ُ
ف اہللَ إَٔل ُ َ َ
َف اہللُ َلطُ ث َّه َ َ

آخ ِاْل َیةٔ
ََکوا اہللَ إلٔ َی ٔ ٔ
هَ ل َُنوا ََ ِن ُٔ َش ُض ِه ذ َ ُ
دسمد،اوبوعاہن،امثعؿنبریغمہ،یلع نبرہیباامسءنب مکحرضحتاامسءنب مکحریض اہللہنعےسرفاتیےہہک ںیمےنرضحت یلع
مج
ِ
ھ
ک
ریض اہلل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس وکیئ دحثی اتنس وت اہلل اعتیل وواس رپ لمع یک
وتقیف ج اتشسجدقراچاتہ افربجوکیئافرھجمےسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیک دحثیایبؿرکاتوت ںیماوکسمسقداتیبجفہمسق
اھک اتیل وت ےھجم نیقی آاجات رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ھجم ےس دحثی ایبؿ یک افر اوبرکب ےن چس اہک
ااکن انہک ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہہک وکیئ دنبہ ااسی ںیہن وج وکیئ انگہرک ےھٹیب افر رھپ
ایھچرطحفوضرکےکڑھکےوہرکدفرتعکامنززپےھافررھپاہللےساعمیفاچےہافراہللاوکسشخبہندے رضحتاوبرکبریض
َطل َ نْفُ َس
ھ
ُ
َ
َ
اہللہنعےنہیدحثیایبؿرکےنےکدعبرقآؿیکہیآتیزپیھ َف َّ ِ
لِلّآرخآتیکت
ْفاا َ
ن ِإ َذافَعَلُووا َقذ ِ َسس َأ ْف مُووا َأ ْم َذ ُ ر
اَّ َ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،امثعؿنبریغمہ،یلعنبرہیباامسءنبمکحرضحتاامسءنبمکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1509

راوی ً :بيساہلل بً ًنزو بً ميرسہً ،بساہلل بً یزیس ،حيوہ بً َشیحً٘ ،بہ بً مشله ،ابوًبسالزحنً حرضت مٌاذ بً
جبل رضی اہلل ًيہ

َشیِ ٕح َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَ
رس َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ یَز ٔ َ
یس ا ِل ُن ِ ٔ
رق ُئ َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َم ِي َ َ
الؼ َيابٔه ٔ ِّی ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ُم ِشل ٔ ٕه َي ُ٘و ُل َح َّسثَىٔی ََبُو ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُحبُل ٔ ُّی ًَ ًِ ُّ
ک َیا ُم ٌَاذُ ََل َت َس ًًََّ ف ٔی ُزبُز ٔکُلِّ َػ ََلة ٕ َا ُ٘و ُل َّ
الل ُض َّه
ک َٓ َ٘ا َل َ ُ ٔ
وػي َ
ک َواہللٔ إنِّٔی َْلُح ُّٔب َ
ََ َخ َذ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َو َٗا َل َیا ُم ٌَاذُ َواہللٔ إنِّٔی َْلُح ُّٔب َ
الؼ َيابٔه ٔ ُّی ََبَا ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ
َک َک َو ُط ِ ٔ
ًََٔىِّی ًَل َی ذ ٔ ِ ٔ
رک َک َوحُ ِش ًٔ ً َٔبا َزت َٔک َوََ ِو َصی ب ٔ َذل ٔ َ
الؼ َيابٔه ٔ َّی َوََ ِو َصی بٔطٔ ُّ
ک ُم ٌَا ْذ ُّ

دیبع اہلل نب رمعف نب رسیمہ ،دبعاہلل نب سیدی ،ویحہ نب رشحی ،ہبقع نب ملسم ،اوبدبعارلنمح رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااکناہھتڑکاافررفامایاےاعمذںیممتوکفتیصرکاتوہںہکرہامنزےکدعباسداعوک
لل َّ
ھ
َ
ِی
ع
ُ
ب (اےاہللریمیدمدرکاےنپذرکفرکشرکےنرپافرایھچرطح
ک َف ْ ر
زپانھہنوھچڑانینعیا ُ َّم َأ ِ ّ ی ََع ِذ ْ ر
ْح ِ َِ
ِک َف ُ ْ ِ
ش َ
ِْ َ
ع َد ِ َ
ابعدترکےنرپ)رضحتاعمذےنیہیدحثیانصیجبوکیکافریہیتحیصنانصیجبےندبعارلنمحوکیک
رافی  :دیبعاہلل نب رمعف نب رسیمہ ،دبعاہلل نب سیدی ،ویحہ نب رشحی ،ہبقع نب ملسم ،اوبدبعارلنمح رضحت اعمذ نب ر ل ریض اہلل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1510

راوی  :محنس بً مشلنہ ،ابً وہب ،ليث بً سٌس ،حيین بً ابی حٜيه حرضت ً٘بہ بً ًامز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ َّ
الل ِيثٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ََ ٌَّ حُ َيی ِ َن بِ ًَ ََبٔی َحٕٔ ٜيه َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ
َّ
َربَا ٕح َّ
َّ َ َ
َ
ت زُب ُ َز کُلِّ َػ ََلة ٕ
رقََ بٔا ِل ُن ٌَوِّذَا ٔ
الل ِد ٔ ِّ
ِم ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ َٗا َل َ َم َزنٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ ٌِ َ ِ َ
دمحمنب ہملسم،انبفبہ،ثیل نبدعس ،نینحنبایب میکحرضحتہبقع نباعرمریضاہللہنع ےسرفاتی ےہ ھجموکروسؽ یلصاہلل
َ
ہیلعفآہلفملسےنرہامنزےکدعبوعمذات ُ
َب َ
س)زپےنھاکمکحدای
َبالفَل ِقافر ُقا ُ و
(قا ُ و
ال ِ
َع ُذرِب ِ
َع ُذرِب ِ
رافی  :دمحمنبہملسم،انبفبہ،ثیلنبدعس،نینحنبایبمیکحرضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1511

راوی  :حنس بً ًلی بً سویس ،ابوزاؤز ،اْسائيل ،ابواسحً ،ٙنزو بً مينوًٌ ،بساہلل حرضت ًبساہلل بً مشٌوز رضی اہلل
ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُس َویِ ٕس َّ
ْسائ ٔي َل ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙنزٔو بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
الش ُسوس ُّٔی َح َّسث َ َيا ََبُو َزا ُو َز ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
ف ثَ ََلثّا
اہللٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ ي ٌُِحٔبُ ُط ََ ٌِ َی ِس ًُ َو ثَ ََلثّا َو َي ِش َت ِِ ٔ َ
ادمحنبیلعنبوسدی،اوبداؤد،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،دبعاہللرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکنیتنیترمہبتداعفاافغتسررکاندنسپاھت
رافی  :دمحنبیلعنبوسدی،اوبداؤد،ارسالیئ،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،دبعاہللرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ

اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1512

راوی  :مشسزً ،بساہلل بً زاؤزً ،بسالٌزیز بً ًنزو بً ہَللً ،نزو بً ًبسالٌزیز ،ابً جٌف ،حرضت اسناء بيت ًنيص
رضی اہلل ًيہا

ف ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
ََ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ ًُ َن ِي ٕص َٗال َِت َٗا َل لٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ََل َ ُ ًَ ِّل ُن ٔک کَل ٔ َنا ٕ
ِرک ٔب ََ ِو فٔی
ت َا ُ٘ولٔي َي ُضًَّ ً ٔ ِي َس ال َ ِ

ف ص َُو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ
َش ُک بٔطٔ َط ِيئّا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ص ََٔل ْل َم ِول َی ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َوابِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ِرک ٔب ََہللُ ََہللُ َربِّی ََل َ ُ ِ ٔ
ال َ ِ
ف
َج ٌِ َ ٕ
دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،دبعازعلسی نب رمعف نب الہؽ ،رمعف نب دبعازعلسی ،انب رفعج ،رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایایکںیمھجتوکاےسیاملکتہناھکسؤںذِبک وووتیتخسافرتبیصمےکفتق
ش (ینعی اہلل ریما رب ےہ ںیم اےکس اسھت یسک وک رشکی ںیہن اماتن) اوبداؤد
لِلَّ َر ِ ِّّ َل ُأ ْ ر
لِلَّ َأ ُ
زپاھ رکے فہ املکت ہی ہیںاَْ ُ
ک ی ِ ِس َ ْ
سِ ُ
ےتہکںیہالہؽرمعنبدبعازعلسیےکآزادرکدہالغؾںیہافرانبرفعجےسدبعاہللنبرفعجرمادںیہ
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،دبعازعلسینبرمعفنبالہؽ،رمعفنبدبعازعلسی،انبرفعج،رضحتاامسءتنبسیمعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1513

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز بً ثابتً ،لی بً زیس ،سٌيس ،ابوًثناٌ ،حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ

وسی
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت َو ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس َو َسٌٔي ٕس ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
اٌ ال َّي ِضس ِّٔی ََ ٌَّ ََبَا ُم َ
َح َّسثَ َيا ُم َ

اض َو َر َٓ ٌُوا ََ ِػ َوا َت ُض ِه
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٗا َل ُِ ٛي ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ
ف َٓ َل َّنا َزى َ ِوا ٔم ًِ ا ِل َنسٔی َي ٔة َٛب َّ َر ال َّي ُ
وٌ ََ َػ َّه َوَلَ َُائ ٔ ّبا إ ٔ ٌَّ َّال ٔذی َت ِسًُوى َ ُط بَ ِي َيِ ُٜه َوبَی ِ َن
اض إٔىَِّ ُٜه َلَ َت ِسًُ َ
َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا ََ ُّی َضا ال َّي ُ

ک ًَل َی َِ ٛيز ٕ ٔم ًِ ُٛيُوزٔ ا ِل َح َّي ٔة َٓ ُ٘ل ُِت َو َما ص َُو
وسی ََ ََل ََ ُز ُّل َ
ََ ًِ َيا ٔ ٚرٔکَابِٔ ُٜه ث ُ َّه َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا ََبَا ُم َ
َٗا َل َلَ َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ

ومیس نب اامسلیع ،امحد نب اثتب ،یلع نب زدی ،دیعس ،اوبامثعؿ ،رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفس
ںیمںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت اھتبج مہدمہنیےکرقبی ےچنہولوگں ےنالچالچرکریبکترشفعرکدیآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ولوگ مت یسک ایسی یتسہ وک ںیہن اکپر رےہ وہ وج وگیگن وہ ای دفر وہ ہکلب مت ایسی یتسہ وک اکپر رےہ وہ وج
اہمترےافراہمتریوسارویںیکرگدونںےکچیبںیمےہ(ینعیمتےسدحیبرقبیےہ)رھپرفامایاےاوبومیسایکںیممتوکتنجےک
ح َؽ
زخاونںںیمےساکیزخاےنیکاشندنیہہنرکفں؟ںیمےنوپاھچفہایکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہزخاہنےہ َل َ ْو
لِلَّ
َف َلوُقَّ َة ِإ َّلاِ ِ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدنباثتب،یلعنبزدی،دیعس،اوبامثعؿ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1514

راوی  :مشسز ،یزیس بً رزیٍ ،ابوموسی ،حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ

َّ
َّ َ
َّ َّ َ
َّ َ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ََى َّ ُض ِه کَاى ُوا َم ٍَ ال َّي ٔي ِّی
ِم ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی ُم َ
َحسث َيا ُم َشس ْز َحسث َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َحسث َيا ُسل ِ ََامی ٌُ الت ِي ٔ ُّ
وٌ فٔی ثَي ٔ َّي ٕة َٓ َحٌ َل َر ُج ْل ک ُ َّلنا ًَ ََل َّ
الثي ٔ َّي َة ىَا َزی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َواہللُ ََ ِٛبَرُ َٓ َ٘ا َل ى َ ٔي ُّی اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص ُِه یَ َت َؼ ٌَّ ُس َ
َ
َ
َک َم ٌِ َيا ُظ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔىَِّ ُٜه ََل تُ َيا ُز َ
وٌ ََ َػ َّه َو ََل َُائ ٔ ّبا ث ُ َّه َٗا َل َیا ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َٗ ِي ٕص ٓ ََذ َ َ
دسمد ،سیدی نب رزعی ،اوبومیس ،رضحت اوبوم یس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر دفرسے احصہب یبن یلص اہلل ہیلع
لِلَّ
فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر اکی اھگیٹ رپ ڑچھ رےہ ےھت اکی صخش اھت بج فہ اھگیٹ رپ ڑچھ ایگ وت اس ےن اکپر رک اہک َل ِإلَ َس ِإ َّل ا ُ

َفا ُ
لِلَّ َأ ْ ِ َ
کر ُ
ومٰیسارعشی)افرایس ینعیکدحثیذرکیک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتیسکرہبےافراغ بوکںیہناکپررےہوہرھپاہکاےدبعاہللانبسیق(اوب

رافی  :دسمد،سیدینبرزعی،اوبومیس،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1515

موسی ابواسحً ،ٙاػه ،ابوًثناٌ ،ابوموسی حرضت ابوموسی اطٌزی رضی اہلل ًيہ
راوی  :ابو ػالح ،محبوب بً ٰ

وسی ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ
وسی ََ ِخب َ َرىَا ََبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َٔزَار ُّٔی ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ََبٔی ًُ ِث َن َ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی ُم َ
وب بِ ًُ ُم َ
َح َّسثَ َيا ََبُو َػال ٔ ٕح َم ِحبُ ُ
اض ِار َب ٌُوا ًَل َی ََ ِن ُٔ ٔشِ ُٜه
َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا ََ ُّی َضا ال َّي ُ

اوب اصحل،وبحمبنبومٰیساوبااحسؼ،اعمص،اوبامثعؿ،اوبومیسرضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنعےسیہیدحثیاکیدفرسی
دنسےکاسھترمفیےہاسںیمہیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےولوگاےنپافرپآاسینرکف(ینعیزفرزفرےسریبکت
تموہک)
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومٰیساوباقحس،اعمص،اوبامثعؿ،اوبومیسرضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1516

راوی  :محنس بً رآٍ ،ابوحشین ،زیس بً حبابً ،بسالزحنً بً َشیح ،ابوہانی حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َشیِ ٕح ِاْل ٔ ِسِ َٜي َس َران ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ََبُو
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل ُح َشی ِ ٔن َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُ َ
َصاى ٔ ٕئ ا ِل َد ِو ََلن ٔ ُّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِي ٔي َّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر َّٔی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ
ٔيت بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔزٔی ّيا َوب ٔ ُن َح َّن ٕس َر ُس ّوَل َو َج َب ِت َل ُط ا ِل َح َّي ُة
َٗا َل َرؿ ُ
دمحمنبراعف،اوبنیسح،زدینبةحب،دبعارلنمحنبرشحی،اوباہینرضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
َ ْ ِ تِم
ُ
ج
َ
َ
لِلّ َر ّاِ َفاِ ِٔل ْ َ
ْسؾ ِدب َف مّ ٍد َروُسل(ینعیںیمرایضوہںاہللےکربوہےن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشہیےہک َر ِطی ُتاِ ِ
رپافراالسؾےکدنیوہےنرپافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکروسؽوہےنرپ)وتاےکسےیلتنجفابجوہاجےئیگ
رافی  :دمحمنبراعف،اوبنیسح،زدینبةحب،دبعارلنمحنبرشحی،اوباہینرضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1517

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،اسنٌيل بً جٌفًَ ،لء بً ًبسالزحنً حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ
ل بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
ف ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ

ْشا
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َػلَّی ًَل َ َّی َواح َٔس ّة َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ ًَ ِ ّ

امیلسؿ نب داؤد ،اامسلیع نب رفعج ،العء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایوجصخشھجمرپاکیرمہبتدرفدزپےھاگاہللاعتیلاسرپدسرمہبترتمحانزؽرفامےئاگ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،الیعمسنبرفعج،العءنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اافغتسراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1518

راوی  :حشً بً ًلی ،حشین بً ًلیً ،بسالزحنً بً یزیس بً جابز حرضت اوض بً اوض رضی اہلل ًيہ

یس بِ ًٔ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ الؼَّ ِي ٌَان ٔ ِّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشی ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل ُح ٌِف ُّٔی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
ض َٗا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ََٓ َِـ ٔل ََیَّا ٔمِ ُٜه یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َٓأ َ ِٛثٔرُوا ًَل َ َّی ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ
ض بِ ًٔ ََ ِو ٕ
ًَ ًِ ََ ِو ٔ

وٌ
ٓ ٔيطٔ َٓإ ٔ ٌَّ َػ ََل َتِ ُٜه َم ٌِزُ َ
ٕ ُا ٌِ َز ُق َػ ََلتُ َيا ًَل َِي َ
ک َو َٗ ِس ََ َر ِم َت َٗا َل َي ُ٘ولُ َ
وؿ ْة ًَل َ َّی َٗا َل َٓ َ٘الُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ َو َِ ٛي َ
ئ َػلَّی اہللُ ًَل َِيض ٔ ِه
ق ََ ِج َشا َز اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
يت َٗا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ َت َب َار َک َو َا ٌَال َی َرح ََّو ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
بَل ٔ َ

نسحنبیلع،نیسحنبیلع،دبعارلنمحنبسیدینباجربرضحتافسنبافسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای اہمترے رتہب دونں ںیم اکی دؿ ہعمج اک دؿ ےہ ذہلا اس دؿ ںیم ھجم رپ رثکت ےس درفد زپاھ رکف ویکہکن اہمترا
درفدریمےاسےنمشیپ ایکاجاتےہولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافت
ےکدعب) بج آاکپمسجیٹم ںیملم رک متخوہاجاگیئوتدرفدآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رپسکرطحشیپ ایکاجاگیئ؟آپ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےنا ءایءےک ںومںوکزنیمرپرحاؾرقاردےدایےہ
رافی  :نسحنبیلع،نیسحنبیلع،دبعارلنمحنبسیدینباجربرضحتافسنبافسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپالہفامؽرپدبداعرکےنیکاممتعن
ابب  :اافغتسراکایبؿ

اےنپالہفامؽرپدبداعرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس اول

حسیث 1519

راوی  :ہظاو بً ًنار ،یحٌی بً ٓـل ،سلامیٌ بً ًبسالزحناٌ ،حاته بً اسناًيل ،يٌ٘وب بً محاہس ،ابوحزرہً ،بازہ
بً وليس بً ًبازہ بً ػامت ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َویَ ِحٌَی بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َٗالُوا َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُم َحاصٔ ٕس ََبُو َحزِ َر َة ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َت ِسًُوا ًَل َی ََ ِن ُٔ ٔشِ ُٜه َو ََل َت ِسًُوا ًَل َی ََ ِوَلَ ز ٔ ُِ ٛه َو ََل َت ِسًُوا ًَل َی َخ َس ٔمِ ُٜه َو ََل َت ِسًُوا ًَل َی ََ ِم َوالِٔ ُٜه ََل تُ َوآ ٔ ُ٘وا

يب َلِ ُٜه َٗا َل ََبُو َزا ُوز صَ َذا ا ِل َحس ُ
ٔیث ُم َّت ٔؼ ْل ًُ َبا َزةُ بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ
ٔم ًِ اہللٔ َت َب َار َک َو َا ٌَال َی َسا ًَ َة ى َ ِي ٕل ٓ َٔيضا ًَ َلائْ ٓ ََي ِش َتحٔ َ
بِ ًٔ ًُ َبا َز َة لَق ٔ َی َجابٔز ّا
اشہؾنبامعر،ییحینبلضف،امیلسؿنبدبعارلنمح،احمتنباامسلیع،وقعیبنباجمدہ،اوبزحرہ،ابعدہنبفدیلنبابعدہنباصتم،
رضحتاجربنبدبعاہللریض اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایدبداعہنرکفاےنپافرپ،ہن اینپافالد
رپ،ہناےنپاخدومںرپ،افرہناےنپام ولںرپویکہکنںیہکااسیہنوہہکفہڑھگیایسیوہسجںیمداعوبقؽوہیتےہ اوبداؤدےتہکںیہہک
ہیرفاتیلصتمےہویکہکنابعدہنبفدیلیکالماقترضحتاجربنبدبعاہللےساثتبےہ
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحینبلضف،امیلسؿنبدبعارلامحؿ،احمتنباامسلیع،وقعیب نباجمدہ،اوبزحرہ،ابعدہنبفدیلنبابعدہنب
اصتم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوسایسکافررپدرفدانجیھب
ابب  :اافغتسراکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوسایسکافررپدرفدانجیھب

جلس  :جلس اول

حسیث 1520

راوی  :محنس بً ًيسی ،ابو ًواىہ ،اسوز بً ٗيص ،ىبيح ،جابز بً ًبساہلل

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ىُب َ ِي ٕح ا ِل ٌَ َيز ٔ ِّی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ٌَّ ا ِم َزََ ّة َٗال َِت
لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلِّ ًَل َ َّی َو ًَل َی َز ِوظٔی َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی اہللُ ًَل َِي ٔک َو ًَل َی َز ِو ٔج ٔک

ِ
دمحم نب یسیع ،اوب وعاہن ،اوسد نب سیق ،ن ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجمرپافرریمےوشرہرپدرفدےئجیھب،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلھجت
رپافرریتےوشرہرپرتمحانزؽرفامےئ

ِ
رافی  :دمحمنبیسیع،اوبوعاہن،اوسدنبسیق،ن،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپاملسمؿاھبیئےکےیلاغابئہنداعرکان
ابب  :اافغتسراکایبؿ
اےنپاملسمؿاھبیئےکےیلاغابئہنداعرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1521

موسی بً ثزواٌ ،كلحہ بً ًبيساہلل بً َکیز ،او زرزاء ،حرضت ابوزرزاء
راوی  :رجاء بً مزظی ،نرض بً طنيلٰ ،

َکیز ٕ
اٌ َح َّسثَىٔی كَ ِل َح ُة بِ ًُ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ َ ٔ
وسی بِ ًُ ثَ ِز َو َ
رض بِ ًُ ُط َن ِي ٕل ََ ِخب َ َرىَا ُم َ
َح َّسثَ َيا َر َجا ُئ بِ ًُ ا ِل ُن َزظَّی َح َّسثَ َيا ال َّي ِ ُ
ئ َٗال َِت َح َّسثَىٔی َس ِّيسٔی ََبُو َّ
َح َّسثَ ِتىٔی َ ُ ُّو َّ
ئ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا َز ًَا
الس ِر َزا ٔ
الس ِر َزا ٔ
َک بٔنٔ ِث ٕل
ل ْٔلَخٔيطٔ بٔوَ ِضز ٔا ِل َِ ِي ٔب َٗال َِت ا ِل َن ََلئُٔ َٜة آ ٔمی َن َول َ
ال َّز ُج ُ
راجء نب رمز  ،رضن نب لیمش ،ومٰیس نب رثفاؿ ،ہحلط نب دیبع اہلل نب رکسی ،اؾ درداء ،رضحت اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽ اہلل یلص ا ہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفام رےہ ےھت بج وکیئ صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ےئل اغابئہن داع رکات ےہ وت رفےتش
آنیمےتہکںیہ افروجداعاےنپاھبیئےکےئلرکاتےہاہللاعتیلفیہزیچاسوکیھبرمتمحرفاماتےہ
رافی  :راجءنبرمز ،رضننبلیمش،ومٰیسنبرثفاؿ،ہحلطنبدیبعاہللنبرکسی،اؾدرداء،رضحتاوبدرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اےنپاملسمؿاھبیئےکےیلاغابئہنداعرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1522

راوی  :احنس بً ًنزو بً ْسح ،ابً وہبً ،بسالزحنً بً زیاز ،ابوًبسالزحنً بً زیاز ،ابوًبسالزحنً بً ًبساہلل بً ًنزو
بً ًاؾ

الرسحٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َّ
َّ
ئ إ ٔ َجابَ ّة َز ًِ َوةُ َُائ ٔبٕ ل ٔ َِائ ٔبٕ
الس ًَا ٔ
ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
ْس ََ ُّ
اؾ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ََ ِ َ
ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،دبعارلنمح نب زاید ،اوبدبعارلنمح نب زاید ،اوبدبعارلنمح نب دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس
رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایتہبدلجوبقؽوہےنفایلداعفہےہوجاغابئہنوطررپاےنپیسکاملسمؿاھبیئےک
ےیلیکاجےئ
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،دبعارلنمحنبزاید،اوبدبعارلنمحنبزاید،اوبدبعارلنمحنبدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اےنپاملسمؿاھبیئےکےیلاغابئہنداعرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1523

راوی  :مشله بً ابزاہيه ،ہظاو ،یحٌی  ،ابوجٌف ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َّ
ف ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
الس ِست َُوائ ُّٔی ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی َج ٌِ َ ٕ

ات ََل َط َّ
َو َس َّل َه َٗا َل ث َ ََل ُث َز ًَ َوا ٕ
اَف َو َز ًِ َوةُ ا ِل َنوِ لُوو ٔ
ت ُم ِش َت َحابَ ْ
ک ٓ ٔيضًَّٔ َز ًِ َوةُ ا ِل َوال ٔ ٔس َو َز ًِ َوةُ ا ِل ُن َش ٔ ٔ

ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،اوبرفعج،رضحت اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
نیتداعںیئرضفروبقؽیک اجیتںیہافرایکنوبقتیلںیموکیئ کشںیہنےہابپیکداعافالدےکقحںیم،اسمرفیک داع،ولظمؾیکداع
(وخاہافقسفاکرفیہویکںہنوہ)
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،اوبرفعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجیسکوقؾےسوخػوہوتایکرکے
ابب  :اافغتسراکایبؿ
بجیسکوقؾےسوخػوہوتایکرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1524

راوی  :محنس بً مثىی ،مٌاذ بً ہظاوٗ ،تازہ ،ابوبززہ بً ًبساہلل حرضت ًبساہلل بً ٗيص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی بُزِ َز َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ ََ ٌَّ ََبَا ُظ َح َّسثَ ُط ََ ٌَّ

اٖ َٗ ِو ّما َٗا َل َّ
َشورٔص ِٔه
اٌ إٔذَا َخ َ
ک فٔی ى ُ ُحورٔص ِٔه َو َن ٌُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إٔىَّا ى َ ِح ٌَلُ َ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ک ٔم ًِ ُ ُ

دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،اوبربدہ نب دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
لل َّ
ھ
ھ
ھ
ت
َ
ُ
َ
ن
ُ
ُ
سف ِر ِ ْمینعیاےاہللمہھجتوکاؿ
بنِمْ ُ ر
ک ِف ُ و
فآہلفملسوکبجیسکوقؾےسوخػوہاتوتہیداعزپلایت َّم ِإ َّا خِْعَ ُل َ
ب ِر ِ ْم َف عُوو ُذ ِ َ
ےکاسےنمرکےتںیہافراؿےکرشےسریتیانپہںیمآےتںیہ
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اوبربدہنبدبعاہللرضحتدبعاہللنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااختسرہاکایبؿ
ابب  :اافغتسراکایبؿ
ااختسرہاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1525

راوی ً :بساہلل بً مشلنہٌٗ ،ييیً ،بسالزحنً بً م٘اتل ٌٗييی ،مَنس بً ًيسیً ،بسالزحنً بً ابی موال ،محنس بً
ميٜسر ،حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َو ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُم َ٘ات ٕٔل َخا ُل ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ِّی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی ا ِل َن ٌِى َی َواح ْٔس َٗالُوا
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ََبٔی ا ِل َن َوا ٔل َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ک َ َ

رقآ ٌٔ َي ُ٘و ُل َل َيا إٔذَا َص َّه ََ َح ُس ُِ ٛه بٔاْلِ َ ِمز ٔ َٓ ِلیَرِ ََ ٍِ ٛر َِ ٌَ ٛتی ِ ٔن
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي ٌَُ ِّل ُن َيا ٔاَل ِستٔ َد َار َة ََ ٛنا ي ٌَُ ِّل ُن َيا ُّ
الش َور َة ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
يـ ٔة َو ِل َي ُ٘ ِل َّ
ک
ف َ
ٔم ًِ َُی ِر ٔ ا ِل َ ٔ
ک ا ِل ٌَو ٔٔيه َٓإٔى َّ َ
ک ٔم ًِ ٓ َِـل ٔ َ
ک َوََ ِسأ َلُ َ
ک َوََ ِس َت ِ٘س ُٔر َک بٔ ُ٘ ِس َرت ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ِس َتدٔیرُ َک بٔ ٌٔ ِلنٔ َ

وب َّ
الل ُض َّه إ ٔ ٌِ ُِ ٛي َت َا ٌِ َل ُه ََ ٌَّ َص َذا اْلِ َ ِم َز ي َُش ِّنيطٔ بٔ ٌَ ِيئطٔ َّال ٔذی یُزٔی ُس َخی ِ ْر
َا ِ٘س ُٔر َو ََل ََ ِٗس ُٔر َو َا ٌِ َل ُه َو ََل ََ ًِ َل ُه َوََى ِ َت ًَ ََّل ُو ا ِل ُِ ُي ٔ
رس ُظ لٔی َوبَارٔ ِک لٔی ٓ ٔيطٔ َّ
َشا لٔی ٔم ِث َل
الل ُض َّه َوإ ٔ ٌِ ُِ ٛي َت َا ٌِل َُنطُ َ ًّ
لٔی فٔی زٔیىٔی َو َم ٌَاشٔی َو َم ٌَازٔی َو ًَاٗ ٔ َبةٔ ََ ِمزٔی َٓا ِٗ ُس ِر ُظ لٔی َو َي ِّ ِ

اٌ ث ُ َّه َر ِّؿىٔی بٔطٔ ََ ِو َٗا َل فٔی ًَا ٔج ٔل ََ ِمزٔی َوآ ٔجلٔطٔ َٗا َل ابِ ًُ
َارص ِٓىٔی ًَ ِي ُط َو ِ ٔ
اْلِ َ َّو ٔل ٓ ِ ٔ
ارص ِٓ ُط ًَىِّی َوا ِٗس ِٔر لٔی ا ِل َدی ِ َر َح ِي ُث ک َ َ
َم ِشل ََن َة َوابِ ًُ ً َٔيسی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ًَ ًِ َجابَز ٕ

م
دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،دبعارلنمح نب اقملت یبنعق ،ھمد نب یسیع ،دبعارلنمح نب ایب وماؽ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب

دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ااختسرہ اس رطح اھکسےت ےھت سج رطح رقآؿ یک
وسرںیتاھکسےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتبجںیہمتوکیئامہاکؾدرشیپوہوتدفرتعکلفنامنززپھرکہیداع
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ل
َ
ْ
ن
ع
ع
ی
ل
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َ
ِ
ع
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ل
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ِب َ ْب ُِر َف َل َأ ْق ُِر َف ْ ُم َف َل َأ ْ ُ
لْع َف َأ ْ َ
ک ُِ ْ
ک ِ م َِک َف َأ ْسئَقْد ُِر َ
رکف ا ُ َّم َِإ ِِّ َأ ْ حِن ُزر َ
ب َف َأ ْشَْکُلَ نِمْ ف ْضل َِک ا ِم َق ٔ َّ َ
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ن
س
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َمدق َف ََق ِ َبِ ِس أ ْ ِر
اَّق ُ رْ ُِي ْ ٌّ ر
ک م أ ّؿ ََدا ال ْ َ ر
وب ا ّم ِإ ْؿ ْ َ
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َْب ُ َ ف ْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ّ َ ی ِ ِ ْ َ َ ِ
کل ِب ِسا َ ِ ْ َ مُ ُ
َف َاِر ْ
مق َفآ ِخلِ ِس افرانبہملسمےناہکہکانبٰیسیعےنع دمحمانبادنکملرع اجربرفاتیایکےہ
َأ ْ ِر
م
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،دبعارلنمحنباقملتیبنعق ،ھمدنبیسیع،دبعارلنمحنبایبوماؽ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجرب
نبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی
ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1526

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اْسائيل ،ابواسحً ،ٙنزو بً مينوٌ ،حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ

اب َٗا َل
ل ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙنزٔو بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
ْسائ ٔي ُ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت ٌَ َّوذُ ٔم ًِ َخ ِن ٕص ٔم ًِ ا ِل ُحب ِ ٔن َوا ِلبُ ِد ٔل َو ُسو ٔ
ئ ا ِل ٌُ ُنز ٔ َوٓٔت ِ َي ٔة الؼَّ ِسرٔ َو ًَ َذ ٔ
کَ َ
امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،رضحترمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملساپچنزیچفںےسانپہامےتگنےھتزبدیلےس،وجنکیسےسڑبیرمعےس،دؽےک ہنتےس،افرربقےکذعابےس
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ارسالیئ،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1527

راوی  :مشسز ،مٌتنز ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ََ ِخب َ َرىَا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبٔی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل ک َ َ
َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َوًََُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ًَ َذ ٔ
ک ٔم ًِ ا ِل ٌَ ِحز ٔ َوا ِل ََ ٜش ٔل َوا ِل ُحب ِ ٔن َوا ِلبُ ِد ٔل َوا ِل َض َزو ٔ َوًََُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
ا ِل َن ِح َيا َوا ِل َن َنا ٔ
ت
دسمد،رمتعم،رضحتاسننب امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسویںداعرکےتےھتاےاہللںیم
انپہ اچاتہ وہں اعزجی ےس ،اکیلہ افر زبدیل ےس ،وجنکیس افر ےب دح ڑباھےپ ےس افر ریتی انپہ اچاتہ وہں ذعاب ربق ےس افر انپہ اچاتہ
وہںزدنیگافرومتےک ہنتےس
رافی  :دسمد،رمتعم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1528

راوی  :سٌيس بً ميؼورٗ ،تيبہ بً سٌيس ،يٌ٘وب بً ًبسالزحنً بً سٌيسً ،نزو بً ًنزو ،اىص بً مالک حرضت اىص
بً مالک رضی اہلل ًيہ

ٔيس الزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََبٔی
وب بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َٗا َل َسٌ ْ
َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َو ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ُِ ٛي ُت ََ ِخس ُٔو ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِٓ ُٜي ُت ََ ِس َن ٌُطُ َٛثٔی ّرا َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ
الل ُض َّه ًََُوذُ ب ٔ َ
السیِ ًٔ َوَُل ََب ٔة ال ِّز َجا ٔل َوذ َََک َب ٌِ َف َما ذ َ َّ
ا ِل َض ِّه َوا ِل َحزَ ٌٔ َو َؿ ِل ٍٔ َّ
ِم
َ
َ
ََک ُظ الت ِي ٔ ُّ

دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحنبدیعس،رمعفنبرمعف،اسننبامکلرضحتاسننبامکلریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک  یتم ںیم راہرکات اھت افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک ارثک ہی ےتہک وہےئ اتنس اھت
اےاہللںیمانپہاچاتہوہںرکفافرمغےس،رقضےکوبھجےس،افرولوگںےکہبلغےس
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحنبدیعس،رمعفنبرمعف،اسننبامکلرضحتاسننبامکلریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ

اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1529

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزبیر ،كاؤضً ،بساہلل بً ًباض حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ض ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔا ِل َنک ِّ ِّی ًَ ًِ كَا ُو ٕ
الش َور َة ٔم ًِ ا ِل ُرقآ ٌٔ َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ
اب َج َض َّي َه َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ًَ َذ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
کَ َ
اٌ ي ٌَُ ِّل ُن ُض ِه َص َذا ُّ
الس ًَا َئ ََ ٛنا ي ٌَُ ِّل ُن ُض ِه ُّ
ِ

ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ٔشيحٔ َّ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َيةٔ ا ِل َن ِح َيا َوا ِل َن َنا ٔ
ت
الس َّجا ٔل َوًََُوذُ ب ٔ َ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
ًَ َذ ٔ

یبنعق ،امکل ،اوبزریب ،اطؤس ،دبعاہلل نب ابعس رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
دِھی
فملسولوگںوکہیداعاسرطحاھکسےتےھتسجرطحرقآؿیکوسرںیتاھکسےتےھتاےاہللںیمانپہاچاتہوہں مےکذعاب
ےسافرانپہاچاتہوہںربقےکذعابےسافرانپہاچاتہوہںحیسمداجؽےک ہنتےسافرانپہاچاتہوہںزدنیگافرومتےک ہنتےس
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزریب،اطؤس،دبعاہللنبابعسرضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1530

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،يسی ،ہظاو ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

وسی الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
ت َّ
ئ ا ِلکَل ٔ َنا ٔ
اب ال َّيارٔ َو ٔم ًِ َ ِّ
َرق
اٌ َی ِسًُو ب ٔ َض ُؤ ََل ٔ
َش ا ِلِٔى َی َوا ِلٔ ِ ٔ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ال َّيارٔ َو ًَ َذ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،اشہؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ املکت ےک ذرہعی
ےسداعرکےتےھتاےاہللںیمانپہاچاتہوہںدفزخےک ہنتافردفزخےکذعابےسافرامدلاریافرانداریےکرشےس
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1531

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،اسح ٙبً ًبساہلل سٌيس بً يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َ

اٌ َي ُ٘و ُل َّ
َرق َوا ِل٘ ٔ َّل ٔة َو ِّ
ک ٔم ًِ ََ ٌِ ََهِ ل ٔ َه ََ ِو َُهِ ل ََه
ک ٔم ًِ ا ِلٔ ِ ٔ
الذ َّل ٔة َوًََُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،ااحسؼ نب دبعاہلل دیعس نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرفامےتےھتاےاہللںیمانپہاچاتپوہںاتحمز ےس،یمکےس،ذتلےس،افرانپہاچاتہوہںاسابتےسہکںیماظ موہںای
ولظمؾونبں
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اقحسنبدبعاہللدیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1532

موسی بً ً٘بہً ،بساہلل بً زیيار ،ابً ًنزحرضت
راوی  :ابً ًوًٖ ،بسالِٔار بً زاؤز ،يٌ٘وب بً ًبسالزحنً بً
ٰ
ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَ ِو ٕ
وسی بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ
وب بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ ُم َ
ٖ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َِ َّٔارٔ بِ ًُ َزا ُو َز َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
ک ٔم ًِ َز َوا ٔل ن ٌِٔ َنت َٔک َو َت ِحؤی ٔل
اٌ ٔم ًِ ُز ًَا ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ

ک
ک َو َجنٔي ٍٔ ُس ِد ٔل َ
ًَآ ٔ َيت َٔک َو ُٓ َحائَةٔ َن ِ٘ َنتٔ َ

انبوعػ،دبعاافغلرنبداؤد،وقعیبنبدبعارلنمحنبومٰیسنبہبقع،دبعاہللنبدانیر،انبرمعرضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس یک ہی داع یھت اے اہلل ںیم ریتی انپہ اچاتہ وہں ریتی تمعن ےک زفاؽےس
ریتییشخبوہیئاعتیفےکٹلپاجےنےس،افرریتےاناہگینذعابےس،افرریتےرہمسقےکہصغےس
رافی  :انبوعػ،دبعاافغلرنبداؤد،وقعیب نبدبعارلنمح نبومٰیس نب ہبقع،دبعاہللنب دانیر،انبرمعرضحت دبعاہللنب رمع
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1533

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،ؿبارہ بً ًبساہلل بً ابی سليک ،زویس بً ىآٍ ،ابوػالح سناٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

الشل َِي ٔک ًَ ًِ زُ َویِسٔ بِ ًٔ ىَآ ٔ ٍٕ َح َّسث َ َيا ََبُو َػال ٔ ٕح
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسثَ َيا ُؿ َب َارةُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ُّ

اٌ یَ ِسًُو َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ ِّ
َّ
الظ َ٘ا ٔٚ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
الش َّنا ٌُ َٗا َل َٗا َل ََبُو ص َُزیِ َز َة إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

ئ اْلِ َ ِخ ََل ٔٚ
َوال ِّئَا َٔ ٚو ُسو ٔ

رمعفنبامثعؿ،ابضرہنبدبعاہللنبایبکیلس،دفدینبانعف،اوباصحلامسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسہیداعرکےتےھتاےاہللںیمریتیانپہاچاتہوہںددافتےس،افنؼےس،افردباالخیقےس
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ابضرہنبدبعاہللنبایبکیلس،دفدینبانعف،اوباصحلامسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1534

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابً ازریص ،ابً ًحَلٌ ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ٔیص ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِزر َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ ا ِل ُحو َٔ َٓإٔى َّ ُط بٔئ َِص َّ
ک ٔم ًِ ا ِلد ٔ َياى َ ٔة َٓإٔى َّ َضا بٔئ َِشتٔ ا ِلب ٔ َلاى َ ُة
الـحٔي ٍُ َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ًُوذُ ب ٔ َ

دمحمنبالعء،انبادرسی،انبالجعؿ،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہیداع
رفامےتےھتاےاہللںیم ریتیانپہاچاتہوہںوھبک ےس ویکہکنفہربااسیھتےہ افر انپہ اچاتہوہںایختن ےسویکہکنفہوپدیشہربی
تلصخےہ
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،انبالجعؿ،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1535

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،سٌيس بً ابی سٌيسً ،باض بً ابی سٌيسحرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََخٔيطٔ ًَبَّاز ٔ بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ ََبَا
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ اْلِ َ ِربَ ٍٔ ٔم ًِ ًٔل ِٕه َلَ َی ِي َٔ ٍُ َو ٔم ًِ َٗ ِلبٕ َلَ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل ک َ َ
یَ ِدظَ ٍُ َو ٔم ًِ َنٔ ِٕص ََل َا ِظ َب ٍُ َو ٔم ًِ زُ ًَا ٕئ َلَ ي ُِش َن ٍُ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعس نبایبدیعس،ابعسنبایب دیعسرضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
ذِس
فآہل فملس ہی داع رفامےت ےھت اے اہلل ںیم اچر زیچفں ےس انپہ اچاتہ وہں ااسی ملع وج عفن شخب ہن وہ ،ااسی دؽ مئن عوشع ہن وہ ،ااسی
سفنوجریسہنوہ،ایسیداعوجینسہناجےئ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،ابعسنبایبدیعسرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1536

راوی  :محنس بً متوکل ،مٌنتر ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َٗا َل َٗا َل ََبُو ا ِل ُن ٌِ َتنٔز َٔ ُ َری ََ ٌَّ ََى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َح َّسثَ َيا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
اٌ َي ُ٘و ُل َّ
ََک ُز ًَ ّ
آخ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ًُوذُ ب ٔ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ائ َ َ
ک ٔم ًِ َػ ََلة ٕ ََل َت ِي َٔ ٍُ َوذ َ َ

مع
دمحمنبوتملک ،منزر،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسویںداعرفامےتےھتاے
اہللںیمانپہاچاتہوہںایسیامنزےسوجعفنشخبہنوہافردفرسیداعوکیھبذرکایک
مع
رافی  :دمحمنبوتملک ،منزر،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1537

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،ميؼور ،ہَلل بً يشاٖ ،حرضت َفوہ بً ىوٓل اطحعی

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َي َش ٕ
اٖ ًَ ًِ َ َِف َو َة بِ ًٔ ى َ ِو َٓ ٕل اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َٗا َل َسأ َ ِل ُت
اٌ َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
َش َما
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ًُوذُ ب ٔ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َی ِس ًُو بٔطٔ َٗال َِت ک َ َ
ًَائٔظَ َة َُوَّ ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن ًَ َّنا ک َ َ

ًَنٔل ُِت َو ٔم ًِ َ ِّ
َش َما ل َِه ََ ًِ َن ِل
امثعؿنبایب ہبیش،رجری ،وصنمر،الہؽنباسیػ،رضحترففہنبونلفایعجشےسرفاتی ےہہکںیمےناؾ اوملنینمرضحتاعہشئ
ریض اہللاہنعےسوپاھچہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکداعامےتگنےھت؟اوہنںےناہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیداع
رکےتےھتاےاہللںیمریتیانپہاچاتہوہںاساکؾیکربایئےسوکسجںیمےنایکافراساکؾیکربایئےسوکسجںیمےنںیہنایک
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،رضحترففہنبونلفایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1538

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،محنس بً ًبساہلل بً زبیر ،احنس ،وٛيٍ ،سٌس بً اوض ،بَلل حرضت طکل بً حنيس
رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَی ِر ٔح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ
ض ًَ ًِ ب ٔ ََل ٕل ا ِل ٌَ ِب ٔس ِّی ًَ ًِ ُط َتی ِر ٔبِ ًٔ َطک َ ٕل ًَ ًِ ََبٔيطٔ فٔی َحسٔیثٔ ََبٔی ََ ِح َن َس َطک َ ٔل بِ ًٔ حُ َن ِي ٕس َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل
َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ََ ِو ٕ
ائ َٗا َل ُٗ ِل َّ
اہللٔ ًَ ِّل ِنىٔی زُ ًَ ّ
َش َٗ ِل ٔيی َو ٔم ًِ َ ِّ
َش ل ٔ َشانٔی َو ٔم ًِ َ ِّ
ْصی َو ٔم ًِ َ ِّ
َش َس ِنعٔی َو ٔم ًِ َ ِّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
َش
َش َب َ ٔ
الل ُض َّه إنٔ ِّی ًََُوذُ ب ٔ َ

َمئٌِّی
ادمحنبدمحمنبلبنح،دمحمنبدبعاہللنبزریب،ادمح،فعیک،دعسنبافس،البؽرضحتلکشنبدیمحریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رعض ایک ای روس ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم وکیئ داع اھکسےیئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہہک اے اہلل ںیم ریتی انپہ
اچاتہ وہں اےنپ اکؿ یک ربایئ ےس افر اینپ آھکن یک ربایئ ےس افر اینپ زابؿ یک ربایئ ےس افر اےنپ دؽ یک ربایئ ےس افر اینپ وخاشہ یک
ربایئےس
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،دمحمنبدبعاہللنبزریب،ادمح،فعیک،دعسنبافس،البؽرضحتلکشنبدیمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1539

راوی ً :بيساہلل بً ًنزو مکی بً ابزاہيهً ،بساہلل بً سٌيس ،ػيطی ،آلح ،ابوایوب ،حرضت ابواليرس رضی اہلل ًيہ

وب ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا َمک ُِّّی بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َػ ِيف ٕٓٔی َم ِول َی ََ ِٓلَحَ َم ِول َی ََبٔی ََ ُّی َ
اٌ َی ِسًُو َّ
ک
ا ِل َي َ ٔ
ک ٔم ًِ الت َّ َر ِّزی َوًََُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ا ِل َض ِسو ٔ َوًََُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ًََُوذُ ب ٔ َ
رس ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

ک ََ ٌِ َی َت َدب ََّلىٔی َّ
الظ ِي َلا ٌُ ً ٔ ِي َس ا ِل َن ِو ٔ
ک ُم ِسب ٔ ّزا َوََ ًُوذُ
ک ََ ٌِ ََ ُم َ
وت فٔی َسبٔيل ٔ َ
ت َوًََُوذُب ٔ َ
َح َٔ ٚوا ِل َض َزو ٔ َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
ٔم ًِ ا ِل َِ َز َٔ ٚوا ِل َ َ

وت َلسٔي ِّا
ک ََ ٌِ ََ ُم َ
بٔ َ

طی
دیبعاہللنبرمع،یکمنباربامیہ،دبعاہللنبدیعسِ ،جی ،احلف،اوباویب،رضحتاوبارسیلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسویں داعرکےت ےھتاےاہلل ںیم ریتیانپہاچاتہوہں اسابت ےسہک(وکیئاکمؿایدویار) ھجمرپ رگےافر
انپہاماتگنوہںںیماسابتےسہکیسکدنلباقمؾےسرگزپفںافرانپ ہاماتگنوہںڈفےنبےس،ےنلجےسافرتہبزایدہڑباھےپےس،افر
انپہاچاتہوہںومتےکفتقاطیشؿےکہبلغاپاجےنےسافرانپہاچاتہوہںںیمریتیراہںیم(اہجدےس)ہنمومڑرکاھبےنگےسافر
انپہاماتگنوہںںیمزرہےلیاجونرےکاکےنٹےس

طی
رافی  :دیبعاہللنبرمعفیکمنباربامیہ،دبعاہللنبدیعسِ ،جی،احلف،اوباویب،رضحتاوبارسیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1540

راوی  :ابزاہيه بً موسیً ،يسیً ،بساہلل بً سٌيس ،مولی بً ابوایوب ،حرضت ابواليرس رضی اہلل ًيہ

رس َزا َز ٓ ٔيطٔ
وسی الزَّاز ُّٔی ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َسٌٔي ٕس َح َّسثَىٔی َم ِولّی ْٔلَب ٔی ََ ُّیو َب ًَ ًِ ََبٔی ا ِل َي َ ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
َوا ِل َِ ِّه
اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،دبعاہلل نب دیعس ،ومیل نب اوباویب ،رضحت اوبارسیل ریض اہلل ہنع ےس یہی رفاتی اکی دفرسی دنس ےک
اسھترمفیےہاںیمسہیظفلزادئےہہکںیمریتیانپہاچاتہوہںمغےس
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،دبعاہللنبدیعس،ومیلنباوباویب،رضحتاوبارسیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1541

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حنازٗ ،تازہ ،اىص حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

اٌ َي ُ٘و ُل َّ
الل ُض َّه إن ِّٔی
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُم َ

ؾ َوا ِل ُحيُو ٌٔ َوا ِل ُح َذاو ٔ َو ٔم ًِ َس ِّي ِئ اْلِ َ ِس َ٘او ٔ
ک ٔم ًِ ا ِلب َ َر ٔ
ًََُوذُ ب ٔ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اتقدہ،اسنرضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت
اے اہلل ںیم ھجت ےس انپہ اچاتہ وہں ربص یک امیبری ےس ،اپلگ نپ ےس ،وکڑھ یک امیبری ےس ،افر امتؾ اقنصئ ےس افر امتؾ امیبرویں
ےس
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اتقدہ،اسنرضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اافغتسراکایبؿ
اہللےسانپہبلطرکےنفایلزیچںی

جلس  :جلس اول

حسیث 1542

راوی  :احنس بً ًبساہللُ ،شاٌ بً ًوٖ ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ا ِل ُِ َسان ٔ ُّی ََ ِخبَرَىَا ُ ََّشا ٌُ بِ ًُ ًَ ِو ٕ
رض َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل
ٖ ََ ِخب َ َرىَا ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی َن ِ َ
َات َی ِوو ٕ ا ِل َن ِشحٔ َس َٓإٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُج ٕل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ُي َ٘ا ُل َل ُط ََبُو َ ُ َما َم َة َٓ َ٘ا َل یَا ََبَا
َز َخ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
ک
وٌ َیا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل ََٓ َََل َ ُ ًَ ِّل ُن َ
َ ُ َما َم َة َما لٔی ََ َرا َک َجال ٔ ّشا فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس فٔی َُی ِر ٔ َوِٗتٔ الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ص ُُن ْوو لَز ٔ َم ِتىٔی َو ُزیُ ْ
ک َٗا َل ُٗل ُِت بَل َی یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل ُٗ ِل إٔذَا ََ ِػ َب ِح َت َوإٔذَا
ک َزیِ َي َ
ک َو َٗ َضی ًَ ِي َ
َ َلَک ّما إٔذَا ََى ِ َت ُٗ ِل َت ُط ََذِ َص َب اہللُ ًَزَّ َو َج َّل صَ َّن َ

ََ ِم َش ِي َت َّ
ک
ک ٔم ًِ ا ِل ُحب ِ ٔن َوا ِلبُ ِد ٔل َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ا ِل ٌَ ِحز ٔ َوا ِلَ َٜش ٔل َوًََُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ا ِل َض ِّه َوا ِل َحزَ ٌٔ َوََ ًُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی ََ ًُوذُ ب ٔ َ
ٔم ًِ َُ َل َبةٔ َّ
ک َٓأَذِصَ َب اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َص ِِّم َو َٗ َضی ًَىِّی َزیِىٔی
السیِ ًٔ َو َٗ ِضز ٔال ِّز َجا ٔل َٗا َل َٓٔ ٌََل ُِت ذَل ٔ َ
ادمح نب دیبع اہلل ،اسغؿ نب وعػ ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس دجسم ںیم رشت فی الےئ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اکی ااصنریصخش وک داھکیاکسج انؾ اوباامہم اھت آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےنوپاھچاےاوباامہمایک ابتےہہک ںیم متوک اےسیفتق ںیمدجسم ںیمدھکی راہوہں ہکبجامنز اکفتقںیہن ےہ؟اوباامہم
ےناہکایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےھجممغفآالؾ ےنافررقوضںےنریھگراھک ےہآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایایک

ھجتوکاےسیاملکتہن اھکس دفں ذِبکووارگ وت ےہک وتاہللاعتیل ریتیامتؾرکفںیدفررفامدےاگ افرریتاامتؾرقضاداوہ اجےئ اگاہکویکں
ںیہناتبی ایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایحبصافراشؾےکفتقہیداعزپاھرکاےاہلل
ںیمھجتےسانپہاماتگنوہںرجنفمغےسافرںیمھجتےسانپہاماتنوہںاعزجیافریتسسےسافرںیمانپہاچاتہوہںمکیتمہافرلخبےس
افرںیمانپہاچاتہوہںرقضےکوبھجےسافرولوگںےکرہقےس اوباامہمےتہکںیہہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہاتی
رپلمعایکوتاہللاعتیلےنریمیامتؾرکفںیدفررفامدںیافرریماامتؾرقضادارکفادای
رافی  :ادمحنبدبعاہلل،اسغؿنبوعػ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1543

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليثً٘ ،يلً ،بيساہلل بً ًبساہلل بً ًتبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِيب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َّ
الث َ٘ف ٔی َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ََ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ًَ ًِ ََبٔی
َ
ُّ
ف ٔم ًِ ا ِل ٌَ َز ٔب َٗا َل ًُ َنزُ بِ ًُ
اس ُت ِدل ٔ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َل َّنا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ِ
ف َم ًِ ََ َ ٛ
ٕ ََبُو بَ ِرکٕ َب ٌِ َس ُظ َو ََ َ ٛ
اض َحًَّی َي ُ٘ولُوا
ا ِل َد َّل ٔ
ٕ ُا َ٘ات ٔ ُ
اب ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َِ ٛي َ
اض َو َٗ ِس َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ُ ٔم ِز ُت ََ ٌِ َ ُ َٗات ٔ َل ال َّي َ
ل ال َّي َ
ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ٓ ََن ًِ َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ ًَ َؼ َه ٔمىِّی َما َل ُط َو َنٔ َِش ُط إ ٔ ََّل ب ٔ َح ِّ٘طٔ َوح َٔشاب ُ ُط ًَل َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّل َٓ َ٘ا َل ََبُو بَ ِرکٕ َواہللٔ
َف َ ٚبَی ِ َن الؼَّ ََلة ٔ َوالزَّکَاة ٔ َٓإ ٔ ٌَّ الزَّکَا َة َح ُّ ٙا ِل َنا ٔل َواہللٔ ل َِو َم َي ٌُونٔی ً ٔ َ٘ ّاَل ک َاى ُوا یُ َؤ ُّزوى َ ُط إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َْل ُ َٗاتٔلًََّ َم ًِ َ َّ

َش َح َػ ِس َر ََبٔی بَ ِرکٕ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َ٘ا َت ِل ُت ُض ِه ًَل َی َم ِي ٌٔطٔ َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
اب ٓ ََواہللٔ َما ص َُو إ ٔ ََّل ََ ٌِ َرََیِ ُت اہللَ ًَزَّ َو َج َّل َٗ ِس َ َ

ل ٔ ِل٘ ٔ َتا ٔل َٗا َل ٓ ٌََ َزٓ ُِت ََىَّطُ ا ِل َح َُّٗ ٙا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َربَا ُح بِ ًُ َزیِ ٕس َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ

َو َٗا َل َب ٌِ ُـ ُض ِه ً ٔ َ٘ ّاَل َو َر َوا ُظ ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ یُوى َُص َٗا َل ًَ َياّٗا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ ََبٔی َح ِنزَ َة َو َم ٌِ َن ْز َوالزُّبَ ِيس ُّٔی

ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ ل َِو َم َي ٌُونٔی ًَ َياّٗا َو َر َوی ًَ ِي َب َش ُة ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ًَ َياّٗا
ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکفافتےکدعببجرضحتاوبرکبریضاہللہنعہفیلخانبےئےگ افررعبےکھچکولوگںےناالسؾےسرفرگداینیکوت(رضحت
اوبرکبریضاہللہنع ےنگنجرکےناکارادہایکاسرپ) رضحترمعریضاہللہنعےناؿ ےساہکہکآپ اؿولوگں ےسویکرکن گنج
رکےت ںیہ ہکبج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ےہ ہک ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اس فتق کت گنج اجری روھکں
بجکتفہہیاہشدتہنددیںیہکاہللےکوساوکیئاہلںیہنسجےنہیاہشدتددییاسےنھجمےساےنپاجؿ فامؽوکاچبایلاالہی
ہکاالسؾاکقحااکسوخؿاچاتہوہافرااکسشحباتکباہللےکذہموہاگ(ہینسرک)رضحتاوبرکبریضاہلل ہنعےنرفامایاہللیکمسق
ںیماؿولوگںےسرضفرگنجرکفںاگوہنجںےنامنزافرزوکةےکدرایمؿرفتقیرکدی،احالہکنزٰوکةامؽاکقحےہدخباارگاؿ
ولوگںےنھجمےسافٹنیکاکیریسیھبےسجفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدایرکےتےھترفیکوتںیماؿےسگنجرکفں اگاس
رپرضحترمعریضاہللہنعےنرفامایاسےکدعبدلجیہےھجموسحمسوہاہکاہللےنگنجےکےیلرضحتاوبرکبریضاہللہنعاکہنیس
وھکؽدایےہ افر ںیم ھجمسایگہک فہ(اےنپ  ہلصیںیم) قح اجببنںیہاوبداؤدےتہک ںیہہک اوبدیبعہرمعماینثمل ےناہک ےہ ہکاقعؽاکی
اسؽ اک دصہق ےہ افر اقعالؿ دف اسؽ اک دصہق اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس رابح نب زدی ےن رطبقی رمعم ،زرہی ےس ایکس اانسد ےک
اسھترفاتیایکےہاںیمساقعًالےہافراوکسانبفبہےنویسنےسرفاتیرکےتوہےئانعاقاہکےہ اوبداؤدےتہکںیہہکبیعش
نب ایب زمحہ ،رمعم افر زدیبی ےن زرہی ےس اس دحثی ںیم اہک ےہ ہک ارگ رکبی اک اکی ہچب یھب ہن دںی ےگ (بت یھب ںیم اؿ ےس
گنجرکفںاگ)افرہبنعےنوباہطسویسنزرہیےساسدحثیںیمظفلانعًاقذرکایکےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1544

راوی  :ابً ْسح ،سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،یوىص ےن زہزی

الرس ٔح َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز َٗ َاَل ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث َٗا َل َٗا َل ََبُو بَ ِرکٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ
إ ٔ ٌَّ َح َّ٘طُ ََ َزا ُئ الزَّکَاة ٔ َو َٗا َل ً ٔ َ٘ ّاَل
انب رسح ،امیلسؿ نبداؤد ،انب فبہ ،ویسن ےن زرہی ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای

االسؾاکقحزوکةےہافرظفلًالقعاامعتسؽایک
رافی  :انبرسح،امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسنےنزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةاکاصنب
ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکاصنب

جلس  :جلس اول

حسیث 1545

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک بً اىصً ،نزو بً یحٌی  ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َ
رقَِ ُت ًَل َی َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ََى َ ٕص ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َی ِحٌَی ا ِل َنازٔن ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا َسٌٔي ٕس
َح َّسث َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َٗا َل َ َ
وٌ َخ ِن ٔص ََ َوا ٕٚ
وٌ َخ ِن ٔص َذ ِوز ٕ َػ َس َٗ ْة َول َِي َص ٓ ٔ َامی زُ َ
ا ِلد ُِسر َّٔی َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص ٓ ٔ َامی زُ َ

وٌ َخ ِن َش ٔة ََ ِو ُس َٕ ٙػ َس َٗ ْة
َػ َس َٗ ْة َول َِي َص ٓ ٔ َامی ُز َ

دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،رمعفنبییحی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاپچنافوٹنںےسمکںیمدصہقںیہنےہافراپچنافہیقاچدنیےسمکںیمدصہقںیہنےہافراپچنفقسےسمک(ہلغافرلھپ)
ںیمدصہقںیہنےہ(دصہقینعمبزوکةےہ)
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،رمعفنبییحی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکاصنب

جلس  :جلس اول

حسیث 1546

راوی  :ایوب بً محنس ،محنسبً ًبيس ازریص بً یزیسً ،نزو بً مزہ ،ابوسٌيسحرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

یس اْلِ َ ِوز ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ا ِل َح َنل ٔ ِّی ًَ ًِ
ٔیص بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ََ ُّی ُ
وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزَّق ُِّّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا إ ٔ ِزر ُ
ََبٔی ا ِل َب ِدتَر ِّٔی َّ
وٌ َخ ِن َش ٔة ََ ِو ُس ٕٙ
اللائٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َی ِز َٓ ٌُطُ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل َِي َص ٓ ٔ َامی ُز َ
وٌ َم ِدتُو ّما َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو ا ِل َب ِدتَر ُّٔی ل َِه َي ِش َن ٍِ ٔم ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس
َزکَا ْة َوا ِل َو ِس ُٔ ٙس ُّت َ

اویبنبدمحم،دمحمنبدیبعادرسینبسیدی،رمعفنبرمہ،اوبدیعسرضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن فقس ےس مک ںیم زوکة ںیہن ےہ افر فقس اسھٹ اصع اک وہات ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک
اوبارتخبلیےنرضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسںیہنانس
رافی  :اویبنبدمحم،دمحمنبدیبعادرسینبسیدی،رمعفنبرمہ،اوبدیعسرضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکاصنب

جلس  :جلس اول

حسیث 1547

راوی  :محنس بً ٗسامہ بً اًین ،جزیز ،مِیرہ ،ابزاہيه

وٌ َػا ًّا َم ِدتُو ّما بٔا ِل َححَّاظٔ ِّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٗ َُسا َم َة بِ ًٔ ََ ًِی َ َن َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه َٗا َل ا ِل َو ِس ُٔ ٙس ُّت َ
دمحمنبدقاہمنبانیع،رجری،ریغمہ،اربامیہےناہکہکفقساسھٹاصعاکوہاتےہسجرپاجحز رہمیگلوہیتیھت
رافی  :دمحمنبدقاہمنبانیع،رجری،ریغمہ،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکاصنب

جلس  :جلس اول

حسیث 1548

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً ًبساہلل ،رصہ بً ابی ميازل ،حبيبً ،نزاٌ بً حؼین ،حبيب النالکی

رصزُ بِ ًُ ََبٔی ا ِل َن َيازٔ ٔل َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َحبٔي ّبا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َيا ُ َ
اٌ بِ ًٔ ُح َؼی ِ ٕن یَا ََبَا ى ُ َح ِي ٕس إٔىَِّ ُٜه َل ُت َح ِّسثُوى َ َيا بٔأ َ َحاز ٔ َ
رقآ ٌٔ َٓ َِ ٔـ َب
ا ِل َنالٔک ٔ َّی َٗا َل َٗا َل َر ُج ْل لٌٔ ِٔن َز َ
یث َما ى َحٔ ُس ل ََضا ََ ِػ َّل فٔی ا ِل ُ ِ
ً ِٔن َزا ٌُ َو َٗا َل ل ٔ َّرل ُج ٔل ََ َو َج ِستُ ِه فٔی کُلِّ ََ ِر َبٌٔی َن ز ٔ ِرصَ ّنا ز ٔ ِر َص ْه َو ٔم ًِ کُلِّ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َطا ّة َطا ْة َو ٔم ًِ کُلِّ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َبٌٔی ّرا ََ ٛذا

رقآ ٌٔ َٗا َل ََل َٗا َل ٓ ٌََ ًِ َم ًِ ََ َخ ِذتُ ِه َص َذا ََ َخ ِذتُ ُنو ُظ ًَ َّيا َوََ َخ ِذىَا ُظ ًَ ًِ ى َ ٔي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو ََ ٛذا ََ َو َج ِستُ ِه َص َذا فٔی ا ِل ُ ِ

َّ
ََک ََ ِط َيا َئ ى َ ِح َو صَ َذا
َو َسل َه َوذ َ َ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب دبع اہلل،رصہ نب ایب انمزؽ ،بیبح ،رمعاؿ نب ،نیص ،بیبح ااملیکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رمعاؿ
نب،نیصےساہکاےاوبدیجن(ہیرمعاؿیکتینکےہ)متمہ ےسایسیدحثیایبؿرکےتوہسجیکالصمہرقآؿںیمںیہناپےت

ہینسرکرمعاؿنب،نیصوکہصغآایگافراہکہکایکمترقآؿںیمہیاپےتوہہکرہاچسیلدرمہرپاکیدرمہزوکةفابجےہ؟ایاینت
رکبویں ںیم اکی رکبی اک دانی الزؾ ےہ؟ ای اےنت افوٹنں ںیم اکی افٹن ےہ؟ ایک وت اؿ بس اسملئ یک لیصفت رقآؿ ںیم اپات ےہ؟
اس ےن اہک ںیہن اس رپ رمعاؿ نب ،نیص ےن اہک وت وت ےن ہی ہلئسم اہکں ےس اذخ رک ایل ہک وج ہلئسم رقآؿ ںیم ںیہن ایکس دنی ںیم یھب
وکیئتیثیحںیہنےہمتےنمہےسانسافرمہےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسرمعاؿنب،نیصےناہکاےکسالعفہیھبداثمںیل
افرایبؿںیک
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہلل،رصہنبایبانمزؽ،بیبح،رمعاؿنب،نیص،بیبحااملیکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسامؿاجترترپزوکةےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
اسامؿاجترترپزوکةےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1549

راوی  :محنس بً زاؤزبً سٔياٌ ،یحٌی بً حشاٌ ،سلامیٌ بً موسی ،ابوزاؤز ،حرضت سنزہ بً جيسب رضی اہلل ًيہ

ف بِ ًُ َس ٌِ ٔس
اٌ َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح َّش َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َزا ُو َز بِ ًٔ ُسٔ َِي َ
اٌ َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ
وسی ََبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َيا َج ٌِ َ ُ

بِ ًٔ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب َح َّسثَىٔی ُخب َ ِي ُب بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب َٗا َل ََ َّما َب ٌِ ُس َٓإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
ُِخ َد الؼَّ َس َٗ َة ٔم ًِ َّال ٔذی نٌُ ُّٔس ل ٔ ِلب َ ِي ٍٔ
اٌ َیأ ِ ُمزُىَا ََ ٌِ ى ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
دمحم نب داؤدنب ایفسؿ ،ییحی نب شحؿ ،امیلسؿ نب ومیس ،اوبداؤد ،رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکاؿزیچفںںیمزوکةاکنےنلاکمکحدےتیےھتوجمہرففتخےکےیلرےتھکےھت
رافی  :دمحمنبداؤدنبایفسؿ،ییحینبشحؿ،امیلسؿنبومیس،اوبداؤد،رضحترمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنکیکرعتفیافرزویراترپزوکةاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
زنکیکرعتفیافرزویراترپزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1550

راوی  :ابوکامل ،حنيس بً مشٌسہ ،خالس بً حارث ،حشین بً ًنزو بً طٌيب ،حرضت ًنزو بً طٌيب اپيے والس ٛے
ذريٌہ اٌ ٛے زازا

َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َوحُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة ا ِل َن ٌِى َی ََ ٌَّ َخال ٔ َس بِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسث َ ُض ِه َح َّسثَ َيا حُ َشی ِْن ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔ ٌَّ ا ِم َزََ ّة ََ َت ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َم ٌَ َضا ابِ َي ْة ل ََضا َوفٔی َی ٔس ابِ َيت َٔضا َم َش ََ ٜتا ٌٔ َُلٔيوَ َتا ٌٔ ٔم ًِ

رس ٔک ََ ٌِ ي َُشو َِّر ٔک اہللُ بٔض ٔ َنا یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ س َٔو َاریِ ًٔ ٔم ًِ ىَارٕ َٗا َل
َذصَبٕ َٓ َ٘ا َل ل ََضا ََ ُا ٌِ ٔلی َن َزکَا َة َص َذا َٗال َِت َلَ َٗا َل ََ َي ُ ُّ
َٓ َدل ٌََ ِت ُض َنا َٓأ َ ِل َ٘ ِت ُض َنا إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗال َِت ص َُنا ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّل َول ٔ َز ُسولٔطٔ
اوباکلم ،دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،نیسح نب رمعف نب بیعش ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےک ذرہعی اؿ ےک دادا ےس
رفاتیرکےتںیہہکاکی وعرتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآیئایکس یٹیبیھباےکساسھتیھتافر ایکسیٹیبےکاہھت
ںیموسےنےکدفڑبےڑبے نگنکےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچ ایکوت اؿ ونگنکںیکزوکةدیتیےہ؟اس ےناہک ںیہن،
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ایکےھجت ہی ابت دنسپ ےہہکایقتم ےک دؿ اہلل ھجت وک(زوکة ہندےنی یک اپداشںیم) آگ ےک
نگنکانہپےئہینسرکاسےنوفرافہنگنکااترڈاےلافروضحریلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیمشیپرکےتوہےئاہکہیاہللافر
اےکسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلںیہ
رافی  :اوباکلم،دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،نیسحنبرمعفنببیعش،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےکذرہعیاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زنکیکرعتفیافرزویراترپزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1551

راوی  :محنس بً ًيسیً ،تاب ،ابً بظیر ،ثابت بً ًحَلًٌ ،لاء ،او سلنہ حرضت او سلنہ رضی اہلل ًيہ

اب َي ٌِىٔی ابِ ًَ بَ ٔظیر ٕ ًَ ًِ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت ُِ ٛي ُت
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َح َّسثَ َيا ًَ َّت ْ

ََ ِل َب ُص ََ ِو َؿا ّحا ٔم ًِ ذَصَبٕ َٓ ُ٘ل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ َِ ٛيزْ ص َُو َٓ َ٘ا َل َما بَ َل َّ ََ ٌِ تُ َؤ َّزی َزکَاتُ ُط َٓزُك ِّ َی َٓل َِي َص ب ٔ َِ ٜيز ٕ

دمحم نب یسیع ،اتعب ،انب ریشب ،اثتب نب الجعؿ ،اطعء ،اؾ ہملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسےن ےک
افاضع (اکیمسقاکزویر) انہپ رکیت یھت ںیم ےنوپاھچایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ایک ہییھب زنک یکرعتفی ںیم آےتںیہ؟ آپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای وج امؽاینت دقمار وک چنہپاجےئ سج رپ زوکةدانی الزؾ وہاجات ےہ افر رھپ ایکس زوکة دیاجےئ وت فہ زنک

ںیمامشرںیہنوہاگ
رافی  :دمحمنبیسیع،اتعب،انبریشب،اثتبنبالجعؿ،اطعء،اؾہملسرضحتاؾہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زنکیکرعتفیافرزویراترپزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1552

راوی  :محنس بً ازریصً ،نزو بً ربيٍ بً كار ،ٚیحٌی بً ایوبً ،يبساہلل بً ابوجٌف ،محنسبً ًنزو بً ًلاء،
ًبساہلل بً طساز بً ہاز حرضت ًبساہلل بً طساز بً الہاز

وب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی َج ٌِ َفٕ
ٔیص الزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ال َّزبٔي ٍٔ بِ ًٔ كَارٔ َٕ ٚح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ََ ُّی َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
ََ ٌَّ ُم َح َّن َس بِ ًَ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َط َّساز ٔبِ ًٔ ا ِل َضاز ََٔىَّطُ َٗا َل َز َخ ِل َيا ًَل َی ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ

َّ
َّ
َّ
َفََی فٔی یَ َس َّی َٓ َت َدا ٕ
ت ٔم ًِ َورٔ َٕ٘ َٓ ٚا َل َما َص َذا یَا
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓ َ٘ال َِت َز َخ َل ًَل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ
یً َزکَا َت ُضًَّ ُٗل ُِت ََل ََ ِو َما َطا َئ اہللُ َٗا َل ص َُو َح ِشبُ ٔک ٔم ًِ
ک یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗا َل ََتُ َؤ ِّز َ
ًَائٔظَ ُة َٓ ُ٘ل ُِت َػ َي ٌِ ُت ُضًَّ ََ َتزَیَّ ًُ َل َ
َک ا ِل َحس َ
ٔیث ى َ ِح َو َحسٔیثٔ
ال َّيارٔ َح َّسث َ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ َي ٌِل َی ٓ ََذ َ َ
ٕ تُزَِّٛيطٔ َٗا َل َا ُـ ُّنطُ إلٔ َی َُی ِرٔظ ٔ
ا ِل َدا َت ٔه ٗٔي َل ل ٔ ُشٔ َِي َ
اٌ َِ ٛي َ

دمحم نب ادرسی ،رمعف نب رعیب نب اطرؼ ،ییحی نب اویب ،یئبِد اہلل نب اوبرفعج ،دمحمنب رمعف نب اطعء ،دبعاہلل نب دشاد نب اہد رضحت
دبعاہللنبدشادنبااہلدےسرفاتیےہہکمہزفہجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریضاہللہنعیک یتمںیماحرض
وہےئ اوہنں ےن رفامای اکی دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے
اہوھتں ںیم اچدنی یک ڑبی ڑبی اوھگنایھٹں دںیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای اے اعہشئ ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن
رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ںیم ےن اےلس ونبایئ ںیہ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اخرط زبی ف زتنی اایتخر
رکفںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچ ایکمتایکسزوکةادارکیتوہ؟ںیمےناہکںیہنایفہاہکوجاہللوکوظنمروہا،آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایےھجتمنہجںیمےلاجےنےکےیلاکیفںیہ
رافی  :دمحم نب ادرسی ،رمعف نب رعیب نب اطرؼ ،ییحی نب اویب ،یئبِداہلل نب اوبرفعج ،دمحمنب رمعف نب اطعء ،دبعاہلل نب دشاد نب اہد
رضحتدبعاہللنبدشادنبااہلد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1553

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حرضت حناز رضی اہلل ًيہ سے روایت ےہ ٛہ ميں ےن ثنامہ بً ًبساہلل بً اىص رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َٗا َل ََ َخ ِذ ُت ٔم ًِ ث ُ َنا َم َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََى َ ٕص َ ٔ ٛتا ّبا َز ًَ َه ََ ٌَّ ََبَا بَ ِرکٕ َٛت ََبطُ
َح َّسثَ َيا ُم َ
يـ ُة الؼَّ َس َٗ ٔة َّالًٔی
ْٔلَى َ ٕص َو ًَل َِيطٔ َخات ٔ ُه َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح ٔی َن َب ٌَ َث ُط ُم َؼ ِّسّٗا َو َٛت ََب ُط َل ُط َٓإ ٔ َذا ٓ ٔيطٔ َص ٔذظ ٔ َ َٔف َ
َف َؿ َضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن َّالًٔی ََ َم َز اہللُ ًَزَّ َو َج َّل ب ٔ َضا ىَب ٔ َّي ُط َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََن ًِ
ََ
یً ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل ا ِل َِ َي ُه فٔی
ْٔش َ
وٌ َخ ِن ٕص َوً ِ ٔ
ُسئٔل ََضا ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن ًَل َی َو ِجض ٔ َضا َٓ ِل ُي ٌِ ٔل َضا َو َم ًِ ُسئ ٔ َل ٓ َِو َٗ َضا ٓ َََل ي ٌُِ ٔلطٔ ٓ ٔ َامی زُ َ
ٔيضا ب ٔ ِي ُت َم َداقٕ إلٔ َی ََ ٌِ َت ِبلُ َّ َخ ِن ّشا َوث َ ََلث ٔی َن َٓإ ٔ ٌِ ل َِه یََٔ ٓ ًِ ُٜيضا ب ٔ ِي ُت
ْٔش َ
کُلِّ َخ ِن ٔص َذ ِوز ٕ َطا ْة َٓإٔذَا بَ َل َِ ِت َخ ِن ّشا َوً ِ ٔ
یً َٓٔ َ

ٔيضا ب ٔ ِي ُت َلبُو ٌٕ إلٔ َی َخ ِن ٕص َوََ ِر َبٌٔی َن َٓإٔذَا بَ َل َِ ِت ٔس ًّتا َوََ ِر َبٌٔی َن
ََک َٓإٔذَا بَ َل َِ ِت ٔس ًّتا َوثَ ََلث ٔی َن َٓٔ َ
َم َداقٕ َٓابِ ًُ َلبُو ٌٕ ذ َ ْ
َٓٔ َ َّ
ٔيضا َج َذ ًَ ْة إلٔ َی َخ ِن ٕص َو َس ِبٌٔی َن َٓإٔذَا بَ َل َِ ِت ٔس ًّتا
طو َٗ ُة ا ِل َٔ ِح ٔل إلٔ َی ٔس ِّتی َن َٓإٔذَا بَ َل َِ ِت إ ٔ ِح َسی َو ٔس ِّتی َن َٓٔ َ
ٔيضا ح ٔ٘ ْة َ ُ
ٔيضا ابِ َي َتا َلبُو ٌٕ إلٔ َی أ ِشٌٔی َن َٓإٔذَا بَ َل َِ ِت إ ٔ ِح َسی َوأ ِشٌٔی َن َٓٔ َ َّ
یً َو ٔمائ َ ٕة
ْٔش َ
طو َٗ َتا ا ِل َٔ ِح ٔل إلٔ َی ً ِ ٔ
َو َس ِبٌٔی َن َٓٔ َ
ٔيضا ح ٔ٘ َتا ٌٔ َ ُ
َّ
یً َ
َ
َٓإٔذَا َزا َز ِت ًَل َی ً ِ ٔ یً
َفائ ٔٔف
ْٔش َ َو ٔمائ َ ٕة َٓف ٔی کُلِّ َ ِر َبٌٔی َن ب ٔ ِي ُت َلبُو ٌٕ َوفٔی کُلِّ َخ ِن ٔشی َن ح ٔ٘ ْة َٓإٔذَا َت َبا َ َ َ ِس َيا ٌُ ِاْلٔب ٔ ٔل فٔی َ َ
الؼَّ َس َٗا ٔ
ل ٔم ِي ُط َوََ ٌِ َی ِح ٌَ َل َم ٌَ َضا
ت ٓ ََن ًِ بَ َل َِ ِت ً ٔ ِي َس ُظ َػ َس َٗ ُة ا ِل َح َذ ًَ ٔة َول َِي َش ِت ً ٔ ِي َس ُظ َج َذ ًَ ْة َوً ٔ ِي َس ُظ ح َّٔ٘ ْة َٓإٔى َّ َضا ُا ِ٘ َب ُ
یً ز ٔ ِر َص ّنا َو َم ًِ بَ َل َِ ِت ً ٔ ِي َس ُظ َػ َس َٗ ُة ا ِل ٔح َّ٘ةٔ َول َِي َش ِت ً ٔ ِي َس ُظ ح َّٔ٘ ْة َوً ٔ ِي َس ُظ َج َذ ًَ ْة َٓإٔى َّ َضا
ْٔش َ
رس َتا َل ُط ََ ِو ً ِ ٔ
َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ٌِ ِ
است َِي َ َ
یً ز ٔ ِرصَ ّنا ََ ِو َطا َتی ِ ٔن َو َم ًِ بَ َل َِ ِت ً ٔ ِي َس ُظ َػ َس َٗ ُة ا ِلحٔ َّ٘ةٔ َول َِي َص ً ٔ ِي َس ُظ ح َّٔ٘ ْة َوً ٔ ِي َس ُظ
ْٔش َ
ل ٔم ِي ُط َوي ٌُِ ٔليطٔ ا ِل ُن َؼ ِّس ُٔ ِ ً ٚ
ُا ِ٘ َب ُ
رس َتا َلطُ
وسی ََ ٛنا َُح ُّٔب َو َی ِح ٌَ ُ
ابِ َي ُة َلبُو ٌٕ َٓإٔى َّ َضا ُا ِ٘ َب ُ
ل َٗا َل ََبُو َزا ُوز ٔم ًِ َصاصُ َيا ل َِه ََ ِؿب ٔ ِل ُط ًَ ًِ ُم َ
ل َم ٌَ َضا َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ٌِ ِ
است َِي َ َ
ل ٔم ِي ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز إلٔ َی َصاصُ َيا
ْٔش َ
ََ ِو ً ِ ٔ
یً ز ٔ ِر َص ّنا َو َم ًِ بَ َل َِ ِت ً ٔ ِي َس ُظ َػ َس َٗ ُة ب ٔ ِيتٔ َلبُو ٌٕ َول َِي َص ً ٔ ِي َس ُظ إ ٔ ََّل ح َّٔ٘ ْة َٓإٔى َّ َضا ُا ِ٘ َب ُ
یً ز ٔ ِرصَ ّنا ََ ِو َطا َتی ِ ٔن َو َم ًِ بَ َل َِ ِت ً ٔ ِي َس ُظ َػ َس َٗ ُة ابِ َي ٔة َلبُو ٌٕ َول َِي َص ً ٔ ِي َس ُظ إ ٔ ََّل ب ٔ ِي ُت
ْٔش َ
ث ُ َّه ََ ِا َ٘ ِي ُت ُط َوي ٌُِ ٔليطٔ ا ِل ُن َؼ ِّس ُٔ ِ ً ٚ
یً ز ٔ ِرصَ ّنا َو َم ًِ بَ َل َِ ِت ً ٔ ِي َس ُظ َػ َس َٗ ُة ابِ َي ٔة َم َداقٕ َو َل ِي َص ً ٔ ِي َس ُظ إ ٔ ََّل ابِ ًُ
ْٔش َ
ل ٔم ِيطُ َو َطا َتی ِ ٔن ََ ِو ً ِ ٔ
َم َداقٕ َٓإٔى َّ َضا ُا ِ٘ َب ُ

ل ٔم ِي ُط َول َِي َص َم ٌَ ُط َط ِي ْئ َو َم ًِ ل َِه َیِ ٔ ً ًِ ُٜي َس ُظ إ ٔ ََّل ََ ِربَ ٍْ َٓل َِي َص ٓ َٔيضا َط ِي ْئ إ ٔ ََّل ََ ٌِ َيظَ ا َئ َربُّ َضا َوفٔی
ََک َٓإٔى َّ ُط ُي ِ٘ َب ُ
َلبُو ٌٕ ذ َ ْ
ٔيضا َطا َتا ٌٔ إلٔ َی ََ ٌِ َت ِبلُ َّ
ْٔش َ
ْٔش َ
یً َو ٔمائ َ ٕة َٓإٔذَا َزا َز ِت ًَل َی ً ِ ٔ
ٔيضا َطا ْة إلٔ َی ً ِ ٔ
یً َو ٔمائ َ ٕة َٓٔ َ
َسائ َٔن ٔة ا ِل َِ َي ٔه إٔذَا کَاى َ ِت ََ ِر َبٌٔی َن َٓٔ َ

ٔيضا ث َ ََل ُث ٔط َياظ ٕإلٔ َی ََ ٌِ َت ِبلُ َّ ث َ ََل َث ٔمائ َ ٕة َٓإٔذَا َزا َز ِت ًَل َی ثَ ََل ٔث ٔمائ َ ٕة َٓف ٔی کُلِّ ٔمائَةٔ
ٔمائ َ َتی ِ ٔن َٓإٔذَا َزا َز ِت ًَل َی ٔمائ َ َتی ِ ٔن َٓٔ َ
َات ًَ َوا ٕر ٔم ًِ ا ِل َِ َي ٔه َو ََل َت ِي ُص ا ِل َِ َي ٔه إ ٔ ََّل ََ ٌِ َيظَ ا َئ ا ِل ُن َؼ ِّس َُ ٚو ََل یُ ِح َن ٍُ بَی ِ َن
َطاة ٕ َطا ْة َو ََل یُ ِؤ َخ ُذ فٔی الؼَّ َس َٗ ٔة َصز ٔ َم ْة َو ََل ذ ُ
اٌ ٔم ًِ َخل ٔ َيلی ِ ٔن َٓإٔى َّ ُض َنا یَت َ َرا َج ٌَا ٌٔ بَ ِي َي ُض َنا ب ٔ َّ
الشؤیَّةٔ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َت ِبلُ ِّ
ُم ِٔتَر ٔ َٕ ٚو ََل ي َ َّ
ُف ُ ٚبَی ِ َن ُم ِح َتنٔ ٍٕ َخ ِظ َي َة الؼَّ َس َٗةٔ َو َما ک َ َ

ْش َٓإ ٔ ٌِ ل َِه یَ ًِ ُٜا ِل َنا ُل إ ٔ ََّل أ ِشٌٔی َن
َسائ َٔن ُة ال َّز ُج ٔل ََ ِر َبٌٔی َن َٓل َِي َص ٓ َٔيضا َط ِي ْئ إ ٔ ََّل ََ ٌِ َيظَ ا َئ َربُّ َضا َوفٔی ال ِّز َٗةٔ ُربِ ٍُ ا ِل ٌُ ِ ٔ
َو ٔمائ َ ّة َٓل َِي َص ٓ َٔيضا َط ِي ْئ إ ٔ ََّل ََ ٌِ َيظَ ا َئ َربُّ َضا
ومیسنباامسلیع،رضحتامحدریضاہللہنعےسرفاتی ےہ ہک ںیم ےنامثہم نبدبعاہللنب اسنریضاہللہنع ےس اکیاتکب یل
ےکسجقلعتمااکنایبؿاھتہکاساتکبوکرضحتاسنےکفاےطسرضحتاوبرکبریضاہللہنعےناھکلاھتافراسرپروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس یک رہم اک شقن اھت افر ہی اس فتق یک ابت ےہ بج رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع وک
دصمؼ (دصہق ینعی زوکة فوصؽ رکےن فاال) انب رک اجیھب وت ہی اتکب اوکن د ھ رک دی یھت اںیمس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ
ذموکراھتہکہیرفضزوکةاکایبؿےہوکسجوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس ےنمکحب یااملسمونںرپالزؾرقاردایےہسپ سجاملسمؿ
ےس (اس اتکب ںیم ذموکر لیصفت ےک اسھت) زوکة بلطیک اجےئ فہ اوکس ادا رکے افر ارگاس ےس زادئ بلط یک اجےئ وت ہن دے
بج افٹن سیچپ ےس مک وہں وت ایکس زوکة رکبایں ںیہ اس رطح رپ ہک رہ اپچن افوٹنں رپ اکی رکبی ےہ افر بج افوٹنں یک دعتاد
سیچپکت چنہپاجےئوت رھپاکیتنباخمض(اکی اسہلافینٹن)ےہہی شحب سیتنیپافوٹنںکتےلچاگارگاےکساپستنباخمض ہن
وہ وت اےکس دبہل ںیم انب ںوبؿ (دف اسہل افٹن ےہ) افر بج سیتھچ افٹن وپرے وہ اجےئ وت اؿ ںیم اکی تنب ںوبؿ ےہ (دف اسہل
افینٹن) افر ہی شحب پسیل افوٹنں کت ےلچ اگ افر بج یلایسیل افٹن وہ اجںیئ وت اؿ ںیم اکی ( ہ (نیت اسہل افینٹن وج اگن
وہےنےکالقئوہ)فابج وہیگافرہیشحباسھٹ افوٹنںکتےلچ اگافربج افوٹنں یک دعتاداھٹسککتچنہپاجےئوت رھپاؿںیم
ت
تج
مئ
د
ن
ہ
ن
ھ
اکی ذجہع (اچر اسہل افینٹن) فابج وہیگ افر ہی شحب زر افوٹنں کت ےلچ اگ بج افوٹنں یک دعتاد زروہ اجےئ بت ا ن دف
تنب ںوبؿ فابج وہں یگ ونے افٹن کت افر بج اایکونے افٹن وہ اجںیئ وت اؿ ںیم دف ےقح وہں ےگ وج اگن وہےن ےک القئ
وہںاکیوسسیبافٹنکت افربج افٹن اکیوسسیب ےسزایدہوہںوترہاچسیل ںیماکی تنبںوبؿ افررہاچپسںیماکی ( ہ
دانی وہاگ ارگ یسک ےک اپس فہ افٹن ںیہن ےہ وج ذموکر وہ ًالثم یسک ےک اپس اھٹسک افٹن وہں سج رپ اکی ذجہع فابج وہات ےہ رگم
اےکساپسذجہعہنوہہکلب( ہوہوتفیہےلایلاجےئاگافرارگامکل(ذجہعہنوہےنیکوصرتںیم)( ہےکاسھت دفرکبایںای(( ہ

ےک دبہل) سیب درمہ دانی اچےہ وت ےل ایل اجےئ افر سج صخش ےک اپس افوٹنں یک اینت دعتاد وہیئگ سج رپ ( ہ فابج ےہ رگم اےکس
اپس ( ہوموجد ںیہنےہ ہکلب ذجہعےہوتاسےسذجہع ےلایلاجےئاگ افردصہقفوصؽرکےنفاالسیبدرمہ ایدف رکبایںدےرک
ااکساصقن ؿوپرارکدےاگایسرطحارگیسکرپ( ہفابجوہرگم( ہہنوہہکلبتنبںوبؿوہوتفیہےلایلاجےئاگاوبداؤدےتہکںیہہک
اہیںےساسدحثیوکاےنپخیشومٰیسےسصحاشنمءطبض یہنرکاکسینعیہیہکارگاصبح امؽتنبںوبؿےکاسھتاسھت( ہ ےک
اصقنؿیکالتیفےکوط ررپدفرکبایںایسیبدرمہدےدے(وتفہیھبےلےل)افرارگیسکےکاپسافوٹنںیکاینتدعتادوہسجرپ
اکیتنبںوبؿفابجوہیتےہرگماےکساپسرصػ( ہیہےہوتفیہےلایلاجےئاگاوبداؤدےتہکںیہہکاہیںکتںیماسدحثی
وکایھچرطحطبضہن رکاکسافر دصہقےنیل فاالاصبح امؽوک سیبدرمہایدف رکبایںولاٹےئ اگافرسجےکاپسافوٹنںیک دعتاداینت
وہیئگہکاسرپتنبںوبؿفابجوہیتےہرگماسےکاپسرصػتنباخمضےہوتتنباخمضیہاسےسفوصؽرکیلاجےئیگافر
اےکس اسھت دف رکبایں یھب ےل یل اجںیئ یگ ای سیب درمہ افر سج رپ تنب اخمض فابج ےہ افر اےکس اپس رصػ انب ںوبؿ یہ ےہ وت
اسےسفیہےلایلاجےئاگافرشمدیوکیئزیچںیہندیاجےئیگ افرسجےکاپسرصػاچرافٹنوہںاسرپوکیئزوکةںیہن ےہ
رگم وج ااکس امکل اینپ وخیش ےسدانی اچےہ(رکبویں اکاصنب) افرارثکابرہرچےنفایلرکبایں بج اچسیلوہں وتاؿ ںیماکیرکبی
فابجےہاکیوسسیبکتافراسےسزایدہںیمدفرکبایںںیہدفوسکتافراسےسزایدہںیمنیترکبایںںیہنیتوسکتافراس
ےسزایدہوہںوتاکی رکبی ےہرہڑکنیسہںیم افرزوکة ںیموبڑیھافربیعداررکبی ںیہنیلاجےئیگافرہنرکباایل اجےئاگاالہی
ہک لصحمرکبا یہانیلاچےہافر ہنعمجایک اجےئ رفتمؼ امؽافر ہناگلاگلایک اجےئرتشمک امؽزوکةےکوخػےس افروج اصنبدف
آدویمںںیمرتشمکوہوتفہربارباکہصحاگلرکاکیدفرسےرپروجعرکںیلارگاجونراچسیلےسمکوہںوتاؿںیمھچکںیہنےہاال
ہیہکامکلاچےہافراچدنیںیماچوسیلاںہصحفابجےہارگاکیوسونےدرمہوہںوتاؿںیمھچکںیہنےہاالہیہکامکلاچےہوت
ددیے
رافی  :ومیسنبالیعمس،رضحتامحدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنامثہمنبدبعاہللنباسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1554

راوی ً :بساہلل بً محنسً ،باز بً ًواو ،سٔياٌ بً حشین ،ساله ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َشی ِ ٔن ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ ا ِل ٌَ َّواو ٔ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

َّ
َرقى َ ُط بٔ َش ِي ٔٔطٔ ٓ ٌََنٔ َل بٔطٔ
اب الؼَّ َس َٗ ٔة َٓل َِه یُ ِ ٔ
َٗا َل ََ ٛت َب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ٔ ٛت َ
ِخ ِج ُط إلٔ َی ًُ َّنالٔطٔ َحًی ُٗب ٔ َف ٓ َ َ
ْش َة
ََبُو بَ ِرکٕ َحًَّی ُٗب ٔ َف ث ُ َّه ًَنٔ َل بٔطٔ ًُ َنزُ َحًَّی ُٗب ٔ َف َٓک َ َ
اٌ ٓ ٔيطٔ فٔی َخ ِن ٕص ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل َطا ْة َوفٔی ًَ ِْشٕ َطا َتا ٌٔ َوفٔی َخ ِن َص ًَ ِ َ
ٔيضا ابِ َي ُة
ْٔش َ
ْٔش َ
یً ََ ِربَ ٍُ ٔط َياظ ٕ َوفٔی َخ ِن ٕص َوً ِ ٔ
ثَ ََل ُث ٔط َياظ ٕ َوفٔی ً ِ ٔ
یً ابِ َي ُة َم َداقٕ إلٔ َی َخ ِن ٕص َوثَ ََلث ٔی َن َٓإ ٔ ٌِ َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓٔ َ
ٔيضا َج َذ ًَ ْة إلٔ َی َخ ِن ٕص َو َس ِبٌٔی َن
ٔيضا ح َّٔ٘ ْة إلٔ َی ٔس ِّتی َن َٓإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓٔ َ
َلبُو ٌٕ إلٔ َی َخ ِن ٕص َوََ ِر َبٌٔی َن َٓإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓٔ َ
ل
ْٔش َ
ٔيضا ح َّٔ٘ َتا ٌٔ إلٔ َی ً ِ ٔ
یً َو ٔمائ َ ٕة َٓإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت ِاْلٔب ٔ ُ
ٔيضا ابِ َي َتا َلبُو ٌٕ إلٔ َی أ ِشٌٔی َن َٓإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓٔ َ
َٓإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓٔ َ
یً َو ٔمائ َ ٕة َٓإ ٔ ٌِ
ْش َ
ک َٓف ٔی کُلِّ َخ ِن ٔشی َن ح َّٔ٘ ْة َوفٔی کُلِّ ََ ِربٌَٔی َن ابِ َي ُة َلبُو ٌٕ َوفٔی ا ِل َِ َي ٔه فٔی کُلِّ ََ ِر َبٌٔی َن َطا ّة َطا ْة إلٔ َی ً ٔ ِ ٔ
ََ ِٛث َ َر ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ٔيضا ثَ ََل ُث ٔط َياظ ٕإلٔ َی ث َ ََل ٔث ٔمائ َ ٕة َٓإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت ا ِل َِ َي ُه
َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓظَ ا َتا ٌٔ إلٔ َی ٔمائ َ َتی ِ ٔن َٓإ ٔ ٌِ َزا َز ِت َواح َٔس ّة ًَل َی ا ِلنٔائ َ َتی ِ ٔن َٓٔ َ
ُف ُ ٚبَی ِ َن ُم ِح َتنٔ ٍٕ َو ََل یُ ِح َن ٍُ بَی ِ َن
ک َٓف ٔی کُلِّ ٔمائ َ ٔة َطاة ٕ َطا ْة َول َِي َص ٓ َٔيضا َط ِي ْئ َحًَّی َت ِبلُ َّ ا ِلنٔائ َ َة َو ََل ي َ َّ
ََ ِٛث َ َر ٔم ًِ ذَل ٔ َ
اٌ ٔم ًِ َخل ٔ َيلی ِ ٔن َٓإٔى َّ ُض َنا یَت َ َرا َج ٌَا ٌٔ بَ ِي َي ُض َنا ب ٔ َّ
َات
الشؤیَّ ٔة َو ََل یُ ِؤ َخ ُذ فٔی الؼَّ َس َٗةٔ َصز ٔ َم ْة َو ََل ذ ُ
ُم َت َ ِّف َٕ ٚم َدا َٓ َة الؼَّ َس َٗةٔ َو َما ک َ َ
ًَ ِيبٕ َٗا َل و َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی إٔذَا َجا َئ ا ِل ُن َؼ ِّس ُُِّ ٗ ٚشن ِت َّ
َش ّارا َوثُلُ ّثا خ َٔي ّارا َوثُلُ ّثا َو َس ّلا َٓأ َ َخ َذ
الظا ُئ ََث ِ ََلثّا ثُلُ ّثا ٔ َ
َ
رق
ا ِل ُن َؼ ِّس ُٔ ٚم ًِ ا ِل َو َس ٔم َول َِه یَ ِذ ُ ِ
َک الزُّصِز ٔ ُّی ا ِل َب َ َ
دبع اہلل نب دمحم ،ابعد نب وعاؾ ،ایفسؿ نب نیسح ،اس م ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناتکبادصلہقوھکلایئنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساوکساےنپاعنیلمکتیھبےنجیھبہناپےئےھتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکفافتوہیئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساتکبوکاینپولتارےساگلراھکاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافت
ےکدعبرضحتاوبرکبریضاہللہنعاینپفافتکت اسرپلمعایکاےکسدعبرضحترمعریضاہللہنعےناینپفافتکتاسرپلمع
ایکاساتکبںیماھکلوہااھتہکاپچنافوٹنںںیماکیرکبیےہافردسںیمدفرکبایںںیہدنپرہںیمنیترکبایںسیبںیماچررکبایں
ںیہ افر سیچپ ےس ےل رک سیتنیپ کت اکی تنب اخمض ےہ رھپ سیتنیپ ےس اکی یھب زایدہ وہ وت اکی تنب ںوبؿ ےہ پسیل کت رھپ
تج
تج
ن
ھ
ن
ھ
پسیلےساکییھبزایدہوہوتاکی( ہےہاسھٹکترھپاسھٹےساکییھبزایدہوہوتاکیذجہعےہ رزکترھپ زرےساکی
یھب زایدہ وہ وت وت دف ےقح وہں ےگ اکی وس سیب کت رھپ بج افٹن اکی وس سیب ےس زایدہ وہ اجںیئ وت رہ اچپس ںیم اکی ( ہ وہاگ رہ
اچسیلںیم اکیتنب ںوبؿ افررکبویں ںیمرہاچسیلرکبویں ںیماکی رکبیےہ اکیوس سیبکتارگاکیوس سیبےس اکیرکبی
یھبزایدہوہیگوتدفرکبایں وہںیگدفوسکترھپبجدفوس ےسافرپاکیرکبییھبزادئ وہاجےئیگوتاںیمسنیترکبایںںیہ نیت
وسکترھپبجنیتوسےسزایدہوہںوترہڑکنیسہرپاکیرکبیدانیفابجوہیگافروجدددڑکنیسہےسمکوہاگاںیمسوکیئزٰوکةںیہن
وہیگ(زیناساتکبںیمہییھباھتہک)اگلاگلہنایک اجےئرتشمک امؽوکافرہنااھٹکایکاجےئاگلاگل امؽوکزوکةےکوخػےس

(ینعیزوکةےسےنچبےکےیلرتشمکامؽوکاگلاگلافردجادجاامؽوکرتشمکہنداھکایاجےئہکلبوجفاہعقےہاےکساطمقبزوکةادا
یکاجےئیگ)افروجامؽدفآدویمںںیمرتشمکوہفہاکیدفرسےےسےلرکاانپہصحرباربرکںیلافرایخؽرےہزوکةںیموبڑاھ
افر بیع دار اجونر ہن ایل اجےئ زرہی ےن اہک ہک بج زوکة فوصؽ رکےن فاال آےئ وت رکبویں ےک نیت ےصح رکںیل اکی ہصح ںیم
رصػایٹھگرکبایںوہںافردفرسےہصحںیمدمعہمسقیکافررسیتےہصحںیمدرایمہندرہجیکسپزوکةفوصؽرکےنفاالدرایمہن
درہجیکرکبویںںیمےسےلےلاگافرزرہیےناتکبادصلہقںیماگےئلیبےکاصنباکذرکںیہنایک
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ابعدنبوعاؾ،ایفسؿنبنیسح،اس م،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1555

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً یزیس سٔياٌ بً حشین ،حرضت سٔياٌ بً حؼین

یس ا ِل َوا ٔس ٔل ُّی ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ُح َشی ِ ٕن بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل َٓإ ٔ ٌِ ل َِه
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
َک َ َلَک َو الزُّصِز ٔ ِّی
َت ًِ ُٜابِ َي ُة َم َداقٕ َٓابِ ًُ َلبُو ٌٕ َول َِه یَ ِذ ُ ِ
امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبسیدیایفسؿنبنیسح،رضحتایفسؿنب،نیصےساسہقبدنسفوہفمؾےکاسھترفاتیذموکرےہرگماس
ںیمہیہلمجاکااضہفےہہکارگتنباخمصہنوہوتتنبںوبؿےلےلنکیلاسرفاتیںیمزرہیفاالالکؾذموکرںیہنےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبسیدیایفسؿنبنیسح،رضحتایفسؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1556

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابً مبارک ،یوىص بً یزیس ،ابً طہاب ،حرضت ابً طہاب رضی اہلل ًيہ

اب َٗا َل َص ٔذظ ٔنُ ِش َد ُة َ ٔ ٛتا ٔب َر ُسو ٔل اہللٔ
یس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َیز ٔ َ
اب َٗا َل ابِ ًُ ٔط َض ٕ َ
يضا َسال ٔ ُه بِ ًُ ًَ ِب ٔس
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّال ٔذی َٛت ََب ُط فٔی الؼَّ َس َٗ ٔة َوه ٔ َی ً ٔ ِي َس آ ُل ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
رقََى ٔ َ
اب َ ِ َ
اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ٓ ََو ًَ ِيت َُضا ًَل َی َو ِجض ٔ َضا َوه ٔ َی َّالًٔی اى ِ َت َش َذ ًُ َنزُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ٔم ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َو َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس

یً
َک ا ِل َحس َ
ٔيضا ث َ ََل ُث بَ َيا ٔ
ْٔش َ
ْٔش َ
ت َلبُو ٌٕ َحًَّی َت ِبلُ َّ أ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
ٔیث َٗا َل َٓإٔذَا کَاى َ ِت إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
یً َو ٔمائ َ ّة َٓٔ َ
اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ٓ ََذ َ َ
ٔيضا ب ٔ ِي َتا َلبُو ٌٕ َوح َّٔ٘ ْة َحًَّی َت ِبلُ َّ أ ِش ٌّا َوثَ ََلث ٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت ََ ِر َبٌٔی َن َو ٔمائ َ ّة
َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت ثَ ََلث ٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓٔ َ

يضا ثَ ََل ُث ح ٔ َ٘ا َٕ ٚحًَّی َت ِبلُ َّ
ٔيضا ح َّٔ٘ َتا ٌٔ َوب ٔ ِي ُت َلبُو ٌٕ َحًَّی َت ِبلُ َّ أ ِش ٌّا َوََ ِر َبٌٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت َخ ِن ٔشی َن َو ٔمائ َ ّة َٓ ٔٔ َ
َٓٔ َ
ٔيضا ََ ِربَ ٍُ بَ َيا ٔ
ت َلبُو ٌٕ َحًَّی َت ِبلُ َّ أ ِش ٌّا َو ٔس ِّتی َن َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت
أ ِش ٌّا َو َخ ِن ٔشی َن َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت ٔس ِّتی َن َو ٔمائ َ ّة َٓٔ َ
ٔيضا ث َ ََل ُث بَ َيا ٔ
ٔيضا
ت َلبُو ٌٕ َوح َّٔ٘ ْة َحًَّی َت ِبلُ َّ أ ِش ٌّا َو َس ِبٌٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت ثَ َناىٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓٔ َ
َس ِبٌٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓٔ َ
ٔيضا ثَ ََل ُث ح ٔ َ٘ا َٕ ٚوب ٔ ِي ُت َلبُو ٌٕ َحًَّی
ح َّٔ٘ َتا ٌٔ َوابِ َي َتا َلبُو ٌٕ َحًَّی َت ِبلُ َّ أ ِش ٌّا َوثَ َناىٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت أ ِشٌٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓٔ َ
ت َلبُو ٌٕ ََ ُّی ِّ
ٔيضا ََ ِربَ ٍُ ح ٔ َ٘ا ِٕ ََ ٚو َخ ِن ُص بَ َيا ٔ
الش َّيی ِ ٔن ُو ٔج َس ِت َُخ َٔذ ِت
َت ِبلُ َّ أ ِش ٌّا َوأ ِشٌٔی َن َو ٔمائ َ ّة َٓإٔذَا کَاى َ ِت ٔمائ َ َتی ِ ٔن َٓٔ َ
َات ًَ َوا ٕر ٔم ًِ ا ِل َِ َي ٔه َو ََل
اٌ بِ ًٔ حُ َشی ِ ٕن َوٓ ٔيطٔ َو ََل یُ ِؤ َخ ُذ فٔی الؼَّ َس َٗ ٔة َصز ٔ َم ْة َو ََل ذ ُ
َک ى َ ِح َو َحسٔیثٔ ُسٔ َِي َ
َوفٔی َسائ َٔن ٔة ا ِل َِ َي ٔه ٓ ََذ َ َ
َت ِي ُص ا ِل َِ َي ٔه إ ٔ ََّل ََ ٌِ َيظَ ا َئ ا ِل ُن َؼ ِّس ُٚ
دمحمنبالعء،انبابمرک،ویسننبسیدی،انباہشب،رضحتانباہشبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکہیاساتکبیکلقن ےہ
وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زوکة ےک ابرے ںیم وھکلایئ یھت افر فہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےک افالد ےک
اپسوموجدیھتانباہشبےتہکںیہہکےھجماساتکبوکاس منبدبعاہللےنزپاھایافراسرطحںیمےناسوکایدرکایلافراسہخسن
وکرمعنبدبعازعلسیےندبعاہللنبرمعافراس منبدبعاہللرمعےکاپسلقنرکفاایاھتسپرافیےناسہقبدحثییکامدنندحثیذرک
یکافراہکہک بجافٹن اکی وساسیکوہاجںیئبج اکی وسسیتوہں وتدفتنبںوبؿ افراکی( ہوہاگ اکی وسااتنسیلکت بج
اکیوساچسیلوہاجںیئوتدفےقحافراکیتنبںوبؿدینیوہیگاکیوسااچنسکتبجاکیوساچپسوہںوتنیتےقحدانیوہںےگ
اکی وساھٹسن کتافربج اکی وساسھٹ وہاجںیئوتاچر تنبںوبؿدینیوہںیگ اکی وسا رتہکت بجاکیوس رتس وہںوت نیت تنب
ںوبؿ افر اکی ( ہ وہاگ اکی وس اانیس کت بج اکی وس ایس وہں وت دف ےقح افر دف تنب ںوبؿ دینی وہیگ اکی وس اننفے کت افر بج
وپرےدفوسوہاجںیئوتاچرےقحایاپچنتنبںوبؿوج یھبوموجدوہںاؿںیمےسےلےلافراؿرکبویںاکاصنبوجلگنجںیمرچایئ
اجیتںیہاسرطحذرکایکسجرطحاسہقبدحثیینعیایفسؿنبنیسحیکدحثیںیمذموکرےہرگماسدحثیںیمہیااضہفےہہک
زوکةںیموبڑیھافربیعداررکبیہنیلاجےئافرہنیہرکباایلاجےئرگمہیہکزوکةدےنیفاالاینپوخیشےسدانیاچےہ
رافی  :دمحمنبالعء،انبابمرک،ویسننبسیدی،انباہشب،رضحتانباہشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة

رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1557

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،حرضت مالک رضی اہلل ًيہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ

ُف ُ ٚبَی ِ َن
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ََل یُ ِح َن ٍُ بَی ِ َن ُم َت َ ِّف َٕ ٚو ََل ي َ َّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َٗا َل َٗا َل َمال ٔ ْک َو َٗ ِو ُل ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
ُف ُ ٚبَی ِ َن
يضا إ ٔ ََّل َطا ْة َو ََل ي َ َّ
وٌ َطا ّة َٓإٔذَا ََهَ َّل ُض ِه ا ِل ُن َؼ ِّس َُ ٚج َن ٌُو َصا ل ٔ َئ ََّل َیَ ُٜ
وٌ لٔکُلِّ َر ُج ٕل ََ ِر َب ٌُ َ
ُم ِح َتنٔ ٍٕ ص َُو ََ ٌِ یََ ُٜ
وٌ ٓ ٔ َ

اٌ لٔکُلِّ َواح ٔ ٕس ٔم ِي ُض َنا ٔمائ َ ُة َطاة ٕ َو َطا ْة ٓ ََيُٜو ٌُ ًَل َِيض ٔ َنا ٓ َٔيضا ث َ ََل ُث ٔط َياظ ٕ َٓإٔذَا ََهَ َّل ُض َنا
ُم ِح َتنٔ ٍٕ ََ ٌَّ ا ِل َدل ٔ َيلی ِ ٔن إٔذَا ک َ َ
ک
ا ِل ُن َؼ ِّس َُّ َ ٚ
َف َٗا َُ َي َن ُض َنا َٓل َِه یًََ ًِ ُٜل َی کُلِّ َواح ٔ ٕس ٔم ِي ُض َنا إ ٔ ََّل َطا ْة ٓ ََض َذا َّال ٔذی َسنٔ ٌِ ُت فٔی ذَل ٔ َ
دبعاہللنبہملسم،رضحت امکلریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکرضحترمعریضاہللہنعےکاسوقؽ(فوجبزوکةےسےنچبےک
ےیل) رفتمؼ امؽ وک ااھٹک ہن ایک اجےئ افر ہن اےھٹک امؽ وک رفتمؼ ایک اجےئ اک ی بل ہی ےہ ہک دف ارفاد وہں س  ںیم ےس رہ اکی یک
اچسیل اچسیلرکبایںوہںسپبجزوکةاوصؽرکےنفاالاؿےکاپسآےئوتفہ(رفتمؼامؽ)اک اٹرکںیلاتہکاؿبسرپرصػ
ذ ِی
اکی یہ رکبی فابج وہ افر اےھٹک امؽ وک رفتمؼ ہن ایک اجےئ اک ی بل ہی ےہ ہک دف رشکی وہں مئن ےس رہ اکی یک اکی وس اکی
رکبایںںیہافراؿدفونںرپرتشمہک وطررپنیترکبایںفابجوہیتںیہنکیلبجزوکةفوصؽرکےنفاالآےئوتفہاینپاینپرکبایں
اگلاگلرکںیلافراسرطحاؿںیمےسرہاکیرپاکیاکیرکبیالزؾآےئیگ،رضحتامکلریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکہی
ےہفہک ریسوجںیمےندنمرہجابالوقؽیکینسےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،رضحتامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1558

راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیر ،ابواسحً ،ٙاػه ،حارث ،اًورً ،لی حرضت زہیر رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ َؿ ِن َز َة َو ًَ ًِ ا ِل َحار ٔٔث اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُز َصی ِ ْر َح َّسثَ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ًِ ًَ ٙ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َٗا َل ُز َصی ِ ْر ََ ِح َشبُ ُط ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََىَّط َٗا َل صَاتُوا ُربِ ٍَ ا ِل ٌُ ُظورٔ ٔم ًِ کُلِّ ََ ِر َبٌٔی َن ز ٔ ِر َص ّنا
اب
ٔيضا َخ ِن َش ُة َز َراص َٔه ٓ ََنا َزا َز ٓ ٌََل َی ح َٔش ٔ
ز ٔ ِر َص ْه َول َِي َص ًَل َِيِ ُٜه َط ِي ْئ َحًَّی َتتٔ َّه ٔمائًَ َ ِی ز ٔ ِر َص ٕه َٓإٔذَا کَاى َ ِت ٔمائًَ َ ِی ز ٔ ِر َص ٕه َٓٔ َ

ک ٓ َٔيضا َط ِي ْئ َو َس َ
اَ ٚػ َس َٗ َة ا ِل َِ َي ٔه ٔم ِث َل
وٌ َٓل َِي َص ًَل َِي َ
ذَل ٔ َ
ک َوفٔی ا ِل َِ َي ٔه فٔی ََ ِر َبٌٔی َن َطا ّة َطا ْة َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َی ًِ ُٜإ ٔ ََّل أ ِش ٍْ َوثَ ََلث ُ َ
َک َػ َس َٗ َت َضا
الزُّصِز ٔ ِّی َٗا َل َوفٔی ا ِل َب َ ٔ
رق فٔی کُلِّ ثَ ََلث ٔی َن َتبٔي ٍْ َوفٔی اْلِ َ ِر َبٌٔی َن ُم ٔش َّي ْة َول َِي َص ًَل َی ا ِل ٌَ َوا ٔم ٔل َط ِي ْئ َوفٔی ِاْلٔب ٔ ٔل ٓ ََذ َ َ

ٔيضا ابِ َي ُة َم َداقٕ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َت ًِ ُٜب ٔ ِي ُت
ْٔش َ
ََک الزُّصِز ٔ ُّی َٗا َل َوفٔی َخ ِن ٕص َوً ِ ٔ
یً َخ ِن َش ْة ٔم ًِ ا ِل َِ َي ٔه َٓإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓٔ َ
ََ ٛنا ذ َ َ

ٔيضا ب ٔ ِي ُت َلبُو ٌٕ إلٔ َی َخ ِن ٕص َوََ ِر َبٌٔی َن َٓإٔذَا َزا َز ِت
ََک إلٔ َی َخ ِن ٕص َوثَ ََلث ٔی َن َٓإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َٓٔ َ
َم َداقٕ َٓابِ ًُ َلبُو ٌٕ ذ َ ْ
َواح َٔس ّة َٓٔ َ َّ
طو َٗ ُة ا ِل َح َن ٔل إلٔ َی ٔس ِّتی َن ث ُ َّه َس َ
أ ٚم ِث َل َحسٔیثٔ الزُّصِز ٔ ِّی َٗا َل َٓإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َي ٌِىٔی َواح َٔس ّة
ٔيضا ح ٔ٘ ْة َ ُ
َوأ ِشٌٔی َن َٓٔ َ َّ
ک َٓف ٔی کُلِّ َخ ِن ٔشی َن ح َّٔ٘ ْة َو ََل
ْٔش َ
طو َٗ َتا ا ِل َح َن ٔل إلٔ َی ً ِ ٔ
ل ََ ِٛثَرُ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
یً َو ٔمائ َ ٕة َٓإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت ِاْلٔب ٔ ُ
ٔيضا ح ٔ٘ َتا ٌٔ َ ُ
َات ًَ َوا ٕر َو ََل َت ِي ْص إ ٔ ََّل ََ ٌِ
ُف ُ ٚبَی ِ َن ُم ِح َتنٔ ٍٕ َو ََل یُ ِح َن ٍُ بَی ِ َن ُم ِٔتَر ٔ َٕ ٚخ ِظ َي َة الؼَّ َس َٗ ٔة َو ََل تُ ِؤ َخ ُذ فٔی الؼَّ َس َٗ ٔة َصز ٔ َم ْة َو ََل ذ ُ
ي َ َّ
ار ََ ِو َس َ٘ ِت َّ
َيظَ ا َئ ا ِل ُن َؼ ِّس َُ ٚوفٔی ال َّي َبا ٔ
ْش َوفٔی َحسٔیثٔ
ٕ ا ِل ٌُ ِ ٔ
ت َما َس َ٘ ِتطُ اْلِ َى ِ َض ُ
ْش َو َما َس َقی ا ِل َِ ِز ُب َٓٔٔيطٔ ن ِٔؼ ُ
الش َنا ُئ ا ِل ٌُ ِ ُ
اػ ٕه إٔذَا ل َِه یَ ًِ ُٜفٔی ِاْلٔب ٔ ٔل ابِ َي ُة َم َداقٕ َو ََل
اػ ٕه َوا ِل َحار ٔٔث الؼَّ َس َٗ ُة فٔی کُلِّ ًَاو ٕ َٗا َل ُزصَی ِ ْر ََ ِح َشبُ ُط َٗا َل َم َّز ّة َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ ٔ
ًَ ٔ

ْشةُ َز َراص َٔه ََ ِو َطا َتا ٌٔ
ابِ ًُ َلبُو ٌٕ ٓ ٌََ َ َ

دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوبااحسؼ،اعمص،احرث،اوعر،یلعرضحتزریہریضاہللہنعےتہکںیہہکریماایخؽےہہکاوبااحسؼےناینپ
دحثی ںیم ع  یلع ےک دعب ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذرک ایک ےہ (ینعی) آپ ےن رفامای زوکة ںیم اچوسیلاں ہصح اکنول ینعی رہ
اچسیل درمہ ںیم ےس اکی درمہ نکیل بج کت اہمترے اپس دف وس درمہ ہن وہ اجںیئ اوستق کت مت رپ زوکة فابج ںیہن ےہ سپ
بج دف وس درمہ وپرے وہ اجںیئ وت اؿ ںیم ےس اپچن درمہ زوکة اکنؽ دف افر وج درمہ دف وس ےس زادئ وہں اؿ رپ ایس شحب ےس
(اڑاھیئدصیفےکشحبےس)زوکةاکنولافررکبویںںیمرہاچسیلرکبویںرپاکیرکبییکزوکةےہنکیلارگ(اکییھبمکوہینعی)
ااتنسیلوہںوترھپوکیئزوکةںیہنےہرھپاوبااحسؼےنرکبویںیکزوکةوکایسرطحایبؿایکسجرطحزرہیےنایبؿایکافراگےئ
ولیبںںیمرہسیتاگےئولیبںرپاکیاسؽیکاکیاگےئزوکةںیمدینیوہیگافررہاچسیلاگےئولیبںرپدفاسؽیکاکیاگےئدینی
وہیگافرفہ اگےئلیب وج(اپینیکاچنسیئ ای امؽیکدالھیئفریغہاک)اکؾ رکےتوہں اؿ رپوکیئزوکةںیہن ےہ افر افوٹنںیکزوکة وکاوب
ااحسؼ ےن ایس رطحایبؿ ایک سجرطح زرہی ےنایبؿ ایک ےہ ینعی سیچپ افوٹنں رپ اپچن رکبایںدینیالزؾ وہیگن افر ارگ سیچپ ےس
اکییھبزادئوہاگوترھپاکیتنباخمض(اکیاسہلافینٹن)وہیگافرارگتنباخمضہنوہوترھپاکیانبںوبؿ(دفاسہلافٹن)ےہ
سیتنیپ کت بج سیتنیپ ےس اکی یھب زادئ وہ وت اؿ ںیم اکی تنب ںوبؿ ےہ پسیلکت بج پسیل ےس یھب زایدہ وہں وت اؿ
ںیم اکی ( ہ ےہ وج یتفج ےک القئ وہاسھٹکت رھپ اوب ااحسؼ ےنایبؿ ایسرطح ایک سجرطح زرہییک دحثی ںیم ےہ اہیںکت
ہکارگونےےساکییھبزایدہوہینعیاایکونےوہاجںیئوتاؿںیمیتفجےکالقئدفےقحںیہاکیوسسیبکت بجاسےسزایدہ

وہںوترہاچپسرپاکی( ہدانیوہاگ(افرآپےنرفامای)زوکةفابجوہےنےکڈرےسہنوتعمتجمامؽوکاگلاگلایکاجےئافرہناگل
اگلامؽوکعمتجمایکاجےئافرزوکةںیمہنوبڑاھاجونرایلاجےئ افرہنبیعافرصقنفاالافرہنرناجونررگمہیہکزوکةفوصؽرکےنفاال
اینپ وخیش افر رمیض ےس انیل اچےہ افر زنیم یک دیپافار ںیم س  ںیم آب اپیش ابرش ےس وہیت وہ ای رہنفں ےس یک اجیت وہ زوکة ںیم
دوساںہصحالزؾوہاگافرس زونیمںںیمرٹہفریغہےساپینچنیھکرکآباپیشیکاجےئ ایکسدیپافارںیموسیباںہصحزوکةںیم
فوصؽایکاجےئاگ،اعمصافراحرثیکدحثیںیمےہہکرہاسؽ،زریہےناہکںیماتھجمسوہںہکاوبااحسؼےناہکاکیرمہبت(ینعی
رہ اسؽ اکی رمہبت زوکة یل اجےئ یگ) افر اعمص یک رفاتی رکدہ دحثی ںیم ہی یھب ےہ ہک ارگ افوٹنں ںیم تنب اخمض ہن وہ افر ہن یہ
انبںوبؿوہوترھپزوکةںیمدسدرمہایدفرکبایںفابجوہیگن
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوباقحس،اعمص،احرث،اوعر،یلعرضحتزریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1559

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،جزیز بً حازو ،ابواسح ،ٙحرضت ًلی رضی اہلل ًيہ سے

اػ ٔه بِ ًٔ َؿ ِن َز َة
آخ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ًِ ًَ ٙ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی ََ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ َو َس َِّم َ َ
ک
َوا ِل َحار ٔٔث اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َب ٌِ ٔف ََ َّو ٔل َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َٓإٔذَا کَاى َ ِت َل َ
ک َط ِي ْئ َي ٌِىٔی فٔی َّ
وٌ
وٌ ل َ
ٔيضا َخ ِن َش ُة َز َراص َٔه َول َِي َص ًَل َِي َ
ْٔش َ
الذ َص ٔب َحً َّی یََ ُٜ
ٔمائ َ َتا ز ٔ ِر َص ٕه َو َحا َل ًَل َِي َضا ا ِل َح ِو ُل َٓٔ َ
َک ً ِ ُ
ک َٗا َل ٓ َََل ََ ِزرٔی
اب ذَل ٔ َ
ٕ زٔی َيارٕ ٓ ََنا َزا َز َٓب ٔ ٔح َش ٔ
اٌ ل َ
ْٔش َ
زٔی َي ّارا َٓإٔذَا ک َ َ
ٔيضا ن ِٔؼ ُ
وٌ زٔی َي ّارا َو َحا َل ًَل َِي َضا ا ِل َح ِو ُل َٓٔ َ
َک ً ِ ُ
ک ََ ِو َرٓ ٌََطُ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َول َِي َص فٔی َما ٕل َزک َا ْة َحًَّی َی ُحو َل ًَل َِيطٔ ا ِل َح ِو ُل إ ٔ ََّل ََ ٌَّ
اب ذَل ٔ َ
ََ ًَل ٔ ٌّی َي ُ٘و ُل َٓب ٔ ٔح َش ٔ
َجزٔی ّزا َٗا َل ابِ ًُ َوصِبٕ یَزٔی ُس فٔی ا ِل َحسٔیثٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص فٔی َما ٕل َزکَا ْة َحًَّی یَ ُحو َل ًَل َِيطٔ ا ِل َح ِو ُل
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رجری نب احزؾ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایبجریتےاپسدفوسدرمہوہںافراؿرپاکیاسؽذگراجےئوتاؿںیماپچندرمہزوکةفابجوہیگافررفامایوسےنںیم
ھجترپوکیئزوکةںیہنےہبجکتہکریتےاپسسیبدانیرہنوہاجںیئبجسیبدانیروہاجںیئافراؿرپاکیاسؽذگراجےئوتاؿ
ںیمآداھ دانیردانیوہاگ رھپ ےنتجزایدہوہں اؿ رپاس شحبےس(اچوسیلاںہصح)دانی وہاگاوبااحسؼ ےناہک ہکےھجم ایدںیہنہک رھپ
ایسشحبےسدانیوہاگ رضحتیلعریضاہللہنعاکوقؽےہایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکافریسکامؽںیمزوکةںیہنےہبج

کت ہک اس رپ اکی اسؽ ہن ذگر اجےئ انب فبہ ےتہک ںیہ ہک رجری ےن دحثی ںیم ع  ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااضہف رکےت
وہےئاہکےہہکیسکامؽںیمزوکةںیہنےہبجکتہکاسرپاکیاسؽہنذگراجےئ
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رجرینباحزؾ،اوباقحس،رضحتیلعریضاہللہنعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1560

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،ابوًواىہ ،ابواسحً ٙاػه بً ؿنزہً ،لی حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ َؿ ِن َز َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ًَل َِيطٔ َّ
الش ََلو َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ًِ ًَ ٙ

يََ ٓ ٙضاتُوا َػ َس َٗ َة ال ِّز َٗةٔ ٔم ًِ کُلِّ ََ ِر َبٌٔی َن ز ٔ ِر َص ّنا ز ٔ ِر َص ّنا َول َِي َص فٔی
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس ًَٔ َِو ُت ًَ ًِ ا ِل َد ِي ٔل َوال َّزٗ ٔ ٔ
ٔيضا َخ ِن َش ُة َز َراص َٔه َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ََبٔی
أ ِشٌٔی َن َو ٔمائ َ ٕة َط ِي ْئ َٓإٔذَا بَ َل َِ ِت ٔمائ َ َتی ِ ٔن َٓٔ َ
اٌ ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ
إ ٔ ِس َح ََ َٛ ٙنا َٗا َل ََبُو ًَ َواى َ َة َو َر َوا ُظ َط ِي َبا ٌُ ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ كَ ِض َن َ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َلطُ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوی َحس َ
ٔیث ال ُّئ َِيل ٔ ِّی ُط ٌِ َب ُة َو ُسٔ َِيا ٌُ َوَُیِرُص َُنا ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ًَِ ًَ ٙ

اػ ٕه ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ل َِه َی ِز َٓ ٌُو ُظ ََ ِو َٗ ُٔو ُظ ًَل َی ًَل ٔ ٕٓی
ًَ ٔ

رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،اوبااحسؼاعمصنبرمضہ،یلعرضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایںیمےنوھگڑفںافرولڈنیفالغؾیکزوکةاعمػرکدیسپاچدنییکزوکةدفرہاچسیلدرمہرپاکیدرمہنکیلایخؽرےہاکی
وس ونے درمہ ںیم زوکة ںیہن ےہ بج دف وس درمہ وپرے وہں ےگ بت زوکة فابج وہیگ افر زوکة ںیم اپچن درمہ دےنی وہں ےگ
اوبداؤدےتہکںیہ ہکاوبوعاہنیکرطحاشمعےنیھباوبااحسؼےسہیرفاتیلقنیکےہافرایسرطح نابؿاوباعمفہیافراربامیہنب
نامہؿےنوباہطساوبااحسؼ دنسباحرثربفاتییلعریض اہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہل فملسےسرفاتیایکےہ افر ہبعشافرایفسؿ
نف
فریغہ ےن وباہطس اوب ااحسؼ دنسب اعمص رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس بلی یک دحثی (وج آےگ آریہ ےہ) لقن یک ےہ اؿ رضحات
ےندحثیوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرموفاعلقنںیہنایکہکلبرضحتیلعریضاہللہنعرپوموقػایکےہ
رافی  :رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،اوباقحساعمصنبرمضہ،یلعرضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة

رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1561

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز بہز بً حٜيه ،محنس بً ًَلء ،ابواسامہ ،حرضت بہز بً حٜيه بشيس والس اہيے زازا
(مٌاویہ ابً جسہ)

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ََ ِخب َ َرىَا بَ ِضز ُبِ ًُ َحٕٔ ٜيه ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ َوََ ِخب َ َرىَا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ بَ ِضز ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ُف ُٚ
بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل فٔی کُلِّ َسائ َٔن ٔة إٔب ٔ ٕل فٔی ََ ِر َبٌٔی َن ب ٔ ِي ُت َلبُو ٌٕ َو ََل ي َ َّ
َّط َمالٔطٔ
إٔب ٔ ْل ًَ ًِ ح َٔشاب ٔ َضا َم ًِ ََ ًِ َلا َصا ُم ِؤ َتحٔ ّزا َٗا َل ابِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ ُم ِؤ َتحٔ ّزا ب ٔ َضا َٓ َلطُ ََ ِجزُصَا َو َم ًِ َم َي ٌَ َضا َٓإٔىَّا آخ ُٔذوصَا َو َط ِ َ
ًَزِ َم ّة ٔم ًِ ًَزَ َما ٔ
ت َربِّ َيا ًَزَّ َو َج َّل ل َِي َص ْلٔ ٔل ُم َح َّن ٕس ٔم ِي َضا َط ِي ْئ

ومیس نب اامسلیع ،امحد رہب نب میکح ،دمحم نب العء ،اوبااسہم ،رضحت زہب نب میکح دنسب فادل اےنہ دادا (اعمفہی انب دجہ) ےس رفاتی
رکےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجلگنجےسرچےنفاےلاچسیلافٹنوہںوتاکیتنبںوبؿدینیوہیگافر
(زوکةےسےنچبیکرغضےس)افٹناےنپاقمؾےسدجاہنےئکاجںیئوجصخشارجاپےنےکےیلزوکةادارکےاگاوکسااکسارجےلماگ
افروجصخشزوکةوکرفےکاگ مہاسےسزوکةفوصؽرکںی ےگافروطبرزساااکسآداھ امؽےلںیلےگافرآؽدمحمیلص اہللہیلعفآہل
فملساکاںیمسوکیئہصحںیہنےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدرہبنبمیکح،دمحمنبالعء،اوبااسہم،رضحتزہبنبمیکحدنسبفادلاےنہدادا(اعمفہیانبدجہ)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1562

راوی  :نٔيلی ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابووائل ،مٌاذ حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٔ ٕل ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٕ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َّنا َو َّج َض ُط إلٔ َی
يٌ ّة َو ٔم ًِ کُلِّ ََ ِر َبٌٔی َن ُم ٔش َّي ّة َو ٔم ًِ کُلِّ َحال ٔ ٕه َي ٌِىٔی ُم ِح َتل ٔ ّنا
ا ِل َي َن ًٔ ََ َم َز ُظ ََ ٌِ یَأ ِ ُخ َذ ٔم ًِ ا ِل َب َ ٔ
رق ٔم ًِ کُلِّ ث َ ََلث ٔی َن َتبٔي ٌّا ََ ِو َتب ٔ َ
اب َتُٜو ٌُ بٔا ِل َي َن ًٔ
زٔی َي ّارا ََ ِو ًَ ِس َل ُط ٔم ًِ ا ِل َن ٌَ ٔ ٔ
اَف ث َٔي ْ

نف
بلی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوبفالئ ،اعمذ رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن
(زوکةیکفوصؽاییبےکےیلنمییکرطػاجیھبوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہسیتاگےئلیبںیمےساکیاسؽیکرمعاکلیب

ای اکی اسؽ یک رمعفایل اگےئ ےنیل اک مکح رفامای افر رہ اچسیل اگےئ ولیبں رپ دف اسؽ یک اگےئ ےنیل اک مکح رفامای افر (زجہی ےک وطر رپ ریغ
ملسمےس)رہابغلرمدےساکیدانیرےنیلاکایاےکسدبہلںیماعمرفینعینمیےکےنبوہےئڑپکےےنیلاکمکحرفامای
نف
رافی  :بلی،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،اعمذرضحتاعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1563

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابً مثىی ،ابومٌاویہ ،اًنع( ،ایک زوْسی سيس ٛے ساتُ بَی) حرضت مٌاذرضی اہلل ًيہ

َّ
رسو ٕٚ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َوال ُّئ َِيل ٔ ُّی َوابِ ًُ ا ِل ُن َثىی َٗالُوا َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َم ِ ُ

ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َلطُ

امثعؿنبایبہبیش،انبینثم،اوباعمفہی،اشمع(،اکیدفرسیدنسےکاسھتیھب)رضحتاعمذریضاہللہنعےسیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملساکرفامؿایسرطحذموکرےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبینثم،اوباعمفہی،اشمع(،اکیدفرسیدنسےکاسھتیھب)رضحتاعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1564

راوی  :ہاروٌ بً زیس بً ابی زرٗا ء ،سٔياٌ ،اًنع ،حرضت مٌاذ رضی اہلل ًيہ

رسو ُٕ ًِ ًَ ٚم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ
ارو ٌُ بِ ًُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََبٔی الزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ئ َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اٌ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ َم ِ ُ
َّ
َّ
ََک َي ٌِىٔی
َک ٔم ِث َل ُط ل َِه َی ِذ ُ ِ
َک ث َٔيا ّبا َتُٜو ٌُ بٔا ِل َي َن ًٔ َو ََل ذ َ َ
َج َب ٕل َٗا َل َب ٌَ َثطُ ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إلٔ َی ا ِل َي َن ًٔ ٓ ََذ َ َ

ُم ِح َتل ٔ ّنا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ َجز ٔ ْیز َو َي ٌِل َی َو َم ٌِ َن ْز َو ُط ٌِ َب ُة َوََبُو ًَ َواى َ َة َویَ ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ
رسو َٕٗ ٚا َل َٗا َل َي ٌِل َی َو َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٕ ٔم ِث َل ُط
َم ِ ُ

اہرفؿ نب زدی نب ایب زراق ء ،ایفسؿ ،اشمع ،رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن
(زوکةیکفوصؽاییبےکےیل)نمییکرطػاجیھباےکسدعبرافیےنابیقرفاتیصحاسقبذرکیکنکیلاںیمسہنوت(دانیرےکدبہل

ںیم) ینمی ڑپکے ےنیل اک ذرک ےہ افر ہن یہ اںیمس ابغل رمد اک ذرک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک رجری ،یلعی ،رمعم ،ہبعش،
اوبوعاہن ،افر ییحی نب دیعس ےن ربفاتی اشمع ،رطبقی اوبفالئ رضحت رسمفؼ ےس رفاتی ایک ےہ یلعی افر رمعم ےن رضحت اعمذوک
یھبذرکایکےہ
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبزراقء،ایفسؿ،اشمع،رضحتاعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1565

راوی  :مشسز ،ابوًواىہ ،ہَلل بً خباب ،ميرسہ ،ابوػالح ،سویس بً ُٔلہ حرضت سویس بً ُٔلہ رضی اہلل ًيہ

ْس ُت ََ ِو َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َخب ٕ
رس َة ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ُس َویِسٔ بِ ًٔ َُ َٔ َل َة َٗا َل ٔ ِ
َّاب ًَ ًِ َم ِي َ َ
ََ ِخب َ َرنٔی َم ًِ َس َار َم ٍَ ُم َؼ ِّس ٔ ٚال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓإٔذَا فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ََل َتأ ِ ُخ َذ ٔم ًِ

اٌ إٔى َّ َنا َیأتِ ٔی ا ِلنٔ َيا ُظ ح ٔی َن َتز ٔ ُز ا ِل َِ َي ُه ٓ ََي ُ٘و ُل ََ ُّزوا َػ َس َٗا ٔ
ت
َرا ٔؿ ٍٔ َلب َ ٕن َو ََل َت ِح َن ٍَ بَی ِ َن ُم ِٔتَر ٔ َٕ ٚو ََل ُا َ ِّف َ ٚبَی ِ َن ُم ِح َتنٔ ٍٕ َوک َ َ
ٔين ُة َّ
الش َياو ٔ َٗا َل َٓأبََی ََ ٌِ
ََ ِم َوالِٔ ُٜه َٗا َل ٓ ٌََ َن َس َر ُج ْل ٔم ِي ُض ِه إلٔ َی ىَا َٗ ٕة َِ ٛو َما َئ َٗا َل ُٗل ُِت یَا ََبَا َػال ٔ ٕح َما ا ِل َِ ٜو َما ُئ َٗا َل ًَو َ
ِ
َ
خی ُزوى َ َضا َٓأبََی ََ ٌِ َي ِ٘ َبل ََضا ث ُ َّه َخ َل َه َل ُط
َي ِ٘ َبل ََضا َٗا َل إنِّٔی َُح ُّٔب ََ ٌِ َتأ ُخ َذ َخی ِ َر إٔبٔلٔی َٗا َل َٓأبَی ََ ٌِ َي ِ٘ َبل ََضا َٗا َل َٓ َد َل َه َل ُط َ ُ ِ َ

اٖ ََ ٌِ َیحٔ َس ًَل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل لٔی ًَ َن ِس َت إلٔ َی َر ُج ٕل
خی ُزوى َ َضا َٓ َ٘بٔل ََضا َو َٗا َل إنِّٔی آخ ُٔذصَا َوََ َخ ُ
َُ ِ َ
ُف ُٚ
َّاب ى َ ِح َو ُظ إ ٔ ََّل ََىَّطُ َٗا َل ََل ي َ َّ
َٓ َت َدیَّرِ َت ًَل َِيطٔ إٔب ٔ َل ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ صُظَ ِي ْه ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َخب ٕ
دسمد،اوبوعاہن،الہؽ نبابخب،رسیمہ،اوباصحل،وسدی نب ہلفغرضحتوسدینبہلفغریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکںیموخد ایگ
(ایہیاہکہک)وجصخشوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکدصمؼےکاسھتایگاسےنھجم ےسایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکاتکبںیماھکلوہااھتہکزوکةںیمدفدھفایلرکبی(ایدفدھاتیپہچب)تمانیلافرہنااھٹکرکاندجادجاامؽوکافرہندجارکاناےھٹکامؽ
وک افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اک دصمؼ اوستق آات اھت بج رکبایں اپین رپ اجیتںیھت سپ فہ اتہک اھتہک اےنپ امؽیک زوکة ادا رکف
رافی اتہک ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ وکامء افینٹن دینی اچیہ الہؽ رافی اتہک ےہ ہک ںیم ےن اوباصحل ےس وپاھچ ہک وکامء ایک ےہ؟ اوہنں
ےن اہک ڑبی وکاہؿ فایل افینٹن ،دصمؼ ےن اےکس ےنیل ےس ااکنر ایک اس ےن اہک ہک ریمی وخاشہ ےہ ہک وت ریما رتہب ےس رتہب افٹن ےل
دصمؼےناےکسابفوجدااکنرایکرھپاسصخشےناسےسھچکمکدرہجاکافٹناچنیھکدصمؼےناسےکےنیلےسیھبااکنرایکرھپاس

ےن اس ےس مکدرہج اک افٹن اچنیھک دصمؼ ےن اوکس ےل رک اہکہک ںیم اوکس ےل وت راہ وہں رگمڈرات وہں ںیہک وضحر یلصاہللہیلعفآہل
فملس ھجم رپہصغ ہن وہں افر رفامںیئہک وت ےن نچ رک اکی صخش اکرتہب افٹن ےلایل ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہہک اوکس میشہ ےن الہؽنب
ابخبےسایسرطحرفاتیایکےہرگماسےنالرفیؼںیہناہکےہ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،الہؽنبابخب،رسیمہ،اوباصحل،وسدینبہلفغرضحتوسدینبہلفغریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1566

راوی  :محنس بً ػباح ،بزازَ ،شیکً ،ثناٌ بً ابی زرًہ ،ابوليلی ،سویس بً ُٔلہ حرضت سویس بً ُٔلہ رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ ََبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ ََبٔی ل َِيل َی ا ِل ِٔ ٜيس ِّٔی ًَ ًِ ُس َویِ ٔس بِ ًٔ َُ َٔ َل َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا َ ٔ
یک ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َش ْ
َّ َ
َّ
َ
ُف ُ ٚبَی ِ َن ُم ِح َتنٔ ٍٕ
رقَِ ُت فٔی ًَ ِضسٔظ ٔ ََل یُ ِح َن ٍُ بَی ِ َن ُم ِٔتَر ٔ َٕ ٚو ََل ي َ َّ
َ َتاىَا ُم َؼ ِّس ُ ٚال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓأ َخ ِذ ُت ب ٔ َي ٔسظ ٔ َو َ َ
َک َرا ٔؿ ٍَ َلب َ ٕن
َخ ِظ َي َة الؼَّ َس َٗةٔ َول َِه َی ِذ ُ ِ
دمحمنبابصح،زباز،رشکی،امثعؿنبایبزرہع،اوبیلیل،وسدینبہلفغرضحتوسدینبہلفغریضاہللہنعےسرفاتیےہہکامہرے
اپسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکدصمؼآایںیمےنااکساہھتڑکاافرایکساتکبںیمزپاھہنااھٹکایکاجےئدجادجاامؽافرہندجا
دجاایکاجےئااھٹکامؽزوکةےکوخػےساسرفاتیںیمدفدھفاےلاجونراکذرکںیہنےہ
رافی  :دمحمنبابصح،زباز،رشکی،امثعؿنبایبزرہع،اوبیلیل،وسدینبہلفغرضحتوسدینبہلفغریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1567

راوی  :حشً بً ًلی ،وٛيٍ ،زَکیا بً اسحً ،ٙنزو بً ابی سٔياٌ ،مشله بً َٔيہ حشً حرضت مشله بً َٔيہ يظٌزی

اٌ ا ِل ُح َنه ٔ ِّی ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ََ ٔٔ َي َة
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َز َ ٔ
َکیَّا بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َنک ِّ ِّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََبٔی ُسٔ َِي َ
َ
رعا َٓ ٔة َٗ ِو ٔمطٔ َٓأ َ َم َز ُظ ََ ٌِ
ا ِل َي ِظ ُ ٔ
رک ِّی َٗا َل ا ِل َح َش ًُ َر ِو ْح َي ُ٘و ُل ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ ُط ٌِ َب َة َٗا َل ِ
اس َت ٌِ َن َل ىَآ ٔ ٍُ بِ ًُ ًَ ِل َ٘ َن َة َبٔی ًَل َی ٔ َ
ک َي ٌِىٔی
ي َُؼ ِّس َٗ ُض ِه َٗا َل ٓ ََب ٌَ َثىٔی ََبٔی فٔی كَائ ٔ َٔ ٕة ٔم ِي ُض ِه َٓأ َ َت ِي ُت َط ِيدّا َٛبٔی ّرا ُي َ٘ا ُل َل ُط س ٌِٔزُ بِ ًُ َزي َِش ٕه َٓ ُ٘ل ُِت إ ٔ ٌَّ ََبٔی َب ٌَ َثىٔی إٔل َِي َ

وٌ ُٗل ُِت ى َ ِد َت ُ َّ
ک ََنِّی ُِ ٛي ُت
َضو ََ ا ِل َِ َي ٔه َٗا َل ابِ ًُ ََخٔی َٓإٔنِّی َ ُ َح ِّسث ُ َ
ْٔل ُ َػ ِّس َٗ َ
ک َٗا َل ابِ ًُ ََخٔی َوََ َّی ى َ ِحو ٕ َتأ ِ ُخ ُذ َ
ار َحًی إٔىَّا ىَت ََبی َّ َن ُ ُ
فٔی ٔط ٌِبٕ ٔم ًِ َص ٔذظ ٔ ِّ
اب ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َُ َي ٕه لٔی َٓ َحائَىٔی َر ُج ََل ٌٔ ًَل َی َبٌٔیر ٕ َٓ َ٘ َاَل لٔی إٔىَّا
الظ ٌَ ٔ

ک َٓ ُ٘ل ُِت َما ًَل َ َّی ٓ َٔيضا َٓ َ٘ َاَل َطا ْة َٓأ َ ًِ َن ُس إلٔ َی َطاة ٕ َٗ ِس
ک ل ٔ ُت َؤ ِّز َی َػ َس َٗ َة َُ َينٔ َ
َر ُس َوَل َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔل َِي َ
َرعٓ ُِت َمکَاى َ َضا ُم ِن َتل ٔ َئ ٕة َم ِح ّـا َو َط ِح ّنا َٓأ َ ِخ ِجت َُضا إٔل َِيضٔنا َٓ َ٘ َاَل َص ٔذظ ٔ َطاةُ َّ
الظآ ٔ ٍٔ َو َٗ ِس ى َ َضاىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ
َ
َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ ىَأ ِ ُخ َذ َطآ ٔ ٌّا ُٗل ُِت َٓأ َ َّی َط ِي ٕئ َتأ ِ ُخ َذا ٌٔ َٗ َاَل ًَ َياّٗا َج َذ ًَ ّة ََ ِو ثَي ٔ َّي ّة َٗا َل َٓأ َ ًِ َن ُس إلٔ َی ًَ َيا ُٕ ٚم ٌِ َتا ٕن َوا ِل ُن ٌِ َت ُان
َ
خ ِجت َُضا إٔل َِيض ٔ َنا َٓ َ٘اَلَ ىَاو ٔ ِل َيا َصا َٓ َح ٌَ ََل َصا َم ٌَ ُض َنا ًَل َی َبٌٔیرٔص َٔنا ث ُ َّه اى ِ َل َل َ٘ا َٗا َل ََبُو
َّالًٔی ل َِه َتل ٔ ِس َول َّسا َو َٗ ِس َح َ
اٌ و ٔ ََلزُصَا َٓأ ِ َ
َک َّیا َئ َٗا َل ََي ِّـا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ ُط ٌِ َب َة ََ ٛنا َٗا َل َر ِو ْح َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یُوى َُص ال َّي َشائ ُّٔی َح َّسثَ َيا
َزا ُوز َر َوا ُظ ََبُو ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ َز َ ٔ
َکیَّا ُئ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙبٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ ُط ٌِ َب َة َٗا َل ٓ ٔيطٔ َو َّ
الظآ ٔ ٍُ َّالًٔی فٔی بَ ِلي ٔ َضا ا ِل َو َل ُس
َر ِو ْح َح َّسث َ َيا َز َ ٔ

نسحنبیلع،فعیک،زرکاینبااحسؼ،رمعفنبایبایفسؿ،ملسمنبنفبہنسحرضحتملسمنبنفبہنشعرریےسرفاتیےہ(نسحےن
اہک ےہ ہک رفح ےن ملسم نب ہبعش ذرک ایک ےہ) فہ ےتہک ںیہ ہک انب ولعہم ےن ریمے فادل وک اینپ وقؾ ےک اکومں رپ مظتنم انبای افر اوکن
زوکةفوصؽرکےناکمکحدایسپریمےفادلےنےھجماکیامجتعےکاپساجیھبںیماکیوبڑےھصخشےکاپساچنہپاکسجانؾصع رراھت
ںیم ےن اہک ہک ریمے فادل ےن ےھجم آپ ےس زوکة فوصؽ رکےن ےک ےیل اجیھب ےہ فہ صخش وبال ربادر زادے مت سک مسق ےک اجونر
ولےگ؟ںیم ےناہکہک مہنچ رکافرونھتںوکدھکیرکدمعہ مسقاکاجونرںیلےگ فہوبال ںیممتوک اکیدحثیانسات وہں ںیمروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماینپرکبایںےیلوہےئںیہیسکاھگیٹںیمراتہاھتاکیوسآدیمافٹنرپوساروہرکآےئافر
وبےلمہآپےسزوکةےنیل ےکےیل روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےجیھبوہےئآےئںیہںیمےناہکےھجمایکدانیاچےیہ؟اوہنں
ےناہکاکیرکبیںیمےناکیرکبیاکدصقایکوکسجںیماچہپاتناھتہکفہرچیبافردفدھےسرھبیوہیئےہںیماوکساکنؽالایاوہنں
ےن اہک ہی رکبی اگن ےہ ایسی رکبی ےنیل ےس ںیمہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ رھپ ایک
ولےگ اوہنں ےن اہک ہک اکی اسؽ یک رکبی وج دفرسے اسؽ ںیم گل یکچ وہ ای دف اسؽ یک رکبی وج رسیتے اسؽ ںیم گل یکچ وہ ذہلا
ںیم ےن اکی ایسی رکبی اک ارادہ ایک وج ومیٹ یھت افر ایبیہ ہن یھت رگم ایبےنہ فایل یھت اکنؽ رک دے دی سج وک اوہنں ےن ےل ایل افر
افٹنرپوساررکایلافرےلچےئگاوبداؤدےتہکںیہہکاوکساوباعمصےنیھبزرکایےسرفاتیرکےتوہےئملسمنبہبعشاہکےہاسجہک
رفحےناہک دمحمنبویسن،رفح،زرکاینبااحسؼ،ملسمنبہبعش،اشعف،انب ااحسؼےناسہقبدنسےکاسھتاسدحثیوکرفاتی
رکےتوہےئاہکےہملسمنبہبعشاںیمسہیےہہکاشعففہےہےکسجٹیپںیمہچبوہ
رافی  :نسحنبیلع،فعیک،زرکاینباقحس،رمعفنبایبایفسؿ،ملسمنبنفبہنسحرضحتملسمنبنفبہنشعرری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1568

راوی  :ابوزاؤزً ،بساہلل بً ساله ً ،نزوبً حارث حنصی

َ
اب ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َسال ٔ ٕه ب ٔ ٔح ِن َؽ ً ٔ ِي َس آ ٔل ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ا ِلحٔ ِن ٔص ِّی ًَ ًِ الزُّبَ ِيس ِّٔی َٗا َل
رقَِ ُت فٔی َ ٔ ٛت ٔ
َٗا َل َبُو َزا ُوز َو َ َ
َاَضة ٔ َٗ ِي ٕص َٗا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َوََ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔیِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ُم ٌَاو ٔ َی َة ا ِل َِ ٔ ٔ
اَض ِّی ٔم ًِ ُ ٔ َ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث َ ََل ْث َم ًِ ٓ ٌََ َل ُضًَّ َٓ َ٘ ِس كٌَ َٔه ك َ ٌِ َه ِاْل ٔ َینا ٌٔ َم ًِ ًَ َب َس اہللَ َو ِح َس ُظ َوََى َّ ُط ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َوََ ًِ َلی َزکَا َة َمالٔطٔ كَي َِّب ّة
َّ
الْش َن َّ
ب ٔ َضا َنٔ ُِش ُط َرآ َٔس ّة ًَل َِيطٔ ک ُ َّل ًَاو ٕ َو ََل ي ٌُِ ٔلی ا ِل َضز ٔ َم َة َو ََل َّ
اللئ ٔ َين َة َو َلٔ ًِٔ ٜم ًِ َو َس ٔم
السرٔى َ َة َو ََل ا ِل َنز ٔ َ
يـ َة َو ََل َ
ََ ِم َوالِٔ ُٜه َٓإ ٔ ٌَّ اہللَ ل َِه َي ِشأ َ ِلِ ُٜه َخی ِ َر ُظ َول َِه َیأ ِ ُم ِز ُِ ٛه بٔ َ ِّ
ْشظ ٔ
اوبداؤدےتہکںیہہکرمعفنباحرثیصمحہکآؽےکاپس صمںیمںیمےندبعاہللنباس میکاتکبںیمزپاھوجزدیبیےسرمفی
ےہدبعاہللنباس مےتہکںیہہکےھجمییحینباجربےنوباہطس،ریبنبریضنرضحتدبعاہللنباعمفہیاغرضیربخرکدیےہہکروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت ابںیت ںیہ وج صخش اوکن رکے اگ فہ اامیؿ اک شمہ اپےئ اگ اکی اہلل یک ابعدت رکے افر
لِلاکارقاررکےافررسیتےرہاسؽاےنپامؽیکزوکةوخیشوخیشادارکےافروبڑاھاخریش،امیبر،افرایٹھگاجونر
دفرسے َل ِإلَ َس ِإ َّلا َُّ
ہندےہکلبدرایمہندرہجاکدےویکہکناہللاعتیلمتےسہنضحمدمعہامؽاچاتہےہافرہنیہایٹھگامؽوکدنسپرکاتےہ
رافی  :اوبداؤد،دبعاہللنباس م،رمعفنباحرثیصمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1569

راوی  :محنس بً ميؼور ،يٌ٘وب بً ابزاہيه ،ابً اسحً ،ٙبساہلل بً ابی برک ،یحٌی بً ًبساہلل بً ًبسالزحنً بً سٌس،
زرارہ ًنارہ بً ًنزو بً حزو ابوبً ٌٛب حرضت ابی ٌٛب رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ََبٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َل َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ََب ٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ز َُر َار َة ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ ًَ ًِ َُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل َب ٌَ َثىٔی

ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم َؼ ِّسّٗا ٓ ََن َز ِر ُت ب ٔ َز ُج ٕل َٓ َل َّنا َج َن ٍَ لٔی َما َل ُط ل َِه ََ ٔج ِس ًَل َِيطٔ ٓ ٔيطٔ إ ٔ ََّل ابِ َي َة َم َداقٕ َٓ ُ٘ل ُِت َل ُط ََ ِّز

ُک َٓ َ٘ا َل ذ َ
ٔين ْة َسنٔي َي ْة َٓد ُِذصَا َٓ ُ٘ل ُِت َلطُ
ابِ َي َة َم َداقٕ َٓإٔى َّ َضا َػ َس َٗت َ
َاک َما ََل َلب َ َن ٓ ٔيطٔ َو ََل هَ ِض َز َو َلَ ًِٔ ٜص ٔذظ ٔىَا َٗ ْة َٓت ٔ َّي ْة ًَو َ
یب َٓإ ٔ ٌِ ََ ِحب َ ِب َت ََ ٌِ َتأِت َٔي ُط َٓ َت ٌِز ٔ َق ًَل َِيطٔ َما
َما ََىَا بٔآخٔ ٕذ َما ل َِه َُو َم ِز بٔطٔ َو َص َذا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِي َ
کَٔ
رق ْ

خ َد بٔال َّيا َٗ ٔة َّالًٔی
ک َٗب ٔ ِل ُت ُط َوإ ٔ ٌِ َر َّز ُظ ًَل َِي َ
رع ِؿ َت ًَل َ َّی َٓآ ٌَِ ِل َٓإ ٔ ٌِ َٗب ٔ َل ُط ٔم ِي َ
ک َر َز ِزتُ ُط َٗا َل َٓإٔنِّی َٓاً ٔ ْل ٓ َ َ
َِخ َد َمعٔی َو َ َ
ََ
ک ل ٔ َيأ ِ ُخ َذ ٔمىِّی َػ َس َٗ َة
رع َق ًَل َ َّی َحًَّی َٗ ٔس ِم َيا ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َلطُ یَا ى َ ٔي َّی اہللٔ ََ َتانٔی َر ُسولُ َ
ََ
َمالٔی َوایِ ُه اہللٔ َما َٗ َاو فٔی َمالٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََل َر ُسولُ ُط َٗ ُّم َٗ ِب َل ُط َٓ َح َن ٌِ ُت َل ُط َمالٔی َٓزَ ًَ َه ََ ٌَّ َما ًَل َ َّی
ٔين ّة ل ٔ َيأ ِ ُخ َذصَا َٓأبََی ًَل َ َّی َوصَا ه ٔ َی ذ ٔ ِظ َٗ ِس
ٓ ٔيطٔ ابِ َي ُة َم َداقٕ َوذَل ٔ َ
رع ِؿ ُت ًَل َِيطٔ ىَا َٗ ّة َٓت ٔ َّي ّة ًَو َ
ک َما ََل َلب َ َن ٓ ٔيطٔ َو ََل هَ ِض َز َو َٗ ِس َ َ
ک َٓإ ٔ ٌِ َت َل َّو ًِ َت ب ٔ َدیِر ٕآ َج َز َک
ُک ب ٔ َضا یَا َر ُسو َل اہللٔ ُخ ِذ َصا َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
َاک َّال ٔذی ًَل َِي َ
ٔجئِت َ
ُک ب ٔ َضا َٓد ُِذ َصا َٗا َل َٓأ َ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ک َٗا َل ٓ ََضا ه ٔ َی ذ ٔ ِظ یَا َر ُسو َل اہللٔ َٗ ِس ٔجئِت َ
اہللُ ٓ ٔيطٔ َو َٗب ٔ ِل َيا ُظ ٔم ِي َ

بٔ َ٘ ِبـ َٔضا َو َز ًَا َل ُط فٔی َمالٔطٔ بٔا ِلب َ َر َٔ ٛة

دمحم نب وصنمر ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ااحسؼ  ،دبعاہلل نب ایب رکب ،ییحی نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب دعس ،زرارہ امعرہ نب رمعف نب
زحؾ اوبنب ع  ،رضحت ایب ع  ،ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصمؼ انب رک اجیھب ںیم
اکی صخش ےک اپس اچنہپ بج اےنس اانپ امؽ اک اٹ ایک وت اس رپ اکی تنب اخمض فابج وہیئ ںیم ےن اہک ال اکی تنب اخمض دے ھجت رپ
زوکة ںیم یہی فابج وہا ےہ فہ وبال تنب اخمض سک اکؾ یک ہن فہ دفدھ دیتی ےہ افر ہن اس رپ وساری یک اج یتکس ےہ اس ےک اجبےئ ہی
وخب رفہب افر وجاؿ افینٹن ےلول ںیم ےن اہک فہ زیچ ںیم ںیہنولں اگ سج ےک ےنیل اک ےھجم مکح ںیہن وہا اہتبل روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسریتےرقبییہ ںیموموجدںیہاؿےساج رکرعض رکارگفہوبقؽرفامںیلوتںیم ےلولں اگفرہنفاسپرکدفں اگاسےن اہک
ااھچںیماتلچوہںافرفہایسافینٹنوکریمےاسھتاسھتےلرکالچبجمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہےئ
وتفہصخشوبالایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکاقدصزوکةیکفوصایلیبےکےیلریمےاپسآایدخبااس
ےسلبقریمے امؽوکہنوتاہللےکروسؽےنالمہظحرفامایافرہنیہاےکناقدصےنداھکی وتںیمےناےنپ امؽوکاک اٹایکوتفہآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملساکاقدصوبالھجترپاکیتنباخمضالزؾےہافراحؽہیہکتنباخمضہندفدھدیتیےہافرہنوساریےکالقئےہ
اسلئیےںیمےناوکس اکیوجاؿ افررفہب افینٹن دینیاچیہ نکیلاسےن ےنیل ےسااکنر رک دایافرفہافینٹنہی ےہاب ںیم اوکسآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلرکآایوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملساوکسوبقؽرفامےئجیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےنرفامای
ریتےافرپفابج وتیہیتنب اخمضوہیئ ےہنکیلارگ وت اینپوخیشےساوکسدےراہ ےہوتاہللاعتیلھجتوک ااکسارج اطع رفامےئاگافر

مہ وبقؽرکںیل ےگ فہ صخش وبال وت رھپ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ہی ےل ےئجیل ہیفیہ افینٹن ےہآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ایکسفہافینٹنےلےنیلاکمکحرفامایافراےکسامؽںیمریخفربتکیکداعیک
رافی  :دمحم نب وصنمر ،وقعیب نب اربامیہ ،انب اقحس ،دبعاہلل نب ایب رکب ،ییحی نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب دعس ،زرارہ امعرہ نب
رمعفنبزحؾاوبنبع ،رضحتایبع ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1570

راوی  :احنس بً حيبل ،وٛيٍ ،زَکیا بً اسح ،ٙیحٌی بً ًبساہلل بً ػيفی ،ابومٌبسحرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َکیَّا بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َنک ُِّّی ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ َػ ِيف ٕٓٔی ًَ ًِ ََبٔی َم ٌِ َب ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا َز َ ٔ
اب َٓا ِز ًُ ُض ِه إلٔ َی
ک َتأتِ ٔی َٗ ِو ّما ََصِ َل َ ٔ ٛت ٕ
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌَ َث ُم ٌَاذّا إلٔ َی ا ِل َي َن ًٔ َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َ

ک َٓأ َ ًِل ٔ ِن ُض ِه ََ ٌَّ اہللَ ا ِٓت َ َر َق ًَل َِيض ٔ ِه َخ ِن َص َػل ََوا ٕ
ت فٔی کُلِّ
َط َضا َزة ٔ ََ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اہللُ َوََنِّی َر ُسو ُل اہللٔ َٓإ ٔ ٌِ ص ُِه ََكَاًُ َ
وک ل ٔ َذل ٔ َ
ک َٓأ َ ًِل ٔ ِن ُض ِه ََ ٌَّ اہللَ ا ِٓت َ َر َق ًَل َِيض ٔ ِه َػ َس َٗ ّة فٔی ََ ِم َوالٔض ٔ ِه تُ ِؤ َخ ُذ ٔم ًِ ََُِي ٔ َيائ ٔض ٔ ِه َوتُ َز ُّز ًَل َی
َی ِوو ٕ َول َِي َل ٕة َٓإ ٔ ٌِ ص ُِه ََكَاًُو َک ل ٔ َذل ٔ َ
َّ
اب
رقائ ٔض ٔ ِه َٓإ ٔ ٌِ ص ُِه ََكَاًُو َک ل ٔ َذل ٔ َ
َکائ َٔه ََ ِم َوالٔض ٔ ِه َوات َٔ ٙز ًِ َو َة ا ِل َنوِ لُوو ٔ َٓإٔى َّ َضا ل َِي َص بَ ِي َي َضا َوبَی ِ َن اہللٔ ح ٔ َح ْ
ک َٓإ ٔ َّیا َک َو َ َ
ُٓ َ َ
ادمحنبلبنح،فعیک،زرکای نبااحسؼ،ییحی نبدبعاہللنب یفیص،اوبدبعمرضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رضحتاعمذ نب ر ل ریض اہللہنع وک اریم انب رک نمییک رطػ اجیھب افر رفامای متالہ اتکب ےک اکی رگفہ
ےک اپس وچنہپ ےگ سپ مت اوکن اس ابت یک دوعت دانی ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن افر ہی ہک ںیم ااکس روسؽ وہں ارگ فہ ہی
دوعتوبقؽرکںیلوتاوکناتبانہکاہللےناؿرپدؿافرراتںیماپچنامنزںیرفضیکںیہارگہیابتیھبامؿںیلوترھپاوکناتبانہکاہلل
ےناےکنامولںںیماؿرپزوکةرفضیکےہوجاؿےکامدلارفںےسےلرکاؿےکاندارفںںیممیسقترکدیاجےئیگارگفہہیابت
امؿ ںیل وت رھپ اؿ ےس رتہب اوماؽ ےنیل ےس رپزیہ رکان افر ولظمؾ یک دبداع ےس ڈرےت رانہ ویکہکن ولظمؾ یک دبداع افر اہلل ےک درایمؿ
ںیموکیئزیچاحلئںیہنوہیتکس
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،زرکاینباقحس،ییحینبدبعاہللنبیفیص،اوبدبعمرضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة

رچےنفاےلاجونرفںیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1571

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث یزیس بً ابی حبيب ،سٌس بً سياٌ ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
یس بِ ًٔ ََبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
الل ِي ُث ًَ ًِ َیز ٔ َ

َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُن ٌِ َتسٔی ا ِل ُن َت ٌَ ِّسی فٔی الؼَّ َس َٗ ٔة ََ ٛنانٌٔ َٔضا

ہبیتق نب دیعس ،ثیل سیدی نب ایب بیبح ،دعس نب انسؿ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایزوکةفوصؽرکےنںیمزایدیترکےنفاالااسییہےہاسیجہکزوکةدےنیےسعنمرکےنفاال
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلسیدینبایببیبح،دعسنبانسؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصمؼوکرایضرکےناکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
دصمؼوکرایضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1572

راوی  :مہسی بً حٔؽ ،محنس بً ًبيس ،حناز ،ایوب ،وليه ىامی

وب ًَ ًِ َر ُج ٕل ُي َ٘ا ُل َل ُط َزي َِش ْه َو َٗا َل ابِ ًُ
َح َّسثَ َيا َم ِضس ُّٔی بِ ًُ َحٔ ِٕؽ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
اس ُن ُط َب ٔظی ّرا َو َلَ ًَّٜٔر ُسو َل اہللٔ
ض ًَ ًِ َب ٔظیر ٔابِ ًٔ ا ِل َد َؼ ٔ
ًُب َ ِي ٕس ٔم ًِ بَىٔی َس ُسو ٕ
اػ َّي ٔة َٗا َل ابِ ًُ ًُب َ ِي ٕس فٔی َحسٔیثٔطٔ َو َما ک َ َ
اٌ ِ
وٌ
وٌ ًَ َل ِي َيا ََ َٓ َيُ ِٜت ُه ٔم ًِ ََ ِم َوال ٔ َيا بٔ َ٘ ِسرٔ َما َي ٌِ َت ُس َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس َّنا ُظ َب ٔظی ّرا َٗا َل ُٗ ِل َيا إ ٔ ٌَّ ََصِ َل الؼَّ َس َٗ ٔة َي ٌِ َت ُس َ

ًَ َل ِي َيا َٓ َ٘ا َل َلَ
دہمی نب صفح ،دمحم نب دیبع ،امحد ،اویب ،فمیل انیم اکی صخش ےن (ریشب نب اصخہیص ےس) وپاھچ ہک زوکة فوصؽ رکےن فاےل مہ
ےسزادئامؽفوصؽایکرکےتںیہوتایکمہاسدقرامؽاپھچایلرکںی؟اوہنںےناہکںیہن
رافی  :دہمینبصفح،دمحمنبدیبع،امحد،اویب،فمیلانیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة

دصمؼوکرایضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1573

راوی  :حشً بً ًلی ،یحٌی  ،بً موسیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ایوب حرضت ایوب

وب بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ إ ٔ ََّل ََى َّ ُط َٗا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َویَ ِحٌَی بِ ًُ ُم َ
وسی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ ََ ُّی َ
وٌ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َرٓ ٌََ ُط ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕ
اب الؼَّ َس َٗ ٔة َي ٌِ َت ُس َ
ُٗ ِل َيا َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ََ ِػ َح َ
نسح نب یلع ،ییحی ،نب ومیس ،دبعارلزاؼ،رمعم ،اویب رضحت اویب ےس اسہقب دنسب افر  ینع ےک اسھت رفاتی ےہ اںیمس ہی ااضہف
ےہ ہک مہ ےن روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک دصہق فوصؽ رکےن فاےل مہ ےس زایدیت ایک رکےت ںیہ اوبداؤد ےتہک
ںیہہکدبعارلزاؼےنرمعمےکفاہطسےسرموفًاعرفاتیلقنیکےہ
رافی  :نسحنبیلع،ییحی،نبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،اویبرضحتاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصمؼوکرایضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1574

راوی ً :باض بً ًبسالٌويه ،محنس بً مثىی ،بْش بً ًنز ،ابی ُؼً ،ػِخ بً اسحً ،ٙبسالزحنً بً جابز بً ًتيک،
حرضت جابز بً ًتيک رضی اہلل ًيہ

ِخ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ًَِ ًَ ٙ
ْش بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ُِ ِؼ ًٔ ًَ ًِ َػ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَب ُ
َّاض بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَو ٔٔيه َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَت ٕ
وٌ َٓإ ٔ ٌِ
ٔيک ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َس َيأِت ٔيِ ُٜه ُر َِ ٛي ْب ُم ِب َِ ُـ َ
ُ
وٌ َٓإ ٔ ٌِ ًَ َسلُوا ٓ ٔ َ
َْل ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه َوإ ٔ ٌِ هَ ل َُنوا ٓ ٌََل َِي َضا َوََ ِر ُؿوص ُِه َٓإ ٔ ٌَّ َت َن َاو
َف ِّحبُوا بٔض ٔ ِه َو َخ ُّلوا بَ ِي َي ُض ِه َوبَی ِ َن َما َیب ِ َت ُِ َ
َجا ُؤِ ٛه َ َ
َزکَاتِٔ ُٜه ر َٔؿاص ُِه َو ِل َي ِسًُوا َلِ ُٜه َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو ا ِل ُِ ِؼ ًٔ ص َُو ثَاب ٔ ُت بِ ًُ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ ُ ُِؼ ًٕ
ع
ابعسنبدبعامیظعل،دمحمنبینثم،رشبنبرمع،ایب صن،رخصنبااحسؼ،دبعارلنمحنباجربنبکیتع،رضحتاجربنبکیتعریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایرقنعبیاےسیولگ متےسزوکةفوصؽرکےن آںیئےگذِبکوومت ان

دنسپ رکےت وہےگ سپ بج فہ آںیئ وت مت اوکن وخشآدمدی انہک افر وج انیل اچںیہ فہ دے دانی ارگ فہ ااصنػ ےس اکؾرکںی ےگ وت ااکس ارج
اپںیئےگافرارگملظرکںیےگوتااکسفابؽیھبایہنرپوہاگاوکنرایضرانھکویکہکناہمتریزوکةیھبجوپریوہیگبجفہوخشوہاجںیئ
ت
ع
لع
ےگافر مھارےےیلداعےئریخرکںیےگاوبداؤدےتہکںیہہکاوبا صنےسرماداثتبنبسیقنب صنںیہ

ع
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل ،دمحمنب ینثم ،رشبنب رمع،ایب صن ،رخصنباقحس،دبعارلنمح نباجرب نبکیتع،رضحتاجربنب کیتع
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصمؼوکرایضرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1575

راوی  :ابو کاملً ،بسالواحس بً زیازً ،ثناٌ بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،محنس بً اسنٌيلً ،بسالزحنً بً
ہَلل ،جزیز ،بً ًبساہلل حرضت جزیز بً ًبساہلل

َح َّسثَ َيا ََبُو کَا ٔم ٕل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ ًَ زٔ َیاز ٕ ح و َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُس َل ِ َامی ٌَ
َو َص َذا َحس ُ
ٔیث ََبٔی کَا ٔم ٕل ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ََبٔی إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ص ََٔل ٕل ا ِل ٌَ ِب ٔس ُّی ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل

َ
اسا ٔم ًِ ا ِل ُن َؼ ِّسٗٔی َن یَأِتُوىَا ٓ ََيوِ ل ٔ ُنوىَا َٗا َل
رع ٔ
اب إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘الُوا إ ٔ ٌَّ ى َ ّ
َجا َئ ى َ ْ
اض َي ٌِىٔی ٔم ًِ اْلِ ِ َ
َٓ َ٘ا َل ََ ِر ُؿوا ُم َؼ ِّسٗٔيِ ُٜه َٗا ُلوا یَا َر ُسو َل اہللٔ َوإ ٔ ٌِ هَ ل َُنوىَا َٗا َل ََ ِر ُؿوا ُم َؼ ِّسٗٔيِ ُٜه َزا َز ًُ ِث َنا ٌُ َوإ ٔ ٌِ ُهل ٔ ِنت ُِه َٗا َل ََبُو کَا ٔم ٕل فٔی
َحسٔیثٔطٔ َٗا َل َجز ٔ ْیز َما َػ َس َر ًَىِّی ُم َؼ ِّس َْ ٚب ٌِ َس َما َسنٔ ٌِ ُت َص َذا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ََّل َوص َُو ًَىِّی َراقٕ

اوب اکلم ،دبعاولادح نب زاید ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحم نب اامسلیع ،دبعارلنمح نب الہؽ ،رجری ،نب دبعاہلل
رضحت رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک د ارعایب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک
زوکةفوصؽ رکےنفاےل مہ رپ زایدیت رکےت ںیہ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای اوکن رایض روھک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسارگہچفہمہرپملظرکںیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاوکنرایضروھکارگہچفہمترپملظرکںی،رضحت
رجری ریضاہللہنعرفامےتںیہہکبجںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیانسےہاوستقےسوکیئدصمؼریمےاپسےس
ںیہنولاٹرگموخشوہرک
رافی  :اوب اکلم ،دبعاولادح نب زاید ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحم نب الیعمس ،دبعارلنمح نب الہؽ ،رجری ،نب
دبعاہللرضحترجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةفوصؽرکےنفاالزوکةدےنیفاےلےکقحںیمداعےئریخرکے

ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةفوصؽرکےنفاالزوکةدےنیفاےلےکقحںیمداعےئریخرکے

جلس  :جلس اول

حسیث 1576

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،ابووليس ،طٌبہً ،نزو بً طٌبہً ،نزو بً مزہً ،بساہلل بً ابی اوفی حرضت ًبساہلل بً ابی او ٰفی

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ال َّي َنز ٔ ُّی َوََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی ا ِل َن ٌِى َی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی
اٌ ََبٔی ٔم ًِ ََ ِػ َح ٔ َّ
اٌ ال َّي ٔيی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ََ َتا ُظ َٗ ِو ْو بٔ َؼ َس َٗتٔض ٔ ِه َٗا َل َّ
الل ُض َّه َػلِّ ًَل َی
ََ ِوفَی َٗا َل ک َ َ
اب الظ َح َزة ٔ َوک َ َ ُّ
آ ٔل ُٓ ََل ٌٕ َٗا َل َٓأ َ َتا ُظ ََبٔی بٔ َؼ َس َٗتٔطٔ َٓ َ٘ا َل َّ
الل ُض َّه َػلِّ ًَل َی آ ٔل ََبٔی ََ ِوفَی
صفحنبرمع،اوبفدیل،ہبعش،رمعفنبہبعش،رمعفنبرمہ،دبعاہللنبایبافیفرضحتدبعاہللنبایبافٰیفےسرفاتیےہہکریمے
فادلاؿولوگں ںیمےسےھت وہنجںےنروضاؿانیمدرتخےکےچینروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدتسابمرکرپ تعیب یک
یھت بج وکیئ وقؾ اےنپ اوماؽیک زوکة ےل رک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک قح
ںیمداعرفامےتریمےفادل یھباینپزوکةےل رکآےئوتآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای،اےاہلل رتمحانزؽ رفاماوبافیف یک
افالدرپ
رافی  :صفحنبرمع،اوبفدیل،ہبعش،رمعفنبہبعش،رمعفنبرمہ،دبعاہللنبایبافیفرضحتدبعاہللنبایبافٰیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افوٹنںیکرمعفںاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
افوٹنںیکرمعفںاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1577

راوی  :ابو زاؤز ،ابوحاته ،ابوزاؤز ٛہتے ہيں ٛہ ميں ےن ابوریاشی اور حاته

ََک
اب ال َّي ِ ٔ
رض بِ ًٔ ُط َن ِي ٕل َو ٔم ًِ َ ٔ ٛت ٔ
َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِ ُت ُط ٔم ًِ ال ِّز َیا ٔش ِّی َوََبٔی َحات ٕٔه َو َُی ِرٔص َٔنا َو ٔم ًِ َ ٔ ٛت ٔ
اب ََبٔی ًُب َ ِي ٕس َو ُربَّ َنا ذ َ َ
ل إٔذَا ٓ ََؼ َل ث ُ َّه َتُٜو ٌُ ب ٔ ِي ُت َم َداقٕ ل ٔ َش َي ٕة إلٔ َی َت َناو ٔ َس َي َتی ِ ٔن َٓإٔذَا َز َخل َِت فٔی
ََ َح ُسص ُِه ا ِلکَل ٔ َن َة َٗالُوا ي َُش َِّم ا ِل ُح َو ُار ث ُ َّه ا ِلٔ َٔؼي ُ
َّ
الثال ٔ َثةٔ َٓه ٔ َی ابِ َي ُة َلبُو ٌٕ َٓإٔذَا َت َّن ِت َل ُط ثَ ََل ُث ٔسئی َن َٓ ُض َو ح ٌَّٔ ٙوح َّٔ٘ ْة إلٔ َی َت َناو ٔ ََ ِربَ ٍٔ ٔسئی َن ْٔلَى َّ َضا ا ِس َت َح َّ٘ ِت ََ ٌِ تُ ِز ََ ٛب

الذ َ َّ
َّ
ل َوهٔی َت ِل َ٘حُ َو ََل یُ ِل َ٘ ُح َّ
َّطٗ َُضا إلٔ َی َت َناو ٔ
طو َٗ ُة ا ِل َٔ ِح ٔل ْٔلَ ٌَّ ا ِل َٔ ِح َل َی ِ ُ
َک َحًی یُ َثىِّ َی َو ُي َ٘ا ُل ل ٔ ِلحٔ٘ ٔة َ ُ
ُ
َویُ ِح َن َل ًَل َِي َضا ا ِل َٔ ِح ُ َ
ََ ِربَ ٍٔ ٔسئی َن َٓإٔذَا كَ ٌَ َي ِت فٔی ا ِل َدا ٔم َشةٔ َٓه ٔ َی َج َذ ًَ ْة َحًَّی َیتٔ َّه ل ََضا َخ ِن ُص ٔسئی َن َٓإٔذَا َز َخل َِت فٔی ا َّ
لشاز ٔ َس ٔة َوََ ِل َقی ثَي ٔ َّي َتطُ
الشابٔ ٌَ ٔة ُس ِّ َّ
َٓ ُض َو ح ٔي َيئ ٔ ٕذ ثَىٔ ٌّی َحًَّی َي ِش َتِٜ
َک َربَاً ٔ ّيا َواْلِ ُىِثَی َربَاً َٔي ّة إلٔ َی َت َناو ٔ َّ
َّ
َ
الشابٔ ٌَ ٔة َٓإٔذَا
ی
ف
ً
ٌ
ك
َا
ذ
إ
ٓ
ا
ت
س
ل
ن
َ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ًّ
َ
َ
َ
ِم الذ َ ُ
َ
الشسٔیص َّال ٔذی َب ٌِ َس ال َّزبَاً ٔي ٔة َٓ ُضو َسسٔیص َو َس َسض إلٔ َی َتناو ٔ َّ
َز َخ َل فٔی َّ
الثا ٔم َيةٔ َوََ ِل َقی ِّ
الثا ٔم َي ٔة َٓإٔذَا َز َخ َل فٔی
ْ
َ َ
الشًَّ َّ َ
َ
ْ
َّ
اس ْه
ٕ ث ُ َّه ل َِي َص َل ُط ِ
اَشة ٔ َٓ ُض َو ح ٔي َيئ ٔ ٕذ ُم ِدل ٔ ْ
ال ِّت ِش ٍٔ َوكَ َل ٍَ ىَاب ُ ُط َٓ ُض َو بَاز ْٔل ََ ِی بَزَ َل ىَاب ُ ُط َي ٌِىٔی ك َ َل ٍَ َحًی َی ِس ُخ َل فٔی ا ِل ٌَ ٔ َ

ٕ ث َ ََلثَ ٔة ََ ًِ َواو ٕإلٔ َی َخ ِن ٔص ٔسئی َن َوا ِل َدل ٔ َٔ ُة
ٕ ًَا َمی ِ ٔن َو ُم ِدل ٔ ُ
ٕ ًَاو ٕ َو ُم ِدل ٔ ُ
َو َلُ ًِٔ ٜي َ٘ا ُل بَازٔ ُل ًَاو ٕ َوبَازٔ ُل ًَا َمی ِ ٔن َو ُم ِدل ٔ ُ
ل َٗا َل ََبُو َحات ٕٔه َوا ِل َح ُذو ًَ ُة َوٗ ِْت ٔم ًِ الزَّ َم ًٔ ل َِي َص بٔ ٔش ًٕٓ َو ُٓ ُؼو ُل اْلِ َ ِس َيا ٌٔ ً ٔ ِي َس كُلُو َٔ ُس َض ِي ٕل َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ا ِل َحا ٔم ُ

الل ِي ٔل كَ َل ٍِ َٓابِ ًُ َّ
آخ َّ
اللبُو ٌٔ ا ِل ٔح َُّ ٙوا ِل ٔح َُّ ٙج َذ َِ ل َِه یَ ِب َٔ ٙم ًِ ََ ِس َياى ٔ َضا َُیِرُ ا ِل ُض َب ٍِ
َوََ ِنظَ َسىَا ال ِّزیَاش ُّٔی إٔذَا ُس َض ِي ْل ٔ َ

َوا ِل ُض َب ٍُ َّال ٔذی یُو َل ُس فٔی َُی ِر ٔح ٔيئطٔ

اوب داؤد،اوباحمت،اوبداؤد ےتہک ںیہہک ںیمےناوبراییشافر احمتےس انسےہافررضن نبلیمشافراوبدیبع یکاتکب ےساحلصایک ےہ
وکیئ ابت اؿ ںیم ےس یسک اکی یہ ےن یہک ےہ اؿ ولوگں ےن اہک ہک افٹن اک ہچب (بج کت ٹیپ ںیم راتہ ےہ) وحار الہکات ےہ افر
بجدیپاوہاتکچےہوت اوکسلیصفےتہکںیہبجدفرسےربسںیمےگلوتتنباخمض،بجرسیتےںیمےگلوتتنبںوبؿ،بجنیت
ربساکوہاجےئوتوچےھتاسؽکتاوکسقحافر( ہےتہکںیہویکہکناوستقکتفہوساریافریتفجےکالقئوہاجےتںیہافررنافٹن
لف
وجاؿںیہنوہاتاہیںکتہکفہھچربساکوہاجےئافر( ہوکرطفقسا حلیھبےتہکںیہہکرناسرپوکداتےہاچرربسوپرےوہےن
کتبجاپوچناںربسےگلوتذجہعالہکاتےہاپچنربسوپرےوہےنکتبجےٹھچربسںیمےگلافراسےنمےکداتنرگاےئوتینث
ےہھچربسوپرےوہےنکت،بجاسوتاںربسےگلوترنوکرابیعافرامدہ وکرابہیعںیہکےگاستربسوپرےوہےنکت،بج
آوھٹاںربسےگلافراٹھچداتناکنےلوتفہدسسیافردسسےہآھٹربسوپرےوہےنکت،بجوناںربسےگلوتفہابزؽ ےہ
ویکہکنایکسکحلباںلکنآیت ںیہدوساںربسرشفع وہےنکتابااکسانؾ فلخمےہ اےکسدعبااکسوکیئانؾ ںیہن ،رگمویںںیہکےگ
ہکاکیاسؽاکابزؽ،دفاسؽاکابزؽ،اکیاسؽاکفلخم،دفاسؽاکفلخمنیتاسؽاکفلخم،اپچناسؽکتایسرطحںیہکےگافرہفلخ
احہلم وک ےتہک ںیہ اوباحمت ےن اہک ےہ فہزجفہع اکیفتق اک انؾ ےہ وکیئداتن ںیہن ےہ افر داوتنںیک  لص لیہس اترے ےک ےنلکن رپ
دبیتلےہاوبداؤدےتہکںیہہکراییشےنمہوکہیرعشانسےئ (اکنجوہفمؾہیےہ)بجیلہپراتوکلیہسالکنوتانبںوبؿقحوہایگافر
قحذجہعنبایگداوتنںںیمےسھچکہنراہوساےئہیِدےک،ہیِدفہہچبےہوجویبتقدیپاوہاوہ
رافی  :اوبداؤد،اوباحمت،اوبداؤدےتہکںیہہکںیمےناوبراییشافراحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوماؽیکزوکةاہکںرپیلاجےئ
ابب  :اتکباسلٰوکة
اوماؽیکزوکةاہکںرپیلاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1578

راوی ٗ :تيبہ بً سعی ،ابً ابی ًسی ،ابً اسحً ،ٙنزو بً طٌيب ،حرضت ًنزوبً طٌيب اپيے والس ٛے واسلہ اٌ ٛے زازا

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َجل ََب َو ََل َج َي َب َو ََل تُ ِؤ َخ ُذ َػ َس َٗاتُ ُض ِه إ ٔ ََّل فٔی زُورٔص ِٔه
ہبیتقنبیعس،انبایبددی،انبااحسؼ،رمعفنببیعش،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےکفاہطساؿےکداداےسرفاتیرکےت
ںیہہکروسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(زوکةےکاعمہلمںیم)ہنبلجےہ،افرہنبنج،ہکلبزوکةاےکناکھٹونںرپیہیلاجےئ
یگ
رافی  :ہبیتقنبیعس،انبایبددی،انباقحس،رمعفنببیعش،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےکفاہطساؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
اوماؽیکزوکةاہکںرپیلاجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1579

راوی  :حشً بً ًلی ،يٌ٘وب بً ابزاہيه ،محنس بً اسح ،ٙحرضت محنس بً اسحٙ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبٔی َي ُ٘و ُل ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ٙفٔی َٗ ِولٔطٔ ََل َجل ََب َو ََل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
يـ ٔة ََي ِّـا ََل یُ ِح َي ُب
ف َ
َج َي َب َٗا َل ََ ٌِ ُا َؼ َّس َ ٚا ِل َنا ٔط َي ُة فٔی َم َوا ٔؿٌ َٔضا َو ََل تُ ِحل ََب إلٔ َی ا ِل ُن َؼ ِّس َٔ ٚوا ِل َح َي ُب ًَ ًِ َُی ِر ٔ َص ٔذظ ٔ ا ِل َ ٔ
اب الؼَّ َس َٗ ٔة َٓ ُت ِح َي ُب إٔل َِيطٔ َو َل ًِٔ ٜتُ ِؤ َخ ُذ فٔی َم ِو ٔؿ ٌٔطٔ
ل بٔأَٗ َِصی َم َوا ٔؿ ٍٔ ََ ِػ َح ٔ
ََ ِػ َحاب ُ َضا َي ُ٘و ُل َو ََل َیُٜو ٌُ ال َّز ُج ُ
نسح نب یلع ،وقعیب نب اربامیہ ،دمحم نب ااحسؼ  ،رضحت دمحم نب ااحسؼ ےس ال بلج ،فالبنج یک ک ریس ایس رطح وقنمؽ ےہ ہک
اجونرفں یک زوکة اںیہن ےک اکھٹونں رپ یل اجےئ افر اعلم ےک اپس چنیھک رک ہن الےئ اجںیئ ،بنج ہی ےہ ہک اجونرفں وک دفر اجیلےئ ااسی
یھبہنرکےہکلباےنپاقمؾرپزوکةادارکے

رافی  :نسحنبیلع،وقعیبنباربامیہ،دمحمنباقحس،رضحتدمحمنباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةدےنیےکدعبرھپاوکسںیہنرخدیاناچےیہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةدےنیےکدعبرھپاوکسںیہنرخدیاناچےیہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1580

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َح َن َل ًَل َی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
ک َٓ َ٘ا َل ََل َتب ِ َت ٌِ ُط َوَلَ
َف ٕ
ض فٔی َسبٔي ٔل اہللٔ ٓ ََو َج َس ُظ یُ َبا َُ َٓأ َ َرا َز ََ ٌِ َیب ِ َتا ًَ ُط ٓ ََشأ َ َل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ََ
ک
َا ٌُ ِس فٔی َػ َس َٗتٔ َ
دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللہنعےناکیوھگڑا یایک
راہ ںیم دے دای اس ےک دعب اوہنں ےن اوکس اتکب وہا داھکی وت اوکس رخدیےن اک ارادہ ایک رگمےلہپ اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےساےکسابرےںیمدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاوکستمرخدیفاےنپدصہقںیمروجعتمرکف
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾافرابدنویںیکزٰوکة
ابب  :اتکباسلٰوکة
الغؾافرابدنویںیکزٰوکة

جلس  :جلس اول

حسیث 1581

راوی  :محنس بً مثىی ،محنس بً یحٌی بً ٓياقً ،بسالوہابً ،بيساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

اب َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َٓيَّاقٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
يَ ٙزکَا ْة إ ٔ ََّل َزک َاةُ
رعا ٔک بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل َِي َص فٔی ا ِل َد ِي ٔل َوال َّزٗ ٔ ٔ
َمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ ٔ َ

يٙ
َّٔط فٔی ال َّزٗ ٔ ٔ
ا ِلٔ ِ ٔ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب ییحی نب ایفض ،دبعاولاہب ،دیبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایوھگڑے،الغؾافرابدنویںںیمزوکةںیہنےہرگمالغؾافرابدنییکرطػےسدصہقرطفدانیاچےیہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبییحینبایفض،دبعاولاہب،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
الغؾافرابدنویںیکزٰوکة

جلس  :جلس اول

حسیث 1582

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالکً ،بساہلل بً زیيار ،سلامیٌ بً يشار ،رعاک بً مالک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رعا ٔک بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ٔ َ
َّ
َّ
َ
َف ٔسطٔ َػ َس َٗ ْة
ص َُزیِ َز َة َ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ل َِي َص ًَل َی ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه فٔی ًَ ِب ٔسظ ٔ َو ََل فٔی َ َ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،امیلسؿ نب اسیر ،رعاک نب امکل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاملسمؿرپاےنپوھگڑےایالغؾایابدنیافریکزوکةںیہنےہ،
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،امیلسؿنباسیر،رعاکنبامکل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زراتعیکزوکةاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
زراتعیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1583

راوی  :ہاروٌ بً سٌيس ،ہيثهً ،بساہلل بً وہب ،یوىص بً یزیس ،ابً طہاب ،ساله بً ًبساہلل حرضت ًبساہلل بً ًنز
رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ َسال ٔ ٔه
یس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ارو ٌُ بِ ًُ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل َض ِي َث ٔه اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َص ُ
بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٔ َامی َس َ٘ ِت َّ
اٌ َب ٌِ َّل
الش َنا ُئ َواْلِ َى ِ َضا ُر َوا ِل ٌُ ُيو ٌُ ََ ِو ک َ َ

ْش َوٓ ٔ َامی ُسق ٔ َی ب ٔ َّ
ْش
ٕ ا ِل ٌُ ِ ٔ
الش َوانٔی ََ ِو ال َّي ِـحٔ ن ِٔؼ ُ
ا ِل ٌُ ِ ُ
اہرفؿنبدیعس،مثیہ،دبعاہللنب فبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،اس منبدبعاہللرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجزراتعابرش،رہنایہمشچےسایوخد دودزنیمیکرتیاپرکاےگاںیمسدوساںہصح
الزؾوہاگافرسجزراتعںیماپینچنیھکوکدایاجےئاںیمسوسیباںہصحالزؾوہاگ
رافی  :اہرفؿنبدیعس،مثیہ،دبعاہللنبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،اس منبدبعاہللرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زراتعیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1584

راوی  :احنس بً ػالحً ،بساہلل بً وہبً ،نزو بً ابوزبیر ،جابز بً ًبساہلل حرضت جابز بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
ْش َو َما ُسق ٔ َی ب ٔ َّ
ْش
ٕ ا ِل ٌُ ِ ٔ
الش َوانٔی َٓٔٔيطٔ ن ِٔؼ ُ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ٓ ٔ َامی َس َ٘ ِت اْلِ َى ِ َضا ُر َوا ِل ٌُ ُيو ٌُ ا ِل ٌُ ِ ُ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجزراتعںیمرہنےساپین ےچنہایفہہمشچےسریسابوہاںیمسدوساںہصحایلاجےئاگافر سج
زراتعںیماپینونکںیئفریغہےسچنیھکرکدایاجےئاسںیموسیباںہصحالزؾوہاگ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباوبزریب،اجربنبدبعاہللرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زراتعیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1585

راوی  :ہيثه بً خالس ،حشین بً اسوز ،وٛيٍ ،حرضت وٛيٍ

ئ
وض َّال ٔذی یَ ِيبُ ُت ٔم ًِ َما ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ُّی َو ُح َشی ِ ُن بِ ًُ اْلِ َ ِس َوز ٔا ِل ٌَ َحل ٔ ُّی َٗ َاَل َٗا َل َؤٛي ٍْ ا ِل َب ٌِ ُ
ل ا ِلَٜبُ ُ
َّ
ئ
ض اْلِ َ َسس َّٔی ًَ ًِ ا ِل َب ٌِ ٔل َٓ َ٘ا َل َّال ٔذی ي ُِش َقی ب ٔ َنا ٔ
الش َنا ٔ
ئ َٗا َل ابِ ًُ اْلِ َ ِس َوز ٔ َو َٗا َل َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ًَ آ َز َو َسأ َ ِل ُت ََبَا إٔیَا ٕ

َّ
َّط
الش َنا ٔ
رض بِ ًُ ُط َن ِي ٕل ا ِل َب ٌِ ُ
ل َما ُئ ا ِل َن َ ٔ
ئ و َٗا َل ال َّي ِ ُ

مثیہ نب اخدل ،نیسح نب اوسد ،فعیک ،رضحت فعیک ےتہک ںیہ ہک لعب ےس رماد فہ زراتع ےہ وج ابرش ےک اپین ےس ریساب وہ انب
اوسد ےن اہک ہک ییحی انب آدؾ اک انہک ےہ ہک ںیم ےن اوباایس ادسی ےس (لعب ےک ابرے ںیم) وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک فہ یتیھک ای
زراتعوجابرشےکاپینےسریسابوہ
رافی  :مثیہنباخدل،نیسحنباوسد،فعیک،رضحتفعیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زراتعیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1586

راوی  :ربيٍ بً سلامیٌ ،ابً وہب ،سلامیٌ ابً بَللَ ،شیک بً ًبساہلل بً ابی ىنیرً ،لاء بً يشار ،مٌاذ بً جبل،
حرضت مٌاذ بً جبل رضی اہلل ًيہ

َش ٔ
ئ
یک بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ىَنٔز ٕ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ َ ٔ
بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌَ َث ُط إلٔ َی ا ِل َين ًٔ َٓ َ٘ا َل ُخ ِذ ا ِل َح َّب ٔم ًِ ا ِل َحبِّ َو َّ
الظا َة
َ

َّ
ْش ٔطب ِ ّرا َو َرََیِ ُت َ ُ ِتزُ َّج ّة ًَل َی
رق َة ٔم ًِ ا ِل َب َ ٔ
ْص ثَ ََلث َ َة ًَ َ َ
رق َٗا َل ََبُو َزا ُوز َطب َ ِر ُت ٗٔثائ َ ّة بٔنٔ ِ َ
ٔم ًِ ا ِل َِ َي ٔه َوا ِل َبٌٔی َر ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل َوا ِل َب َ َ
َبٌٔیر ٕبٔ٘ ٔ ِل ٌَ َتی ِ ٔن ُٗ ِّل ٌَ ِت َو ُػی ِّ َر ِت ًَل َی ٔم ِث ٔل ً ِٔس َلی ِ ٔن

رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،امیلس ؿ انب البؽ ،رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن ،اطعء نب اسیر ،اعمذ نب ر ل ،رضحت اعمذ نب ر ل
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن نمی یک رطػ اجیھب افر رفامای اانج ںیم ےس اانج انیل ،رکبویں
ںیمےسرکبی،افوٹنںںیمےسافٹنافراگےئولیبں ںیمےساگےئلیب اوبداؤدایبؿرکےتںیہہکںیمےنرصمںیمریتہابتشل
یکاکیڑککیافرافٹنرپدلاوہااانتڑبارتجنداھکیوجدفےصحرکےکاسرپالداایگاھت
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،امیلسؿانبالبؽ،رشکینبدبعاہللنبایبریمن،اطعءنباسیر،اعمذنبر ل،رضحتاعمذنب
ر لریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شھدیکزوکةاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة

شھدیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1587

موسی بً اًینً ،نزو بً حارثً ،نزو بً طٌيب ،حرضت ًنز و بً طٌيب اپيے والس ٛے واسلہ
راوی  :احنس بً ابی طٌيبٰ ،

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا ِل َ َّ
ْص ِّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ
وسی بِ ًُ ََ ًِی َ َن ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ا ِلنٔ ِ ٔ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َ
اٌ َسأ َ َل ُط ََ ٌِ
اٌ إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ ٌُ ُظورٔ ى َ ِح ٕل َل ُط َوک َ َ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َجا َئ ص ََٔل ْل ََ َح ُس بَىٔی ُم ِت ٌَ َ

اب َرض َٔی
ک ا ِل َوازٔی َٓ َل َّنا ُول ِّ َی ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
ِم َل ُط َواز ٔ ّیا يُ َ٘ا ُل َل ُط َسل ََب ُة َٓ َح َِم َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذَل ٔ َ
َی ِح ٔ َ
اٌ
ک ََٓ َٜت َب ًُ َنزُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط إ ٔ ٌِ ََ َّزی إٔل َِي َ
اب َي ِشأ َ ُل ُط ًَ ًِ ذَل ٔ َ
اہللُ ًَ ِيطُ ََ ٛت َب ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ َوصِبٕ إلٔ َی ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
ک َما ک َ َ
اب ُ َِي ٕث یَأِکُلُطُ َم ًِ َيظَ ا ُئ
یُ َؤ ِّزی إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ًُ ُظورٔ ى َ ِحلٔطٔ َٓا ِح ٔه َلطُ َسل ََب َة َوإ ٔ ََّل َٓإٔى َّ َنا ص َُو ذُبَ ُ
ادمحنبایببیعش،ومٰیسنب انیع،رمعفنباحرث،رمعفنب بیعش،رضحترمعفنب بیعشاےنپفادل ےکفاہطسےساےکندادا ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک ینب اعتمؿ ںیم ےس الہؽ انیم اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم دہش اک دوساں ہصح (وطبر
زٰوکة) ےل رک احرض وہا ،افر سلبِہ انیم لگنج اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس ہکیھٹ اچاہ آپ ےن فہ لگنج اوکس ہکیھٹ رپ دے دای بج
رضحترمعریضاہللہنعاکدفرالختفآایوترضحتایفسؿنبفبہےناےکسقلعتمرضحترمعریضاہللہنعےسطخد ھرکدرایتف
رفامایوتاوہنںےنوجابںیمیہیاھکلہکفہفرگمتوکفیہداتی ےہوجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدایرکاتاھتوت ااکسہکیھٹاقمئرانھک
وصبرتدرگیفہایھکمںافرںولگنںیکامدننںیہرہصخشااکسدہشاحلصرکاتکسےہ
رافی  :ادمحنبایببیعش،ومٰیسنبانیع،رمعفنباحرث،رمعفنببیعش،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےکفاہطس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
شھدیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1588

راوی  :احنس بً ًبسہ ،مِیرہً ،بسالزحنً بً حارث ،حرضت ًنز وبً طٌيب بواسلہ والس اىٜے زازا

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب َس َة َّ
الـي ُِّّی َح َّسث َ َيا ا ِل ُنِٔی َرةُ َو َن َش َب ُط إلٔ َی ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ا ِل َن ِدزُوم ٔ ِّی َٗا َل َح َّسثَىٔی ََبٔی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو
رق ٕب ٔ ِرقبَ ْة َو َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس
َک ى َ ِح َو ُظ َٗا َل ٔم ًِ کُلِّ ًَ ِ ٔ
بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔ ٌَّ َط َبابَ َة بَ ِل ًْ ٔم ًِ َٓ ِض ٕه ٓ ََذ َ َ
ْش ٔ َ
اہللٔ َّ
وٌ إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َح َِم َل ُض ِه
اٌ َی ِح ِٔم َل ُض ِه َوازٔیَی ِ ٔن َزا َز َٓأ َ َّز ِوا إٔل َِيطٔ َما کَاى ُوا یُ َؤ ُّز َ
الث َ٘ف ُّٔی َٗا َل َوک َ َ

َواز ٔ َی ِيض ٔ ِه
ادمحنبدبعہ،ریغم ہ،دبعارلنمحنباحرث،رضحترمعفنببیعشوباہطسفادلاےکنداداےسرفاتیرکےتںیہہکہلیبہشہلیبمہ
اک یہ اکی ہصح اھت اےکس دعب اسہقب دحثی یک امدنن ذرک رکےت وہےئ اہک ہک فہ دہش یک رہ دس وکشمں رپ اکی کشم دہش زوکة ںیم دای
رکےتےھتافراہکہکایفسؿدبعاہللیفقث ےناوکندفںولگنںاکہکیھٹددیایاھتافردبعارلنمحےناینپدحثیںیمہیااضہفایکےہہکرھپ
فہ اوکن اس دقر دہش دےتی ےھت ذِشقدر ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای رکےت ےھت افر ایفسؿ اےکن لگنج یک افحتظ ایک رکےت
ےھت
رافی  :ادمحنبدبعہ،ریغمہ،دبعارلنمحنباحرث،رضحترمعفنببیعشوباہطسفادلاےکندادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
شھدیکزوکةاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1589

راوی  :ربيٍ بً سلامیٌ ،ابً وہب ،اسامہ بً زیسً ،نزو بً طٌيب ،حرضت ًنزوبً طٌيب اپيے والس

َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ٍُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ََٔ ٌَّ
رق ٕب ٔ ِرقبَ ْة َو َٗا َل َوازٔیَی ِ ٔن َل ُض ِه
بَ ِل ّيا ٔم ًِ َٓ ِض ٕه ب ٔ َن ٌِى َی ا ِل ُنِٔی َرة ٔ َٗا َل ٔم ًِ ًَ ِ ٔ
ْش ٔ َ
رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ااسہم نب زدی ،رمعف نب بیعش ،رضحت رمعفنب بیعش اےنپ فادل ےس اےکنداداےس رفاتی رکےت ںیہ
لَ
َ نِػ ف َ ْھ ٍ ت
ِ
ھ
ْ
ل
م
ی
ع
ُ
م
ِ
ِ
َ
َ
ن
ع
َ
َ
ِ
ْ
ْ
ب ْم،ےکاافلظںیہ
نِم م یا ُ َزر ِة َق َؽنِمْ ر
ہکاںیمسأ َّؿ َ ْ با ْ
ب ْ رق َی ِ ٌّسافر َفا ِد ْ ِ
عِ َ رق ٍ
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ااسہمنبزدی،رمعفنببیعش،رضحترمعفنببیعشاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درتخرپاوگنرفںاکادنازہرکےنیلاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
درتخرپاوگنرفںاکادنازہرکےنیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1590

راوی ً :بسالٌزیز بً ْسی ،بْشبً ميؼورً ،بسالزحنً بً اسح ،ٙزہزی ،سٌيس بً مشيبً ،تاب بً اسيس ،حرضت

ًتاب بً اسيس رضی اہلل ًيہ

ْش بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی ال َّياٗ ٔ ُم َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ل َوتُ ِؤ َخ ُذ
ا ِل ُن َشي ِّٔب ًَ ًِ ًَ َّت ٔ
ِخ ُؾ ال َّي ِد ُ
ِخ َؾ ا ِل ٌٔ َي ُب ََ ٛنا یُ ِ َ
اب بِ ًٔ ََسٔي ٕس َٗا َل ََ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ یُ ِ َ

َزکَاتُ ُط َزبٔي ّبا ََ ٛنا تُ ِؤ َخ ُذ َزکَاةُ ال َّي ِد ٔل َت ِن ّزا

دبعازعلسی نب رسی ،رشبنب وصنمر ،دبعارلنمح نب ااحسؼ  ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اتعب نب اھدی ،رضحت اتعب نب اھدی ریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک اوگنرفں اک ادنازہ اگلای اجےئ (ہک فہ ےنتک ںیہ) اسیج ہک
وجھکرفں ںیم ادنازہ اگلای اجات ےہ افر ایکن زوکة اس فتق یل اجےئ بج فہ درتخ ےس ارت رک وسھک اجںیئ سج رطح ہک وجھکر یک زوکة
وسےنھکےکدعبیلاجیتےہ
رافی  :دبعازعلسینبرسی،رشبنبوصنمر،دبعارلنمحنباقحس،زرہی،دیعسنببیسم،اتعبنباھدی،رضحتاتعبنباھدی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
درتخرپاوگنرفںاکادنازہرکےنیلاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1591

راوی  :محنس بً اسحً ،ٙبساہلل بً ىآٍ ،محه زبً ػالح ،ابً طہاب ،ابً طہاب

اب بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل ُن َش َّي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ال َّت َّنارٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ

اب َط ِيئّا
ٔيس ل َِه َي ِش َن ٍِ ٔم ًِ ًَ َّت ٕ
َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسٌ ْ

مج
دمحمنبااحسؼ،دبعاہللنبانعف ،مدنباصحل،انباہشب،انباہشبےسایسرطحرمفیےہ
مج
رافی  :دمحمنباقحس،دبعاہللنبانعف ،مدنباصحل،انباہشب،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درتخرپولھپںاکادنازہاگلان
ابب  :اتکباسلٰوکة
درتخرپولھپںاکادنازہاگلان

جلس  :جلس اول

حسیث 1592

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہ ،حبيب بً ًبسالزحنً بً مشٌوز ،حرضت ًبسالزحنً بً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ََبٔی
َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ُخب َ ِي ٔب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َجا َئ َس ِض ُ
خ ِػت ُِه َٓ ُحذُّ وا َو َزًُوا ال ُّثلُ َث َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َت َسًُوا ََ ِو
َح ِث َن َة إلٔ َی َم ِحل ٔ ٔش َيا َٗا َل ََ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َ َ

َِح َٓةٔ
الزبِ ٍَ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ا ِل َدار ُٔؾ َی َس َُ ال ُّثلُ َث لٔل ٔ ِ
َت ُحذُّ وا ال ُّثلُ َث ٓ ََس ًُوا ُّ

صفحنبرمع،ہبعش،بیبحنبدبعارلنمحنبوعسمد،رضحتدبعارلنمحنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکلیہسنبایب
ہمثحامہرےاپسآےئافراہکہکںیمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحایکےہہکبجمت(درتخےکولھپںاک)ادنازہاگلفءوت
ادنازہاکدفاہتیئفوصؽرکفافراکیاہتیئوھچڑدفارگاکیاہتیئہنوترھپاکیوچاھتیئوھچڑدایرکف
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،بیبحنبدبعارلنمحنبوعسمد،رضحتدبعارلنمحنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکراکادنازہبکاگلایاجےئ؟
ابب  :اتکباسلٰوکة
وجھکراکادنازہبکاگلایاجےئ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1593

راوی  :یحٌی بً مٌین ،ححاد ،ابً جزی ،ابً طہاب ،رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ ةٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا
َّاد ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َ ُ ِخب ٔ ِر ُت ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َمٌٔی ٕن َح َّسثَ َيا َحح ْ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ِخ ُؾ ال َّي ِد َل
َک َطأ ِ ٌَ َخ ِيب َ َر ک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َی ِب ٌَ ُث ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ َر َوا َح َة إلٔ َی َی ُضو َز ٓ ََي ِ ُ
ََى َّ َضا َٗال َِت َوه ٔ َی َت ِذ ُ ُ
يب َٗ ِب َل ََ ٌِ یُ ِؤک َ َل ٔم ِي ُط
ح ٔی َن َی ٔل ُ
ییحینبنیعم،اجحج،انبرجی،انباہشب،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعربیخاکاحؽایبؿرکےتوہےئرفامیتںیہہکروسؽیلص
اہلل ہیلعفآہلفملسربیخےکوہیدےکاپسدبعاہللنبرفاہحوکاجیھبرکےتےھتسپفہاجرکوجھکراکادنازہاگلےتیلےھتہکبجفہایھچرطح
لکنآیتںیھترگماوستقکتاھکیئہناجیتںیھت
رافی  :ییحینبنیعم،اجحج،انبرجی،انباہشب،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةںیمرخابوجھکر(ایوکیئافرزیچ)دانیاجزئںیہنےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةںیمرخابوجھکر(ایوکیئافرزیچ)دانیاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1594

راوی  :محنس بً یحٌی بً ٓارض ،سٌيس بً سلامیًٌ ،باز ،سٔياٌ بً حشین ،زہزی ،ابوامامہ بً سہل ،حرضت سہل
رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ حُ َشی ِ ٕن ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َٓارٔ ٕ
ض َح َّسث َ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّسثَ َيا ًَبَّا ْز ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٕل ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل ُح ٌِزُورٔ َول َِو ٌٔ ا ِل ُحب َ ِي ٔ ٌِ ََ ٙیُ ِؤ َخ َذا فٔی الؼَّ َس َٗةٔ

َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی ل َِوىَی ِ ٔن ٔم ًِ َت ِنز ٔا ِل َن ٔسی َي ٔة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوََ ِس َي َس ُظ ََي ِّـا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی

دمحمنبییحینبافرس،دیعسنبامیلسؿ،ابعد،ایفسؿنبنیسح،زرہی،اوباامہمنبلہس،رضحتلہسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ل
ح
ئ
ی
ِ
ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رورفر افر ولؿ ا ق زٰوکہ ںیم ےنیل ےس عنم رفامای ےہ زرہی ےتہک ںیہ ہک ہی (رورفر افر ولؿ
ل
ا حئِیق)دمہنییکوجھکرفںےکدفرگنںیہاوبداؤدےتہکںیہہکاسرفاتیوکاوباولدیلےنوباہطسامیلسؿنبریثکزرہیےسلقن ایک
ل
ےہرورفرافرولؿا حئِیقایٹھگوجھکرںیوصتریکاجیتںیہاسےیلاوکنےنیلےسعنمرفامایےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دیعسنبامیلسؿ،ابعد،ایفسؿنبنیسح،زرہی،اوباامہمنبلہس،رضحتلہسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةںیمرخابوجھکر(ایوکیئافرزیچ)دانیاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1595

راوی  :نْص بً ًاػه ،یحٌی ٗ ،لاًٌ ،بسالحنيس بً جٌف ،ػالح بً ابی َغیبٛ ،ثیٰربً مزہ ،حرضت ًوٖ بً مالک رضی
اہلل ًيہ

رعیبٕ ًَ ًِ
ْص بِ ًُ ًَ ٔ
اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
ف َح َّسثَىٔی َػال ٔحُ بِ ًُ ََبٔی َ ٔ
اػ ٕه اْلِ َى ِ َلاك ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ا ِل َ٘ َّل َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
َٛثٔیر ٔبِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ًَ ِو ٔ
ٖ بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َز َخ َل ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َن ِشحٔ َس َوب ٔ َي ٔسظ ٔ ًَ َؼا َو َٗ ِس ًَ َّل َٙ

ک ا ِل٘ ٔ ِيو ٔ َو َٗا َل ل َِو َطا َئ َر ُّب َص ٔذظ ٔالؼَّ َس َٗ ٔة َا َؼ َّس َ ٚبٔأَك ِ َي َب ٔم ِي َضا َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ َربَّ َص ٔذظ ٔ
َر ُج ْل َٗ َيا َحظَ ّٔا ٓ ََل ٌَ ًَ بٔا ِل ٌَ َؼا فٔی ذَل ٔ َ

ٕ َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
الؼَّ َس َٗ ٔة َیأِک ُ ُ
ل ا ِل َحظَ َ
رصن نب اعمص ،ییحی ،اطقؿ ،دبعادیمحل نب رفعج ،اصحل نب ایب رغبی ،کرنب رمہ ،رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکاکیرمہبتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسدجسمںیمرشتفیالےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتںیماکی
ڑھچییھتافراکیصخشےناکیح اھذشفاکر اراھکاھت(ینعیایٹھگوجھکراکح اھ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیماینپڑھچی
امریافررفامایسجصخشےنہیدصہقدایےہفہارگاچاتہوتاسےسرتہبدےاتکساھتہیدصہقدےنیفاالایقتمےکدؿذشفاھکےئ
اگ
رافی  :رصننباعمص،ییحی،اطقؿ،دبعادیمحلنبرفعج،اصحلنبایبرغبی،کرنبرمہ،رضحتوعػنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1596

راوی  :محنوز بً خالسً ،بساہلل بً ًبسالزحنً مزواًٌ ،بساہلل ،ابویزیس ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َّ
الش ِن َز َٗ ِيس ُّٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َح َّسثَ َيا

اٌ ابِ ًُ َوصِبٕ َیزِؤی ًَ ِيطُ َح َّسثَ َيا َسيَّا ُر بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َٗا َل َم ِح ُنو ْز الؼَّ َسف ٔ ُّی ًَ ًِ
ََبُو َیز ٔ َ
اٌ َط ِي َذ ٔػ ِس َٕ ٚوک َ َ
یس ا ِل َد ِو ََلن ٔ ُّی َوک َ َ
َّٔط ك ُ ِض َز ّة لٔلؼَّ ائ ٔٔه ٔم ًِ َّ
الل ِِو ٔ َوال َّزَٓثٔ َوك ُ ٌِ َن ّة
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًِٔ
َف َق َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َزکَا َة ا ِلٔ ِ ٔ
ض َٗا َل َ َ
لٔل َِن َشأٛی ٔن َم ًِ ََ َّزا َصا َٗ ِب َل الؼَّ ََلة ٔ َٓه ٔ َی َزکَا ْة َم ِ٘بُو َل ْة َو َم ًِ ََ َّزاصَا َب ٌِ َس الؼَّ ََلة ٔ َٓه ٔ َی َػ َس َٗ ْة ٔم ًِ الؼَّ َس َٗا ٔ
ت

ومحمد نب اخدل ،دبعاہلل نب دبعارلنمح رمفاؿ ،دبع اہلل ،اوبسیدی ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندصہقرطفوکوغلافروہیبدہابتےسرفزہوکاپکرکےنافرونیکسمںیکرپفرشےکےیلرقمررفامایےہوج
صخشامنزدیعےسےلہپدصہقرطفادارکےاگفہوبقؽایکاجےئاگافرامنزےکدعبیھبادارکےاگوتفہیھباکیدصہقوہاگدفرسے
دصاقتیکامدنن
رافی  :ومحمدنباخدل،دبعاہللنبدبعارلنمحرمفاؿ،دبعاہلل،اوبسیدی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفبکدایاجےئ؟
ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفبکدایاجےئ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1597

موسی بً ً٘بہ ،ىآٍ ،ابً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ
راوی ً :بساہلل بً محنس ،زہیرٰ ،

وسی بِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ََ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُزصَی ِ ْر َح َّسث َ َيا ُم َ

ک بٔا ِل َي ِوو ٔ
اٌ ابِ ًُ ًُ َن َز یُ َؤ ِّز َیضا َٗ ِب َل ذَل ٔ َ
ض إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل َٓک َ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔزَکَاة ٔا ِلٔ ِ ٔ
خو ٔد ال َّيا ٔ
َّٔط ََ ٌِ تُ َؤ َّزی َٗ ِب َل ُ ُ
َوا ِل َي ِو َمی ِ ٔن
دبعاہللنبدمحم،زریہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنمہوکولوگںیکدیعاگہاجےنےسلبقدصہقرطفادارکےناکمکحرفامایےہرافیاکایبؿےہہکدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
دصہقرطفاکیدفدؿےلہپدایرکےتےھت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفیکدقماراکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1598

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

رقََ ُظ ًَل َ َّی َمال ٔ ْک ََي ِّـا ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْ
ک َو َ َ

َّ
اٌ َػا َْ ٔم ًِ َت ِنز ََٕ ِو َػا َْ ٔم ًِ َطٌٔیر ٕ ًَل َی کُلِّ
َّٔط ٔم ًِ َر َم َـ َ
رقََ ُظ ًَل َ َّی َمال ٔ ْک َزکَاةُ ا ِلٔ ِ ٔ
َف َق َزکَا َة ا ِلٔ ِ ٔ
َّٔط َٗا َل ٓ ٔيطٔ ٓ ٔ َامی َ َ
َو َسل َه َ َ
ََک ََ ِو َُىِثَی ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن
رحٕ ََ ِو ًَ ِب ٕس ذ َ ٕ
ُٓ

دبعاہللنبہملسم،امکل،رضحتدبعاہلل نبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہاملسمؿرمدف

وعرت رپ وخاہ الغؾ وہ ای آزاد ہی رضفری رقار دای ےہ ہک فہ اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج دصہق رطف ےک وطر رپ دے ،اامؾ ادمح نب
لبنحافراامؾاشیعفےکزندکیدصہقرطفزوکةیکرطح اک اکیرفضےہاامؾاوبہفینح ےکزندکیفابج افراامؾامکلےکزندکی
تنسومدکہےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1599

راوی  :یحٌی بً محنس بً س ،ًٜمحنس بً جہـه ،اسنٌيل بً جٌفً ،نز بً ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َّ
ف ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ
ل بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
الش ََ ًٔ ٜح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِض َـ ٕه َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َک ب ٔ َن ٌِى َی َمال ٔ ٕک َزا َز َوالؼَّ ِٔیر ٔ
َف َق َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َزکَا َة ا ِلٔ ِ ٔ
َّٔط َػا ًّا ٓ ََذ َ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َ َ

ض إلٔ َی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ ا ِل ٌُ َنز ٔ ُّی ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َٗا َل
خو ٔد ال َّيا ٔ
َوا ِل َٜبٔیر ٔ َوََ َم َز ب ٔ َضا ََ ٌِ تُ َؤ َّزی َٗ ِب َل ُ ُ
ور ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ل َِي َص
ٔيس ا ِل ُح َنه ٔ ُّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ َٗا َل ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن َوا ِل َن ِظ ُض ُ
ًَل َی کُلِّ ُم ِشل ٔ ٕه َو َر َوا ُظ َسٌ ْ
ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن

د ِہص
ییحینبدمحمنبنکس،دمحمنب م،اامسلیعنبرفعج،رمعنبانعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلص
َ
اہللہیلعفآہلفملسےندصہق رطفاکیاصعرقمررفامایرھپدحثیامکلیکرطحذرکایکاںیمساانتااضہفےہ َفال َّصعِن ِرز َفالْکبِن ِزر َف َأرَمَ ِ َي
َ
ُفج َّ
س ِإ َلال َّض َل ِةاوبداؤدےتہکںیہہکاوکسدبعاہللرمعیےنانعفےسرفاتیایکےہہکاسںیمیلعلکملسمےہ
ابوتدی ِ ْ َ
فرُخ ِ
ال ِ

افردیعسےن یےنانعفےسرفاتیرکےتوہےئنماہک نیملاہکےہنکیلدیبعاہللےسوجروہشرےہاںیمسنماہک نیملںیہنےہ
د ِہص
رافی  :ییحینبدمحمنبنکس،دمحمنب م،الیعمسنبرفعج،رمعنبانعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1600

راوی  :مشسز ،یحٌی بً سٌيس ،بْش بً مٔـلً ،بيساہلل ،مویص بً اسنٌيل اباًٌ ،بيساہلل ،ىآًٍ ،بساہلل حرضت

ًبيس اہلل

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا
ْش بِ ًَ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَاص ُِه ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َيا ُم َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ََ ٌَّ َی ِحٌَی بِ ًَ َسٌٔي ٕس َوبٔ ِ َ

َّ
َّ َ
َ
َّٔط َػا ًّا ٔم ًِ َطٌٔیر ََٕ ِو
َف َق َػ َس َٗ َة ا ِلٔ ِ ٔ
َبَا ٌُ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َى َّ ُط َ َ
وسی َو َّ
َت ِنز ٕ ًَل َی الؼَّ ِٔیر ٔ َوا ِل َٜبٔیر ٔ َوا ِل ُ ِّ
وب َو ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی
الذ َ ٔ
َح َوا ِل َن ِنلُو ٔک َزا َز ُم َ
َک َواْلِ ُىِثَی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َٗا َل ٓ ٔيطٔ ََ ُّی ُ
ا ِل ٌُ َنز ٔ َّی فٔی َحسٔیثٔض ٔ َنا ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ذ َََکٕ ََ ِو َُىِثَی ََي ِّـا

دسمد ،ییحی نب دیعس ،رشب نب لضفم ،دیبع اہلل ،ومسی نب اامسلیع اابؿ ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل رضحت دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکیاصع وجایاکیاصع وجھکردصہق رطفرقمررفامایرہوھچےٹڑبےرپآزادوہای الغؾافرومٰیس
ےنہیااضہفیھبرفاتیایکےہہکرمدوہایوعرتاوبداؤدےتہکںیہہکاویبافردبعاہللرمعیےنانعفےسرفاتیرکےتوہےئاینپ
دحثیںیمذرکافانےکاافلظذرکےیکںیہ
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،رشبنبلضفم،دیبعاہلل،ومسینبالیعمساابؿ،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللرضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1601

راوی  :ہيثه بً خالس ،حشین بً ًلیً ،بسالٌزیز بً ابی رواز ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ُّی َح َّسثَ َيا حُ َشی ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل ُح ٌِف ُّٔی ًَ ًِ َزائ َٔس َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ََبٔی َر َّواز ٕ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ

َّٔط ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػا ًّا ٔم ًِ
اض یُ ِ ٔ
ِخ ُج َ
ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ک َ َ
وٌ َػ َس َٗ َة ا ِلٔ ِ ٔ
اٌ ال َّي ُ
ٕ َػا َٕ
َطٌٔیر ََٕ ِو َت ِنز ََٕ ِو ُسل ِٕت ََ ِو َزبٔيبٕ َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َٓ َل َّنا ک َ َ
اٌ ًُ َنزُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َو َٛث ُ َر ِت ا ِل ٔح ِي َل ُة َج ٌَ َل ًُ َنزُ ن ِٔؼ َ

ئ
ِک اْلِ َ ِط َيا ٔ
اٌ َػا َٕ ٔم ًِ تٔل َ
ح ٔ ِي َل ّة َمک َ َ

مثیہنباخدل،نیسحنبیلع،دبعازعلسینبایبرفاد،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےک زامہن ںیمولگ اکی اصع وج ای اکی اصع وجھکر ای اکی اصع اکلھچ ارتا وہا وج ای اکی اصعشمشک دصہق رطف ےک وطر رپ
اکنالرکےتےھترضحتدبعاہللےتہکںیہہکبجرضحترمعریضاہللہنعاکزامہنالختفآایافروہیگںیکرثکتوہےنیگلوتآپےن
اؿاایشءےکدبہلفصناصعوہیگںرقمررفامدای

رافی  :مثیہنباخدل،نیسحنبیلع،دبعازعلسینبایبرفاد،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1602

راوی  :مشسز ،سلامیٌ بً زاؤز ،حناز ،ایوب ،ىآًٍ ،بساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

اض بَ ٌِ ُس
وب ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ ٓ ٌََ َس َل ال َّي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ََ ُّی َ
ُ
ل ا ِلنسٔی َيةٔ ال َّت ِن َز ًَا ّما َٓأ َ ًِ َلی َّ
ٕ َػا َٕ ٔم ًِ بُزٓ ٕ َٗا َل َوک َ َ
الظٌٔیرَ
ن ِٔؼ َ
اٌ ًَ ِب ُس اہللٔ ي ٌُِ ٔلی ال َّت ِن َز َٓأ ًِو ٔ َز ََصِ ُ َ
دسمد ،امیلسؿ نب داؤد ،امحد ،اویب ،انعف ،دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رھپ ولگ فصن اصع وہیگں اک
دےنی ےگل انعف ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع وجھکردای رکےت ےھت اکی اسؽ دمہنی ںیم وجھکر یک دشدی تلق وہیئ وت اوہنں
ےنوجھکرےکدبہلوجدی
رافی  :دسمد،امیلسؿنبداؤد،امحد،اویب،انعف،دبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1603

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،زاؤز ابً ٗيصً ،ياق بً ًبساہلل ابوسٌيس ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

اق بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َُّ ٛيا
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسثَ َيا َزا ُوزُ َي ٌِىٔی ابِ ًَ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ً َٔي ٔ

رحٕ ََ ِو َم ِنلُو ٕک َػا ًّا ٔم ًِ كَ ٌَاو ٕ ََ ِو
ى ِٔ
ُِخ ُد إٔذِ ک َ َ
اٌ ٓ ٔي َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َزکَا َة ا ِلٔ ِ ٔ
َّٔط ًَ ًِ کُلِّ َػِٔیر ٕ َو َٛبٔیر ٕ ُ ٓ
َّ
اجا ََ ِو
َػا ًّا ٔم ًِ ََٗ ٔ ٕم ََ ِو َػا ًّا ٔم ًِ َطٌٔیر ََٕ ِو َػا ًّا ٔم ًِ َت ِنز ََٕ ِو َػا ًّا ٔم ًِ َزبٔيبٕ َٓل َِه ىَزَ ِل ى ِ ٔ
ُِخ ُجطُ َحًی َٗس َٔو ُم ٌَاو ٔ َی ُة َح ًّ

ئ َّ
الظاو ٔ َا ٌِ ٔس ُل َػا ًّا
اض ََ ٌِ َٗا َل إنِّٔی ََ َری ََ ٌَّ ُم َّسیِ ًٔ ٔم ًِ َس ِن َزا ٔ
اض ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َٓک َ َ
اٌ ٓ ٔ َامی ک َ َّل َه بٔطٔ ال َّي َ
ُم ٌِ َتنٔ ّزا َٓک َ َّل َه ال َّي َ
خ ُج ُط ََبَ ّسا َما ً ِٔظ ُت َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ًُ ًُ َل َّي َة
اض ب ٔ َذل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َل ََبُو َسٌٔي ٕس َٓأ َ َّما ََىَا ٓ َََل ََ َزا ُل َ ُ ِ ٔ
ٔم ًِ َت ِنز َٕٓأ َ َخ َذ ال َّي ُ
اٌ بِ ًٔ َحٔٔ ٜيه بِ ًٔ حٔزَاو ٕ ًَ ًِ ً َٔياقٕ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس
َو ًَ ِب َسةُ َوَُی ِرٔص َٔنا ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ ِث َن َ

ََک َر ُج ْل َواح ْٔس ٓ ٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َل َّي َة ََ ِو َػا ًّا ٔم ًِ ح ٔ ِي َل ٕة َول َِي َص ب ٔ َن ِح ُٔويٕ
ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َوذ َ َ
دبعاہللنبہملسم،داؤدانبسیق،ایعضنبدبعاہللاوبدیعس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدہعراستل
ںیم مہولگ دصہق رطف رہ وھچےٹ ڑبےآزاد افر الغؾ یک رطػ ےس اانج ای رینپ ای وج ای وجھکر ایشمشک اک اکی اصع دےتی ےھت افر دعب
ںیمیھبمہایسرطحدےتیرےہبجرضحتاعمفہیجحایرمعہےکےیلرشتفیالےئوتاوہنںےنربنمرپولوگںےساطخبرکےت
وہےئرفامایہک ریمیراےئںیمدفدموہیگںوجاشؾےسآےتںیہاکیاصعوجھکرےکرباربںیہسپولوگںےنایسوکاایتخررکایلنکیل
ںیم وت زدنیگ رھب اکی اصع یہداتی روہں اگ اوبداؤد ےتہک ںیہہک اوکس انبہیلع افر دبعہ فریغہ ےن رطبقی انب ااحسؼ ربفاتی دبعاہلل
نب دبعاہلل نب امثعؿ نب میکح نب زحاؾ وباہطس ایعض رضحت اوبدیعس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ اںیمس رصػ اکی صخش ےن
افاصعذیعہذرکایکےہوجریغوفحمظےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،داؤدانبسیق،ایعضنبدبعاہللاوبدیعس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1604

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،مشسز ےن بشيس اسناًيل

ََک ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕفٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ل َِي َص ٓ ٔيطٔ ذ ٔ ِ ُ
َک ا ِل ٔح ِي َل ٔة َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َٗ ِس ذ َ َ
َّ
ٕ َػا َٕ ٔم ًِ بُزٓ ٕ َوص َُو َوص ِْه ٔم ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ صٔظَ او ٕ ََ ِو ٔم َّن ًِ َر َوا ُظ
الث ِور ِّٔی ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ً َٔياقٕ ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ن ِٔؼ َ
ًَ ِي ُط
دسمد ،اامسلیع ،دسمد ےن دنسب اامسلیع رفاتی ایک ےہ ہک اںیمس ذیعہ اک ذرک ںیہن ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اعمفہی نب اشہؾ ےن اس
دحثی ںیم ربفاتی وثری رطبقی زدی نب املس وباہطس ایعض رضحت اوبدیعس ےس فصن اصع ربنم ذرک ایک ےہ وج اعمفہی نب اشہؾ ای
اسےسےچینیسکرافیاکفمہےہ
رافی  :دسمد،الیعمس،دسمدےندنسباامسلیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفیکدقماراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1605

راوی  :حامس بً یحٌی  ،سٔياٌ ،مشسز ،یحٌی  ،ابً ًحَلٌ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

اؿا َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا
َح َّسثَ َيا َحا ٔم ُس بِ ًُ َی ِحٌَی ََ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ح و َح َّسث َ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ َسنٔ ٍَ ً َٔي ّ
ُِخ ُد ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػا ََ َت ِنز ََٕ ِو َطٌٔیر ٕ
خ ُد ََبَ ّسا إ ٔ ََّل َػا ًّا إٔىَّا َُّ ٛيا ى ِ ٔ
َس ٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر َّٔی َي ُ٘و ُل ََل َ ُ ِ ٔ
َ
ََ ِو ََٗ ٔ ٕم ََ ِو َزبٔيبٕ َص َذا َحس ُ
رکوا ًَل َِيطٔ َٓت َ َر َُ ٛط ُسٔ َِيا ٌُ َٗا َل ََبُو
ٔیث َی ِحٌَی َزا َز ُسٔ َِيا ٌُ ََ ِو َػا ًّا ٔم ًِ َزٗ ٔ ٕ
يَٗ ٙا َل َحا ٔم ْس َٓأى ِ َ ُ
َزا ُوز ٓ ََض ٔذظ ٔالزِّیَا َزةُ َوص ِْه ٔم ًِ ابِ ًٔ ًُ َي ِي َي َة
احدم نب ییحی ،ایفسؿ ،دسمد ،ییحی ،انب الجعؿ ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ہشیمہ اکی اصع یہ دفں اگ
ویکہکنمہ روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیموجھکرایوجایرینپایشمشکاکاکیاصعاکنالرکےتےھتہیرفاتیییحییکےہایفسؿ
ےناانتزایدہایکےہہکایاکیاصعآےٹاکاحدمےناہکےہہکدحمنیثےنااکسااکنرایکوتایفسؿےناوکسوھچڑدایاوبداؤدےتہکںیہہک
ہیزایدیتانبہنییعاکفمہےہ
رافی  :احدمنبییحی،ایفسؿ،دسمد،ییحی،انبالجعؿ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیمفصناصعوہیگںیکدلیل
ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفںیمفصناصعوہیگںیکدلیل

جلس  :جلس اول

حسیث 1606

راوی  :مشسز ،سلامیٌ بً زاؤز ،حناز بً زیس ،نٌناٌ بً راطس ،مشسزٌَ ،لبہ بً ًبساہلل بً ابی ػٌیر حرضت ًبساہلل
بً ابی ػٌیر

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل ٌَ َتک ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َرا ٔط ٕس ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َٗا َل ُم َش َّس ْز
ًَ ًِ ََ ٌِل ََب َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ُػ ٌَی ِر ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َو َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََ ٌِل ََب َة ََ ِو ََ ٌِل ََب َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ

رحٕ ََ ِو
ََبٔی ُػ ٌَیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػا َْ ٔم ًِ ب ُ ٓز ََٕ ِو َٗ ِن ٕح ًَل َی کُلِّ اث ِ َيی ِ ٔن َػِٔیر ََٕ ِو َٛبٔیر ٕ ُ ٓ
ََک ََ ِو َُىِثَی ََ َّما َُي ٔ ُّيِ ُٜه َٓ ُيزَِّٛيطٔ اہللُ َوََ َّما َٓ٘ٔیرُ ُِ ٛه َٓیَرُ ُّز اہللُ َا ٌَال َی ًَل َِيطٔ ََ ِٛث َ َر ٔم َّنا ََ ًِ َلی َزا َز ُس َل ِ َامی ٌُ فٔی َحسٔیثٔطٔ َُىٔ ٕ ٓی
ًَ ِب ٕس ذ َ ٕ

ََ ِو َٓ٘ٔیر ٕ
دسمد،امیلسؿنب داؤد ،امحد نبزدی،امعنؿنبرادش ،دسمد،ہبلعثنبدبعاہللنبایبطعنزررضحتدبعاہللنبایبطعنزرےسرفاتی
ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرہدفآدویمںرپوہیگںاکاکیاصعفابجےہوھچاٹوہایڑبا،آزادوہایالغؾ،رمدوہ
ایوعرتمتںیمےسوجینغےہاہللاوکساپکرکےاگافروجاندادرےہاہللاوکساسےسزادئدےاگ انتجاسےندایےہامیلسؿےن
اینپدحثیںیمینغفریقفاکااضہفایکےہ
رافی  :دسمد،امیلسؿنبداؤد،امحدنبزدی،امعنؿنبرادش،دسمد،ہبلعثنبدبعاہللنبایبطعنزررضحتدبعاہللنبایبطعن رز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفںیمفصناصعوہیگںیکدلیل

جلس  :جلس اول

حسیث 1607

راوی ً :لی بً حشًً ،بساہلل بً یزیس ،ہناو ،برک ،ابً وائل ،زہزی ،حرضت ٌَلبہ بً ػٌیر

َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ َّ
رک ص َُو ابِ ًُ َوائ ٕٔل ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ
الس َرابٔحٔ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
یس َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو َح َّسثَ َيا بَ ِ ْ
ُّ
ََ ٌِل ََب َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ِو َٗا َل ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََ ٌِل ََب َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَی

رک بِ ًُ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ َزا ُو َز
ال َّي ِي َشابُور ُّٔی َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ بَ ِرکٕ ا ِلُٜوف ٔ ِّی َٗا َل ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌ َی ص َُو بَ ِ ُ
ََ ٌَّ الزُّصِز ٔ َّی َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََ ٌِل ََب َة بِ ًٔ ُػ ٌَیِر ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َٗ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخ ٔلي ّبا َٓأ َ َم َز
ض َزا َز ًَل ٔ ٌّی فٔی َحسٔیثٔطٔ ََ ِو َػا َٔ ب ُ ٓز ََٕ ِو َٗ ِن ٕح بَی ِ َن اث ِ َيی ِ ٔن ث ُ َّه َّاا َٔ َ٘ا ًَ ًِ
َّٔط َػا َٔ َت ِنز ََٕ ِو َػا َٔ َطٌٔیر ٕ ًَ ًِ کُلِّ َرَ ِ ٕ
بٔ َؼ َس َٗ ٔة ا ِلٔ ِ ٔ
الؼَّ ِٔیر ٔ َوا ِل َٜبٔیر ٔ َوا ِل ُ ِّ
َح َوا ِل ٌَ ِب ٔس
یلعنبنسح،دبعاہللنبسیدی،امہؾ،رکب،انبفالئ،زرہی،رضحتہبلعثنبطعن رزےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ہبطخزپےنھےکےیلڑھکےوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہصخشوکاکیاصعوجھکرایاکیاصعوجدصہقرطفدےنیاکمکح
رفامایرضحتیلعریضاہللہنعیکرفاتی ںیماکیاصع وہیگںدفآدویمںیکرطػ ےس ےہوھچےٹڑبےآزاد افرالغؾیکرطػ
ےس
رافی  :یلعنبنسح،دبعاہللنبسیدی،امہؾ،رکب،انبفالئ،زرہی،رضحتہبلعثنبطعن رز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
دصہقرطفںیمفصناصعوہیگںیکدلیل

جلس  :جلس اول

حسیث 1608

راوی  :احنس بً ػالحً ،بسالززا ،ٚابً جزیخ ،ابً طہاب ،حرضت ًبساہلل بً ٌَلبہ

اب َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ََ ٌِل ََب َة َٗا َل ابِ ًُ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َو َٗا َل ابِ ًُ ٔط َض ٕ
َّٔط ب ٔ َي ِو َمی ِ ٔن ب ٔ َن ٌِى َی
اض َٗ ِب َل ا ِلٔ ِ ٔ
َػال ٔ ٕح َٗا َل ا ِل ٌَ َسو ٔ ُّی َوإٔى َّ َنا ص َُو ا ِل ٌُ ِذر ُّٔی َخ َل َب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّي َ
ئ
رق ٔ
َحسٔیثٔ ا ِل ُن ِ ٔ
ؤال ْعُ ْد ِر ُّق
ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،رضحتدبعاہللنبہبلعثس ےکابرےںیمانباصحلاینلْعَ َدفِ ُّق َف ِإ َّن ُ َ و
اکااضہفایکےہےنرفاتیایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیہبطخدیعےسدفدؿےلہپدایاھت
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،رضحتدبعاہللنبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخیلےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1609

راوی  :محنس بً مثىی ،سہل بً یوسٕ ،حنيس ،حشً ،ابً ًباض حرضت حشً رضی اہلل ًيہ

ض َرح َٔن ُط اہللُ فٔی
ٕ َٗا َل حُ َن ِي ْس ََ ِخبَرَىَا ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ َٗا َل َخ َل َب ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّسثَ َيا َس ِض ُ
ل بِ ًُ یُو ُس َ
َ
اض ل َِه َي ٌِل َُنوا َٓ َ٘ا َل َم ًِ صَاصُ َيا ٔم ًِ ََصِ ٔل
ْصة ٔ َٓ َ٘ا َل ََ ِ ٔ
ٔٔ
آخ َر َم َـ َ
خ ُجوا َػ َس َٗ َة َػ ِو ٔمِ ُٜه َٓ َٜأ ٌَّ ال َّي َ
اٌ ًَل َی ٔم ِيبَر ٔ ا ِل َب ِ َ

َف َق َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص ٔذظ ٔالؼَّ َس َٗ َة َػا ًّا ٔم ًِ
ا ِل َنسٔی َي ٔة ُٗو ُموا إلٔ َی إ ٔ ِخ َواىِٔ ُٜه ٓ ٌََ ِّل ُنوص ُِه َٓإٔى َّ ُض ِه ََل َي ٌِل َُن َ
وٌ َ َ
رحٕ ََ ِو َم ِنلُو ٕک ذ َََکٕ ََ ِو َُىِثَی َػِٔیر ََٕ ِو َٛبٔیر ٕ َٓ َل َّنا َٗس َٔو ًَل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط َرََی
َت ِنز ََٕ ِو َطٌٔیر ََٕ ِو ن ِٔؼ َ
ٕ َػا َٕ ٔم ًِ َٗ ِن ٕح ًَل َی کُلِّ ُ ٓ
ُر ِخ َؽ ِّ
اٌ ا ِل َح َش ًُ َی َزی َػ َس َٗ َة
الش ٌِز ٔ َٗا َل َٗ ِس ََ ِو َس ٍَ اہللُ ًَل َِيِ ُٜه َٓل َِو َج ٌَ ِلت ُُنو ُظ َػا ًّا ٔم ًِ کُلِّ َط ِي ٕئ َٗا َل حُ َن ِي ْس َوک َ َ

اٌ ًَل َی َم ًِ َػ َاو
َر َم َـ َ

دمحمنبینثم،لہسنبویفس،دیمح،نسح،انبابعسرضحتنسحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکراضمؿےکاریخںیمانبابعس
ےن رصبہ ےک ربنم رپ ہبطخ زپاھ افر اہک اےنپ رفزفں اک دصہق اکنول نکیل ولگ آپ اک ی بل ںیہن ےھجمس آپ ےن وپاھچ اہیں رہش ےک
ولوگں ںیم ےس وکؿ وموجد ںیہ ؟ فہ ڑھکے وہں افر اےنپ اھبویئں وک اھجمس دںی ویکہکن اؿ وک ہی ںیہن ولعمؾ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن ہی دصہق رفض ایک ےہ اکی اصع وجھکر ای اصع وج ای فصن اصع وہیگں رہ آزاد الغؾ رمد وعرت رپ وھچاٹ وہ ای ڑبا بج
رضحتیلعریضاہللہنعرشتفیالےئوتارزایندھکی رکرفامایاہللےنمتوکف تعدیذہلاابامتؾزیچفںںیماکیاصعیہدایرکف
(ینعی رھپ یھب اکی اصع یہ دای رکف) دیمح ےتہک ںیہ ہک رضحت نسح یک راےئ ہی یھت ہک دصہق رطف اس صخش رپ الزؾ ےہ سج ےن
رفزےیھبرےھکوہں
رافی  :دمحمنبینثم،لہسنبویفس،دیمح،نسح،انبابعسرضحتنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوجبزوکةےسلبقزٰوکةدےنیاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
فوجبزوکةےسلبقزٰوکةدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1610

راوی  :حشً بً ػباح ،طبابہ ،ابوزىاز ،ارعد ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا َل َب ٌَ َث ال َّي ٔي ُّی َػل َّی اہللُ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة ًَ ًِ َو ِر َٗا َئ ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ

َّاض َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اب ًَل َی الؼَّ َس َٗ ٔة ٓ ََن َي ٍَ ابِ ًُ َجنٔ ٕ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
يل َو َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َوا ِل ٌَب ُ
وٌ َخال ٔ ّسا َٓ َ٘ ِس ا ِحت ََب َص
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما یَ ِي٘ ٔ ُه ابِ ًُ َجنٔ ٕ
اٌ َٓ٘ٔی ّرا َٓأَُِ َيا ُظ اہللُ َوََ َّما َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َٓإٔىَِّ ُٜه َتوِ ل ٔ ُن َ
يل إ ٔ ََّل ََ ٌِ ک َ َ
َّاض ًَ ُّه َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓه ٔ َی ًَل َ َّی َو ٔم ِثلُ َضا ث ُ َّه َٗا َل ََ َما َط ٌَ ِز َت
ََ ِز َرا ًَ ُط َوََ ًِت َُس ُظ فٔی َسبٔي ٔل اہللٔ َوََ َّما ا ِل ٌَب ُ
ََ ٌَّ ًَ َّه ال َّز ُج ٔل ٔػ ِي ُو اْلِ َ ٔب ََ ِو ٔػ ِي ُو ََبٔيطٔ

نسحنبابصح،ابشہب،اوبزاند ،ارعج،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک زوکة فوصؽ رکےن رپ رقمر رفامای (بس ولوگں ےن زوکة دی رگم) انب لیمج اخدل نب فدیل ،افر رضحت
ابعس ےنزوکةںیہندی وضحریلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکانبلیمج ےنزوکة اس ےیلںیہنداتیہکفہےلہپانداراھتاباہلل
ےناوکسینغرکدایےہافراخدلنبفدیلرپمتملظرکےتوہاوہنںےناینپزرںیہافرگنج اکامتؾاسامؿاہللیکراہںیمدےدایےہافر

ابعسوتروسؽ یایلصاہللہیلعفآہلفملسےکاچچںیہایکنزوکةںیمدفںاگہکلباسدقر افردفںاگایکمتںیہناجےتن ہکاچچابپےک
رباربوہاتےہ
رافی  :نسحنبابصح،ابشہب،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
فوجبزوکةےسلبقزٰوکةدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1611

راوی  :سٌيس بً ميؼور ،اسنٌيل بً زَکیا ،ححاد بً زیيار ،حٜهً ،لی حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ

َّاض
ل بِ ًُ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َکیَّا ًَ ًِ ا ِل َححَّا ٔد بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ُح َح َّي َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ََ ٌَّ ا ِل ٌَب َ
َ
َّ
َّ
َ
ک َٗا َل
ک َٗا َل َمزَّ ّة َٓأَذ ٔ ٌَ َلطُ فٔی ذَل ٔ َ
َف َّخ َؽ َلطُ فٔی ذَل ٔ َ
َسأ َل ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه فٔی َا ٌِحٔي ٔل َػ َس َٗتٔطٔ َٗ ِب َل َ ٌِ َت ٔح َّل َ َ

ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
َاٌ ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ٔیث صُظَ ِي ْه ًَ ًِ َم ِي ُؼورٔ بِ ًٔ َزاذ َ

َو َس َّل َه َو َحس ُ
ٔیث صُظَ ِي ٕه ََ َػ ُّح

دیعسنبوصنمر،اامسلیعنبزرکای،اجحجنبدانیر،مکح،یلعرضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتابعسریضاہللہنع
ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسفوجبزوکةےسلبقیہزوکةدےنیےکقلعتم درایتفایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکن
ایکسااجزتدیاوبداؤدےناہکہکاسرفاتیوکمیشہےنوباہطسوصنمرنبزاذاؿربفاتیمکحدنسبنسحنبملسمیبنرفاتیایکےہ
افرمیشہیکدحثیزایدہحیحصےہ
رافی  :دیعسنبوصنمر،الیعمسنبزرکای،اجحجنبدانیر،مکح،یلعرضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةاکاکیرہشےسدفرسےرہشںیمےلاجان
ابب  :اتکباسلٰوکة
زوکةاکاکیرہشےسدفرسےرہشںیمےلاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1612

راوی  :نْص بً ًلی ،ابزاہيه بً ًلاءً ،نزاٌ بً حؼین ،زیاز ،حرضت ًلار رضی اہلل ًيہ

ئ
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرىَا ََبٔی ََ ِخب َ َرىَا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ًَ َلا ٕ
اٌ بِ ًٔ ُح َؼی ِ ٕن ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ زٔیَا ّزا ََ ِو َب ٌِ َف اْلِ ُ َم َزا ٔ
ئ َم ِول َی ً ِٔن َز َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ

اٌ ََیِ ًَ ا ِل َنا ُل َٗا َل َولٔل َِنا ٔل ََ ِر َس ِل َتىٔی ََ َخ ِذىَاصَا ٔم ًِ َح ِي ُث
اٌ بِ ًَ ُح َؼی ِ ٕن ًَل َی الؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َل َّنا َر َج ٍَ َٗا َل لٌٔ ِٔن َز َ
َب ٌَ َث ً ِٔن َز َ
َُّ ٛيا ىَأ ِ ُخ ُذصَا ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َو َؿ ٌِ َيا َصا َح ِي ُث َُّ ٛيا َن َـ ٌُ َضا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
رصن نب یلع ،اربامیہ نب اطعء ،رمعاؿ نب ،نیص ،زاید ،رضحت اطعر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زاید ےن (ای یسک افر اریم ےن)
رمعاؿ نب ،نیص وک زوکة یک فوصایلیب ےک ےیل اجیھب بج رضحترمعاؿ ولٹ رکآےئ وت اؿ ےس وپاھچ ہک امؽ اہکں ےہ؟ ایک ےھجم امؽ
الےن ےک ےیل اجیھب اھت؟ مہ ےن زوکة یل سج رطح مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ایل رکےت ےھت افر اہجں رصػ ایک
رکےتےھتفاہںرصػرکدای(ینعیامدلارفںےسےلرکاندارفںںیممیسقترکدی)
رافی  :رصننبیلع،اربامیہنباطعء،رمعاؿنب،نیص،زاید،رضحتاطعرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم
ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1613

راوی  :حشً بً ًلی ،یحٌی بً آزو ،سٔياٌ ،حٜيه ،بً جبیر ،محنس بً ًبسالزحنً بً یزیس  ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل
ًيہ

یس
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َحٔٔ ٜيه بِ ًٔ ُج َبی ِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
وغ ََ ِو
ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َسأ َ َل َو َلطُ َما ُي ِِئيطٔ َجائ َ ِت یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ُخ ُن ْ

وٌ ز ٔ ِرصَ ّنا ََ ِو ٗ ٔ َينت َُضا ٔم ًِ ا َّلذ َص ٔب َٗا َل یَ ِحٌَی َٓ َ٘ا َل
ُخ ُس ْ
وح فٔی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َو َما ا ِلِٔى َی َٗا َل َخ ِن ُش َ
وغ ََ ِو ُُ ٛس ْ
اٌ ح ٔ ِٔؤی ََ ٌَّ ُط ٌِ َب َة ََل َی ِزؤی ًَ ًِ َحٔٔ ٜيه بِ ًٔ ُج َبیِر ٕ َٓ َ٘ا َل ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَ َيا ُظ ُزبَ ِي ْس ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
اٌ ل ٔ ُشٔ َِي َ
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ ِث َن َ
یس
ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
نسح نب یلع ،ییحی نب آدؾ ،ایفسؿ ،میکح ،نب ،ریب ،دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی  ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوجصخشوساؽرکےاگاساحؽںیمہکفہامؽداروہاگوتایقتمےکدؿاےکسہنمںیموش
(ای یفشایدکفح)وہاگاحصہبرکاؾےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکآدیمسکدقرامؽےسینغینعیامؽدارالہکات
ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رف امای اچپسدرمہ وسےن ای ایکس تمیق ےک اسمفی ییحی ےن اہک ہک دبعاہلل نب امثعؿ ےن ایفسؿ
ےس اہک ہک ےھجم اید ےہ ہک ہبعش ،میکح نب ،ریب ےس رفاتی ںیہن رکےت وت ایفسؿ ےن اہک ہک مہ ےس اس رفاتی وک زدیب ےن دمحم نب
دبعارلنمحنبسیدیےسرفاتیایکےہ
رافی  :نسحنبیلع،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،میکح،نب،ریب،دمحمنبدبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1614

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،زیس ،بً اسلهً ،لاء بً يشارٗ ،بيلہ بىی اسس ٛے ایک طدؽ

ئ بِ ًٔ َي َشارٕ ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی ََ َس ٕس ََى َّ ُط َٗا َل ىَزَ ِل ُت
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ََىَا َوََصِلٔی ب ٔ َب٘ٔي ٍٔ ا ِل َِ ِز َٗ ٔس َٓ َ٘ا َل لٔی ََصِلٔی اذِ َص ِب إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََش ِل ُط َل َيا َط ِيئّا ىَأِکُلُ ُط َٓ َح ٌَلُوا

وٌ ٔم ًِ َحا َجتٔض ٔ ِه ٓ ََذ َص ِب ُت إلٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََو َج ِس ُت ً ٔ ِي َس ُظ َر ُج َّل َي ِشأَلُ ُط َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َک َ
َی ِذ ُ ُ
ک َلت ٌُِ ٔلی َم ًِ ٔطئِ َت َٓ َ٘ا َل
ل ًَ ِي ُط َوص َُو ُم ِِ َـ ْب َوص َُو َي ُ٘و ُل ل ٌََ ِنزٔی إٔى َّ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل ََ ٔج ُس َما َ ُ ًِ ٔل َ
يک َٓ َت َولَّی ال َّز ُج ُ

َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِِ َـ ُب ًَل َ َّی ََ ٌِ ََل ََ ٔج َس َما َ ُ ًِ ٔليطٔ َم ًِ َسأ َ َل ٔم ِيِ ُٜه َو َل ُط َُوٗ ٔ َّي ْة ََ ِو ً ِٔسلُ َضا َٓ َ٘ ِس َسأ َ َل
َف َج ٌِ ُت َول َِه ََ ِسأ َ ِل ُط َٓ َ٘س َٔو ًَل َی
إ ٔ ِل َحآّا َٗا َل اْلِ َ َسس ُّٔی َٓ ُ٘ل ُِت َلل ٔ ِ٘ َح ْة َل َيا َخی ِ ْر ٔم ًِ َُوٗ ٔ َّي ٕة َواْلِ ُوٗ ٔ َّي ُة ََ ِر َب ٌُ َ
وٌ ز ٔ ِرصَ ّنا َٗا َل َ َ
يب َٓ َ٘ َش َه َل َيا ٔم ِيطُ ََ ِو ََ ٛنا َٗا َل َحً َّی ََُِ َياىَا اہللُ ًَزَّ َو َج َّل َٗا َل ََبُو
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
ک َطٌٔی ْر َو َزب ٔ ْ
َزا ُوز صَ ََ ٜذا َر َوا ُظ َّ
ک
الث ِور ُّٔی ََ ٛنا َٗا َل َمال ٔ ْ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،زدی ،نب املس ،اطعء نب اسیر ،ہلیب ینب ادس ےک اکی صخش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریمے الہ اخہن عیقب
رعدقںیماجرکارتےریمیویبیےناہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجؤافراؿےساینپانداریافررغیبیایبؿرکےک
اھکےن ےک ےیل ھچک ےل آؤ ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ وت ںیم ےن داھکی ہک اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپساھٹیبوہاےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکامگنراہےہافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساےکسوجابںیمرفام

رےہےھتہکریمےاپسوکیئایسیزیچںیہنےہوجےھجتدفںآرخاکرفہصخشہصغںیماھٹرکالچایگاجراہاھتہکریمیزدنیگیکمسقمت
وکسجاچےتہوہدےتیوہ،روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیصخشھجمرپاسانبرپہصغوہراہ ےہہکریمےاپساوکسدےنیےک
ےیلھچکںیہنےہ(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای)سجےکاپساکیافہیق(اچسیلدرمہ)ایاےکساسمفیامؽوہافرفہاےکس
ابفوجد وساؽ رکے وت اس ےن رپاشیؿ رکےن ےک ےیل وساؽ ایک ہی نس رک ںیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک ریمے اپس اکی افینٹن اکی
افہیقےسرتہبےہ افراکیافہیقوتاچسیلدرمہاک یہوہات ےہہیوسچرک ںیمولٹرک الچآای افرھچکوساؽںیہنایک اےکسدعبروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وج افر شمشک آیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیمس امہرا ہصح یھب اگلای اہیں کت ہک اہلل ےن
ںیمہینغرکدای اوبداؤدےتہکںیہہکوثریےنیھبایسرطحرفاتیایکےہسجرطحامکلےنایک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،زدی،نباملس،اطعءنباسیر،ہلیبینبادسےکاکیصخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1615

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ہظاو بً ًنارً ،بسالزحنً بً ابی رجالً ،نارہ بً ُزیہً ،بسالزحنً بً ابی سٌيس ،حرضت
ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َوصٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ََبٔی ال ِّز َجا ٔل ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ َُزٔیَّ َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َسأ َ َل َو َل ُط ٗ ٔ َين ُة
ُ
ٔ
َ
َف َج ٌِ ُت َٓل َِه ََ ِسأ َ ِل ُط
َُوٗ ٔ َّي ٕة َٓ َ٘ ِس ََ ِل َح َ
ٕ َٓ ُ٘ل ُِت ىَا ًَٗٔی ا ِل َياُٗو َت ُة ه َی َخی ِ ْر ٔم ًِ َوٗ ٔ َّي ٕة َٗا َل صٔظَ ْاو َخی ِ ْر ٔم ًِ َ ِر َبٌٔی َن ز ٔ ِر َص ّنا َ َ
َط ِيئّا َزا َز صٔظَ ْاو فٔی َحسٔیثٔطٔ َوکَاى َ ِت اْلِ ُوٗ ٔ َّي ُة ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِر َبٌٔی َن ز ٔ ِرصَ ّنا
ہبیتقنبدیعس،اشہؾنبامعر،دبعارلنمحنبایبراجؽ،امعرہنبزغہی،دبعارلنمحنبایبدیعس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشوساؽرکےاس احؽںیمہکاےکساپساکی افہیق ےکرباربامؽ
وہ وتاسےنااحلػایک(گل ٹپلرک اماگن افر ہیونممعےہ) ںیم ےن اہکریمےاپس اکیافینٹنےہ اکسجانؾ ایوقہت ےہفہ اچسیلدرمہ
ےسرتہب ےہںیمولٹرکالچ آایافرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےسوساؽںیہنایکاشہؾیکرفاتیںیمہیااضہفےہ ہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمافہیقاچسیلدرمہاکوہاتےہ
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اشہؾ نب امعر ،دبعارلنمح نب ایب راجؽ ،امعرہ نب زغہی ،دبعارلنمح نب ایب دیعس ،رضحت اوبدیعس  یری

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

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1616

راوی ً :بساہلل بً محنس ،مشٜین ،محنس بً مہاجز ،بيٌہ بً یزیس ،ابوٛبظہ ،حرضت سہل بً حيوليہ

یس ًَ ًِ ََبٔی َِ ٛبظَ َة
يٌ َة بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ٔم ِشْ ٜ
ٔین َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ ًَ ًِ َرب ٔ َ

َّ
َّ
َ
َّ
رق َُ بِ ًُ
الشلُول ٔ ِّی َح َّسث َ َيا َس ِض ُ
ل ابِ ًُ ا ِل َح ِيوَ ل ٔ َّيةٔ َٗا َل َٗس َٔو ًَل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ًُ َي ِي َي ُة بِ ًُ ح ِٔؼ ًٕ َواْلِ ِ َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
رق َُ َٓأ َ َخ َذ َ ٔ ٛتابَ ُط َٓل ََّٔ ُط فٔی ً َٔنا َمتٔطٔ
َحاب ٔ ٕص ٓ ََشأ ََل ُظ َٓأ َم َز َل ُض َنا ب ٔ َنا َسأ ََل َوَ َم َز ُم ٌَاو ٔ َی َة ََٓ َٜت َب َل ُض َنا ب ٔ َنا َسأ ََل َٓأ َّما اْلِ ِ َ
َواى ِ َلل َََ ٙوََ َّما ًُ َي ِي َي ُة َٓأ َ َخ َذ َ ٔ ٛتابَطُ َوََتَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َمکَاىَطُ َٓ َ٘ا َل یَا ُم َح َّن ُس ََتُ َزانٔی َحا ٔم َّل إلٔ َی َٗ ِومٔی َ ٔ ٛتا ّبا
ََل ََ ِزرٔی َما ٓ ٔيطٔ ََ ٛؼ ٔحي َٔ ٔة ا ِل ُن َت َل ِّن ٔص َٓأ َ ِخب َ َر ُم ٌَاو ٔ َی ُة بٔ َ٘ ِولٔطٔ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ
آخ ٔم ًِ َج ِنز ٔ َج َض َّي َه َٓ َ٘الُوا َیا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َسأ َل َوً ٔ ِي َس ُظ َما ُي ِِئيطٔ َٓإٔى َّ َنا َي ِش َتِٜثٔرُ ٔم ًِ ال َّيارٔ َو َٗا َل ال ُّئ َِيل ٔ ُّی فٔی َم ِوؿ ٍٕٔ َ َ
آخ َو َما ا ِلِٔى َی َّال ٔذی َلَ َت ِي َبغٔی َم ٌَطُ ا ِل َن ِشأ َ َل ُة َٗا َل َٗ ِس ُر َما ُي َِ ِّسیطٔ
َر ُسو َل اہللٔ َو َما ُي ِِئيطٔ َو َٗا َل ال ُّئ َِيل ٔ ُّی فٔی َم ِو ٔؿ ٍٕ َ َ

ْصا ًَل َی َص ٔذظ ٔ
وٌ َل ُط ٔط ِب ٍُ یَ ِوو ٕ َول َِي َل ٕة ََ ِو ل َِي َل ٕة َو َی ِوو ٕ َوک َ َ
آخ ََ ٌِ یََ ُٜ
َوي ٌَُ ِّظيطٔ َو َٗا َل ال ُّئ َِيل ٔ ُّی فٔی َم ِوؿ ٍٕٔ َ َ
اٌ َح َّسثَ َيا بٔطٔ ُم ِد َت َ ّ
َّ
ََک ُت
اْلِ َ ِلَٔائ الًٔی ذ َ ِ

دبعاہللنبدمحم،نیکسم،دمحمنباہمرج،ہعیبنبسیدی،اوبہشبک،رضحتلہسنبہیلظنحےسرفاتیےہہکہنییعنبنصحافرارقعنب
احسبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئ افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسوساؽایکاوہنںےن وجاماگناھتآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناوکن فہدےنی اکمکح ایک افراعمفہی وک مکح دایاؿ ےکفاےطساکیرحتری د ھدےنیاک ارقع ےنوت فہرحتریےلرک اےنپ
امعہم ںیم ٹیپل یل افر ےلچ نکیل ہنییع فہرحتری ےل رک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اپس آےئ افر وبےل اے دمحم یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیاچےتہںیہہکںیماینپوقؾےکاپسایسیرحتریےلرکاجؤںاکسجومضمؿےھجمولعمؾںیہن
مبل
اسیجہک مساکہفیحصاھتاعمفہیےنایکنہیابتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسایبؿ رفامیئآپیلصاہللہیلع فآہل فملسےنرفامای
نف
وج وساؽ رکے اگ انغء ےک اسھت وت وگای فہ زایدہ رکات ےہ منہج یک آگ وک اکی دفرسی ہگج بلی ےن اہک منہج ےک ااگنرفں وک ولوگں
نف
ےنوپاھچایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسانغءاکوہفمؾایکےہ افراکی دفرسےاقمؾرپ بلیےناہکہکفہایکانغےہسج ےسوساؽ

نف
رحاؾ وہات ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس حبص افر اشؾ اک اھکان وموجد وہ اکی رفاتی ںیم بلی ےن اہک سج
نف
ےک اپس اکی دؿ رات ےک ےیل ٹیپ رھب رک اھکےن ےک ےیل وموجد وہ اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی وج مہ ےن ذرک یک ےہ بلی ےن
رصتخموطررپایبؿیک
رافی  :دبعاہللنبدمحم،نیکسم،دمحمنباہمرج،ہعیبنبسیدی،اوبہشبک،رضحتلہسنبہیلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1617

راوی ً :بساہلل بً مشلنہً ،بساہلل ابً ًنز بً حاتهً ،بسالزحنً بً زیاز ،حرضت زیاز بً حارث ػسائی

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًُ َن َز بِ ًٔ َُاى ٔ ٕه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ زٔیَاز ََٕىَّطُ َسنٔ ٍَ زٔیَا َز بِ ًَ نُ ٌَ ِي ٕه
َّ
َّ
َک َحسٔی ّثا
رضم ٔ َّی ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ زٔ َیا َز بِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث ُّ
الؼ َسائٔ َّی َٗا َل ََ َت ِي ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََبا َي ٌِ ُت ُط ٓ ََذ َ َ
ا ِل َح ِ َ
كَو ٔ ّیَل َٗا َل َٓأ َ َتا ُظ َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل ََ ًِ ٔلىٔی ٔم ًِ الؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َ٘ا َل َلطُ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َا ٌَال َی ل َِه َی ِز َق
ب ٔ ُحٔ ِٜه ى َ ٔي ٕ ٓی َو ََل َُی ِرٔظ ٔفٔی الؼَّ َس َٗا ٔ
ک
ت َحًَّی َح ََ ٜه ٓ َٔيضا ص َُو َٓ َحزَََّ َصا ث َ َناى ٔ َي َة ََ ِجزَا ٕ
ک اْلِ َ ِجزَا ٔ
ُک َح َّ٘ َ
ئ ََ ًِ َل ِيت َ
ئ َٓإ ٔ ٌِ ُِ ٛي َت ٔم ًِ ت ٔ ِل َ
دبعاہلل نبہملسم،دبعاہلل انبرمع نباحمت،دبعارلنمح نبزاید،رضحتزاید نباحرث دصایئ ےسرفاتی ےہہک ںیمروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیک افروطلی ہصقایبؿایکرھپہیاہک اکی صخشروسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اہک دصہق ںیم ےس ےھجم یھب ھچک دےئیجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل دصہق ےک
ابرےںیمیسکربمغیپفریغہےکمکحرپرایضںیہنوہاہکلبوخدیہااکسمکحدایےہافرآھٹمسقےکآدویمںرپدصہقوکمیسقتایکارگ وت
اؿآھٹآدویمںںیمےسیسکمسقںیماشلمےہوتںیمےھجتدفںاگافرفہریتاقحوہاگ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعاہللانبرمعنباحمت،دبعارلنمحنبزاید،رضحتزایدنباحرثدصایئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1618

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،زہیر بً رحب ،جزیز ،اًنع ،ابوػالح ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

رح ٕب َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص ا ِلنٔ ِشٜٔی ُن َّال ٔذی َتزُ ُّز ُظ ال َّت ِن َزةُ َوال َّت ِن َز َتا ٌٔ َواْلِ َک ِ َل ُة َواْلِ َک ِ َل َتا ٌٔ َو َل ًَّٜٔا ِلنٔ ِشٜٔی َن َّال ٔذی ََل

َ
وٌ ب ٔطٔ َٓ ُي ٌِ ُلوىَطُ
اض َط ِيئّا َو ََل َي ِٔ ٔليُ َ
َي ِشأ ُل ال َّي َ

امثعؿنبایبہبیش،زریہنبرحب،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفاماینیکسمفہںیہنےہوجدردبررھپاتےہافراکیاکیدفدفوجھکرافراکیاکیدفےمقلاپاتےہہکلبنیکسمفہےہ
وجولوگںےسوساؽںیہنرکاتافرہنولگاےکساحؽےسفافقںیہہکاوکسھچکدںی
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،زریہنبرحب،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1619

راوی  :مشسزً ،بيساہلل بً ًنزو ابوکاملً ،بسالواحس بً زیاز ،مٌنز ،زہزی ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َوََبُو کَا ٔم ٕل ا ِل َن ٌِى َی َٗالُوا َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواحٔسٔ بِ ًُ زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َيا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ
ٕ َزا َز ُم َش َّس ْز فٔی
ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط َٗا َل َو َل ًَّٜٔا ِلنٔ ِشٜٔی َن ا ِل ُن َت ٌَ ِّٔ ُ
َک ُم َش َّس ْز
َحسٔیثٔطٔ ل َِي َص َل ُط َما َي ِش َت ِِىٔی بٔطٔ َّال ٔذی ََل َي ِشأ َ ُل َو ََل ي ٌُِ َل ُه ب ٔ َحا َجتٔطٔ َٓيُ َت َؼ َّس ًََ ٚل َِيطٔ ٓ ََذ َ
َح ُ
اک ا ِل َن ِ ُ
وو َول َِه َی ِذ ُ ِ
ٕ َّال ٔذی ََل َي ِشأ َ ُل َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا ِل َحس َ
وو
ا ِل ُن َت ٌَ ِّٔ ُ
َح َ
ٔیث ُم َح َّن ُس بِ ًُ ث َ ِو ٕر َو ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚم ٌِ َنز ٕ َو َج ٌَ ََل ا ِل َن ِ ُ

ٔم ًِ َ َلَکو ٔالزُّصِز ٔ ِّی َوص َُو ََ َػ ُّح

دسمد،دیبعاہللنبرمعفاوباکلم،دبعاولادحنبزاید،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (اسیج ہک یلہپ دحثی ںیم ذگرا) نکیل نیکسم میعفف (ینعی ےنچب فاال نیکسم) دسمد ےن اینپ دحثی
ںیم ایکس رعتفی ویں یک ےہ ہک سج ےک اپس اانت امؽ ںیہن وج ایکس اتحمز  وک رعف رک ےکس نکیل فہ ولوگں ےس وساؽ ںیہن رکات افر ہن
ایکس رضفرایت اکولوگں وک ملع ےہ ہک اےکس اپس دصہق آےئ ایس وک رحمفؾ ےتہک ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دمحم نب وثر افر دبعارلزاؼ
ےنرمعمےسلقنایکہکارحملفؾزرہیاکوقؽےہ
رافی  :دسمد،دیبعاہللنبرمعفاوباکلم،دبعاولادحنبزاید،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1620

ًيسی بً یوىص ،ہظاو ،بً رعوہً ،بيساہلل بً ًسی بً خيار حرضت ًبيس اہلل بً ًسی بً الديار
راوی  :مشسزٰ ،

رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ا ِلد ٔ َيارٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َ
َّ
َّ
َ َ
َ
َف َٓ ٍَ ٓ ٔي َيا
َ ِخب َ َرنٔی َر ُج ََل ٌٔ َى َّ ُض َنا َ َت َيا ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َزا َٔ َوص َُو ُي َ٘ ِّش ُه الؼَّ َس َٗ َة ٓ ََشأ ََل ُظ ٔم ِي َضا َ َ
َفآىَا َجل َِسیِ ًٔ َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ٔطئِت َُنا ََ ًِ َل ِي ُتَ ُٜنا َو ََل َح َّى ٓ َٔيضا ل ٔ َِىٔ ٕ ٓی َو ََل ل ٔ َ٘و ٔ ٓ ٕ
ی ُمَ ِٜت ٔشبٕ
ا ِل َب َ َ
ْص َو َخٔ ََـ ُط َ َ
دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشہؾ ،نبرعفہ،دیبعاہللنبددی نبایخررضحتدیبعاہللنب ددینباایخلرےسرفاتیےہہکدفآدویمں
ےن ےھجم ربخ دی ہک مہ دحِس اولداع ےک ومعق رپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دصہق ابٹن رےہ ےھت اوہنں ےنآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس اماگن آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اگنہ ااھٹرک اوکن داھکی رھپ ک ر
اکھجیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپایہکہیدفونںآدیم دنترتسوجاؿںیہآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایارگمتاچوہوت
ںیممتوکدصہقدےدفںاگنکیلدصہقںیماسصخشاکوکیئقحںیہنوجینغوہایتحصدنموہافرامکےنےکالقئوہ
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشہؾ،نبرعفہ،دیبعاہللنبددینبایخررضحتدیبعاہللنبددینباایخلر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امدلارییکدحافرزوکةےکنیقحتسم

جلس  :جلس اول

حسیث 1621

راوی ً :باز بً موسی ،ابزاہيه ،ابً سٌس ،حرضت ًبساہلل بً ًنزو رضی اہلل ًيہ

یس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
اٌ بِ ًٔ َیز ٔ َ
وسی اْلِ َى ِ َبار ُّٔی ا ِل ُد ُّتل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاص ٔي ُه َي ٌِىٔی ابِ ًَ َس ٌِ ٕس َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی ََبٔی ًَ ًِ َریِ َح َ
َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ ُم َ
اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َت ٔح ُّل الؼَّ َس َٗ ُة ل ٔ َِىٔ ٕ ٓی َو ََل ل ٔ ٔذی ٔم َّزة ٕ َسو ٔ ٓ ٕ
ی َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ُسٔ َِيا ٌُ
ی َواْلِ َ َحاز ٔ ُ
ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ََ ٛنا َٗا َل إٔبِ َزاصٔي ُه َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َس ٌِ ٕس َٗا َل ل ٔ ٔذی ٔمزَّة ٕ َٗو ٔ ٓ ٕ
خ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
یث اْلِ ُ َ ُ

ی َو َب ٌِ ُـ َضا ل ٔ ٔذی ٔم َّزة ٕ َسو ٔ ٓ ٕ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌِ ُـ َضا ل ٔ ٔذی ٔم َّزة ٕ َٗو ٔ ٓ ٕ
ی و َٗا َل ًَ َلا ُئ بِ ًُ ُز َصیِر ََٕى َّ ُط لَق ٔ َی ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَ ِنز ٕو َٓ َ٘ا َل
ی َو ََل ل ٔ ٔذی ٔم َّزة ٕ َسو ٔ ٓ ٕ
إ ٔ ٌَّ الؼَّ َس َٗ َة ََل َت ٔح ُّل ل ٔ َ٘و ٔ ٓ ٕ
ی

ابعد نب ومیس ،اربامیہ ،انب دعس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایدصہقالحؽںیہنےہینغےکفاےطسافراطروتروبضمطآدیمےکفاےطساوبداؤد ےتہکںیہہکاوکسایفسؿےن دعسنباربامیہےس
اسرطحرفاتیایکےہےسجاربامیہ ےنرفاتیایکےہافرہبعشےندعسےسرفاتیرکےتوہےئذلیرمةوقیاہکےہافریبنیلص
َّق َّ
اہللہیلعفآہلفملسےسضعبدفرسیرفاایتںیمذلیرمةوقیےہافرضعبںیم ِ ِ
رِم ٍةوَس ٍِّقہیععاءنبزریبےتہکںیہہکرضحت
ت
دبعاہللنبرمعفےسریمیالماقتوہیئوتاوہنںےنہیاافلظذرکےئک ِإ َّؿال َّض َدق ََس َل َح ِ ُّلل ِ َقوو ٍِّق َف َل ِ ِ
َّقرِمَّ ٍةوَس ٍِّق
رافی  :ابعدنبومیس،اربامیہ،انبدعس،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہصخشےکسجےیلوبوجدامؽداروہےنےکدصہقانیلاجزئےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
فہصخشےکسجےیلوبوجدامؽداروہےنےکدصہقانیلاجزئےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1622

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مال ،زیس بً اسله ،حرضت ًلاء بً يشار رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشارٕ ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َٗا َل ََل َت ٔح ُّل الؼَّ َس َٗ ُة ل ٔ َِىٔ ٕ ٓی إ ٔ ََّل ل ٔ َد ِن َش ٕة ل ٔ َِازٕ فٔی َسبٔي ٔل اہللٔ ََ ِو ل ٔ ٌَا ٔم ٕل ًَل َِي َضا ََ ِو ل ٔ َِارٔو ٕ ََ ِو ل ٔ َز ُج ٕل ِ
اطت َ َرا َصا ب ٔ َنالٔطٔ ََ ِو ل ٔ َز ُج ٕل
ٔین َٓت ُُؼ ِّس ًََ ٚل َی ا ِلنٔ ِشٜٔی ٔن َٓأَص َِساصَا ا ِلنٔ ِشٜٔی ُن ل ٔ ِل َِىٔ ِّی
کَ َ
اٌ َلطُ َج ْار ٔم ِشْ ٜ
دبع اہلل نب ہملسم ،امؽ ،زدی نب املس ،رضحت اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ینغ ےک ےیل دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ رگم اپچن رطح ےک ولوگں ےک ےیل (ینعی اےکن ابفوجد ینغ وہےن ےک دصہق انیل اجزئ ےہ)
اکی راہ  یا ںیماہجد رکےنفاال ،دفرسے زوکةیک فوصؽ اییب رپ امومرصخش ،رسیتے رقمفض ،وچاھت فہ صخش وج اےنپ دصہق وک امؽ
ےکذرےعیےسرخدیےل ،اپوچناںفہصخشاکسج اسمہہی نیکسموہافراسےننیکسم وکدصہقدایافراسنیکسم ےنفہامؽیسکینغ وک
دہہیںیمدےدای
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امؽ،زدینباملس،رضحتاطعءنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة

فہصخشےکسجےیلوبوجدامؽداروہےنےکدصہقانیلاجزئےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1623

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،ابوسٌيس حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ

ک
ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ابِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َزیِ ٕس ََ ٛنا َٗا َل َمال ٔ ْ
الثور ُّٔی ًَ ًِ َزیِ ٕس َٗا َل َح َّسثَىٔی َّ
َّ
الث ِب ُت ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َو َر َوا ُظ ِ
نسحنبیلع،دبعارلزا ؼ،رمعم،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسرضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دحثی اسقب ےک لثم اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس انب ہنییع ےن زدی ےس ایس رطح رفاتی
رکےتوہےئاہکےہہکاکی ہقثرافیےنیبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےسدحثیایبؿ یک ےسیج امکلےنرفاتیایک ےہ افرایفسؿ
وثریےنزدیےسرفاتیایکےہ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسرضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
فہصخشےکسجےیلوبوجدامؽداروہےنےکدصہقانیلاجزئےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1624

راوی  :محنس بً ًوٖ ،سٔياٌ ًنزاًٌ ،ليہ ،ابوسٌيس ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

ٖ َّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِو ٕ
اٌ ا ِل َبارٔق ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل
فیَاب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
اللائ ُّٔی َح َّسث َ َيا ا ِل ٔ ِ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ٔح ُّل الؼَّ َس َٗ ُة ل ٔ َِىٔ ٕ ٓی إ ٔ ََّل فٔی َسبٔي ٔل اہللٔ ََ ِو ابِ ًٔ َّ
الشبٔي ٔل ََ ِو َجا ٕر َٓ٘ٔیر ٕیُ َت َؼ َّس ًَُ ٚل َِيطٔ

َ
َٓ ُي ِضسٔی ل َ َ
َف ْاض َوابِ ًُ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َک َ ِو َی ِسًُو َک َٗا َل َبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ٔ َ

َو َس َّل َه ٔم ِث َلطُ

دمحمنبوعػ،ایفسؿ رمعاؿ ،ہیطع،اوبدیعس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع ےس رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای ہک ینغ ےک ےیل دصہق الحؽ ںیہن ےہ رگم وج اہجد ںیم رشکی وہ ،ای اسمرف وہ ،ای اکی اتحمج اسمہہی وہ وکسج وکیئ زیچ
دصہق ںیم ےلم افر فہ ےھجت وطبر دہہی ںیم ددیے ای ریتی دوعت رکے اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس رفس افر انب ایب یلیل ےن ربفاتی
ہیطعوباہطساوبدیعسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکلثمرفاتیایکےہ

رافی  :دمحمنبوعػ،ایفسؿرمعاؿ،ہیطع،اوبدیعس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشوکسکدقرزوکةدیاجیتکسےہ؟
ابب  :اتکباسلٰوکة
یسکصخشوکسکدقرزوکةدیاجیتکسےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1625

راوی  :حشً بً محنس بً ػباح ،ابونٌيه ،سٌيس بً ًبيس ،حرضت بظیر بً يشار

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ الؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َيا ََبُو نُ ٌَ ِي ٕه َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َّ
اللائ ُّٔی ًَ ًِ بُظَ ی ِر ٔبِ ًٔ َي َشا ٕر َز ًَ َه ََ ٌَّ

ل بِ ًُ ََبٔی َح ِث َن َة ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َزا ُظ بٔنٔائ َ ٕة ٔم ًِ إٔب ٔ ٔل الؼَّ َس َٗ ٔة
َر ُج َّل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ يُ َ٘ا ُل َل ُط َس ِض ُ
َي ٌِىٔی زٔیَ َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َّال ٔذی ُٗتٔ َل ب ٔ َد ِيب َ َر
نسحنبدمحمنبابصح،اوبمیعن،دیعسنبدیبع،رضحتریشبنباسیرےسرفاتیےہہکاکیااصنریصخشےناوکنربخدیاکسجانؾلہس
نب ایب ہمثح اھت ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق ےک افوٹنں ںیم ےس اوکن وس افٹن دےی دتی ںیم ینعی اس ااصنری یک
دتیںیموجربیخںیملتقرکدایایگاھت
رافی  :نسحنبدمحمنبابصح،اوبمیعن،دیعسنبدیبع،رضحتریشبنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساؽرکانبکاجزئےہ؟
ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽرکانبکاجزئ ےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1626

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،بسالنلک بً ًنز ،زیس بً ً٘بہ ،حرضت سنزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ال َّي َنز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َنی ِر ٕ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ا ِل َٔزَار ِّٔی ًَ ًِ َس ُن َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی
ل َو ِج َض ُط ٓ ََن ًِ َطا َئ ََبِ َقی ًَل َی َو ِجض ٔطٔ َو َم ًِ َطا َئ َت َز َک إ ٔ ََّل ََ ٌِ
وح یََ ِٜس ُح ب ٔ َضا ال َّز ُج ُ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل َن َشائ ٔ ُ
ل ُُ ٛس ْ

ل ذَا ُسل َِلا ٌٕ ََ ِو فٔی ََ ِمز َٕلَ َیحٔ ُس ٔم ِي ُط ب ُ ًّسا
َي ِشأ َ َل ال َّز ُج ُ
صفحنبرمع،ہبعش،دبعاکلملنبرمع،زدینبہبقع،رضحترمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوساؽرکاناےنپہنمرپزمخاگلانےہاباکسجدؽاچےہ(ایقتمےکدؿ)ہنمرپداغربداتشرکےایوساؽرکانوھچڑدےاہتبل
اسصخشےکےیلوساؽرکاناجزئےہوجےبدحوبجمروہایوجصخشاحمکفتقےسوساؽرکے،
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دبعاکلملنبرمع،زدینبہبقع،رضحترمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽرکانبکاجزئےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1627

راوی  :مشسز ،حناز ،زیس ،ہاروٌ بً ریابٛ ،ياىہ بً نٌيه حرضت ٗبيؼہ بً مدار ٚہَل لی

يؼ َة بِ ًٔ
وٌ بِ ًٔ رٔئ َ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ َص ُ
ار َ
اب َٗا َل َح َّسثَىٔی َ ٔ ٛياى َ ُة بِ ًُ نُ ٌَ ِي ٕه ا ِل ٌَ َسو ٔ ُّی ًَ ًِ َٗب ٔ َ
َ
يؼ ُة َحًَّی َتأِت ٔ َي َيا الؼَّ َس َٗ ُة
ُم َدارٔ ٕ ٚا ِلض ٔ ََلل ٔ ِّی َٗا َل َت َح َّنل ُِت َح َنا َل ّة َٓأ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ََٗ ٔ ِه یَا َٗب ٔ َ
يؼ ُة إ ٔ ٌَّ ا ِل َن ِشأ َ َل َة ََل َت ٔح ُّل إ ٔ ََّل ْٔلَ َح ٔس ثَ ََلثَ ٕة َر ُج ٕل َت َح َّن َل َح َنا َل ّة َٓ َح َّل ِت َل ُط ا ِل َن ِشأ َ َل ُة ٓ ََشأ َ َل َحًَّی
َٓ َيأ ِ ُم َز ل َ
َک ب ٔ َضا ث ُ َّه َٗا َل َیا َٗب ٔ َ
َ
َ
يب ٗ ٔ َوا ّما ٔم ًِ ًَ ِي ٕع ََ ِو
يب َضا ث ُ َّه یُ ِن ٔش ُ
ک َو َر ُج ٕل ََ َػابَ ِت ُط َجائ ٔ َح ْة َٓا ِج َتا َح ِت َما َل ُط َٓ َح َّل ِت َل ُط ا ِل َن ِشأ َل ُة ٓ ََشأ َل َحًَّی ُي ٔؼ َ
ي ُٔؼ َ
َٗا َل س َٔسا ّزا ٔم ًِ ًَ ِي ٕع َو َر ُج ٕل ََ َػابَ ِت ُط َٓا َٗ ْة َحًَّی َي ُ٘و َل ث َ ََلثَ ْة ٔم ًِ َذؤی ا ِل ٔح َطی ٔم ًِ َٗ ِو ٔمطٔ َٗ ِس ََ َػابَ ِت ُٓ ََلىّا ا ِلَٔا َٗ ُة
َ
َ
ک َو َما س َٔواصًَُّ ٔم ًِ ا ِل َن ِشأ َ َلةٔ َیا
يب ٗ ٔ َوا ّما ٔم ًِ ًَ ِي ٕع ََ ِو س َٔسا ّزا ٔم ًِ ًَ ِي ٕع ث ُ َّه یُ ِن ٔش ُ
َٓ َح َّل ِت َلطُ ا ِل َن ِشأ َل ُة ٓ ََشأ َل َحًَّی ي ُٔؼ َ
يؼ ُة ُس ِح ْت َیأِکُلُ َضا َػاحٔبُ َضا ُس ِح ّتا
َٗب ٔ َ
دسمد ،امحد ،زدی ،اہرفؿ نب رایب ،انکہن نب میعن رضحت ہصیبق نب اخمرؼ الہ یل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی رقہض اک اضنم وہا سپ
ںیمروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیک یتم ںیم(وساؽرک ےنیکرغض) ےس احرضوہاآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای
اےہصیبقااظتنررکفاہیںکتہکامہرےاپسدصہقاکامؽآےئوتمہمتوکاسںیمےسدےدںیےگ اسےکدعبآپےنرفامای
اےہصیبقنیترطحےکولوگںےکالعفہ یسکےکےیلوساؽرکاندرتسںیہناکیفہصخشسجرپمامتناکوبھجوہ(افرادارکےن
ےساقرصوہ)بجکتمامتنےسہراکٹرہہناپےل اسےکدعبابزرانہاچےئیہ دفرسافہصخشسجوکایسیتبیصمشیپآےئسج
ںیماساکامؽابتہوہایگوہوتاسےکےیلوساؽرکاندرتسےہاہیںکتہکفہااسیرسامایاحلصرکےوجاسےکسگررسبےکالقئ

وہ رسیتےفہصخشسجوک وکیئایسیرضفرتشیپآاجےئسجےکقلعتماسیکوقؾےکمکازمکنیتذہمدارارفادہیےنہکںیگل
ہکفایعقفہتبیصمںیمالتبمےہاسےکےیلیھبوساؽرکاندرتسےہاہیںکتہکسگررسبےک القئدیپارکےلرھپوساؽرکےن
ےسابزرےہاےہصیبقاؿوصروتںےکالعفہوساؽرکانرحاؾےہوجصخشوساؽرکےکاھکےئفہرحاؾاھکاتےہ
رافی  :دسمد،امحد،زدی،اہرفؿنبرایب،انکہننبمیعنرضحتہصیبقنباخمرؼالہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽرکانبکاجزئےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1628

ًيسی بً یوىص ،اخرض بً ًحَلٌ ،ابوبرک ،حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ
راوی ً :بساہلل بً مشلنہٰ ،

رض بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ََبٔی بَ ِرکٕ ا ِل َح َيف ٔ ِّی ًَ ًِ ََى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ََ ِخب َ َرىَا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ اْلِ َ ِخ َ ٔ
ََ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ََتَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِشأَلُ ُط َٓ َ٘ا َل ََ َما فٔی بَ ِيت َٔک َط ِي ْئ َٗا َل بَل َی حٔل ِْص ىَل َِب ُص َب ٌِ َـ ُط
ئ َٗا َل ائِتٔىٔی بٔض ٔ َنا َٗا َل َٓأ َ َتا ُظ بٔض ٔ َنا َٓأ َ َخ َذص َُنا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ْش ُب ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ
َوى َ ِب ُش ُم َب ٌِ َـ ُط َو َٗ ٌِ ْب َن ِ َ

َو َس َّل َه ب ٔ َي ٔسظ ٔ َو َٗا َل َم ًِ َي ِظت َر ٔی َص َذیِ ًٔ َٗا َل َر ُج ْل ََىَا آ ُخ ُذص َُنا بٔس ِٔر َص ٕه َٗا َل َم ًِ َیزٔی ُس ًَل َی ز ٔ ِر َص ٕه َم َّز َتی ِ ٔن ََ ِو ثَ ََلثّا َٗا َل
َر ُج ْل ََىَا آ ُخ ُذص َُنا بٔس ِٔر َص َنی ِ ٔن َٓأ َ ًِ َلاص َُنا إ ٔ َّیا ُظ َوََ َخ َذ ِّ
الس ِر َص َنی ِ ٔن َوََ ًِ َلاص َُنا اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َو َٗا َل ا ِطتَر ٔ ب ٔأ َ َح ٔسص َٔنا كَ ٌَا ّما
خ َٗ ُسو ّما َٓأِتٔىٔی بٔطٔ َٓأ َ َتا ُظ بٔطٔ َٓظَ َّس ٓ ٔيطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًُو ّزا ب ٔ َي ٔسظ ٔ ث ُ َّه
َٓاىِب ٔ ِذ ُظ إلٔ َی ََصِل ٔ َ
ک َوا ِطتَر ٔب ٔ ِاْل َ ٔ
ْش َة
َٗا َل َلطُ اذِ َص ِب َٓا ِح َت ٔل ِب َوب ٔ ٍِ َو ََل ََ َر َی َّي َ
ْش یَ ِو ّما ٓ ََذ َص َب ال َّز ُج ُ
ل َی ِح َت ٔل ُب َو َیبٔي ٍُ َٓ َحا َئ َو َٗ ِس ََ َػ َ
اب ًَ ِ َ
ک َخ ِن َش َة ًَ َ َ

َک ٔم ًِ ََ ٌِ َتحٔي َئ
َز َراص َٔه َٓا ِطت َ َری ب ٔ َب ٌِـ َٔضا ث َ ِو ّبا َوب ٔ َب ٌِـ َٔضا ك َ ٌَا ّما َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص َذا َخی ِ ْر ل َ
َغو ٕ ُم ِٔ ٔو ٍٕ ََ ِو ل ٔ ٔذی َزو ٕ
َرق ُم ِسٗ ٔ ٍٕ ََ ِو ل ٔ ٔذی ُِ
ک َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة إ ٔ ٌَّ ا ِل َن ِشأ َ َل َة ََل َا ِؼلُحُ إ ٔ ََّل ل ٔ َث ََلثَ ٕة ل ٔ ٔذی ٓ ِ ٕ
ا ِل َن ِشأ َ َل ُة ىَُ ِٜت ّة فٔی َو ِجض ٔ َ

ُمو ٔج ٍٕ

دبع اہلل نب ہملسمٰ ،یسیع نب ویسن ،ارضخ نب الجعؿ ،اوبرکب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری
صخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوساؽرکےنیکرغضےسآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسوپاھچہکایک
ریتےرھگںیمھچکںیہنےہ؟فہوبالویکںںیہناکیلبمکےہسجاکاکیہصحمہاھچبےتیلںیہافراکیہصحافڑھےتیلںیہافراکی
اپینےنیپاکپہلےہسجےسمہاپینےتیپںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہدفونںزیچںیریمےاپسےلآ،فہایگافراینپ

دفونںزیچںیےلآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںوکاہھتںیمےلرکرفامایاؿاکرخدیاروکؿےہ؟اکیصخشوبال ںیم
اکی دانیر ںیمرخدیات وہں آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای اکی دانیر ےس زادئ وکؿداتی ےہ(افراسرطح آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےندفاینیترمہبترفامای)اکیصخشےناہکںیماؿدفونںزیچفںوکدفدرمہںیمےنیلےکےیلایتروہںسپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنفہدفونںزیچںیاسےکوحاہلرکدںیافراسےسدفدرمہےلرکاسااصنریصخشوکدےدیافررفامایاکی
درمہ یک ھچک اھکےن ےنیپ یک زیچںی ےل رک رھگ ںیمڈاؽ ےل افر اکی درمہ ںیم اکی اہلکڑی رخدی ےل فہ اہلکڑی ےلرک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپس آای آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناس ںیماکیڑکلیاےنپدتسابمرک ےسوھٹیکن افر رفامای اجڑکلایں
اکٹرک ال افر چیب افر دنپرہ دؿ کت ںیم ےھجت اہیں ہن دوھکیں سپ فہ صخش الچ ایگ فہ ڑکلایں اکاتٹ افر اؿ وک اتچیب ھچک دونں دعب فہ
صخشآایافراسےندسدرمہامکےئےھت سجںیمےساسےنھچکاکڑپکارخدیاافرھچکاکاھکےنےنیپاکاسامؿآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایریتےقحںیم ہیرتہبےہاسابتےسہکایقتمےکدؿریتےہنمرپ اکیداغاگلوہ(زینآپیلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامای)وساؽرکاندرتسںیہنرگمنیترطحےکآدویمںےکےیلاکیفہوجاہنتیسلفموہاخکںیمولاتٹوہدفرسےفہ
وجرپاشیؿنکرقوضںےکوبھجےلتدابوہاوہ رسیتےفہسجےنوکیئلتقرکڈاالوہافراباسرپدتیالزؾآیئوہ(رگماسےک
اپسدتیںیمدےنیوکھچکہنوہوتفہوساؽرکاتکسےہ)
رافی  :دبعاہللنبہملسمٰ،یسیعنبویسن،ارضخنبالجعؿ،اوبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساؽرکےنافرامےنگنیکذمتماکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽرکےنافرامےنگنیکذمتماکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1629

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس ،سٌيس بً ًبسالٌزیز ،ربيٌہ ،ابً یزیس ،ابوازریص ،ابومشله ،حرضت ًوٖ بً مالک رضی
اہلل ًيہ

ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ِّی
يٌ َة َي ٌِىٔی ابِ ًَ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ َرب ٔ َ
یس ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِزر َ
ین ًَ ِو ُٖ بِ ًُ َمال ٔ ٕک َٗا َل
ًَ ًِ ََبٔی ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َد ِو ََلن ٔ ِّی َٗا َل َح َّسثَىٔی ا ِل َحب ٔ ُ
يب َوََ َّما ص َُو ً ٔ ِيسٔی َٓأ َ ٔم ْ
يب اْلِ َ ٔمی ُن ََ َّما ص َُو إلٔ َ َّی َٓ َحب ٔ ْ

وٌ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َُّ ٛيا ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس ِب ٌَ ّة ََ ِو ث َ َناى ٔ َي ّة ََ ِو أ ِش ٌَ ّة َٓ َ٘ا َل ََ ََل تُ َباي ٔ ٌُ َ

َو َس َّل َه َو َُّ ٛيا َحس َ
ٔیث ًَ ِض ٕس بٔب َ ِي ٌَ ٕة ُٗ ِل َيا َٗ ِس بَا َي ٌِ َيا َک َحًَّی َٗال ََضا ث َ ََلثّا ٓ ََب َش ِل َيا ََیِسٔیَ َيا ٓ ََبا َي ٌِ َيا ُظ َٓ َ٘ا َل َٗائ ٔ ْل َیا َر ُسو َل اہللٔ

ْش ُٛوا بٔطٔ َط ِيئّا َو ُا َؼ ُّلوا الؼَّ َل َوا ٔ
ت ا ِل َد ِن َص َو َا ِش َن ٌُوا
ک َٗا َل ََ ٌِ َا ٌِبُ ُسوا اہللَ َو ََل ُا ِ ٔ
إٔىَّا َٗ ِس بَا َي ٌِ َي َ
اک ٓ ٌََ ََل َو ى َُباي ٔ ٌُ َ
َ
ف َي ِش ُ٘ ُم َس ِوك ُ ُط ٓ ََنا َي ِشأ َ ُل
َوتُ ٔلي ٌُوا َوََ َ َّ
ک ال َّي َ ٔ
اٌ َب ٌِ ُف َُو َلئ ٔ َ
اض َط ِيئّا َٗا َل َٓ َل َ٘ ِس ک َ َ
ْس کَل ٔ َن ّة َخ ٔٔ َّي ّة َٗا َل َو ََل َا ِشألُوا ال َّي َ
ََ َح ّسا ََ ٌِ یُ َياو ٔ َل ُط إ ٔ َّیا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َحس ُ
ٔيس
ٔیث صٔظَ او ٕل َِه َی ِزؤظ ٔإ ٔ ََّل َسٌ ْ

اشہؾنبامع ر،فدیل،دیعسنبدبعازعلسی،رہعیب،انبسیدی،اوبادرسی،اوبملسم،رضحتوعػنبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکمہاستایاھٹایونآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکایکمتروسؽ یا
ےستعیبںیہنرکےتوہ؟ احالہکنمہےنھچکرعہصلبقیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیکیھتمہےنرعضایکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہ وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےستعیبرکےکچںیہ(رھپاز رسونتعیبیکایکرضفرت ےہ)ااسیآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت رمہبت رفامای ،مہ ولوگں ےن ایئیہاھت (تعیب ےک ےیل) آےگ ڑباھ دی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےستعیب یک اکیصخش وبال ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس مہوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسےلہپیہتعیبرکےکچ ںیہ
ابمہسکابترپتعیبرکںی؟رفامایاسابترپہکاہلل یکدنبیگرکفےگافراسےکاسھتیسکوکرشکیہنرہھٹاؤےگافراپوچنں
امنزںیزپوھےگافرابتوکونسےگافراسرپلمعرکفےگافراکیابتآہتسہےسرفامایہکولوگںےسیسکزیچاکوساؽہنرکفےگ
رضحت وعػ نب امکل رفامےت ںیہ ہک اس ےک دعب ولوگں اک ہی احؽ وہ ایگ اھت ہک ارگ یسک اک وکڑا زنیم رپ رگ اجات وت یسک ےس (اس ےک
ااھٹےنںیم)دمدبلطہنرکاتہکلبوخدیہااھٹاتاوبداؤدےتہکںیہہکدحثیاشہؾوکدیعسےکالعفہیسکےنرفاتیںیہنایک
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیل،دیعسنبدبعازعلسی،رہعیب،انبسیدی،اوبادرسی،اوبملسم،رضحتوعػنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽرکےنافرامےنگنیکذمتماکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1630

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذ ،طٌبہً ،اػه ،حرضت ابوالٌا ليہ رسول اہلل ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله ٛے آذاز َکزہ َُلو
حرضت ثوباٌ

اٌ ث َ ِوبَا ٌُ َم ِول َی َر ُسو ٔل
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ٔ
اٌ َٗا َل َوک َ َ
اػ ٕه ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ
َ
ل َل ُط
اض َط ِيئّا َوََ َت َُ َّٔ ٜ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َیُ ُٔ ِٜ
ل لٔی ََ ٌِ ََل َي ِشأ َل ال َّي َ

اٌ ََل َي ِشأ َ ُل ََ َح ّسا َط ِيئّا
بٔا ِل َح َّيةٔ َٓ َ٘ا َل ث َ ِوبَا ٌُ ََىَا َٓک َ َ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اعمص،رضحتاوبااعلہیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآذادرکدہالغؾرضحتوثابؿےکقلعتمایبؿ
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشےھجماسابتیکمامتندےہکفہولوگںےسوساؽںیہن
رک ے اگ وت ںیم یھباس وک مامتنداتی وہںہکاس وک تنج ےلم یگ وثابؿ وبےلہک ںیممامتنداتی وہں (ہک ںیم ولوگں ےس وساؽ
ںیہنرکفںاگ)اسےکدعبرضحتوثابؿاکہیاحؽوہایگاھتہکفہیسکےسیسکزیچاکوساؽںیہنرکےتےھت
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اعمص،رضحتاوبااعلہیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآذادرکدہالغؾرضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساؽےسےنچباکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1631

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،ابً طہابً ،لاء بً یزیس ،ليثی ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ

یس َّ
اسا
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ یَز ٔ َ
الل ِيثٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ ى َ ّ
ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َسأَلُوا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ ًِ َلاص ُِه ث ُ َّه َسأَلُو ُظ َٓأ َ ًِ َلاص ُِه َحً َّی إٔذَا َنٔ ََس َما ً ٔ ِي َس ُظ َٗا َل َما َیُٜو ٌُ
ٕٔ يٌُ َّٔٔ ُط اہللُ َو َم ًِ َي ِش َت ِِ ًٔ ُي ِِئطٔ اہللُ َو َم ًِ یَ َت َؼب َّ ِر ي َُؼب ِّ ِر ُظ اہللُ َو َما
خ ُظ ًَ ِيِ ُٜه َو َم ًِ َي ِش َت ٌِٔ ِ
ً ٔ ِيسٔی ٔم ًِ َخی ِر ٕ َٓل ًَِ ََ َّز ٔ َ
ئ ََ ِو َس ٍَ ٔم ًِ الؼَّ بِر ٔ
ََ ًِ َلی اہللُ ََ َح ّسا ٔم ًِ ًَ َلا ٕ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب اہشب ،اطعء نب سیدی، ،یثی ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ےک ھچک
ولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساؽایک(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکاماگن)سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناؿوکدےدای اوھنںےنرھپاماگنآپےنرھپدےدایاہیںکتہکوجھچکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اپساھتمتخوہایگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمےاپسوجھچکیھبوہاگںیماسوکمتےساچبرکںیہنروھکںاگنکیلوجصخشوساؽےسانچب
اچےہاگاہللاعتیلاسوکوساؽرکےنیکذتلےساچبےئاگافروجصخشینغاننباچےہاگاہللاعتیلاسوکینغرکدےاگافروجصخشاہلل
اعتیل ےس ربص یک وتقیف اچےہ اگ وت اہلل اعتیل اس وک ربص یک دفتل ےس وناز دے اگ افر اہلل اعتیل ےن ربص ےس ڑبھ رک وکیئ تمعن یسک وک
ںیہندی

رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،اطعءنبسیدی،،یثی،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1632

راوی  :مشسزً ،بساہلل بً زاؤزً ،بسالنلک بً حبيب ،ابومزواٌ ،ابً مبارک ،حرضت ابً مشٌوز رضی اہلل ًيہ

اٌ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َو َص َذا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ َحبٔيبٕ ََبُو َم ِز َو َ

اٌ ًَ ًِ َسيَّارٕ ََبٔی َح ِنزَ َة ًَ ًِ كَارٔ ٕ ًِ ًَ ٚابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َحسٔی ُث ُط ًَ ًِ َب ٔظیر ٔبِ ًٔ َسل َِن َ
ک اہللُ َل ُط بٔا ِلِٔى َی إ ٔ َّما ب ٔ َن ِو ٕ
ت ًَا ٔج ٕل ََ ِو
ض ل َِه ُا َش َّس َٓا َٗ ُت ُط َو َم ًِ ََىِزَل ََضا بٔاہللٔ ََ ِو َط َ
َو َس َّل َه َم ًِ ََ َػابَ ِت ُط َٓا َٗ ْة َٓأَىِزَل ََضا بٔال َّيا ٔ
ُٔىّی ًَا ٔج ٕل
دسمد،دبعاہللنبداؤد،دبعاکلملنببیبح،اوبرمفاؿ ،انبابمرک،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسجوکافہقوہ افر رھپفہولوگںےساس وکاظرہرکاترھپے وترہسگاس یکافہق یشکہناجےئ یگ
افروجاانپاعمہلماہللےکرپسدرکدےوتتِہیتدلجاہللاعتیلاسوکانغےسونازدےاگایرھپرمرکبسوتبیصمںےسہراکٹرہاپےئاگای
رھپدلجیہامؽفاالوہاجےئاگ،
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،دبعاکلملنببیبح،اوبرمفاؿ،انبابمرک،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1633

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث بً سٌس ،جٌفبً ربيٌہ ،برک بً سوازہ ،مشله بً مدشی ،ابً َفاسی

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
رک بِ ًٔ َس َوا َز َة ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ َم ِدش ٕ ٓٔی ًَ ًِ
يٌ َة ًَ ًِ بَ ِ ٔ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ف بِ ًٔ َرب ٔ َ
فا ٔس َّی َٗا َل ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِسأ َ ُل یَا َر ُسو َل اہللٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
فا ٔس ِّی ََ ٌَّ ا ِل ٔ َ
ابِ ًٔ ا ِل ٔ َ
َاسأ َ ِل الؼَّ ال ٔ ٔحی َن
ََل َوإ ٔ ٌِ ُِ ٛي َت َسائ َّٔل َلَ ب ُ َّس ٓ ِ
م
ہبیتق نب دیعس ،ثیل نب دعس ،رفعجنب رہعیب ،رکب نب وسادہ ،ملسم نب خسی ،انب رفایس ےس رفاتی ےہ ہک رفایس ےن روسؽ اہللیلص

اہللہیلعفملسےسدرایتف ایکہک ایک ںیمولوگںےسوساؽ رکاتکسوہں؟آپ ےنرفامای ںیہن اہںارگ ھجتوکرضفرتشیپ آاجےئ
امےنگنیکوتکینولوگںےسوساؽرکان

م
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،رفعجنبرہعیب،رکبنبوسادہ،ملسمنب خسی،انبرفایس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1634

راوی  :ابو وليس ،ليث ،بٜیر بً ًبساہلل بً اطخ ،برس بً سٌيس ،ابً ساًسی ،ابً الشاًسی

الل َيال ٔ ٔسی َح َّسثَ َيا َّ
َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
رس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ َّ
الشأًس ِّٔی
الل ِي ُث ًَ ًِ بَُٜی ِر ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ ًَ ًِ بُ ِ ٔ
ُّ

َفُ ُِت ٔم ِي َضا َوََ َّزیِت َُضا إٔل َِيطٔ ََ َم َز لٔی بٔ ٌُ َنا َل ٕة َٓ ُ٘ل ُِت إٔى َّ َنا ًَنٔل ُِت ِهَّلِل
َٗا َل ا ِس َت ٌِ َن َلىٔی ًُ َنزُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ ًَل َی الؼَّ َس َٗةٔ َٓ َل َّنا َ َ
يت َٓإٔنِّی َٗ ِس ًَنٔل ُِت ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٌََ َّن َلىٔی َٓ ُ٘ل ُِت ٔم ِث َل
َوََ ِجزٔی ًَل َی اہللٔ َٗا َل ُخ ِذ َما َ ُ ًِ ٔل َ
يت َط ِيئّا ٔم ًِ َُی ِر ََٔ ٌِ َا ِشأ َ َل ُط َٓک ُ ِل َو َا َؼ َّس ِٚ
ک َٓ َ٘ا َل لٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َ ُ ًِ ٔل َ
َٗ ِول ٔ َ
اوبفدیل،ثیل،ریکبنبدبعاہللنباجش،رسبنبدیعس،انباسددی،انبااسلددیےسرفاتیےہہک رضحترمعریضاہللہنعےنےھجم
دصہقاکامؽاؿےکوحاہلایکوتاوھنںےنےھجماساکقحتنحمدانیاچاہںیمےنرعضایکہکںیمےنہیاکؾضحم یایکوخونشدیےک
ےیلایکےہریماارجیھبفیہدےاگ رضحترمعےنرفامایوجںیمدےراہوہںفہےلولںیمےنیھبوضحرےکزامہنںیمہیاکؾایکاھت
بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمھچکدانیاچاہبتںیمےنیھبریتییہیسیجابتیہکیھتاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنھجمےسرفامایاھتہکبجوکیئزیچےھجتریغبامےگنےلموتاسوکاھکافردصہقرک
رافی  :اوبفدیل،ثیل،ریکبنبدبعاہللنباجش،رسبنبدیعس،انباسددی،انبااسلددی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1635

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ىآًٍ ،بساہلل بً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َوص َُو ًَل َی

َ
الش ِٔل َی َوا ِل َي ُس ا ِل ٌُل َِيا ا ِل ُن ِي ٔٔ َ٘ ُة
َک الؼَّ َس َٗ َة َوال َّت ٌَ ُّٔ َ
ٕ ٔم ِي َضا َوا ِل َن ِشأ َل َة ا ِل َي ُس ا ِل ٌُل َِيا َخی ِ ْر ٔم ًِ ا ِل َي ٔس ُّ
ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َوص َُو َی ِذ ُ ُ

وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
الش ِٔل َی َّ
ث ا ِل َي ُس ا ِل ٌُل َِيا ا ِل ُن َت ٌَ ِّٔ َٔ ُة
الشائ ٔ َل ُة َٗا َل ََبُو َزا ُوز ا ِخ ُتل ٔ َ
ٕ ًَل َی ََ ُّی َ
َو ُّ

وب ا ِل َي ُس ا ِل ٌُل َِيا ا ِل ُن ِي ٔٔ َ٘ ُة و َٗا َل َواح ْٔس ًَ ًِ َح َّناز ٕا ِل ُن َت ٌَ ِّٔ َٔ ُة
و َٗا َل ََ ِٛثَرُص ُِه ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ََ ُّی َ

دبعاہللنبہملسم ،امکلانعف ،دبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقربنمرپرشتفیرفامےھتافر دصہقاکایبؿ رفام رےہےھتافردصہق ےسرپزیہافر
وساؽےسابزرےنہاکیھبذرک رفامرےہےھتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایافرپفاالاہھتےچینفاےلاہھت ےسرتہبےہافرپفاال
اہھت فہ ےہ وجداتی ےہ افر ےچین فاالاہھت فہ ےہ وج وساؽرکات ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہہک انعف ےساس دحثی ںیم اویب رپ االتخػ ےہ
لْ
الالْعُل ْ َباالْمُیْف ِ َق ُسلقنایکےہافرامحد
الالْعُل ْ َباا مُ َیعَفِّفَ ُسرفاتیایکےہافرارثکرفاةےنوباہطسامحدنبزدیاویبےس ْ َ ُ
دبعاولارثےن ْ َ ُ
ےسرصػاکیرافیےنالمیعففہذرکایکےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکلانعف،دبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وساؽےسےنچباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1636

راوی  :احنس بً حيبلً ،بيسہ بً حنيس ،ابوزرعاء ،ابواحوؾ ،حرضت مالک بً نـلہ

َّ
َ
ؾ ًَ ًِ ََبٔيطٔ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ
رعا ٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ًَب ٔ َ
ئ ًَ ًِ ََبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ِم َح َّسثَىٔی َبُو الزَّ ِ َ
يسةُ بِ ًُ حُ َن ِي ٕس الت ِي ٔ ُّ
يضا َویَ ُس َّ
الشائ ٔ ٔل
َن ِـ َل َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اْلِ َیِسٔی ثَ ََلثَ ْة ٓ ََي ُس اہللٔ ا ِل ٌُل َِيا َو َی ُس ا ِل ُن ٌِ ٔلی َّالًٔی َتل ٔ َ
ک
الش ِٔل َی َٓأ َ ًِ ٔم ا ِلٔ َِـ َل َو ََل َا ٌِحٔزِ ًَ ًِ َن ِٔ ٔش َ
ُّ

ادمحنبلبنح،دیبعہنبدیمح،اوبزرعاء،اوباوحص،رضحتامکلنبہلضنےسرفاتیہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہھت
نیت مسق ےک ںیہ ا کی اہھت وت اہلل اک ےہ وج بس ےس دنلب ےہ دفرسے دصہق دےنی فاےل اک اہھت وج اہلل ےک اہھت ےس رقبی رت ےہ
رسیتےےنیلفاےلاکاہھتوجےچینےہسپوجزیچرضفرتےسزادئوہاوکسدصہقںیمددیےافراےنپسفناکاہکتمامؿ
رافی  :ادمحنبلبنح،دیبعہنبدیمح،اوبزرعاء،اوباوحص،رضحتامکلنبہلضن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینباہمشےکےیلدصہقانیلاجزئںیہنےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
ینباہمشےکےیلدصہقانیلاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1637

راوی  :محنس بً ٛثیر ،طٌبہ ،حٜه ابً ابی رآٍ ،حرضت ابً ابی رآٍ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ابِ ًٔ ََبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ََبٔی َرآ ٍٕٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌَ َث
يب ٔم ِي َضا َٗا َل َحًَّی آت َٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َر ُج َّل ًَل َی الؼَّ َس َٗ ٔة ٔم ًِ بَىٔی َم ِدزُوو ٕ َٓ َ٘ا َل ْٔلَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ِاػ َح ِبىٔی َٓإٔى َّ َ
ک ُا ٔؼ ُ
َو َس َّل َه َٓأ َ ِسأ َ َل ُط َٓأ َ َتا ُظ ٓ ََشأ َ َل ُط َٓ َ٘ا َل َم ِول َی ا ِل َ٘ ِوو ٔ ٔم ًِ ََ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه َوإٔى َّا ََل َت ٔح ُّل َل َيا الؼَّ َس َٗ ُة
دمحمنبریثک،ہبعش ،مکحانب ایبراعف،رضحتانبایبراعف ےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ینب زخمفؿ ںیمےس
اکیصخشوکدصہقیکفوصایلیبےکےیلاجیھباسےناوبراعفےساہکمتیھبریمےاسھتروہںیہمتیھبھچکلماجےئاگںیمےناہک
ےلہپںیمآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکولںبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآرکوپاھچوترفاماییسکوقؾاک
آزادرکدہالغؾاسوقؾںیمامشروہاتےہافرامہرےےیلدصہقانیلاجزئںیہنےہ(ذہلاریتےےیلیھباجزئہنوہاگویکہکنوتامہراآزاد
رکدہالغؾےہ)
رافی  :دمحمنبریثک،ہبعش،مکحانبایبراعف،رضحتانبایبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
ینباہمشےکےیلدصہقانیلاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1638

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،مشله بً ابزاہيه ،حنازٗ ،تازہ حرضت اىص بً مالک رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ

وٌ َػ َس َٗ ّة
اٌ یَ ُن ُّز بٔال َّت ِن َزة ٔا ِل ٌَائ َٔزة ٔٓ ََنا یَ ِن َي ٌُ ُط ٔم ًِ ََ ِخ ٔذ َصا إ ٔ ََّل َم َدا َٓ َة ََ ٌِ َتَ ُٜ
َو َس َّل َه ک َ َ

ومیسنباامسلیع،ملسمنباربامیہ،امحد،اتقدہرضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفاتیےہہک ارگروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکاکیوجھکریھبایسیلماجیتسجاکامکلولعمؾہنوہاتوتاوکسضحماسایخؽےسہنےتیلہکںیہکہیدصہقیکہنوہ

رافی  :ومیسنبالیعمس،ملسمنباربامیہ،امحد،اتقدہرضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
ینباہمشےکےیلدصہقانیلاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1639

راوی  :نْص بً ًلی ،خالس بً ٗيصٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ََ ِخب َ َرىَا ََبٔی ًَ ًِ َخالٔسٔ بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َو َج َس َت ِن َز ّة
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
وٌ َػ َس َٗ ّة َْلَک َ ِلت َُضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ صٔظَ ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َص ََ ٜذا
َٓ َ٘ا َل ل َِو ََل ََنِّی ََ َخ ُ
اٖ ََ ٌِ َتَ ُٜ
رصن نب یلع ،اخدل نب سیق ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس وک اکی وجھکر یلمآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگھجموکہیوخػہنوہاتہکہیدصہقیکےہوتںیماوکساھکاتیلاوبداؤدےتہکںیہہکاشہؾےناتقدہےس
ایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :رصننبیلع،اخدلنبسیق،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
ینباہمشےکےیلدصہقانیلاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1640

راوی  :محنس بً ًبيس محنس بً ٓـيل ،اًنع ،حبيب بً ابی ثابتَ ،کیب ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َکیِبٕ َم ِول َی ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
يب بِ ًٔ ََبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ُ َ
ض َٗا َل َب ٌَ َثىٔی ََبٔی إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی إٔب ٔ ٕل ََ ًِ َلا َصا إ ٔیَّا ُظ ٔم ًِ الؼَّ َس َٗ ٔة
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
دمحمنبدیبعدمحمنبلیضف،اشمع،بیبحنبایباثتب،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکریمےفادلےن
ےھجمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجیھبفہافٹنےنیلےکےیلوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکندصہقںیمدےی ےھت
رافی  :دمحمنبدیبعدمحمنبلیضف،اشمع،بیبحنبایباثتب،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة

ینباہمشےکےیلدصہقانیلاجزئںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1641

راوی  :محنس بً ًَلءً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً ابی ًيبسہ ،اًنع ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ئ َوًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ْس ص َُو ابِ ًُ ََبٔی ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َسال ٔ ٕه
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ

ض ى َ ِح َو ُظ َزا َز ََبٔی یُ َب ِّسلُ َضا َل ُط
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َکیِبٕ َم ِول َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَ ًِ ُ َ

دمحمنبالعء،امثعؿنبایبہبیش ،دمحمنبایبیئبِدہ،اشمع،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسدفرسیدنسےک اسھتایسرطح
رمفیےہ
رافی  :دمحمنبالعء،امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبایبیئبِدہ،اشمع،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریقفدصہقےکامؽےسینغوکہفحتدےاتکسےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
ریقفدصہقےکامؽےسینغوکہفحتدےاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1642

راوی ً :نزو بً مزوز ،ٚطٌبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َم ِززُو َٕٗ ٚا َل ََ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََى َ ٕص ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتُ َٔی ب ٔ َل ِح ٕه َٗا َل َما َص َذا

َٗالُوا َط ِي ْئ ُا ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َی بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َل ص َُو ل ََضا َػ َس َٗ ْة َو َل َيا َص ٔسیَّ ْة

رمعفنبرمفزؼ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوگتشآایآپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنوپاھچہیوگتششیکےہرھگفاولںےناہکہیفہوگتشےہوجربریہریضاہللہنعوکدصہقںیمالمےہآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیربریہریضاہللہنعےک ےیلدصہقےہافرامہرے ےیل(ربریہریضاہللہنعیک رطػےس) ہفحت
ےہ
رافی  :رمعفنبرمفزؼ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشدصہقرکےنےکدعبرھپایسزیچوکفراتثںیماپےئوتاےکسےیلدرتسےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
وکیئصخشدصہقرکےنےکدعبرھپایسزیچوکفراتثںیماپےئوتاےکسےیلدرتسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1643

راوی  :احنس بً ًبساہلل بً یوىص ،زہیرً ،بساہلل بً ًلاءً ،بساہلل بً بزیسہ ،حرضت بزیسہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ یُوى َُص َح َّسث َ َيا ُزصَی ِ ْر َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ب ُ َزیِ َس َة ََ ٌَّ
يس َة
ِک ا ِل َول ٔ َ
ا ِم َزََ ّة ََ َت ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت ُِ ٛي ُت َا َؼ َّسٗ ُِت ًَل َی َُم ِّی ب ٔ َول ٔ َ
يسة ٕ َوإ ٔى َّ َضا َما َت ِت َو َت َز َِ ٛت تٔل َ

َٗا َل َٗ ِس َو َج َب ََ ِجزُ ٔک َو َر َج ٌَ ِت إٔل َِي ٔک فٔی ا ِلنٔی َر ٔ
اث

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ،زریہ ،دبعاہلل نباطعء ،دبعاہلل نب ربدیہ ،رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپساکیوعرتآیئافروبیلںیمےناینپامںوکدصہقںیماکیولڈنیدییھتابریمیامںاکااقتنؽوہایگےہ
افررتہکںیمفیہولڈنیوھچڑیئگںیہ(ابںیمااکسایکرکفں؟)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدصہقاکےھجتوثابےلماگافر
فہولڈنیرتہکںیمریتےاپسولٹآیئےہ
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،دبعاہللنباطعء،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽاکقح
ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1644

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ابوًواىہً ،اػه بً ابی ىحوز ،ط٘ي ،ٙحرضت ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

وٌ ًَل َی
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ ََبٔی ال َّي ُحوز ٔ ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
يِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا َل َُّ ٛيا َن ٌُ ُّس ا ِل َناًُ َ

ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ َو َر َّ
الس ِلو ٔ َوا ِل٘ ٔ ِسرٔ

ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اعمصنبایبوجند ،قیق،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگروسؽیلصاہللہیلعفآہل

فملسےکزامہنںیم،اموعؿ،ڈفؽافردو یچفریغہدےنیوکےتھجمسےھت
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اعمصنبایبوجند ،قیق،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1645

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،سہيل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َو َس َّل َه َٗا َل َما ٔم ًِ َػاح ٔٔب َِ ٛيز ٕ ََل یُ َؤ ِّزی َح َّ٘ ُط إ ٔ ََّل َج ٌَ َل ُط اہللُ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة یُ ِح َِم ًَل َِي َضا ف ٔی ىَارٔ َج َض َّي َه َٓ ُتَ ِٜوی ب ٔ َضا َج ِب َض ُت ُط
وٌ ث ُ َّه َی َزی َسبٔي َلطُ
ٕ َس َي ٕة ٔم َّنا َا ٌُ ُّس َ
َو َج ِيبُطُ َوهَ ِضزُ ُظ َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی اہللُ َا ٌَال َی بَی ِ َن ً َٔبازٔظ ٔفٔی َی ِوو ٕ ک َ َ
اٌ ٔم ِ٘ َسا ُر ُظ َخ ِن ٔشی َن ََ ِل َ
َّ َّ
َ
َف َما کَاى َ ِت َٓيُ ِب َل ُح ل ََضا بٔ َ٘ا َٕ
إ ٔ َّما إلٔ َی ا ِل َح َّي ٔة َوإ ٔ َّما إلٔ َی ال َّيارٔ َو َما ٔم ًِ َػاح ٔٔب َُ َي ٕه َلَ یُ َؤ ِّزی َح٘ َضا إَٔل َجائ َ ِت یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َ ِو َ َ
َ
خاصَا ُر َّز ِت ًَل َِيطٔ َ ُ َوَل َصا َحًَّی
رقوى ٔ َضا َو َت َل ُؤ ُظ بٔأهِ ََلٓ َٔضا ل َِي َص ٓ َٔيضا ًَ ِ٘ َؼا ُئ َو ََل َج ِل َحا ُئ ک ُ َّل َنا َم َـ ِت َ ُ ِ َ
َ ِرق َرقٕ َٓت َ ِي َل ُح ُط بٔ ُ ُ
وٌ ث ُ َّه َی َزی َسبٔي َل ُط إ ٔ َّما إلٔ َی ا ِل َح َّيةٔ َوإ ٔ َّما إلٔ َی ال َّيارٔ
ٕ َس َي ٕة ٔم َّنا َا ٌُ ُّس َ
َی ِحَ ُٜه اہللُ بَی ِ َن ً َٔبازٔظ ٔفٔی َی ِوو ٕ ک َ َ
اٌ ٔم ِ٘ َس ُار ُظ َخ ِن ٔشی َن ََ ِل َ
َّ َّ
َ
َف َما کَاى َ ِت َٓيُ ِب َل ُح ل ََضا بٔ َ٘ا َٕ َ ِرق َرقٕ َٓ َت َل ُؤ ُظ بٔأ َ ِخَٔآ َٔضا ک ُ َّل َنا
َو َما ٔم ًِ َػاح ٔٔب إٔب ٔ ٕل ََل یُ َؤ ِّزی َح٘ َضا إَٔل َجائ َ ِت َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َ ِو َ َ
ٕ َس َي ٕة ٔم َّنا
خاصَا ُر َّز ِت ًَل َِيطٔ َ ُ َوَل َصا َحًَّی َی ِحَ ُٜه اہللُ َا ٌَال َی بَی ِ َن ً َٔبازٔظ ٔفٔی یَ ِوو ٕ ک َ َ
اٌ ٔم ِ٘ َسا ُر ُظ َخ ِن ٔشی َن ََ ِل َ
َم َـ ِت ًَل َِيطٔ َ ُ ِ َ
وٌ ث ُ َّه یَ َزی َسبٔي َلطُ إ ٔ َّما إلٔ َی ا ِل َح َّيةٔ َوإ ٔ َّما إلٔ َی ال َّيارٔ
َا ٌُ ُّس َ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایسجےکاپس امؽےہافرفہ رھپیھبایکسزوکةںیہن داتیوتایقتمےکدؿایس امؽوک منہج یکآگ ںیمرگؾرک ےک ایکساشیپین،
یلسپ ،افر ھٹیپ وک دااغ اجےئ اگ اہیں کت ہک اہلل  ہلصی رکے اس دؿ وج اہمترے اس داینفی شحب ےس اچپس زہار ربس اک وہاگ اس
ےک دعب اوکس اینپ راہ ولعمؾ وہیگ تنجیک رطػ ای دفزخیک رطػ ایسرطح وج رکبویںفاال ایکن زوکة ہندے اگ وت ایقتم ےک رفز فہ
صخش اؿرکبویںےک اسےنم اکیاصػخئبلدیماؿ ںیم ڈاؽدایاجےئاگافرفہ رکبایں اوکسوگنیسںےسامرںییگافررھکفںےس
ںیلچک یگ افر اؿ رکبویں ںیم وکیئ رکبی ڑیٹےھ گنیس یک ای ےب گنیس یک ہن وہ یگ بج اکی رمہبت ہی رکبایں امر ںیکچ یگ بت رھپ
دفابرہےسیلہپفایلرکبیآےئ یگ(افرامرانرشفعرکےیگ)اہیںکتہکاہللاعتیلایقتمےکرفزاےنپدنبفںےک درایمؿ ہلصی

رفام دے اگ وج اہمترے شحب ےس اچپس زہار ربس ےک ربارب وہاگ اس ےک دعب اوکس اینپ راہ ولعمؾ وہیگ ہک تنج یک رطػ ےہ ای
دفزخ یک رطػ ایس رطح وج افٹن فاال اےنپ افوٹنں یک زوکة ہن دے اگ ایقتم ےک دؿ فہ افٹن الےئ اجںیئ ےگ افر اےکن امکل وک
دیماؿ ںیم اھٹب دای اجےئ اگ افر فہ افٹن اوکس اےنپ ریپفں ےس رفدنںی ےگ بج اکی ذگر اجےئ اگ وت دفرسا آاجےئ اگ (افر اوکس
رفدنےاگ)افررھپالہپفاالآاجےئاگ(افرہیہلسلساتلچرےہاگ)اہیںکتہکاہللاعتیل ہلصیرکدے اےنپدنبفں ےکدرایمؿاس
دؿوجاچپسزہارربسےکرباربوہاگاےکسدعباوکساینپراہولعمؾوہیگہکتنجیکرطػےہایدفزخیکرطػ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1646

راوی  :جٌف بً مشاَف ،ابً ابی ٓسیک ،ہظاو بً سٌس ،زیس بً اسله ،ابوػالح ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ف بِ ًُ ُم َش ٔاَفٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ َٗا َل فٔی ٗٔؼَّ ٔة ِاْلٔب ٔ ٔل َب ٌِ َس َٗ ِولٔطٔ ََل یُ َؤ ِّزی َح َّ٘ َضا َٗا َل َو ٔم ًِ َح ِّ٘ َضا َح َلبُ َضا یَ ِو َو و ٔ ِرز ٔ َصا
رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اوباصحل،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسیھبدحثیاسقب
یکرطحرمفیےہنکیلافٹنےکہصقںیموجہیذموکرےہہکفہااکنقحادا ہنرکاتوہدحثیاوبرہریہریضاہللہنعںیماےکسدعبہی
ااضہفےہہکاےکنقحںیمےساکیقحہییھبےہہکبجفہاینپابریرپاپینےنیپآںیئوتااکندفدھدفےہ
رافی  :رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اوباصحل،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1647

راوی  :حشً بً ًلی ،یزیس بً ہاروٌ ،طٌبہٗ ،تازہ ابوًنز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وٌ ََ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ََبٔی ًُ َن َز ا ِل ُِ َسان ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
ِرک َین َة َو َت ِن َيحُ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو َص ٔذظ ٔا ِل٘ٔؼَّ ةٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط َي ٌِىٔی ْٔلَبٔی ص َُزیِ َز َة ٓ ََنا َح ُِّ ٙاْلٔب ٔ ٔل َٗا َل ُا ٌِ ٔلی ال َ ٔ

َّط ُ ٚا ِل َٔ ِح َل َو َا ِشقٔی َّ
ِرق َّ
اللب َ َن
الو ِض َز َوتُ ِ ٔ
ا ِل َِز ٔ َیز َة َو ُأ ٔ ُ
نسح نب یلع ،سیدی نب اہرفؿ ،ہبعش ،اتقدہ اوبرمع رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےسانسےہرھپیہیہصقایبؿایکوجےلہپذگرارافیےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسوپاھچہکافوٹنںاکقحایکےہ؟اوہنں
ےن اہک ااھچ افٹن دصہق ںیم دانی افر زایدہ دفدھ دےنیفایل افینٹن شخبدانی افر وساری ےک ےیلدانی افر یتفج ےک ےیل رن وک تفمدے
دانیافرولوگںوکدفدھالپان
رافی  :نسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،ہبعش،اتقدہاوبرمعرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1648

راوی  :یحٌی بً خلٕ ،ابوًاػه ،ابً جزیخ ،ابوزبیرً ،بيس بً ًنز ،حرضت ًبيس بً ًنیر رضی اہلل ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َٗا َل ََب ُو الزُّبَی ِر ٔ َسنٔ ٌِ ُت ًُب َ ِي َس بِ ًَ ًُ َنیِر ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُج ْل َیا
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ ٔ
َک ى َ ِح َو ُظ َزا َز َوإ ٔ ًَ َارةُ َز ِلؤصَا
َر ُسو َل اہللٔ َما َح ُِّ ٙاْلٔب ٔ ٔل ٓ ََذ َ َ
ییحینبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،دیبعنبرمع،رضحتدیبعنبریمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشےنوپاھچای
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس افٹناکقحایکےہ؟رھپ دحثیاسقباکومضمؿایبؿایک افراسدحثیںیمہیااضہفےہاپینالپےناک
ڈفؽاعریسدانی(ااکسدفرساوہفمؾہیایبؿایکایگےہہکدفدھالپےنےکےیلونھتںوکاعریسدانی)
رافی  :ییحینبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،دیبعنبرمع،رضحتدیبعنبریمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1649

راوی ً :بسالٌزیز بً یحٌی  ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙمحنص بً یحٌی  ،بً حبا ،حرضت جابز بً ًبساہلل

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َ َّ
اٌ ًَ ًِ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َح َّب َ
ْشة ٔ ََ ِو ُس ٕٔ ٙم ًِ ال َّت ِنز ٔ
ًَ ِّنطٔ َوا ٔس ٍٔ بِ ًٔ َحب َ
َّاٌ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ َم َز ٔم ًِ کُلِّ َجا ِّز ًَ ِ َ

بٔ٘ ٔ ِيو ٕي ٌَُ َّل ُ ٙفٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس لٔل َِن َشأٛی ٔن

مج
دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ ،مسنبییحی،نبةح،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلع

فآہلفملسےنمکحدایہکوجصخشدسفقسوجھکروکاکےٹوتفہاکیوخہشدجسمںیمونیکسمںےکےیلاکٹلاجےئ
مج
م
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس ،سنبییحی،نبةح،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1650

سی بً اسنٌيل ،ابواطہب ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل ًيہ
راوی  :محنس بً ًبساہلل مو ٰ

رض َة ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل ُدزَاعٔ ُّی َو ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ََبُو اْلِ َ ِط َض ٔب ًَ ًِ ََب ٔی َن ِ َ

َٗا َل بَ ِي َي َنا ى َ ِح ًُ َم ٍَ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َفٕ إٔذِ َجا َئ َر ُج ْل ًَل َی ىَا َٗ ٕة َل ُط َٓ َح ٌَ َل ي َ ِّ
ُْص ُٓ َضا َینٔي ّيا َو ٔط َن ّاَل
ل
اٌ ً ٔ ِي َس ُظ ٓ َِـ ُ
اٌ ً ٔ ِي َس ُظ ٓ َِـ ُ
ل هَ ِضز ٕ َٓل َِي ٌُ ِس بٔطٔ ًَل َی َم ًِ ََل هَ ِض َز َل ُط َو َم ًِ ک َ َ
َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ک َ َ
َزاز ٕ َٓل َِي ٌُ ِس بٔطٔ ًَل َی َم ًِ ََل َزا َز َلطُ َحًَّی هَ َي َّيا ََى َّ ُط َلَ َح َّْٔ ٙل َ َح ٕس ٔم َّيا فٔی ا ِلٔ َِـ ٔل
دمحمنبدبعاہللومٰیسنباامسلیع،اوبابہش،اوبرضنہ ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکاکیرمہبتمہولگ
وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترفسںیمےھتاےنتںیماکیصخشافٹنرپوسارآایافرفہاےنپافٹنوکداںیئابںیئامھگراہاھت
آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج ےکاپس رضفرت ےس زادئ وساری اک اجونر وہوت فہاسصخش وک دے دے سج ےک اپس
وساری ںیہن ےہ افر ےکسج اپس افلض وتہش وہ وت اوکس ددیے سج ےک اپس وتہش ںیہن ےہ اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک یسک وک
رضفرتےسزادئزیچرےنھکاکقحںیہنےہ
رافی  :دمحمنبدبعاہللومٰیسنبالیعمس،اوبابہش،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امؽاکقح

جلس  :جلس اول

حسیث 1651

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،یحٌی بً يٌلیُ ،يَلٌ ،جٌفبً ایاض ،محاہس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس
ف بِ ًٔ إٔیَا ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َي ٌِل َی ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا ُ َِي ََل ٌُ ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
وٌ َّ
ض َٗا َل َل َّنا ىَزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َو َّال ٔذ َ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
الذ َص َب َوا ِلٔ َّٔـ َة َٗا َل َٛب ُ َر ذَل ٔ َ
یً یَِٜئز ُ َ
ک ًَل َی ا ِل ُن ِشلٔنٔی َن َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ
ک َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط ََىَا َ ُ َ َِّف ُد ًَ ِيِ ُٜه َٓاى ِ َلل َََ٘ َٓ ٙا َل یَا ى َ ٔي َّی اہللٔ إٔى َّ ُط َٛب ُ َر ًَل َی ََ ِػ َحاب ٔ َ
َّ
َ ُ
َف َق ا ِل َن َوارٔ َ
وٌ ل ٔ َن ًِ َب ٌِ َس ُِ ٛه َٓ َٜب َّ َر ًُ َنزُ ث ُ َّه
َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ ل َِه َي ِ ٔ
یث ل ٔ َتَ ُٜ
ف ِق الزَّکَا َة إَٔل ل ٔ ُي َلي َِّب َما بَق ٔ َی ٔم ًِ َ ِم َوالِٔ ٜه َوإٔى َّ َنا َ َ
َٗا َل َل ُط ََ ََل َ ُ ِخبٔرُ َک ب ٔ َدی ِر ٔ َما یَِٜئز ُا ِل َن ِز ُئ ا ِل َن ِزََةُ الؼَّ ال ٔ َح ُة إٔذَا ىَوَ َز إٔل َِي َضا َ َّ
َاب ًَ ِي َضا َحٔٔوَ ِتطُ
ْس ِت ُط َوإٔذَا ََ َم َزصَا ََكَا ًَ ِتطُ َوإٔذَا ُ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ییحی نب یلعی ،الیغؿ ،رفعجنب اایس ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی
َف َّ ِ
ت َفالْف ِ َّضسَاخلانزؽوہیئوتاملسمونںرپتعیباشؼوہیئرضحترمعریضاہللہنعےناہکںیماہمتریلکشملح
ن َ ْ ِ ُر
فؿاذلَ َھ َِ
ت َ
اَّ َ
رکات وہں افر فہ وضحر یلص اہللہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ہی آتی
آپ یلص اہلل ہیلع فآ ہل فملس ےک ااحصب رپ تہب اشؼ وہ ریہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن زوکة اس ےیل
رفضیکاتہکاہمتراابیقامؽاپکوہاجےئ(ذہلافہامؽیکسجزوکةددییاجےئفہزنکںیماشلمںیہنےہ)افراہللےنریماثرقمریک
اتہک دعبفاےلولوگں وک امؽےلم ہینسرکرضحترمعریضاہلل ہنعےسرفامای ایک ںیم ھجتوکفہابتہناتبؤںوج بس زیچفں ےسرتہب
ےہرفامایفہکینوعرتےہہکبجرمداوکسدےھکیوتفہاوکسوخشرکدےافربجیسکابتاکمکحدےوتایکسلیمعترکےافررمد
یکددؾوموجدیگںیماےکسوقحؼیکافحتظرکے
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ییحینبیلعی،الیغؿ،رفعجنباایس،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسلئاکقحایکےہ؟
ابب  :اتکباسلٰوکة
اسلئاکقحایکےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1652

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،مؼٌب بً محنس بً َشحبيل ،يٌلی بً ابی یحٌی ٓ ،اكنہ بيت حشین ،حرضت ًلی رضی
اہلل ًيہ ٛے ػاحبزازے حشین رضی اہلل ًيہ

َش ِحبٔي َل َح َّسثَىٔی َي ٌِل َی بِ ًُ ََبٔی َی ِحٌَی ًَ ًِ َٓاك َٔن َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَ َيا ُم ِؼ ٌَ ُب بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُ َ

ب ٔ ِيتٔ ُح َشی ِ ٕن ًَ ًِ ُح َشی ِ ٔن بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َّ
ض
َف ٕ
لشائ ٔ ٔل َح ٌَّ ٙوإ ٔ ٌِ َجا َئ ًَل َی َ َ
دمحم نب ریثک ،ایفس ؿ ،بعصم نب دمحم نب رش ،لی ،یلعی نب ایب ییحی ،افہمط تنب نیسح ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک اصزبحادے
نیسحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاسلئاکقحےہارگہچوھگڑےرہوساروہرکآےئ
رافی  :دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،بعصم نب دمحم نب رش ،لی ،یلعی نب ایب ییحی  ،افہمط تنب نیسح ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک
اصزبحادےنیسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
اسلئاکقحایکےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1653

راوی  :محنس بً رآٍ ،یحٌی بً آزو ،زہیر ،سٔيآٌ ،اكنہ بيت حشین ،حرضت ًلی رضی اہلل ًيہ ےن بَی رسول ػلی اہلل
ًليہ وآلہ وسله

اٌ ً ٔ ِي َس ُظ ًَ ًِ َٓاكٔ َن َة ب ٔ ِيتٔ ُح َشی ِ ٕن
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َح َّسث َ َيا ُز َصی ِ ْر ًَ ًِ َط ِي ٕذ َٗا َل َرََیِ ُت ُسٔ َِي َ

يضا ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط
ًَ ًِ ََب ٔ َ

دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،زریہ،ایفسؿ،افہمطتنبنیسح،رضحتیلعریضاہللہنعےنیھبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایس
رطحیکدحثیرفاتییکےہ
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،زریہ،ایفسؿ،افہمطتنبنیسح،رضحتیلعریضاہللہنعےنیھبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
اسلئاکقحایکےہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1654

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ،سٌيس بً ابی سٌيسً ،بسالزحنً بً بحيس ،حرضت او بحيس

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ب ُ َح ِي ٕس ًَ ًِ َج َّستٔطٔ َ ُ ِّو ب ُ َح ِي ٕس َوکَاى َ ِت
ک إ ٔ ٌَّ ا ِلنٔ ِشٜٔی َن ل ََي ُ٘ ُوو ًَل َی بَابٔی
ٔم َّن ًِ بَا َی ٍَ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ َضا َٗال َِت َل ُط یَا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِي َ

ٓ ََنا ََ ٔج ُس َل ُط َط ِيئّا َ ُ ًِ ٔليطٔ إٔیَّا ُظ َٓ َ٘ا َل ل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌِ ل َِه َتحٔسٔی َل ُط َط ِيئّا ُا ٌِ ٔلي َيطُ إٔیَّا ُظ إ ٔ ََّل ه ٔ ِلّٔا

َحّٗا َٓا ِز ٌَٓٔيطٔ إٔل َِيطٔ فٔی َیسٔظ ٔ
ُم ِ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،دبعارلنمحنبدیجب،رضحتاؾدیجبےسرفاتیےہافراؾدیجبےنروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس تعیب یک یھت ہک اوہنں رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیکسم ریمے درفازے رپ آڑھکا وہات ےہ افر
ریمےاپساوکسدےنیوکوکیئزیچںیہنوہیت(وت ںیمایکرکفں)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگ ریتےاپس دےنیوکھچک ہن
وساےئاکیےلجوہےئرھکےکوتاےکساہھتںیمفیہڑکادے
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،دبعارلنمحنبدیجب،رضحتاؾدیجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفوکدصہقدےنیاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
اکرفوکدصہقدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1655

ًيسی بً یوىص ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت اسناء رضی اہلل ًيہا
راوی  :احنس بً ابی طٌيبٰ ،

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ََبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا ِل َ َّ
رع َو َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ََ ِس َنا َئ َٗال َِت
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ً َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ُ
ْش َْ ٛة
ْش َْ ٛة َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َُم ِّی َٗ ٔس َم ِت ًَل َ َّی َوه ٔ َی َرأُ َن ْة ُم ِ ٔ
رقیِ ٕع َوه ٔ َی َرأُ َن ْة ُم ِ ٔ
َٗ ٔس َم ِت ًَل َ َّی َم ِّی َرأُ َب ّة فٔی ًَ ِض ٔس ُ َ
َََٓأ َ ٔػلُ َضا َٗا َل َن ٌَ ِه ٓ َٔؼلٔی َ ُ َّم ٔک
ادمح نب ایب بیعشٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اامسء ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک ریمیفادلہ ریمے اپس آںیئ وج
رقشی ےک دنی (رشک) یک رطػ املئ یھت افر االسؾ ےس رفنت رکیت یھت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے اپس ریمی فادلہ آںیئ ںیہ رگم فہ رشمہک ںیہ افر االسؾ ےس رفنت رکیت ںیہ وت ایک ںیم اےکن اسھت نسح ولسک ےس شیپ آؤ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںاینپامںےکاسھتنسحولسکرک
رافی  :ادمحنبایببیعشٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنبرعفہ،رضحتاامسءریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجزیچاکرفانکدرتسںیہن

ابب  :اتکباسلٰوکة
سجزیچاکرفانکدرتسںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1656

راوی ً :بيساہلل بً مٌاذٛ ،ہنص ،سيار ،بً ميوور ،حرضت بہيشہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َح َّسثَ َيا ََبٔی َح َّسثَ َيا َِ ٛض َن ْص ًَ ًِ َسيَّارٔ بِ ًٔ َم ِيوُورٕ َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َٓزَ َار َة ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ا ِم َزََة ٕ

ل
اس َتأِذ ٌََ ََبٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََس َخ َل بَ ِي َيطُ َوبَی ِ َن َٗنٔ ٔ
يؼطٔ َٓ َح ٌَ َل ُي َ٘ ِّب ُ
يضا َٗال َِت ِ
ُي َ٘ا ُل ل ََضا ب ُ َض ِي َش ُة ًَ ًِ ََب ٔ َ
الظ ِي ُئ َّال ٔذی ََل یَ ٔح ُّل َم ِي ٌُطُ َٗا َل ا ِلنا ُئ َٗا َل یَا ى َ ٔي َّی اہللٔ َما َّ
َویَ ِل َتز ٔ ُو ث ُ َّه َٗا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َما َّ
الظ ِي ُئ َّال ٔذی َلَ یَ ٔح ُّل َم ِي ٌُ ُط
َ
َٗا َل ا ِلنٔلِحُ َٗا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ َما َّ
ک
الظ ِي ُئ َّال ٔذی ََل َی ٔح ُّل َم ِي ٌُ ُط َٗا َل ََ ٌِ َأ ٌَِ َل ا ِل َدی ِ َر َخی ِ ْر َل َ

کہ
دیبع اہلل نب اعمذ ،مس ،ایسر ،نب وظنمر ،رضحت تِہئسہ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےک قلعتم رفاتی رکےت وہےئ یتہک ںیہ ہک اوہنں
ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یک  یتم ںیم احرضی یک ااجزت اچیہ بج آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
صیمقااھٹرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکدبؿابمرکوچےنمےگلافر(وجشرسمتںیم)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےنٹپلےگل
رھپرعضایکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسفہایکزیچےہسجاکرفانکدرتسںیہن؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپین،اےکس
دعبرھپوپاھچہکاییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسفہایکزیچےہاکسجرفانکدرتسںیہن؟آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایکمن،اےکس
دعبرھپوپاھچہکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسفہایکزیچےہاکسجرفانکدرتسںیہن؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوت
ینتجیھبیکینرکےاگفہریتےقحںیمرتہبیہوہیگ
کہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ ،مس،ایسر،نبوظنمر،رضحتتِہئسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنروساؽرکان
ابب  :اتکباسلٰوکة
دجسمےکادنروساؽرکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1657

راوی  :بْش بً آزوً ،بساہلل بً برک ،مبارک بً ٓـالہ ثابت بيانیً ،بسالزحنً بً ابی ليلی ،حرضت ًبسالزحنً بً ابی
برک رضی اہلل ًيہ

ْش بِ ًُ آ َز َو َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ بَ ِرکٕ َّ
ِم َح َّسثَ َيا ُم َب َار ُک بِ ًُ ٓ ََـا َل َة ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
الش ِض ٔ ُّ
بِ ًٔ ََبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ََبٔی بَ ِرکٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص ِل ٔم ِيِ ُٜه ََ َح ْس ََك ِ ٌَ َه ا ِل َي ِو َو
َ
رس َة ُخ ِبز ٕفٔی یَسٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
ٔم ِشٜٔي ّيا َٓ َ٘ا َل ََبُو بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ َز َخل ُِت ا ِل َن ِشح ٔ َس َٓإٔذَا ََىَا بٔ َشائ ٕٔل َي ِشأ ُل ٓ ََو َج ِس ُت َ ِ ٔ ٛ
َٓأ َ َخ ِذتُ َضا ٔم ِي ُط ٓ ََسٓ ٌَِت َُضا إٔل َِيطٔ
رشبنبآدؾ،دبعاہلل نبرکب ،ابمرکنب اضفہلاثتبانبین ،دبعارلنمحنبایبیلیل ،رضحتدبعارلنمح نبایب رکب ریض اہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک مت ںیم ےس وکؿ ااسی ےہ سج ےن آج یسک نیکسم وک اھکان الھکای وہ؟ اوبرکب
ریضاہللہنعوبےلںیمدجسمںیمآایوتںیمےنداھکیہکاکیریقفامگنراہےہںیمےنرفیٹاکاکیڑکٹاوجدبعارلنمحےکاہھتںیماھت
ےلرکاوکسددیای
رافی  :رشبنبآدؾ،دبعاہللنبرکب،ابمرکنباضفہلاثتبانبین،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکانؾرپامانگنرکمفہےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
اہللےکانؾرپامانگنرکمفہےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1658

راوی  :ابو ًباض ،يٌ٘وب بً اسح ،ٙسلامیٌ بً مٌاذ حرضت جابز رضی اہلل ًيہ

يِم َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ
رضم ٔ ُّی ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُم ٌَاذ ٕال َّتنٔ ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل ٌَبَّا ٔ
ض ا ِل٘ ٔ َّل ِور ُّٔی َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َح ِ َ
ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل ي ُِشأ َ ُل ب ٔ َو ِجطٔ اہللٔ إ ٔ ََّل ا ِل َح َّي ُة
اوبابعس،وقعیب نبا احسؼ ،امیلسؿ نباعمذرضحتاجرب ریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای
ہکاہللےکانؾرپوکیئزیچہنامیگناجےئوساےئتنجےک
رافی  :اوبابعس،وقعیبنباقحس،امیلسؿنباعمذرضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہللےکانؾرپامےگناےکساسھتایکاعمہلمرکاناچےیہ؟
ابب  :اتکباسلٰوکة
وجصخشاہللےکانؾرپامےگناےکساسھتایکاعمہلمرکاناچےیہ؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1659

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،اًنع ،محاہسً ،بساہلل بً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ا ِس َت ٌَاذَ بٔاہللٔ َٓأًَ ُ
ٔيذو ُظ َو َم ًِ َسأ َ َل بٔاہللٔ َٓأ َ ًِ ُلو ُظ َو َم ًِ َز ًَا ُِ ٛه َٓأ َ ٔجيبُو ُظ َو َم ًِ َػ َي ٍَ إٔل َِيِ ُٜه َم ٌِزُوّٓا
َٓکَآٔئُو ُظ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َتحٔ ُسوا َما تُکَآٔئُوى َ ُط َٓا ِزًُوا َل ُط َحًَّی َت َز ِوا ََىَِّ ُٜه َٗ ِس کَآَأِتُ ُنو ُظ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اجمدہ ،دبعاہلل نب رمع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اہلل ےک انؾ رپ انپہ بلط رکے وت اوکس انپہ دف افر وج صخش اہلل ےک انؾ رپ مت ےس ھچک امےگن اوکس دف افر وج
صخشاہمتریدوعترکےاوکسوبقؽرکفافروجصخشاہمترےاسھتاشحؿاکاعمہلمرکےوتمتاوکسااکسدبہلدفارگااکسدبہلاکچےن
یکاطتقہنوہوتاےکسقحںیمداعےئریخرکےتروہ اہیںکتہکمتوسحمسرکفہکااکسدبہلوپراوہایگ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اجمدہ،دبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾامؽدصہقرکینیکاممتعناکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
امتؾامؽدصہقرکینیکاممتعناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1660

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،محنس بً اسحً ،ٙاػه بً ًنز بً ٗتازہ محنوز بً لبيس جابز بً ًبساہلل ،حرضت جابز
بً ًبساہلل رضی اہلل ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َم ِح ُنوز ٔبِ ًٔ َلبٔي ٕس ًَ ًِ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ًِ ًَ ٙ
َح َّسثَ َيا ُم َ
َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل َُّ ٛيا ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذِ َجائ َ ُط َر ُج ْل بٔنٔ ِث ٔل بَ ِي َـ ٕة ٔم ًِ َذصَبٕ

َ
رع َق ًَ ِي ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ َػ ِب ُت َص ٔذظ ٔ ٔم ًِ َم ٌِ ٔس ٌٕ َٓد ُِذصَا َٓه ٔ َی َػ َس َٗ ْة َما ََ ِمل ٔ ُ
ک َُی ِ َرصَا َٓأ ِ َ
ک َٓأَرع َق ًَ ِيطُ ث ُ َّه ََ َتا ُظ ٔمً ٗٔب ٔل ُر ِٛئطٔ اْلِ َي ٔ َ
َّ ُ َ
َ
رع َق ًَ ِيطُ
ِرس َٓأ َِ
ِ َ
َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه ث َّه َ َتا ُظ ٔم ًِ ٗ ٔ َب ٔل ُر ِٛئطٔ اْلِ یِ َن ًٔ َٓ َ٘ا َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ ِ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه ََ َتا ُظ ٔم ًِ َخ ِل ٔٔطٔ َٓأ َ َخ َذ َصا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َح َذ َٓ ُط ب ٔ َضا َٓل َِو ََ َػابَ ِتطُ
ک ٓ ََي ُ٘و ُل َص ٔذظ ٔ َػ َس َٗ ْة ث ُ َّه َي ِ٘ ٌُ ُس
رق ِت ُط َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیأتِ ٔی ََ َح ُس ُِ ٛه ب ٔ َنا یَ ِنل ٔ ُ
َْلَ ِو َج ٌَ ِت ُط ََ ِو ل ٌََ َ َ
اٌ ًَ ًِ هَ ِضز ُٔٔىّی
اض َخیِرُ الؼَّ َس َٗ ٔة َما ک َ َ
ٕٔ ال َّي َ
َي ِش َتُّ ٜ
ومیسنباامسلیع،امح د،دمحمنبااحسؼ،اعمصنبرمعنباتقدہومحمدنبدیبلاجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھتاےنتںیماکیصخشاکیاڈنےےکرباربوسانےلرکآایافررعضایک
ایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہیاڈنہےھجموسےنیکاکؿےسالمےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساوکسےلےیجیلہیدصہقےہافراےکس
العفہ ریمے اپس ھچک امؽ ںیہن ےہآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ایکس رطػ ےس ہنم ریھپایل رھپ فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکداینہرطػآایافر وسانوبقؽرک ےنیکدروختسیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپایکسرطػےسہنمریھپایلرھپفہ
ابںیئ رطػ ےس آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ہنم ریھپ ایل رھپ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےس آای آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسوسانےلرککنیھپدای ارگفہاےسگلاجاتوتاوکسزیمخرکداتیایاوکسوچٹاچنہپاتآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اکی صخش اانپ اسرا امؽ ےل رک الچ آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ہی دصہق ےہ رھپ ھٹیب رک ولوگں ےک اسےنم
اہھتالیھپاتےہرتہبدصہقفہےہاکسجامکلدصہقدےنیےکدعبیھبامؽداررےہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنباقحس،اعمصنبرمع نباتقدہومحمدنبدیبلاجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امتؾامؽدصہقرکینیکاممتعناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1661

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابً ازریص ،حرضت ابً اسحٙ

ک ََل َحا َج َة َل َيا بٔطٔ
ٔیص ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ٙبٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َزا َز ُخ ِذ ًَ َّيا َما َل َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ إ ٔ ِزر َ
امثعؿ نبایب ہبیش،انبادرسی،رضحتانبااحسؼ ےن یھبایسدنسفوہفمؾیکرفاتیایبؿ یکےہاںیمس ہیااضہف ےہہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاانپامؽےلاجںیمہایکسرضفرتںیہن

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،رضحتانباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امتؾامؽدصہقرکینیکاممتعناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1662

راوی  :اسح ٙبً اسنٌيل ،سٔياٌ بً ًحَلًٌ ،ياق بً ًبساہلل بً سٌس ،ابوسٌيس ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل
ًيہ

اق بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َسنٔ ٍَ ََبَا َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر َّٔی
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ً َٔي ٔ
َ
ََّط ُحوا َٓأ َ َم َز َل ُط ب ٔ َث ِوبَی ِ ٔن ث ُ َّه َح َّث ًَل َی
َّط ُحوا ث َٔيا ّبا ٓ َ َ
َي ُ٘و ُل َز َخ َل َر ُج ْل ا ِل َن ِشح ٔ َس َٓأ َم َز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌِ یَ ِ َ
الؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َحا َئ ٓ َََّط َح ََ َح َس َّ
ک
اح بٔطٔ َو َٗا َل ُخ ِذ ثَ ِوبَ َ
الث ِوبَی ِ ٔن ٓ ََؼ َ
َ
ا احسؼ نب اامسلیع ،ایفسؿ نب الجعؿ،ایعض نب دبعاہلل نب دعس ،اوبدیعس ،رضحت اوبدیعس  یری ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک
اکی صخش دجسم ںیم آای روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ولوگں وک اےنپ ڑپکے ارتےن اک مکحدای (ینعی رضفرت ےس زادئ ڑپکفں وک
دصہقرکےناکمکحایک)سپولوگںےنڑپکےااترےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿںیمےسدفڑپکےاسصخش وکرمتمح
رفامےئرھپاکیرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندصہقیکتلیضفایبؿرفامیئوتفیہصخشآایافردفڑپکفںںیمےساکیڑپکا
دصہقںیمدانیاچاہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑگبرکرفامایاانپڑپکااےنپاپسرھک
رافی  :اقحسنبالیعمس،ایفسؿنبالجعؿ،ایعضنبدبعاہللنبدعس،اوبدیعس،رضحتاوبدیعس یریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امتؾامؽدصہقرکینیکاممتعناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1663

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َخی ِ َر الؼَّ َس َٗةٔ َما َت َز َک ُٔىّی ََ ِو ُا ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَ ًِ هَ ِضز ُٔٔىّی َوابِ َسَِب ٔ َن ًِ َا ٌُو ُل

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامای رتہب دصہق فہ ےہ وج دصہق دےنی فاےل وک سلفم ہن انبےئ ہکلب امؽ دار رےنہ دے افر دصہق اک آاغز اےنپ الہ ف ایعؽ ںیم ےس
رکے
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾامؽدصہقرکےنیکااجزت
ابب  :اتکباسلٰوکة
امتؾامؽدصہقرکےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 1664

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،یزیس بً خالس بً موہب ،ليث ،ابوزبیر ،یحٌی بً جٌسہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َویَزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ِوصَبٕ ال َّز ِملٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َج ٌِ َس َة ًَ ًِ
ُّ
ل َٗا َل ُج ِض ُس ا ِل ُن٘ ٔلِّ َوابِ َسَِب ٔ َن ًِ َا ٌُو ُل
ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََى َّ ُط َٗا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ ََ ُّی الؼَّ َس َٗ ٔة ََٓ َِـ ُ
ہبیتق نب دیعس ،سیدی نب اخدل نب ومبہ ،ثیل ،اوبزریب ،ییحی نب دعجہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
وپاھچایروسؽیلصاہللہیلع فآہلفملسوکؿاسدصہقالضف ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایفہ امؽوجمکامؽفاالفیلکتااھٹ
رکدےافردصہقیکادتباءاےنپالہفایعؽےسرکے
رافی  :ہبیتقنبدیعس،سیدینباخدلنبومبہ،ثیل،اوبزریب،ییحینبدعجہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
امتؾامؽدصہقرکےنیکااجزت

جلس  :جلس اول

حسیث 1665

راوی  :احنس بً ػالحً ،ثناٌ بً ابی طيبہٓ ،ـل بً زٛین ،ہظاو بً سٌس ،زیس بً اسله ،حرضت ًنز رضی اہلل ًيہ

ل بِ ًُ ُز َٛی ِ ٕن َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َوًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو َص َذا َحسٔی ُث ُط َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِيطُ َي ُ٘و ُل ََ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو ّما
َزیِ ٔس بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ

ک َم ّاَل ً ٔ ِيسٔی َٓ ُ٘ل ُِت ا ِل َي ِو َو ََ ِسب ٔ ََُ ٙبَا بَ ِرکٕ إ ٔ ٌِ َس َب ِ٘ ُت ُط یَ ِو ّما َٓحٔئ ُِت ب ٔي ٔ ِؼ ٕٔ َمال ٔی َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ََ ٌِ ى َ َت َؼ َّس َََ ٓ ٚوآ ََ ٙذَل ٔ َ

ک ُٗل ُِت ٔم ِث َل ُط َٗا َل َوََتَی ََبُو بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط بٔکُلِّ َما ً ٔ ِي َس ُظ َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ََبِ َ٘ ِي َت ْٔلَصِل ٔ َ

ک إلٔ َی َط ِي ٕئ ََبَ ّسا
ک َٗا َل ََبِ َ٘ ِي ُت َل ُض ِه اہللَ َو َر ُسو َل ُط ُٗل ُِت ََل َ ُ َسابٔ ُ٘ َ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ََبِ َ٘ ِي َت ْٔلَصِل ٔ َ

ادمح نب اصحل ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،لضف نب دنیک ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن مہ وکدصہقرکےناکمکح دایاافتؼےساؿدونںریمےاپس امؽاھتںیمےناےنپ دؽںیماہک ہکآج ںیم
اوبرکبریضاہللہنعےسڑبھاجؤںاگارگع یھڑبھاتکسوہںاگذہلاںیماےنپامتؾ امؽاکفصنےلرک احرض یتموہاآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایمتےناےنپالہفایعؽےکےیل ایکوھچڑا؟ںیمےنرعضایکںیمانتجالایوہںایسدقرںیمےنالہف
ایعؽےکےیلوھچڑدایےہاےکسدعباوبرکبریضاہللہنعاانپامتؾااثہثےلرکاحرض یتموہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ
ےسیھبوپاھچہکالہفایعؽےکےیلایکوھچڑا؟اوہنںےنوجابدایاےکن ےیلوتںیماہللافرااکسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوھچڑ
آایوہںںیمےندؽںیماہکاوبرکبںیممتےسع یھیسکاعمہلمںیمہنڑبھوکسںاگ
رافی  :ادمحنباصحل،امثعؿنبایبہبیش،لضفنبدنیک،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینالپےنیکتلیضف
ابب  :اتکباسلٰوکة
اپینالپےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 1666

راوی  :محنس بً ٛثیر ،ہناوٗ ،تازہ ،حرضت سٌيس بً النشيب رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ََ ٌَّ َس ٌِ ّسا ََتَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ََ ُّی الؼَّ َس َٗةٔ

ک َٗا َل ا ِل َنا ُئ
ََ ًِ َح ُب إٔل َِي َ

دمحمنبریثک،امہؾ،اتقدہ،رضحتدیعسنب ابیسملریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتدعسنبابعدہریضاہللہنعروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافروپاھچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیبسےسزایدہدنسپدیہدصہقوکؿاسےہ؟رفامایاپین
الپان
رافی  :دمحمنبریثک،امہؾ،اتقدہ،رضحتدیعسنبابیسملریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
اپینالپےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 1667

راوی  :محنس بً ًبسالزحيه ،محنس بً رعرعہ ،طٌبہٗ ،تازہ ،سٌيس بً مشيب ،حص ،حرضت سٌس بً ًبازہ رضی اہلل
ًيہ

رع َة ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي ِّٔب َوا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّح ٔٔيه َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ِ
رع َ َ
َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ًُ َبا َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
دمحمنبدبعارلمیح،دمحمنبرعرعہ،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،سح،رضحتدعسنبابعدہریضاہللہنعےس(اکیدفرسیدنسےک
اسھت)ایسرطحرمفیےہ
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،دمحمنبرعرعہ،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،سح،رضحتدعسنبابعدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
اپینالپےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 1668

راوی  :محنس بً ٛثیر ،اْسائيل ،ابواسح ،ٙحرضت سٌس بً ًبازہ رضی اہلل ًيہ

ل ًَ ًِ ََبٔی إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙر ُج ٕل ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ًُ َبا َز َة ََى َّ ُط َٗا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َُوَّ َس ٌِ ٕس
ْسائ ٔي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِ َ
ف بٔئِ ّزا َو َٗا َل َص ٔذظ ٔ ْٔل ُ ِّو َس ٌِ ٕس
َما َت ِت َٓأ َ ُّی الؼَّ َس َٗ ٔة ََٓ َِـ ُ
ل َٗا َل ا ِل َنا ُئ َٗا َل َٓ َح َ َ
دمحمنبریثک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رضحت دعس نبابعدہ ریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےن رعض ایک ایروسؽیلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ریمی امں اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ اےکس ااصیؽ وثاب یک رغض ےس وکؿ اس دصہق الضف ےہ؟ رفامای اپین ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک
رضحتدعسےناکیونکاںدھکفاایافراہکہیاؾدعسےک(ااصیؽوثابےک)ےیلےہ
رافی  :دمحمنبریثک،ارسالیئ،اوباقحس،رضحتدعسنبابعدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
اپینالپےنیکتلیضف

جلس  :جلس اول

حسیث 1669

راوی ً :لی بً حشین بً ابزاہيه بً اطکاب ،ابوبسر ،ابوخالس ،حرضت ابوسٌس رضی اہلل ًيہ

اٌ یَ ِيز ٔ ُل فٔی بَىٔی َز َاَل ٌَ ًَ ًِ
اب َح َّسثَ َيا ََبُو بَ ِسرٕ َح َّسثَ َيا ََبُو َخال ٔ ٕس َّال ٔذی ک َ َ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشی ِ ٔن بِ ًٔ إٔبِ َزاصٔ َ
يه بِ ًٔ إ ٔ ِطک َ َ
َّ
َّ
رع ٕ
ی ََ ٛشا ُظ اہللُ
ىُب َ ِي ٕح ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ََ ُّی َنا ُم ِشل ٔ ٕه ََ ٛشا ُم ِشل ٔ ّنا ثَ ِوبّا ًَل َی ُ ِ

رض ا ِل َح َّي ٔة َوََ ُّی َنا ُم ِشل ٔ ٕه ََك ِ ٌَ َه ُم ِشل ٔ ّنا ًَل َی ُجو َٕ ََك ِ ٌَ َن ُط اہللُ ٔم ًِ ث َٔنارٔ ا ِل َح َّي ٔة َوََ ُّی َنا ُم ِشل ٔ ٕه َس َقی ُم ِشل ٔ ّنا ًَل َی هَ َنإٕ
ٔم ًِ ُخ ِ ٔ

ٔي ٙا ِل َن ِدتُوو ٔ
َس َ٘ا ُظ اہللُ ٔم ًِ ال َّزح ٔ
یلعنبنیسحنباربامیہنبااکشب،اوبدبر،اوباخدل،رضحتاوبدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای وج املسمؿ یسک ےگنن وک ڑپکا انہپےئ اگ وت اہلل اعتیل اوکس تنج اک رہا ابلس انہپےئ اگ افر وج املسمؿ یسک وھبےک وک اھکان الھکےئ وت
اہللاعتیلاوکستنجےکلھپالھکےئاگ،افروجاملسمؿیسکایپےسوکاپینالپےئوتاوکساہللاعتیلتنجیکرشابالپےئاگ
رافی  :یلعنبنیسحنباربامیہنبااکشب،اوبدبر،اوباخدل،رضحتاوبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکوکیئزیچاعریسدانیابثعارجےہ
ابب  :اتکباسلٰوکة
یسکوکوکیئزیچاعریسدانیابثعارجےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1670

راوی  :ابزاہيه بً موسی ،اْسائيل ،ح ،مشسزً ،يسی ،حشاٌ بً ًليہ ،ابوٛبظہ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ل ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ً َٔيسی َو َص َذا َحس ُ
ٔیث ُم َش َّسز ٕ َوص َُو ََ َت ُّه ًَ ًِ
ْسائ ٔي ُ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
وسی َٗا َل ََ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِ َ
اٌ بِ ًٔ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ ََبٔی َِ ٛبظَ َة َّ
الش ُلول ٔ ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَ ًَ ِنز ٕو َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ َح َّش َ
ل َر ُج ْل ب ٔ َد ِؼ َل ٕة ٔم ِي َضا َر َجا َئ ثَ َواب ٔ َضا َو َا ِؼس َٔیَ ٙم ِوًُوز ٔ َصا إ ٔ ََّل
وٌ َخ ِؼ َل ّة ََ ًِ ََلصًَُّ َمئي َح ُة ا ِل ٌَ ِيز ٔ َما َي ٌِ َن ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ِر َب ٌُ َ

وٌ َمئي َحةٔ ا ِل ٌَ ِيز ٔ ٔم ًِ َر ِّز َّ
الش ََلو ٔ
ََ ِز َخ َل ُط اہللُ ب ٔ َضا ا ِل َح َّي َة َٗا َل ََبُو َزا ُوز فٔی َحسٔیثٔ ُم َش َّسز ٕ َٗا َل َح َّشا ٌُ ٓ ٌََ َس ِزىَا َما ُز َ
ْش َخ ِؼ َل ّة
الَّط ٔ
َو َا ِظنٔيتٔ ا ِل ٌَاك ٔٔص َوإ ٔ َماك َ ٔة اْلِ َذَی ًَ ًِ َّ ٔ
یَ ٙوى َ ِح َو ُظ ٓ ََنا ا ِس َت َل ٌِ َيا ََ ٌِ ى َ ِبلُ َّ َخ ِن َش َة ًَ َ َ
اربامیہ نب ومیس ،ارسالیئ ،ح ،دسمد ،یسیع ،شحؿ نب ہیطع ،اوبہشبک ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای اچسیل ںیتلصخ ںیہ س  ںیم بس ےس رتہب تلصخ رکبی اک اعتسمر دانی ےہ(دفدھ ےنیپ ےک
ےئیل)وجصخشاؿوتلصخں ںیمےسیسکوکوثابیکادیم رھکرکافراےکسفددہوکاچس اجؿرکرکےاگاہللاعتیلاوکس تنجںیمدالخ
رفامےئ اگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دسمد یک دحثی ںیم شحؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن اؿ وتلصخں وک امشر ایک ًالثمالسؾ افر کنیھچ اک وجاب
دانیراہتسےسفیلکتدہزیچاکاٹہدانی،فریغہوتمہدنپرہوتلصخںکتہنچنہپےکس
رافی  :اربامیہنبومیس،ارسالیئ،ح،دسمد،یسیع،شحؿنبہیطع،اوبہشبک،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زخایچنےکوثاباکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
زخایچنےکوثاباکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1671

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،محنس بً ًَلء ،ابواسامہ ،بزیس بً ًبساہلل بً ابی بززہ ،حرضت ابوموسی رضی اہلل ًيہ

ئ ا ِل َن ٌِى َی َواح ْٔس َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ب ُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی بُزِ َز َة
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
وسی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ا ِل َداز ٌَٔ اْلِ َ ٔمی َن َّال ٔذی ي ٌُِ ٔلی َما َ ُ ٔم َز بٔطٔ کَا ٔم َّل
ًَ ًِ ََبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ ََبٔی ُم َ
ُم َو َّ َّفا كَي َِّب ّة بٔطٔ َنٔ ُِش ُط َحًَّی َی ِسٓ ٌََ ُط إلٔ َی َّال ٔذی َ ُ ٔم َز َل ُط بٔطٔ ََ َح ُس ا ِل ُن َت َؼ ِّس َٗی ِ ٔن
امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدینبدبعاہللنب ایبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اامتندار اخزؿ وج ہک مکح ےک وماقف وخیش وخیش وپری اامتن اس صخش ےک وحاہل رک داتی ےہ سج ےک
ےیلمکحوہاےہوتاسےکےیلیھباانتیہوثابےہانتجہکدےنیفاےلےکےیل
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدینبدبعاہللنبایبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکاےنپوشرہےکامؽےسدصہقدےنیاکایبؿ
ابب  :اتکباسلٰوکة
وعرتاکاےنپوشرہےکامؽےسدصہقدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1672

راوی  :مشسز ،ابوًواىہ ،ميؼور ،ط٘ي ،ٙمرسو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت َٗا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
يَ ًِ ًَ ٙم ِ ُ

اٌ ل ََضا ََ ِجزُ َما ََ ِن َٔ َ٘ ِت َولٔزَ ِو ٔج َضا ََ ِجزُ َما ِاَ ٛت َش َب
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ََ ِن َٔ َ٘ ِت ا ِل َنزََِةُ ٔم ًِ بَ ِيتٔ َز ِو ٔج َضا َُی ِ َر ُم ِٔ ٔش َسة ٕ ک َ َ
ک ََل یَ ِي ُ٘ ُؽ َب ٌِ ُـ ُض ِه ََ ِج َز َب ٌِ ٕف
ل ذَل ٔ َ
َول ٔ َدازٔىٔطٔ ٔم ِث ُ
دسمد ،اوبوعاہن،وصنمر  ،قیق،رسمفؼ،رضحت اعہشئریض اہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایارگ
وعرتاےنپوشرہےکرھگ(ینعیامؽ)ےسرخچرکےیگافرایکستینںیموکیئاسفدہنوہاگوتاوکسیھبوثابےلماگرخچرکےناکافر
اےکسوشرہوکوثابےلماگامکےناکافریکسجوحتلیںیمےہاوکسیھبوثابےلماگافریسکاکوثابمکہنوہاگ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،وصنمر ،قیق،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وعرتاکاےنپوشرہےکامؽےسدصہقدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1673

راوی  :محنس بً سوارً ،بسالشَلو بً رحب ،یوىص بً ًبيس ،زیاز بً جبیر بً حيہ ،حرضت سٌس بً ابی وٗاؾ رضی اہلل
ًيہ

ْص ِّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس َّ
رح ٕب ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ زٔ َیاز ٔبِ ًٔ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ َح َّي َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َس َّوا ٕر ا ِلنٔ ِ ٔ
الش ََلو ٔ بِ ًُ َ ِ
رض َٓ َ٘ال َِت َیا
َس ٌِ ٕس َٗا َل َل َّنا بَایَ ٍَ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال ِّي َشا ُئ َٗا َم ِت ا ِم َزََ ْة َجلٔي َل ْة َٛأَى َّ َضا ٔم ًِ ن َٔشا ٔ
ئ ُم َ َ
ى َ ٔي َّی اہللٔ إٔىَّا ک َ ٌّل ًَل َی آبَائ ٔ َيا َوََبِ َيائ ٔ َيا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َوَ ُ َری ٓ ٔيطٔ َوََ ِز َوا ٔج َيا ٓ ََنا َی ٔح ُّل َل َيا ٔم ًِ ََ ِم َوالٔض ٔ ِه َٓ َ٘ا َل ال َّزك ِ ُب َتأِک ُ ِل َي ُط
ل َوالزكَ ُب َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ َّ
الث ِور ُّٔی ًَ ًِ یُوى َُص
َوتُ ِضسٔی َي ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز الزَّك ِ ُب ا ِلد ُِبز ُ َوا ِل َب ِ٘ ُ ُّ
دمحمنبوسار،دبعاالسلؾنبرحب،ویسننبدیبع،زایدنب،ریبنبہیح،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
بجوعروتںےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیکاکیدقرفرمہبتفایلوعرتڑھکیوہیئفہہلیبرفمیکوعرتیتگلیھت
وبیلاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوتاےنپامںابپافرویٹیبں اوبداؤدےتہکںیہہکریماایخؽےہہکاںیمسہییھبےہ
ہک افر اےنپ وشرہفں ےک ات ع وہیت ںیہ وت مہ وک اےکن امؽ ںیم ےس ایک زیچ درتس ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ربط

اھکؤ افر دہہی دف زبسی رتاکری اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ربط ےس رماد رفیٹ افر اتزہ وھچاہرہ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس وثری ےن یھب
ویسنےسایسرطحرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبوسار،دبعاالسلؾنبرحب،ویسننبدیبع،زایدنب،ریبنبہیح،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وعرتاکاےنپوشرہےکامؽےسدصہقدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1674

راوی  :حشً بً ًلیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ہناو ،ميبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ صَ َّناو ٔ بِ ًٔ ُم َي ِّبطٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل
ٕ ََ ِجزٔظ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ََ ِن َٔ َ٘ ِت ا ِل َن ِزََةُ ٔم ًِ َِ ٛش ٔب َز ِو ٔج َضا ٔم ًِ َُی ِر ََٔ ِمزٔظ ٔ َٓل ََضا ن ِٔؼ ُ
نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،ہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ارگوکیئوعرتاےنپوشرہیکامکیئںیمےسایکسااجزتےکریغبرخچرکےیگوتاوکسآداھوثابےلماگ
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،ہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
وعرتاکاےنپوشرہےکامؽےسدصہقدےنیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1675

راوی  :محنس بً سوارً ،بسہً ،بسالنلکً ،لاء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

ْص ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة فٔی ا ِل َنزََِة ٔ َا َؼ َّس ُٔ ٚم ًِ بَ ِيتٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َس َّوارٕ ا ِلنٔ ِ ٔ

َز ِو ٔج َضا َٗا َل ََل إ ٔ ََّل ٔم ًِ ُٗوت َٔضا َواْلِ َ ِجزُ بَ ِي َي ُض َنا َو ََل َی ٔح ُّل ل ََضا ََ ٌِ َا َؼ َّس َٔ ٚم ًِ َما ٔل َز ِو ٔج َضا إ ٔ ََّل بٔإٔذِىٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا
ٕ َحس َ
ٔیث صَ َّناو ٕ
ي َُـ ٌِّ ُ
دمحم نب وسار ،دبعہ ،دبعاکلمل ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ایک وعرت اےنپ
اخفدن ےکرھگ ںیم ےسدصہق رکیتکسےہ؟اوہنں ےناہک ںیہناہتبلاےنپرخچ ںیمےسدےیتکسےہ افروثاب دفونںوکوہاگ افر ہی
ابتوعرتےکےیلدرتسںیہنہکفہاےنپاخفدنےکامؽںیمےسایکسااجزتےکریغبدصہقدےاوبداؤدےتہکںیہہکہیرفاتی

دحثیامہؾوکفیعضرکدیتیےہ
رافی  :دمحمنبوسار،دبعہ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحصافرلخبیکذمتم
ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1676

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،ابً سلنہ ،ثابت ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ص َُو ابِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ََى َ ٕص َٗا َل َل َّنا ىَزَل َِت ل ًَِ َت َيالُوا ا ِلب ٔ َّر َحًَّی تُ ِي ٔٔ ُ٘وا ٔم َّنا
َح َّسثَ َيا ُم َ
وٌ َٗا َل ََبُو كَ ِل َح َة یَا َر ُسو َل اہللٔ ََ َری َربَّ َيا َي ِشأَلُ َيا ٔم ًِ ََ ِم َوال ٔ َيا َٓإٔنِّی َ ُ ِطض ٔ ُس َک ََنِّی َٗ ِس َج ٌَل ُِت ََ ِرضٔی بٔأَرٔی َحا َئ َل ُط
تُ ٔح ُّب َ
َّ
َّ
اٌ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َوَُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ َٗا َل ََبُو
رقابَت ٔ َ
ک َٓ َ٘ َش َن َضا بَی ِ َن َح َّش َ
َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِج ٌَل َِضا فٔی َ َ

رحاو ٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َزیِ ٔس
َزا ُوز بَ َل َِىٔی ًَ ًِ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل ََبُو كَ ِل َح َة َزیِ ُس بِ ًُ َس ِض ٔل بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ًٔ َ َ
رحاو ٕ َوص َُو اْلِ َ ُب
رحاو ٕ یَ ِح َتنٔ ٌَا ٌٔ إلٔ َی َ َ
َم َيا َة بِ ًٔ ًَس ِّٔی بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ال َّيحَّارٔ َو َح َّشا ٌُ بِ ًُ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ بِ ًٔ َ َ
َّ
الثال ٔ ُث َوَُب َ ُّی بِ ًُ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ ًَت ٔ
اٌ َوََبَا
ٔيک بِ ًٔ َزیِ ٔس بِ ًٔ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ال َّيحَّارٔ ٓ ٌََ ِن ْزو َی ِح َن ٍُ َح َّش َ
ئ
كَ ِل َح َة َوَُبَ ًّيا َٗا َل اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی بَی ِ َن َُب َ ٕٓی َوََبٔی كَ ِل َح َة ٔس َّت ُة آبَا ٕ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،انبہملس ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج آتی نل انتولا اربل یتح بیفقوو اخل انزؽ
وہیئوترضحتاوبہحلطےناہکہکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماتھجمسوہںہکامہرارپفرداگرمہےسامہرےامولںاکاطبلےہ
ذہلاںیمآوکپوگاہانبرکاتہکوہںہکںیمےناینپزنیموجاقمؾ(اراحی)ںیمےہ یاوکددییآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاس
وک اےنپ زعسیفں ںیم میسقت رک دے اوہنں ےن رضحت شحؿ نب اثتب افر رضحت ایب نب ع  ،ےک درایمؿ میسقت رکدی اوبداؤد
ےتہک ںیہ ہک دمحم نب دبعاہلل ااصنری ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک اوبہحلط زدی نب لہس نب االوسد نب رحاؾ رمعف نب زدی ،انمة نب ددی نب
رمعفنب امکل نباجنر ےس ںیہ رضحتشحؿ نب اثتب نباذنملر نبرحاؾ ںیہسپاوبہحلط افرشحؿرحاؾ نبرمعف رپ عمجوہ اجےت
ںیہوجاےکنرسیتےابپںیہافررضحتایبنبع ،نبسیقنبکیتعنبزدینباعمفہینبرمعفنبامکلنباجنرںیہسپرمعفنب

امکلرضحتشحؿافررضحتاوبہحلطافررضحتایب نبع ،وکعمجرکداتیےہااصنریےناہکہکرضحتایبافررضحتاوبہحلطےک
درایمؿھچآابءںیہ
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،انبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1677

راوی  :ہياز بً ْسیً ،بسہ ،محنس بً اسح ،ٙبٜیر بً ًبساہلل بً اطخ ،سلامیٌ بً يشار ،زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ
وآلہ وسله حرضت مينوىہ رضی اہلل ًيہا

الرس ِّی ًَ ًِ ًَ ِب َس َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙب ُ َٜی ِر ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا صَ َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
َم ِي ُنوى َ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت کَاى َ ِت لٔی َجارٔیَ ْة َٓأ َ ًِ َت ِ٘ت َُضا ٓ ََس َخ َل ًَل َ َّی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
اٌ ََ ًِوَ َه ْٔلَ ِجز ٔ ٔک
َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َٓ َ٘ا َل آ َج َز ٔک اہللُ ََ َما إٔى َّ ٔک ل َِو ُِ ٛيتٔ ََ ًِ َل ِيت َٔضا ََ ِخ َوال َٔک ک َ َ
انہدنبرسی،دبعہ،دمحمنبااحسؼ،ریکبنبدبعاہللنباجش،امیلسؿنباسیر،زفہجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتومیمہنریض
اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ریمی اکی ابدنی یھت سپ ںیم ےن اوکس آزاد رکدای سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی
الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایکس االطع دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ھجت وک ااکس ارج اطع
رفامےئنکیلارگاسابدنیوکوتاےنپایھننؽےکولوگںوکددییتیوتااکسوثابزایدہوہات(ینعیاںیمسہلصریمحشمدیوہیت)
رافی  :انہد نب رسی ،دبعہ ،دمحم نب اقحس ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،امیلسؿ نب اسیر ،زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت
ومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1678

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،محنس بً ًحَلٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ََ َم َز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

آخ َٗا َل َا َؼ َّس ِٚ
َو َس َّل َه بٔالؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل َیا َر ُسو َل اہللٔ ً ٔ ِيسٔی زٔی َي ْار َٓ َ٘ا َل َا َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ک َٗا َل ً ٔ ِيسٔی َ ُ
آخ َٗا َل َا َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ ًَل َی
آخ َٗا َل َا َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ ًَل َی َز ِو َجت َٔک ََ ِو َٗا َل َز ِو ٔج َ
ک َٗا َل ً ٔ ِيسٔی َ ُ
بٔطٔ ًَل َی َو َلس َٔک َٗا َل ً ٔ ِيسٔی َ ُ

ْص
َخاز ٔ ٔم َ
ک َٗا َل ً ٔ ِيسٔی َ ُ
آخ َٗا َل ََى ِ َت ََ ِب َ ُ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوک
دصہق اک مکح دای فہ وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس اکی دانیر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اےنپ اکؾ
ںیمالفہوبالریمےاپساکی دانیرافریھبےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہ اےنپےٹیبوکددیےاس صخش ےنرھپاہکہک
ریمے اپس اےکس العفہ یھب دانیر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اینپ ویبی وک ددیے اس ےن اہک ریمے اپس اکی افر
یھبدانیرےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہاےنپاخدؾوکدےفہوبالاکیافرےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاب
وتاجؿ
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1679

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ،ابواسح ،ٙوہب بً جابز ،حرضت ًبساہلل بً ًنزو رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَ َيا ََبُو إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙوص ِٔب بِ ًٔ َجابٔز ٕا ِل َد ِي َوان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل
وت
ئ إٔث ِ ّنا ََ ٌِ ي َُـ ِّي ٍَ َم ًِ َي ُ٘ ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٛفَی بٔا ِل َن ِز ٔ
دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوبااحسؼ،فبہنباجرب،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایآدیموکانگہاگرانبدےنیےکےیلہیابتاکیفےہہکفہاینپایاےنپنیقلعتمیکرفزیوکاضعئرکدے
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوباقحس،فبہنباجرب،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1680

راوی  :احنس بً ػالح ،يٌ٘وب بً ٌٛب ،ابً وہب ،یوىص ،زہزی ،حرضت اىص رضی اہلل ًيہ

وب بِ ًُ ٌَِ ٛبٕ َو َص َذا َحسٔی ُث ُط َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َٗا َل ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ْح َو َي ٌِ ُ٘ ُ
ََى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َ َّ
ْس ُظ ََ ٌِ یُ ِب َش َم ًَل َِيطٔ فٔی رٔزِ ٗٔطٔ َویُ ِي َشأ َفٔی ََثَزٔظ ٔ َٓل َِي ٔؼ ِل َرح َٔنطُ
ادمح نب اصحل ،وقعیب نب ع  ،،انب فبہ ،ویسن ،زرہی ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایوجصخشاسابتاکوخاشہدنموہہکایکسرفزیںیمربتکوہافررمعدرازوہوتاوکساچےیہہکہلصریمحرکے(ینعی
اےنپزعسیفااقربےکاسھتنسحولسکاکاعمہلمرکے)
رافی  :ادمحنباصحل،وقعیبنبع ،،انبفبہ،ویسن،زرہی،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1681

راوی  :مشسز ،ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ ،زہزی ،ابوسلنہ ،حرضت ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہ

رک بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َوََبُو بَ ِ ٔ
اس ِٔم َم ًِ َو َػل ََضا
َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َٗا َل اہللُ ََىَا ال َّز ِح َن ًُ َوه ٔ َی ال َّزح ٔ ُه َط َ٘ ِ٘ ُت ل ََضا ا ِس ّنا ٔم ًِ ِ
َو َػ ِل ُت ُط َو َم ًِ َٗ َل ٌَ َضا بَت َ ُّت ُط
دسمد ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسہیرفامےتوہےئانسےہہکاہللاعتیلےناہکےہہکریماانؾرنمحےہافرفہزیچوجہلصوکفابجرکیتےہرمح
ےہایسےیلںیمےناانپاکی انؾ،رنٰمح،یوجسی ایکےہسپ وجاوکسالمےئاگینعیہلصریمحرکےاگوت ںیماوکساینپ رتمحےسانکمہر
رکفںاگافروجاوکساکےٹاگںیماوکساینپرتمحاخصےسرحمفؾروھکںاگ
رافی  :دسمد،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1682

راوی  :محنس بً متوکلً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ابوسلنہ حرضت ًبسالزحنً بً ًوٖ رضی اہلل ًيہ ےن بَی رسول ػلی اہلل
ًليہ وآلہ وسله

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلنٔی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی ََبُو َسل ََن َة ََ ٌَّ الزَّ َّزا َز َّ
الل ِيثٔ َّی
ُّ
ََ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ ََى َّ ُط َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ
دمحمنبوتملک،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبہملسرضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعےنیھبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایس
رطحرفاتیایکےہ
رافی  :دمحمنبوتملک،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبہملسرضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعےنیھبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1683

راوی  :مشسز ،سٔياٌ ،زہزی ،محنس بً جبیر بً ملٌه ،حرضت ملٌه رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ُج َبی ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلٌ ٕٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ َی ِبلُ ُّ بٔطٔ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل ا ِل َح َّي َة َٗا ٔك ٍُ َرح ٕٔه
َٗا َل َلَ یَ ِس ُخ ُ
دسمد،ایفس ؿ،زرہی،دمحم نب ،ریب نبمعطم،رضحتمعطم ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامای
انہتوتڑےنفاالتنجںیمہناجےئاگ
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،دمحمنب،ریبنبمعطم،رضحتمعطمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1684

راوی  :ابً ٛثیر ،سٔياٌ ،اًنع ،حشً بً ًنزوَّٓ ،ط ،محاہس ،حرضت ًبساہلل بً ًنزورضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع َوا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َوٓ َِّٔطٕ ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ
َّٔط َوا ِل َح َش ًُ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َول َِه َی ِزٓ ٌَِطُ ُسل ِ ََامی ٌُ إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َرٓ ٌََ ُط ٓ ِ ْ

ل بٔا ِل ُنکَآ ٔٔئ َو َل ًِٔ ٜص َُو َّال ٔذی إٔذَا ُٗ ٔل ٌَ ِت َرح ُٔن ُط َو َػل ََضا
ل َِي َص ا ِل َو ٔ
اػ ُ
انبریثک،ایفسؿ،اشمع،نسحنبرمعف،رطف،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای انہت وجڑےنفاالفہ ںیہن ےہ وج اشحؿ ےک دبہل ںیم اشحؿرکے ہکلب انہت وجڑےنفاال فہ ےہہک بج اس ےس انہت وتڑا
اجےئوتفہاےسوجڑے
رافی  :انبریثک،ایفسؿ،اشمع،نسحنبرمعف،رطف،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1685

راوی  :حٔؽ بً ًنز ،طٌبہً ،نزو بً مزہً ،بساہلل بً حارث ،ابی ٛثیر ،حرضت ًبساہلل بً ًنز ورضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ََبٔی َٛثٔیر ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل
الظ ِّح ََ َم َزص ُِه بٔا ِلبُ ِد ٔل ٓ ََبدٔلُوا
اٌ َٗ ِب َلِ ُٜه ب ٔ ُّ
َخ َل َب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إٔیَّا ُِ ٛه َو ُّ
الظ َّح َٓإٔى َّ َنا َصل َ
َک َم ًِ ک َ َ

يٌةٔ َٓ َ٘ َل ٌُوا َوََ َم َزص ُِه بٔا ِل ُٔ ُحورٔ َٓ َٔ َحزُوا
َوََ َم َزص ُِه بٔا ِل َ٘ ٔل َ

صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،دبعاہللنباحرث،ایب ریثک،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنہبطخدےتیوہےئرفامایرحصےسوچبویکہکنمتےسےلہپولگایسرحصیکفہجےسابتہفربابدوہےئںیہرحص
ےن اوکن لخب اک مکح دای وت اوہنں ےن لخب وک اایتخر رک ایل افر رحص ےن بج اؿ ےس انہت وتڑےن اک اہک وت ان ہ وتڑ ےھٹیب افر بج رحص ےن
قسففوجفررپااھبراوتاےکسرمبکتوہےئ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،دبعاہللنباحرث،ایبریثک،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1686

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،ایوبً ،بساہلل بً ابی مليٜہ ،حرضت اسناء بيت ابی برک

وب َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة َح َّسث َ ِتىٔی ََ ِس َنا ُئ ب ٔ ِي ُت ََبٔی بَ ِرکٕ َٗال َِت ُٗل ُِت
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ََ ِخب َ َرىَا ََ ُّی ُ

َیا َر ُسو َل اہللٔ َما لٔی َط ِي ْئ إ ٔ ََّل َما ََ ِز َخ َل ًَل َ َّی الزُّبَیِرُ بَ ِي َت ُط َََٓأ ُ ًِ ٔلی ٔم ِي ُط َٗا َل ََ ًِ ٔلی َو ََل تُوكٔی َٓ ُيوكَی ًَ َل ِي ٔک
دسمد ،اامسلیع ،اویب ،دبعاہلل نب ایب یلب،ہ ،رضحت اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے
اپسوتھچکیھبںیہنےہوساےئاسےکوجریمےوشرہزریبرھگںیمالےتںیہ ایکںیماسںیمےسددیفں؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایدےافررھکتموھچڑففرہنریتارزؼرھکوھچڑااجےئاگ
رافی  :دسمد،الیعمس،اویب،دبعاہللنبایبیلب،ہ،رضحتاامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رحصافرلخبیکذمتم

جلس  :جلس اول

حسیث 1687

راوی  :مشسز ،اسنٌيل ،ایوبً ،بساہلل بً ابی مليٜہ ،حرضت ًائظہ

ََک ِت ً َّٔس ّة ٔم ًِ َم َشأٛی َن
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ََ ِخب َ َرىَا ََ ُّی ُ
وب ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًٔ ََبٔی ُمل َِي ََ ٜة ًَ ًِ ًَائٔظَ ٔة ََى َّ َضا ذ َ َ
َٗا َل ََبُو َزا ُوز و َٗا َل َُیِرُ ُظ ََ ِو ً َّٔس ّة ٔم ًِ َػ َس َٗ ٕة َٓ َ٘ا َل ل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ًِ ٔلی َو ََل تُ ِح ٔصی َٓ ُي ِح َصی
ًَل َِي ٔک
دسمد ،اامسلیع ،اویب ،دبعاہلل نب ایب یلب،ہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن یئک ونیکسمں وک انگ ای اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک
صق ٍَس ،ںیہ ینعییئک دصوقںوک انگای وتروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامای دےافر
دفرسےرفاتےکاافلظَ ،أ ْف ِ َّعة ْ
نِم َ َ
نگتمفرہنےھجتیھبنگرکےلماگ
رافی  :دسمد،الیعمس،اویب،دبعاہللنبایبیلب،ہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،
ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1688

راوی  :محنس بً ٛثیر ،طٌبہ ،سلنہ بً ٛہيل ،سوزی بً ُٔلہ ،حرضت سویس بً ُٔلہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ٕ ََ ِخب َ َرىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ُس َویِ ٔس بِ ًٔ َُ َٔ َل َة َٗا َل َُزَ ِو ُت َم ٍَ َزیِ ٔس بِ ًٔ ُػو َح َ
اط ِحطُ َٓ ُ٘ل ُِت ََل َو َل ًِٔ ٜإ ٔ ٌِ َو َج ِس ُت َػاح َٔبطُ َوإ ٔ ََّل ا ِس َت ِن َت ٌِ ُت بٔطٔ َٓ َح َح ِح ُت
َو َسل َِن َ
اٌ بِ ًٔ َرب ٔ َ
يٌ َة ٓ ََو َج ِس ُت َس ِوكّا َٓ َ٘ َاَل ل ٔ َی ِ َ
ٓ ََن َز ِر ُت ًَل َی ا ِل َنسٔی َيةٔ ٓ ََشأ َ ِل ُت َُب َ َّی بِ ًَ ٌَِ ٛبٕ َٓ َ٘ا َل َو َج ِس ُت ُ َّ
رص ّة ٓ َٔيضا ٔمائ َ ُة زٔی َيا ٕر َٓأ َ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
رعٓ َِضا َح ِو َّل ٓ ٌََ َّز ِٓت َُضا َح ِو َّل ث ُ َّه
رعٓ َِضا َح ِو َّل ٓ ٌََ َّز ِٓت َُضا َح ِو َّل ث ُ َّه ََ َت ِي ُت ُط َٓ َ٘ا َل َ ِّ
رعٓ َِضا َح ِو َّل ٓ ٌََ َّز ِٓت َُضا َح ِو َّل ث ُ َّه ََ َت ِي ُت ُط َٓ َ٘ا َل َ ِّ
َٓ َ٘ا َل َ ِّ
َاس َت ِنتٔ ٍِ ب ٔ َضا َو َٗا َل َو ََل
ََ َت ِي ُت ُط َٓ ُ٘ل ُِت ل َِه ََ ٔج ِس َم ًِ َي ٌِز ٔ ُٓ َضا َٓ َ٘ا َل ا ِحٔ َِى ًَ َس َزصَا َوؤکَائ َ َضا َوو ٔ ًَائ َ َضا َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ َػاحٔبُ َضا َوإ ٔ ََّل ٓ ِ
رعٓ َِضا ََ ِو َم َّز ّة َواح َٔس ّة
ََ ِزرٔی ََثَ ََلثّا َٗا َل َ ِّ

دمحم نب ریثک ،ہبعش ،ہملس نب کہبل ،وسدی نب ہلفغ ،رضحت وسدی نب ہلفغ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم زدی نب وصاحؿ افر امیلسؿ نب
رہعیبےکاسھتاہجدںیمایگ(راےتسںیم)ےھجماکیوکڑا(اساٹن،ڑنہ)الم(افرںیمےنااھٹایل)اسرپریمےدفونںاسویھتںےناہکہک
اس وک کنیھپ دے نکیل ںیم ےناس وک ےنکنیھپ ےس ااکنر رک دای افر اہک ہک ارگ ےھجم اس اک امکل لمایگ وت ںیم اس وک دے دفں اگ ںیہن وت
ںیم وخد اس وک اامعتسؽ رکفں اگ رھپ ےھجم جح رکےن اک ومعق الم افر ںیم دمہنی ےس سگرا وت ںیم ےن (رگی زپی زیچ ااھٹےن افر اس وک
اامعتسؽرکےنےکقلعتم)رضحتایبنبع ،ےسدرایتفایکاوھنںےناہکہکاکی رمہبتےھجمیھباکییلیھتیلمیھتسجںیموس
دانیر ےھت وت ںیم اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک اکی اسؽ کت
ریہشترک،سپ ںیم ےناکی اسؽکتاسیکریہشتیک نکیلاس اک امکلںیہن الماسےیل ںیمرھپ اس وک ےلرک آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس یک  یتم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ رفامای ،اکی اسؽ کت اس یک ریہشت رک ،سپ ںیم ےن رھپ اس یک
اکیاسؽکتریہشتیک(نکیلاساکامکلںیہنالم)رھپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیمےلرکاحرضوہاآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اسؽ ریہشت رک ںیم ےن اکی اسؽ ریہشت یک افر اکی اسؽ ےک دعب ںیم رھپ اس وک ےل رک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسآایافررعضایکےھجموکیئااسیصخشںیہنالموجاسوکاچہپےن وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبترھپ

اسںیموموجددانیریکیتنگرکافراسیلیھتافراسےک ہمسوکذنہںیماھٹبےلسپارگاساکامکلآاجےئوتریخفرہنوتاؿوکاےنپ
اکؾںیمال،ہملسنبکہبلےتہکںیہہکںیمںیہناجاتنہکوسدینبہلفغےن،رعاہف،نیترمہبتذرکایکاھتایاکیرمہبت
رافی  :دمحمنبریثک،ہبعش،ہملسنبکہبل،وسدینبہلفغ،رضحتوسدینبہلفغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1689

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ

ک فٔی َس َي ٕة
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َٗا َل َ ِّ
رعٓ َِضا َح ِو َّل َو َٗا َل ث َ ََل َث ٔم َزا ٕر َٗا َل ٓ َََل ََ ِزرٔی َٗا َل َل ُط ذَل ٔ َ

ََ ِو فٔی ث َ ََل ٔث ٔسئی َن

دسمد،ییحی،ہبعشےسایسوہفمؾیک رفاتیرمفیےہسجںیم(اؿےکخیشہملسےن)ویںرفاتیایکےہہکریہشترکاکیاسؽکت
رھپ اہک نیت رمہبت ہملس ےتہک ںیہ ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ایب نب ع  ،ےس نیت رمہبت اکی
اسؽںیماہکاھتاینیتاسولںںیم
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1690

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز ،حرضت سلنہ بً ٛہيل ساب٘ہ سيس و مٔہوو كی

یٕ َٗا َل ًَا َمی ِ ٔن ََ ِو
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َناً ٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة بِ ًُ َُ ٛض ِي ٕل بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل فٔی ال َّت ٌِز ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ارع ِٖ ًَ َس َز َصا َوو ٔ ًَائ َ َضا َوؤکَائ َ َضا َزا َز َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ َػاحٔبُ َضا ٓ ٌََ َز َٖ ًَ َس َزصَا َوؤکَائ َ َضا َٓا ِزٓ ٌَِ َضا إٔل َِيطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز
ثَ ََلثَ ّة َو َٗا َل ِ ٔ
ل َِي َص َي ُ٘و ُل َص ٔذظ ٔا ِلکَل ٔ َن َة إ ٔ ََّل َح َّنا ْز فٔی َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َي ٌِىٔی ٓ ٌََ َز َٖ ًَ َس َز َصا

ومیسنباامسلیع،امحد،رضحتہملسنبکہبلاسہقبدنسفوہفمؾیکرفاتی رکےتوہےئریہشتےکقلعتمےتہکںیہہکدفاسؽکت ای
ںیمنیتاسؽکترھپرفامایایکسیتنگوکایھچرطحایدرھکافراسیکیلیھتافررسدنبنھوکیھبارگاساکامکلآاجےئافرفہدانیریک
دعتادافررسدنبنھوکاتبدےوتاسوکددیے

رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،رضحتہملسنبکہبلاسہقبدنسفوہفمؾیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1691

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،اسنٌيل بً جٌف ،ربيٌہ ،بً ابی ًبسالزحنً یزیس ،ميبٌث ،حرضت زیس بً خالس جہىی رضی اہلل

ًيہ

یس َم ِول َی ا ِل ُن ِي َبٌٔثٔ ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ
يٌ َة بِ ًٔ ََبٔی ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ َج ٌِ َفٕ ًَ ًِ َرب ٔ َ
َاػ َضا
َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ِّی ََ ٌَّ َر ُج َّل َسأ َ َل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ال ُّل َ٘ َلةٔ َٗا َل َ ِّ
رعٓ َِضا َس َي ّة ث ُ َّه ِ ٔ
ارع ِٖ ؤکَائ َ َضا َؤًٔ َ

ٔيک ََ ِو
ک ََ ِو ْٔلَخ َ
است َ ِئ ِٔ ٙب ٔ َضا َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ َربُّ َضا َٓأ َ ِّز َصا إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ٓ ََـ َّال ُة ا ِل َِ َي ٔه َٓ َ٘ا َل ُخ ِذ َصا َٓإٔى َّ َنا ه ٔ َی َل َ
ث ُ َّه ِ
ل ٔ ِّ
ٔب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َحًَّی ا ِح َنز َِّت َو ِج َي َتا ُظ ََ ِو ا ِح َن َّز َو ِج ُض ُط
لذئ ِ ٔب َٗا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ ٓ ََـ َّال ُة ِاْلٔب ٔ ٔل َٓ َِـ َ
ک َول ََضا َم ٌَ َضا ح َٔذا ُؤ َصا َو ٔس َ٘ا ُؤ َصا َحًَّی َیأِت َٔي َضا َربُّ َضا
َو َٗا َل َما َل َ
ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،رہعیب،نبایبدبعارلنمحسیدی،یئیِعت،رضحتزدی نباخدلینہجریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہطقل (رگی زپی زیچ ااھٹےن ےک) قلعتم درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایاکیاسؽکتریہشترکرھپاساکرسدنبنھافریلیھتایدرھکرھپاسوکرخچڈاؽاسےکدعبارگاساکامکلآاجےئوت
اسوکولاٹدےفہصخشوبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسارگیسکیکمگدشہرکبیمہوکلماجےئوتمہایکرکںی؟آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکڑکےلویکہکنفہایوتریتیےہایریتےاھبیئیکےہایرھپیسکڑیھبےئیکفہصخشوبالایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسارگوھبالاکٹھبافٹنلماجےئوتایکرکاناچےیہ؟ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہصغآایگاہیںکتہکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ رسخ وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجت افٹن ےس ایک انیل دانی؟ فہ اانپ وجات افر اانپ زیکشمہ
اےنپاسھتراتھکےہاہیںکتہکاساکامکلآاجےئ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،الیعمسنبرفعج،رہعیب،نبایبدبعارلنمحسیدی،یئی ِعت،رضحتزدینباخدلینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول
راوی  :ابً ْسح ،ابً وہب ،حرضت مالک

حسیث 1692

ل َّ
الظ َح َز َو َل ِه َي ُ٘ ِل
الرس ٔح َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی َمال ٔ ْک بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َم ٌِ َيا ُظ َزا َز ٔس َ٘ا ُؤ َصا َتز ٔ ُز ا ِل َنا َئ َو َتأِک ُ ُ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ
َّ ِ
ُخ ِذ َصا فٔی َؿ َّال ٔة َّ
است َ ِئ َِٔٗ ٙا َل ََبُو
ئ َو َٗا َل فٔی ال ُّل َ٘ َل ٔة َ ِّ
الظا ٔ
َک ِ
رعٓ َِضا َس َي ّة َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ َػاحٔبُ َضا َوإَٔل َٓظَ أى َُک ب ٔ َضا َو َل ِه یَ ِذ ُ ِ
َّ
يٌ َة ٔم ِث َل ُط ل َِه َي ُ٘ولُوا ُخ ِذ َصا
َزا ُوز َر َوا ُظ الث ِور ُّٔی َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل َو َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ َرب ٔ َ

انب رسح ،انب فبہ ،رضحت امکل ےس یھب ایسدنسف  ینع ےکاسھت رفاتی ےہاس ںیم ہی زایدہ ےہہک فہ اپین اتیپ ےہ افر درتخ
اھکاتےہ اسرفاتی ںیموھبالیکٹھبرکبی ےکابرے ںیم ہی ںیہنےہہکاس وکڑک ےلافرہطقل ےکقلعتم ہی ےہہک اکی اسؽ کت
سئ
اس یک ریہشت رک سپ ارگ اس اک امکل آاجےئ وت ریخ فرہن وخد اس ےس افدئہ ااھٹ زین اس ںیم ظفل ا یفق ینعی رخچ رک ڈاؽ ںیہن ےہ
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک وثریدامیلؿ نب الہؽ افر امحد نب ہملس ےن رہعیب ےس ایسرطح رفاتی ایک ےہ نکیل اوہنں ےن ظفل ذخاھ
ذرکںیہنایکےہ
رافی  :انبرسح،انبفبہ،رضحتامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1693

راوی  :محنس بً رآٍ ،ہاروٌ بً ًبساہلل ،ابً ابی ٓسیک ،ؿحاک ،ابً ًثناٌ ،ساله ،ابی نرض ،برس بً سٌيس ،حرضت
زیس بً خالس جہىی

ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ َّ
اٌ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َوصَ ُ
الـحَّا ٔک َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًُ ِث َن َ
رس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ِّی ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل ًَ ًِ ال ُّل َ٘ َل ٔة
َسال ٔ ٕه ََبٔی ال َّي ِ ٔ
رض ًَ ًِ بُ ِ ٔ
يضا َٓأ َ ِّزصَا إٔل َِيطٔ
َٓ َ٘ا َل َ ِّ
يضا َٓأ َ ِّز َصا إ ٔ َل ِيطٔ َوإ ٔ ََّل ٓ ِ ٔ
َارع ِٖ ًٔٔ َ
َاػ َضا َوؤکَائ َ َضا ث ُ َّه کُل َِضا َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ بَأُ َ
رعٓ َِضا َس َي ّة َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ بَأُ َ
دمحم نب راعف ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،انب ایب دفکی ،احضک ،انب امثعؿ ،اس م ،ایب رضن ،رسب نب دیعس ،رضحت زدی نب اخدل ینہج ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےسہطقل(ینعیرگیزپیزیچااھٹےن)ےکابرےںیموساؽوہاوتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاکیاسؽکتاسیکریہشترکارگاسوکڈوھڈنےنفاالآاجےئوتاسوکددیےفرہناساکرظػافررسدنبنھ
وکذنہنیشنرکافراسوکاےنپرصمفػںیمےلآافررھپاسےکدعباساکامکلآاجےئوتاسوکولاٹدے
رافی  :دمحمنبراعف،اہرفؿنبدبعاہلل،انبایبدفکی،احضک،انبامثعؿ،اس م،ایبرضن،رسبنبدیعس،رضحتزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1694

راوی  :احنس بً حٔؽ ،ابزاہيه بً كہناًٌ ،باز بً اسحً ،ٙبساہلل بً یزیس ،حرضت زیس بً خالس جہىی

یس
یس ًَ ًِ ََبٔيطٔ َیز ٔ َ
اٌ ًَ ًِ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َحٔ ِٕؽ َح َّسثَىٔی ََبٔی َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ كَ ِض َن َ
َّ
َّ
يٌ َة
َک ى َ ِح َو َحسٔیثٔ َرب ٔ َ
َم ِول َی ا ِل ُن ِي َبٌٔثٔ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ِّی ََى َّ ُط َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
َّ
َاػ َضا ث ُ َّه ََٓ ِٔـ َضا فٔی
رعٓ َِت و ٔکَائ َ َضا َؤًٔ َ
َٗا َل َو ُسئ ٔ َل ًَ ًِ ال ُّل َ٘ َل ٔة َٓ َ٘ا َل ُا ٌَ ِّزُٓ َضا َح ِو َّل َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ َػاحٔبُ َضا َزٓ ٌَِ َت َضا إٔل َِيطٔ َوإَٔل َ َ

ک َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ َػاحٔبُ َضا َٓا ِزٓ ٌَِ َضا إٔل َِيطٔ
َمال ٔ َ

ادمح نبصفح،اربامیہنبنامہؿ،ابعدنبااحسؼ،دبعاہللنبسیدی،رضحتزدینباخدلینہجےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ وہا (افر دحثی رہعیب ینعی دحثی ابال یک رطح ایبؿ ایک) اہک وساؽ وہا ہطقل (رگی زپی زیچ ااھٹےن) ےک
ابرے ںیم رفامای اکی اسؽ کت ریہشت رک ارگ اس اک امکل آاجےئ وت اس وک ددیے ںیہن وت اس اک رس دنبنھ افر رظػ اچہپؿ رھک رھپ
اےنپامؽںیماسوکاشلمرکےارگاسےکدعباساکامکلآاجےئوتاسوکولاٹدے
رافی  :ادمحنبصفح،اربامیہنبنامہؿ،ابعدنباقحس،دبعاہللنبسیدی،رضحتزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1695

راوی  :موسی بً اسنٌيل ،حناز بً سلنہ ،حرضت یحٌی بً سٌيس و ربيٌہ ےن ٗتيبہ كی سيسو مٔہوو

يٌ َة بٔإ ٔ ِس َياز ٔ ُٗت َ ِي َب َة َو َم ٌِ َيا ُظ َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َٓإ ٔ ٌِ
َح َّسثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َناً ٔي َل ًَ ًِ َح َّناز ٔ بِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس َو َرب ٔ َ

َاػ َضا َو ًَ َس َز َصا َٓا ِزٓ ٌَِ َضا إٔل َِيطٔ و َٗا َل َح َّنا ْز ََي ِّـا ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ
يضا ٓ ٌََ َز َٖ ًٔٔ َ
َجا َئ بَأُ َ
ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط َٗا َل ََبُو َزا ُوز َو َص ٔذظ ٔالزِّیَا َز ُة َّالًٔی َزا َز َح َّنا ُز بِ ًُ َس َل َن َة فٔی َحسٔیثٔ

يٌ َة إ ٔ ٌِ َجا َئ َػاحٔبُ َضا ٓ ٌََ َز َٖ ًَٔٔا َػ َضا َوؤکَائ َ َضا َٓا ِزٓ ٌَِ َضا إٔل َِيطٔ
َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل َو َی ِحٌَی بِ ًٔ َسٌٔي ٕس َوًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َو َرب ٔ َ

َاػ َضا َوؤکَائ َ َضا َو َحس ُ
ٔیث ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ُس َویِ ٕس ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََي ِّـا َٗا َل
ل َِي َش ِت ب ٔ َن ِح ُٔوهَ ٕة ٓ ٌََ َز َٖ ًٔٔ َ
رعٓ َِضا َس َي ّة َو َحس ُ
رعٓ َِضا َس َي ّة
اب ََي ِّـا ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َ ِّ
َ ِّ
ٔیث ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
ومیسنباامسلیع،امحدنبہملس،رضحتییحینبدیعسفرہعیبےنہبیتقیکدنسفوہفمؾ ےکاسھترفاتیرکےتوہےئاانتزادئذرکایک

ےہ ہک ارگ اس اک التش دننکہ آاجےئ افر یلیھت افر دعتاد اتب دے وت اس وک ددیے زین امحد ےن رطبقی دبعاہلل وباہطس رمعف نب بیعش

ع  اہیب ع  دجہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح ذرک ایک ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی زایدیت وج امحد نب ہملس ےن ،ہملس نب
کہبل ییحی نب دیعس ،دبعاہلل افر رہعیب یک دحثی ںیم یک ےہ ہک ارگ اس اک امکل آاجےئ افر یلیھت افر دعتاد اتب دے وت اس وک ددیے
وفحمظ ںیہن ےہافر دحثیہبقع نب وسدی ع  اہیب ع ایبنل یلص اہللہیلعفآہلفملس ،زین دحثیرمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ع  ایبنل
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےہہکاکیاسؽکتاالعؿرکے
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدنبہملس،رضحتییحینبدیعسفرہعیبےنہبیتقیکدنسفوہفمؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1696

موسی بً اسناًيل ،وہيب ،خالس ،حرضت ًياق بً حنار
راوی  :مشسز ،خالس ،كحاٌٰ ،

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس َي ٌِىٔی َّ
ئ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َناً ٔي َل َح َّسث َ َيا ُو َص ِي ْب ا ِل َن ٌِى َی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
اللح َ
َّاٌ ح و َح َّسثَ َيا ُم َ
َّط ٕ
اق بِ ًٔ ح َٔنا ٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ
ئ ًَ ًِ ُم َ ِّ
ًَ ًِ ََبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
ٖ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ً َٔي ٔ

َو َج َس لُ َ٘ َل ّة َٓ ِل ُي ِظض ٔ ِس ذَا ًَ ِس ٕل ََ ِو َذؤی ًَ ِس ٕل َو ََل یَِٜت ُِه َو ََل ُي َِي ِِّب َٓإ ٔ ٌِ َو َج َس َػاح َٔب َضا َٓ ِلیَرُ َّزصَا ًَل َِيطٔ َوإ ٔ ََّل َٓ ُض َو َما ُل اہللٔ ًَزَّ

َو َج َّل یُ ِؤت ٔيطٔ َم ًِ َيظَ ا ُئ
دسمد ،اخدل ،احطؿ  ،ومٰیس نب اامسلیع ،فبیہ ،اخدل ،رضحت ایعض نب امحر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای وج صخش ہطقل اپےئ وت اس وک اچےیہ ہک اکی ای دف رمہبتآدویمں وک اس رپ وگاہ انبےل افر ہن وت اپھچےئ افر ہن اغ ب رکے ارگ
اساکامکللماجےئوتفہاسوکددیےںیہنوتفہامؽاہللاکےہسجوکاچاتہےہدےداتیےہ
رافی  :دسمد،اخدل،احطؿ،ومٰیسنباامسلیع،فبیہ،اخدل،رضحتایعضنبامحر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1697

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث ابً ًحَلًٌ ،نزو بً طٌيب ،حرضت ًبساہلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ

اؾ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله ََى َّ ُط ُسئ ٔ َل ًَ ًِ َّ
ا ِل ٌَ ٔ
الث َنز ٔا ِل ُن ٌَ َّل َٔ٘ َٓ ٙا َل َم ًِ ََ َػا َب بٔٔٔيطٔ ٔم ًِ ذٔی َحا َج ٕة َُیِرَ
َ
ْس َٔ ٚم ِي ُط َط ِيئّا َب ٌِ َس ََ ٌِ
ُم َّتد ٔ ٕذ ُخب ِ َي ّة ٓ َََل َط ِي َئ ًَل َِيطٔ َو َم ًِ َ َ
َغا َم ُة ٔم ِثل َِيطٔ َوا ِل ٌُ ُ٘وبَ ُة َو َم ًِ َ َ
خ َد بٔظَ ِي ٕئ ٔم ِي ُط ٓ ٌََل َِيطٔ َ َ
َّ
ََک ُظ َُیِرُ ُظ َٗا َل َو ُسئ ٔ َل ًَ ًِ ال ُّل َ٘ َلةٔ
ََک فٔی َؿالةٔ ِاْلٔب ٔ ٔل َوا ِل َِ َي ٔه ََ ٛنا ذ َ َ
یُ ِؤؤیَ ُط ا ِل َحزٔی ًُ ٓ ََب َل َّ ث َ َن ًَ ا ِلنٔ َح ًِّ ٓ ٌََل َِيطٔ ا ِل َ٘ ِل ٍُ َوذ َ َ
رقیَ ٔة ا ِل َحا ٔم ٌَ ٔة ٓ ٌََ ِّزٓ َِضا َس َي ّة َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ كَالٔبُ َضا َٓا ِزٓ ٌَِ َضا إٔل َِيطٔ َوإ ٔ ٌِ ل َِه َیأ ِ ٔ
ت َٓه ٔ َی
ی ٙا ِلنٔي َتا ٔ
اٌ ٔم ِي َضا فٔی َ ٔ
ط ٔ
َٓ َ٘ا َل َما ک َ َ
ئ ََ ِو ا ِل َ ِ
ٔيضا َوفٔی الزِّکَازٔ ا ِلد ُُن ُص
ِخ ٔ
ل َ
َک َو َما ک َ َ
اب َي ٌِىٔی َٓٔ َ
اٌ فٔی ا ِل َ َ

ہبیتقنبدیعس،ثیلانبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعف نبااعلص ریض اہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسوساؽوہادروتخںرپےکٹلوہےئولھپںےکابرےںیم(ینعیاؿےکاھکےنایہناھکےنےکابرےںیم)آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاھکےئفہاحتجدنموہاناچےیہرگماپھچرکہنےلاجےئوتوکیئرحجںیہنافروجصخشاپھچرک
ھچکےلاجےئاسرپدفانگرجامہنےہافرزساےہافربجویمہایلھپےنکپےکدعبوسےنھکےکےیلایلھکؿںیمڈاالاجےئافرفاہںےس
رچا رک وکیئ ےل اجےئ افر اس یک تمیق اینت ت یتھٹ وہ ینتج ہک اکی ڈاھؽ یک وہیت ےہ وت اس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ رھپ مگ دشہ رکبی افر
افٹناک احؽایبؿایکاسیجہکدفرسفںےنایکےہاسےک دعبہطقلےکابرےںیموساؽوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامای
وج ہطقل اعؾ ذگراگہ ایآابدیتسب ںیم ےہ وت اکی اسؽ کتاس یک ریہشترکے ارگ اس اک امکلآاجےئ وت اس وکددیے ارگ ہن آےئ وت فہ
ریتاےہافروجہطقلیسکفریاہنایریغآابدیتسبںیمےلماییسکاکؿےساپےئوتاسںیمےساپوچناںہصحوکحتموکدانیوہاگ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلانبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1698

راوی  :محنس بً ًَلء ،ابواسامہ ،وليس ،ابً ٛثیر ،حرضت ًنزو بً طٌيب

ئ َح َّسثَ َيا ََبُو َ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َٛثٔیر ٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔب ٔ َض َذا َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
فٔی َؿ َّالةٔ َّ
ئ َٗا َل َٓا ِج َن ٌِ َضا
الظا ٔ
دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیل،انبریثک،رضحترمعفنببیعشےسیھبہیدحثیایسدنسےکاسھترمفیےہاسںیماانتااضہفےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وھبیلیکٹھبرکبیارگاپےئوتاسوکڑکےل

رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیل،انبریثک،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1699

راوی  :مشسز ،ابوًواىہً ،بيساہلل بً اخيص ،حرضت ًنزوبً طٌيب سے اسی سيس

َک
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِخ َي ٔص ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ب ٔ َض َذا بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َٗا َل فٔی َؿ َّال ٔة ا ِل َِ َي ٔه ل َ
ک ََ ِو ل ٔ ِّ
وب بِ ًُ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
ََ ِو ْٔلَخٔي َ
وب َو َي ٌِ ُ٘ ُ
لذئ ِ ٔب ُخ ِذصَا َٗ ُّم َو ََ ٛذا َٗا َل ٓ ٔيطٔ ََ ُّی ُ

َو َس َّل َه َٗا َل َٓد ُِذ َصا

دسمد ،اوبوعاہن ،دیبع اہلل نب اسنخ ،رضحت رمعفنب بیعش ےس ایس دنس ےک اسھت رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک وھبیل یکٹھب رکبی
ریتی ےہ ای ریتے اھبیئ یک ےہ ںیہن وت رھپ ڑیھبےی یک ےہ ذہلا اس وک ڑک ےل افر اس ںیم سب اانت یہ ےہ افر ایس رطح اویب ےن
وباہطسوقعیبنب اطعء دنسبرمعفنب بیعش یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطح رفاتیےہ ینعیاسںیم ےہآپ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاسوکڑکےل
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،دیبعاہللنباسنخ،رضحترمعفنببیعشےسایسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1700

راوی  :موسی بً اسناًيل ،حناز ،ابً ًَل ،ابً ازریص ،ابً اسحا ،ٚحرضت ًنزو بً طٌيب بشيس والس ،بواسلہ زازا
ىيی ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله

ٔیص ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙنزٔو بِ ًٔ
وسی بِ ًُ إ ٔ ِس َناً ٔي َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ح و َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َ
ئ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ إ ٔ ِزر َ
ِ
ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َض َذا َٗا َل فٔی َؿ َّال ٔة َّ
يضا
الظا ٔ
ئ َٓا ِج َن ٌِ َضا َحًَّی َیأت َٔي َضا بَأُ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،انب الع ،انب ادرسی ،انب ااحسؼ ،رضحت رمعف نب بیعش دنسب فادل ،وباہطس دادا یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسرفاتیرکےتںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوھبیلیکٹھبرکبیےکابرےںیمرفامایاسوکڑکےلافررھکوھچڑ،اتفتقہک

اساکامکلآاجےئ
رافی  :ومیس نب اامسلیع ،امحد ،انب الع ،انب ادرسی ،انب ااحسؼ ،رضحت رمعف نب بیعش دنسب فادل ،وباہطس دادا یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1701

راوی  :محنس بً ًَلءً ،بساہلل بً وہبً ،نزو بً حارث ،بٜیر بً اطخً ،بيساہلل بً م٘شه ،رجل ،حرضت ابوسٌيس

ئ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ بَُٜی ِر ٔبِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ًٔ ٔم ِ٘ َش ٕه
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ ُط ًَ ًِ َر ُج ٕل ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ََ ٌَّ ًَل ٔ َّی بِ ًَ ََبٔی كَالٔبٕ َو َج َس زٔی َي ّارا َٓأتََی بٔطٔ َٓاك َٔن َة ٓ ََشأَل َِت ًَ ِي ُط َر ُسو َل اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ص َُو رٔزِ ُ ٚاہللٔ ًَزَّ َو َج َّل َٓأَک َ َل ٔم ِي ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوََک َ َل ًَل ٔ ٌّی َوَٓاك َٔن ُة َٓ َل َّنا
السی َي َار َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا ًَل ٔ ُّی ََ ِّز ِّ
ک ََ َت ِت ُط ا ِم َزََ ْة َت ِي ُظ ُس ِّ
السی َي َار
اٌ َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
کَ َ

دمحمنبالعء،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،دیبعاہللنبمسقم،رلج،رضحتاوبدیعسےسرفاتیےہہکرضحتیلع
وکاکیدانیرزپاوہاالم فہاسدانیروکےل رکرضحتافہمطریضاہللےکاپسآےئسپرضحتافہمطریضاہللےناسےکابرے
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاہللاکدایوہارزؼےہسپآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنافررضحتیلعفافہمطریضاہلل امہنےناسوکرصػایکاسےکدعباکیوعرتدانیرالتشرکیتوہیئآیئ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعےسرفامای،یلع،دانیراسوکادارکف،،
رافی  :دمحمنبالعء،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،دیبعاہللنبمسقم،رلج،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1702

راوی  :ہيثه بً خالس ،وٛيٍ ،سٌس بً اوض ،بَلل بً یحٌی  ،حرضت ًلی

ض ًَ ًِ ب ٔ ََل ٔل بِ ًٔ َی ِحٌَی ا ِل ٌَ ِب ٔس ِّی ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِي ُط
َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ُّی َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ََ ِو ٕ

َاطت َ َری بٔطٔ َزٗٔي ّ٘ا ٓ ٌََ َز َٓ ُط َػاح ُٔب َّ
َف َّز ًَل َِيطٔ ِّ
ََى َّ ُط ا ِل َت َ٘ َم زٔی َي ّارا ٓ ِ
السی َي َار َٓأ َ َخ َذ ُظ ًَل ٔ ٌّی َو َٗ َل ٍَ ٔم ِي ُط ٗٔی َراكَی ِ ٔن
السٗ ٔ ٔ
يَ َ ٙ

ٓ ِ
َاطت َ َری بٔطٔ َل ِح ّنا

مثیہ نب اخدل ،فعیک ،دعس نب افس ،البؽ نب ییحی ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہہک اںیھن اکی دانیر زپا وہا الم افر اس دانیر ےس اوھنں
ےن آاٹ رخدیا آےن فاےل ےن اؿ وک اچہپؿ رک د انیر فاسپ رک دای سپ اوھنں ےن فہ ےل ایل افر اس ںیم ےس دف رقاط اکٹ رک اؿ اک
وگتشرخدیا
رافی  :مثیہنباخدل،فعیک،دعسنبافس،البؽنبییحی،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1703

موسی بً يٌ٘وب ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سٌس
راوی  :جٌف بً مشاَف ،ابً ابی ٓسیکٰ ،

وب الزَّ َمع ٔ ُّی ًَ ًِ ََبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ
ف بِ ًُ ُم َش ٔاَفٕ ال ِّت ِّيي ٔس ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ُٓ َسیِ ٕک َح َّسث َ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ َي ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
َِخ َد ًَل ٔ ٌّی
َس ٌِ ٕس ََ ِخب َ َر ُظ ََ ٌَّ ًَل ٔ َّی بِ ًَ ََبٔی كَالٔبٕ َز َخ َل ًَل َی َٓاك َٔن َة َو َح َش ًْ َوحُ َشی ِْن یَ ِبَٔ ٜيا ٌٔ َٓ َ٘ا َل َما یُ ِبٜٔيض ٔ َنا َٗال َِت ا ِل ُحو َُ ٓ َ َ
الشو َٔ َٓ ٚحا َئ إلٔ َی َٓاك َٔن َة َٓأ َ ِخب َ َر َصا َٓ َ٘ال َِت اذِ َص ِب إلٔ َی ُٓ ََل ٌٕ ا ِل َي ُضوز ٔ ِّی َٓد ُِذ َل َيا َزٗٔي ّ٘ا َٓ َحا َئ ا ِل َي ُضوز ٔ َّی
ٓ ََو َج َس زٔی َي ّارا ب ٔ ُّ
َک َّ
ٓ ِ
َِخ َد
السٗ ٔ ُ
َاطت َ َری بٔطٔ َٓ َ٘ا َل ا ِل َي ُضوز ٔ ُّی ََى ِ َت َخت َ ُن َص َذا َّال ٔذی َیزًُِ ُه ََى َّ ُط َر ُسو ُل اہللٔ َٗا َل َن ٌَ ِه َٗا َل َٓد ُِذ زٔی َي َار َک َول َ
يَ َ ٓ ٙ
َ
َّ
َف َص ًَ ِّ
السی َي َار بٔس ِٔر َص ٔه
ًَل ٔ ٌّی َحًی َجا َئ بٔطٔ َٓاك َٔن َة َٓأ ِخب َ َر َصا َٓ َ٘ال َِت اذِصَ ِب إلٔ َی ُٓ ََل ٌٕ ا ِل َحزَّارٔ َٓد ُِذ َل َيا بٔس ِٔر َص ٕه َل ِح ّنا ٓ ََذ َص َب َ َ

َک َٓإ ٔ ٌِ َرََیِ َت ُط َل َيا َح ََل َّل
َِک ل َ
َل ِح ٕه َٓ َحا َئ بٔطٔ ٓ ٌََ َح َي ِت َو َن َؼ َب ِت َو َخ َبزَ ِت َوََ ِر َسل َِت إلٔ َی ََب ٔ َ
يضا َٓ َحائ َ ُض ِه َٓ َ٘ال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ ََذ ُ ُ
ِ
اس ٔه اہللٔ َٓأَکَلُوا َٓب َ ِي َي َنا ص ُِه َمکَاى َ ُض ِه إٔذَا ُ ََُل ْو یَ ِي ُظ ُس اہللَ َو ِاْل ٔ ِس ََل َو
ََک َ ِل َيا ُظ َوََکَل َِت َم ٌَ َيا ٔم ًِ َطأىٔطٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َل کُلُوا ب ٔ ِ
َ
َ
ِّ
الشو َٔ٘ َٓ ٚا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
السی َي َار َٓأ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُسعٔ َی َلطُ ٓ ََشأ َل ُط َٓ َ٘ا َل َس َ٘ َم ٔمىِّی فٔی ُّ

ک ََ ِر ٔس ِل إلٔ َ َّی ب ٔ ِّ
ک
السی َيارٔ َوز ٔ ِر َص ُن َ
َو َس َّل َه یَا ًَل ٔ ُّی اذِ َص ِب إلٔ َی ا ِل َحزَّارٔ َٓ ُ٘ ِل َل ُط إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َل َ
ًَل َ َّی َٓأ َ ِر َس َل بٔطٔ ٓ ََسٓ ٌََطُ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔل َِيطٔ

رفعج نب اسمرف  ،انب ایب دفکی ،ومٰیس نب وقعیب ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت یلع
رضحتافہمطےکاپسرشتفیالےئوتداھکیہکنسحافرنیسحرفرےہںیہ وپاھچویکںرفرےہںیہ؟وبںیلوھبکیکفہجےسسپ

رضحتیلعریضاہللابرہےلکنوتاوھنںےنابزارںیماکیدانیرزپااپایسپفہرضحت افہمطےکاپسآےئافراؿ ےسامرجاایبؿایک
رضحتافہمطےنرفامایاجےیئاےسوہیدیےکاپسےلاجےیئافراسےسآاٹرخدیےئجیل سپرضحتیلعوہیدیےکاپسآےئافر
اس ےس آاٹ رخدیا وہیدی وبال ایک مت اس صخش ےک داامد وہ وج اتہک ےہ ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں؟ رفامای اہں ،وت وہیدی ےن اہک اانپ دانیر
فاسپےل ول افر آاٹ یھبرھک ول فاہںےسرضحت یلعآاٹ ےلرکرضحتافہمطےک اپسآےئافروہیدیفاال ہصقایبؿ ایک رضحت
افہمطوبںیل،ابآپ اصقیئ ےکاپساجےیئ افراسےس اکیدرمہاکوگتشرخدی ےئجیل وترضحت یلعاصقیئےکاپسےئگافراس
ےک اپس دانیر رگفی رھک رک اکی درمہ اک وگتش ےل آےئ سپ رضحت افہمط ےن آاٹ وگدناھ افر اھکان ایتر ایک افر اےنپ فادل رتحمؾ
(انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس)وکالباجیھب سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتوبںیل ای روسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ںیم اسرا فاہعق ایبؿ ےیک دیتی وہں ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے ےیل الحؽ ںیھجمس وت مہ یھب اھکںیئ افر
آپ یھب امہرے اسھت انتفؽ رفامںیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپرا ہصق لیصفت ےس ایبؿ رک دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرفامایاھکؤ،اہللاکانؾ ےلرکایھببسولگاھکان اھکیہرےہےھتہک اےنت ںیم اکیزلےکےناہللافر دنییک مسقدے رک
اکپراہکریمادانیرمگوہایگےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسزلےکوکالبایافروپاھچاہک مگوہااھت؟فہوبالابزارںیمآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرضحتیلعےساہکہکاصقیئےکاپساجؤافراسےسوہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندانیروگنماایےہافر
اہکےہ ہکریتا دانیرھجمرپ ےہ ںیمدفںاگ اصقیئ ےنفہدانیرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسوک وجھبادای افرآپ یلصاہللہیلع فآہل فملس
ےناسزلےکوکددیای
رافی  :رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،ومٰیسنبوقعیب،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1704

راوی  :سلامیٌ بً ًبسالزحنً ،محنس بً طٌيب ،مِیرہ بً طٌبہ ،ابوزبیر ،جابز بً ًبساہلل حرضت جابز بً ًبساہلل

َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ بِ ًٔ زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔا ِل َنک ِّ ِّی ََى َّ ُط
َح َّسثَ ُط ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َل َر َّخ َؽ َل َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل ٌَ َؼا َو َّ
الش ِو ٔن َوا ِل َح ِب ٔل َوََ ِط َباصٔطٔ

ل یَ ِي َت ٔٔ ٍُ بٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ال ُّي ٌِ َنا ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس َّ
الش ََلو ٔ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔی َرة ٔ ََبٔی َسل ََن َة بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ َو َر َوا ُظ َط َبابَ ُة
َی ِل َت٘ ٔ ُل ُط ال َّز ُج ُ
َکوا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَ ًِ ُمِٔی َر َة بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ََبٔی الزُّبَی ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل کَاى ُوا ل َِه یَ ِذ ُ ُ

امیلسؿ نب دبعارلنمح ،دمحم نب بیعش ،ریغمہ نب ہبعش ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااجزتدیےہہک ارگڑکلی،وکڑاایریسایاس ےکلثموکیئزیچ زپیاپؤوت اس ےسافدئہااھٹؤ
(ینعیاسوکاکؾںیمالؤ،امکلاکااظتنرہنرکف)اوبداؤدےتہکںیہہکاسوکامعنؿنبدبعاالسلؾےنریغمہاوبہملسےسایسرطحرفاتی
ایک ےہ افر ابشہب ےن اس وک رطبقی ریغمہ نب ملسم وباہطس اوباسلریب رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک اشمخئ یبن وک ذرک
ںیہنرکےت
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنمح،دمحمنببیعش،ریغمہنبہبعش،اوبزریب،اجربنبدبعاہللرضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1705

راوی  :مدلس بً خالسً ،بسالززا ،ٚمٌنزً ،نزو بً مشلهً ،رکمہ ،حرضت ابوہزیزہ

ٔرک َم َة ََ ِح َشبُطُ ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ
َح َّسثَ َيا َم ِد َل ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ِٔ ََ ٚخب َ َرىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ً ِ ٔ
َّ
َّ
َّ
َغا َمت َُضا َو ٔم ِثلُ َضا َم ٌَ َضا
ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َؿال ُة ِاْلٔب ٔ ٔل ا ِل َنِٜتُو َم ُة َ َ

دلخم نب اخدل ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رمعف نب ملسم ،رکعہم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایوجصخشیسکوھبےلےکٹھبافٹنوکاپھچدےافرامکلوکہتپہندےوتاسوکدفدرجامہنادارکے
رافی  :دلخمنباخدل،دبعارلزاؼ،رمعم،رمعفنبملسم،رکعہم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1706

راوی  :یزیس بً خالس بً موہب ،احنس بً ػالح ،ابً وہبً ،نزو ،بٜیر ،یحٌی بً ًبسالزحنً بً حاكبً ،بسالزحنً
ًثناٌ تيِم حرضت ًبسالزحنً بً ًثناٌ التيِم رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َوََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی ًَ ِن ْزو ًَ ًِ ب ُ َٜی ِر ٕ ًَ ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
ِم ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ لُ َ٘ َلةٔ ا ِل َحادِّ َٗا َل
اٌ الت َّ ِي ٔ ِّ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َحاكٔبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًُ ِث َن َ

ََ ِح َن ُس َٗا َل ابِ ًُ َوصِبٕ َي ٌِىٔی فٔی لُ َ٘ َلةٔ ا ِل َحادِّ َیتِرُ َُ ٛضا َحًَّی یَحٔ َس َصا َػاحٔبُ َضا َٗا َل ابِ ًُ َم ِوصَبٕ ًَ ًِ ًَ ِنز ٕو
سیدی نب اخدل نب ومبہ ،ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،ییحی نب دبعارلنمح نب احبط ،دبعارلنمح امثعؿ یمیت رضحت
دبعارلنمح نبامثعؿ ایمیتل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن احویجں وک رگی زپی زیچ ااھٹےن
ےس عنم رفامای ےہ ا دمح نب اصحل ےن انب فبہ ےس رفاتی رکےت وہےئ ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک فہ اس وک وھچڑ دے اہیں کت ہک
اساکامکلاسوکاپےلافرانبفبہےناہکع رمعف(الخبػادمحنباصحلےکہکاوہنںےناہک،اربخینرمعف)،
رافی  :سیدی نب اخدل نب ومبہ ،ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،ییحی نب دبعارلنمح نب احبط ،دبعارلنمح امثعؿ یمیت
رضحتدبعارلنمحنبامثعؿایمیتلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباسلٰوکة
رگیزپیزیچااھٹےنیلاکایبؿ،

جلس  :جلس اول

حسیث 1707

راوی ً :نزو بً ًوٌ ،خالس ،ابوحياٌ ،حرضت ميذر بً جزیز رضی اہلل ًيہ

ِم ًَ ًِ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ بِ ًٔ َجزٔیز ٕ َٗا َل ُِ ٛي ُت َم ٍَ َجزٔیز ٕبٔا ِل َب َوازٔی ٔخ َٓ َحا َئ
َّاٌ الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ََ ِخب َ َرىَا َخال ٔ ْس ًَ ًِ ََبٔی َحي َ

رق ََل ى َ ِسرٔی ل ٔ َن ًِ ه ٔ َی َٓ َ٘ا َل َجز ٔ ْیز
رق ْة ل َِي َش ِت ٔم ِي َضا َٓ َ٘ا َل َل ُط َجز ٔ ْیز َما َص ٔذظ ٔ َٗا َل َلحٔ َ٘ ِت بٔا ِل َب َ ٔ
الزَّاعٔی بٔا ِل َب َ ٔ
رق َوٓ َٔيضا َب َ َ
خ ُجوصَا َٓ َ٘ ِس َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل َیأِؤی َّ َّ َّ
ال
ََ ِ ٔ
الـال َة إَٔل َؿ ٌّ
رمعفنبوعؿ،اخدل،اوبایحؿ،رضحتذنمرنبرجریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمرضحترجرینبدبعاہللےکاسھتوبازجی
ںیم اھت اےنت ںیم رچفااہ اگںیئ ےل رک آای اؿ ںیم اکی اگےئ افر یھت وج اؿ ںیم یک ہن یھت رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےن رچفااہ ےس
وپاھچہیاگےئسکیکےہ؟رچفااہےناہکےھجمںیہنولعمؾسکیکےہہیامہریاگویںےکاسھتیلآیئےہرضحترجریےناہکاسوک
اکنول ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وھبےل ےکٹھب اجونر وک فیہ اےنپ اپس
راتھکےہوجوخدمگرکدہراہوہ
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدل،اوبایحؿ،رضحتذنمرنبرجریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افؽاتکباانملکس
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افؽاتکباانملکس

جلس  :جلس اول

حسیث 1708

راوی  :زہیر بً رحبً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،سٔياٌ بً حشین ،زہزی حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ ُح َشی ِ ٕن ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی
رح ٕب َو ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
وٌ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ار َ
َح َّسثَ َيا ُز َصیِرُ بِ ًُ َ ِ
ًَ ًِ ََبٔی ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ َ َ
رق ََ بِ ًَ َحاب ٔ ٕص َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ا ِل َح ُّخ فٔی کُلِّ
ض َ ٌَّ اْلِ ِ َ
الس َؤل ٔ ُّی ََ ٛذا َٗا َل ًَ ِب ُس ا ِل َحلٔي ٔل
َس َي ٕة ََ ِو َم َّز ّة َواح َٔس ّة َٗا َل بَ ِل َم َّز ّة َواح َٔس ّة ٓ ََن ًِ َزا َز َٓ ُض َو َت َل ُّو َْ َٗا َل ََبُو َزا ُوز ص َُو ََبُو ٔس َيا ٌٕ ُّ

بِ ًُ ُح َن ِي ٕس َو ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َٛثٔیر ٕ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی و َٗا َل ًُ َ٘ ِي ْل ًَ ًِ ٔس َيا ٌٕ

زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،ایفسؿ نب نیسح ،زرہی رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتارقعنباجسبےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایروسؽاہللجحرہاسؽرفضےہایزدنیگںیماکیابر؟آپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایرصػاکیابررھپوجزایدہرکےوتفہلفنےہاوبداؤدےتہکںیہہکاوبانسؿےسرماداوبانسدفیلےہ
دبعالیلجلنبدیمحافرامیلسؿنبریثکےنزرہیےسایسرطحلقنایکےہافرلیقعےنرصػانسؿاہکےہ
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،ایفسؿنبنیسح،زرہیرضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افؽاتکباانملکس

جلس  :جلس اول

حسیث 1709

راوی  :نٔيلیً ،بسالٌزیزبً محنس ،زیس بً اسله ،ابً ابی واٗس حرضت ابوواٗس ليثی

َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ ََ ِسل ََه ًَ ًِ ابِ ًٕ ْٔلَبٔی َواٗ ٔ ٕس ال َّل ِيثٔ ِّی ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل

ْص
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ْٔلَ ِز َوا ٔجطٔ فٔی َح َّحةٔ ا ِل َو َزا َٔ َص ٔذظ ٔث ُ َّه ُه ُض َور ا ِل ُح ِ ٔ

نف
بلی،دبعازعلسینبدمحم،زدینباملس،انبایبفادقرضحتاوبفادق،یثیےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دحِس اولداع ےک ومہعق رپ اینپ ازفاج ےس رفامای یہی جح ےہ رھپ رھگفں ںیم ھٹیب اجان ےہ،
ت
اسےکدفوہفمؾںیہاکیہیہکریمیم تیںیم مھارایہیجحےہاسےکدعبریمیمیعتبیصنہنوہیگ دفرساوہفمؾہیےہہک
ت
اسجحےکدعب مھارےےیلجحےکےیلانلکناجزئہنوہاگہکلبرھگںیمایقؾفرقاررضفریوہاگ
نف
رافی  :بلی،دبعازعلسینبدمحم،زدینباملس،انبایبفادقرضحتاوبفادق،یثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےیلرحمؾےکریغبجحرکاناجزئںیہن
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وعرتےکےیلرحمؾےکریغبجحرکاناجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1710

راوی ٗ :تيبہ بً سٌيس ،ليث بً سٌس ،سٌيس ،بً ابی سٌيس حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا ُٗت َ ِيب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس َّ
الث َ٘ف ٔی َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔيطٔ ََ ٌَّ ََبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َ
ُّ
َّ
َّ
رح َم ٕة ٔم ِي َضا
اَف َم ٔشی َر َة ل َِي َل ٕة إ ٔ ََّل َو َم ٌَ َضا َر ُج ْل ذُو ُ ِ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َی ٔح ُّل َٔل ِم َزََة ٕ ُم ِشل ٔ َن ٕة ُا َش ٔ ُ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل نب دعس ،دیعس ،نب ایب دیعس رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک
املسمؿوعرتےکےیلہیاجزئںیہنےہہکفہاکیراتیکاسمتفاکرفسریغبرحمؾےکرکے
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،دیعس،نبایبدیعسرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وعرتےکےیلرحمؾےکریغبجحرکاناجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1711

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،مالک ،حشً بً ًلی ،بْش بً ًنز ،مالک ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حشً حرضت ابوہزیزہ

ْش بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَىٔی َمال ٔ ْک ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة َوال ُّئ َِيل ٔ ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ح و َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ

َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل ا ِل َح َش ًُ فٔی َحسٔیثٔطٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ث ُ َّه َّاا َٔ ُ٘وا ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلَ

َی ٔح ُّل َٔل ِم َزََة ٕتُ ِؤ ٔم ًُ بٔاہللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْل ٔ ٔ َ
َک ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َوال ُّئ َِيل ٔ ُّی
َک َم ٌِ َيا ُظ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َول َِه َی ِذ ُ ِ
اَف یَ ِو ّما َول َِي َل ّة ٓ ََذ َ َ
خ َ ٌِ ُا َش ٔ َ
ًَ ًِ ََبٔيطٔ َر َوا ُظ ابِ ًُ َوصِبٕ َوًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ََ ٛنا َٗا َل ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،نسح نب یلع ،رشب نب رمع ،امکل ،دیعس نب ایب دیعس ،نسح رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجوعرتاہللرپافرویؾآرخترپاامیؿرہ یتوہاےکسےیلہیابتاجزئںیہنےہہکفہاکیدؿافر

اکیراتاکرفسرکےریغبرحمؾےک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،نسحنبیلع،رشبنبرمع،امکل،دیعسنبایبدیعس،نسحرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وعرتےکےیلرحمؾےکریغبجحرکاناجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1712

راوی  :یوسٕ بً موسی ،جزیز ،سہيل ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ

وسی ًَ ًِ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ََبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ٕ بِ ًُ ُم َ

َّ
یسا
َک ى َ ِح َو ُظ إ ٔ ََّل ََى َّ ُط َٗا َل بَز ٔ ّ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ

ویفسنب ومیس،رجری ،لیہس،دیعسنبایبدیعس،رضحت اوبرہریہےسصحاسقبرفاتیرمفیےہاسںیمظفل ،ربدی،اکااضہف
ےہ
رافی  :ویفسنبومیس،رجری،لیہس،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وعرتےکےیلرحمؾےکریغبجحرکاناجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1713

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوسٌيس رضی اہلل اٌالی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َوصَ َّيا ْز ََ ٌَّ ََبَا ُم ٌَاو ٔ َی َة َو َؤٛي ٌّا َح َّسثَاص ُِه ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ََب ٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ََبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َی ٔح ُّل َٔل ِم َزََة ٕتُ ِؤ ٔم ًُ ب ٔاہللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْل ٔ ٔ َ
اَف َس َ ّفا ٓ َِو َ ٚث َ ََلثَ ٔة ََیَّاو ٕ ٓ ََؼاً ّٔسا إ ٔ ََّل
خ َ ٌِ ُا َش ٔ َ

َحو ٕ ٔم ِي َضا
َو َم ٌَ َضا ََبُوصَا ََ ِو ََ ُخو َصا ََ ِو َز ِو ُج َضا ََ ِو ابِيُ َضا ََ ِو ذُو َم ِ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایوجوعرتاہللرپافرآرخترپاامیؿرہ یتوہاسےکےیلہیابتاجزئںیہنےہہکفہنیتدؿےسزادئاکرفسرکےرگمہیہک
اسےکاسھتاساکابپوہایاھبیئوہایوشرہوہایاٹیبوہایوکیئااسیرہتشداروہوجاساکرحمؾوہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وعرتےکےیلرحمؾےکریغبجحرکاناجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1714

راوی  :احنس بً حيبل ،یحٌی بً سٌيسً ،بيساہلل ،ىآٍ ،ابً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً ًنز

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َل َح َّسثَىٔی ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

َّ
َحو ٕ
اَف ا ِل َنزََِةُ ثَ ََلثّا إ ٔ ََّل َو َم ٌَ َضا ذُو َم ِ َ
َو َسل َه َٗا َل ََل ُا َش ٔ ُ

ادمح نب لبنح ،ییحی نبدیعس ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای
وع رتنیتدؿاکرفسہنرکےرگمہیہکاسےکاسھتاساکوکیئرحمؾوہ(،رحمؾےسرمادفہصخشےہسجےسرشاعاکنحہنوہاتکس
وہ)
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وعرتےکےیلرحمؾےکریغبجحرکاناجزئںیہن

جلس  :جلس اول

حسیث 1715

راوی  :نْص بً ًلی ،ابواحنس ،سٔياًٌ ،بيساہلل حرضت ىآٍ رضی اہلل ًيہ

اٌ یُزِز ٔ ُٖ َم ِو ََل ّة َل ُط ُي َ٘ا ُل ل ََضا
ْص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ََبُو ََ ِح َن َس َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ََ ٌَّ ابِ ًَ ًُ َن َز ک َ َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
اَف َم ٌَ ُط إلٔ َی َم ََّ ٜة
َػ ٔٔ َّي ُة ُا َش ٔ ُ
رصن نب یلع ،اوبادمح ،ایفسؿ ،دیبع اہلل رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع وک وج اؿ یک

آزادرکدہابدنییھتاےنپاسھتافٹنرپاھٹبرکہکمےلاجےتےھت
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ایفسؿ،دیبعاہللرضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾںیمرصفرةںیہنےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
االسؾںیمرصفرةںیہنےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1716

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابوخالس ،سلامیٌ بً حياٌ ،احنس ابً جزیخً ،نز بً ًلاءحرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

ئ ًَ ًِ
َّاٌ اْلِ َ ِح َن َز ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ََبُو َخال ٔ ٕس َي ٌِىٔی ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًَ َحي َ
ور َة فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًِٔ
رص َ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َ ُ
امثعؿنبایبہبیش،اوباخدل،امیلسؿنبایحؿ،ادمحانبرججی،رمعنباطعءرضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاالسؾںیمرصفرةیکاجنگشئںیہنےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباخدل،امیلسؿنبایحؿ،ادمحانبرججی،رمعنباطعءرضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحںیماجترترکان
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحںیماجترترکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1717

راوی  :احنس بً َفات ،ابومشٌوز ،محنس بً ًبساہلل ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

فا ٔ
ِخم ٔ ُّی َو َص َذا َل ِٔ ُوطُ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة ًَ ًِ
ت َي ٌِىٔی ََبَا َم ِش ٌُوز ٕ الزَّاز َّٔی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اہللٔ ا ِل َن ِ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ا ِل ُ َ
ل ا ِل َي َن ًٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َو ِر َٗا َئ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ً ِ ٔ
اٌ ََصِ ُ
وٌ َٗا َل ََبُو َم ِش ٌُوز ٕک َ َ
وٌ َو ََل َی َتزَ َّوزُ َ
ض َٗا َل کَاى ُوا َی ُح ُّح َ
وٌ َٓأَىِزَ َل اہللُ ُس ِب َحاى َ ُط َو َتزَ َّوزُوا َٓإ ٔ ٌَّ َخی ِ َر الزَّاز ٔ
وٌ ى َ ِح ًُ ا ِل ُن َت َوکِّلُ َ
وٌ َو َي ُ٘ولُ َ
وٌ َوَلَ َی َتزَ َّوزُ َ
اض ٔم ًِ ََصِ ٔل ا ِل َي َن ًٔ یَ ُح ُّح َ
ََ ِو ى َ ْ

ال َّت ِ٘ َوی ِاْلیَ َة
ادمح نب رفات ،اوبوعسمد ،دمحم نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ضعب ولگ جح رکےت ےھت رگم رفس
رخچاسھت ہن رےتھک ےھت اوب وعسمد ےن اہک نمی ےکولگ جح رکےت ےھت افر اسامؿ رفساسھت ہن رےتھک ےھت افر ےتہک ےھت ہک مہ وت وتلک
رکےنفاےلںیہبتاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئاسامؿرفساسھتولافربسےسرتہباسامؿرفسرپزیہاگریےہ
رافی  :ادمحنبرفات،اوبوعسمد،دمحمنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحںیماجترترکان

جلس  :جلس اول

حسیث 1718

راوی  :یوسٕ بً موسی ،جزیز ،یزیس بً ابی زیاز ،محاہس ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

رقََ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة
وسی َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ََبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ َّبا ٕ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ٕ بِ ًُ ُم َ
ض َٗا َل َ َ
رعَٓا ٕ
ت
وٌ بٔنٔىّی َٓأ ُ ٔمزُوا بٔال ِّت َح َارة ٔإٔذَا ََٓ ُ
ل َِي َص ًَل َِيِ ُٜه ُج َي ْاح ََ ٌِ َتب ِ َت ُِوا ٓ َِـ َّل ٔم ًِ َربِِّ ُٜه َٗا َل کَاى ُوا ََل یَ َّتحٔزُ َ
َاؿوا ٔم ًِ ََ

َ ْ َ یل َ ُک
َل َ ْب ْم ُِ َج ٌّح
ویفسنبومیس،رجری،سیدی نبایبزاید،اجمدہ،رضحت دبعاہللنبابعسریضاہلل ہنع ےنرقآؿ یکہی آتیزپیھ
ی َ
ِن اخل ینعی اس ابت ںیم وکیئ انگہ ںیہن ےہ ہک مت اہلل اک لضف التش رکف انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک
َأ ْؿ َ ْئِیَعُووا ف ْضل نِمْ َر ّ ُ ِ ْ

رعب ےک ولگ ینم ںیم اجترت ںیہن رکےت ےھت (ینعی جح ںیم اجترت وک ربا ےتھجمس ےھت) سپ ااجزت دی یئگ اوکن اجترت یک بج
رعافتےس(ینموکولٹوک)آںیئ(ینعیجحںیماجترتیکااجزتدییئگ)
رافی  :ویفسنبومیس،رجری،سیدینبایبزاید،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخیلےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اخیلےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1719

راوی  :مشسز ،ابومٌاویہ ،محنس بً حازو ،اًنع ،حشً بً ًنزو ،مہزاٌ حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ض َٗا َل
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اٌ ََبٔی َػٔ َِو َ
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ََبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ٔم ِض َز َ
َٗا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ََ َرا َز ا ِل َح َّخ َٓ ِل َي َت ٌَ َّح ِل
دسمد،اوباعمفہی،دمحمنباحزؾ،اشمع،نسحنبرمعف،رہماؿرضحتدبعاہللنبابعس ریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای وج صخش جح اک ارادہ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک جح رکےن ںیم دلجیرکے(،ینعی اتریخ ہن رکے وہ اتکس ےہ
دعبںیمومعقہنےلم)
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،دمحمنباحزؾ،اشمع،نسحنبرمعف،رہماؿرضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿجحاجونروکرکاہیرپالچان
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفراؿجحاجونروکرکاہیرپالچان

جلس  :جلس اول

حسیث 1720

راوی  :مشسزً ،بسالواحس بً زیازًَ ،لء بً مشيب ،حرضت ابوامامہ التنيِم

َّ
َّ َ َ ُ
َّ َ
َّ َّ َ
َّ َ
ِم َٗا َل ُِ ٛي ُت َر ُج َّل
َحسث َيا ُم َشس ْز َحسث َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔیَاز ٕ َحسث َيا ا ِل ٌَ ََل ُئ بِ ًُ ا ِل ُن َشي ِّٔب َحسث َيا َبُو َ َما َم َة الت ِي ٔ ُّ

َکی فٔی
يت ابِ ًَ ًُ َن َز َٓ ُ٘ل ُِت یَا ََبَا ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ إنِّٔی َر ُج ْل َ ُ َ ِّ
َ ُ َ ِّ
َک َح ٌّخ َٓ َل٘ ٔ ُ
وٌ لٔی إٔى َّ ُط ل َِي َص ل َ
اض َي ُ٘ولُ َ
َکی فٔی َص َذا ا ِل َو ِجطٔ َوک َ َ
اٌ ى َ ْ
ٔيف ٔم ًِ
َح ُو َوتُ َليِّی َو َت ُل ُ
وٖ بٔا ِلب َ ِيتٔ َو ُأ ُ
ک َح ٌّخ َٓ َ٘ا َل ابِ ًُ ًُ َن َز ََل َِي َص تُ ِ ٔ
وٌ لٔی إٔى َّ ُط ل َِي َص َل َ
اسا َي ُ٘ولُ َ
َص َذا ا ِل َو ِجطٔ َوإ ٔ ٌَّ ى َ ّ
رعَٓا ٕ
َک َح ًّحا َجا َئ َر ُج ْل إلٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََشأ َ َلطُ ًَ ًِ ٔم ِث ٔل َما
ت َو َت ِزمٔی ا ِلح ٔ َن َار َٗا َل ُٗل ُِت بَل َی َٗا َل َٓإ ٔ ٌَّ ل َ
ََ
َسأ َ ِل َتىٔی ًَ ِي ُط ٓ ََش ََ ٜت ًَ ِي ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل َِه یُح ٔ ِب ُط َحًَّی ىَزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة ل َِي َص ًَل َِيِ ُٜه ُج َي ْاح ََ ٌِ
َک َح ٌّخ
َتب ِ َت ُِوا ٓ َِـ َّل ٔم ًِ َربِِّ ُٜه َٓأ َ ِر َس َل إٔل َِيطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََ
رقََ ًَل َِيطٔ صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو َٗا َل ل َ
دسمد،دبعاولادحنبزاید،العءنببیسم،رضحتاوباامہمایمیمتلےسرفاتیےہہکںیمدفراؿجحاجونرفںوکرکاہیرپالچاتاھتولگ
ےتہکےھتہکاسرطحریتاجحںیہنوہاتسپںیمرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسالمافراہکاےاوبدبعارلنمحںیماکیااسی
صخشوہںوججحےکرفسںیمولوگںوکاجونررکاہیرپددیایرکاتوہںافرولگےتہکںیہہکریتاجحدرتسںیہنےہسپانبرمعریض
اہلل ہنع ےن اہک ہک ایک وت ارحاؾ ںیہن ابدناتھ ہیبلت ںیہن زپاتھ تیب اہلل اک وطاػ ںیہن رکات ،رعافت ےس ںیہن ولاتٹ ،افر رکنکایں ںیہن

امرات؟ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن(ںیم ہی بس اکؾ رکات وہں) انب رمع ےن اہک وت رھپ ریتا جح درتس ےہ ایس رطح اکی صخش وضحر یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسیھبآایاھتافراسےنیھبیہیوساؽایکاھتاسیجہکوتےنھجمےسایکےہنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اوستقاخوم شوہےئگافروکیئوجابںیہندایھچکرعہصدعبہیآتیانزؽوہیئمترپھچکانگہںیہنےہاسابتںیمہکمتاےنپرب
اکلضفالتشرکفآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشوکسجےنہیوساؽایکاھتالباجیھبافراوکسہیآتیانسدیافررفامایریتاجح
درتسےہ
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،العءنببیسم،رضحتاوباامہمایمیمتل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفراؿجحاجونروکرکاہیرپالچان

جلس  :جلس اول

حسیث 1721

راوی  :محنس بً بظار ،حناز بً مشٌسة ،ابً ابی ذئبً ،لاء بً ابی رباحً ،بيس بً ًنیر ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی
اہلل ًيہ

ئ بِ ًٔ ََبٔی َربَا ٕح ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
رع َٓ َة َو ُسو ٔ ٚذٔی ا ِل َن َحازٔ َو َم َواس ٔٔه ا ِل َح ِّخ َٓ َدا ُٓوا
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اض فٔی ََ َّو ٔل ا ِل َح ِّخ کَاى ُوا َیت ََبا َي ٌُ َ
ض ََ ٌَّ ال َّي َ
وٌ بٔنٔىّی َو َ َ
رح ْو َٓأَىِزَ َل اہللُ ُس ِب َحاى َ ُط ل َِي َص ًَل َِيِ ُٜه ُج َي ْاح ََ ٌِ َتب ِ َت ُِوا ٓ َِـ َّل ٔم ًِ َربِِّ ُٜه فٔی َم َواس ٔٔه ا ِل َح ِّخ َٗا َل َٓ َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس
ا ِلب َ ِي ٍَ َوص ُِه ُ ُ
رق ُؤصَا فٔی ا ِل ُن ِؼ َح ٕٔ
بِ ًُ ًُ َنیِر ََٕىَّطُ ک َ َ
اٌ َي ِ َ
دمحمنباشبر،امحدنبدعسمة ،انبایبذ ب،اطعءنبایبرابح،دیبعنب ریمع،رضحت دبعاہللنبابعسریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ
ہکولگادتباءںیمٰینم،رعہفافرذلیااجحلزےکابزارافرجحےکاایؾںیمرخدیفرففتخرکےتےھتنکیلدعبںیماحتلارحاؾںیم
َ َ
َلیَل ْبُک ْم ُِ َج ٌّح َأ ْؿ َی ْئِیَعُوواف َ ْضلنِمْ َر ّ ُ ِْ
رخدیفرففتخےسولگاتلمرکےنےگلبتاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ ْ َ
ِناخلانبایب
ذ بےتہکںیہہکدیبعنبریمعےنھجمےسایبؿایکہکرضحتانبابعساےنپفحصمںیمیفومامساجحلزپےتھےھت
رافی  :دمحمنباشبر،امحدنبدعسمة،انبایبذ ب،اطعءنبایبرابح،دیبعنبریمع،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفراؿجحاجونروکرکاہیرپالچان

جلس  :جلس اول

حسیث 1722

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً ابی ٓسیک ،ابً ابی ذئبً ،يی بً ًنیر ،احنس بً ػالح ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ُٓ َسیِ ٕک ََ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ ََبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنیِر ٕ َٗا َل ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َ َلَک ّما

َک َم ٌِ َيا ُظ إلٔ َی َٗ ِولٔطٔ
ض ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َم ٌِ َيا ُظ ََى َّ ُط َم ِول َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اٌ ا ِل َح ُّخ کَاى ُوا یَبٔي ٌُ َ
اض فٔی ََ َّو ٔل َما ک َ َ
ض ََ ٌَّ ال َّي َ
وٌ ٓ ََذ َ َ
َم َواس ٔٔه ا ِل َح ِّخ

ادمح نب اصحل ،انب ایب دفکی ،انب ایب ذ بِ ،
عیی نب ریمع ،ادمح نب اصحل ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکادتباےئاالسؾںیمولگدفراؿجحرخدیفرففتخایکرکےتےھت(اےکسدعبرافیےن)اےکنوقؽیفومامساجحلکتذرکایک
رافی  :ادمحنباصحل،انبایبدفکی،انبایبذ بِ ،
عیینبریمع،ادمحنباصحل،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلہچباکجح
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
انابغلہچباکجح

جلس  :جلس اول

حسیث 1723

راوی  :احنس بً حيبل ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابزاہيه بً ً٘بہَ ،کیب ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ
َکیِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ ُ َ

وٌ َٓ َ٘الُوا ٓ ََن ًِ ََق ْمُت َٗالُوا
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔالزَّ ِو َحا ٔ
ئ َٓلَق ٔ َی َر ِّ ٛبا ٓ ََش َّل َه ًَل َِيض ٔ ِه َٗا َل َم ًِ ا ِل َ٘ ِو ُو َٓ َ٘الُوا ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
َ
َ
خ َج ِت ُط ٔم ًِ ٔم َح َّٔتٔ َضا َٗال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َص ِل
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََٓٔز ٔ ًَ ِت ا ِم َزََ ْة َٓأ َخ َذ ِت بٔ ٌَ ُـ ٔس َػ ٔي ٕ ٓی َٓأ ِ َ
ل ٔ َض َذا َح ٌّخ َٗا َل َن ٌَ ِه َول َٔک ََ ِج ْز

ادمح نب لبنح ،ایفسؿ نب ہنییع ،اربامیہ نب ہبقع ،رکبی ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾفاحء ںیم ےھتاےنت ںیم ھچکوسارےلم آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اوکنالسؾ ایکافروپاھچوکؿ
ولگوہ؟اوہنںےناہکہک املسمؿںیہ رھپاؿوسارفں ےنوپاھچمتوکؿوہ؟احصہب ےناہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہ
ہینسرکاکیوعرتربھگایئگافراےنپیچباکابزفڑکرکاحمہفےسابرہاکنال افروپاھچایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسااکسیھبجحوہاگ؟

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںافرےھجتوثابےلماگ
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿنبہنییع،اربامیہنبہبقع،رکبی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقیمتاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اقیمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1724

راوی ٌٗ :ييی ،ملک ،احنس بً یوىص ،مالک ،ىآٍ ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

ک ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َو َّٗ َت َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْ
اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ْٔلَصِ ٔل ا ِلنسٔی َيةٔ ذَا ا ِل ُحل َِي َٔةٔ َو ْٔلَصِ ٔل َّ
الظاو ٔ ا ِل ُح ِح َٔ َة َو ْٔلَصِ ٔل ى َ ِح ٕس َ ِرق ٌَ َوبَ َل َِىٔی ََىَّطُ َو َّٗ َت ْٔلَصِ ٔل ا ِل َي َن ًٔ
َ
َیل َِنل ََه
یبنعق ، ،کلم ،ادمح نب ویسن ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
الہدمہنیےکےیلذفاہفیلحلوکاقیمترقمررفامایافرالہاشؾےکےیل ِدخفہوکافرالہدجنےکےیلرقآؿوکافرالہنمیےکےیلململی
وک
رافی  :یبنعق،کلم،ادمحنبویسن،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اقیمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1725

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،حنازً ،نزو بً زیيار ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ اور حرضت كاؤض رضی اہلل ًيہ

ض ًَ ًِ ََبٔيطٔ َٗ َاَل
ض َو ًَ ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
رح ٕب َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
َو َّٗ َت َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َن ٌِ َيا ُظ َو َٗا َل ََ َح ُسص َُنا َو ْٔلَصِ ٔل ا ِل َي َن ًٔ َیل َِنل ََه َو َٗا َل ََ َح ُسص َُنا ََل َِنل ََه َٗا َل َٓ ُضًَّ َل ُض ِه

ض ٔمً َحي ُث ََ ِنظَ أ َ
وٌ ذَل ٔ َ
اٌ زُ َ
اٌ یُزٔی ُس ا ِل َح َّخ َوا ِل ٌُ ِن َز َة َو َم ًِ ک َ َ
َول ٔ َن ًِ ََتَی ًَل َِيضًَّٔ ٔم ًِ َُی ِر ََٔصِلٔضًَّٔ ٔم َّن ًِ ک َ َ
ک َٗا َل ابِ ًُ كَا ُو ٕ ِ ِ

وٌ ٔم ِي َضا
َٗا َل َو ََ ٛذل ٔ َ
ک َحًَّی ََصِ ُ
ل َمَ َّٜة یُض ٔ ُّل َ
امیلسؿ نب رحب ،امحد ،رمعف نب د انیر ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع افر رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقیمت رقمر رفامےئ اؿ دفونں رضحات ںیم ےس یسک اکی ےن اہک ہک الہ نمی ےک ےیل ململی رقمر رفامای
افر اؿ ںیم ےس یسک اکی ےن (اجبےئ ململی ےک) اململ اہک ،زین روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وماتیق ذموکرہ اقمامت ےک
ابدنشفں ےک ےیل ںیہ افر وج صخش یسک دفرسی ہگج اک رےنہفاال اؿ وماتیق ںیم آےئ وت یہی اقیمت اےکس ےیل یھبوہاگ وج جح ایرمعہ اک
ارادہرےتھکوہںےگافروجاےکسالعفہوہ(ینعیوماتیقاکرےنہفاالوہوت)انباطؤسےتہکںیہہکفہاہجںےساچےہارحاؾابدنےھافر
ایسرطحالہہکم،ہکماےسارحاؾابدن۔ںیےگ
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،رمعفنبدانیر،رضحتانبابعسریضاہللہنعافررضحتاطؤسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اقیمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1726

راوی  :ہظاو بً بہزاو ،مٌانی بً ًنزاٌ ،آلح ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ ًَ ًِ ََ ِٓلَحَ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ُح َن ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ بَ ِض َز َاو ا ِل َن َسائٔىٔ ُّی َح َّسث َ َيا ا ِل ُن ٌَاف ٔ ُّی بِ ًُ ً ِٔن َز َ
رع ٕٚ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َّٗ َت ْٔلَصِ ٔل ا ِلٌ َٔزا ٔ ٚذ َ
َات ٔ ِ
اشہؾنبرہباؾ ،اعمیننبرمعاؿ،احلف،رضحتاعہشئریض اہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالہرعاؼ
ےکےیلذاترعؼوکاقیمترقمررفامای
رافی  :اشہؾنبرہباؾ،اعمیننبرمعاؿ،احلف،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اقیمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1727

راوی  :احنس بً محنس بً حيبل ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،یزیس بً ابی زیاز ،محنس بً ًلی ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

یس بِ ًٔ ََبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ یَز ٔ َ

يٙ
ْش ٔ ٚا ِل ٌَ٘ ٔ َ
ض َٗا َل َو َّٗ َت َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ْٔلَصِ ٔل ا ِل َن ِ ٔ
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ادمحنبدمحمنبلبنح،فعیک،ایفسؿ،سیدینبایبزاید،دمحمنبیلع،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنالہرشمؼ(ینعیالہرعاؼ)ےکےیلقیقعوکاقیمترقاردایےہ
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،فعیک،ایفسؿ،سیدینبایبزاید،دمحمنبیلع،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اقیمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1728

راوی  :احنس بً ػالح ،ابً ابی ٓسیکً ،بساہلل بً ًبسالزحنً بً یحيص ،یحٌی بً ابی سٔياٌ ،زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ
وآلہ وسله او سلنہ رضی اہلل ًيہا

اٌ
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ََبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ یُ َح َّي َص ًَ ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ ََبٔی ُسٔ َِي َ
اْلِ َ ِخ َي ٔس ِّی ًَ ًِ َج َّستٔطٔ حُ َِ ٜي َن َة ًَ ًِ َ ُ ِّو َسل ََن َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََى َّ َضا َسنٔ ٌَ ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ

َ
خ ََ ِو
َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ ََ َص َّل ب ٔ َح َّح ٕة ََ ِو ًُ ِن َزة ٕ ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔ ٔس اْلِ َٗ َِصی إلٔ َی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ا ِل َ َ
ُف َل ُط َما َا َ٘ َّس َو ٔم ًِ ذَىِبٔطٔ َو َما َتأ َّ َ
َحاو ُٔ ٔ َ
َو َج َب ِت َل ُط ا ِل َح َّي ُة َط َّ
ض َي ٌِىٔی إلٔ َی َم ََّ ٜة
رح َو ٔم ًِ بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘سٔ ٔ
ک ًَ ِب ُس اہللٔ ََیَّ ُت ُض َنا َٗا َل َٗا َل ََبُو َزا ُوز یَزِ َح ُه اہللُ َؤٛي ٌّا ََ ِ َ

ادمحنباصحل،انبایبدفکی،دبعاہللنبدبعارلنمحنبسنحی،ییحینبایبایفسؿ،زفہجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساؾہملسریض
اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ سج ےن جح ای رمعہ یک تین ےس دجسم
ایصقےسدجسمرحؾکتاکارحاؾابدناھوتاےکساےلگافرےلھچپانگہشخبدیاجںیئےگ ایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیرفامایہک
اےکسےیلتنجفابجوہیئگہیکشدبعاہللاکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیرفامایاھتہکفہ
رافی  :ادمح نب اصحل ،انب ایبدفکی ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سنحی،ییحی نب ایب ایفسؿ ،زفہج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اؾ
ہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اقیمتاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1729

راوی  :ابو مٌنز ًبساہلل بً ًنزو بً ابی ححادً ،بسالوارثً ،تبہ بً ًبسالنلک ،زرارہ بً َکیه حرضت حارث بً
ًنزوسہِم رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو َم ٌِ َنز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ََبٔی ا ِل َححَّا ٔد َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َيا ًُت ِ َب ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک َّ
ِم َح َّسثَىٔی
الش ِض ٔ ُّ
ِم َح َّسثَ ُط َٗا َل ََ َت ِي ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو بٔنٔىّی ََ ِو بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
َکیِ ٕه ََ ٌَّ ا ِل َحار َٔث بِ ًَ ًَ ِنز ٕو َّ
ت
ز َُر َارةُ بِ ًُ ُ ٔ
الش ِض ٔ َّ
َ
رع ْٕٔ ٚلَ ِص ٔل
َو َٗ ِس ََكَ َ
اب َٓإٔذَا َرََ ِوا َو ِج َض ُط َٗالُوا َص َذا َو ِج ْط ُم َب َار ْک َٗا َل َو َو َّٗ َت ذ َ
اٖ بٔطٔ ال َّي ُ
رع ُ
َات ٔ ِ
اض َٗا َل َٓ َتحٔي ُئ اْلِ ِ َ

ا ِلٌ َٔزا ٔٚ

اوبرمعمدبعاہللنبرمعفنب ایباجحج،دبعاولارث،ہبتعنبدبعاکلمل،زرارہنبرکمیرضحتاحرثنبرمعفیمہسریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتم ںیم احرض وہا اس فتق ینم ںیم ےھت ای ہی اہک ہک رعافت ںیم ےھت افر
ولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکریھگراھک اھتسپرعبےکداہییتآےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفےئابمرک
دھکی رک ےتہک ہی ابربتک رہچہ ےہ احرث ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہ رعاؼ ےک ےیل ذات رعؼ وک اقیمت رقمر
رفامای
رافی  :اوبرمعمدبعاہللنبرمعفنبایباجحج،دبعاولارث،ہبتع نبدبعاکلمل،زرارہنبرکمیرضحتاحرثنبرمعفیمہسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتجح(ایرمعہ)اکارحاؾابدنےھ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
احہضئوعرتجح(ایرمعہ)اکارحاؾابدنےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1730

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہً ،بسہً ،بيساہللً ،بسالزحنً بً ٗاسه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ََبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اہللٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
نُٔ َٔش ِت ََ ِسنا ُئ ب ٔ ِي ُت ًُن ِي ٕص ب ٔ ُن َح َّن ٔس بِ ًٔ ََبٔی بَ ِرکٕ ب ٔ َّ
الظ َح َزة ٔ َٓأ َ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََبَا بَ ِرکٕ ََ ٌِ َا ِِ َت ٔش َل
َ
َ
َٓتُض ٔ َّل

امثعؿنبایبہبیش،دبعہ،دیبع اہلل،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاقمؾرجشہرپاامسءتنبسیمع
ےک ،دمحم نب ایب رکبیک فالدت وہیئ وت روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن (اےکن وشرہ) رضحت اوبرکب ےس رفامای ہک (اامسء ےس وہک ہک)
لسغرکےافرارحاؾابدنےھ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعہ،دیبعاہلل،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
احہضئوعرتجح(ایرمعہ)اکارحاؾابدنےھ

جلس  :جلس اول

حسیث 1731

راوی  :محنس بً ًيسی ،اسنٌيل بً ابزاہيه ،ابومٌنزً ،رکمہ ،محاہسً ،لاء ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ٔرک َم َة
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ََبُو َم ٌِ َنز ٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُط َحا َٕ ًَ ًِ ُخ َؼ ِي ٕٕ ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ً َٔيسی َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ

ض ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل َحائ ُٔف َوال ُّئ ََشا ُئ إٔذَا ََ َت َتا ًَل َی ا ِل َوِٗتٔ
َو ُم َحاصٔ ٕس َو ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّ
ک ک ُ َّل َضا َُی ِ َر َّ
الل َو ٔ
َک ابِ ًُ
َا ِِ َت ٔش ََل ٌٔ َوتُ ِ ٔ
َح َما ٌٔ َو َا ِ٘ـ َٔيا ٌٔ ا ِل َن َيا ٔس َ
اٖ بٔا ِلب َ ِيتٔ َٗا َل ََبُو َم ٌِ َنز ٕفٔی َحسٔیثٔطٔ َحًی َت ِل ُض َز َول َِه یَ ِذ ُ ِ
ٔک إ ٔ ََّل َّ
اٖ بٔا ِلب َ ِيتٔ
ٔرک َم َة َو ُم َحاص ّٔسا َٗا َل ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
الل َو َ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ً َٔيسی ً ِ ٔ
ض َول َِه َي ُ٘ ِل ابِ ًُ ً َٔيسی ک ُ َّل َضا َٗا َل ا ِل َن َياس َ
دمحمنبیسیع،اامسلیعنباربامیہ،اوبرمعم،رکعہم،اجمدہ،اطعء،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایضیحفافنسفایلوعرںیتبجاقیمترپآںیئوتلسغرکےکارحاؾابدنھںیلافرجحےکامتؾاراکؿادا
رکںیوساےئ وطاػہبعکےک اوبرعمےناینپدحثیںیمہیااضہفلقنایکےہیتحرہطت ینعیاہیںکتہکاپکاصػ وہاجںیئافر
انبٰیسیعےنرکعہمافراجمدہوکذرکںیہنایکہکلبویںاہکع اطعءع انبابعس،زینانبٰیسیعےنظفلاھلکیھبذرکںیہنایک
رافی  :دمحمنبیسیع،الیعمسنباربامیہ،اوبرمعم،رکعہم،اجمدہ،اطعء،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾےکفتقوخوبشاگلان
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقوخوبشاگلان

جلس  :جلس اول

حسیث 1732

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،احنس بً یوىص ،مالکً ،بسالزحنً بً ٗاسه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ح و َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة

وٖ بٔا ِلب َ ِيتٔ
َح َو َو ْٔل ٔ ِح ََللٔطٔ َٗ ِب َل ََ ٌِ َی ُل َ
رحا ٔمطٔ َٗ ِب َل ََ ٌِ یُ ِ ٔ
َٗال َِت ُِ ٛي ُت َُكَي ُِّب َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ْٔل ٔ ِ َ

یبنعق،امکل،ادمحنبویسن،امکل،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئ ریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکوخوبشاگلایرکیتیھتارحاؾابدنےنھےسےلہپافرارحاؾوھکےنلےکدعبوطاػےسےلہپ
رافی  :یبنعق،امکل،ادمحنبویسن،امکل،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقوخوبشاگلان

جلس  :جلس اول

حسیث 1733

راوی  :محنس بً ػباح ،بزار ،اسنٌيل بً زَکیا ،حشً بً ًبيساہلل ،ابزاہيه ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َکیَّا ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ
ل بِ ًُ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح ا ِل َبزَّا ُز َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح ْو
ف َٔ ٚر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ُم ِ ٔ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٛأنَِّی ََى ِ ُوزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
يؽ ا ِلنٔ ِش ٔک فٔی َم ِ ٔ
دمحمنبابصح،زبار،اامسلیعنبزرکای،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمابیھب
(مشچ وصتر ںیم) وگای ہک آپ وکدھکی ریہ وہں افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملسیک امگن ںیم یگل وہں کشم یک وخوبش وسحمس رک ریہ
وہں،بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾابدنےھوہےئےھت(نکیلہیوخوبشارحاؾابدنےنھےسلبقاگلیئیئگیھت)
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،الیعمسنبزرکای،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسےکابؽامجان
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسےکابؽامجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1734

راوی  :سلامیٌ بً زاؤز ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

اب ًَ ًِ َسال ٔ ٕه َي ٌِىٔی ابِ ًَ ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ًِ ََبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َن ِضز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ

َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُض ٔ ُّل ُم َلب ِّّسا

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیبلتزپےتھوہےئانسےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسےکابؽےمجوہےئےھت،
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسےکابؽامجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1735

راوی ً :بيساہلل بً ًنزً ،بساَلًلی ،محنسبً اسح ،ٙىآٍ ،ابً ًنز ،حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ََ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه َلب ََّس َرَِ َس ُط بٔا ِل ٌَ َش ٔل
دیبعاہللنبرمع،دبعاالیلع ،دمحمنبااحسؼ،انعف،انبرمع ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناےنپابؽدہشےسامجےئ
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دبعاالیلع،دمحمنباقحس،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دہیاکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1736

راوی  :نٔيلی ،محنس بً سلنہ ،محنس بً اسح ،ٙمحنس بً ميہال ،یزیس بً زریٍ ،ابً اسحً ،ٙبساہلل بً ابی ىحيح
محاہس ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِلنٔ ِي َضا ٔل َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ

ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َن ٌِى َی َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ًَ ََبٔی ىَحٔ ٕ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
يح َح َّسثَىٔی ُم َحاص ْٔس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

اٌ ْٔلَبٔی َج ِض ٕل فٔی َرَِ ٔسطٔ ب ُ َزةُ ٓ َّٔـ ٕة َٗا َل
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََص َِسی ًَ َاو ا ِل ُح َسیِب ٔ َي ٔة فٔی َص َسایَا َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َج َن َّل ک َ َ
ابِ ًُ ٔم ِي َضا ٕل ب ُ َز ْة ٔم ًِ َذصَبٕ َزا َز ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َيِ ُ
ْشٔٛی َن
ک ا ِل ُن ِ ٔ
ٔيى ب ٔ َذل ٔ َ

نف
بلی  ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،دمحم نب اہنمؽ ،سیدی نب زرعی ،انب ااحسؼ  ،دبعاہلل نب ایب حیجن اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دحہبی فاےل اسؽ ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یئک افٹن دہی ےک ےیل ےل ےئگ س  ںیم اکی افٹن
نف
اوبلہجاکیھباھتسجیکانکںیماچدنیاکالھچزپاوہااھتانباہنمؽاکایبؿےہہک(اسیکانکںیم)اکیوسےناکالھچاھت بلیےن
ہیااضہفلقنایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیلمعرشمنیکوکالجےنےکےیلاھت
نف
رافی  :بلی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دمحمنباہنمؽ،سیدی نبزرعی،انباقحس،دبعاہللنبایبحیجناجمدہ،رضحتانبابعسریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگےئلیبدہیوہاتکسےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اگےئلیبدہیوہاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1737

راوی  :ابً ْسح ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب زوجہ رسول ػلی اہلل ًليہ وآلہ وسله حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اب ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی
الرس ٔح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ََ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َّ ِ
رق ّة َواح َٔس ّة
َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َ َ
َح ًَ ًِ آ ٔل ُم َح َّن ٕس فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َزا َٔ َب َ َ
انبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشبزفہجروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپآؽ(ینعیاینپازفاج)یکرطػےسدحِساولداعںیماکیاگےئذحبیکیھت
رافی  :انبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشبزفہجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اگےئلیبدہیوہاتکسےہ

جلس  :جلس اول

حسیث 1738

راوی ً :نزو بً ًثناٌ ،محنس بً مہزاٌ ،وليس ،اوزاعی ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ الزَّاز ُّٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ َی ِحٌَی ًَ ًِ ََبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی
اٌ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٔم ِض َز َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َّ
َّ
رق ّة بَ ِي َي ُضًَّ
ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َذبَحَ ًَ َّن ًِ ا ًِ َت َن َز ٔم ًِ ن َٔشائٔطٔ َب َ َ
رمعف نبامثعؿ،دمحمنبرہماؿ،فدیل ،افزایع،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناینپ اؿازفاجیک
رطػےسوہنجںےنرمعہایکاھتاکیاگےئذحبیکیھت
رافی  :رمعفنبامثعؿ،دمحمنبرہماؿ،فدیل،افزایع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااعشراکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ااعشراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1739

راوی  :ابو وليس ،حٔؽ بً ًنز ،حرضت ابً ًباض رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َو َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز ا ِل َن ٌِى َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َٗا َل ََبُو ا ِل َولٔي ٔس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ََبَا
الو ِض َز ب ٔ ٔذی ا ِل ُحل َِي َٔ ٔة ث ُ َّه َز ًَا ب ٔ َب َسى َ ٕة َٓأ َ ِط ٌَ َز َصا ٔم ًِ
ض ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی ُّ
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّش َ
َػ ِٔ َح ٔة َس َيا ٔم َضا اْلِ َیِ َن ًٔ ث ُ َّه َسل ََت ًَ ِي َضا َّ
اس َت َو ِت بٔطٔ ًَل َی
الس َو َو َٗ َّل َسصَا ب ٔ َي ٌِ َلی ِ ٔن ث ُ َّه َتُ َٔی ب ٔ َزاح ٔ َلتٔطٔ َٓ َل َّنا َٗ ٌَ َس ًَل َِي َضا َو ِ

ئ ََ َص َّل بٔا ِل َح ِّخ
ا ِلب َ ِي َسا ٔ

اوبفدیل،صفحنبرمع،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظیکامنزذفاہفیلحل
ںیمزپیھرھپاکیافٹناگنمایافراساکااعشرایکینعیوکاہؿےکداینہرطػےسریچدایرھپدابرکوخؿاکنالافردفوجےتاسےکےلگ
ںیماکٹلدی(دہییکاچہپؿےکےیل)اسےکدعباےنپافٹنرپوساروہےئافردیبارچنہپرکجحاکہیبلتاہک
رافی  :اوبفدیل،صفحنبرمع،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ااعشراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1740

راوی  :مشسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،یحٌی ےن بَّطی ٙطٌبہ اض حسیث ٛو ابواليس كی

َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ا ِل َحسٔیثٔ ب ٔ َن ٌِى َی ََبٔی ا ِل َولٔي ٔس َٗا َل ث ُ َّه َسل ََت َّ
الس َو ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
ُ
َص َّن ْاو َٗا َل َسل ََت َّ
ف ُزوا بٔطٔ
ْصة ٔ َّال ٔذی َا َ َّ
الس َو ًَ ِي َضا بٔأ ِػبُ ٌٔطٔ َٗا َل ََبُو َزا ُوز َص َذا ٔم ًِ ُسن َ ٔن ََصِ ٔل ا ِل َب َِ
دسم د،ییحی،ہبعش،ییحیےنرطبقیہبعشاسدحثیوکاوبادیلیکرفاتیےکمہ ینعرفاتیرکےتوہےئاہکےہہکرھپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےناہھت ےس داب رک وخؿ اکنال اوبداؤد ےن اہک ہکامہؾ یک رفاتی ںیم ےہ ایلگن ےس داب رک وخؿ اکنال اوبداؤد ےن اہک ہی
دحثیالہرصبہیکاؿننسںیمےسےہسجیکلقنرکےنںیمفہرفنمدںیہ
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،ییحیےنرطبقیہبعشاسدحثیوکاوبادیلیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ااعشراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1741

راوی ً :بساَلًلی بً حناز ،سٔياٌ بً ًيييہ ،رعوہ بً مشور بً مِخمہ ،حرضت مشور بً مِخمہ اور مزواٌ

ِخ َم َة َو َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ
رع َو َة ًَ ًِ ا ِلنٔ ِش َورٔ بِ ًٔ َم ِ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ًُ َح َّناز ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
اٌ ب ٔ ٔذی الُ ُحل َِي َٔ ٔة َٗ َّل َس ا ِل َض ِس َی َوََ ِط ٌَ َز ُظ
خ َد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ َاو ا ِل ُح َسیِب ٔ َيةٔ َٓ َل َّنا ک َ َ
ا ِل َح َٔ ٜه ََى َّ ُض َنا َٗ َاَل َ َ

رح َو
َوََ ِ َ

دبعاالیلع نب امحد ،ایفسؿ نب ہنییع ،رعفہ نب وسمر نب رخمہم ،رضحت وسمر نب رخمہم افر رمفاؿ ےن رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس دحہیبےکاسؽےلکن بجذفاہفیلحلںیم ےچنہوتدہی ےکےلگ ںیمھچکاکٹلدایافرااکسااعشرایکرھپارحاؾ
ابدناھ
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،ایفسؿنبہنییع،رعفہنبوسمرنبرخمہم،رضحتوسمرنبرخمہمافررمفاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ

ااعشراکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1742

راوی  :ہياز ،وٛيٍ ،سٔياٌ ميؼور ،اًنع ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

اٌ ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر َواْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا صَ َّيا ْز َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََص َِسی َُ َي ّنا ُم َ٘ َّل َس ّة

انہد ،فعیک ،ایفسؿ وصنمر ،اشمع ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تہب یس
رکبایںدیلقترکےکدہیںیک
رافی  :انہد،فعیک،ایفسؿوصنمر،اشمع،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیاکدبؽاجان
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دہیاکدبؽاجان

جلس  :جلس اول

حسیث 1743

راوی ً :بساہلل بً محنس ،محنس بً سلنہ ،ابوزاؤز ،ابوًبسالزحيه حرضت ًبساہلل بً ًنز رضی اہلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال ُّئ َِيل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ََبٔی ًَ ِب ٔس ال َّزح ٔٔيه َٗا َل ََبُو َزا ُوز ََبُو ًَ ِب ٔس الزَّح ٔٔيه َخال ٔ ُس بِ ًُ
اروز ٔ ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ
ََبٔی َیز ٔ َ
یس َخا ُل ُم َح َّن ٕس َي ٌِىٔی ابِ ًَ َسل ََن َة َر َوی ًَ ِي ُط َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َج ِض ٔه بِ ًٔ ا ِل َح ُ
اب ىَحٔي ّبا َٓأ َ ًِ َلی ب ٔ َضا ث َ ََل َث ٔمائَةٔ زٔی َيا ٕر َٓأتََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل
ََبٔيطٔ َٗا َل ََص َِسی ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
َ
َ
َح َصا إٔیَّا َصا َٗا َل ََبُو َزا ُوز
اہللٔ إنِّٔی ََص َِسیِ ُت ىَحٔي ّبا َٓأ ًِ َل ِي ُت ب ٔ َضا ثَ ََل َث ٔمائ َ ٔة زٔی َيا ٕر َََٓأبٔي ٌُ َضا َوََ ِطتَر ٔی ب ٔ َث َني ٔ َضا ب ُ ِسىّا َٗا َل ََل اى ِ َ ِ

اٌ ََ ِط ٌَ َزصَا
َص َذا ْٔلَى َّ ُط ک َ َ

دبع اہلل نب دمحم ،دمحم نبہملس ،اوبداؤد ،اوبدبعارلمیح رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحترمع نب ااطخلب
ےناکییتخبافٹندہیایکرھپایکستمیقوسدانیرگلیئگوتفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک یتمںیماحرضوہےئافررعضایکای
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اکی یتخب افٹن دہی ایک ےہ افر ےھجم ایکس تمیق ںیم وس دانیر لم رےہ ںیہ وت ایک ںیم اوکس
رففتخرک ےک ایکستمیق ےس وکیئ افر افٹب رخدی ولں؟آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ںیہن ایس وک ذحبرکف  ،اوبداؤد ےتہک

ںیہہکہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےئلرفامایاھتویکہکنفہ(ینعیرضحترمعریضاہللہنع)ااکساعشررکےکچےھت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،اوبداؤد،اوبدبعارلمیحرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاینپدہیجیھبدےافروخدہناجےئ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وجصخشاینپدہیجیھبدےافروخدہناجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1744

راوی ً :بساہلل بً مشلنہ ،آلح بً حنيسٗ ،اسه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُ َم ِشل ََن َة ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی َح َّسثَ َيا ََ ِٓ َل ُح بِ ًُ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٓ َتل ُِت َٗ ََلئ َٔس ب ُ ِس ٌٔ َر ُسو ٔل
اٌ
رح َو ًَل َِيطٔ َط ِي ْئ ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َيسٔی ث ُ َّه ََ ِط ٌَ َز َصا َو َٗ َّل َس َصا ث ُ َّه َب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َی ا ِلب َ ِيتٔ َوََ َٗ َاو بٔا ِل َنسٔی َي ٔة ٓ ََنا َ ُ
َل ُط ح ًَّٔل
دبع اہلل نب ہملسم ،احلف نب دیمح ،اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
افوٹنںےکالقدےےٹب،رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااکنااعشرایکافرفہالقدےاےکنےلگںیمڈاؽدیافراوکنتیباہللیک
رطػرفاہنرکدایافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وخددمہنی ںیمرشتفیرفام رےہ افر وکیئےش وجالحؽ یھتآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسرپرحاؾںیہنوہیئ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،احلفنبدیمح،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وجصخشاینپدہیجیھبدےافروخدہناجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1745

راوی  :یزیس بً خالسٗ ،تيبہ بً سٌيس ،ليث بً سٌس ،ابً طہاب ،رعوہً ،نزہ بيت ًبسالزحنً حرضت ًائظہ رضی اہلل
ًيہا

َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس الزَّ ِملٔی ا ِل َض َن َسانٔی َو ُٗت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسٌٔي ٕس ََ ٌَّ َّ
رع َو َة
الل ِي َث بِ ًَ َس ٌِ ٕس َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ُّ
ُّ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه یُ ِضسٔی ٔم ًِ ا ِل َنسٔی َيةٔ
َو ًَ ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ََ ٌَّ ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت ک َ َ
َح ُو
ل َٗ ََلئ َٔس َص ِسیٔطٔ ث ُ َّه َلَ یَ ِحتَي ٔ ُب َط ِيئّا ٔم َّنا َی ِحتَي ٔ ُب ا ِل ُن ِ ٔ
َٓأ َ ِٓتٔ ُ
سیدینباخدل ،ہبیتق نبدیعس،ثیل نبدعس،انباہشب،رعفہ،رمعہتنبدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتیےہ ہک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس دہی ےک اجونر رفاہن رفامےت ںیم اےکن القدے اٹب رکیت یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اؿزیچفںےسرپزیہہنرکےتس ےسارحاؾفاالرپزیہرکاتےہ
رافی  :سیدینباخدل،ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،انباہشب،رعفہ،رمعہتنبدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وجصخشاینپدہیجیھبدےافروخدہناجےئ

جلس  :جلس اول

حسیث 1746

راوی  :مشسز ،بْش ،بً مٔـل ،ابً ًوٌٗ ،اسه بً محنس ،ابزاہيه ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ًيہا

ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس َو ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه َز ًَ َه ََىَّطُ َسنٔ ٌَ ُط ٔم ِي ُض َنا
َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ

ٔیث صَ َذا ٔم ًِ َحسٔیثٔ َص َذا َوَلَ َحس َ
َجنٔي ٌّا َول َِه َی ِحٔ َِى َحس َ
ٔیث َص َذا ٔم ًِ َحسٔیثٔ َص َذا َٗ َاَل َٗال َِت َ ُ ُّو ا ِل ُن ِؤ ٔمئی َن َب ٌَ َث َر ُسو ُل
اٌ ً ٔ ِي َسىَا ث ُ َّه ََ ِػ َبحَ ٓ ٔي َيا َح ََل َّل َیأتِ ٔی َما َیأتِ ٔی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔا ِل َض ِس ٔ
ی َٓأَىَا َٓ َتل ُِت َٗ ََلئ َٔس َصا ب ٔ َيسٔی ٔم ًِ ً ٔ ِض ًٕ ک َ َ
ل ٔم ًِ ََصِلٔطٔ
ال َّز ُج ُ
دسمد ،رشب ،نب لضفم ،انب وعؿ ،اقمس نب دمحم ،اربامیہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن دہی ےک اجونر رفاہن رفامےئ افر ںیم ےن اےنپ اہھت ےس رفیئ ےک القدے ےٹب وہےئ ےھت وج امہرے اپس وموجد یھت رھپ
حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ اےھٹ فہ اکؾ رک ےک وج الحؽ اینپ ویبی ےس رکات ےہ (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
تبحصیکافردہیےکےنجیھبےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرحمؾںیہنوہےئ
رافی  :دسمد،رشب،نبلضفم،انبوعؿ،اقمسنبدمحم،اربامیہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیےکاجونررپوساریرکےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ

دہیےکاجونررپوساریرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1747

راوی ٌٗ :ييی ،مالک ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ ََبٔی ص َُزیِ َز َة ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرََی َر ُج َّل
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ ٌِ َي ٔي ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
الثاىٔيةٔ ََ ِو فٔی َّ
و ٚبَ َسى َ ّة َٓ َ٘ا َل ِار َِ ٛب َضا َٗا َل إٔى َّ َضا بَ َسى َ ْة َٓ َ٘ا َل ِار َِ ٛب َضا َویِ َل َ َّ
َي ُش ُ
الثال ٔ َث ٔة
ک فٔی َ
یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکداھکی
وجدہیاکافٹناہکنراہاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسرپوساروہاجاسےناہکہیوتدہیاک افٹنےہآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرھپرفامایوساروہاج،اوسفسےہھجترپ،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیدفرسیابررفامایایرسیتیابر
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دہیےکاجونررپوساریرکےناکایبؿ

جلس  :جلس اول

حسیث 1748

راوی  :احنس بً حيبل ،یحٌی بً سٌيس ،ابً جزیخ ،ابوزبیر ،جابز بً ًبساہلل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ًيہ

وب
َح َّسثَ َيا ََ ِح َن ُس بِ ًُ َح ِي َب ٕل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ََ ِخبَرَنٔی ََبُو الزُّبَی ِر ٔ َسأ َ ِل ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ًِ ُر ُٔ ٛ
ی َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ِار َِ ٛب َضا بٔا ِل َن ٌِزُ ٔ
وٖ إٔذَا َ ُ ِلحٔئ َِت إٔل َِي َضا َحًَّی َتحٔ َس هَ ِض ّزا
ا ِل َض ِس ٔ
ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس ،انبرججی،اوبزریب،اجربنب دبعاہللرضحتاوبرہریہریض اہللہنعےسرفاتیےہہک ںیمےنرضحت
اجرب ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک دہی ےک اجونر رپ وسار وہان شیک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی
رفامےتوہےئانسےہہکآےس یگےسوساروہاجارگوتوبجمروہاہیںکتہکدفرسیوساریاپےل

رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیاےنپاقمؾرپےنچنہپےسےلہپالہکوہاجےئوتایکرکے؟
ابب  :انمکسجحاکایبؿ

دہیاےنپاقمؾرپےنچنہپےسےلہپالہکوہاجےئوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1749

راوی  :محنس بً ٛثیر ،سٔياٌ ہظاو ،حرضت ىاجية اَل سلِم رضی اہلل ًيہ

َِم ََ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َٛثٔیر ََٕ ِخب َ َرىَا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ََبٔيطٔ ًَ ًِ ىَا ٔج َي َة اْلِ َ ِسل ٔ ِّ
َب ٌَ َث َم ٌَ ُط ب ٔ َض ِس ٕ
ض
َح ُظ ث ُ َّه ِاػبُ ِّ َن ٌِ َل ُط فٔی َز ٔمطٔ ث ُ َّه َخلِّ بَ ِي َي ُط َوبَی ِ َن ال َّيا ٔ
ی َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌِ ًَ ٔل َب ٔم ِي َضا َط ِي ْئ َٓاى ِ َ ِ
دمحمنبریثک،ایفسؿاشہؾ ،رضحتانذِبساالیملسریضاہلل ہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل فملسےن اےکناسھتدہی
ےکاجونررفاہنرفامےئوترفامای ارگاؿ ںیمےسوکیئ رمےنےگلوترھپاوکس ذحبرکڈاؽرھپ(فہوجےت وجالقدہ ےکوطررپ اسےک ےلگ
ںیمےکٹلوہےئںیہ)وجوتںوکاےکسوخؿےسرگندےرھپاوکسولوگںےکفاےطسوھچڑدے
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿاشہؾ،رضحتانذِبساالیملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دہیاےنپاقمؾرپےنچنہپےسےلہپالہکوہاجےئوتایکرکے؟

جلس  :جلس اول

حسیث 1750

راوی  :سلامیٌ بً رحب ،مشسز ،حناز ،مشسزً ،بسالوارث ،مشسز ،ابوتياح ،حرضت ًبساہلل بً ًباض رضی اہلل ًيہ

ث َو َص َذا َحس ُ
رح ٕب َو ُم َش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َح َّنا ْز ح و َح َّسثَ َيا ُم َش َّس ْز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
ٔیث ُم َش َّسز ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
َِم َو َب ٌَ َث َم ٌَطُ
وسی بِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َب ٌَ َث َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُٓ ََلىّا اْلِ َ ِسل ٔ َّ
ََبٔی التَّيَّا ٔح ًَ ًِ ُم َ

اَضبِ َضا ًَل َی
َحصَا ث ُ َّه َا ِؼبُ ُّ َن ٌِل ََضا فٔی َز ٔم َضا ث ُ َّه ِ ٔ
ْش َة بَ َسى َ ّة َٓ َ٘ا َل ََ َرََیِ َت إ ٔ ٌِ َ ُ ِزح َ
ٕٔ ًَل َ َّی ٔم ِي َضا َط ِي ْئ َٗا َل َت ِي َ ُ
ب ٔ َث َنا ٌٔ ًَ ِ َ
ف َز بٔطٔ ٔم ًِ َص َذا
ک ََ ِو َٗا َل ٔم ًِ ََصِ ٔل ُر ِٓ َ٘ت َٔک َٗا َل ََبُو َزا ُوز َّال ٔذی َا َ َّ
َػ ِٔ َحت َٔضا َو ََل َتأِک ُ ِل ٔم ِي َضا ََى ِ َت َو ََل ََ َح ْس ٔم ًِ ََ ِػ َحاب ٔ َ
اٌ
ا ِل َحسٔیثٔ َٗ ِو ُل ُط َو ََل َتأِک ُ ِل ٔم ِي َضا ََى ِ َت َو ََل ََ َح ْس ٔم ًِ ُر ِٓ َ٘ت َٔک َو َٗا َل فٔی َحسٔیثٔ ًَ ِبسٔ ا ِل َوار ٔٔث ث ُ َّه ا ِج ٌَ ِل ُط ًَل َی َػ ِٔ َحت َٔضا َمک َ َ
اَضبِ َضا َٗا َل ََبُو َزا ُوز َسنٔ ٌِت ََبَا َسل ََن َة َي ُ٘و ُل إٔذَا ََ َٗ ِن َت ِاْل ٔ ِس َيا َز َوا ِل َن ٌِى َی ََٔٛا َک
ِٔ

امیلسؿ نب رحب ،دسمد ،امحد ،دسمد ،دبعاولارث ،دسمد ،اوبایتح ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکایملسوکاجیھبااھٹرہافٹندہیےکدےرک فہوبالارگاؿںیمےسوکیئےنلچےساعزجوہاجےئ
وتایکرکفں؟آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایاوکسذحبرکدانیافرالقدہےکوجاتوکاےکسوخؿںیمرگنرکرگدؿرپاھچاپامردانی

(ات ہک اشنین وہ ہک ہی دہی اک افٹن ےہ) نکیل ہن وت وت وخد ااکس وگتش اھکان افر ہن یہ ریتے اسیھت ااکس وگتش اھکںیئ دبعاولارث یک
رفاتیںیمارفاہبیکاجبےئاذِعلہیلعطفیہاےہاوبداؤدےتہکںیہہکںیمےناوبہملسےسانسےہفہےتہکےھتہکدنسافر ینعاکدرتس
رکانیلاہمترےےیلاکیفےہ
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحد،دسمد،دبعاولارث،دسمد،اوبایتح،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

