


 ف� ��ر �و

�� � (٥٠٠) � زا� ا��ت � �ن



از قـــــــــلــــــــــم:

نـــــــــــــــــــــــام:

MARCH 2023

���۱ھ ����ن�ا����

َ صـــفحات:سنہ اشــــــــاعت:َ
186

ا��ت �

POWERED BY ABDE MUSTAFA OFFICIAL

info@abdemustafa.com

2023 All Rights Reserved.

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

OUR DESIGNING PARTNER

PURE SUNNI 
GRAPHICS

PUBLISHER

ا� �و� ا� ادب � �� �رى ��





ہاالطصاحت قفہ 

1 

 

Contents 

 23ہ...ہرطف ےس ھچک امہ ابیتہ انرش یک

 25ہ...........................ہ)آ( 

 25ہ.................ہ: ی( آب اجر1

 25ہ......................ہ:ہ ( آافیق2

 25ہ.......................ہ( آہسئ :3

 25ہ........................ہ( آرج :ہ4

 25ہ.......................ہ(آہم :5

 26ہ...........................ہ)ا( 

 26ہ......................ہ(ااہلم :ہ1

 26ہ....................ہ( اراہص :2

 26ہ...................ہ(ادتسراج:3

 26ہ.....................ہ(ااہتن:4

 26ہ......................ن:امی(ا5

 27ہ.....................ہ(ااشرعہ:ہ6

 27ہ....................ہ( ااحتسہض:7

 27ہ.....................ہ( اربتساء:ہ8

 27ہ................ہ( اواسط لصفم:9

 27ہ....................ہ( اداغم:ہ10

 28ہ.....................ہااہظرہ (11

 28ہ.....................ہ( اافخء:12

ج ا ر :13

 

عت
 28ہ...................ہ( ا

 28ہ....................ہ( اابسل:14

 28ہ........ہ( ارعملوف اک رشملوط:ہ15

و د اک رشملوط:16
ھ
مع
ل

 28ہ..........ہ( ا

 29ہ................ہ :ہقیم رشتای( ا17

 29ہ............ہ( ااحصب رفاضئ:ہ18

 29ہ.....................ہ( ااتسر :19

 29ہ.....................ہ( ااجرہ:ہ20

 29ہ................ہ( ااجرہ افدس:ہ21

 30ہ...............ہ:ہهیمنھامی اا( 22

 30ہ.................ہ:ہم ضیبای( ا23



ہاالطصاحت قفہ 

2 

 30ہ.................ہ:( اِنب لیبس24

 30ہ...................ہ( ام ودل:25

 31ہ................ہ:( ارکاہ رشیع26

 31ہ...................ہ( ارہش جح:27

 31ہ....................ہ( ارحام:28

 31ہ..................ہ( اابطضع:29

 32ہ...................ہ( االتسم:30

 32ہ.................ہ :ہ( ااملم حیحص31

 32ہ...............ہ( ارجت لثم :32

 32ہ..................ہ:یض( اایخ33

 32ہ................ہ:( اراکن عیب34

 33ہ...................( اربتساء :ہ35

 33ہ.................ہ( اانصتسع :36

 33ہ....................ہ:( الیص37

 33ہ....................ہ( ااقہل:ہ38

 33ہ.............ہب و وبقل:اجی( ا39

 34ہ.......................ہ:الی( ا40

 34ہ..............ہےئ ؤم دب:ہالی( ا41

 34ہ............ہےئ ؤمتق:ہالی( ا42

 34ہ...................ہ( ااضبع:43

 34ہ................ہ( ااجرہ ابلط:44

 34ہ......................ہ :(اریج45

 35ہ..............ہ رتشمک:( اریج46

 35ہ....................ہ( ااکتحر:47

 35ہ................ہارہعب : ( ادۂل48

 35ہ.....................ہ( ارش:49

 35ہ..................ہ( ااسحتسن :ہ50

 36ہ.................ہ:ہاستدانه( 51

 36ہ............ہ( ااحصب رفاضئ:ہ52

ا( 53  36ہ...................ہ:ہهیاض 

 36ہ..................ہ( ااکتعف :54

 37ہ................ہ:ہ( ارکاہ رشیع55



ہاالطصاحت قفہ 

3 

 37ہ.................ہ( ارکاہ اتم:56

 37ہ...............ہ( ارکاہ انصق:ہ57

 38ہ........ہ:اوقاتامکروھه( 58

 38ہ...................ہ( اامتن:ہ59

 38ہ.....................ہ( ارمد :60

 39ہ...................ہم رحن :ای( ا61

 39ہ...................ہاع:ہدی( ا62

 40..........................ہ)ب( 

 40.....................ہ( دبتع :ہ1

 40...............ہ( دبتع ذمومہع:2

 40...........ہ:بدعتامکروھه( 3

 40.................ہ( دبتع رحام:ہ4

ب ہ:5
ح

 

ست
م

 41ہ.............ہ( دبتع 

 41ہ.........ہ( دبتع اجزئ )ابمح(ہ6

 41ہ..............ہ( دبتع وابج:7

 41ہ......................ہ واف:( عیب8

 42ہ....................ہاہمش :ہ ( ینب9

 42ہ...............ہ( ابب االسلم :10

 42ہ................ہ( ابب اہبعکل :ہ11

 42ہ.................ہ زم زم :( ریب12

 43ہ................ہ( ابب اافصل:ہ13

 43ہ.................ہ( نطب رعہب :ہ14

 43ہ.....................ہ( دبہن :15

 43ہ..............ہ( ابب ازحلورہ:ہ16

 43ہ....................ہ( ربزخ :ہ17

 44ہ.....................ہ( اغلبر :18

ہ19
 
ب

ہ( 
ب 

ھہ:

گ

 44ہ.....................ہ

 44ہ......................ہ(ابعئ:ہ20

 44ہ..................ہ( دبل علخ:21

 44ہ...............ہ( دبل اتکتب :ہ22

 44ہ.......................ہ( رکب :ہ23

 45ہ.....................ہ( وبرہا :24



ہاالطصاحت قفہ 

4 

 45ہ...............ہ ااملل :ہ( تیب25

 45ہ.......................ہ :( عیب26

 45ہ..................ہ ابلط :ہ( عیب27

 45ہ.................ہ:ہ اعتیط( عیب28

 46ہ...............ہ:ہ تلجئهااعیبا( 29

 46ہ....................ہ ملس :ہ( عیب30

 46ہ.................ہ رحف :( عیب31

ہ( عیب32
ع
 ہ 
ہ :ہی

 

 47ہ...................ب

 47ہ..................ہ افدس :ہ( عیب33

 47ہ................ہ :ہہضی اقم( عیب34

 47ہ..................ہ رکموہ :( عیب35

 48ہ.................ہ زماہنب :( عیب36

 48ہ................ہہسم : الم( عیب37

 48ہ....................ہہن :( اعیب38

ضعه( 39  49ہ..................ہ: یا

 49ہ............ہ: ئهیبدعتاس( ہ40

 49ہ.................ہ( اضبتع :41

 50ہ.........................ہ)پ( 

 50ہ......................ہ( اپراس :1

 50ہ.........................ہ)ت( 

 50ہ.......................ہ :( دیلقت1

 50ہ.....................ہ:بی( ثتہ2

 51ہ..............ہ اراکن:ہلی( دعت3

 51ہ.......................ہ:ہ( رتمیخ4

 51ہ.............ہ:قیات رشت( یبکتہ5

ہ6

صف

 

ت

ہ( 
 
ی

 51ہ....................ہق:

 51ہ..................ہادجسمل :( ۃیحت7

 52ہ.................ہاولوضء:ہ ( ۃیحت8

 52ہ.......................ہ :ہ( ہیبلت9

 52ہ......................ہ:ہ( میعنت10

 52ہ.....................ہ :ہہی( وبت11

 52ہ...................ہ( احتفل :ہ12



ہاالطصاحت قفہ 

5 

 53ہ..................ہ :ہفی( رحت13

 53ہ.....................ہ :( میکحت14

 53ہ...................ہ( اخترج:15

 53ہ.....................ہ( رتہک :16

 54ہ.....................ہ :( زتہیک17

 54ہ....................ہ :ری( زعت18

 54ہ....................ہ :ہ( قیلعت19

 54ہ.....................ہ :ہ( وتہیل20

 54ہ...................ہ :لیہ( اتو21

 55ہ....................ہ:ہی( رحت22

 55ہ..ہ:فیہرعت یدورس ( اخترج : یک23

 55ہ..................ہ :ہضی( رعت24

 55ہ.....................ہ:ری( زعت25

 56ہ...................ہ: هیاتورا( 26

 56ہ.........................ہ)ث( 

 56ہ.......................ہ( نمث:ہ1

 56ہ...................ہ:ہ ( نمث یقلخ2

 57ہ.........ہ(:ہ)رعیف ہ یقلخ( نمث ریغ3

 57ہ.......................ہ :( بیث4

 58ہ..........................ہ)ج( 

 58ہ.....................ہ:هیاجزا( 1

 58ہ.......................ہ( ہسلج :2

 58ہ......ہ:ہ ( امجتع ونالف ابدتلایع3

 58ہ.....................ہ:ہبی( رج4

 59ہ.......................ہ( ہفجح:5

 59ہ.....................ہ( رعجاہن:6

 59ہ.....................ہ( رمجات:7

 59ہ................ہ( لبج رتمح:ہ8

 60ہ............ہ: یر اایتخ( رجم ریغہ9

 60ہ..................ہ:.تی( انج10

 60ہ.................ہ( رجح رجمد :ہ11

 60ہ....................ہ( ونجن :12



ہاالطصاحت قفہ 

6 

ق :ہ13
 
مطی

 61ہ.............ہ( ونجن 

 61ہ...................ہ( اجرح :ہ14

ق :15

ص

 61ہ...............ہ( اجر الم

 61ہ.....................ہ: ( اجین16

 61ہ...................ہ:ہ جائفه( 17

 61ہ...................ہ :( دج حیحصہ18

 62ہ..................ہ( دج افدس :19

 62ہ...........ہ:ہ حهیجدہاض( 20

 62ہ...............ہافدسہ : ۂہ( دج21

 63ہ..........................ہ)چ( 

 63ہ....................ہ( اچر رہپ:1

 63ہ..........................ہ)ح( 

 63ہ..................ہ:( رحام عطقہ1

 63ہ......................ہ:( ضیح2

 64ہ.................ہ( دحث ارغص:3

 64ہ..................ہ( دحث اربک:ہ4

 64ہ...............ہ :ہ( احتج اہیلص5

 64ہ.......................ہ:( میطح6

 64ہ.......................ہ( قلح :ہ7

 65ہ.......................ہ( رحم :ہ8

 65ہ........................ہ( لح:9

 65ہ...................ہ( جح دبل :ہ10

 65ہ..................ہ( جح رقان :ہ11

 66ہ...................ہ( جح عتمت :ہ12

 66ہ..................ہ( جح ارفاد:ہ13

 66ہ...................( احبج :ہ14

 66ہ.......................ہ( دح :15

 67ہ.................ہ( دح ذقف :ہ16

 67ہ....................ہ( وحاہل :17

 67ہ....................ہ :لی( وح18

 67ہ...................ہ( احرہص :19

 67ہ.......................ہ( جح:ہ20



ہاالطصاحت قفہ 

7 

 68ہ....................ہ(بجح:21

 68ہ.............ہ( بجح اصقنن :ہ22

 68ہ..............ہ( بجح رحامن :ہ23

 68ہ.......................ہ( رجح :24

 68ہ.....................ہ: ( رحبہ25

 69ہ.....................ہ( دسح :26

 69ہ.............ہ( وکحتم دعل:27

 70ہ..........................ہ)خ( 

 70ہ..............ہ( الختف رادشہ:1

 70ہ.................ہ( اطخء رقمر:ہ2

 70ہ....................ہ( اطخ رکنم:ہ3

 70ہ..................ہ( طخ اوتساء:ہ4

ہ5

ث
  

 71ہ.................ہلکشم: ( خ

 71ہ........................ہ( علخ :ہ6

 71ہ.............ہ:ہ خروجابغنعه( 7

 71ہ...................ہر رشط:( ایخ8

 71ہ.................ہ:ہ تیر رؤ( ایخ9

 72ہ................ہ :ہر بیع( ایخ10

 72ہ.............ہ( رخاج اقمہمس:11

ف:12

 

 72ہ.............ہ( رخاج ؤمظ

 72ہ....................ہ(رخاج :13

 73ہ.............ہ:ہ ( رخاج اقمہمس14

ف :ہ15

 

 73ہ.............( رخاج ؤمظ

 73ہ......................ہ( علخ :ہ16

 73ہ..............ہ :.( ولخت حیحصہ17

 73ہ.............ہ( ولخت افدسہ :ہ18

 74ہ.................ہولبغ :ہر ( ایخ19

 74ہ.................ہر قتع :( ایخ20

 74ہ....................ہ( رخاج :21

 74ہ.......................ہ( رمخ :ہ22

ہ23

ث
  

 75ہ................لکشم :ہ ( خ

 76ہ...........................ہ)د( 



ہاالطصاحت قفہ 

8 

 76ہ..................ہ:  عطق( دیلہ1

 76ہ..................ہ:ہ  ینظ( دیل2

 76ہ..................ہ( دار ارحلب :ہ3

 76ہ.................ہ( دار االالسم:ہ4

 77ہ...................ہ:ہ ی وقنی( د5

 77ہ.................ہ وتمطس:ہنی( د6

عہنی( د7

 

صی
 77ہ...............ہف :ہی ہ 

 77ہ................ہ:ہ یہدہ ایعمنی( د8

ل:نی( د9
ج 
مع

 77ہ..................ہ 

 78ہ......................ہ( دم :ہ10

 78ہ....................ہ( دانئ:ہ11

 78ہ....................ہ :ہتی( د12

 78ہ.....................ہ :نی( د13

 78ہ...............ہ ؤملج :ہنی( د14

 79ہ................ہد :ہ اعیمنی( د15

 79ہ..................ہ: دامعه( 16

 79ہ...................ہ: هیدام( 17

 79ہ..................ہانت:ای( د18

 80ہ...........................ہ)ذ(

 80ہ................االراحم : یہ( ذوہ1

 80ہ........................ہ:ہ ( ذیم2

 80ہ....................ہ :( ذواہفیلحل3

 80ہ.................ہ( ذات رعق :ہ4

 81ہ...................ہ:اہفیلحل یہ( ذ5

 81ہ................ہارفلض:ہ یہ( ذوہ6

 82ہ...........................ہ)ر(

 82ہ.......................ہ( رنک :1

 82ہ......................ہ( رلط:ہ2

 82ہ........................ہ:ہ ( ریت3

 82ہ......................ہ( رلح :ہ4

 82ہ.......................ہ:( ریم5

 83ہ...................ہ( رنک اوسد :ہ6



ہاالطصاحت قفہ 

9 

 83ہ.................ہ:ہ ( رنک رعایق7

 83ہ..................ہ:ہ ( رنک اشیم8

 83ہ..................ہ:ہ ینامی( رنک ہ9

 83ہ...................ہ( رانہ :ہ10

م :11

سل
ل

 84ہ................ہ( رب ا

 84ہ...............ہل:( رب اامل12

 84ہ..................ہ( رتعج :ہ13

 84ہ.....................ہ( رمج:ہ14

 84ہ....................ہ( رنہ :ہ15

 85ہ...................ہ:ہ ( رایضف16

 85ہ................ہ( راضتع :17

ہ18  
قت

 85ہ....................ہ:ہ ی( ر

 85ہ.....................ہ( رنک :ہ19

 85ہ.............ہ: وامسعهای ار( ہ20

 85ہ...............ہ( راس ااملل :21

 86ہ...........................ہ)ز( 

 86ہ......................ہ( زاد راہ:1

 86ہ.........................ہ)س( 

 86ہ................ہتنس ؤمدکہ:ہ1)

 86ہ.............ہ ؤمدکہ:( تنس ریغہ2

 87ہ...................ہ:  ایلصہی( اس3

 87ہ...................ہرکش :ہ ۂ( دجس4

 87ہ......................ہ( اسہمئ :ہ5

 87ہ........................ہ: ( یعس6

 88ہ....................ہ :تی( اعس7

 88ہ.................ہ:ہتیحت ۂ( دجس8

 88ہ......................ہ( دسل:9

جا ق :10
م
س

 88ہ...................ہ( 

 88ہ....................ہ( وست :11

 89ہ....................ہ( وسگ :ہ12

 89ہ.........................ہ)ش(

لوجاھ( 1  89ہ........ہ:ۃشفاعتایا



ہاالطصاحت قفہ 

10 

حملب( 2  89ہ...........ہ:ۃشفاعتایا

 89ہ.............ابالذن :( افشتع 3

 90ہ.....................ہ( رشک :4

 90ہ.......................ہ( قفش :5

 90ہ.......................ہ( رشط:6

ع اثین7

ف

ث

ش

ع اول ، 

ف

ث

ش

 90ہ.........ہ:( 

 90ہ.....................ہ: افین( خیش8

 91ہ......................ہ( ہعفش :9

 91ہ....ہ:ہ ۃالشھاداعیلاۃشھاد( 10

 91ہ........ہ ہبش اابتشہ :ہایہ( ہبش لعف 11

 91ہ.....................ہ( رشط :ہ12

 92ہ..................ہ( رشتک :13

 92ہ...........ہ:ہ یر( رشتک اایتخ14

 92ہ............ہ( رشتک ابلمعل :15

 92ہ.............ہ: ی( رشتک ربج16

 93ہ..............ہ( رشتک دقع :ہ17

 93ہ.............ہ( رشتک انعن :18

 93ہ...........ہ( رشتک افموہض :19

 94ہ..............ہ( رشتک کلم :ہ20

 94ہ..............ہ( رشتک ووجہ :21

 94ہ......................ہ :ہ( عیفش22

 95ہ..................ہ( اہشدت :23

ھا د یلع ۃہ( اہشد24

ث

لش

 95ہ..........ہ:ۃا

 95ہ....................ہ( اجشج :ہ25

 95ہ...................ہ( رشاب:26

 95ہ....................ہ( رشب :27

 96ہ.....................ہ( اکشر :ہ28

 96ہ....................ہ :( نیخیش29

 97ہ........................ہ)ص( 

 97ہ..................ہ( حبص اصدق :ہ1

 97ہ...................ہ( حبص اکذب :ہ2

 97ہ.............ہ:( اصبح رتبیت3



ہاالطصاحت قفہ 

11 

 97ہ...................ہ :( اصنیبح4

 98ہ..............ہ :ہاالوانیب ۃ( ولص5

 98ہ.................ہ :ہالیلل ۃ( ولص6

ہ ۃ( ولص7

سی 
ل

ہا

ت 

 98ہ................ہح :

 98ہ.....ہ(ہاالرسار )امنز وغہیث ۃ( ولص8

 99ہ.............ہارتلاغبئ :ہ ۃ( ولص9

 99ہ....................ہ( اصع :10

 99ہ......ہ االسلم :( وصم داؤد ہیلع11

 99ہ..............ہ( وصم وکست :12

 99ہ..............ہ( وصم واصل :13

 99ہ.................ہ( وصم درہ :ہ14

 100ہ..................ہ( دصہق :15

 100ہ..................ہ :( نیحیحص16

 100ہ......................( حلص:17

ر 18
ھ
ص

 100ہ.................ہ :یہ( 

 101ہ......................ہ)ض(

 101ہ...........ہ :نیت دای( رضورہ1

 101ہ.................ہ:ہ یربک ۂہ( وحض2

 102ہ........................ہ)ط( 

 102ہ..............ہ( وطال لعفم :ہ1

 102ہ...............ہ( الطق ابنئ:2

 102ہ...................ہ( وطاف :3

 102ہ..............ہ( وطاف دقوم :ہ4

 102ہ..............ہ: ۃدای( وطاف ز5

 103ہ.............ہ( وطاف وداع :ہ6

 103ہ...............ہ( وطاف رمعہ :7

 103ہ...................ہ( اطبل:8

 103ہ...................ہ :ہ( رطنیف9

 103ہ..................ہ( الطق :10

 104ہ............ہ:ہ ( الطق ریعج11

 104ہ.................ہ :( رطنیفہ12

ہ13

 

ه :ہ( الطق مغ

 

 104ہ............ہلظ



ہاالطصاحت قفہ 

12 

ه :ہ14

ث

 104ہ............ہ( اطبل وماث

ھا د :ریہ( بلط رقت15

ث

س

 104ہ..ہ بلط ا

 105...........ہ :ہ( بلط کیلمت16

 106ہ........................ہ)ظ( 

 106ہ.....................ہ( اہظر :ہ1

 106ہ.........................ہ)ع( 

 106ہ...................ہ:ہ ( ملع ذایت1

 106ہ..................ہ: ( ملع اطعیئ2

 107ہ................ہ( رشعہ رشبمہ:3

 107ہ............ہ( ابعدت وصقمدہ:ہ4

 107ہ.........ہ وصقمدہ:( ابعدت ریغ5

 107ہ.................ہ( رعض دلب:6

 108...................ہ:تی( اعر7

 108..................ہ:ہ( لمع لیلق8

 108...................ہ :ہ( لمع ریثک9

 108...................ہ( ہبصع :10

 108ہ...................ہ( اعرش :11

 109ہ...................ہ( اعلم :12

 109ہ................ہ( رعافت :13

 109ہ..................ہ( دعت :ہ14

 109ہ....................ہ( رشع :ہ15

 110ہ.............ہ :ہزنیم ی( رشعہ16

 110ہ................ہ( ابصعت :ہ17

 110ہ.........ہ: عصبہابنفسه( 18

 110ہ...................ہ( دقع :19

 111ہ.............ہ( دقع اتکتب :20

 111ہ....................ہ( رقع :21

 111ہ...................ہ: ( العیتہ22

 111ہ..................ہ :( نینع23

 111ہ..................ہ :ہ( بیع24

 112ہ................ہ :تی( اعر25

 112ہ...................ہ( اعدق :26



ہاالطصاحت قفہ 

13 

 112ہ..................ہ:ہ عاقهل( 27

 112ہ..............ہ( دبع امذون :28

ا( 29  112ہ..........ہ:ہ عصبهانسبا

اع( 30  113ہ..........ہ: صبهاسببا

اعصبهابغ( 31  113ہ..........ہ:ہ ہی 

اعصبهامعاغ( 32  113ہ.......ہ:ہ ہی 

 113ہ.................ہ:ہ قهیعق( 33

 114ہ............ہ( ملع ارفلاضئ :34

 114ہ..................ہ: ی( رمع35

 114ہ...................ہ( وعل :36

 115ہ........................ہ)غ( 

 115ہ......................( ہنغ:1

 115ہ.....................ہ( اغرم:ہ2

 115ہ..................ہ( اغبص :3

 115ہ...............ہ( نبغ افشح :4

 116ہ.................ہ :ہریسی( نبغ 5

 116ہ..................ہ( بصغ :ہ6

 116ہ...............ہ( الغم امذون :7

 116ہ.................ہ( الغم وجحمر :ہ8

 116ہ..................ہ :ہ( تمینغ9

 117ہ...............ہ نصحم :ہ( ریغ10

 117ہ...................ہ( ہطبغ :ہ11

 117ہ....................ہ( رغہ :ہ12

 117ہ.............ہ:( الغم امذون 13

 118ہ.................ہ :ہ( تبیغ14

 118ہ............ہ اتسمنم :ہ( ریغ15

 119ہ.......................ہ)ف( 

 119ہ....................ہ( رفض:ہ1

 119ہ................ہ :ہی( رفض افک2

 119ہ......................ہ :( ریقف3

 119ہ...............ہ( افر ابالطلق :ہ4

 120ہ......................ہ( افرہ :5



ہاالطصاحت قفہ 

14 

 120ہ....................ہ: ( وضفیل6

 121ہ........................ہ)ق( 

 121ہ....................ہس :( ایق1

 121ہ...............ہ( اصقر لصفم :ہ2

 121ہ....................ہ :ہ( تمیق3

 121ہ......................ہ( رصق :ہ4

 121ہ.............ہ( رقن اانملزل :5

 122ہ......................ہ( وقہم :ہ6

 122ہ...................ہ( لتق دمع :ہ7

 122ہ....................ہ( ذقف :ہ8

 122ہ.....................ہ( رقض :9

 122ہ.................ہ( اصقص :10

 123.....................ہ( اضق :ہ11

 123...................ہ :ہ( تمیق12

ہ13

ق

ہ( 

 
ت

ہ

م

 123....................ہ:ہ ی

 123..................ہ: ینای( اقد14

 123ہ...........ہدمع : قتلاشبه( 15

 124ہ................ہ( لتق اطخ :16

خطا( لتق اقمئ اقمم اطخ )17 (شبها

 124ہ..............................

 124ہ............ہ( لتق ابببسل :ہ18

 124ہ...............ہ( اسقتم :ہ19

 125ہ...................ہاط :ہ( ریق20

 126ہ.......................ہ)ک(

 126ہ..................ہ( رکاتم :ہ1

 126ہ......................ہ( ہبعک :2

 126ہ...................ہ( وکہ افص:ہ3

 126ہ..................ہ( وکہ رموہ :ہ4

 126ہ...................ہ( افکتل :ہ5

 127ہ...........ہ( افکتل ابدلرک :ہ6

 127ہ.......................ہ( وفک :7

 127ہ.....................ہ :ہ( لیفک8



ہاالطصاحت قفہ 

15 

 127ہ......................ہ :ہی( انک9

 127ہ...................ہ( افکرہ :ہ10

 127ہ..............ہ :ہنیمی( افکرہ 11

 128............ہ( افکرہ لتق اطخ :ہ12

 128...................ہ:ہ الکهل( 13

 128.......................ہ)گ(

 128.....................ہ: ( وگایہ1

 128.........................ہ)ل(

 128.....................ہ( القح:1

 128..............ہ( القح وبسمق :ہ2

 129ہ.......................ہ( دحل :3

 129ہ......................ہ( ہطقل :4

 129ہ......................ہ :ہ( طیقل5

 129ہ.......................ہ( نحل :6

 130.........................ہ)م( 

 130......................ہ( زجعمہ:1

 130ہ.....................ہ( مکحم :2

 130ہ....................ہ( اشتمہب :3

 130ہ..................ہ( وعمتن:ہ4

ا( 5  130ہ................ہ:ہهیادیامات 

 131ہ..................ہ( بحتسم:6

 131ہ....................ہ( ابمح:7

 131ہ..............ہ:ہ یمی( رکموہ رحت8

 131ہ..............ہ:ہ یہی( رکموہ زنت9

 132ہ....................ہ: ( نمہ10

 132ہ...................ہ: ی( ذم11

 132ہ.................ہ( ذعمور :ہ12

 132ہ.........ہ( ابمرشت افہشح :13

 132ہ............ہ( امےئ لمعتسم :14

 133ہ...................ہ( رمدت :ہ15

 133ہ...............ہ( لثم اول :ہ16

 133ہ...............ہ:ہ ( لثم اثین17



ہاالطصاحت قفہ 

16 

 133ہ.............ہ:ہ یہد( احمل اع18

 134..............ہ: ( احمل رشیع19

 134.................ہ :ہ( دمونیل20

 134.................ہ( دمرک:21

 134.................ہ( وبسمق:22

 134.................ہ( اکمبت:23

 135ہ.................ہ( اقثمل:ہ24

 135ہ...................ہ( امہش :25

 135ہ..................ہ:( نیکسم26

ل:27
ج 
مع

 135ہ...............ہ( رہم 

 135ہ..............ہ( رہم ؤملج:ہ28

 136ہ.................ہ( وتسمر :ہ29

 136ہ..............ہ:ہتیب( دجسم 30

 136ہ................ہ( اطمف :ہ31

 136ہ.............ہ( دجسم ارحلام :32

 136ہ..................ہ( زتلمم :33

 136ہ..................ہ( اجتسمر :34

 137ہ................ہ( اجتسمب :ہ35

 137ہ..........ہاب رتمح:ہ( زیم36

 137ہ............ہ :ہ( اقمم اربامیہ37

 137ہ..........ہ :نی ارضخ( نیلیم38

ہ39

سع
م

 138ہ..................ہ: ی( 

 138ہ................ہت :( اقیم40

 138ہ....................ہ:( نم41

 138ہ.................ہ( زمدہفل :42

 139ہ....................ہ( رسحم :43

 139ہ...................ہ:ہ ( دمیع44

 139ہ...........ہ( رمض اوملت :ہ45

 140ہ....................ہ( دمرب :ہ46

ر  :47
حص
م

 140ہ...................ہ( 

 140ہ.....................ہ( رم:48

 140ہ................ہ( اتسمنم :49



ہاالطصاحت قفہ 

17 

 140ہ................ہ( امل ےف :ہ50

 141ہ..............ہ( امل وقتمم :ہ51

 141ہ....................ہ ؛( عیبم52

 141ہ.................ہ( اتمرہک :53

 141ہ..................( وتمن :ہ54

 141ہ....................ہ: ( یلثم55

 142ہ...................ہ( ونجمں :56

 142ہ...................ہ( احمرم :ہ57

 142ہ...................ہ( احمل :58

 142ہ................ہ:ہحمالاهل( 59

 142ہ................ہ:ہ حمالابه( 60

 143...................ہ( اتحمل :61

 143...............ہ :ہ( اتحمل ہیلع62

 143...............ہ:ہحمتالاهل( 63

 143..................ہ( وجحمب :64

 143.........ہاذقلف : ( دحمودیف65

م :ہ66 ِ 
ح

 144ہ...................ہ( ُم

م :ہ67
ح
 
ح

 144ہ...................ہ( ُم

 144ہ..................ہ( رحموم :ہ68

 144ہ..................ہ( نصحم :69

ہ :70

 

ض
ح
م

 144ہ...................ہ( 

 145ہ...................ہ:( لیحم71

 145ہ...................ہ( دمربہ :ہ72

 145ہ...................ہ:ہ ( دمیع73

 145ہ...............ہ :ہہیلع ( دمیع74

 145ہ.................ہن :وی( دم75

 145ہ..................ہ( رماہحب :76

 146ہ..................ہ( رماقف :77

 146ہ.................ہ( رماقہ:78

 146ہ.................ہ( رمنہت :79

 146ہ.................ہ( زمارہع :ہ80

 146ہ...............ہ( اتسمنم :81



ہاالطصاحت قفہ 

18 

ہ82
غ

 

سی
م

 ہ( 
ی

 147ہ..................ہر  :ہ

 147ہ.............ہ( وتسمر ااحلل :83

 147ہ.................ہ :( ملسم اہیل85

 147ہ..................ہ :ہ( ملسم ہیف86

 147ہ..................ہ( اشمع :ہ87

 148ہ.................ہ: ی( رتشم88

 148ہ..................ہ:ۃ( اہتشم89

 148ہ..............ہ :ہ( اصمحل ہیلع90

 148ہ..............ہ( اصمحل ہنع :ہ91

 148ہ................ہ( اضمرب:92

 148ہ.............ہ :( ہقلطم ریعجہ93

 148ہ...................ہ( وتعمہ :94

ہ95
مغ
 ہ( 

ی
 149ہ....................ہ:ہر  

 149ہ...............ہ( وقفمد اربخل:96

 149ہ...................ہ( وقفمد :97

 149ہ..................ہ( اقمہص :ہ98

 وف :99

 
 

 150ہ................( م

 150ہ................ہ( اکمہبت :ہ100

و ل ہب:ہ101
مکف
 150ہ..............ہ( 

و ل ہنع :ہ102
مکف
 150ہ............ہ( 

ه :103 و ل ل
مکف
 150ہ..............ہ( 

 150ہ.................ہ( طقتلم:ہ104

 151ہ.................ہ: ( ومیمہ105

 151ہ.............ہ:ہ هلاامویم( 106

 151ہ................ہ:ۃای( اہم107

 151ہ...............ہ( رہم لثم :ہ108

دا( 109  151ہ..............ہ: هیامی 

 152ہ.............ہ: متالمحه( 110

 152ہ...............ہ :ہ( ثلثم111

 152ہ.................ہ( رخمج :ہ112

 152ہ..............ہ( دموھن :113

 152ہ............ہ( زمارتع :114



ہاالطصاحت قفہ 

19 

 153ہ.............ہ: ( اسمتقب115

 153ہ..............ہ: ۃ( اسماق116

ت رج:117

 

 153ہ...............ہ( م

کا ر :118

 

سی
م
 153ہ...............ہ( 

 154ہ.................ہ:( نیکسم119

 154ہ.............ہ( اضمرتب :ہ120

بتامطلقه( 121  154ہ....ہ: مضار

 154ہ..............ہ( وصغمب :ہ122

 154ہ........ہ: مغصوبامنه( 123

 155ہ...............ہ( سلفم :124

 155ہ..................ہ( رکمہ:125

 155ہ..................ہ( رکمہ:126

 155ہ.................ہ:( لیکم127

 155ہ.................( طقتلم :ہ128

ه( 129  155ہ.............ہ:ہ مناس 

 156..............ہ( دنموب :130

 156ہ................ہ:منقهل( 131

 156ہ..............ہ:حهیمن( 132

 156ہ...............ہ( ومات :ہ133

 156ہ.................ہ( ومرج :ہ134

 156ہ................ہ( ومدع:ہ135

 157ہ................ہ( ومدع:ہ136

 157ہ..............ہ( ومزون:137

 157ہ...........ہ: بهااموٰصا( 138

ه( 139  157ہ..............ہ:موض 

 157ہ................( وموقذہ :140

 157ہ................ہ( ؤملک:141

 158ہ..........ہ:ۃاوملاال ( ومیلہ142

 158ہ........ہ:العتاقهامویل( 143

 158ہ..............ہ( وموھب:ہ144

ه:145  158ہ...........ہ( وموھب ل

 159ہ........................ہ)ن(



ہاالطصاحت قفہ 

20 

 159..................ہ:ہ ( ذنر رشیع1

 159..................ہ: یہ( ذنر وغل2

 159.....................ہ( افنس :ہ3

 160ہ..............ہ :( اجنتس ہظیلغ4

 160ہ.............ہ :ہ( اجنتس ہفیفخ5

 160ہ.............ہ :ہ( اجنتس رمہیث6

 160ہ..........ہ : رمہیث( اجنتس ریغ7

 160ہ..........ہ:ہ ( فصن ااہنلر رشیع8

 161ہ..ہ(:ہ)رعیف ( فصن ااہنلر قیقحہ9

 161ہ.............ہ( امنز ارشاق :10

 161ہ............ہ( امنز اچتش:11

 161ہ...........ہرفس :ہ ( امنز وایسپ12

 161ہ................ہ( امنز دجہت :13

 162ہ..............ہ( امنز ااختسرہ :ہ14

 162ہ.............ہ( امنز احتج :ہ15

 162ہ.................ہ( امنز وتہب :ہ16

 162ہ.....................ہ( رحن :17

 162ہ....................ہ :( ذیبن18

 163ہ...................ہ( سجن :ہ19

 ہدہعف یھکل ہیدورس ہ-ہ: ہ( ذنر ، ذنر رشیع20

 163ہ..........................ہ:یئگ

دہعف  ہیدورس ہ-: ہی، زنر وغل ہ( زنر رعیف21

 163ہ......................:یئگ یھکل

 164ہ....................ہ( ہقفن :ہ22

 164ہ..............ہ( اکنح اغشر :23

 164ہ..............ہ( اکنح افدس :ہ24

 164ہ.............ہ:ہ ( اکنح وضفیل25

 164ہ............ہ :نی( تبسن ابت26

 165ہ...........ہ( تبسن دتالخ :27

 165ہ............ہ( تبسن وتاقف :28

 165ہ............ہ( تبسن امتلث:29

 165ہ................ہ: حهینط( ہ30



ہاالطصاحت قفہ 

21 

 166ہ..........................ہ)و( 

 166ہ...............ہ: یناطیش ( ویح1

 166ہ....................( وابج :ہ2

 166ہ......................ہ: ی( ودہ3

 166ہ...............ہ( وتق اوتساء:4

 166ہ.................ہ: ( ونط ایلص5

 167ہ..............ہ( ونط ااقتم :6

 167ہ....................ہ( وفق :7

 167ہ...................ہ :تعی( ودہ8

 167ہ.....................ہ: ( ویص9

 167ہ.................ہ :ہ( وتیص10

 ہ ہ :ہ ( ویط11
ت

ث

س
ل
 168.............ہاب

 168...............ہ : ابعیبل( ولیک12

 168.............ہ ابرشلاء :ہ( ولیک13

 168.....................ہ: ( ویل14

 168........ہ:ہ تاواجبهیوص( 15

 169ہ.....ہ:ہ تامکروھهیوص( 16

 169ہ.......ہ: تامباحهیوص( 17

 169ہ.....ہ: تامستحبهیوص( 18

 170ہ.........................ہ)ہ( 

 170ہ.....................ہ: ی( دہ1

 170ہ......................ہ( ہبہ :ہ2

 170ہ....................ہ: ی( ڈنہ3

ه( 4  170ہ....................ہ: ہامسم

 171ہ........................( ی)

 171ہ.................ہم کش :ہوی( 1

 171ہ.....................ہ :لملیہ( 2

 171ہ..................... :ہنیمی( 3

 171ہ...............ہومغس :ہ ہنیمی( 4

 172ہ..................ہ وفر :نیمی( 5

 172ہ..................ہ وغل :نیمی( 6

 172ہ..............ہ دقعنمہ :نیمی( 7



ہاالطصاحت قفہ 

22 

 173ہ..............ہ رملس :ہنیمی( 8

 173ہ..............ہ ومتق:نیمی( 9

 174ہ.............ہ :اردو اتکںیب یامہر

ہ

  



ہاالطصاحت قفہ 

23 

 

ہےس ھچک امہ ابیتہ رطفہ انرش یک

مہ ہ ہںیھنج ہاراسل رفام رےہ ںیہ ہہیاانپ رسام ہےنھکل واےل ںیمہ ہاممکل ےس یئک ہفلتخم

ںیہ رےہ  رک  ہاشعئ  مہ  ہہیہ۔  رضورہ  ہیاتبان  ںیہ  ہےتھجمس  امہر  ہیہک  ےک ہ  اتکوبں  رکدہ  اشعئ 

بس الہ تنس و امجتع ےس ہ ہہیہک ہ ہںیہہ ہمہ اس دح کت ےتیل ہیہذہم دارہ ہدنمراجت یکہ

 ہنیہاجبن ااکربہ یاک قلعت الہ تنس ےس ےہ۔ دورس یےہ ہک رہ اھکلر اظرہ یھب ہیےہ اور 

ہ۔ہںیہن تج یہاح وت ان ےک قلعتم ھچک ےنہک یک ںیہ اج ریہ اشعئ یک وج اتکںیب الہ تنس یک

 ہیکہ"  ہآلشیف ہدبع یفطصم ہ"یٹہ ہوت وج اتکںیب ہیکہ ہںویطلغ ہاور االمیئ ہےہ ظفلہ ہرھپ ابت آیتہ 

فلتخم ذراعئ ےس ہ ہوج ںیمہ ہاور وہ اتکںیب ہمہ ذہم دار ںیہ ہان ےک ےیل ہںیہ ہوہیت ہشکشیپ

ہک واہں ہ ہںیہہ ہیےک وحاےل ےس مہ رب ہںہویطلغ ہاس رطح یک ہان ںیم ہ،ںیہ ہوموصل وہیت

 یھبہ ہہیانرش اک وہات ےہ۔ ہکیرکےت اور امہرا رکدار سب اہ ہاھچن کٹھپ ںیہن ہمہ رہ رہ ظفل یک

رےتھک۔ اثمل ہ ہوہں ہک نج ےس مہ اافتق ںیہن ہیھب ہابیت ہیسیا ہاتکوبں ںیم ہنکمم ےہ ہک یئک

ےس سج اک وھجاٹ  ہےہ ہک قیقحت ہوہ یتکس ہیھب ہتیروا ہیسیاہ ہوکیئ ہاتکب ںیم ہےک وطر رپ سکہ

اور ہ سک ای ایہانب رپ لقن رک د ہدعم وتہج یک ےناےس ےنھکل واےل  وہان اب اثتب وہ اکچ ےہ نکیل

وہ اتکب ںیم ا ہووجاہت یک ہہک یئک ہںیہنہ ہہک الہ ملع رپ یفخم ہاسیج ہآ یئگہ ہوہج ےس  وہات ہ ہاسیانب رپ 

ہن اھجمس ہ ہہی ہاس ےسہ ہنکیل ہہک ارگہچ مہ اےس اشعئ رکےت ںیہ ہمہ ےن رعض یکہ ہےہ۔ وت اسیجہ
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اافتق یھب اس ےس  مہ  ہک  ںیہ ہاجےئ  ہ ہکی۔ارکےت  ہاورہاثمل  امنیبہ  الہ تنس ےک   ہمہ 

املعے الہ تنس ہ نج ںیم ہںیہہ سیہاسملئ ا ہک یئک رکان اچےتہ ںیہ یپہ اسملئ یک االتخیف

رحام اتہک ےہ وت دورسا اس ےک وجاز اک اقلئ ےہ۔  ہلمع وک وکیئ ہکیا ہاک االتخف ےہ اور سکہ

ا ہںیم ہسیا رکان امہرا ہ ہعئاتکوبں وک اش ہوت دوونں یک ہانرش اک رکدار ادا رک رےہ ںیہ ہکیبج مہ 

اتکوبں وک اس ہ ہیک ہنیقیاگل ابت ےہ۔ مہ رف ہکیا ہہیےہ، ہ ہامہرا ومفق یکہ ہاکم ےہ نکیل

ہ۔ ہںیہ االتخافت رفویع ہیاور  ہک دوونں الہ تنس ےس ںیہ رپ اشعئ رک ےتکس ںیہ داینب

 ہیھبہ ہہی ہیصفتہ ہیوھتڑ ہاھت سج ںیم ہاک ذرک یکہ ہںویطلغ ہاور االمیئ ہرطح مہ ےن ظفلہ ہایس

ا ہہک یئک ہالمہظح رفامںیئ اجات ےہ۔ ہ ہایاالتخف اپ ہہک نج ےک ظفلت اور االم ںیم ہںیہ ہسیاافلظ 

ا ہیھب ہںاہیاب ہ تحص ےک ہ ہیک ہےقیرط ہکیہا ہہک مہ ارگہچ سکہ ہوصرت ےنب یگ ہیہ ہیسیھچک 

 ہنوموجد وہاگ۔ اس رفق وک ایب ہااشتع ںیم ہیامہر ہیھب ہفہاس ےک الخ ہاقلئ وہں نکیل

 ہ،یملع ہیک ہآلشیفہ ہدبع یفطصم ہوک ہبش ہن رےہ۔ یٹہ ہےس سکہ ہںیمہ ہاھت اتہک اقرنیئ ہیہرکان رضورہ

 ہرمالح ےس زگرےن ےک دعب اشعئ وہےت ںیہہ ہاور راسےل یئک ہاتکںیب ہاور االصیح ہیقیقحت

ان ںیم ہنکیل ابووجد  ہاس ےک  اپ ہںویطلغ ہیسیا ہیھب  ایھنہ ہایاک  آپ  ارگ   اجان نکمم ےہ ذہلا 

 اج ےکس۔ہ یک یحصتہ اتہک اس یک ہرضور اتبںیئ وت ںیمہ اپںیئ

 

ہ
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ہ

 )آ( 

ہ: ی( آب اجر1

ہےکنت وک اہب رک ےل اجےئ ۔ وج اپین وہ

ہ(ہ330ص  2ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( آافیق2

ہدحود ےس ابرہ راتہ ےہ۔ہ یک تہصخش وج اقیم وہ

ہ(ہ63ص  ارحلنیم ()ریفہاضیہ)ا

ہ( آہسئ :3

ہآےئ اگ ۔ہ ںیہن ہرمع وک چنہپ اجےئ ہک اب اےس ضیح یسیوعرت وج ا وہ

ہ(ہ214ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( آرج :ہ4

ہ۔( امکل وک آرج ےتہک ںیہ)دقع ااجرہ ںیم

ہ(ہ107ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ(آہم :5

ہکت چنہپ اجےئ ۔ہ یلھج زمخ وج دامغ یک وہ

ہ(ہ842ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش
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ہ

 )ا(

ہ(ااہلم :ہ1

 ہدل ںیم ہنعیہےہ ) ہابت ااقل وہیت ہوکیئہ ہاجےتگ ںیمہ ہایضعب وتق وسےت ہ ہےک دل ںیمہ ہویل

ہ(ہ35ص  ہ1ہصح 1ج  ہتعی)اہبر رش ۔ےہ ( ۔اس وک ااہلم ےتہک ںیہ اجیت ڈایل

ہ( اراہص :2

ہ۔ےس وج ابت الخف اعدت االعن وبنت ےس ےلہپ اظرہ وہ اس وک اراہص ےتہک ںیہ یبن

ہ(ہ58ص  1ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ(ادتسراج:3

ہ۔ہافکر ےس وج ابت ان ےک وماقف اظرہ وہ اس وک ادتسراج ےتہک ںیہ ہایابک اجفر  ےب

ہ(ہ58ص1ہصح  1جہ تعیر رش)اہب

ہ(ااہتن:4

ہ۔ہافکر ےس وج ابت ان ےک الخف اظرہ وہ اس وک ااہتن ےتہک ںیہ ہایابک اجفر  ےب

ہ(ہ58ص  1ح  1،ج  تعی)اہبر رش

ہ:نامی(ا5

ہالہکات ےہہ نامیا ےس ںیہ ہنید تایرکان وج رضورہ قیدصت ہدل ےس ان بس ابوتں یک ےچس

ہ(ہ172ص  1ح  1،ج  تعی)اہبر رش
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ہ(ااشرعہ:ہ6

وہ رگوہ وج رفویع ہاتنسلہ ہ اہلل ہیلع ہیاوب انسحل ارعش ہاامم خیش ہاقعدئ ںیم ہاک 

 

مب
ح
 ہواکراک ریپ ہر

ہےہ وہ ااشرعہ الہکات ےہ۔

ہ(ہ179ص  1ح  1،ج  تعی)اہبر رش

ہ( ااحتسہض:7

سکہ ہوہ وت اےس ااحتسہض ہ ہیرامیب ہوخن وج وعرت ےک آےگ ےک اقمم ےس  ےک ببس ےلکن 

 (ہ371ص  ہ1ح  1،ج  تعی)اہبر رش ۔ےتہک ںیہ

ہ

ہ( اربتساء:ہ8

ہرطقہ راک وہ وت رگ اجےئ۔ اکم رکان ہک ارگ وکیئ اسیا رکےن ےک دعب وکیئہ باشیپ

ہ(ہ412ص  1ح  1،ج  تعی)اہبر رش

ہ( اواسط لصفم:9

ہکت اواسط لصفم الہکات ےہ۔ہ کیہربوج ےس وسرہ مل  وسرہہ

 (ہ542ص  1ح  1،ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( اداغم:ہ10

وک دورسے رحتمک رحف ںیم ہکیا ا ہاسنک رحف   کیہاس رطح المان ہک دوونں رحوف 

ہ(ہ41،ص  دی)ملع اوجتل دشمد رحف ڑپاھ اجےئ۔
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 ہااہظر (11

ہ۔ہےک اور ہنغ ےک ادا رکےن وک ےتہک ںیہ ہریغت سکہ ہرحف وک اس ےک رخمج ےس ریغب 

ہ(ہ40،ص  ہدی)ملع اوجتل

ہ( اافخء:12

ہاحتل۔ یندرایم ہاور اداغم یک ااہظر

ہ(ہ41،ص  ہدی)ملع اوجتل

ج ا ر :13

 

عت
ہ( ا

ج ا ر ےہ۔ہ نامعہم اس رطح ےس ابدنانھ ہک درایم ایرپ روامل  رس

 

عت
ہاک ہصح اگنن رےہ ا

 (ہ91)ونر االراضح،ص

ہ

ہ( اابسل:14

ے اک ونخٹں ےس چینہ ایدنب  ہہت

ن 

ہکت ےنچنہپ رانھک اابسل الہکات ےہ۔ہ وصخًاص زنیم ہاپئ

ہ(ہ386،صہ21ج  ہیروض ی) اتفو

ہ( ارعملوف اک رشملوط:ہ15

وہشمر وہ وہ ےہ دشہ  ہوج زیچ ہنعیرطح ےہ ہ ہاقدعہ ےہ ہک رعموف رشموط یک ہکیقف اک ا ہہی

 (528،ص19ج  ہیروض ہی) اتفو ےہ۔ اعمےلم اک مکح ریتھک

ہ

و د اک رشملوط:16
ھ
مع
ل

ہ( ا
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وہ ہ وج ابت بس ےک ذنہ ںیم نعیہرطح ےہ  اقدعہ ےہ ہک وہعمد رشموط یک کیقف اک ا ہی

ہےہ۔ ہوہ ےط دشہ اعمےلم اک مکح ریتھک

ہ(ہ193،ص 1جہ ی)واقر ااتفلو

ہ:ہ قیرشت مای( ا17

ہ۔ےتہک ںیہ قیرشت مای( وک اہ11,12,13)دس ذواہجحل ےک دعب یتہ نعی( رحن )رقابین موی

ہ(ہ71، ص 3)ردااتخملر ج

ہب رفاضئ:ہ( ااحص18

ہاس ںیہ  ولگ  وہ  رماد  اک نیعمےس  ہ۔نج  دحہ  و  رقآن  ہثیہصح  ہںیم  ہنایب  د  ہایرک   یگہ 

ہ۔ےہ۔ان ااحصب رفاضئ ےتہک ںیہ

ہ(ہ1110، ص 20،ہصح3جہ ہتعیاہبر رش ےیھکید ےک ےیل )یصفت

ہ

ہ( ااتسر :19

ہ(ہ296،ص10ج  ہیروض ی) اتفو ہاچر اقثمل اک وہات ےہ۔ اسڑےھ

ہ( ااجرہ:ہ20

ہااجرہ ےہ۔ نیہصخش وک امکل رک د ےش ےک عفن اک وعض ےک اقملب سک سکہ

ہ(107ص  14، ہصح 3،جتعی)اہبر رش

ہ

ہ( ااجرہ افدس:ہ21
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 ہالص ےک احلظ ےس ومافق رشع وہ رگم اس ںیمہ ہےس رماد وہ دقع افدس ےہ وج اینپ ہاس

اور دمت ہ ہنیہرپ د ہہیوہج ےس )دقع( ان رشوع وہ۔ًالثم اکمن رکا ہوہ سج یک ہاسیوفص ا ہوکیئ

ہااجرہ افدس ےہ۔ ہیاگلان  واال( ےک ےیل رشط اتسمرج )ارجت رپ ےنیل یک

ہ(142,140ص  14، ہصح 3،جتعی)اہبر رش

مامنھیه( 22 ہ:ہای 

 ہ ہارطفل،دیع ہدیع ہنعی
ح

 

ص

 عنم روزہ رانھک ہاہجحل ےک دن ہک ان ںیم ہیہذ ہہ،ابرہ ،ریت ہرہہاور یگ ہیاال

 ہ مایا ےہ ۔اس وہج ےس اںیہن
ہ

 

مت
ہ۔ہےتہک ںیہ ہب ہ

ہ(1015ص  5، ہصح 1،جتعی)اہبر رش

ہ:ہضیب مای( ا23

ہ(1012ہحفص  5ہصح  1دلج  تعی)اہبر رش ےک دن۔ خیاتر 15 14 13 یک اچدن

ہ

ہ:( اِنب لیبس24

ہامل وموجد وہ۔ہ اسمرف سج ےک اپس امل ہن راہ وہں ارگہچ اس ےک رھگ ںیم اسیا

ہ(ہ926ہحفص  5ہصح  1دلج  ہتعی)اہبر رش

ہ

ہ( ام ودل:25

ہ اہسج ےک اہں ہچب دیپ یولڈن وہ
 
ہہچب ےہ۔ ہاریم ہیہک  ےن ارقار یکہ وہا اور ومل

ہ(ہ294ہحفص  9ہصح  2دلج  ہتعی)اہبر رش
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ہ:( ارکاہ رشیع26

 ہدے ہک ارگ وت الفں اکم ہن رکے اگ وت ںیمہ ہدیکمھ ہوک حیحص ہصخش سکہ ہوکیئہ ہےہ ہکہ ہہی ہرشیع ہارکاہ

اگ ہ ہایےھجت امر ڈاولں اگ ہ  ہایہوضع اکٹ ڈاولں اگ ہ ہوکیئ ہہانک ،اکن وریغ ہایاہھت ،اپؤں وتڑ دوں 

 ارکاہ ہیےنہک واال وج ھچک اتہک ےہ رک زگرے اگ وت ہ ہہیاتھجمس وہں ہک ہ ہہیتخس امر امروں اگ اور وہ ہ

ہےہ۔ رشیع

ہ(188ص ہ 51، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ( ارہش جح:27

ہدس دن۔ہ وشال ارکملم و ذوادعقلہ دوونں لمکم اور ذواہجحل ےک ادتبایئ نعی ےک ےنیہم جحہ

ہ(ہ58،صارحلنیم )ریفہ

ہ( ارحام:28

رحام وہ ہ ہیھب ہںیوت ضعب الحل زیچ ہڑپےتھ ںیہ ہرکےک ہیبلت ہتین ہدوونں یک ہایرمعہ ہ ہایجح ہ ہبج

ارحام اہک اجات ےہ ہ ہاچدروں وک یھبہ ہیعس ہاور اجمزاً ان ریغبہ ہاس وک "ارحام"ےتہک ںیہ ہںیہ ہاجیت

ہ(اضیہ)ا رحمم اامعتسل رکات ےہ۔ ںیہنج

ہ

ہ( اابطضع:29

وایل ہارحامہ اورپ  وک یسہ ہےک  ہک ہ ہیھاچدر  ڈاانل  لغب ےس اکنل رک اس رطح اےٹل دنکےھ رپ 

ہ(اضیہ)ادنکاھ الھک رےہ۔ اھیس
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ہ( االتسم:30

د ہرجح وک وبہس  یک ہایہ ہوک وچم نیلہ ہیڑکل ہایہاہھت ہ ہای ہنیہاوسد  اس  ااشرہ رک ےک ہ ہاہوھتں ےس  رطف 

ہ(ہاضیہ)ا۔وچم نیل اںیہن

ہ:ہ ( ااملم حیحص31

ہاک رمعہ ےک دعب ارحام وھکل رک اےنپ ونط وک واسپ اجان ۔ عتمتم

ہ(1158ص  2، ہصح 1 ،جتعی)اہبر رش

ہ( ارجت لثم :32

یک ہوک سکہ ہسکہ د ہنی( دیوہ ارجت )زمدورہ ہاکم  واےل وک اعم وطر رپ   ہیہوج اس اکم وک رکےن 

ہ(ہ75، ص  9)در ااتحمل، ج  ہےہ ارجت لثم الہکات ےہ۔ اجیت

ہ: یض( اایخ33

ہوہ اور ابپ اگل اگل وہں۔ کیامں ا ہنج یک نعی  اھبیئنہب کیرش امں

ہ

ہ: ( اراکن عیب34

ا ہعیب اراکن   ہےن اچیب ہےن اہک ںیمہ ہکیاہ ہ،ًالثمہو وبقل ںیہ ہباجیارگ وقل ےس وہ وت اس ےک 

اور ہ ہاک ےل نیلہ ہارگ وقل ےس ہن وہ ہکلب لعف ےس وہ وت زیچ ہعیب ہادیےن رخ ہدورسے ےن اہک ںیم

ہو وبقل ےک اقمئ اقمم ےہ۔ باجیا ہیاور  اس ےک اراکن ںیہہ نیدے د

ہ(615ص  11، ہصح 2 ،جتعی)اہبر رش
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ہ( اربتساء :ہ35

رقمر رکدہ دمت کت امجع ہن رکان اتہک رمح اک ہ ہیک ہتعیےس رش ہی( ولڈن)ئنہ ہاک اینپہ ہامکل

ہوہان واحض وہ اجےئ۔ ہفطن ےس اخیل

یة) ہ(807ص ہ 11، ہصح 2ج  ہاملوسوعةاالفق 

ہ( اانصتسع :36

ہونباان۔ ونباان ،آڈر رپ زیچہ وک رفامشئ دے رک زیچہ رگیاکر

ہ(807ص  11، ہصح 2 ،جتعی)اہبر رش

ہ:( الیص37

و ل ہنع ےہ۔ رقموض الیص نعیرپ اطمہبل ےہ ہ سج
مکف
ہ(ہ836، ص 2 ،جتعی)اہبر رش و 

ہ

ہ( ااقہل:ہ38

دورسے اک  ہااقہل ںیم ہوک ااقہل ےتہک ںیہ ہےنیوج دقع وہا اس ےک ااھٹ د ہوصخشں ےک امنیب ہدوہ

ہرک اتکس ےہ۔ہ صخش ااقہل ںیہن ہکیےہ اہنت ا یوبقل رکان رضورہ

ہ(734ص  11، ہصح 2 ،جتعی)اہبر رش

ہ

ہو وبقل: باجی( ا39

ہدورسے اک وبقل الہکات ےہ۔ہ باجیےس ےلہپ اک الکم ا ہ)دقع( رکےن واولں ںیم اکنح

ہ(ہ78ص  4) ردااتخملر ج 
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ہ:الی( ا40

ہرقتب ہن رکے اگ۔ہ اچر ےنیہم ایمسق اھکان ہک وعرت ےس رقتب ہن رکے اگ  ہیاک  وشرہ

ہ(182ص  8، ہصح 2 ،جتعی)اہبر رش

ہؤم دب:ہ ےئالی( ا41

ہہن وہ۔ ہدیق ہیک اچر ےنیہم سج ںیم الیا اسیا

ہ(ہ183ص  8، ہصح 2 ،جتعی)اہبر رش

ہؤمتق:ہ ےئالی( ا42

ہوہ۔ ہدیق ہیک اچر ےنیہم سج ںیم الیا اسیا

ہ(ہ183ص  8، ہصح 2 ،جتعی)اہبر رش

ہ( ااضبع:43

رقار ہ ہنیہد ہےک ےیل ہواےل ( یہ ہےنیہارگ لک عفن رب ااملل ) امل د ہاضمرتب ںیمہ ہاجترتہ

ہ۔ہوہ وت اس وک ااضبع ےتہک ںیہ ایاپ

ہ(ہ1ص  ہ14، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ

ہ( ااجرہ ابلط:44

ہ(اضیہ) ا ےک احلظ ےس الخف رشع وہ۔ الص یہ ااجرہ وج اینپ وہ

ہ

ہ: اریج(45
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ہالمزم زمدور ونرک۔ہ ےتہک ںیہ ہرپ اکم رکےن واےل وک اریج ارجت

ہ(482ص  16، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہرتشمک: ( اریج46

ہ۔ہےس زادئ ولوگں اک اکم رکات وہ،ًالثم دوھب کیوج ا اریج وہ

ہ( ااکتحر:47

اس ےیل ہزیچ ہیک ہاھکےن ) ہوک  رگاں  ہک  رکان(  )ااٹسک  ( وہےن رپ رفوتخ ہیگنہم ہنعیہروانک 

ہ(482ص ہ ہ16، ہصح 3 ہ،جتعی)اہبر رش رکان۔

ہارہعب : ( ادۂل48

ہوہ یک  قف  ملع  ہپ  نج  اوصل  ہاچر  ہداینب  ۔  ہنعیہےہ  روسل،اامجع ہ  ،تنس  اہلل  اتکب 

ہ۔ہساتم،ایق

ہ( ارش: ہ49

د ہالزم وہات ےہ اور یھبک ہامل وج امدون اسفنل )اقلت ےک العوہ ( ںیمہ ہوہ اور  وک ہ ہتیارش 

ہ۔ہوبےتل ںیہ وطبر رتمادف یھب

ہ(830ص  16، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ

ہ( ااسحتسن :ہ50

 ہوہ وت ایسہ ہیےس اوق ہسایق ہہیےک اخمفل وہات ےہ۔بج ہ ہساک انم ےہ۔ وج ایقہ ہدیلہ ہکیا
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اوق ہسہایق ہہیہک ومعًام ہ ہےتہک ںیہہ ہاجات ےہ ۔اس وک ااسحتسن اس ےیلہ ہرپ لمع یک وہات ہ ہیہےس 

ہےہ۔

ہ(ہ17،ابب االفل ،ص  ہتافی)ارعتل

ہ:ہاستدانه( 51

سنج ےس ) وج رب ااملل ےن ہ ہاس نمث یک ہاور امل اضمر تب ںیم ہیدیاداھر رخ ہزیچ ہوکیئ

ہےہ۔ہ ںیہنہ ےہ( ھچک ابیق اید

ہ(ہ7ص  ہ14، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ

ہ( ااحصب رفاضئ: ہ52

 ہاور اامجع اتم یکہ ہثیرقآن و دح ہںیمہ ہاثہنج اک ہصح ریم ہےس رماد وہ ولگ ںیہہ ہاس

ہ۔ےتہک ںیہہ ارفلوض یھب یہذوہ ےہ۔اںیہن یگ ایرک د رو ےس نیعم

ہ)ارشل
ت 
ہ
ف
 

 

ہ(ہ8،ص  رشح ارسلایج ب ہ

ہ

یه( 53 ہ:ہاض 

 ہ ( ذحب رکان رقابینےسہ ہتین ہرقتب )وثاب یکہ ہہب تینہ ہاجونر وک وصخمص دن ںیم ہوصخمص

ہاجات ےہ۔ ہوج ذحب یکہ ےتہک ںیہ اور رقابین اہیحض اس اجونر وک یھب ےہ اور یھبک

ہ(327ص ہ 15، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ( ااکتعف :54
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ہےک اسھت رہھٹان۔ ہ( تین)ااکتعف یک اہلل زعولج ےک ےیلہ ںیم دجسم

ہ(1020ص  5، ہصح 1 ،جتعی)اہبر رش

ہ: ہ( ارکاہ رشیع55

 ہاچاتہ اور یھبک اکم رکے سج وک وہ رکان ںیہن اسیلعف رکان ہک وہ صخش ا اسیےک اسھت انقح ا سکہ

وہج ےس رکمہ ہ ہاجات سج یک ہیک ہلعف ںیہن ہاسیا ہاجبن ےس وکیئ ہرکمہ )وبجمر رکےن واےل( یک

 صخش اظمل ےہ ارگ ںیمہ ہہیےک الخف رکے رگم رکمہ اجاتن ےہ ہک ہ ہرمیض ہوہا( اینپ ہ)وبجمر یک

ارکاہ ےہ اےس ولگ ربج رکان ہ ہیھب ہوت وج ھچک اتہک ےہ رک زگرے اگ اس وصرت ںیم ہیکےن ہن ہ

ہ۔ہےتہک ںیہ یھب

ہ(188ص ہ 15، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ

ہ( ارکاہ اتم:56

 ہشیہوضع ےک فلت وہےن اک ادنہ ہای) سج ےس اجن ہ ہدیرضب دش ہایوضع اکےنٹ ہ ہایڈاےنل ہ ہامر

ہک ہ ہسکہ ہاجےئ ًالثم وکیئ ہید ہدیکمھہ ہوہ( یک ،ورہن ےھجت امرےت امرےت  ہہیےس اتہک ےہ  اکم رک 

 ہ راکیب
ح
مل

ہ۔ہےتہک ںیہ یھب یرک دوں اگ ۔اس وک ارکاہ 

ہ(ہ189،ص  اضیہ)ا

ہ

ہ( ارکاہ انصق:ہ57

وہ ًالثم اپچن وجےت ہ ہدیکمھ ہ( ےس مک یکہدیرضب دش ہایوضع اکےنٹ ہ ہایہاس ) امر ڈاےنل ہ ہںیمہ ہسج
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اہھت اپؤں ابدنھ رک ڈال دوں ہ ہایدنب رک دوں اگ ہ ہاکمن ںیم ہایاپچن وکڑے امروں اگ ہ ہایامروں اگ ہ

 ہ اگ اس وک ارکاہ ریغہ
ح
مل

ہ۔ےتہک ںیہ یھب ی

ہ(ہاضیہ)ا

ہ:اوقاتامکروھه( 58

،رغوب آاتفب ےس سیب ہ۔ولطع آاتفب ےس ےل رک سیب ہںیہ ہیت ہہی  ہٹنم دعب کت 

ر  ہنعیٹنم ےلہپ اور فصن ااہنلر 
ح

 

ص

ہےس ےل رک زوال کت۔ ہیربک ۃ

ہ( ہ197)امنز ےک ااکحم ،ص 

ہ( اامتن:ہ59

اور اس امل ہ ہےتہک ںیہ ہاعہدیوک ا ہےنیافحتظ رپ رقمر رک د ہدورسے صخش وک اےنپ امل یکہ-١

ہسج وک اعم وطر رپ اامتن اہک اجات ےہ ۔ہ ےتہک ںیہ تعیوک ودہ

ہ(ہ31ص  ہ14، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ

اےس ےتہک ںیہ-٢ ہاامتن  ںیم  )اض ہسج  رہ  امضن ںیہنہفلت  رپ(  وہےن  ہعئ  ےہ ہ  وہات 

 ہاس اک انم ےہ وج افحتظ ےک ےیلہ ہتعیرگم ودہ ہوک اامتن ےتہک ںیہ ہزیچ ہیک ہہیاور رکا ہتیاعر

ہ(اضیہ،ا ) احیشہ ےہ  اجیت یہد

ہ

ہ( ارمد :60

وہ سج یکہ ایگ ہڈاڑیھ ہ)وخوصبرت ڑلاک(  اور ہن یہہ ہہن  ومعًام ہ ہاس رمع وک اچنہپ وہ سج ںیمہ ہوہ 
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ہےہ۔ ایتگ ڈاریھ

ہ(ہ252،ص  6،ج ہ املوسوعۃاالفقھیه)

ہرحن : مای( ا61

ےک رغوب آاتفب کت ہ ہںیاہجحل ےک ولطع حبص اصدق ےس ابروہہ ہیہذ ہںیاک وتق دوس ہرقابین

ہ۔رحن ےتہک ںیہ مایاور ان دونں وک ا دن دو رایت یت نعیےہ 

ہ(336ص ہ 15، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش

ہ:ہاعہدی( ا62

ہ۔ےتہک ںیہ اعہدیوک ا ےنیافحتظ رپ رقمر رک د صخش وک اےنپ امل یک دورسے

ہ(ہ31ص  ہ14، ہصح 3 ،جتعی)اہبر رش
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ہ

 )ب( 

ہ( دبتع :ہ1

ہن وہں ہ ہںیم ہیاظرہ ہتواالسلم ےک زامہن یحہ ہۃاالصل ہوہ اامعل وج ہک وضحر ہیلع ہایااقتعد ہ ہوہ

ہوہےئ۔ہ داجیا دعب ںیم

ہ(ہ221) اجء اقحل، ص، 

ہ( دبتع ذمومہع:2

ہےہ ۔ ہوہ وہ ئیسہ تنس وک اٹمےن وایل سکہ ہایدبتع االسم ےک الخف وہ  وج

ہ(ہ226) اجء اقحل، ص، 

ہ

ہ:بدعتامکروھه( 3

دبتع رکموہ  ہہیوت ہ ہؤمدکہ وھچیٹ ہتنس وھچٹ اجےئ ارگ تنس ریغ ہاکم سج ےس وکیئ ہاین ہوہ

 

 
 
 

ہےہ۔ ہیمیدبتع رکموہ رحت ہیوت  ےہ اور ارگ تنس ؤمدکہ وھچیٹ یبیت

ہ(ہ228) اجء اقحل، ص، 

ہ

ہ( دبتع رحام:ہ4

ہوہ۔ وابج وک اٹمےن وایل نعیوابج وھچٹ اجےئ  اکم سج ےس وکیئہ این وہ

ہ(ہ228) اجء اقحل، ص، 
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ب ہ:5
ح

 

ست
م

ہ( دبتع 

اور اس وک اعم املسمن اکر وثاب اجےتن وہں ہ ہںیم ہتعیہاکم وج رش ہاین ہوہ وہ   ہوکیئ ہایعنم ہن 

ہ۔ہہوریغ دلفحم الیم ےس رکے۔ےسیج ہریخ صخش اس وک تین

ہ(ہ226اجء اقحل، ص، ) 

ہ( دبتع اجزئ )ابمح(ہ6

فلتخم مسق ہ ہاجےئ ےسیجہ ہےس یک ہریخ ہتینہ ہسک ہعنم ہن وہ اور ریغبہ ہںیمہ ہتعیاکم وج رش ہوہ اینہ ہرہ

ہ۔ہہےک اھکےن اھکان وریغ

ہ(ہ221) اجء اقحل، ص، 

ہ

ہ( دبتع وابج:7

ہک رقآن ہ رحج واعق وہ ،ےسیج ںیم نیاکم وج رشًاع عنم ہن وہ اور اس ےک وھچڑےن ےس د این وہ

ہڑپانھ ۔ہ ہدمارس اور ملع وحن وریغ ینیےک ارعاب اور د

ہ(ہ228) اجء اقحل، ص، 

ہ

ہواف: ( عیب8

ہاس عیبہ  رپ  ابعئ رتشم ہوطر  ہک بج  وت رتشم ہیرکان  واسپ رکے  رک ہ ہعیبم ہیوک نمث  واسپ  وک 

ہدے۔

ہ(ہ920، ص 5، ہصح 1،ج  تعی) اہبر رش
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ہاہمش :ہ ( ینب9

 اور رضحت ابعس و احرث نب دبعابلطمل یکہ ہو رفعج و لیقع ہےس رماد رضحت یلع ہان

ہ۔ںیہ ںیاوالد

ہ(ہ931، ص 5، ہصح 1،ج  تعی) اہبر رش

ہ( ابب االسلم :10

یلہپ ہدجسم ابمرہک سج ےس  دروازہ  وہ  اک  ہارحلام  ہ  اور  ےہ  الضف  وہان  دالخ  ہہیابر  اجبن ہ 

ہومعًام دنب راتہ ےہ(ہ ہہیرشمق واعق ےہ۔) اب 

ہ(ہ931، ص 5، ہصح 1،ج  تعی) اہبر رش

ہ

ہ( ابب اہبعکل :ہ11

دنلب وہےن اک دروازہ  ہےس اکیف ہزنیم ہںیم ہارہوید ہرشمیق ہیک ہےک چیب ہاوسد اور رنک رعایق ہرنک

ہےہ ۔

ہ(ہ931، ص 5، ہصح 1،ج  تعی) اہبر رش

ہ

ہزم زم : ( ریب12

مہ ) زاداھ اہلل رشام و امیظعت ہکم

 

عظ
م

االسلم ہ ہیلع الیعمس ان( اک وہ دقمس ونکاں وج رضحت یس

رڑگ ےس ہ ہآپ ےک ےھنن ےھنن ابمرک دقومں یک ہ( ںیمہفیہ)نپچب رش ہےک اعمل وفطتیل

اور دبن رپ ڈاانل وثاب ہ ہ،انیپ ہانھکید ہ( اس اک اپینہ694ص ہ ہ1ج ہ ہمیعنہ ہوہا اھت۔)ریسفت ہیاجر
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امیب ہںویراور  ہ  ہہیافش ےہ۔ ہےیلےک  اربامیہ  اقمم  ونکاں  ںیم ہابمرک  واعق ہ ہےس ونجب 

ہ(ہوہ یتکس ںیہن ہرتہایز یک ںیہےہ۔) اب ونک

ہ(ہ61،ص  ارحلنیم ) ریفہ

ہ( ابب اافصل:ہ13

"وکہ افص" ہ ہکیدروازہ ےہ۔سج ےک زند ہکیےس ا ہدروازوں ںیم ہارحلام ےک ونجب ہدجسم

ہ(ہاضیہ)ا ےہ۔

ہ( نطب رعہب :ہ14

ہ( اضیہ)ا ۔ اک ووقف درتس ںیہن لگنج اہجں احیج کیا بیہےک رق رعافت

ہ

ہ( دبہن :15

ہ۔ںیہ ںیم رشاطئ ےک وہں وج رقابین امتم اجونر ان یہہ ہیاگےئ ۔ ہایاوٹن  نعی

ہ(ہ288،ص  ارحلنیم ) ریفہ

ہ

ہ( ابب ازحلورہ:ہ16

ہدروازے اک انم ےہ۔ کیا ارحلام ںیم دجسم

ہ( ربزخ :ہ17

ہ۔اور اعمل ےہ سج وک ربزخ ےتہک ںیہ ہکیا نہاور آرخت ےک درایم داین

ہ(ہ98، ص ہ1، ہصح 1،ج  تعی) اہبر رش
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ہ( اغلبر : ہ18

نج ہ ہںیہ ہوہیت ہیسیا ہھچک رایت ہاسل ںیم ہانم ےہ اس ےک ضعب العوقں ںیم ہکلم اک ہکیا

یہہ ہںیم آات  وتق  اک  دونں ںیم ہںیہن ہاشعء  ہاور ضعب  ہاور وٹنمں ےک ےیلہ ہوںڈنکیس  آات ہ 

ہےہ۔

ہ19
 
ب

ہ( 
ب 

ھہ

گ

ہ:

ا ہزنیم یکہ ہایہصح ہ ہکیاک   ہ( زگ رمعب وہیتہ3025) ہزہار سیچپ ہومعًام یت ہشئامیپ ہرکٹا سج 

ہرمےل۔ہ 80( اچر انکل 1560ص  2ےہ۔) اردو تغل ،ج ہ

ہ(ہ271ااغللت ، ص  وز) ریف

ہ(ابعئ:ہ20

ہ۔واےل وک ابعئ ےتہک ںیہ ےنچیب زیچہ یھب وکیئ

ہ( دبل علخ:21

ہ۔ہاجےئ اےس دبل علخ ےتہک ںیہ اید امل علخ ےک دبےل ںیم وج

ہ( دبل اتکتب :ہ22

رطف ےس رقمر دشہ امل ادا رکات ےہ اےس ہ امکل یک ےک ےیل یہآزادہ )الغم ( اینپ اکمبت

ہ۔ہاتکتب ےتہک ںیہ

ہ

ہ( رکب :ہ23
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وہ ارگہچ زان ےس  ہیئگ ہہن یک ہ۔رکب وہ وعرت ےہ سج ےس اکنح ےک اسھت ویط ہیونکارہ ہابرکہ

ہ۔ہالہکےئ یگ یہہ یونکارہ وہ بت یھبہ اور وہج ےس اکبرت زالئ وہیئگ سکہ ای

ہ(ہ50ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ( وبرہا :24

ہوتعمہ ۔ ےیھکید

ہااملل :ہ ( تیب25

ہاجات ےہ۔ ہرخچ یک ہالفح و وبہبد ںیم ہوکحتم اک زخاہن وج املسمونں یک االسیم

ہ(ہ242ص  8ج  املوسوعهاالفقھیه)

ہ: ( عیب26

وصخمص ہ ہکیہہک دو وصخشں اک ابمہ امل وک امل ےس ا ہںیہ ہہی ہےک ینعم ہعیبہ ہرشع ںیمہ ہاالطصح

ہوصرت ےک اسھت ابتدہل رکان۔

ہ(ہ615ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہابلط :ہ ( عیب27

ہن وہ ہ ہو رفوتخ ےک اقلب یہ ہدیرخ ہوہ زیچ ہایہاجےئ ہ ہایرنک ہن اپ ہاک وکیئہ ہعیب ہوصرت ںیم ہسج

ہ(ہ696ص  11ح  2ج  تعی)اہبر رش ابلط ےہ۔ وہ عیب

ہ

ہ:ہاعتیط ( عیب28
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ہیسیا ہعیب  ںیم  ہسج  ہباجیا  ریغب  ےک  وبقل  ہو  ہزیچ  ےتیل  ہےک  ہںیہ  تمیق  ہاور  د   ہتیہدے 

ہ۔ےتہک ںیہ اعتیطہ وک عیب عیب یسی۔اںیہ

ہ(ہ615ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ بیعاتلجئه( 29

تلجئه اور ولوگں ہ ہہی ہبیعا  ہزیچ ہدورسے ولوگں ےک اسےنم اظبرہ سکہ ہنعیےہ ہک دو صخش 

ہ۔اک ںیہن ےندیرخ ےک ےنچیب ہرگم ان اک ارادہ اس زیچ اچےتہ ںیہ اندیرخ انچیب

ہ(ہ832ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہملس :ہ ( عیب30

ادا رکان رضورہنمث )تمیق ہسج ںیم ہعیب ہوہ ( وک دعب ہ)رفوتخ دشہ زیچ ہوہ۔اور عیبم ہی( وفرًا 

ہواےل رہ الزم وہ۔ہ ےک وحاہل رکان ےنچیب ارہدیرخ ںیم

ہ(ہ795ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہرحف : ( عیب31

 وہ ےسیجہ ہنمث ےس رماد اعم ےہ اچےہ نمث یقلخ ہنمث وک نمث ےک وعض انچیب ہنعیرحف ہ ہعیب

ہ۔ہونٹ وریغ ہہسیپ ےسیج یقلخ ریغہ ای یوسان اچدن

ہ(830,794ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ(ہ552ص  7)ادلرااتخملر ج ہ
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ہ ( عیب32
ع
 ہ
ہی

 

ہ:ہ ب

صخش ےن دورسے ےس ًالثم دس روےپ رقض امےگن اس ہ ہکیےہ ہک ا ہہیوصرت ہ ہیک ہاس

 ہاہمترے اہھت ابرہ روےپ ںیم ہزیچ ہہیرک اتکس وہں ہک ہ ہہیدواگن اہتبل ہ ہرقض ںیہن ہےن اہک ںیم

مت اچوہ رخ ہانچیب ارگ  ابزار ںیم ہدیوہں  چیب ہول اےس  وک  روےپ لم ہ ہںیہمت ہنید ہدس روےپ  دس 

ہ۔ہاجںیئ

ہ(ہ779ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہافدس  ( عیب33

 ہرخابہ ( ںیمعیبم نعی) لحم عیب ای(  ںیم ےنیہد ےک ےنیل زیچ ایو وبقل  باجیا نعی) رنک عیب ارگ

اس ےک العوہ وکیئ عیب ہاور رخاب ہہن وہ ہکلب  وہ  وت   چیبہ ہوج زیچ ہنعی) ہافدس ےہ۔ًالثم عیبم ہوہ 

ہ۔ہہواےل ےک وحاےل رکےن رپ دقرت ہن وہ وریغ ےندیاس( وک رخ

ہ(ہ696ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ ہضیاقم ( عیب34

وقند ےک اسھت وہ  ہابتدہل ریغ ہنعیوہ ہ ہدوونں رطف نیع ہےہ سج ںیم ہےس رماد وہ عیب ہاس

ہ۔ًالثم الغم وک وھگڑے ےک دبےل انچیب

ہ(718,794ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہرکموہ : ( عیب35
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وہ ہ ہایاور وہج ےس ونممع رقار د ہہن وہ ہکلب رشع ےن سکہ ہرخاب ہ( ںیم)عیبم ہلحم عیب ہای ہعیب ہرنک

( وابج ےہ اںیہن ہًالثم نج ولوگں رپ ہعمج )یکہ اذان ہعمج ےک رشوع ےس متخ امنز ہ ہامنز 

ہےہ۔ہ یمیرکان رکموہ رحت کت عیب

ہ(ہ722ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہزماہنب : ( عیب36

ایس ہےہ ہک درتخ ہہیزماہنب ہ ہعیب وک  ااترے ہ ہرپ ےگل وہےئ ولھپں  مسق ےک درتخ ےس 

وجھکروں ہ ہوہیئ ہیےلہپ ےس ااتر ہںیوجھکر ہوہیئ ہًالثم وجھکر رپ یگل ہوہےئ ولھپں ےک وعض انچیب

ہ۔ہ ےک دبےل انچیب

ہ(ہ693ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہالمہسم : ( عیب37

دہ ہیوج ضحم رتشم ہعیب ہیسیا اور اایتخ ہیہےک اسامن وھچےن ےس انذف رک  ہن ہ ہابیق ہیھبہ ہراجےئ 

ہرےہ۔

ہ(ہ142ص  ہ9ج  املوسوعهاالفقھیه)

ہ

ہ: ہن( اعیب38

وہ ہیقب ہتمیق ہارہدیےہ ہک رخ ہہی ہہناعیب اور ودعہ رکے ہک  ادا رکے  ادا ہن رک  ہاک ھچک ہصح  رمق 

ہ(ہطبض وہ اجےئ یگہ نعی)۔وہ اجےئ یگ واےل یک رمق ےنچیب ہہی ہن اچےہ وت اس یکہ اندیرخ ایےکس 
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ہ( ہ392ص ہ 3داؤد ج ہ )اموخذ نم ننس أب

ضعه( 39 ہ: یا

ہدلج ٹک اجےئ۔ رس یک زمخ سج ںیم وہ

ہ: بدعتاسیئه( ہ40

ہ ہوج وہ  االسم ےک الخف  وایل ہسکہ ہایدبتع  وک اٹمےن  وہ دبتع ئیس ہتنس  اےس ہ ہوہ  ےہ 

ہ۔ہےتہک ںیہ ذمومہم یھب

ہ(ہ226)اجء اقحل ص 

ہ( اضبتع :41

ہوہ۔ہ واےل ( ےک ےیل ےنیہلک عفن رب ااملل )امل دہ ہ ںیماجترت اضمرتب سج وہ
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ہ

 )پ( 

ہ( اپراس :1

ہ ہاپراس اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہاالطصح رشع ںیم ہ، کین ہیقتم

ن

رحام ہن ہ ہسج ےک اسھت وط

ہوہ۔ یئگ تمہت اگلیئ ہاےس اس یک وہ اور ہن یہ وہیئ

ہ(ہ221ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ

 )ت(  

ہ: ( دیلقت1

الزم رشیع ہسکہ اورپ  اےنپ  وک  و لعف  اکم ہ ہہیاجانن ہ ہےک وقل  اک  اس  اور  اک الکم  اس  ہک  رک  ھجمس 

اامم امظع  ہںیم ہہک مہ اسملئ رشہیع ققحم ےہ ےسیج ہہک رشیع ہںتجح ےہ۔ویک ہامہرے ےیل

 ںیمہ ہاور داللئ رشہیع ہےتھجمس ںیہ ہدیل ہہنع اک وقل و لعف اےنپ ےیل ہاہلل اعتیل ہریض ہاوبہفینح

ہ(22)اجء اقحل ،ص  ۔ےترک رظن ںیہن

ہ:بی( ثتہ2

ہےہ۔ بیثتہ ہنیدوابرہ االطع د ہوک اذان ےک دعب امنز ےک ےیل املسمونں

ہ(ہ361،ص ہ 5ج  ہیروض ی)اتفو



ہاالطصاحت قفہ 

51 

ہاراکن:ہ لی( دعت3

ہدقر رہھٹان۔ہ ابر احبسن اہلل ےنہک یک کیمک از مک ا ہو وجسد و وقہم و ہسلج ںیم روکع

ہ(518، ص 3،ہصح  ہ1ج  تعی) اہبر رش

ہ:ہ( رتمیخ4

ًہ یےک آرخ یہانمد  

 

 

  
 

ہالہکات ےہ ۔ہ رتمیخہ نیرگا د ہرحف وک ت

ہ(ہ74اوحنل ص ہ )لیہست

ہ

ہ:قیرشت ہات( یبکتہ5

آواز ہ ہیکہ ہںیوھرجف ےس ریتہ ہارحلام یک ہذواۃجحل ہںیون ہنعی ہرعہض رصع کت رہ رفض امنز ےک دعب 

ه آال اہلل واہلل اربک اہلل اربک وہلل ادمحل ڑپانھ۔ کیےک اسھت ا ہابر،اہلل اربک،اہلل اربک ،الال

ہ(ہ447)امنز ےک ااکحم ص ، 

ہ

ہ6

صف

 

ت

ہ( 
 
ی

ہ:قہ

ہ اےٹل اہھت یک ںاایلگن اہھت یک ےھیس

صف

 

ت

ہتشپ رپ امرےن 
 
ی

ہ۔ےتہک ںیہ ہقہ

ہ(ہ486ص  2) در اتخمر عم رد ااتخملر ج 

ہ

ہ: ادجسمل( ۃیحت7

ہاچر رتعک امنز ڑپانھ۔ ایےس ےلہپ دو  دالخ وہ رک ےنھٹیب صخش اک دجسم ںیم سکہ

ہ(ہ674ص  ہ4ہصح  1ج  تعی) اہبر رش
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ہاولوضء:ہ ( ۃیحت8

ا ء کشخ وہےن ےس ےلہپ دو رتعک امنز ڑپانھ۔ ووض

 

ض
ع
ہےک دعب ا

ہ(ہ675ص  ہ4ہصح  1ج  تعی) اہبر رش

ہ:ہ ( ہیبلت9

ہ۔۔۔۔ ڑپانھ۔ لبیکااللہمالبیک نعی

ہ(ہ674ص  ہ4ہصح  1ج  تعی) اہبر رش

ہ

ہ:ہ( میعنت10

ه رکمہم ںیمہ ہدحودہ  ہےک دوران رمعے ےک ےیلہ ہمہایق ہرحم ےس اخرج وہ ہگج اہجں ےس مک

ونمرہ ےہ ہ ہہنیاجبن دم ہولک ٹیمہ ہ7 ہابیہاقمم دجسم ارحلام ےس رقت ہہیاور ہ ہارحام ابدنےتھ ںیہ

ہ۔ےہ اس ہگج وک وعام" وھچاٹ رمعہ" ےتہک ںیہ وہیئ اب دجسم اعہشئ ینب

ہ(ہ674ص  ہ4ہصح  1ج  تعی) اہبر رش

ہ

ہ:ہ ہی( وبت11

وہ اور اس ہ ہایےک وحاےل رک د ہصخش ےس رک ےک ایس ہسج اک اکنح امکل ےن سکہ ہیولڈن ہیسیا

ہوہ۔ہ ےس دختم ہن اتیل

ہ(ہ327ص ہ 4)ردااتخملر ج 

ہ

ہ( احتفل :ہ12
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ہدوونں اک مسق اھکان ۔ہ ہہیلع و دمیع دمیع اعمےلم ںیم سکہ

ہ(ہ1038ص  13ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ فی( رحت13

 ہاور ارگ ینعمہ ہظفلہ ہفیوہ وت رحت ہیک ہیلیبتہ ہرکان ۔ارگ اافلظ ںیم ہیلیبتہ ہںیم ہاعمین ہایاافلظ ہ ہالص

ہ۔ےتہک ںیہ ہیونعم فیوہ وت رحت یک یلیبت ںیم

ہ(ہ110ص  5ج  میعن )ریسفت

ہ: ( میکحت14

 ہہک وہ ہلصیف ہںیہرقمر رک ہوک اس ےیل ہسک ہاےنپ اعمہلم ںیم ہنیقیرفہ ہنعیہمکح انبان ہ ہےک ینعم ہمیکحت

ہ۔ےتہک ںیہہ وک چنپ اور اثثل یھب رکے اور زناع وک دور رک دے ایس

ہ(ہ913ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( اخترج:15

ع ) ہکیا

 

مقط
ل

( ےس ہاثہلک ہصح ےک دبےل( اانپ ھچک ہصح ےل رک رتہک )ریم ہنعیہوارث اب

ہ۔ہےل اگ اس وک اخترج ےتہک ںیہ ہلکن اجات ےہ ہک اب وہ ھچک ںیہن

ہ(ہ1150ص  13ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رتہک :16

ہوھچڑ رک رماجےئ۔ہ وج رمےن واال دورسے ےک قح ےس اخیل ادہامل و اجدیئ وہ
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ہ(ہ206ص  ہ11ج  املوسوعۃاالفقھیۃ)

ہ: ( زتہیک17

ہ ہاقیض وگاوہں ےک قلعتم  اور ربتعم ںیہ ہقیقحت ہہیاک  اعدل  وہ  ہک  الہکات ہ ہ؟ زتہیک ہںیہن ہای ہرکان 

ہےہ۔

ہ(ہ239)ارملعج ااسقب ص 

ہ: ری( زعت18

ہ۔ےتہک ںیہ ریےہ۔اس وک زعت اجیت یہوج زسا دہ بیہانگہ رپ رغبض اتر سکہ

ہ(ہ403ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ ( قیلعت19

ہاجےئ ۔ہ ےک وہےن رپ وموقف یک زیچ یاک وہان دورس ہزیچ ہک سک ںیہ ہیہ ےک ینعم قیلعت

ہ(ہ149ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ ( وتہیل20

ہ۔ہ عفن ھچک ہن نیل نید چیب یک تمیق ہیہ اینت یڑپ ںیم تمیق ینتج زیچ

ہ(ہ739ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ: لیہ( اتو21

اامتحیل ہینعم ہیوک اےنپ اظرہ ہظفل و  ہہیہکبج ہ ہانرطف ریھپ ہیک ہینعم ہےس اس ےک  اامتحل رقآن 
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ہتنس ےک وماقف وہ ۔ہ

ہ(88،ابب ااتلء ص  ہتافی)ارعتل

ہ:ہی( رحت22

امگن  ہومعق رپ قیقحہ ہسکہ ہبج اور سج اجبن  وت وسےچ  وہ اجےئ  دوشار  رکان  ولعمم 

ہےہ۔ یاغبل وہ لمع رکے اس وسےنچ اک انم رحت

ہ(ہ661ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:فیہرعت یدورس ( اخترج : یک23

 ہےک امل ںیمہ ہرتہک ےس ےلہپ یمہ ہیسقتہ ہےس وکیئہ ہرقض وخاوہں ںیمہ ہایہ ہوکیئ ہںیم ہواروثں

اچےہ اور اس ےک وعض اےنپ قح ےس دربتسدار وہ اجےئ وخاہ  ہوک نیل ہزیچ ہنیعم ہےس سکہ

وت اس اک ہ ہرقض وخاہ قفتم وہ اجںیئ ہایمک اور اس رپ امتم ورہث ہ ہایےس زادئ وہ ہ ہوہ قح اس زیچہ

ہاصتحل ےہ ۔ ہایاخترج  االطصح ںیمہ انم قف یک

ہ(ہ1151ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ ضی( رعت24

ہرصاتح ےک ہن ھجمس ےکس۔ہ ہرماد ےننس واال ریغب ہالکم سج یک اسیا

ہ(ہ45) اوتلاب ، ابب ااتلء ص 

ہ

ہ:ریزعت( 25
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ہوہ زسا وج سک انگہ رفبض اتدبی دی اجیت ےہ۔ہ

ہ(ہ403ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

یه( 26 ہ: تور

 ہےہ ًالثم سک ہاجےئ وج حیحص ہرماد ایل ہوک وھچڑ رک دورسا ینعم ہینعم ہیلعف سج ےک اظرہ ہایظفل ہ ہاسیا

ہک اس  ہںیہ ہہی ہینعم ہیاس ےک اظرہہ ہےن اھکان اھک ایلہ ہوہ اتہک ےہ ںیم ہایالب ہوک اھکےن ےک ےیل

ہےہ ۔ رماد اتیل ہیہےہ رگم وہ  وتق اک اھکان اھک ایل

ہ(ہ518ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ

ہ

 )ث( 

ہنمث:ہ( 1

ہ۔اےس نمث ےتہک ںیہ ںیہوج ےط رک آسپ ںیم یابعئ اور رتشم تمیقہ یک ےش

ہ(ہ184، ص 10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ:ہ ( نمث یقلخ2

ہوہ ایس  وج  ہ ہنعی)ہ ہےیل ہنمث 

 

می

ث

ث

ہی ہ

 

ہا( دیپےک ےیل ہیہی ہت ہیک  ہیگ  اس ںیم   ااسنین ہوہ اچےہ 

وہ ہ ز ہیاچدن ہہن وہ ۔ےسیج ہایتعنص دالخ  اور  ان ےک ےکس  اور  بس نمث ہ ہہی ہراتویوسان 

ہ(ہ821ص  11ح  2ج  تعی)اہبر رش ۔دالخ ںیہ ںیم یقلخ
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ہ(:ہ)رعیف ہیقلخ ( نمث ریغ3

زیچ ہیقلخہ ہریغ ہنمث ہ ہںیہ ہںیوہ 

 

می

ث

ث

ہی ہہک 

 

 ہنمث ںیہنہ ہالص ںیم ہنعی)ہ ہولخمق ںیہن ہےک ےیل ہت

اکم ےتیل اک  اس ےس نمث  ولگ  رگم  یک ہںیہ ہےھت(  ںیہ ہ۔نمث  اامعتسل رکےت   ےسیجہ ہہگج 

ہ۔ہ ےتہک ںیہ یھبہ اس وک نمث االطصیح ہونٹ،روےپ وریغ

ہ(ہ50ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ: ( بیث4

ہ۔ےتہک ںیہ ہن وہ اےس بیث یوعرت ونکارہ وج

ہ(ہ821ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش
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ہ

 )ج( 

یه( 1 ہ:جز

ہوہ االسیم ہرشیع  وج  یک ہوصحمل  ان  الہ اتکب ےس  امل ےک ظفحت ےک ہ ہوکحتم  و  اجن 

ہووصل رکے۔ہ وعض ںیم

ہ(254،ص  10،ج  میعن )ریسفت

ہ( ہسلج :2

ہ۔ہ انھٹیب اھیسہ نہدجسوں ےک درایم دوونں

ہ(ہ518ص  3ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ ( امجتع ونالف ابدتلایع3

ہدتایع وغل  ہیاک  ا ہینعم  دتایع ہکیےہ  اور  رکان  عمج  البان  وک  ہدورسے  ہےک  اک ہ  اسھت امجتع 

ہ۔ںیادتقا رک اامم یک کیاہ بلطم ےہ ہک مک از مک اچر آدیم

ہ(ہ437،  430ص  ہ7،ج  ہیروض ی) اتفو

ہ

ہ:ہبی( رج4

ہزگ رعض ےہ۔ 35زگ وطل اور  35زگ ےس ہ یزیدقمار ارگن یک بیرج

ہ(ہ239ص  10،ج  ہیروض ی) اتفو
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ہ( ہفجح:5

ہےہ ۔ہ تاقیمہ رطف ےس آےن واولں ےک ےیل اشم یک کلم

ہ(ہ239ص  10،ج  ہیروض یاتفو) 

ہ( رعجاہن:6

دور اطفئ ہ ہولک ٹیم ہ26 ہابیےس رقت ہرحم ےس اخرج ہکم رکمہم زاداھ اہلل رشام و ًامیظعت ہدحودہ

واعق ےہ۔ ایق ہےس یھبہ ہںاہیےک راےتس رپ  رش ہمہدوران  ابدناھ ہ ہفیہہکم  ارحام  اک  رمعے 

ہ۔اجات ےہ۔اس اقمم وک وعام "ڑبا رمعہ" ےتہک ںیہ

ہ(ہ239ص  10،ج  ہیروض ی) اتفو

ہ

ہ( رمجات:7

 ہۃہرمج  ہای  ہیاالرخ ہۃ۔ےلہپ اک انم رمحںیہ ہاجیت ہیامر ہںایاقمامت اہجں رکنک ہواعق یت ہںیم ہنم

( ہن) الھجنم اطیش ہاولیطس ہۃ۔دورسے وک رمجہ ہوبےتل ںیہ ہیھب ہنےہ۔اےس ڑبا اطیش ہالعقبه

ہ۔ہ( ےتہک ںیہن)وھچاٹ اطیش االویل ۃوک رمج ہےاور رسیت

ہ(ہ239 ص 10،ج  ہیروض ی) اتفو

ہ

ہ( لبج رتمح:ہ8

ہووقف رکان الضف ےہ ۔ہ بیہاک وہ دقمس اہپڑ سج ےک رق فیرش رعافت

ہ(ہ239ص  10،ج  ہیروض ی) اتفو
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ہ: یراایتخ ( رجم ریغہ9

یک ہ،وھپڑےہتخس رگیم ہ،ہی،تخس رسد ہیرامیب ہارگ اب وجؤں  وہج ہ ہیک ہفیلکت ہدیدش ہاور زمخ 

ہ۔ہےتہک ںیہ یراایتخ ہرجم وہا وت اےس رجم ریغ ےس وکیئ

ہ(ہ1162ص  6ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:.تی( انج10

 ہاحتل ںیم ہارحام یک ہوہج ےس عنم وہ ۔ےسیج ہارحام یکہ ہایےس رماد وہ لعف ےہ وج رحم ہ ہاس

ہاجونر وک لتق رکان۔ اکشر رکان، رحم سک

ہ(ہ650ص  3) در اتخمر ،ج ہ

ہ

ہ( رجح رجمد :ہ11

 ہایہرکان وصقمد وہ۔قح اہلل ہ ہنےک اقلب ہن وہان ( ایب ہوگایہ ہنعیےس ضحم وگاہ اک قسف ) ہسج

ہقح ادبعل اک اثتب رکان وصقمد ہن وہ۔

ہ(ہ952ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( ونجن :12

ےک اوقال و ااعفل ومعمل ےک اطمقب ہن ہ وہج ےس آدیم للخ اک وہان سج یک سیا ںیم لقع

وہج ےس ہ ہیکہ ہہرمض وریغ ہسکہ ہدعب ںیمہ ہایوطر رپ وہ ہ ہیو رطف ہایشئللخ دیپ ہہی۔اچےہ ہرںیہ

ہ(ہ437ص  ہ4، ردااتخملر ج  58ص  تافی)ارفتل وہ اجےئ۔ ادیپ
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ق :ہ13
 
مطی

ہ( ونجن 

ق  ونجن
 
مطی

ہامہ کت رےہ ۔ کیےہ ہک لسلسم اہ ہی

ہ(ہ1012ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( اجرح :ہ14

ہرکےن واال  زیمخ

ق :15

ص

ہ( اجر الم

ہوہ۔ سج ےک اکمن اک الھچپ ہصح دورسے ےک اکمن ںیم ڑپویس وہ

ہ(ہ235ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ: ( اجین16

ا ء وک اصقنن اچنہپےن واال ۔ہ ایاجن  نعیرکےن واال  انجتب

 

ض
ع
ہا

ہ:ہ جائفه( 17

وہات ےہ۔اور ارگ ےلگ اک زمخ ہ ںیم اور نیسہ ،یپہ زمخ ھٹیپ ہیزمخ وج وجف کت ےچنہپ اور  وہ

ہ(842ص  18ح  ہ3ج  تعی)اہبر رش اجہفئ ےہ۔  اجےئ وت وہ یھبکت چنہپہ انیل ذغایئ

ہ

ہ: ( دج حیحصہ18

ہاس ںیہ  وک ےتہک  یکدادا  ہ۔سج  ہیک ہیم  ںیم  چیب ہرطف تبسن  واہطس  اک  ہن ہ ہںیم ہؤمثن 

ہ(1115ص ہ 20ح  3ج  تعی)اہبر رش ابپ اک ابپ اور دادا اک ابپ۔ آےئ۔ےسیج
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ہ( دج افدس :19

امں اک  ؤمثن اک واہطس آےئ ےسیج رطف تبسن ںیم یک یم ہ۔سج یکدادا وک ےتہک ںیہ اس

ہابپ۔

ہ(ہ1115ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ جدہاضیحه( 20

دج افدس اک واہطس ہن آےئ ہ ہںیم ہنہاجےئ وت درایم ہرطف یکہ ہیکہ ہتبسن یم ہسج یکہ ہیدادہ ہوہ

ہامں۔ امں اور امں یکہ ابپ یک ےسیج

ہ(ہ1115ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہافدسہ : ۂہ( دج21

یک ہانین ہای ہیہدادہ ہوہ آاجےئ ےسیج ہرطف تبسن ںیم ہیک ہیم ہسج  یک ہدج افدس  اور  ہانان  امں 

ہامں۔ہ ےک ابپ یک ہیہدادہ

ہ(ہ1115ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )چ( 

ہ( اچر رہپ:1

ہاس ا  رماد  ہ ہکیےس  ہایدن  ہکیا  یک  ہرات  رغوب ہ  آاتفب ےس  ولطع  ۔ًالثم  دقمار ےہ 

رات ےس ہ ہآدیھ ہایرات ہ ہدورہپ ےس آدیھہ ہایہآاتفب اور رغوب آاتفب ےس ولطع آاتفب ہ

ہدورہپ کت ۔

ہ(ہ757ص ہ 10،ج  ہیروض ی) اتفو

ہ

ہ

ہ

 )ح( 

ہ:( رحام عطقہ1

ہرفض اک اقملب ےہ۔ ہیےس زلوًام اثتب وہ  عطق اممتعن دیلہ یک سج

ہ(ہ283، ص  2ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:( ضیح2

 ہاہہچب دیپ ہای ہیروطر رپ اتلکن ےہ اور امیب ہیہوعرت ےک آےگ ےک اقمم ےس وج وخن اعد ہابہغل

ہ۔ہےتہک ںیہ وہےن ےک ببس ےس ہن وہ وت اےس ضیح

ہ(ہ371، ص  2ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش
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ہ( دحث ارغص:3

ہ۔ےس رصف ووض الزم وہات ےہ ان وک دحث ارغص ےتہک ںیہ وںہزیچ نج

ہ(282، ص  2ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( دحث اربک:ہ4

ہ۔ہےس لسغ رفض وہات ےہ ان وک دحث اربک ےتہک ںیہ وںہزیچ نج

ہ(282، ص  2ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( احتج اہیلص5

وہ احتج اہیلص ہیک ہسج زیچ ہآدیمہ ہرسب رکےن ںیمہ ہزدنیگ  رےنہ اک ہےہ۔ًالثم ہرضورت وہ 

ہ ہاک اسامن وریغ یاکمن ،اخہن دارہ

ہ(880، ص  2ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ:( میطح6

اہلل رشاف ًامیظعتہ ہہبعک زاداھ  مہ 

 

عظ
م

)ہ ہارہوید ہامشیلہ ہیکہ ہ دارئے ہ ہنعیےک اپس فصن  آدےھ( 

(Half circleیک ہ(  ںیم  ہنعی) ہلیصف ہلکش  " میطحیابؤڈنر  ادنر ہصح  ےک  ہبعک ہ(   "

ںیم ہیہ ہفیرش اس  ہاک ہصح ےہ۔اور  وہان نیع  ہدالخ  رش ہۃبعک  وہان ہ ہںیم ہفیاہلل  دالخ 

ہ(ہاضیہ)ا ےہ۔

ہ

ہ( قلح :ہ7
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ہ(اضیہ)ا وپرا رس ڈنمواان۔ ںیم رحم یہ ہےس ابرہ وہےن ےک ےیل ارحامہ

ہ( رحم :ہ8

 ہیہاور ہ ہدحود ںیہ ہکت اس یک ہںےک اچروں رطف ولیم ہرکمہم زاداھ اہلل رشاف و ًامیظعت ہہکم

یک ہزنیم و دقتس  یک ہوہج ےس "رحم" الہکیت ہرحتم  اس  دحود رپ اشنن ہ ہےہ رہ اجبن 

 ہاحیجہ ہریغ ہوخدرو درتخ اور رت اھگس اکانٹ احیج ہ۔رحم ےک لگنج اک اکشر رکان زین ہےگل ںیہ

الہ رحم ےتہک ہ ہای" ہراتہ وہ اےس "رحیم ہرحم ںیم ہدحودہرحام ےہ۔وج صخش ہ ہبس ےک ےیلہ

ہ(ہاضیہ)ا ۔ںیہ

ہ( لح:9

ابرہ ےس اقیم ہدحودہ یکہ ہتہرحم ےک  زیچ ہوک "لح" ےتہک ںیہ ہزنیم ہکت  وہ   ہںیہ۔اس ہگج 

" لح اک رےنہ واال "یلح ہ۔زنیمرحام ںیہ ہوہج ےس دحود رحم ںیمہ ہوج رحم یکہ ہالحل ںیہ

ہ(اضیہ)ا الہکات ےہ۔

ہ( جح دبل :ہ10

ہۃباین یک  دورسے  رک(  نب  ہ)انبئ  اسطق ہ  وک  رفض  ےس  رپ  رکان  ادا  رفض  جح  ےس  رطف 

ہ(ہ259، ص  10،ج  ہیوضر ی)اتفو رکے۔

ہ( جح رقان :ہ11

یک ہجحہ ارحام  )دوونں( ےک  رمعہ  ہو  ںیہ ہتین  رقان ےتہک  اےس  رکےن ہ ہرکے  جح  اس  اور 
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ہ(ہ814، ص  10،ج  ہیروض ہی)اتفو ۔ واےل وک اقرن ےتہک ںیہ

ہ( جح عتمت :ہ12

مہ ںیمہ ہہکم

 

عظ
م

ےس جح ہ ہرمعہ رک ےک وںیہ ہاہجحل ( ںیم ہیہوشال ےس دس ذہ ہمکیچنہپ رک ارہش اجحل )ہ ہ

ہ۔ہاور اس جح رکےن واےل وک عتمتم ےتہک ںیہ اک ارحام ابدنےھ۔اےس عتمت ےتہک ںیہ

ہ(ہ814، ص  10،ج  ہیروض ی)اتفو

ہ( جح ارفاد:ہ13

اور اس جح رکےن واےل وک رفمد ہ ہاجات ےہ ۔اےس جح ارفاد ےتہک ںیہہ ہرصف جح یکہ ہںیم ہسج

ہ۔ہ ےتہک ںیہ

ہ(ہ813، ص  10،ج  ہیروض ی)اتفو

ہ

ہ( احبج :ہ14

وارث اپےن واےل( اک ہصح  ہوارث )یم ہوہج ےس سکہ ہیک ہوموجدیگ ہصخش ےہ سج یک ہوہ

ہمتخ وہ اجےئ ۔ہ مک وہ اجےئ اپ ابلکل یہہ

ہ(ہ26ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( دح :15

 ہمکہ ہاجبن ےس رقمر ےہ ہک اس ںیمہ ہیکہ ہتعیدقمار رش ہزسا ےہ سج یک ہمسق یک ہکیا ہدح

ہ(ہ369ص  9ح  2ج  تعی)اہبر رش ۔ وہ یتکسہ ںیہن یشیب
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ہ( دح ذقف :ہ16

یک ہسکہ زان  وہج ےس تمہت اگلےن  ہتمہت اگلیئ ہرپ  اس  رک اکس  ہن  وگاوہں ےس اثتب  اور 

ہےہ۔ ہاجیت یزسا د واےل وک وج رشیع

ہ(ہ394ص ہ 9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ( وحاہل :17

د ہ)رقض( وک اےنپ زہم ےس دورسے ےک زہم یک ہنید وک وحاہل ےتہک ہ ہےنیہرطف لقتنم رک 

ہ۔ںیہ

ہ(ہ874ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ: لی( وح18

ہحمتالاهلا۔ا ےیھکید

ہ( احرہص :19

ہدلج رپ رخاش ڑپ اجےئ رگم وخن ہن ےکنھچ۔ہ سج ںیم ےک اس زمخ وک ےتہک ںیہ دلج

ہ(ہ842ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( جح:ہ20

مہ ےک وطاف اک انم جح ہ ہاہجحل وک رعافت ںیم ہیذ ہںیابدنھ رک ون ہارحامہ

 

عظ
م

رہھٹےن اور ہبعک 

وت جح ہ ہاجںیئ ہااعفل ےیک ہہی ہاخص وتق رقمر ےہ ہک اس ںیم ہکیےہ۔اور اس ےک ےئل ا



ہاالطصاحت قفہ 

68 

ہ(ہ1035ص  6ح ہ 1ج  تعی)اہبر رش ےہ۔

ہ(بجح:21

متخ ہ ہابلکل یہ ایےئ وت مک وہ اج ایوہج ےس  یک وموجدیگ دورسے وارث یک اک ہصح سکہ وارث

ہ(ہ1133ص  ہ20ح  3ج  تعی)اہبر رش وہ اجےئ۔

ہ( بجح اصقنن :ہ22

ہوہج ےس مک وہ اجان ۔ہ دورسے وارث یک ےک ےصح اک سکہ وارث

ہ(ہ1133ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( بجح رحامن :ہ23

ہاپےن ےس رحموم وہ اجان۔ ہاثوہج ےس ریم یک وموجدیگ ہوارث اک دورسے وارث یکہ سکہ

ہ(ہ1134ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رجح :24

ہ۔ہ وک رجح ےتہک ںیہ ہےنیاعمالمت( روک د الکیم ) زابین صخش ےک رصتافت وقہیل سکہ

ہ(ہ199ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ: ( رحبہ25

ہوہ زج  ہہیاکرف سج ےن املسمونں ےس   ( زہم  و  دقع  وعض  ہاینپ ہنعیےک  یکہ  امل  و   ہاجن 

ہ(ہ104ص  ہ7ج  املوسوعۃاالفقھیه)  وہ۔ہ اک دہع( ہن یکافحتظ 
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ہ( دسح :26

 ہہیآرزو ےہ ہک ہ ہہی ہاس ےک دل ںیم ہایاپ ہاحتل ںیم ہایھچ ہاس یک ہھکیہد ہوخبہ ہصخش ںیم ہسکہ 

ہرےہ اور ےھجم لم اجےئ۔ تمعن اس ےس اجیت

ہ(ہ542ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وکحتم دعل:27

اور رشع ہ ہاصقص ںیہن ہےس نج ںیم ہلتق ےک العوہ (ںیمہ ہنعیہامدون اسفنل) ہ ہتایانج

آات ےہ اس وک وکحتم ہ ہےہ۔ان ںیمہ ہیک ہںیہنہ ہنیعمہ ہارش یھبہ ہےن وکیئہ اتوان الزم  وج 

ہ۔ہدعل ےتہک ںیہ

ہ(ہ830ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

  



ہاالطصاحت قفہ 

70 

ہ

 )خ( 

ہ( الختف رادشہ:1

رھپ رضحت رمع ہ ہ،قیربقح و اامم قلطم اوبرکب دص ہوملس ےک دعب فیلخہ ہاہلل ہیلع ہیلص ہمیرک ہیبن

رضحت اامم نسح ہ ہرھپ ھچ امہ ےک ےیل ہیلعہ ہرھپ رضحت ومیلہ ہافروق رھپ رضحت امثعن ینغ

 ہ
ت

 

ج ی
م

م وہےئ ۔ان رضحات وک افلخےئ رادش ہاہلل اعتیل ہریض ہی

ھ

 

عت

الختف  ہاور ان یک ہنی

ہ(ہ241،ص  1،ج  تعی)اہبر رش ۔وک الختف رادشہ ےتہک ںیہ

ہ( اطخء رقمر:ہ2

 ہکیہامہرے زند ہہن وہات وہ ےسیج ہاہنتف دیپ ہوکیئ ہںیم ہنیےہ سج ےس د ہیوہ اطخء ااہتجد ہہی

ہ(ہ256،ص  1،ج  تعی)اہبر رش وسرہ افہحت ڑپانھ۔ ہاک اامم ےک ےھچیپ یدتقم

ہ( اطخ رکنم:ہ3

ہاجےئ اگ ہک اطخء ابثع ہنتف ےہ۔ہ ےہ سج ےک اصبح رہ ااکنر یکہ یہوہ اطخء ااہتجدہ ہی

ہ(ہ256،ص  1،ج  تعی)اہبر رش

ہ( طخ اوتساء:ہ4

چیب ہدارئہ وج زنیم ہرفیض ہوہ یک ہو چیب ہےک  ربارب افےلص رپ رشمق ےس رغمب   و ں ےس 
قطی

 ہ

ہ۔ ےہ۔بج وسرج اس طخ رپ آات وت دن رات ربارب وہےت ںیہ وہا امان یگ رطف چنیھکہ
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ہ(ہ597ص  ہ8)اردو تغل ، ج 

ہ5

ث
  

ہلکشم: ( خ

یک ہںیمہ ہسج دوونں  وعرت  و  ہاپیئ ہالعیتمہ ہرمد  ہ ہاجںیئہ  ہ ہہیاور  ےہ  رمد  ہک  وہ  ہن   ہایہاثتب 

ہوعرت۔

ہ(ہ4,ص 7،ہصح  2،ج  تعی)اہبر رش

ہ( علخ :ہ6

ہعلخ الہکات ےہ۔ نیےس ھچک امل ےل رک اس ےس اکنح وک زالئ رک د وعرتہ

ہ(ہ194,ص 8،ہصح  2،ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ خروجابغنعه( 7

ہامنز وہ دصقب رکان ۔ہ لعف وج انمیفہ اسیا وکیئ ہو الکم وریغ ےک دعب السم ہاریخ دعقہ

ہ(ہ516,ص 3،ہصح  1،ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہرشط: ر( ایخ8

رشط ہ ہرہاےس ایخ ہہن رےہ یگ ہابیق ہرشط رکان ہک ارگ وظنمر ہن وہا وت عیب ہہیہ ہاک دقع ںیم ہیرتشم ہابعئ

ہ۔ےتہک ںیہ

ہ(647,ص 11،ہصح  2،ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ تیرؤ ر( ایخ9
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ےک دنسپ ہن آےن ہ ہےک دعب اس زیچہ ہنھکیہاور د ہاندیرخ ہےھکیدہ ہریغب ہزیچ ہاک ابعئ ےس وکیئہ ہیرتشم

ہ۔ےتہک ںیہ تیرؤ روک ایخ رےک خسف )متخ( رکےن ےک اایتخ رپ عیب

ہ(661,ص 11،ہصح  2،ج  تعی)اہبر رش

ہ: ہ بیع ہر( ایخ10

 اندیرخ ہزیچ ہریغب ہےیک ہنایب ہبیعہ ہاک نمث ںیم ہیرتشم ہای ہانچیب ہریغب ہےیک ہنایب ہوک بیع ہاک عیبم ہابعئ

ےتہک ہ ہبیعہ ہروک ایخ ہرےک اایتخ ہےنیےک واسپ رک د ہرپ علطم وہےن ےک دعب اس زیچہ ہاور بیعہ

ہ(ہ673,ص 11،ہصح  2،ج  تعی)اہبر رش ۔ںیہ

ہ( رخاج اقمہمس:11

ہرقمر وہ۔ہ ہوریغ وچاھتیئ ہای اہتیئ ایآداھ ہصح  اک وکیئ اوارہےہ ہک دیپ ہیےس رماد  اس

ہ(ہ237، ص  10ج  ،ہیروض ی)اتفو

ہ

ف:12

 

ہ( رخاج ؤمظ

ا ہہیےس رماد ہ ہاس دہ ہدقمار نیعم ہکیےہ ہک  اور ےسیجہ ہایاجےئ وخاہ روےپ ہ ہیہالزم رک   ھچک 

ہ(اضیہ)ا اھت۔ ایہنع ےن رفام اہلل اعتیلہ افروق امظع ریضہ

ہ

ہ(رخاج :13

ہےہ۔ ہاتیرپ رقمر رک د ہزنیم وج املسمن احمک اقلب زراتع رخاب وہفیظ وہ

ہ(ہ52ص  19ج  الفقھیهاملوسوعۃاا)
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ہ( رخاج اقمہمس :ہ14

اک ہ ہاوارہ( دیپہگج زینیم ہرپ رشع یکہ ہایملسم راع ہریغہ ہتکلمم یک ہےہ ہک ) االسیمہ ہہیےس رماد ہ ہاس

ہرقمر وہ۔ہ اہوریغ وچاھتیئ ای اہتیئ ایفصن ہصح 

ہ(ہ237ص  10ج  ہیروض ی)اتفو

ف :ہ15

 

ہ( رخاج ؤمظ

 ہدقمار نیعمہ کیہہگج (ا ہرپ رشع یکہ ایہملسم راع ریغہ ہتکلمم یک ہےہ ہک )االسیمہ ہیےس رماد  اس

اور ےسیج ہایاجےئ وخاہ روےپ ہ ہیہالزم رکد امظع ریض ہھچک  ہنع ےن رقمر ہ ہاہلل اعتیل ہافروق 

ہ(ہ237ص  10ج  ہیروض ی)اتفو اھت۔ ایرفام

ہ( علخ :ہ16

ہ۔ہاکنح متخ رکےن وک علخ ےتہک ںیہ ےک دبےل ںیم امل

ہ(ہ194ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:. ( ولخت حیحصہ17

ہامعن امجع ہن وہ۔ زیچہ اس رطح عمج وہان ہک وکیئ اکمن ںیم کیاک ا یویب ںایم

ہ(ہ68ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( ولخت افدسہ :ہ18

وت ہ ہیسح ہ،ہیعبط ہایہ ہامعن رشیع ہعمج وہےئ رگم وکیئہ ہںیمہ ہہگج اہنتیئ ہکیا ہیویب ہںایم اپات اجات ےہ 
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ہولخت افدسہ ےہ۔

ہ(ہ69ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہولبغ :ہ ر( ایخ19

وہ ولبتغ ےس ےلہپ ےئک وہےئ ہ ہراایتخ ہوہ ہک  وک ابغل وہےن رپ احلص وہات ےہ  انابغل  وک 

ہاقمئ رےھک۔ہ ایاکنح وک خسف رکے 

ہ(ہ87ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہقتع : رہ( ایخ20

ولڈن ہراایتخ ہوہ آزاد وہےن ےس ےلہپ ےئکہ ہیوج  وہ  آزاد وہےن رپ احلص وہات ےہ۔ہک   ہوک 

ہوہےئ اکنح وک اچےہ وت خسف رک دے اچےہ وت اقمئ رےھک ۔ہ

ہ(ہ87ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رخاج :21

کلم وک ہ ہوج رقمر وہ )االسیمہ ہاہہوریغ ہوچاھتیئ ہای ہاہتیئ ہایآداھ ہصح ہ ہاک وکیئ ہاوارہملسم( دیپ ہ)ریغ

ہ(ہںیادا رک

ہ(ہ237ص  10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ( رمخ :ہ22

 ہوہ اجےئ یھبکہ اوجش آاجےئ اور دشت دیپ سج ںیم اوگنر اک اچک اپین نعیرشاب  اوگنر یک رمخ
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ہ۔ںیہہ تیرہ رشاب وک اجمزاً رمخ ہہک د

ہ(ہ672ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ23

ث
  

ہلکشم :ہ ( خ

یک ہںیمہ ہسج دوونں  وعرت  و  ہاپیئ ہالعیتمہ ہرمد  ہ ہاجںیئہ  ہ ہہیاور  ےہ  رمد  ہک  وہ  ہن   ہایہاثتب 

ہوعرت ۔ہ

ہ(ہ4ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )د( 

ہ: عطق ( دیلہ1

ہوتمارتہ ےس وہ۔ ثیدح ہایےہ سج اک وبثت رقآن اپک  وہ

ہ(204ص  ہ1تلم ،ج  ہہیقف ی)اتفو

ہ:ہ ینظ ( دیل2

اوقال ہ ہایااحد ہ ہثیوتمارتہ ےس ہن وہ ااحدہ ہثیدح ہایےہ سج اک وبثت رقآن اپک ہ ہوہ ضحم 

ہ(204ص  ہ1تلم ،ج  ہیقف ی)اتفو اہمئ ےس وہ۔

ہ

ہ( دار ارحلب :ہ3

ا ہوہیئ ہایہ ہہن وہیئ ہتنطلس االسیم ہدار اہجں یھبکہ ہوہ سج ہ ہوقم اک طلست وہ یگہ ہریغ ہیسیہاور رھپ 

و ااقتم و امجتع ہ ہنیےن اعشرئ االسم لثم ہعمج و دیعہ اذان  دہ ہکیو  ااھٹ  ہتخل 

ن

اور ہ ہی 

اجر رفک  د ہیاعشرئ  وکیئ ہےیرک  ہ۔اور  ابیق  رپ  اول  اامن  اچروں  ہصخش  وہ ہگج  اور  رےہ  ہن 

ہوت وہ دار ارحلب ےہ۔ ںیہن وہیئ یرھگہ ںیمرطف ےس داراالالسم 

ہ(ہ367،ص  316ص ہ 16،ج  ہیروض ی)اتفو

ہ

ہ( دار االالسم:ہ4

ملسم ہ ہاور ریغ ہوت ےلہپ یھت ہاب ںیہن ہایتنطلس وہ ہ ہاالسیم ہااحلل اس ںیم ہکلم ےہ ہک یف ہوہ
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رےھک ہ ہو اذان و ااقتم و امجتع ابیق ہنیاعشرئ االسم لثم ہعمج و دیع ہابداشہ ےن اس ںیم

ہ(ہ367ص  ہ17، ج  ہیروض ی)اتفوہ وہں وت وہ دارالالسم ےہ۔

ہ:ہ یوق نی( د5

ہ۔ہہرقض ،امل اجترت اک نمث وریغ ۔ےسیجدتس زگدان ےتہک ںیہ ےسج رعف ںیم نید وہ

ہ(ہ905ص  5ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہوتمطس:ہ نی( د6

 ہچیبہ ہیک ہاور ےش احتج اہیلصہ ہوکیئ ہای رھگ اک ہلغ ہاک دبل وہ ًالثم ہاجتریتہ ہامل ریغ ہوج سکہ ہنید ہوہ

ہ۔ںیہ رپ ابیق ارہدیاور اس ےک دام رخ ڈایل

ہ(ہ906ص  5ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

عہ نی( د7

 

صی
ہ:ہ فی ہ

ہ۔ہامل اک دبل وہ ًالثم دبل علخ وریغ وج ریغ نید وہ

ہ(ہ906 5ہصح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ یہدہایعم نی( د8

ہرقض سج ےک ادا رکےن اک وتق رقمر وہ۔ہ اسیا

ہ(ہ247ص  10ج  ہیروض ی)اتفو

ل: نی( د9
ج 
مع

ہ
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د ہرقض سج ںیم ہوہ د ہہدنیرقض  اایتخہ ہےنی)رقض  اک  وک رہ وتق اطمےبل  وہات ہ ہرواےل( 

ہےہ ۔

ہ(ہ247ص  10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ( دم :ہ10

امدہ دہبن ڑیھب ہرکبا اس ںیمہ ہکیہا ہنعی اوٹن اک اسوتاں ہصح بس اشلم  ہایاگےئ ہ ہ،تیتہ ہرن 

ہ(ہاضیہ)ا ۔ںیہ

ہ( دانئ:ہ11

ہ۔وہ اےس دانئ ےتہک ںیہ نیرپ د واال وہ صخش سج اک سکہ ےنیہدہ رقضہ

ہ:ہ تی( د12

ہالزم وہات ےہ ۔ہ سج سفن )اجن( ےک دبےل ںیم اس امل وک ےتہک ںیہ تید

ہ(ہ55ص  18ح   تعی)اہبر رش

ہ

ہ: نی( د13

ےک الہک رکےن ہ ہزیچ ہسکہ ہایہوہج ےس ہ ہااجرہ یک ہای ہدقع الثم عیب ہازلہم وہ سکہ ہوابج یف ہزیچ ہوج

ہ۔ہےتہک ںیہ نیوہج ےس وابج وہ۔ان بس وک د رقض یک ایےس اس ےک زہم اتوان وہ 

ہ(ہ752ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہؤملج :ہ نی( د14
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ہرقمر وہ۔ہ ہدہایعم وکیئ ہسج ےک ےیل نید وہ

ہ(ہ75ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ داعیم نی( د15

ہؤملج۔ہ نید ےیھکید

ہ: دامعه( 16

ہ۔ہ وخن کنھچ آےئ رگم ےہب ںیہنہ سج ںیم دلج ےک اس زمخ وک ےتہک ںیہ یک رس

ہ(ہ846ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ: دامیه( 17

ہوخن ہہب اجےئ ہ سج ںیم دلج ےک اس زمخ وک ےتہک ںیہ یک رس

ہ(ہاضیہ)ا

ہ:انتای( د18

ہےہ۔ ہنج اک قلعت دنبہ اور رب ےک امنیب ںیہ ںیزیچ ےس رماد ویہ اس

ہ(ہ400ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )ذ( 

ہاالراحم : یہ( ذوہ1

اور ہن ہ ہےس ںیہ ہوج ہن وت ااحصب رفاضئ ںیم ہرہتش دار اس ےس رماد وہ رہتش دار ںیہ ہیبیرق

ہ۔ہےس ںیہ ہابصعت ںیم یہ

ہ(1161، ص  20،ہصح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( ذیم2

ےک دبےل ہ ہہیافحتظ اک ابداشہ االسم ےن زج ہسج ےک اجن و امل یک ہاکرف وک ےتہک ںیہ ہاس

ہوہ۔ہ زہم ایلہ

ہ(ہ104ص  ہ7ج  املوسوعۃاالفقھیه)

ہ(ہ501ص  1ارلوسل ج  ضیف ی) اتفو

ہ

ہ: ( ذواہفیلحل3

ونمرہ زاداھ اہلل ہ ہہنیرپ ےہ وج دم ہولک ٹیم ہ10 ہابیہرطف رقت ہےس ہکم اپک یک ہفیرش ہہنیدم

" ےہ۔ اب اس ہگج اک انم ہت" اقیم ہرطف ےس آےن واولں ےک ےیل ہیکہ ہرشف و ًامیظعت

 ھہ ارکل " رکم اہلل اعتیلیلع ر" اایب
ح

ہ(ہاضیہ)ا ےہ۔ میو

ہ

ہ( ذات رعق :ہ4
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ہےہ۔ہ تاقیم ہاجبن ےس آےن واولں ےک ےیل یک رعاقہ

ہ(ہاضیہ)ا

ہ: ہاہفیلحل یہ( ذ5

ہاقمم اک انم ےہ ۔ ہ کیےک افےلص رپ ا یمہ ونمرہ ےس یت ہنیدم

ہ(ہۃ) رصاق

ہارفلض:ہ یہ( ذوہ6

وہ ولگ ںیہ ہاس رماد  اک ریم ہےس  دح ہنیعم ہںیمہ ہاثنج  و  رقآن  اامجع ہ ہثیہصح  اور 

ہ۔ےہ۔ان وک ااحصب رفاضئ ےتہک ںیہ ہیگہ ایرک د ہنرو ےس ایب اتم یک

ا)  حاالشاجا یفیهاشم ہ(ہ8ص  الشم
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ہ

 )ر( 

ہ( رنک :1

 ہووجد وموقف وہ اور وہ وخد اس ےش اک ہصح اور زج وہ۔ےسیج ہےش اکہ ہےہ سج رپ سک ہزیچ ہوہ

ہ۔ ہروکع وریغ امنز ںیم

ہ(ہ82،ابب ارلاء ص  تافی) ارعتل

ہ( رلط:ہ2

ہااتسر اک وہات ےہ۔ہ سیب

ہ(ہ296ص  10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ:ہ ( ریت3

ہاچول اک وزن ۔ آھٹ

ہ(ہ298ص  10ج  ہیروض ہیروض ی)اتفو

ہ

ہ( رلح :ہ4

ہاڑک دقرے ہ  وہےئ  ااھٹےت  دقم  وہےئ وھچےٹ وھچےٹ  الہےت  )دنکےھ(  اشےن  رک 

ہ(اضیہ)ا ےس انلچ ۔ یوھتڑا ( زیت نعی)

ہ

ہ:( ریم5
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ہامران۔ ںایہ( رپ رکنک ہونںاطیش نعیہ) رمجات

 (ہ60( ) ص  اضیہ)ا

ہ

ہ( رنک اوسد :ہ6

رھتپ "رجح اوسد ہ یتنج ںیم ہواعق ےہ۔ایس ( ےک وکےن ںیمہsouth eastو رشمق ) ونجب

ہ(ہاضیہ)ا " بصن ےہ۔

ہ:ہ ( رنک رعایق7

ہ(اضیہ)اہ ( وکان ےہ۔north eastern) تمس امشل رشمیق رعاق یک ہی

ہ:ہ ( رنک اشیم8

ہ( وکان ےہ۔ north western) تمس امشل رغمبہ کلم اشم یک ہی

ہ(ہاضیہ)ا

ہ:ہ ینامی( رنک ہ9

ہ( وکان ےہ۔western) ہاجبن رغمب یک میہ ہی

 (ہ61( )ص  اضیہ)ا

ہ

ہ( رانہ :ہ10

ہ۔راتھک ےہ اےس رانہ ےتہک ںیہہ یہےک اپس رگوہ سکہ ہزیچ صخش اینپ وج

ہ(ہ31ص ہ 17ح  تعی)اہبر رش
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م :11

سل
ل

ہ( رب ا

م ےتہک ںیہ ارہدیرخ ملس ںیم عیب

سل
ل

ہ۔وک رب ا

ہ(ہ479ص ہ 7)ردااتخملر ج 

ہ( رب ااملل:12

ہدار۔ہ ہیاضمرتب اک رسام عیب

ہ( رتعج :ہ13

ہرانھک۔ہ ےلہپ اکنح رپ ابیق وہ دعت ےک ادنر اےس ایس یالطق د وعرت وک ریعج سج

ہ(ہ170ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( رمج:ہ14

ےل اجرک اس ہ ںیم انوعرت )سج ےک قلعتم رمج اک مکح ےہ اس( وک دیم زاینہ ایرمد  زاین

ہدقر رھتپ امران ہک رم اجےئ۔ہ

 (ہ374ص ہ 9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رنہ :ہ15

وک اےنپ قح ںیمےک ہدورسے امل  اس ےیل ہ  ذرہ ہاےنپ اپس  اس ےک   ہعیہروک رانھک ہک 

 ہیئگہ ہوج ریھک ہرنہ ےتہک ںیہہ ہوک یھبہ ہاس زیچہ ہذجاً احلص رکان نکمم وہ یھبکہ ہایہےس اےنپ قح وک الکً ہ

ہ(ہ31ص ہ 17ح  تعی)اہبر رشہ ےہ ۔
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ہ:ہ ( رایضف16

ہ205دلج اول ہصح اول ہحفص  تعیاہبر رشہ ےیھکید یصفتہ یک رایضف

ہ( راضتع :17

ہوعرت اک دودھ راضتع الہکات ےہ۔ اسل ےس مک وہ اس اک سک رمع ڈاھیئ ہچب سج یک وہ

ہ(ہ386ص ہ 4)ردااتخملر ج 

ہ18  
قت

ہ:ہ ی( ر

ہ۔ ہیریت ہیوت  ھجت ےس ےلہپ رم یگ ہک ارگ ںیم نیدہ وک اس رشط رپ زیچ سکہ

 (ہ99ص  ہ14ح  8ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رنک :ہ19

ہ۔ ہروکع وریغ ہامنز ںیم سج ےک اسھت ےش اک اقمئ وہان درتس وہ ےسیج زیچ وہ

 (ہ82ص  تافیہ)ارفتل

ہ

اوامسعه( ہ20 ہ: ری 

ه ہ ہداھکوے ےک ےیلہ ہنعی ہایر مغ
س
ےگ اور ہ ہاکم رکان ہک ولگ ںینس ہاس ےیل ہنعیاکم رکان اور 

ہ(ہ629ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش ےگ۔ ااھچ اجںین

ہ( راس ااملل :21

ہ(ہ1ص  14ح  3ج  تعی)اہبر رش وہ۔ اید دار ( ےن اجترت ےک ےیلہ ہیامل وج رب ااملل ) رسام وہ
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ہ

 ( )ز

ہ( زاد راہ:1

اکمن و ابلس اور ہ ہنعیہاحتج ہ ہاس یک ہںیہزیچ ہہیہک ہ ہںیہ ہہی ہ، اس ےک ینعمہ ہیاور وسارہ ہوتہش

دارہ اینت ہہےک اسامن وریغ ہیاخہن  واہں ہ ہیزادئ وہں ہک وسارہ ہاور رقض ےس  اور  رہ اجےئ 

رمتم ہ ہاک ہقفن اور اکمن یکہ ہلکت ایع ہرپ واسپ آےئ اور اجےن ےس وایسپ ہیہےس وسارہ

ہامل وھچڑ اجےئ۔ہ اکیف ےک ےیل

ہ(1040،ہ 1039ص  6ہصح  1، ج ہ تعی) اہبر رش

 

ہ

 )س(  

ہؤمدکہ:ہ تنس1)

 ہرتک یھبہ ہیھبک ہوجاز ےک ےیلہ ہنوہ اہتبل ایب ہیکہ ہوملس ےن ہشیمہ ہاہلل ہیلع ہسج وک وضحر یلص ہوہ

ہوہ۔ہ یک

ہ(ہ204ص  1تلم ج  ہہیقف ی)اتفو

ہؤمدکہ: ( تنس ریغہ2

اور ہن اس ےک ہ ہرفامیئ ہ( ںیہنوملس ےن دماوتم )یگشیمہ ہاہلل ہیلع ہلمع سک رپ وضحر یلص ہوہ
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اور آپ یلص ہتعیرش ہنکیل ہرفامیئ ہاتدیک ہرکےن یک اہلل  ہےن اس ےک رتک وک اندنسپ اجان وہ 

ہوہ۔ہ یک وملس ےن وہ لمع یھبکہ ہیلع

ہ(ہ204ص  1تلم ،ج  ہیقف یو اتفو 283،ص  2، ہصح  1، ج ہ تعی) اہبر رش

ہ: ایلص ہی( اس3

ہاک ( وہات ےہ ۔ہ وج فصن ااھنلر ےک وتق )رہ زیچ ہیاس وہ

ہ(ہ47ص  ہ1،ہصح  ہیادجم ی)اتفو

ہرکش :ہ ۂ( دجس4

ہتمعن ےک ےنلم رپ دجسہ رکان۔ سکہ

 (ہ738ص  4ہصح  1، ج ہ تعی) اہبر رش

ہ

ہ( اسہمئ :ہ5

رچ رک زگارا رکات اور اس ےس وصقمد رصف دودھ ہ ہاجونر ےہ وج اسل ےک ارثک ہصح ںیم ہوہ

ہرفہب رکان وہ۔ہ ای اور ےچب نیلہ

 (ہ892ص  5ہصح  1، ج ہ تعی) اہبر رش

ہ

ہ: ( یعس6

اور "رموہ" ےک امنیب اگلان )افص ےس رموہ کت  ہے( است ریھپندرایم ہنعی)ہ ہ"افص" 

ہ(اضیہ)ا رموہ رپ است رکچ وپرے وہں ےئگ( ویوہات ےہ  اریھپ کیا
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ہ: تی( اعس7

تنحم ہ ہےک ےیل ہیہآزادہ ہیک )تنحم رکان وکشش رکان( الغم اک ھچک ہصح آزاد وہ اکچ وہں اور ہیقب

ہ۔ےتہک ںیہ تیادا رک راہ وہ الغم ےک اس لعف وک اعسہ رک ےک امکل وک تمیق یزمدورہ

ہ(ہ6ص  25ج  املوسهاالفقھیه)

ہ

ہ:ہتیحت ۂ( دجس8

ہرحام ےہ۔ ہیوک دجسہ رکان  ہالماقت ےک وتق وطبر ارکام سکہ نعی

ہ(ہ473ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( دسل:9

دوونں انکرے ےتکٹل ہ ہایہوک دنکےھ ہ ہڑپکے اس ےک  ہک  ان  اس رطح اکٹل  اورپ ےس  رس ےک 

ہ(ہ42,43ص  2)رحبارلقئ ج  ۔رںیہ

ہ

جا ق :10
م
س

ہ( 

ہاھکل (کت چنہپ اجےئ۔ کی) ابریلھج ہےک اورپ یک یڈہ زمخ وج رس یک وہ

ہ(ہ842ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وست : ہ11

ہ۔ںیہ وست ) وسنک( الہکیت ہآسپ ںیم ںایویبہ دہہایدو ےس ز ایدو  اخودن یک کیا

ہ
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ہ( وسگ :ہ12

ہ۔ہنیوک رتک رکد تنیو ز بیز دعت ںیم مایاک ا وعرتہ

ہ(220ص  5)ردااتخملر ج 

ہ

ہ

 

 )ش( 

لوجاھۃ( 1 ہ:شفاعتایا

ع

ف

ث

س

 

سی
م

ہ ہهہب ہالہ  یک  افسرش  ےس  ہ)سج  ہیئگہ  یک  ہ(  ںیمہ  ہابراگہ  وج ہ  وک  واےل  رکےن  افشتع 

ہواجتہ )زعت و رمہبت احلص ےہ اس ےک ببس افشتع اک وبقل ابولاجتہ ےہ۔ہ

و  یفہ یاوتفل ہرتہعمج قیقحت )افشتع یفطصم
طف
ل

ہ(ہ73ص  یااطلل ا

حملبۃ( 2 ہ:شفاعتایا

ہوہ یکہ  سج  ہوبقتیلہ ہافشتع  ہ  ببس  الیهاک  ہمستشفعا یک  افسرش  ےس  ہ)سج  یکیئگہ   ہ( 

ہافشتع رکےن واےل ےس تبحم ےہ ۔

ہ(ہ142، ص  اضیہ)ا

ہ( افشتع ابالذن :3

ہاس ینعمہ  ہاک  ہہی  ےیلہ  ےک  سج  ہک  ہےہ  یکہ  ہافشتع  ہیئگہ  وک ہ  واےل  رکےن  ےہ۔افشتع 

ہااجزت وہ۔ہ رکےن یک افشتع یپ ےک اسےنم اس یک مستشفعاالیه

ہ(ہ149, ص  اضیہ)ا
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ہ( رشک :4

ہرکان رشک الہکات ےہ ۔ہ کیوک رش دورسے سک ذات و افصت ںیم یک ابترک و اعتیلہ اہلل

ہ(ہ270ص  ہ1ج  ی)واقر ااتفلو

ہ( قفش :5

ڈوےنب ےک ہ ہرسیخ ہاک انم ےہ وج اجبن رغمب ںیم ہیاس دیپس ہامہرے ذمبہ ںیم ہقفش

ہےہ۔ہ ریتہ وہیئ رطح یلیھپ دعب ونجًاب امشًال حبص اصدق یک

ہ(ہ451ص  3ہصح  1، ج ہ تعی) اہبر رش

ہ( رشط:6

امنز ےک ہ ہےش وموجد ان وہ ےسیج ہاس ےک ریغبہ ہدالخ ہن وہ نکیلہ ہںیمہ ہیئش ہےش وج قیقحہ ہوہ

ہ(ہ786، ص  10ج  ہیروض ی) اتفو ۔ہووض وریغ ےیل

ہ

ع اثین7

ف

ث

ش

ع اول ، 

ف

ث

ش

ہ:( 

ع اور آرخ یلہپ امنز یکہ رتعک وایل اچر

ف

ث

ش

ع اثین یدو روتعکں 

ف

ث

ش

ہ۔ےتہک ںیہ دو وک 

ہ(ہ229ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ:افین ( خیش8

وہات اجےئ اگ بج وہ روزہ رےنھک ہ ہہک اب روز ربوز زمکور یہہ ہوہیگ ہیسیرمع ا ہوبڑاھ سج یکہ ہوہ

یک ہاینت ہہن اب رھک اتکس ےہ ہن آدنئہ اس ںیم ہنعیہےس اعزج وہ ہ ہک ہ ہادیمہ ہاطتق آےن  ےہ 



ہاالطصاحت قفہ 

91 

ہےہ(ہ افین روزہ رھک ےکس اگ۔)خیش

ہ(ہ1006ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ہعفش :9

امکل ہ ہادہاس اجدیئ ہںیم ہاےنت یہہ ہاہدیرخ ہصخش ےن ےنتج ںیمہ ہوک سک ہادہوقنمل اجدیئ ہریغ ےک 

ہ۔وہےن اک قح وج دورسے صخش وک احلص وہ اجات ےہ اس وک ہعفش ےتہک ںیہ

ہ(ہ233ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ شھادۃاعیلاالشھادۃ( 10

واولں ےن ان ےک ہ ہنھکیہکلب دہ ہاھکیوک وگاوہں ےن وخد ہن د ہےہ ہک سج زیچ ہہیےس رماد ہ ہاس

ہ۔ہیہد وگایہ یک اوہنں ےن اس وگایہ وگاہ یک رپ اںیہن ہوگایہ اور اینپ یہد وگایہاسےنم 

ہ(ہ406ص  10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ

ہہبش اابتشہ :ہ ایہ( ہبش لعف 11

وہ نکیل ہنعی رحام  رک ےھٹیب ہلعف  اراکتب  اک  اس  رک ےک  امگن  وک الحل  اس  ہوہ  اینپہ   ًالثم 

ھجمس رک ہک ہ ہہیرک ےل ہ ہویط ہےک دعب اس ےک اسھت دعت ںیم ہےنیہدہ ہالطںیق ہوعرت وک یتہ

ہ(ہ379ص ہ 9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش ہالحل ےہ۔ہ دعت ےک ادنر ویط

ہ

ہ( رشط :ہ12

امنز ےک  ہےش اک وموجد ہن وہ ےسیج ہاس ےک ریغب ہدالخ ہن وہ نکیل ہںیم ہیئش ہےش وج قیقح ہوہ
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ہ۔ہہووض وریغ ےیل

ہ(ہ786ص ہ 10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ( رشتک :13

انم ےہ سج ںیم ہسیا ہرشتک اک  رسام ہاعمےلم  ارفاد  عفن ںیم ہہیدو  ہاور  رانہ ےط ہ ہکیرش 

ہ۔ںیرک

ہ(ہ459ص  ہ6)ارلدااتخملر ج 

ہ:ہ یر( رشتک اایتخ14

ہےہ ہک رش ہی یراایتخ رشتک

ث 

ہ

ک

ہ
 
ی

ہ

 

ہوہ۔ ےس رشتک وہیئ رےک لعف و اایتخہ ن

ہ(ہ489ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

 

ہ( رشتک ابلمعل :15

ل ، رشتک انصعئ: 
ب 
ق

 

ت

ہرشتک ابالدبان ،رشتک 

دو اکر ہہیابلمعل ہ ہرشتک اکم  ہاور رشتک ںیم ہےس اکم الںیئ ہںاہیولوگں ےک ہ ہرگیےہ ہک 

اور رشتک  ہ۔ایسابٹن ںیل ہےلم آسپ ںیم ہیاور وج ھچک زمدورہ ہںیرک وک رشتک ابالدبان 

ل و رشتک انصعئ یھبہ
ب 
ق

 

ت

ہ(505ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش ۔ےتہک ںیہ 

ہ

ہ: ی( رشتک ربج16

لم اجےئ ہک رہ  ہاسیا ہےک آسپ ںیم ہرارادہ و اایتخ ہےہ ہک دوونں اک امل ریغب ہہی ہیربج ہرشتک
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ہن وہ ےکس ہ ہزیچ ہیک ہکیا ،دجا(  اہن ہایہدورسے ےس اتممز )رفتمق  و ہ ہتیوہ ےکس رگم  دتق 

وراتث ںیم ہیدوشارہ ا ہےک اسھت ًالثم  رہ  وک رتہک المہک  دورسے ےس ہاک ہصح ہ ہکیدوونں 

ہلم ےگ۔ہ ۔دورسے ےک اپس وج اور وہ آسپ ںیم یھت ہدنگمےک اپس  کیا ای اتممز ںیہن

ہ(ہ479ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( رشتک دقع :ہ17

 ہاریت ہےہک ںیمہ ہکیہًالثم ا ہںیرشتک اک دقع رکہ ہںیمہ ہزیچ ہےہ ہک دو صخش ابمہ سک ہہیہدقع ہ ہرشتک

ہوہں دورسا ےہک ےھجم وظنمر ےہ۔ کیرش

 (ہ489ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رشتک انعن :18

رشتک ہ ہاجترت ںیمہ ہرہ مسق یکہ ہایاجترت ہ ہاخص ونع یکہ ہےہ ہک دو صخش سکہ ہہیہانعن ہ ہرشتک

ا ہںیرک رہ  دوونں آسپ ںیم ہکیرگم  ہن وہ رصف  اک اضنم  دورسے ےک  ہکیا ہدورسے 

ہوہں ےگ۔ہ ولیک

 (ہ498ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رشتک افموہض :19

ا ہہیافموہض ہ ہرشتک ہک  اک ولیک ہکیےہ  ا ہنعیوہ ہ ہو لیفک ہدورسے  دورسا  ہکیرہ  اک اطمہبل 

ا اور رہ  اور ہ ہرپ وج اطمہبل وہ اگ دورسا ایکس ہکیووصل رک اتکس ےہ  رطف ےس اضنم ےہ 
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دوونں ربارب ہ ہرضور ےہ ہک دوونں ےک امل ربارب ہن وہں اور عفن ںیم ہہی ہرشتک افموہض ںیم

و ہ ہکیےک رش و ہ ہاسموات وہ ذہلا آزاد و الغم ںیم ہیھب ہںیم ہنیدہوہں اور رصتف  اور ان ابغل 

اور دو الغومں ہ ہاور دو انابوغلں ںیم ہاور اعلق و ونجمن ںیم ہاور املسمن و اکرف ںیمہ ہابغل ںیم

ہ۔وہ یتکسہ رشتک افموہض ںیہن ںیم

ہ(ہ491ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( رشتک کلم :ہ20

ہےک امکل وہں اور ابمہ دقع رشتک ہن وہا وہ ۔ہ زیچ کیےہ ہک دنچ صخش اہ ہیکلم  رشتک

 (ہ489ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رشتک ووجہ :21

وہج ہ ہواجتہ اور آربو یک ہہک اینپ ہںیہامل دقع رشتک رک ہےہ ہک دوونں ریغب ہہیووجہ ہ ہرشتک

اداھر رخہ د ہےگ ۔اور امل چیب ہالںیئ ہدیےس داکدناروں ےس  ےگ ہ ہںیرک ان ےک دام دے 

ہےگ۔ہ ابٹن ںیل ےچب اگ آسپ ںیم ہاور وج ھچک ابیق

 (ہ509ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ: ہ ( عیفش22

ہ( ےسج ہعفش اک قح وہ۔ہرکےن واال وہ صخش ) ڑپویسہ ہعفش

ہ(ہ233ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش
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ہ( اہشدت :23

ہسکہ ےیل  ےک  رکےن  اثتب  ےک  ہقح  اقیضہ  ہںیمہ ہسلجم  ہ  ہنعیہ)  ہاقیض  ظفل ہ   ) اسےنم  ےک 

ہ۔ہےتہک ںیہ وگایہ ایاہشدت  ہےنیہربخ دہ ہاہشدت ےک اسھت یچس

ہ(ہ930ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ھا د یلع ۃہ( اہشد24

ث

لش

ہ:ۃا

ا ہاس ےک اپس احرض ہن وہ ےکس اور وہ دورسے ےس ہہک ہ ہصخش اقیض ہکیےس رماد ےہ ہک 

اس ہ ہیےک اپس ریم ہوہں مت اقیض ہاتید ہوگایہ ہاس ابت یکہ ہالفں اعمےلم ںیم ہدے ہک ںیم

ھا د یلع ۃہاہشد االطصح ںیم وک قف یک ایسہ نیدے د وک وگایہ وگایہ

ث

لش

ہ۔ہےتہک ںیہ ۃا

 (ہ129ص  2ج  ہہی)ادھلا

ہ

ہ( اجشج :ہ25

ہ(842ص  18ح ہ 3ج ہ تعی)اہبر رش ۔اور رہچے ےک زومخں وک اجشج ےتہک ںیہ رس

ہ( رشاب:26

ہ۔ہرشاب اےس ےتہک ںیہ ہاور االطصح اہقفء ںیم وک رشاب ےتہک ںیہ زیچ یکہ ےنیپ ںیم تغل

 (ہ671ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رشب :27

اپین ہای ہآاپبشہ ہیک ہتیھک وک  ابر ہالپےن ےک ےیلہ ہاجونروں  یل ہیوج  رک  وک ہ ہاجیتہ ہرقمر  اس  ےہ 
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ہ۔رشب ےتہک ںیہ

ہ(ہ666ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( اکشر :ہ28

ہن ڑکپا اجاتکس وہ اور ہ ہہیلح ہےس اھباتگ وہ اور ریغبہ ہںہوج آدویم ہاجونر وک ےتہک ںیہ ہاس ویشح ہاکشر

ہ۔ہاکشر ےتہک ںیہ اس اجونر ےک ڑکپےن وک یھب نعیلعف  یھبک

ہ(ہ679ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ: ( نیخیش29

م ںیم ہاہلل اعتیلہ ہرکام ریض ہاحصہب

ھ

 

عت

اور رضحت ہ ہقیہےس رماد رضحت اوبرکب دص ہنیخیش ہ

ما  ںیہ ہاہلل اعتیل ہرمع ریض
ھ

 

عت

ہدحم ہ

 

 

ث

 

و اامم  ہیےس رماد اامم اخبر ہنیخیش ہاالطصح ںیم ہیک ہی

ہ اہلل اعتیل

 

مب
ح
ما  ںیہ ہملسم ر

ھ

 

عت

اور اامم اوب ہ ہاس ےس رماد اامم اوب ہفینح ہ۔االطصح اہقف ںیم

ہ اہلل اعتیل فسوی

 

مب
ح
ہ ر

عل

ہ
 
ت

ما 
ھ
ہ۔ںیہ 
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 )ص(  

ہ( حبص اصدق : ہ1

اجبن اہجں ےس آج آاتفب ولطع وہےن واال ےہ سج ےک ہ ےہ ہک رشمق یک روینش کیا

کت ہک  ہںاہیےہ ہ ہاجیت ہےہ اور ڑبتھہ ہیتید ہونجًاب امشًال داھکیئ ہاورپ آامسن ےک انکرے ںیم

ہےہ۔ہ اجیت امتم آامسن رپ لیھپ

ہ(ہ447ص ہ 3ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( حبص اکذب :ہ2

درایم ہحبص آامسن ےک  وہیت ہیدراز دیفس ہکیا ہںیم ہناصدق ےس ےلہپ  ےہ۔سج  ہاظرہ 

ےہ ہ ہوہج ےس اغبئ وہ اجیت ہحبص اصدق یک ہیدیفس ہہیوہات ےہ۔رھپ ہ ہہاسرا اقف ایس ہےک چین

ہ۔ہاےس حبص اکذب ےتہک ںیہ

ہ(ہ448ص ہ 3ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:( اصبح رتبیت3

امنز اضقء ہن ہ ہولبتغ ےک دعب ےس اگلاتر اپچن رفض امنزوں ےس زادئ وکیئ ہصخش سج یک ہوہ

 (ہ269ااہقفلص ص  ہ) ۃفل وہ۔ وہیت

ہ

ہ: ( اصنیبح4
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ہ۔ہےتہک ںیہ اصنیبحہوک  ہاہیلع اہلل اعتیل اور اامم دمحم رۃمح فسویاامم اوب  ںیم یفنح قف

ہ)بتک قف(ہ

ہ:ہ االوانیب ۃ( ولص5

ہرغمب ےک دعب ھچ رتعک لفن ڑپانھ ۔ہ امنز

ہ(ہ666ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ الیلل ۃ( ولص6

ہ۔ہ ےتہک ںیہ الیلل ۃان وک ولص دعب امنز اشعء وج ونالف ڑپےھ اجںیئ رات ںیم کیا

ہ(ہ677ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ ۃ( ولص7

سی 
ل

ہا

ت 

ہ: ح

اواالااهلاآالاہللااوہللاااوس رمہبت  یتہ رتعک لفن نج ںیم اچر
ہ
سبحاناوااحلمداّلل

ا کیا ہڑپاھ اجات ےہ۔ہ ا

ہ(ہ683ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ(ہاالرسار )امنز وغہیث ۃ( ولص8

احتج ہ ہہنع ےس وقنمل دو رتعک امنز وج رغمب ےک دعب سک ہاہلل اعتیلہ ہامظع ریضہ ہوغث

ہاجےئ ۔ہ ڑپیھ ےک ےیل

ہ(ہ686ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش
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ہارتلاغبئ :ہ ۃ( ولص9

ہےس ادا رکان ۔ہ ےقیبش ہعمج امنز رغمب ےک ابرہ رتعک لفن وصخمص رط یلہپ یک ربج

ہ(ہ135، ص  نیرنک د یصفت ےیھکی)د

ہ( اصع :10

رگام ہ 80ےس  ولک ںیم 2آداھ اصع ہ نعیام مک اور فصن رگ ہ160ےس  ولک ںیم 4اصع  کیا

ہمک اک وہات ےہ ۔ہ

ہاالسلم : ( وصم داؤد ہیلع11

ہدن ااطفر رکان ےہ ۔ہ کیدن روزہ رانھک اور ا کیےس رماد ا اس

ہ(ہ966ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وصم وکست :12

ہھچک ابت ہن رکے ۔ہ روزہ سج ںیم اسیا

ہ(ہ966ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( وصم واصل :13

ہرھک رک ااطفر ہن رکان اور دورسے دن رھپ روزہ رانھک )وصم واصل ےہ(ہ روزہہ

ہ(ہ966ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( وصم درہ :ہ14
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ہروزہ رانھک۔ہ ہشیمہ نعی

ہ(ہ966ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( دصہق :15

اس اک ہ ہای ہںاچپس رگام وہیگ ہابیدقمار )آج لک ےک اسحب ےس دو ولک رقت ہدصہق رطف یک ہنعی

ہرمق (۔ہ اس یک ایوجھکر  ایاس ےک دےنگ وج  ایرمق  ہاس یک ایآاٹ 

ہ(288ص  ہارحلنیم ہ( )ریفہاضیہ)ا

ہ: ( نیحیحص16

ہملسم ۔ہ و حیحص یاخبر حیحص دو وہشمر اتکںیب یک ثیدح

ہ( حلص:17

ہ۔اجےئ اس حلص ےتہک ںیہ وج دقع یک دوا رکےن ےک ےیلہ زناعہ

ہ(ہ1132ص  13ح  2ج  تعی)اہبر رش

ر 18
ھ
ص

ہ: یہ( 

اور اےنپ ہ ہںیہ ہعمج رک ےتیلہ ہاس ںیمہ ہاپین ہرباسیتہ ہوحض انب رےتھک ںیہ ہہگج اکمونں ںیم ہضعب

ہ۔ہےتہک ںیہ یوحض وک رہص سیا ہںیم رعبہ الےت ںیہ اامعتسل ںیم

ہ(ہ668ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )ض( 

ہ: نید ہتای( رضورہ1

 ہاہلل زعولج یک ہنج وک رہ اخص و اعم اجےتن وہں ےسیج ہںیہ ہنیہےس رماد وہ اسملئ د ہاس

ہ ء، اایبن ودحاتین

عل

ہ

 
ت

م

ھ

ہ۔ہہوبنت ،تنج و دوزخ وریغ االسلم یک 

ہ(ہ172ص  1ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ یربک ۂہ( وحض2

ہ۔ےتہک ںیہ ہیربک ہۂوک وحض ااہنلر رشیع فصن

ہ(ہ85ص  1تلم ج  ہہیقف ی)اتفو

ہ

ہ
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ہ

 )ط( 

ہوطال لعفم :ہ( 1

ہرجحات ےس وسرہ ربوج کت وطال لصفم الہکات ےہ۔ہ وسرہہ

ہ(ہ546ص  3ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( الطق ابنئ:2

ہےہ۔ ہوہج ےس وعرت رمد ےک اکنح ےس وفراً لکن اجیت الطق سج یک وہ

ہ(ہ11ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( وطاف :3

ہعمج أوشاط۔ رکچ وک "وشط" ےتہک ںیہ کیہبعک ےک رگد است رکچ اگلان ا اخہن

ہ(ہ58ص  ہارحلنیم ہ( )ریفہاضیہ)ا

ہ

ہ( وطاف دقوم :ہ4

ا ہکم
ً
اواتعظی 

ً
فا اجےن واال وہ الہپ وطاف ہ دالخ وہےن رپ یک ںیم معظمهازادھااہللااشم

ہ(ہاضیہ)ا تنس ؤمدکہ ےہ ۔ ےس جح رکےن ےک ےیلہ ہتین "رقان" یک ایوج ہک "ارفاد" 

ہ

ہ: ۃدای( وطاف ز5

حبص ہ ہارحلام یکہ ہذواۃجحل ہ10جح اک رنک ےہ اس اک وتق ہ ہہی۔ےتہک ںیہ ہوطاف اافہض یھبہ ہاےس
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ہ ہ ہذواۃجحل ہ12اصدق ےس  رگم  آاتفب کت ےہ  رکان ہ ہذواۃجحل ہ10ارحلام ےک رغوب  وک  ارحلام 

ہ(اضیہ)ا الضف ےہ۔

ہ( وطاف وداع :ہ6

اور وطاف دصر یھبہ ہاےس اہلل ہ ہہی ہےتہک ںیہہ ہوطاف رتصخ  زاداھ  جح ےک دعب ہکم رکمہم 

ہ(اضیہ)ا رپ وابج ےہ ۔ ہاحیج ےس رتصخ وہےت وتق رہ آافیق رشاف و ًامیظعت

ہ( وطاف رمعہ :7

ہ(ہاضیہ)ا رمعہ رکےن واولں رپ رفض ےہ ۔ ہی

ہ( اطبل:8

ه )دانئ( ےتہک ںیہ سج و ل ل
مکف
ہ۔ہاک اطمہبل ےہ اس وک اطبل و 

ہ(ہ836ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( رطنیف9

رف ہیھبہ ہ)سک دو  اور رتشم ہرطنیف ہو رفوتخ ںیم ہدی( رخ ہقیہاعمےلم ےک   ہیےس رماد ابعئ 

ہ۔ ںیہ

ہ(ہ616ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( الطق :10

ہ۔ہوک الطق ےتہک ںیہ ہےنیہااھٹ د یدنبےہ اس اپ اپدنب وہ اجیت ےس وعرت وشرہ یک اکنح



ہاالطصاحت قفہ 

104 

ہ(ہ110ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( الطق ریعج11

ہوعرت دعت ےک زگرےن رپ اکنح ےس ابرہ وہ۔ الطق سج ںیم وہ

ہ(ہ110ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ: ( رطنیفہ12

ہ اہلل اعتیل اس ےس رماد اامم اوب ہفینح اہقف ںیم االطصح

 

مب
ح
ہ اور اامم دمحم ر

عل

ہ
 
ت

ما 
ھ
ہ۔ںیہ 

ه :ہ13

 

لظ

 

ہ( الطق مغ

ہ۔ہ نیدے د ہالطںیق وک یت یہویب اک اینپ رمد

ہ(ہ30ص ہ 29ج  املوسوعۃااملفقھیه)

ہ

ه :ہ14

ث

ہ( اطبل وماث

اس وک اس اجدئاد ےک رفوتخ وہےن اک ملع وہ وفرًا ہ ہیہ ہصخش ہعفش رکان اچاتہ ےہ ےسیجہ ہوج

ہاطبل ہعفش وہں۔ ہاظرہ رک دے ہک ںیمہ ہیوتق  ایس

ہ(ہ240ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ھا د : ریہ( بلط رقت15

ث

س

ہبلط ا

ہ ہعیفش ہایابعئ  ہای ہیرتشم   ہ 
ملی ہغہی ہاجدئاد  ےک   وگاوہں  رک  اج  اپس  اجدئاد( ےک  دشہ  )رفوتخ 

اور اس ہ ہاس اک عیفش ہےہ اور ںیم ہیہدیاجدئاد رخ ہہیےہک ہک الفں صخش ےن ہ ہہیاسےنم ہ وہں 



ہاالطصاحت قفہ 

105 

بلط ہعفش رک اکچ وہں اور اب رھپ بلط رکات وہں مت ولگ اس ےک وگاہ  ہےس ےلہپ ںیم

ہروہ۔

ہ(243,242ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( بلط کیلمت16

ےہ ہ ہیدیےہک ہک الفں صخش ےن الفں اجدئاد رخ ہہیہےک اپس اج رک ہ ہواال اقیض ہرکےنہ ہہعفش

ہاجےئ۔ہ یہوہں وہ اجدئاد ےھجم دال د اس اک عیفش ےس ںیم عیاور الفں اجدئاد ےک ذرہ

ہ(ہ244ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )ظ( 

ہ( اہظر :ہ1

ا ہیک ہزجو وک وج لک ےس ریبعت ہسیا ہایزجو اشعئ ہ ہاس ےک سکہ ہایزوہج ہ ہاینپ وعرت  ہیسیاجات وہ 

 ہنید ہوضع ےس یبشتہ ہسیاہ ہاس ےک سک ہایہرحام وہ ہ ہےک ےیلہ ہوج اس رپ ہشیمہ ہنید ہتشبیهےس ہ

یک د ہ۔سج  رپ ریم ہانھکیرطف  اہک ھجم  یک ہیرحام وہ۔ًالثم  ہامں  ہ  ہ ہاریت ہایلثم ےہ   ہیریت ہایرس 

ہلثم ےہ۔ہ یک ھٹیپ ہامں یکہ یفصن ریم اریت ایرگدن 

ہ(ہ205ص  8ح  2ج  تعیرش )اہبر

ہ

ہ

 )ع(

ہ:ہ ( ملع ذایت1

اینپ ہوہ ذایتہ ہیک ہسکہ ہذات ےس ریغب ہملع ہک  اہلل ہ ہہی(اور ہ" ےتہک ںیہاطع ےک وہ )اےس "ملع 

ہ(ہ503ص  29ج  ہیروض ی)اتفو اسھت اخص ےہ۔ زعولج یہ

ہ: ( ملع اطعیئ2

ہ۔" ےتہک ںیہ اطع ےس احلص وہ اےس "ملع اطعیئ ملع وج اہلل زعولج یک وہ

ہ(ہ503ص  ہ29ج  ہیروض ی)اتفو
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ہ( رشعہ رشبمہ:3

ان وک تنج  ہںیم ہیہ ہزدنیگ ہوملس ےن ان یک ہاہلل ہیلع ہدس احصہب نج وک رساکر دو اعمل یلص ہوہ

 ہ،رضحترمع افروق،رضحت امثعن ینغ ہ،رضحتقی۔رضحت اوبرکب دصیہاشبرت دہ ہیک

نب اوعلام ،رضحت دبع ارلنمح نب ہ ہ،رضحت زریبہ ہاہللہحلط نب دیبع ہ،رضحتارملیضت ہیلع

نب ارجلاح  ہہ،رضحت اوب دیبع ہدی نب زواقص، رضحت دیعس ہوعف،رضحت دعس نب اب

م انیعمج اہلل اعتیلہ ریض

ھ

 

عت

ہ۔

ہ(ہ363ص  ہ29ج  ہیروض ی)اتفو

ہ

ہ( ابعدت وصقمدہ:ہ4

ہن وہ ًالثم امنز  ہوہلیس ہابعدت ےک ےیل ہیدورس ہابعدت وج وخد ابذلات وصقمد وہ سکہ ہوہ

ہ۔ہوریغ

ہ(ہ1015ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہوصقمدہ: ( ابعدت ریغ5

ہوہ ۔ ابعدت ےک وہلیس یدورس ابعدت وج ابذلات وصقمد ہن وہ ہکلب سک وہ

ہ(ہ1015ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( رعض دلب:6

ہ۔وک رعض دلب ےتہک ںیہہ یدورہ نیرت ہبیرق ہدلب یک اوتساء ےس سکہ طخ
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ہ:تی( اعر7

ہےہ۔ تیاعر ہنیوعض امکل وک د تعفنم اک ریغب ہیک زیچہ سکہ صخش وک اینپہ دورسے

ہ(ہ54ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ( لمع لیلق8

امنز ہ ہہیڑپ اجےئ ہک ہ ہواال اس کش و ہبش ںیم ہنھکیاکم ےک رکےن واےل وک دور ےس د ہسج

ہ(ہ464ص  2اتخمر ج )در  ےہ۔ ہوت لمع لیلق ںیہن ایےہ۔ ںیم

ہ:ہ ( لمع ریثک9

د ہسج دور ےس  وک  واےل  ا ہنھکیاکم ےک رکےن  ہک ہ ہاسیےس  ےہ ہکلب  ہںیہن ہامنز ںیم ہہیےگل 

ہےہ۔ہ لمع ریثک ےہ بت یھبہ ںیہن ہاغبل وہ ہک امنز ںیم ہامگن یھب

ہ(ہ464ص  2) در اتخمر عم رد ااتخملر ج 

ہ

ہ( ہبصع :10

ےک دعب ہ ہےنیہہتبل ااحصب رفاضئ وک دہا ہنج اک ہصح رقمر ںیہن ہےس رماد وہ ولگ ںیہ ہاس

ہاک وہات ےہ۔ اک امتم امل اںیہن اور ارگ ااحصب رفاضئ ہن وہں وت یم ںیہ اچب وہا امل ےتیل

ہ(ہ1130ص  20ح  3ج ہ تعی،اہبر رشہ ےیھکید ےک ےیل )یصفت

ہ

ہ( اعرش :11

د ہےسج رک  راہتس رپ رقمر  رک زگر ہایابداشہ االسم ےن  اومال ےل  وک  ان ےس ہ ہںیہوہ ہک اجتر 
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ہدصاقت ووصل رکے۔

ہ(ہ909ص  ہ5ح  1ج  تعی) اہبر رش

ہ( اعلم :12

ہوہ۔ہ رقمر یک ہاور رشع ووصل رکےن ےک ےیلہ ۃےہ ےسج ابداشہ االسم ےن زاکہ وہ

ہ(ہ925ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( رعافت :13

اصابحن عمج ہ ہارحلام وک امتم احیج ہذواۃجحلہ ہ9اہجں ہ ہاندور دیم ہولک ٹیم ہرہہیگ ہابیےس رقت ہنم

ہدحود رحم ےس اخرج ےہ۔ہ فیہ۔رعافت رش وہےت ںیہ

ہ(ہارحلنیمہ ہ( )ریفہاضیہ)ا

ہ( دعت :ہ14

  ہایزالئ وہےن ہ ہاکنح

ن

 

ث

ا ہش زامہن کت  ہکیاکنح ےک دعب وعرت اک اکنح ےس ونممع وہان اور 

ہ(ہ234ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش ااظتنر رکان دعت ےہ۔

ہ

ہ( رشع :ہ15

اک دوساں ہصح( اےس  ہاوارہدیپ ہنعیاجےئ ۔) ہ ہادا یک ہۃےس وج زوک ہاوارہدیپ ہیک ہزنیم ہزریع

ہ۔ہرشع ےتہک ںیہ

ہ(ہ101ص  30ج ہ املوسوعۃاالفقھیه)
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ہ:ہ زنیم ی( رشعہ16

ہاجات ےہ۔ہ ےس رشع ادا یک اوارہدیپ سج یک زنیم وہ

ہ

ہ( ابصعت :ہ17

اہتبل ااحصب رفاضئ ےس وج اتچب ہ ہ( رقمر دشہ ںیہنہںیم ہاثولگ نج ےک ےصح ) ریم ہوہ

وہ اجات ہ یسقت ںیم اتلم ےہ اور ارگ ااحصب رفاضئ ہن وہں وت امتم امل ) رتہک ( اینپ ےہ اںیہن

ہےہ۔

ہ(ہ24ص  20ح  تعی)اہبر رش

ہ: عصبہابنفسه( 18

 ہںیم ہنہاجےئ وت درایم ہرطف یک ہیک ہتبسن یم ہےس رماد وہ رمد ےہ ہک بج اس یک ہاس

ہ۔ہوریغ جیتھبہ وعرت ہن آےئ الثمحَح وکیئ

ہ(ہ24ص  20ح   تعی)اہبر رش

ہ

ہ( دقع :19

اور رخ ہنیاعدق ا ہرکےن واولں( ںیم ہہو رفوتخ وریغ ہدی) اکنح  اک الکم دورسے ہ ہکیےس 

اک ارث لحم ) وقعمدہیلع اس  از روےئ رنع ےک اس رطح قلعتم وہان ہک   ہ( ںیم ہےک اسھت 

ہاظرہ وہ۔

ہ(2918ص  ہ4ج  الفقهااالسالیماوادلته) 
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ہ( دقع اتکتب :20

ہہک دے ہک اانت امل ادا رک ہ ہہیدقمار رقمر رک ےک ہ ہکیا ہامکل اےنپ الغم ےس امل یک ہنعی ہآاق

اورہ آزاد ےہ  وت  و رقار وک دقع اتکتب ےتہک ہ ہالغم اےس وبقل یھبہ ہدے وت  رک ےل وت اس وقل 

ہ۔ںیہ

ہ(ہ292ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ( رقع :21

  وعرتہ

ن

 

ث

ہ۔ےس وج رہم الزم وہات ےہ اےس رقع ےتہک ںیہ ویط ےک اسھت ش

ہ(ہ129ص  4)رد ااتخملر ج 

ہ

ہ: ( العیتہ22

ہاگل اگل وہں۔ وہ اور امںیئ کینج اک ابپ ا نعیہ نہب اھبیئ کیرش ابپ

ہ: ( نینع23

ےس آےگ ےک اقمم ہ ہیویب ہہک اس اک وضع وصخمص وت وہ رگم اینپہ ہاس صخش وک ےتہک ںیہ ہنینع

ہ(228ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش دوخل ہن رک ےکس۔ہ ںیم

ہ

ہ:ہ ( بیع24

ہمک وہ اجےئ۔ تمیق یک زیچ رظن ںیم وہ ےہ سج ےس اترجوں یک بیع

ہ(ہ673ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش
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ہ: تی( اعر25

ہےہ۔ تیاعر ہنیہوعض امکل رک د تعفنم اک ریغب ہیکہ زیچ صخش وک سکہ دورسے

ہ(ہ54ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( اعدق :26

ہرکےن واال۔ دقع

ہ:ہ عاقهل( 27

رطف ےس ہ ہاقلت یک ہسیا ہ) لتق ( ہبش رمع ںیم ہایوج لتق اطخ ہ ہوہ ولگ الہکےت ںیہ ہاعہلق

ہادا رکےت ںیہ ہتید ان ےک نیقلعتم  د ہںیم ہوج  وہ  اور  وہیتہ ہااصًۃل ہتیےس ےہ   وابج 

ہےہ۔

ہ(ہ913ص ہ 18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( دبع امذون :28

ہوہ۔ہ یہااجزت د و رفوتخ یک دیالغم سج ےک آاق ےن اےس رخہ وہ

ہ(ہ737ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ا( 29 ہ:ہ عصبهانسبا

ہکلب ااحصب رفاضئ ےس ارگ ھچک اتچب ےہ وت ہ ہںیہ ہنج ےک رقمر ےصح ںیہن ہرےتش دار ںیہ ہوہ

ہ(ہ1130ص  20ح ہ 3ج  تعی)اہبر رش اتلم ےہ۔ اںیہن
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ا( 30 ہ: عصبهاسببا

آزاد یک ہےس رماد وہ صخش ےہ سج ےن وکیئ ہاس وہ الغم رم یگ ہالغم  اور  اک ہ ہوہ  اور الغم  وہ 

رہتش دار ہن وہ رصف اس وک آزاد رکےن واال صخش وہ۔اب اس اک آاق اس وک آزاد رکےن  ہوکیئ

ہ۔ےتہک ںیہ ااتعلہق یھبہ اک قحتسم وہ اگ ان وک ومیلہ اثریم ےک ببس اس یک

ہ(ہ1133.1132ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( 31 ہ:ہ عصبهابغی 

اےنپ ہ ہوعریت ہہیےہ ہ ہدو اہتیئ ہاینج اک رقمرہ ہصح فصن ہ ہںیہ ہوہ اچر وعریتہ ہہی ہہریغب ہہبصع

ہ۔ہ یگ ہبصع نب اجںیئ ںیم وموجدیگ یک ںاھبویئ

ہ(ہ1131ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( 32 ہ:ہ عصبهامعاغی 

هہ صب 
ع

 ہوعرت ےک اسھت لم رک ہبصع نب اجیت یےس رماد وہ وعرت ےہ وج دورس ہعم ریغ 

ہےہ ۔ہ وہےت وہےئ ہبصع نب اجیت ےک ہنہب یٹیب ہکیابپ رش ایہنہب  قیقح ےہ ےسیج

ہ(ہ1132ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ عقیقه( 33

ہ۔ےتہک ںیہ ہاجات ےہ اس وک ہقیقع وج اجونر ذحب یک ںیم ہیوہےن ےک رکش ادیپ ہچب

ہ(ہ355ص ہ 15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش
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ہ( ملع ارفلاضئ :34

ہ۔اجےت ںیہ ےک اسملئ ولعمم ےیک ہاثریم عیملع سج ےک ذرہ وہ

ہ: ی( رمع35

ہوت واسپ ےل ولں اگ ۔ہ ہک وہ رم یگ نیدے د زیچہ وک وکیئ سکہ ہرھب ےک ےیل رمع

ہ(ہ99ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وعل :36

ےہ ہک رخمج ہلئسم بج وراثء ےک وصحں رپ وپرا ہ ہہی ہےس رماد االطصح رفاضئ ںیم ہوعل

ادعاد ےس مک وہ وت رخمج ہ ہےصح زادئ وہں اور رخمج اک دعد وصحں ےک ومجمیعہ ہنعیہہن وہان وہ ہ

ہاجات ےہ۔ہ ایااضہف رک د ہلئسم ےک دعد ںیم

ہ(ہ1138ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )غ(

ہ( ہنغ:1

ہ(ہ38ص  ہدی)ملع اوجتل ہآواز ےل اجرک ڑپانھ۔ ںیم انک

ہ( اغرم:ہ2

د ہنعی)رقموض ( ےہ۔ ہنویےس رماد دم ہاس اانت  وہ ہک اےس اکنےنل ےک دعب ہ ہنیاس رپ 

ہہن رےہ۔ہ اصنب ابیق

ہ(ہ926ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( اغبص :3

ہ۔رکےن واےل وک اغبص ےتہک ںیہ بصغ

ہ(ہ209ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( نبغ افشح :4

مہ ہودیےس رخ ہتمیق ہیسی،رماد ا ہتنایخ ہمسق یک ہتخس
ق
ہی ہرفوتخ رکان وج 

 

اگلےن واولں ےک ہ ہت

ھچ،است روےپ ہ ہتمیق ہاس یکہ ہنکیل ہیدیرخ ہدس روےپ ںیم ہادنازہ ےس ابرہ وہ ًالثم وکیئ

ہنبغ افشح ےہ۔ہ ہہیاگلات وت  دس روےپ ںیہنہ صخش اس وک تمیق ےہ وکیئ اجیت اگلیئ

ہ(ہ376ص ہ 7)ادلر ااتخملر و ردااتخملر ج 



ہاالطصاحت قفہ 

116 

ہ:ہ ریسی( نبغ 5

اگلےن واولں ےک ادنازہ ےس ابرہ ہن وہ ًالثم  ہرکان وج تمیق ہورفوتخدیےس رخ ہتمیق ہیسیا

 ہہیہدس وت  ہون وت وکیئ آھٹ اتبات ےہ وکیئ تمیق صخش اس یک وکیئ یدیرخ دس روےپ ںیم زیچ وکیئ

ہ(اضیہ)ا ےہ۔ ریسینبغ 

ہ( بصغ :ہ6

 ہکیا ہاور رتحمم وہ زین ہاحلظ ےس اقلب تمیق ہامل وج رشیع ہاسیا ہنعیوقتمم ،رتحمم وقنمل ہ ہامل

اج ےکس اس ےس اجزئ ہضبق وک اٹہ رک اناجزئ ہضبق رکان بصغ ہ ہہگج لقتنم یکہ ہی ےس دورسہگج

ہہن وہ۔ ہضبق ہیفخ ہیالہکات ےہ بج ہک 

ہ(ہ23ص  15ح  تعی)اہبر رش

ہ( الغم امذون :7

ہوہ۔ہ ایو رفوتخ ےس روک د دیالغم ےسج امکل ےن رخ وہ

ہ(ہ737ص  11, و ح 289ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( الغم وجحمر :ہ8

ہوہ۔ہ ایو رفوتخ ےس روک د دیالغم ےسج امکل ےن رخ اسیا

ہ(ہ847ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:ہ ( تمینغ9
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یفہ ہوہ ذرہ ہلیبسہ ہامل وج اہجد  اجات ہ ہ( اکرفوں ےس احلص یکزبور وقت )رجب ہعیہاہلل ےک 

ہ(ہ16ص  ہتافی)ارعتل ےہ۔

ہنصحم :ہ ( ریغ10

ہوہ۔ہ ہن یک ےک اسھت ویط ہاعلق ابغل صخش سج ےن حیحصہ آزادہ

ہ(ہ365ص ہ 9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ( ہطبغ :ہ11

 ہانمت ےہ ہک ںیمہ ہہی ہاس ےک دل ںیم ہایاپ ہاحتل ںیم ہاس وک ایھچ ہھکیہد ہصخش ےن وخبہ ہسکہ

وک ہ ہاس وک ہطبغ ےتہک ںیہہ ہدسح ںیہنہ ہہیوہ تمعن لم اجےئ ہ ہوہ اجؤں ےھجم یھب ہاسیو ہیھب سج 

ہ۔ہےتہک ںیہولگ رکش 

ہ(ہ542ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( رغہ :ہ12

ہاپچن وس درمہ ےہ۔ہ ہیاور ہ وک رغہ ےتہک ںیہ تید یک لمح

ہ(ہ846ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( الغم امذون :13

ہوہ۔ ہیہااجزت دے د و رفوتخ یک دیالغم سج ےک آاق ےن اےس رخہ وہ

ہ(ہ737ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش
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ہ:ہ ( تبیغ14

وہ دورسوں ےک اسےنم اظرہ وہان دنسپ ہن رکات وہ( ہ ہبیع ہہصخش ےک وپدیش ہسکہ وک ) سج وک 

ہرکےن ےک وطر رپ ذرک رکان ۔ہ ربایئ اس یک

ہ(ہ532ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہاتسمنم :ہ ( ریغ15

وہ ہ یگ ریغبہ تنطلس وہ( اامن ےیل ہوقم یکہ ہریغ ہ) سج ںیم صخش ےہ وج دورسے کلم ںیم وہ

ہوہ۔ ہیگ ریغب اامن ےیلہ املسمن دارارفکل ںیم ای داراالالسم ںیم رحبہ نعی

ہ(ہ443ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )ف( 

ہ( رفض:ہ1

ہہبش ہن وہ ۔ وکیئ سج ںیمہ دیل یسیاہ نعیےس اثتب وہ  عطقہ ہدیل وج

ہ( ہ203ص  1تلم ج  ہہیقف ی)اتفو

ہ: ہی( رفض افک2

ادا رکےن ےس بس یکہ ہوہ اور وکیئاج ہوہات ےہ وج ھچک ولوگں ےک  ادا وہ اجات ےہ   ہبن ےس 

ہ۔ہہامنز انجزہ وریغ ےسیج ادا ہن رکے وت بس انگہ اگر وہےت ںیہ یھب

ہ(ہ57ص  ہ2ج  ی) واقر ااتفلو

ہ

ہ: ( ریقف3

دقمار وہ وت ہ ہاصنب یک ہایصخش ےہ سج ےک اپس ھچک وہ رگم ہن اانت ہک اصنب وک چنہپ اجےئ ہ ہوہ

ہاامعتسل وہ راہ وہ۔ہ ںیم احتج اہیلصہ اس یک

ہ(ہ924ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( افر ابالطلق :ہ4

 ہاےنپ رتہک ےس رحموم رکےن ےک ےیلہ ہےک ریغب ہیراض دنم ہوک اس یک ہیویب ہصخش وج اینپ ہوہ

وق ہسج ںیم ہاحتل ںیم ہیسیا ہرمض اوملت ںیم اک  وہ الطق ابنئ دے ہ ہشیادنہ ہیومت 
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ہدے۔

ہ(ہ2ص  ہ4ج  ریاحتفل ادقل شم یلع ہۃی، اانعل 5ص  5)ادلرااتخملر و ردااتخملر ج 

ہ( افرہ :5

وقہ ہسج ںیم ہاحتل ںیمہ ہیسیا ہایہ ہاوملت ںیم ہرمض اک  یک ہشیہادن ہیومت  زوہج  اجبن ہ ہوہ 

واعق وہ اتہک اس اک وشرہ اس ےک رتہک ےس رحموم وہ اجےئ  ہقیرفت ہےس رمد و وعرت ںیم

ہ۔ہوعرت وک افرہ ےتہک ںیہ یسیا

ہ(ہ3ص  ہ4ج  ریاحتفل ادقل شم یلع ہۃیاانعل، ہ 5ص  5)ادلرااتخملر و ردااتخملر ج 

ہ: ( وضفیل6

ہرصتف رک ےل۔ ااجزت ےک ریغب اس یک وج دورسے ےک قح ںیم صخش وک ےتہک ںیہہ اس

ہ(ہ726ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )ق( 

ہ: سہ( ایق1

ہلئسم وک الص ہلئسم ےس تلع ہ رفیعہ سکہ ںیم تعیےہ ادنازہ اگلان اور رش ینعمہ یاک وغل سایق

ہ۔ےتہک ںیہ سہوک ایق ہےنیہالم دہ اور مکح ںیم

ہ(ہ43)اجء اقحل ص 

ہ( اصقر لصفم :ہ2

ہ(ہ546ص  3ح  1ج  تعی)اہبر رش ےس آرخ کت اصقر لصفم الہکات ےہ۔ ہکیمل ہ وسرہہ

ہ

ہ:ہ ( تمیق3

ہ۔ےتہک ںیہ ہوج ابزار ےک رنخ ےک اطمقب وہ اےس تمیق وہ تیثیح یک زیچ سکہ

ہ(ہ184ص  10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ

ہ( رصق :ہ4

ہوپرے ےک ربارب رکواان ۔ کیےک ا ہرس اک رہ ابل مک از مک ایلگن وچاھتیئ

ہ(ہارحلنیمہ ہ( )ریفہاضیہ)ا

ہ( رقن اانملزل :5

ر ہدجن ہگج اطفئ ےک ہ ہہیےہ۔ ہتہاقیم ہرطف آےن واولں ےک ےیل ہ( یکہضای) وموجدہ 
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ہ(اضیہ)ا ےہ  بیرق

ہ( وقہم :ہ6

ہڑھکا وہان ۔ہ اھےک دعب یسہ روکع

ہ(ہ518ص  3ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( لتق دمع :ہ7

 ہہہزین ہ،رجنخ ،ریت ہیداھر داھرے آےل ےس دصقاً لتق رکان لتق دمع الہکات ےہ ًالثم رھچ ہسکہ

ہوک دصقاً لتق رکان۔ہ ہےس سکہ ہوریغ

ہ(ہ15ص  18ح  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( ذقف :ہ8

ہ(ہ394ص  9ح  2ج  تعی)اہبر رش تمہت اگلان ۔ رپ زان یک سکہ

ہ( رقض :9

ر داں ےتہک ںیہ کیا یک نید
گ

 

شب

ہ۔اخص وصرت اک انم رقض ےہ سج وک ولگ د

ہ(ہ752ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( اصقص :10

 ہاس ےن )دورسے ےک اسھت( یکہ ہولسک رکان اسیج ہیہ ہاسیاظمل( ےک اسھت و ہنعی) ہافلع

ہ(ہ128ص  تافی)ارعتل اکاٹ اجےئ۔ ہاہھت یہہ ًالثم اہھت اکاٹ وت اس اک یھبہ
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ہ( اضق :ہ11

ہ۔رکےن وک اضق ےتہک ںیہ ےک ڑگھجوں اور انمزاعت ےک ہلصیف ولوگں

ہ(ہ892ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( تمیق12

ہاجےئ ۔ہ ہن یک یشیب ہمک ےک اطمقب وہں اور ان یک رہدام وج اس ےک ایعم زیچ سکہ

ہ(ہ117ص ہ 7)ردااتخملر ج 

ہ13

ق

ہ( 

 
ت

ہ

م

ہ:ہ ی

افتوت  ہےک احلظ ےس اس ںیم اجےئ اور نمث و تمیق ہن اپیئ لثم ابزار ںیم سج یکہ وہ زیچ رہ

ہوہ۔

ہ(ہ310,311ص ہ 9)ادلرااتخملر ج ہ

ہ

ہ: ینای( اقد14

ہ۔ہ ےیھکید ےک ےیل یصفتہ ےتہک ںیہ ینایوک اقد واکرےک ریپ ینایالغم ادمح اقد رمزاہ

ہ(ہ190ص  1ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہدمع : قتلاشبه( 15

ان ےس لتق ہن رکے ہ ہاہحلس ےک اقمئ اقمم ںیہ ہںیوج زیچ ہایوک دصقاً لتق رکے رگم اہحلس ہ ہسکہ

ہ(ہ778ص ہ 18ح  3ج  تعی)اہبر رش ےس امر ڈاےل۔ ًالثم الیھٹ
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ہ( لتق اطخ :16

اور  ہیامر ہاکش وک وگیل ہےسیج ہامگن ںیم ہایوہ ہ ہلتق وج اطخً رسزد وہ اجےئ اطخ اچےہ لعف ںیم ہاسیا

ہوہ املسمن اھت۔ہ نکیل ہرمدت ھجمس رک لتق یک ہای ااسنن وک اج یگل سکہ

ہ(ہ778ص ہ 18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ(شبهاخطا( لتق اقمئ اقمم اطخ )17

 ہسک ہصخش وسےت ںیم ہوکیئ ہوک دلخ ہن وہ ( ےسیج ہیراقلت ےک لعف اایتخ ہلتق سج ںیمہ ہاسی)ا

ہ۔ہ ااسنن رپ رگا اور وہ رم یگ تھچ ےس سکہ ای رپ رگ ڑپا اور وہ رم یگ

ہ(ہ779ص ہ 18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( لتق ابببسل :ہ18

ونکاں ہ ہکلم ںیم ہصخش ےن دورسے یک ہلتق سج اک ببس اقلت اک لعف وہ ًالثم( سکہ ہاسی)ا

ےس ہ ہیرھتپ اور ڑکل ہایرگ رک ہ ہںیمہ ہںیصخش ونک ہاور وکیئ ہیرھک د ہیڑکل ہراہتس ںیمہ ہای ہایہرھتپ د ہایوھک د

ہ(ہ779,780ص  18ح  3ج  تعی)اہبر رش ۔وھٹرک اھک رک رم یگ

ہ

ہ( اسقتم :ہ19

 ہےئہاجےئ اور اقلت اک ہتپ ہن وہ اور اوایلہ ہایہہگج وتقمل اپ ہےہ ہک سک ہہیاک بلطم ہ ہاسقتم

اک دوع ہایوتقمل الہ ہلحم رپ لتق دمع ہ ہلتق اطخ  ااکنر رک ہںیرک ہی  وت اس ےلحم ہ ہںیاور الہ ہلحم 

آدیم اس وک لتق یک ہمسق اھکںیئ ہےک اچپس  اور ہن مہ اقلت وک اجےتن ہ ہہک ہن مہ ےن  ےہ۔ 
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ہ۔ںیہ

ہ(ہ899ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ اط( ریق20

ہہصح( ےہ۔ہدرمہ اک ابروھاں  ہنعیہفصن داقن )  الص ںیم اطریق

ہ(ہ483،ص  14،ج  یااقلرہ ۃ)دمع

ہ
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ہ

 )ک( 

ہ( رکاتم :ہ1

ہ۔ےس وج ابت الخف اعدت اصدر وہ اس وک رکاتم ےتہک ںیہ ویل

ہ(ہ58ص  1ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ہبعک :2

 ہ( ںیمہچیب نعیہےک وطس )  ہداینہ یہوپر ہیہاہلل زعولج اک رھگ ۔ نعی ہےتہک ںیہ اہلل یھبہ تیبہ اےس

اسر ایسہ ہداین ہیواعق ےہ۔اور  ادا رکےت ںیہ ہیکہ ہےک ولگ  امنز  رک ےک  رخ  ۔اور ہرطف 

ہ(ہارحلنیم ( )ریفہاضیہ)ا ۔املسمن رپواہن وار اس اک وطاف رکےت ںیہ

ہ( وکہ افص:ہ3

ہ(ہاضیہ)ا واعق ےہ۔ ہےک ونجب ںیم کعبۂامعظمه

ہ( وکہ رموہ :ہ4

ہ(اضیہ)ا افص ےک اسےنم واعق ےہ۔ وکہ

ہ( افکتل :ہ5

وک دورسے زہم ےک اسھت اطمہبل ںیمہ ہکیا رک دے ہ ہصخش اےنپ زہم  دورسے ہ ہنعیہمض 

ہ(ہ836ص  12ح  2ج  تعی)اہبر رش ۔اےنپ زہم ےل نیل یزہم دارہ ےک اطمےبل یک
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ہ( افکتل ابدلرک :ہ6

دورسا دقحار اثتب وہا وت نمث اک  ہاک وکیئ ہافکتل ہک ارگ عیبم ہرطف ےس اس ابت یک ہیک ہابعئ

ہ(ہ867ص  12ح  2ج  تعی)اہبر رش زہم دار وہں۔ ںیم

ہ( وفک :7

اانت مک ہن وہ ہک اس ےس اکنح وعرت ہ ہںیمہ ہہےہ ہک رمد وعرت ےس بسن وریغ ہہی ہاک ینعمہ ہوفک

ہ(ہ53ص  7ح  2ج  تعی)اہبر رش ابثع گنن و اعر وہ۔ )رہتش داروں( ےک ےیل ہےک اوایلہ

ہ:ہ ( لیفک8

ہےہ۔ اےنپ زہم ےل اتیل یزہم دارہ وہ صخش وج دورسے اطمےبل یک )اضنم(

ہ(ہ836ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ: ہی( انک9

ہاظرہ وہ۔ ینعم یاظرہ ہن وہ ارگہچ وغل یاجمز ایوہ  اچےہ قیقح ینعمہ یہالکم سج اک رمادہ اسیا

ہ(ہ131ص  ہتافی)ارعتل

ہ( افکرہ :ہ10

ہروزوں اک افکرہ ۔ہ ےہ ےسیجہ رشًاع رقمر وہیت ےک ےیل التیف انگہ یکہ زسا وج سکہ وہ

ہ

ہ:ہ نیمی( افکرہ 11

ہےہ ۔ہ زسا وج مسق وتڑےن رپ رشًاع رقمر وہیت وہ
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ہ( افکرہ لتق اطخ :ہ12

ہ۔وک لتق رکےن ےس وج افکرہ الزم وہات ےہ اس وک افکرہ لتق اطخ ےتہک ںیہ ےس سک اطخ

ہ:ہ الکهل( 13

ہہن وہں۔ہ اوالد ہن وہ اور امں ابپ یھب صخش سج ےک رمےن ےک وتق وکیئ وہ

ہ(ہ152ص  6ج  میعنہ )ریسفت

ہ

ہ

 )گ( 

ہ: ( وگایہ1

ہ۔ہےتہک ںیہ یھب اہشدت ( اہشدت وک وگایہ ےیھکی)د

ہ

 )ل( 

ہ( القح:1

 ہایہ ہلک رںیتعک ہرگم دعب ادتقا اس یک ہادتقا یکہ ہرتعک ںیم ہہک )سج ےن ( اامم ےک اسھت یلہپ ہوہ

ہ(ہ588ص  3ح  1ج  تعی)اہبر رش . ضعب وفت وہ ںیئگ

ہ( القح وبسمق :ہ2
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ہ۔ہ رھپ اشلم وہےن ےک دعب القح وہ یگ ہن ںیلم رشوع ںیم ےہ سج وک ھچک رںیتعک وہ

ہ(ہ843ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( دحل :3

ہ۔ہگج انبےن وک دحل ےتہک ںیہ ہےک رےنھک یک رطف یم ہلبق یکہ وھکد رک اس ںیم ربق

ہ(ہ843ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ہطقل :4

ہلم اجےئ۔ہ وج ڑپا وہا ںیہک امل وک ےتہک ںیہ اس

ہ(ہ473ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( طیقل5

ےک وخف  ہدبانیم ہای ہدگنتیتس ہسج وک اس ےک رھگ واےل ےن اینپ ہاس ےچب وک ےتہک ںیہ ہطیقل

ہوہ ۔ہ اید ےس کنیھپ

ہ(ہ467ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( نحل :6

ہےک الخف ڑپانھ ےہ ۔ہ دینحل ےس رماد وجت رقاء ںیم االطصح

ہ(ہ64) اصنب اوجتل ص ہ

ہ
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ہ

 )م(  

ہ( زجعمہ:1

دوع ہیبن دعب  وایل ہیےس  اصدر وہےن  اعدت  و  وک سج ےس بس ہ ہزیچ ہوبنت الخف لقع 

ہ(ہ56ص  1ح  1ج  تعی)اہبر رش ۔اس ےس زجعمہ ےتہک ںیہ ںیہ اعزج وہ اجیت نیرکنم

ہ( مکحم :2

 ہیکہ ہصیصخت ہای ہلیاتو ہالکم ےس وصقمد وہں اس ںیم ہابلکل اظرہ وہں اور ویہ ہینعم ہیک ہسج

ہ(250ص  ہ3ج  میعن )ریسفت ۔اک اامتحل ہن وہ لیبت ایاجنگشئ ہن وہ اور خسن 

ہ( اشتمہب :3

ہرفامےئ ۔ہ نایبہ ہن وہ ہک رب اعتیل ادیمہ یھب ہیہن آےکس اور  رماد لقع ںیم یک سج

ہ(250ص  3ج ہ میعن )ریسفت

ہ( وعمتن:ہ4

ہ۔ےس وج ابت الخف اعدت اصدر وہ اس وک وعمتن ےتہک ںیہ ومینمہ اعم

ہ(ہ58ص  1ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ا( 5 ہ:ہهیادیامات 

ہ اہلل ہ ہیدیرضحت اوب وصنمر امرت یہاامم ملع ادہل اقعدئ ںیم اک وہ رگوہ وج رفویعہ اتنسلہ

 

مب
ح
ر
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ہےہ۔ واکراک ریپ ہیلع اعتیل

ہ(ہ179ص  1ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( بحتسم:6

اہلل ہ ہہن وہ ،وخاہ وخد وضحر ادقس یلص ہیدنسپ وہ رگم رتک رک ھچک اندنسپ ہہک رظن رشع ںیم ہوہ

 ہثیارگہچ ااحد ہایاملعےئ رکام ےن دنسپ رفام ہای ہیہدہ ہرتبیغ ہاس یک ہایہ ہوملس ےن اےس یک ہہیلع

ہ۔ایاس اک ذرک ہن آ ںیم

ہ(ہ283ص  2ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ابمح:7

ہ(ہ358ص ہ 16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش وہ۔ ںاسکیسج اک رکان اور ہن رکان  وہ

ہ

ہ:ہ یمی( رکموہ رحت8

ہےہ۔وابج اک اقملب ہ ہیےس زلوًام اثتب وہ  ینظ اممتعن دیلہ یک سج

ہ(ہ283ص  2ح ہ 1ج  تعی()اہبر رش4ص  ،نی)رنک د

ہ

ہ:ہ یہی( رکموہ زنت9

ؤمدکہ ےک  تنس ریغ ہیہن وہ۔ہ ودیع اندنسپ رےھک رگم لمع رپ ذعاب یک تعیلمع ےسج رش وہ

ہاقملب ےہ۔ہ

ہ(ہ284ص  2ح  1ج ہ تعی)اہبر رش
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ہ: ( نمہ10

وہشت متخ ہ ہاور ااسنن یک ہینتہ ہوہج ےس ذرک یک ہےہ۔سج ےک ےنلکن یک ہاپین ہاگڑاھ دیفس ہوہ

ہےہ۔ وہ اجیت

ف)  
 
اراۃت ہ(ہ27ص  1ج  ہالفق 

ہ: ی( ذم11

ہ( ےک وتق اتلکن ےہ۔وج المتبع )دل یگل )التپ ( اپین ہرقیق دیفس وہ

ف)  
 
اراۃت ہ(ہ27ص  1ج  ہالفق 

ہ( ذعمور :ہ12

ا ہیرہامیب ہیسیا ہوہ صخش سج وک وکیئ ہرہ ا ہکیوہہک  ہک ووض ےک اسھت امنز ہ ہزگریگ ہاسیوتق وپرا 

ہ(ہ385ص ہ 2ح  1ج  تعی)اہبر رش ا ہن رک اکس وت وہ ذعمور ےہ۔رفض ادہ

ہ( ابمرشت افہشح :13

 ہایرشاگمہ ےس المےئ ہ ہرمد یک ہسکہ ہایرشاگمہ ہ ہوعرت یکہ ہاحتل ںیم ہیکہ ہیاےنپ آہل وک نت ہرمد

ہےش احلئ ہن وہ۔ہ ہوکیئ رشبہکیط وعرت، وعرت ابمہ المںیئ

ہ(ہ309ص  2ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( امےئ لمعتسم :14

وہ  ہیگ ہرقتب اامعتسل یک ہہب تین ہایدور وہا وہ ہ ہایوہ ہ ہیگ ہسج ےس دحث دور یک ہاپین ہلیلق ہوہ
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ہوہ۔ ںیمہ یہ رواین رہھٹا ںیہن وہ ارگہچ ںیہک اور دبن ےس دجا وہ یگہ

ہ ااقلر

 

 ب
ہ
ہ(ہ59ص  2ج  ی)زن

ہ( رمدت :ہ15

 ہنعیہےس وہ ہ ہنید ہتایارم اک ااکنر رکے وج رضورہ ہسیاہ ہصخش ےہ ہک االسم ےک دعب سکہ ہوہ

 ہسیہا ضعب ااعفل یھب ںیہویہاجنگشئ ہن وہ ۔ یک حیحص لیاتو ہزابن ےس ہملک رفک ےکب سج ںیم

رش ہںیہ رکان ،فحصم  وک دجسہ  اجات ےہ ًالثم تب  وہ  اکرف  یک ہفینج ےس  ہگج ہ ہوک اجنتس 

ہ۔ہنید کنیھپ

ہ(ہ455ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ( لثم اول :ہ16

ہلثم وہاجےئ۔ ہکیےک ا اس زیچ ےک العوہ ایلص ہی،اس ہہیاک اس زیچ سکہ

ہ:ہ ( لثم اثین17

ہےک دولثم وہ اجےئ ۔ہ ےک العوہ اس زیچ ایلص ہیاس ،ہیاک اس زیچ سکہ

ہ 

ہ:ہ یہ( احمل اعد18

 ہ۔ًالثم سکےتہک ںیہ ہیہاجان اعدت ےک وطر رپ اننکمم وہ۔اےس احمل اعدہ ہایہےش سج اک اپ ہوہ

ہوہ۔ہ یگہ اھکیاڑےت ہن د ًۃہاڑان سج وک اعد صخش اک وہا ںیم سیا

قد  ص  ےیھکید )یصفت

 

ی

 

می
ل

ہ(32ات 28ادقتعمل ا
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ہ: ( احمل رشیع19

۔ًالثم اکرف اک تنج ہ ہےتہک ںیہ ہوطر رپ اننکمم وہ اےس احمل رشیع ہاجان رشیعہ ہایےش سج اک اپ ہوہ

ہ۔ہ ہدالخ وہان وریغ ںیم

قد  ص  ےیھکید )یصفت

 

ی

 

می
ل

ہ(32ات 28ادقتعمل ا

ہ:ہ ( دمونیل20

اور املبق یک ہی،ہ ہواؤ واؤ ہ ہنعیہ۔ےتہک ںیہ ہتک وماقف وہ وت اس وک دمونیلرح ہ،افل اسنک 

ہ۔ہریافل ےک ےلہپ ز ریےک ےلہپ زہ یاور  ےک ےلہپ یپ

ہ( دمرک:21

 ہرتعک ںیم ہارگہچ یلہپ ہےن اول رتعک ےس دہشت کت اامم ےک اسھت )امنز( ڑپیھ ہسج

ہوہاوہ۔ کیرشہ ںیم اامم ےک اسھت روکع یہ

ہ(ہ588ص  3ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( وبسمق:22

ہڑپےنھ ےک دعب اشلم وہا اور آرخ کت اشلم راہ۔ہ ضعب رںیتعک ےہ ہک اامم یک وہ

ہ(ہ588ص  3ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( اکمبت:23

ہہک دے ہک اانت ادا رک دے وت آزاد ےہ ہ ہیہدقمار رقمر رک ےک  ہکیا اےنپ الغم ےس امل یک آاق
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ہ۔ہالغم وک اکمبت ےتہک ںیہ سیرک ےل وت ا اور الغم اس وک وبقل یھب

ہ(ہ292ص  9ح ہ 2ج  تعیر رش)اہب

ہ( اقثمل:ہ24

ہاچر امہش اک وزن ۔ اسڑےھ

ہ(ہ296, ص 10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ( امہش :25

ہاک وزن۔ ریت 8

ہ(ہ298, ص 10ج  ہیروض ی)اتفو

ہ:( نیکسم26

ہ ہوہ وہ  ہن  اور دبن اپھچےن ےک ےیل ہںاہیےہ سج ےک اپس ھچک  اک ہ ہکت ہک اھکےن  اس 

ہاتحمج ےہ ہک ولوگں ےس وسال رکے۔

ہ(ہ924ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ل:27
ج 
مع

ہ( رہم 

ہ(ہ75ص ہ 7ح  2ج  تعی)اہبر رش رقار اپےئ ۔ نیرہم وج ولخت ےس ےلہپ د وہ

ہ

ہ( رہم ؤملج:ہ28

ہ(ہ75ص  7ح  2ج  تعی)اہبر رش )دمت( رقمر وہ۔ ہدایعم ہوکیئ رہم سج ےک ےیلہ وہ
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ہ( وتسمر :ہ29

ہصخش سج اک اظرہ احل اطمقب رشع وہ رگم ابنط اک احل ولعمم ہن وہ۔ ،وہ ،یفخم ہوپدیش

ہ(ہ976ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ( دجسم تیب30

ہ۔ےتہک ںیہ اجےئ اےس دجسم تیب رقمر یک وج ہگج امنز ےک ےیلہ ںیم رھگ

ہ(ہ479ص  22ج  ہیروض ی)اتفو

ہ( اطمف :ہ31

ہاجات ےہ۔ وطاف یک ہگج ںیم سج

ہ(ہارحلنیم ( )ریفہ 59ص  اضیہ)ا

ہ( دجسم ارحلام :32

ہہبعک رشمہف واعق ےہ۔ دجسم سج ںیم یک ہرکمہم زاداھ اہلل رشاف و ًامیظعتہ ہکم

ہ(ہارحلنیمہ ہ( )ریفہاضیہ)ا

ہ

ہ( زتلمم :33

ہ(اضیہ)ا ۔ ارہوید یندرایمہ اوسد اور ابب اہبعکل یکہ رنک

ہ

ہ( اجتسمر :34

 ہےھچیپ نیعہ نعیہاک وہ ہصح وج زتلمم ےک اقملب  ارہوید رغمب ہںیمہ ےک چیب اور اشیمہ ینامی ہرنک



ہاالطصاحت قفہ 

137 

ہواعق ےہ۔ ںیم ھیس یک

ہ(ہاضیہ)ا

ہ( اجتسمب :ہ35

ےنہک ےک ہ ہرتس زہار رفےتش داع رپ آنیم ہںاہی ہارہوید ہونجب ہیک ہاور رنک اوسد ےک چیب ہینامی ہرنک

ارلنمح ہ ہرۃمح ہرضحت ومالان اشہ اامم ادمح راض اخن ہیلع ہایلع ہییس ہےیل ہایس ہرقمر ںیہ ہےیل

ہہگج ( راھک ےہ۔ یک وبقمتیل داع یک نعیاس اقمم اک انم "اجتسمب" )ےن 

ہ(ہاضیہ)ا

ہرتمح:ہ اب( زیم36

رعایق ہہیاک رپانہل ہ ہوسےن تھچ رپ بصن ےہ۔اس ےس ہ ہیک ہارہوید ہامشیلہ ہیک ہو اشیم ہرنک 

ہ(اضیہ)ا اھچنور وہات ےہ۔ " ںیم"میطح ابرش اک اپین

ہ:ہ ( اقمم اربامیہ37

ہۂہدروازہ ا  اسےنم  ) ہکیہبعک ےک  ںیم ہنعیےبق  یتنج ہدبنگ(  ہوہ  رک ہ  وہ  رپ ڑھکے  رھتپ سج 

ےک شقن  ہنیفیرش ہواالسلم ےک دقنیم ہۃاولصل ہو ہیلع ہانیبن ہاہلل یلع ہیلخہ ہاربامیہ ہانرضحت یس

ہ(62ص  اضیہ)ا ۔وموجد ںیہ

ہ

ہ: نیارضخ ( نیلیم38

" دو زبس اشنن " افص ےس اجبن رموہ ھچک دور ےنلچ ےک دعب وھتڑے وھتڑے افےلص رپ ہ نعی
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یک رطف  ہدوونں  ہاروںہوید  ںیم  ہاور تھچ  الںیٹئ  ہزبس  ہیگل  ہوہیئہ  زبس ہںیہ  دوونں  ۔ان 

ہرمدوں وک دوڑان وہات ےہ۔ہ ہدوران یعس ناشنونں ےک درایم

ہ(ہ63ص  اضیہ)ا

ہ39

سع
م

ہ: ی( 

ہرمد وک دوڑان تنس ےہ۔ وران یعسافہلص اہجں د یناک درایم نیارضخ نیلیم

ہ(ہاضیہ)ا

ہ: تہ( اقیم40

مہ اجےن واےل آافیق ہہگج وک ےتہک ںیہ ہاس

 

عظ
م

ارحام واہں ےس آےگ اجان اجزئ  ہوک ریغب ہ۔ہکم 

ہ ہیھبہ ہسک ہایہ۔اچےہ اجترت ہ ہںیہن وہ  اجات  ہک ہکم رکمہم ےک رےنہ ہ ہںہاہیرغض ےس  کت 

 ہیھبہ ہوت اںیہن ہونمرہ ( اجںیئ ہہنیدم ہایدحود ےس ابرہ )ًالثم اطفئ ہ ہیک ہتہارگ اقیم ہواےل یھب

ہ(ہاضیہ)ا آان اناجزئ ےہ۔ کہارحام ہکم اپ اب ریغب

ہ

ہ:( نم41

ولک ٹیم ہدجسم اپچن  ہارحلام ےس  وادہ  وہ  احیج ہیہرپ  ا ہاہجں  رکےت ہ ہمایق ہجح ںیم ہمایاصابحن 

ہ(ہ65 اضیہ)ا اشلم ےہ۔ " رحم ںیم۔"نمںیہ

ہ

ہ( زمدہفل :42

 اہجں رعافت ےس وایسپہ ہانرپ واعق دیم ہولک ٹیم ہ5 ہابیرطف رقت ہافت یک" ےس رعہ"نم
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اور ولطع آاتفب ےک درایم اور حبص اصدق  ا ہنرپ رات رسب رکان تنس ؤمدکہ  از مک   ہکیہمک 

ہہحمل ووقف وابج ےہ۔

ہ(ہ66ص  اضیہ)ا

ہ( رسحم :43

وہا دیم ہزمدہفل الم  ہ ہااحصب لیف ہںیہی ہانےس  ۔ذہلا  اھت  وہا  انزل  ذعاب  ےس  ہںاہیرپ 

ہ۔ اچےیہ ےس زگران اور ذعاب ےس انپہ امینگن یزگرےت وتق زیت

ہ(ہاضیہ)ا

ہ:ہ ( دمیع44

( ہگج اہجں ہ ہیندرایم ہ)یک ہ" ےک امنیبارحلام اور ہکم رکمہم ےک ربقاتسن "تنج ایلعمل ہدجسم

ہداع امانگن بحتسم ےہ ۔

ہ(ہاضیہ)ا

ہ

ہ( رمض اوملت :ہ45

 ہہک اس رمض ںیمہ ہی کی۔ا رشط ںیہ دو ابیتہ ت وہےن ےک ےیلرمض اوملہ رمض یک سکہ

احتل ہ ہہک اس ہبلغ وخف یک ہہیومت وقت و ہبلغ ےک اسھت وہ دوم ہ ہشیہوخف الہک و ادن

 ہاس ےک اسھت ومت لصتم وہ۔ارگہچ اس رمض ےس ہن رمے ومت اک ببس وکیئ ہںیم

ہ(ہ457ص  ہ25ج  ہیروض ی)اتفو اور وہ اجےئ۔
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ہ( دمرب :ہ46

ہرمےن ےک دعب آزاد ےہ۔ ےہےن اہک ہک وت ریم تبسن ومیل الغم سج یک وہ

ہ(ہ290ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ر  :47
حص
م

ہ( 

ر  ےتہک ںیہ رمعہ اک ارحام ابدناھ رگم سکہ ایےن جح  سج
حص
م

ہ۔وہج ےس وپرا ہن رک اکس اےس 

ہ(ہ1195ص  6ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( رم:48

ہ(ہ296ص  10ج  ہیروض ی)اتفو دو رلط وہات ےہ ۔ وج وزن ںیم ہنامیپ کیا

ہ( اتسمنم :49

ہوہ۔ہ ی۔ےسج ابداشہ االسم ےن اامن د اکرف وک ےتہک ںیہہ اس

ہ(ہ501ص  1ارلوسل ج  ضیف ی)اتفو

ہ( امل ےف :ہ50

الج ونط ہ ہاحلص وہ اجےئ اچےہ اںیہنہ ہےک ریغب ہامل وج املسمونں وک اکرفوں ےس ڑلایئ ہوہ

ہحلص ےک اسھت امل ےف الہکات ےہ۔ہ ایرک ےک احلص وہ 

ہ(ہ120ص  ہتافی)ارعتل

ہ

اےس امل ےف ےتہک ہ ہہوریغ ہہیرخاج اور زج ہاجات ےہ ےسیج ہےک دعب وج امل ایلہ ہےس ڑلایئ ہافکر
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ہ(434ص  ہ9ح  2ج  تعی)اہبر رش ۔ںیہ

ہ( امل وقتمم :ہ51

ہاج اتکس وہ اور رشًاع اس ےس عفن ااھٹان ابمح وہ ۔ہ امل وج عمج یکہ وہ

ہ(ہ8ص  7)درااتخملر ج 

ہ؛ ( عیبم52

ہ۔دشہ زیچ رفوتخ

ہ( اتمرہک :53

 ہای ہیہرتک رک دہ ہاس ےس ویط ہای ہایےن اےس وھچڑ د ہانہک ہک ںیم ہہیےک قلعتم ہ ہیویب ہاک اینپ ہرمد

ہاس رطح ےک اور اافلظ انہک اتمرہک ےہ۔

ہ(ہ236ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( وتمن :ہ54

وہ اتکںیب ہنتم یک ہوتمن  ہںیئگہ ہںیھکل ہوج لقن ذمبہ ےک ےیل ہںیہ ہعمج ےہ اس ےس رماد 

ہ۔ہہ،زنکادلافقئ وریغ ہی، اولاق ہی،ااتخملر ،ااقنل یرصتخم ادقلورہ ےسیج

ہ(ہ208ص  4ج  ہیروض ی)اتفو

ہ

ہ: ( یلثم55

اور اعم وطر رپ نمث و تمیق ہاپیئ ہلثم ابزار ںیم ہسج یکہ ہوہ زیچہ ہرہ ےک احلظ ےس اس ہ ہاجےئ 
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ہاھجمس اجات وہ ۔ہ اغتوت ہن ںیم

ہ(ہ810ص  9)ادلرااتخملر ج ہ

ہ( ونجمں :56

 ہےن اس ںیمہ ہتعیدے رش ہںوہ الب وہج ولوگں وک امرے اگایلہ ہلقع زالئ وہ یئگہ ہیک ہسج

اردو ہ اہنوید ںیم ےہ ۔ےسج افریس )ونجمں( ویہ رفامیئ رقمر ںیہن دیاالطصح دج اینپ وکیئ

ہ۔ہ ہاپلگ ےتہک ںیہ ںیم

ہ(ہ437ص  4( ) ردااتخملر ج 635ص  19ج  ہیروض ی)اتفو

ہ( احمرم :ہ57

ہرحمم۔ ہےیھکیعمج ےہ۔د رحمم یکہ احمرمہ

ہ( احمل :58

ہ۔ہ حمتالاهل ےیھکید

ہ:ہحمالاهل( 59

ہ۔ہ حمتالاهل ےیھکید

ہ:ہ حمالابه( 60

ہ۔ہامل وک احمل ےتہک ںیہ ںیم وحاہل

ہ(ہ874ص  ہ14ح  2ج  تعی)اہبر رش
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ہ( اتحمل :61

ہ۔ہحمتالاهل ےیھکید

ہ:ہ اتحمل ہیلع( 62

ہ۔ہےتہک ںیہ اور احمل ہیلع اس وک اتحمل ہیلع یگ رپ وحاہل یکہ سج

ہ(ہ874ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہحمتالاهل( 63

ه اور وحہ دانئ ه، احمل اور احمل ل ہ۔ہےتہک ںیہ لی) رقض وخاہ( وک اتحمل اور اتحمل ل

ہ(ہ874ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( وجحمب :64

ابلکل ہ ہایوہج ےس مک وہ اجےئ ہ ہیکہ ہوموجدیگ ہدورسے وارث یک ہوارث سج اک ہصح سک ہاسیا

ہ۔متخ وہ اجےئ وت اےس وجحمب ےتہک ںیہ

ہ(ہ26ص  20ح  تعی)اہبر رش

ہ

ہاذقلف : ( دحمودیف65

) ہ ہیئگ ہصخش سج رپ دح ذقف اقمئ یک ہوہ زان یک ہسکہ ہنعیوہ   اور وبثت ںیہنہ ہتمہت اگلیئ ہرپ 

ہ(ہیئگ یدے اکس اس وہج ےس اس رپ دح امر

ہ(ہ943ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش
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م :ہ66 ِ 
ح

ہ( ُم

ہرمعے اک ارحام ابدناھ وہ ۔ہ ایصخش سج ےن جح  وہ

م :ہ67
ح
 
ح

ہ( ُم

رحام  ہوہج ےس ہشیمہ ہرہتش یک ہرسسایل ہایرہتش دار سج ےس اکنح رکان رقاتب راضتع ہ ہوہ

ہوہ۔

ہ(200ص  ہ36ج ہ )اوملوسعہ

ہ( رحموم :ہ68

وہج ےس رشًاع رحموم وہ اجات ےہ ہ ہببس یک ہےس سکہ ہاثرماد وہ وارث ےہ وج ریمےس ہ ہاس

ہوہج ےس ۔ ومرث اک اقلت وہےن یک ہایوہج ےس  ًالثم الغم وہےن یک

ہ(ہ12ص  20ح   تعی)اہبر رش

ہ

ہ( نصحم :69

ہوہ۔ہ یک ےک اسھت ویط صخش وج آزاد اعلق ،ابغل وہ اور اکنح حیحص وہ

ہ(ہ372ص ہ 9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ :70

 

ض
ح
م

ہ( 

ہوہ۔ہ یئگہ یک یھب ہےک اسھت اس ےس ویط وعرت وج اعہلق ،ابہغل ، آزاد اور اکنح حیحص وہ

ہ(ہ372ص ہ 9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش



ہاالطصاحت قفہ 

145 

ہ:( لیحم71

ہ(ہ874ص  12ح  2ج  تعی)اہبر رش ۔)وحاہل رکےن واال( ےتہک ںیہ )رقموض( وک لیحمہ رموہن

ہ( دمربہ :ہ72

آزاد ےہ۔ ہےاہک وہ ہک ریم ہہیےسج امکل ےن ہ ہیولڈن ہیسیا اافلظ  ہسیا ہایرمےن ےک دعب وت 

ہےک رمےن ےک دعب اس اک آزاد وہان اثتب وہات وہ۔ ےہک وہں سج ےس ومیل

ہ(ہ290ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( دمیع73

ہرکےن واال۔ یدوع

ہ:ہ ہیلع ( دمیع74

ہاجےئ۔ہ یک ہیرپ دوع سج

ہ: نوی( دم75

ہ۔ہ)رقموض( ےتہک ںیہ ہنوی( وہ وت اےس دمنیاک وابج االداقح )د ےک زےم سکہ سج

ہ

ہ( رماہحب :76

اور ارخااجت وک اظرہ رک ےک اس رپ ہ رھپ تمیق اور اس رپ ھچک ارخااجت ےیکہ یدیرخ زیچہ وکیئ

ہ۔اےس زماہحب ےتہک ںیہ نیدقمار ڑباھ رک اس وک رفوتخ رک د کیا عفن یک

ہ(ہ739ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش
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ہ:( رماقف 77

اایش ہاس وہ  ےک ہ ہعیبم ہنعی) ہںیہ ہ( ےک اتعب وہیتزیچ ہوہیئ ہیدی)رخ ہوج عیبم ہںیہ ہءےس رماد 

ً اشلم وہیت ںیم اسھت عیب ا 

 

مب

 

ح
ہوجےت ےک اسھت ہمست ۔ ( ےسیجںیہ ہ

ہ(ہ75ص ہ 7)ردااتخملر ج 

ہ( رماقہ:78

ابرہ ہ ہوہ ڑلاک ہک ونہز ابغل ہن وہا رگم اس ےک مہ رمع ابغل وہ ےئگ وہں۔اس یک ہنعی دقمار 

ہ(ہ25ص  7ح  2ج  تعی)اہبر رش رمع ےہ۔ ربس یک

ہ( رمنہت :79

ہاجےئ وہ رمنہت الہکات ےہ۔ رنہ ریھک ہزیچ صخش ےک اپس وکیئ سج

ہ(ہ31ص ہ 17ح  تعی)اہبر رش

ہ( زمارہع :ہ80

الثم ہ ہدوونں ںیم ہوہیگ ہاوارہہک وج ھچک دیپ ہنیہد ہےک ےیل ہاس وطر رپ اکتش ہزنیم ہوک اینپ ہسکہ

ہ۔ہاس وک زمارتع ےتہک ںیہ وہ اجےئ یگ یسقت ںدو اہتیئہ اہتیئ کیا ایفصن فصن 

ہ(ہ94ص ہ 15ح  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( اتسمنم :81

اامن رکیل ہوقم یک ہریغ ہ)سج ںیم ہصخش ےہ وج دورسے کلم ںیم ہوہ  ہنعیہ ہیگہ ہتنطلس وہ( 
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ہوت اتسمنم ےہ۔ یگ اامن رکیل املسمن دارارفکل ںیم ای داراالالسم ںیمہ رحب

ہ(ہ443ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ82
غ

 

سی
م

 ہ( 
ی
ہ:ہ ر 

ہواال ۔ہ ےنیل زیچ ًاتیاعر

ہ( وتسمر ااحلل :83

ہدب وہان ( ولوگں رپ اظرہ ہن وہ ۔ کین نعیدعاتل اور قسف ) صخش سج یک وہ

ہ( ہ148ص  ہتافی)ارعتل

ہ: ( ملسم اہیل85

ہ۔ےتہک ںیہ واےل وک ملسم اہیل ےنچیب زیچ ملسم ںیم عیب

ہ(ہ479ص  7)ادلرااتخملر ج ہ

ہ:ہ ( ملسم ہیف86

ہ۔ہےتہک ںیہ رپ دقع ملسم وہ اس وک ملسم ہیف زیچ سج

ہ(ہاضیہ)ا

ہ

ہ( اشمع :ہ87

ا ہوک ےتہک ںیہ ہزیچ ہاس وریغ ہکیسج ےک  دورسا یھب ہہیاک ہ ہنیعم ہہزج  اور  وہ   اس ںیمہ ہامکل 

ہ(ہ538ص  10ح  ہ2ج  تعی)اہبر رش ہن وہ۔ زاایتم ں ںیموہ اور دوونں ےک وصح کیرش
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ہ: ی( رتشم88

ہ۔ہےتہک ںیہ یوک رتشم ارہدیرخ

ہ:ۃ( اہتشم89

ہہن وہ۔ہ وج ون ربس ےس مک رمع یک وہشت ڑلیک اقلبہ

ہ(ہ24ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ ( اصمحل ہیلع90

ہ۔ہ ہےتہک ںیہ اس وک دبل حلص اور اصمحل ہیلع رپ حلص وہیئ سج

ہ(ہ1132ص  13ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( اصمحل ہنع :ہ91

ہ۔ہقح وج ابثع زناع اھت اس وک اصمحل ہنع ےتہک ںیہ وہ

ہ(ہ1132ص  13ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( اضمرب:92

ہاکم رکےن واال۔ ںیم اضمرتب

ہ: ( ہقلطم ریعجہ93

ہوہ۔ یئگ ہیالطق د وعرت ےسج ریعج وہ

ہ( وتعمہ :94
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 ہابت رکے یھبک ہیس ہاعولقں یک ہلتخم وہ یھبک ہہن وہ دتریب ہلقع کیھٹ ہ)وبرہہ،وبرہا( سج یک

یک ہاپولگں  یک  رگم ونجمن  اگایلہ ہ)رطح(  امرات  وہج  وک ضحم ےب  ولوگں  ہاتید ہںرطح   ہیٹنیہا 

ہہن وہ۔ اتکنیھپ

ہ(ہ438ص  4() ردااتخملر ج 529ص  2ج  ہیروض ی)اتفو

ہ95
مغ
 ہ( 

ی
ہ:ہ ر 

ہواال ۔ہ ےنیہد زیچ ًاتیاعر

ہ( وقفمد اربخل:96

ہےہ۔ رمیگ ہایولعمم ہن وہ ہک زدنہ ےہ  یھب ہہیاتپ ہن وہ اور  صخش سج اک وکیئ وہ

ہ(ہ438ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( وقفمد :97

ہوقفمد اربخل ۔ہ ےیھکید

ہ( اقمہص :ہ98

ا ہنعیدبال رکان ہ ہادال اور وہ ربارب آسپ ںیم ہکیدو وصخشں اک  اعمہلم ہ ہہیہ ہدورسے رپ اطمہبل وہ 

ا ہہک دوونں ںیمہ ہںیہےط رک اک وج اطمہبل ےہ وہ اس ےک زہم ےس وابج االدا ہ ہکیےس رہ 

ہوہ اجےئ اگ۔ہ اطمہبل ےک دبےل ںیم

ہ(ہ514ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش
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 وف :99

 
 

ہ( م

ہوہ۔ہ یئگہ تمہت اگلیئ رپ زان یک سج

ہ( اکمہبت :ہ100

  آزاد  ہیدقمار رک ےک  کیا ہامکل ےن امل یک ےسج یولڈن یسیا
ح

 

اہک وہ ہک اانت امل ادا رک دے وت ت

ہوہ ۔ہ ےن اےس وبقل رک ایلہ یےہ اور ولڈن

ہ(ہ293ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

و ل ہب:ہ101
مکف
ہ( 

و ل ہب ےہ۔ افکتل یک یک زیچ سج
مکف
ہوہ 

ہ(ہ836ص  ہ12ح  2ج  تعی)اہبر رش

و ل ہنع :ہ102
مکف
ہ( 

و ل ہنع ) رقموض ( ےہ۔ہ رپ اطمہبل ےہ وہ الیصہ سج
مکف
ہو 

ہ(ہاضیہ)ا

ه :103 و ل ل
مکف
ہ( 

ہ(ہاضیہ)ا ۔ہ)دانئ( ےتہک ںیہ ہمکفولاهلاک اطمہبل ےہ اس وک اطبل و ہ سج

ہ

ہ( طقتلم:ہ104

ہ(ہ469ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش ۔ےک ااھٹےن واےل وک طقتلم ےتہک ںیہ ہطیقل ای زیچ یڑپ یرگ
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ہ: ( ومیمہ105

ہرقمر رکے۔ہ رکےن ےک ےیل یوپر وتیص وک اینپ وج سک نعیرکےن واال  وتیص

ہ(ہ55ص  19ح  تعی)اہبر رش

ہ:ہ هلاامویم( 106

ه ےتہک ںیہ اجےئ اس وک ومیمہ یک وتیص ہیک ےنید ہامل وریغ ےک ےیل سج ہ۔ل

ہ:ۃای( اہم107

ہک ہ ادیعفن ااھٹان ًالثم دو ارفاد ےن رتشمہک وطر رپ اکمن رخ یابرہ یےس ابر زیچ کیا نعی ۃایاہم

ہراہشئ رےھک اور دورسے اسل دورسا۔ کیرش کیاسل ا کیا

ہ(ہ538ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ( رہم لثم :ہ108

رہم لثم ےہ ۔ًالثم ہ ہوعرت اک وج رہم وہ وہ اس ےک ےیل ہاس سیجہ ہےک اخدنان یکہ ہوعرتہ

ہ۔اک رہمہ اہوریغ نہب ،وھپیھپ اس یک

ہ(ہ71ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ

دا( 109 ہ: هیامی 

ہاہپڑ ےس رگ رک رما وہ۔ہ ای ںیم ںیہاجونر وج ونک وہ

ہ(ہ67ص  10)ردااتخملر ج 
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ہ: متالمحه( 110

ہٹھب اجےئ۔ ہرس اک وگتش یھب زمخ سج ںیم وہ

ہ(ہ842ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ثلثم :ہ111

ہاوگنر ریش  ہہاک  اکپ  دقر  اس  ہایہوج  اہتیئ  دو  ہک  ہاجےئ  ا  اور  اجےئ  وہ  ہابیقہ ہاہتیئ ہکیہکشخ  رہ ہ 

ہاجےئ۔

ہ(ہ40ص  ہ10)ادلرااتخملر ج 

ہ( رخمج :ہ112

وہ وھچےٹ ےس وھچاٹ دعد ےہ سج ںیم ہرفاضئ ںیم ہاالطصح ےس امتم  ہرخمج ےس رماد 

ہ۔ہ ےئک اج ںیکس ہورہث وک الب رسک ان ےک ےصح یسقت

ہ(ہ1135ص  20ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ( دموھن :113

ہ۔یئگ ہریھک یہوج رگو وک ےتہک ںیہ زیچ اس

ہ(ہ696ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( زمارتع :114

ًالثم  ہدوونں ںیم ہوہ یگ ہاوارہہک وج ھچک دیپ ہنید ہاس وطر رپ اکتش ےک ےیل ہزنیم ہوک اینپ ہسکہ
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ہ۔ہاس وک زمارتع ےتہک ںیہ وہ اجےئ یگ یسقت ںدو اہتیئہ اہتیئ کیا ایفصن فصن 

ہ(ہ287ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( اسمتقب :115

 ہہیہک وکن آےگ ڑبھ اجات ےہ وج تقبس ےل اجےئ اس وک  ہںیہےط رک ہہی صخش آسپ ںیمہ دنچ

ہاجےئ اگ۔ہ اید

ہ(ہ607ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ: ۃ( اسماق116

وہ  ہاوارہدختم رکے اور وج ھچک اس ےس دیپ ہہک اس یک ہنید ہوک اس ےیل ہدرتخ سکہ ہای ہابغ

ا ہیگ ا ہکیاس اک  اور  اجےئ اگ اس دورسا انم  ہایہصح امکل وک د ہکیہصح اکم رکےن واےل وک 

ہےہ۔ہ اعمہلم یھب

ہ(ہ302ص ہ 15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ت رج:117

 

ہ( م

ہ۔دار اتسمرج ےتہک ںیہ ہیرکا

ہ(ہ107ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

کا ر :118

 

سی
م
ہ( 

ہ(54ص  14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش ۔وک اعتسمر ںیہ ( زیچوہیئ یہد تی)اعر
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ہ:( نیکسم119

اس ہ ہکت ہک اھکےن اور دبن اپھچےن ےک ےیل ہںاہیصخش ےہ سج ےک اپس ھچک ہن وہ ہ ہوہ

ہاک اتحمج ےہ ہک ولوگں ےس وسال رکے۔

ہ(ہ925ص  5ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( اضمرتب :ہ120

ا ہمسق یک ہکیا ہاجترت ںیم ہہی ا ہکیرشتک ےہ ہک  اور  اجبن ےس  ہکیاجبن ےس امل وہ 

ہاکم ۔

ہ(ہ1ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

بتامطلقه( 121 ہ: مضار

ہ۔وہیت ںیہن ہنییعت زامن و اکمن اور مسق اجترت یک اضمرتب سج ںیم یسیا

ہ(ہ6ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وصغمب :ہ122

ہرپ اناجزئ ہضبق وہا ۔ہ زیچ سج

ہ(ہ209ص  15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ: مغصوبامنه( 123

ہ(اضیہ)ا اک( امکل۔ )بصغ دشہ زیچ
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ہ( سلفم :124

ہ(ہےہ ہن اتمع) اسامن وریغ وہ ےہ ہک ہن اس ےک اپس روہیپ سلفم

ہ(ہ544ص  16ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( رکمہ:125

ہرکےن واال۔ وبجمر

ہ( رکمہ:126

ہاجےئ۔ہ وبجمر یکہ ےسج

ہ:( لیکم127

ہ۔ہءاایشہ ےس ےنکب وایل انپ

ہ( طقتلم :ہ128

ہ۔ےک ااھٹےن واےل وک طقتلم ےتہک ںیہ ہطیقل ای زیچ یڑپ یرگ

ہ(ہ469ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ه( 129 ہ:ہ مناس 

 ہےس لبق یہہ ہیسقتہ ہےک رتہک یک ہےہ ہک یم ہہیہاس ےس رماد ہ ہاالطصح ںیم ہرفاضئ یکہ ہملع

یک ہارگ سکہ واروثں  اس ےک  اس اک ہصح  وت  ااقتنل وہ اجےئ  اک  د ہوارث  رک   ہایرطف لقتنم 

ہ(ہ1157ص  20ح  ہ3ج  تعی)اہبر رش اجےئ۔
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ہ( دنموب :130

ہوھچڑان( ااسءت )ربا( ہن وہ۔ہ نعیہلعف سج اک رکان ابثع وثاب وہ اور رتک رکان )  اسیا

ہ(ہ230ص  1)ردااتخملر ج 

ہ:منقهل( 131

ہ(842ص  18ح  ہ3ج  تعی)اہبر رش وٹٹ رک ٹہ اجےئ۔ یڈہ رس یک زمخ سج ںیم وہ

ہ:حهیمن( 132

ہک ہ ہاید ہےیل۔وج دورسے ےن اےس اس ہاجونر وک ےتہک ںیہ ہاس ھچک دونں اس ےک ہ ہہیےہ 

ہےس افدئہ ااھٹےئ رھپ امکل وک واسپ رک دے۔ہ ہدودھ وریغ

ہ(ہ330ص ہ 15ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ومات :ہ133

ہقح اخص وہ۔ہ یک ہکلم وہ اور ہن سکہ یک ےس افہلص رپ وہ۔ہن سکہ یوج آابد زنیم وہ

ہ(ہ664ص  17ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( ومرج :ہ134

ہ۔ہےتہک ںیہ وک ومرج یھبہ آرج

ہ( ومدع:ہ135

ہوکیئ ہصخش ےن افحتظ ےک ےیل ہسج ہزیچ  د ہسکہ  رھک  اپس  ہیہےک  یک  ہزیچ ہسج  اےس ہ  ےہ 
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ہ(ہ31ص  14ح  ہ3ج  تعی)اہبر رش ۔ومدع ےتہک ںیہ

ہ( ومدع:ہ136

ہ(اضیہ)ا ۔اےس ومدع ےتہک ںیہ یئگ ہیہ( ددشہ زیچ ہتعی)ودہ ہافحتظ ںیم یک سج

ہ( ومزون:137

ہ۔ہ ءاایشہ ےس ےنکب وایل وزن

ہ: بهااموٰصا( 138

ہ یک وتیص یک زیچ سج ه الہکیت اجےئ وہ ومص 
ث 

ہےہ۔ 

ہ(ہ693ص  19ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ه( 139 ہ:موض 

ہرظن آاجےئ۔ یڈہ رس یک زمخ سج ںیم وہ

ہ(ہ842ص  18ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وموقذہ :140

ہاجونر وج وچٹ اھکےن ےس رما وہ۔ وہ

ہ(ہ67ص  10)ردااتخملر ج 

ہ( ؤملک:141

ہرکےن واال۔ ولیک
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ہ:ۃاوملاال ( ومیلہ142

 ہسکہ ہایےک اہھت رپ رشمف اب االسم وہا اس ون ملسم ےن اس ےس ہ ہصخش اعلق ابغل سکہ ہکیا

اور ھجم ےس ہ ہارم اجؤں وت ریم ہاہک ہک ارگ ںیم ہہی ہنعی ہیک ہۃدورسے ےس وماال وارث وت ےہ 

 ہےہ اس اک انم ومیلہ حیحص ۃوماالہ ہی رک ایلہ اس ےن وبقل وہ یگ ہینیہےھجت د تیانجتہ وہ وت د وکیئ

ہ۔ےہ ۃاوملاال

ہ(485ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:العتاقهامویل( 143

ہ اےس  
سی ت

ہ۔ہےتہک ںیہ یھب یہبصع 

ہ( وموھب:ہ144

ہاجےئ۔ یہد ہوج ہبہ )ہفحت( ںیم زیچ وہ

ہ(ہ68ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ه:145 ہ( وموھب ل

ه ےتہک ںیہ ایوک ہبہ )ہفحت( د سج ہ۔اجےئ اےس وموہب ل

ہ(ہ68ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ
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ہ

 )ن( 

ہ:ہ ( ذنر رشیع1

وہ ابعدت وصقمد ےہ۔وج سنج وابج ےس وہ اور وہ وخد دنبہ رپ ہ ہاالصح رشع ںیم ہذنر

ایلہ رک  وابج  ذہم  اےنپ  اےس  ےس  وقل  اےنپ  ےن  دنبہ  ۔رگم  وہ  ہن  ہوابج  ہہی۔اور  اہلل ہ 

ہاخص ےہ اس وک وپرا رکان وابج ےہ ۔ہ زعولج ےک ےیل

ہ(ہ309،312ص ہ 2،ح  ہیادجم ی)اتفو

ہ: یہ( ذنر وغل2

ذنراہن ےہ ہ ہاس اک ینعم ہےتہک ںیہ ہیذنر وغل ہےہ ایس ہاجیت ہوج ذنر امین ہاہلل ےک انم یک ہءاوایلہ

 ہوہ یتکس ہدنبوں یک ہہیابلکل اجزئ ےہ ہ ہہیذنر ےہ ہ ہآپ یک ہہیاےنپ ااتسد ےس ےہک ہک ہ ہوکیئ ہےسیج

اور افہحت زبراگن ہ ہیک ہفیرش ہںیہروہالثم یگ ہےہ رگم اس اک وپرا رکان رشًاع وابج ںیہن رظن 

ہ۔ہریغو نید

ہ(ہ314)اجء اقحل ص 

ہ

ہ( افنس :ہ3

وہےن ےک دعب اتلکن ےہ اےس افنس ےتہک ہ ہاوخن ےہ ہک وج وعرت ےک رمح ےس ہچب دیپ ہوہ

ہ(ہ48ص  حضیہ)ونراال ۔ںیہ
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ہ: اجنتس ہظیلغ( 4

ہوہ ،دیل  وگرب  مکح تخس ےہ۔ًالثم  اک  اس  اور  وہ  اافتق  اک  اہقف  رپ  ہای ہاجنتس سج  اپاخہن  

ہ۔ہوریغ

ہ(ہ389ص  2ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ(ہ234ص  1)دباعئ ااضلعئ ج 

ہ:ہ ( اجنتس ہفیفخ5

 ہبوھگڑے اک اشیپ ہاہقف اک االتخف وہ اور اس اک مکح اکلہ ےہ۔ےسیج ہاجنتس سج ںیم ہوہ

ہ(ہاضیہ)ا ۔ہوریغ

ہ

ہ:ہ ( اجنتس رمہیث6

ہاپاخہن ۔ دے ۔ےسیج داھکیئہ اجنتس وج کشخ وہےن ےک دعب یھب وہ

ہ(331،332ص  2ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ: رمہیث ہ( اجنتس ریغ7

ہ(ہاضیہ)ا ۔ ہباشیپ ہن دے ےسیج اجنتس وج کشخ وہےن ےک دعب داھکیئ وہ

ہ

ہ:ہ ( فصن ااہنلر رشیع8

ہ۔ہ ےتہک ںیہ حبص اصدق ےس رغوب آاتفب کت ےک فصن وک فصن ااہنلر رشیع ولطع

ہ(ہ58ص  1تلم ج  ہہیقف ی)اتفو
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ہ(:ہ)رعیف ( فصن ااہنلر قیقحہ9

ہ۔ےتہک ںیہ آاتفب ےس رغوب آاتفب کت ےک فصن وک فصن ااہنلر قیقح ولطع

ہ(ہاضیہ)ا

ہ( امنز ارشاق :10

ہٹنم دعب دورتعک لفن ادا رکان ۔ہ 20امنز ڑپھ رک وسرج ولطع وہےن ےک مک از مک  یک رجف

ہ( امنز اچتش:11

زوال ہ ہآاتفب دو ہ ہفصن ااہنلر رشیع ہنعیدنلب وہےن ےس  ابرہ رتعک ونالف ہ ہایاچر ہ ہایکت 

ہڑپانھ۔

ہ(675,676ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہرفس :ہ ( امنز وایسپ12

ہادا رکان ۔ہ دو رںیتعک ےس واسپ آرک دجسم ںیم رفس

ہ(ہ677ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ( امنز دجہت :13

اشعء ڑپھ رک وسےن ےک دعب حبص اصدق ولطع وہےن ےس ےلہپ سج وتق آھکن ےلھک  ہامنز

ہاھٹ رک ونالف ڑپانھ امنز دجہت ےہ۔

ہ(ہ446ص  ہ7ج  ہیروض ی)اتفو
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ہ( امنز ااختسرہ :ہ14

ےس ےلہپ دو رتعک لفن ہکش وہ اس وک رشوع رکےن ہ ہرکےن ہن رکےن ںیم ہاکم ںیم ہسج

ہڑپانھ رھپ داعےئ ااختسرہ رکان۔

ہ(ہ682,681ص  ہ4ح  1ج  تعیرش ہ،اہبریصفت ےیھکی)د

ہ( امنز احتج :ہ15

اچر رتعک امنز ہ ہایہےک اطمقب دو ہ ہہقیاخرط وصخمص رطہ ہوہ وت اس یک ہامہ اعمہلم دریپ ہوکیئ

ہڑپانھ۔

ہ(ہ685ص  ہ4ح  1ج  تعیرش ہ،اہبریصفت ےیھکی)د

ہ( امنز وتہب :ہ16

ہاخرط ونالف ادا رکان۔ و اافغتسر یک وتہب

ہ(ہ687ص  ہ4ح  1ج  تعیرش ہ،اہبریصفت ےیھکی)د

ہ

ہ( رحن :17

ہ۔ہامران اس وک رحن ےتہک ںیہ ہہہک رک زین ااہتن رپ یبکت ےلگ یک ہںیم وک ڑھکا رک ےک نیس اوٹن

ہ(ہ1141ص  6ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ

ہ: ( ذیبن18

ا  وک( تسس ہ ہاھٹیم ہسج ےس اپین ہاجںیئ ہڈایل ہںیوجھکر ہرشموب سج ںیمہ ہوہ

 

ض
ع
وہ اجےئ رگم ) ا



ہاالطصاحت قفہ 

163 

ہرحام ےہ۔ہ رکےن واال اور ہشن آور ہن وہ ہشن آور وہ وت اس اک انیپ

انایاالفتاوا) ہ(ہ9ص  ہ1ج  هیاحل 

ہ( سجن :ہ19

اک ہ ہےندیڑباھےئ اور وخد رخ ہتمیق ہ( یک ہزیچ ہاجےن وایل ہ) چیب ہصخش عیبم ہےہ ہک وکیئ ہہی ہسجن

 ہوہ اور تمیقہ ہاوہات ےہ ہک دورسے اگکہ وک رتبغ دیپ ہہیارادہ ہن راتھک وہ اس ےس وصقمد ہ

ہےہ۔ہ نیوہ دوھاک د ارہدیرخ ےل اور ًاتقیقح دیدے رک رخ دہہایےس ز

ہ(ہ723ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہ:یئگ دہعف یھکل یدورس -: ( ذنر ، ذنر رشیع20

وابج ےس وہ اور وہ وخد دنبہ  ہوہ ابعدت وصقمدہ ےہ سج یسنج ہاالطصح رشع ںیم ہذنر

اہک ہک  ہہیوہ ًالثم ہ ہرپ وابج ہن وہ رگم دنبہ ےن اےنپ وقل ےس اےس اےنپ زہم وابج رک ایلہ

ہ۔ےتہک ںیہ ہاکم وہ اجےئ وت دس رتعک لفن ادا رکوں اگ اےس ذنر رشیع اریم

ہ(ہ312ص ہ 2ح  ہیادجم ی)اتفو

ہ

ہ:یئگ دہعف یھکل یدورس -: ی، زنر وغل ہ( زنر رعیف21

 ہاس اک ینعم ہےتہک ںیہ ہیاور( وغل ہےہ اےس ذنر )رعیف ہاجیت ہوج رظن امین ہاہلل ےک انم یک ہءاوایلہ

ابلکل اجزئ ےہ ہ ہہیذنر ےہ ہ ہآپ یک ہہیاشرگد اےنپ ااتسد ےس ےہک ہک ہ ہوکیئ ہزنراہن ےہ ۔ےسیج

ذنر ہ ہیک ہفیہرش ہںیروہًالثم یگ ہےہ رگم اس اک وپرا رکان رشًاع وابج ںیہن ہوہ یتکسہ ہدنبوں یکہ ہہی
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ہ۔ہہوریغ نیزبراگن د اور افہحت

ہ(ہ314)اجء اقحل ص 

ہ( ہقفن :ہ22

ہ۔ہہاھکان ،ڑپکے ،راہشئ وریغ وابج ںیہ ےنیہوک دہ ہیارخااجت وج وشرہ رپ ویب وہ

ہ

ھ
فق
ل

ہ(ہ358ص ہ ی)ااقلومس ا

ہ( اکنح اغشر :23

د ہای ہڑلیک ہصخش ےن اینپ ہکیا  ہای ہڑلیک ہاور دورسے ےن اینپ ہاینہب اک اکنح دورسے ےس رک 

ہاک رہم دورسے اک اکنح ےہ۔ ہکیاور رہ ا اینہب اک اس ےس رک د

ہ(ہ66ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ( اکنح افدس :ہ24

 ہوگاوہں ےک اکنح رکان۔ اجےئ ًالثم ریغب ہرشط ہن اپیئ کیا ےس وکیئ رشوطں ںیمہ یک ہاکنح حیحص اکنح سج ںیم اسیا

ہ(ہ43ص  5)ردااتخملر ج 

ہ:ہ ( اکنح وضفیل25

بج ہک وہ وموجد ہن وہ ہ ہااجزت ےک ریغب ہوعرت اک اس یک ہایرمد ہ ہصخش سک ہاکنح وج وکیئہ ہوہ

ہےہ۔ہ اکنح اکنح وضفیل ہیرمد ےس رک دے  ہایوعرت  یدورس سکہ

ہ(ہ214ص  4)ردااتخملر ج 

ہ: نی( تبسن ابت26
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وہ آسپ ںیم ہارگ وت   ہ)یسقتہ ہدورسے وک اکںیٹ ہکیا ہدو فلتخم دعد اس مسق ےک وہں ہک ہن 

ہ۔10اور 9 ےہ۔ےسیج نیتبسن ابت ان وک اکےٹ وت ان ںیمہ ارسیت ہوکیئ ر ہن یہہ( اوںیرک

ہ(ہ1140ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( تبسن دتالخ :27

 ہڑبا وھچےٹ رپ وپرا وپرا یسقتہ ہنعیہوھچاٹ دعد ارگ ڑبے وک اکٹ دے ہ ہفلتخم دعدوں ںیم ہدوہ

ہ۔4اور ہ 16 تبسن دتالخ ےہ ےسیج ہوہ اجےئ وت ان دوونں ںیمہ

ہ(ہ1140ص  20ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( تبسن وتاقف :28

دعد دوونں وک اکےٹ ہ ہارسیت ہکیےس ارگ وھچاٹ ڑبے وج ہن اکےٹ ہکلب ا ہفلتخم دعدوں ںیم ہدوہ

ہاکاتٹ ےہ۔ 4 ہک اںیہن 20اور  8 ےسیج تبسن وتاقف وہیگ وت ان دوونں ںیم

ہ(ہاضیہ)ا

ہ( تبسن امتلث:29

ہ۔4=4 تبسن امتلث ےہ ےسیج وت ان ںیم ربارب ںیہ دو دعد آسپ ںیم ارگ

ہ(ہاضیہ)ا

ہ: حهینط( ہ30

ہ(ہ67ص  10)ردااتخملر ج وہ ۔ وہج ےس رم یگ امرےن یک اجونر ےک نیسہ اجونر وج سکہ وہ
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ہ

 )و( 

ہ: یناطیش ( ویح1

ہےہ۔ہ اجیت ڈایل اجبن ےس اکنہ ،اسرح ،افکر و اسفق ےک دولں ںیم یک ناطیش وج

ہ(ہ36ص ہ 1ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وابج :ہ2

ہ(204ص  1تلم ج ہ ہیقف ی)اتفو ےس اثتب وہ ۔ ہینظ رضورت دیلہ سج یک وہ

ہ: ی( ودہ3

ہےک دعب اتلکن ےہ۔ بہوج اشیپ اپین دیفس وہ

فف)
 
ااۃت ہ(ہ27،ص  1ج  الفق 

ہ( وتق اوتساء:4

ےس ےل رک زوال کت وپرا وتق رماد ہ ہیربک ہۂاس ےس رماد وحض ہنعیہااہنلر اک وتق ہ ہفصن

ہےہ۔

ہ(ہ49ص  1ح  ہیادجم یاتفو ()اخیشہ126ص  5ج  ہیروض ی)اتفو

ہ

ہ: ( ونط ایلص5

اس ےک رھگ ےک ہ ہایےہ ہ ہاشئدیپ ہوہ ہگج ےہ اہجں اس یک ہصخش یک ہےس رماد سکہ ہایلص ہونط
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ہےس ہن اجےئ اگ۔ہ ہںاہیارادہ ےہ ہک  ہیاور  واہں وکستن رکیل ای ولگ واہں رےتہ ںیہ

ہ(ہ750ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ونط ااقتم :6

ہوہ۔ رہھٹےن اک واہں ارادہ یکہ دہہایاس ےس ز ایہگج ےہ ہک اسمرف ےن دنپرہ دن  وہ

ہ(ہ751ص  4ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( وفق :7

د ہکلم ےس اخرج رک ےک اخصل اہلل زعولج یکہ ہےش وک اینپ ہسکہ اس رطح ہک ہ ہنیہکلم رک 

ہ رےہ۔ہےس سج وک اچےہ اتلمہ اس اک عفن دنباگن دخا ںیم

ہ(ہ528ص  10ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ: تعی( ودہ8

ہ۔اور اامتن ےتہک ںیہ تعیہراھک اجےئ اےس ودہ ےک اپس افحتظ ےک ےیل امل سکہ وج

ہ(ہ29ص  ہ14ح  تعی)اہبر رش

ہ

ہ: ( ویص9

رکےن ہ ہیوپر ہوتیص ہ( اینپرکےن واال )ومیص ہسج وک وتیص ہاس صخش وک ےتہک ںیہہ ہویص

ہ(ہ55ص  19ح  تعی)اہبر رشرقمر رکے ۔ ہےک ےیل

ہ

ہ:ہ ( وتیص10
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امل ہ ہےہ ہک وطبر ااسحن سک ہہیہرکےن اک بلطم ہ ہوتیص  ہایہوک اےنپ رمےن ےک دعب اےنپ 

ہ۔ہنیتعفنم اک امکل انب د

 ہ ہ :ہ ( ویط11
ت

ث

س
ل
ہاب

ہہبش ویطہ  اسھت  ہ ہےک  ویطہ ہنعیرکان  رک  ھجمس  الحل  اےس  رگم  وہ  ہن  الحل  ہوعرت  ےسیجہ   ہوہان 

یکہ ہوعرت الطق ہظلغم  ںیم  ھجمسہ ہدعت  الحل  اور  ویطہوہ  ےس  اس  رک  ہ  ہ  ےل  ہہیہرک   ہویط 

 ہ ہ ےہ۔
ت

ث

س
ل
ہاب

ہ(ہ237ص  8ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ: ابعیبل ہ( ولیک12

ہ۔ہ اک ولیک ےنچیب زیچ

ہ(ہ737ص  ہ11ح  2ج  تعی)اہبر رش

ہ

ہابرشلاء :ہ ( ولیک13

ہ(اضیہ)ا  ۔ہ اک ولیک ےندیرخ زیچ

ہ: ( ویل14

ہہن اچےہ۔ ایوہ ےہ سج اک مکح دورسے رپ اتلچ وہ دورسا اچےہ  ویل

ہ(ہ42ص  7ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہ:ہ واجبهاتیوص( 15
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 وک وتیص ہوتیص ہیک ہۃو ولص ہماور دصہق ایص ہوتیص ہاور افکرات واہبج یک ہوتیص ہیک ہۃزوک

ہ۔واہبج ےتہک ںیہ

ہ(ہ937ص  19ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ:ہ مکروھهاتیوص( 16

انگہ ہ ہامگن اغبل وہ ہک وہ امل وتیص ہہیہبج ہ ہوتیص ہےک ےیل ہالہ قسف و یصعمہ ہےسیج

ہ(اضیہ)ا ےگ۔ ںیہرصف رک ںیم

ہ: مباحهاتیوص( 17

ہرکان۔ وتیص امدلاروں ےک ےیل نعیہ ءااینغ ےسیج

ہ(ہاضیہ)ا

ہ: مستحبهاتیوص( 18

ه ےک العوہ وکیئہ ہوتیص اور ابمح ه  ه الہکات ہ ہرکان وتیص ہاور وتیص ہواہبج ،رکموھ حب 

 

ست
م

ہ(اضی)اےہ۔
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ہ

 )ہ(

ہ: ی( دہ1

ہاجےئ۔ہ ایرحم وک ےل اج ہےک ےیل ہوج رقابینہ اجونر وک ےتہک ںیہ اس

ہ(ہ1213ص  6ح  1ج ہ تعی)اہبر رش

ہ( ہبہ :ہ2

ہ۔ہنیہاک امکل انب د زیچ سکہ صخش وک وعض ےک ریغب سکہ ہنید ہفحت

ہ(ہ64ص  ہ14ح  3ج ہ تعی)اہبر رش

ہ: ی( ڈنہ3

 ہہک وہ اس وک دورسے رہش ںیمہ ںیہ تیوطبر رقض د رج وک روہیپےہ ہک اتہ ہیوصرت  یک اس

دے دے اگ ۔ًالثم اس ہ ہوک دورسے رہش ںیمہ ہزیزع ہایدوتس ہ ہاس ےک سکہ ہایادا رک دے اگ ہ

وک واہں رقض ہ ہزیاس ےک زع ہایداکن ےہ واہں ھکل دے اگ اس وک ہ ہدورسے رہش ںیم ہاترج یک

ہووصل وہ اجےئ اگ۔ہ اک روہیپ

ہ(ہ883ص  12ح  2ج  ہ)اہبر تعیش

ه( 4 ہ: ہامسم

ہ(842ص ہ 18ح  ہ3ج  تعی)اہبر رش وٹٹ اجےئ۔ یڈہ رس یک زمخ سج ںیم وہ



ہاالطصاحت قفہ 

171 

ہ

 ( ی)

ہکش :ہ موی( 1

وہج ےس  وہےن یک ہ( ابعشن ےس لصتم وہات ےہ اور اچدن ےک وپدیش29) ںیدن اوسیتن وہ

( ہ30) ہوہات ہک سیت ہولعمم ںیہن ہہی ہنعیکش وہات ےہ ہ ہےک ولعمم وہےن ںیم ہخیہاس اتر

ک ےتہک ںیہ مویوہج ےس اےس  راضمن ایس مکیابعشن ےہ 

ث

س
ل
ہ۔ہا

ہ
م
 ہ) ونر اال 

ی
ا ح

 

ہ(ہ154،اتکب اوعلم ص  ض

ہ: لملیہ( 2

ہاحمذات ےہ۔ یک لملی ہتاقیم ہےہ اور اپک و دنہ واولں ےک ےیل تہاقیم یک میہ کیا ہی

ہ(ہارحلنیم ()ریفہاضیہ)ا

ہ

ہ:ہ نیمی( 3

ہن رکےن اک ہتخپ ارادہ ہ ہایاکم ےک رکےن ہ ہمسق اھکےن واال سکہ ہعیدقع سج ےک ذرہ ہاسی،ا ہمسق

ہرکات ےہ ۔ہ

ہ(488ص  ہ5)ادلرااتخملر ج 

ہ

ہومغس :ہ ہنیمی( 4

ےہ ہ ہہک الفں صخش آیگ ہمسق اھکان ًالثم مسق اھکیئ ہزگہتش اکم ےک قلعتم اجن وبھج رک وھجیٹ ہسکہ
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ہآات۔ہ ہکت ںیہن احالں ہک وہ ایھب

ہ(ہ353ص ہ یللقد ورہ)ارصتخمل 

ہوفر : نیمی( 5

ہن ہ ہایسج ےس اس اکم اک وفرًا رکان ہ ہمسق اھکیئ ہابت ےک وجاب ںیمہ ہسک ہایہاخص وہج ےس ہ ہسکہ

 ہیھتہ ہ۔ًالثم وعرت رھگ ےس ےنلکن اک ارادہ رک ریہ ہوفر ےتہک ںیہ ہنیمیرکان اھجمس اجات ےہ اس وک ہ

اور ارگ اس وتق ہ ہ الطق وہ یئگوت ہوتق ارگ وہ یلکن ہوت ےھجت الطق ایس ہوشرہ ےن اہک ارگ وت یلکن

ہ۔ہوت ںیہن دعب یلکن ریہھچک د یئگ رہھٹ

ہ(ہ299ص  9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہوغل : نیمی( 6

رطح ہ ہمسق اھکےئ اور اس امگن ہپ وہ ہک ایس ہاکم ےک وہےن یک ہسکہ ہزگہتش زامےن ںیم ہآدیم

 ہیچس ہاےنپ امگن ںیمہ ہنعیےہ سج رطح اس ےن اہک ےہ بج ہک ارم اس ےک الخف وہ ہ

ہوہ۔ وھجیٹ ںیم مسق اھکےئ رگم قیقحہ

ہ(ہ353ص ہ ی)ارصتخمل للقد ورہ

ہدقعنمہ : ہنیمی( 7

 ہہک ںیمہ ہمسق اھکان ًالثم مسق اھکیئہ ہہن رکےن یکہ ہایہاکم ےک رکےن ہ ہسک ہواےل زامےن ںیمہ ہآےن

ہ(اضیہ)ا اکم رکوں اگ ۔
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ہرملس :ہ ہنیمی (8

 ہنیمیہہن رکان ہن اھجمس اجات وہ وت اےس ہ ہایےس وفراً رکان ہ ہہنیوہ اور رق ہوتق رقمر ہن یک ہوکیئ ہںیم ہمسق

ز ہ۔ًالثم مسق اھکیئرملس ےتہک ںیہ اگ اب زدنیگ ہدیہک  وت ہ ہیگ ہبج یھبہ ہںیم ہےک رھگ اجؤں 

ہ۔ہوت مسق وٹٹ یئگ کت ہک رم یگ ںاہی اور ارگ ہن یگہ وہ یئگ یمسق وپر

ہ(300ص ہ 9ح ہ 2ج  تعی)اہبر رش

ہومتق: ہنیمی( 9

 ہرویٹ ہہیہک ہ ہوہ ًالثم مسق اھکیئ ہایرقمر رک د ہمک و شیب ہایدن ہ ہکیوتق ا ہوکیئہ ہمسق سج ےک ےیل ہوہ

ہ۔ہوت مسق وٹٹ یئگ آج اھکؤں اگ اور آج ہن اھکیئہ

ہ(ہاضیہ)ا
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ہ: اردو اتکںیب یامہر

ہیہدمحم اصرب اقدرہ یفطصمازملق دبع ہہہہےصح( ہ14) ریرحت اہبر

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہ ہ؟انہک اسیک ںاہلل ایمہ ایوک اورپ واال ہ اعتیل اہلل

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاذان البل اور وسرج اک انلکن ہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاک ومجمہع( ہ ہ)بختنم اضمنیم یاجمز قشع

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہو، مت املسمن وہ! ہاگان اجبان دنب رک 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہبش رعماج وغث اپک ہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہرعش رپ  ہ بش رعماج نیلعن 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہواہعق ہ کیاک ا رقین سیرضحت اوہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہڈارٹک اطرہ اور واقر تلم ہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہوہ؟ ہ رقمر اسیک 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہ رتیض احصہب ںیم ریغ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاالتخف االتخف االتخف ہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہ ہاجزئ دنچ وااعقت رکالب اک یقیقحت 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہتبحص ےک آداب(  انجل )االسم ںیم سکیس                      

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہ االسلم ےک واےعق رپ قیقحت ہیلع بویرضحت ا 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہزابین یک یالعہم انب وجز اہکین اعقش یک کیا

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہ)الہپہصح( ہامنز ںیھکیس آےیئ 
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ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہےک دن سک ےک انم ےک اسھت اکپرا اجےئ اگ ہ تمایق 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہاکنح  رحمم ںیم 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہےصح( ہ )یت ہقیقحت یک ںتیہرواہ

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہ ہ؟ںیرک اپ ےک دعب یک کیرب

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہ ہیھب اسیاکنح ا کیا 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہےس وسد اکرف

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہ ہیاخن وت ااصنر ںیم 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہہرجامہن ہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہروسل اہلل؟ ہ اہل اال اہلل، یتشچ ال

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہرفسانہم البد ہسمخ ہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہوصنمر الحج ہ 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ دبع یفطصمازملق ہہہہہ ہںیربق رفیض 

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہوکن؟ ہ وکن؟ واہب ینس

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہدار االالسم؟  ایدار ارحلب  دنہاتسن

اض  
ح
ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہہراِض ہ ایر

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہہ ہ92/786

ہیہدمحم اصرب اقدرہ ازملق دبع یفطصم ہہہہاشیہہوگرہ  ہنتف

ہیہدمحم اصرب اقدرہ از ملق دبع یفطصمہہوہں ےگ؟ہ کیبک ا ےٹنب وہےئ ینس ںیم السلس
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ہآلشیفہ ہدبع یفطصم شکشیپہہہہراض  الکم دیبع 

ہامقلن اشدہہ یاز ملق العہم اقرہہہہامقلن ہ اتریرحت 

ہاتخہ از ملق زینکہہہ( ہریرحت ہہدیجنس ہکیتنب وحا )ا 

ہاز ملق انجب زغل اصہبح ہہہ ہوعرت اک انجزہ ہ 

ہاز ملق رعافن رباکیتہہہہومشل االالسم ہ یرخت رعافن یفہ قیقحت 

ہ ہاز ملق رعافن رباکیتہہ( ہںیم ہروینش یک ہثیاالصح اعمرشہ )بختنم ااحد 

ہدمحم دنکسر وارثہ از ملق یسہہہ( 1)دلج ہتعیاسملئ رش 

ہیہوگڈنو یاز ملق ومالان نسح ونرہ ہہہاجاتن ہ ںیہن ہاے رگوہ املع َکح دو ںیم  

ہادملینہ یاز ملق العہم واقر راض ااقلدرہہہ ہرظن ںیم اقمم احصہب اامم ادمح نب لبنح یک  

ہیہونر رتاب از ملق دمحم نیلقثہہ ںیم امظع دنہ اےنپ لضف و امکل ےک آےنیئ یتفم  

ہاینہریش ابصمیح ہبویاخدل ا از ملق یتفمہہہہرفسانہم رعب    

ہیامجول از ملق زریبہہہ ہقیقحت افولتقہ یک نم بس ایبن 

ہاینہریش ابصمیح ہبویاخدل ا از ملق یتفمہ ہقیقحہ ہیک اصتفین 1700 یک یڈارٹک اطرہ ااقلدرہ  

ہیہاطعرہ الجیل از ملق دمحم بیعشہہہہہملع ونر ےہ ہ  

ہیہاز ملق دمحم احرش اطعرہہہہہےہ ہ یرضور یھب ہی 

ہابصمیحہ ہینالیج از ملق میہفہہہہاتکس ہ ہومنم وہ ںیہن  

ہیروض از ملق دمحم میلسہہہہاہجن تمکح  

ہیہاطعرہ زاز ملق ومالان دمحم اینہہہہ ہقیقحت امہ رفص یک  
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ہادمح یتشچ از ملق ڈارٹک ضیفہہہ اضفلئ و انمبق اامم نیسح  

ہرہمح اہللہ یطہویس ہنیاز ملق اامم الجل ادلہہہہاربک زبابن وبحمب اربک ہ قیاشن دص  

ہاز ملق ومالان دمحم البل انرصہہہہہالبل ہ اتریرحت  

ہدمینہ یالبل  راض اطعر از ملق ومالان یسہہہہرضحت  اعمرف ایلع  

ہاز ملق ومالان دمحم البل ادمح اشہ اہیمشہہہہہ ہاگنراشت اہیمش  

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپہہھ( 1444االول  ہ) رعیب ہقا تی ہامانہہم ا

 

لت

ہارٹننشینہ ہقا تی ہدار ا

ہیدنبشقن ریاز ملق رشبم نتہ ہ ہرظن ںیم ےک االسف یک ںویہدص یت یلہپ ہیاعمو اریم 

ہادمح ارشیفہ از ملق دمحم رینمہہہ ہارشف ہ ہزر اخۂن  

ہیہرماداآبد    یاز ملق ومحمد     ارشف     اطعرہہاجزئہ  یقیقحت کیاالسلم ۔ ا رضحت رضح ہیلع 

ہاسدج دمینہاز ملق دمحم ہہہہ ہریارفوز احتر نامیہا 

ہدمینہ یاز ملق ادعس اطعرہہ ہ قیقحت یک ثیدح کیاک ذرک ابعدت ۔ ا اایبن 

ہ)انب رجح(ہ یاز ملق رفاحن اخن اقدرہہہہہراحشت انب رجح ہ 

ہانسح ابصمیحہ ہینالیج از ملق دمحم میہفہہہ ہ( ہ1انسح )دلج تایلجت  

ہیہاقدرہ نیادلہ از ملق الغم نیعمہہہہ ہدرس ادب ہ 

ہالجیلہ ہیاطعر از ملق دمحم بیعشہہہ( ہیلیہاربل )ایفنحل بیعش اتریرحت  

ہاز ملق العہم اطرق اونر ابصمیحہہہہہ اور سفن رپیتسہ قح رپیتسہ  

ہیروض از ملق دمحم میلسہہہ ہوخان تمکح   

قا ء؟  ایاحصہب   
ہیدنبشقن ریاز ملق رشبم نتہہہہہطلح
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ہاز ملق اوب احمت دمحم یظعہہہہہ ہںیریرونش رحت 

ہیہاطعرہ میاوب ادب دمحم دنہ دیاز ملق انب اجوہہہہ ہمیدنہ اتریرحت  

ہاز ملق انب ابعشن یتشچہہہہہ ہباکایم ااحتمن ںیم  

ہیہاطعر لیہس لاز ملق دااینہہہ ہاطمہعل ہ اتیمہِ 

ہرہمح اہلل یاز ملق العہم اردش ااقلدرہہہہہدوعت ااصنف  

 یک 

 
 

ہیہرہاہیٹک یاز ملق دمحم اسدج راض اقدرہہہدصاتق ےک دص اسہل ارثات ہ اسحم ارحلم

ہدمحم یلخہ از ملق انب لیمجہہہہ ہانب لیمج اتریرحت  

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپ ہہھ(ہ1444اآلرخ  ہ)رعیب ہقا تی ہامانہہم ا

 

لت

ہارٹننشینہ ہقا تی ہدار ا

ہیدنبشقن ریاز ملق دمح رشبم نتہہہہ ہادمتساد ہ ۂلئسم  

ہیدنبشقن ریاز ملق دمحم رشبم نتہہہ ہاور دجمد افل اثین ہیاعمو رضحت اریم  

ہاز ملق ادمح راض غمہہہہہملق دان ےس  ےریم 

ہنب وظنمر از ملق لصیفہہہہ( ہ1)ہصح ابیت وعایم  

ہیہاطعر ہیروض سیاز ملق العہم اوہہہہ( ہ1)دلج ہیسیاوہ تاقیقحت  

ہیہاطعر از ملق دمحم آفص اابقل دمینہہہ ہےک آاثر یملعہ نیااجملدہ اریم  

ہرضحت رہمح اہلل از ملق اامم الہ تنس، ایلعہہہہاک رد ہ ہںراویضف  

ہیسیہادمح او ضیف از ملق العہم یتفمہہہہ ہںایرامیب وھچیت  

ہرضحت رہمح اہلل از ملق اامم الہ تنس ،ایلعہہہہ رکاامت وغہیث یاتفو  

ہہہہہرپ اکمہمل ہ تیاغدم    

ت

 

ج ی
م

ہدمینہ یاز ملق اوب رمع الغم 
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ہیسیہادمح او ضیف از ملق العہم یتفمہہہہہ وخدیشک  

ہرہمح اہللہ یاز ملق العہم دبر ااقلدرہہہہ ہ ہ(1اقمالِت دبر )دلج 

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپہہھ( ہ1444 االویل یہ)امجد ہقا تی ہامانہہم ا
ّ

 

لت

ہارٹن نشینہ ہقا تی ہدار ا

ہادملینہ از ملق اخدل مینست ہہہہاک وممس اور مہ ہ یہرسد  

ہیروض یابعس اقدرہ از ملق مثیمہہہہ ہیرد انرص راوپمر  

م  

ث

چےش

 

ن

ہ یروض از ملق دمحم میلس ہہہہتمکح ہ ہ

ہاز ملق دمحم اسدج دمینہہہہہاتکوبں ےک اعقش ہ 

ہ ہانؔزش دمین (الغم احبسین از ملق )یتفمہہہاملع و اشمخئ ہ االسلم انیم دبع

ب ا ت
عق

 

لی
ہالجیلہ ہیاطعر از ملق بیعشہہہابہلط اک اعتبق ہ انبم رفقہ ا

ہدمینہ یاز ملق رمعان راض اطعرہہہرضورت و اتیمہہ یک ریرحت

ہیطہویس ہنیاز ملق اامم الجل ادلہہہہہو رمع    قیدص دنمش

ہیہراض ادجم ہناشی،ذ ابصمیح ہاز ملق ایمظعہہہششخب رشح دحاقئ ششخبہ رعافن

ہاز ملق اشرع رمعان اافشقہہہہاجزئہہ ہو ینف یششخب اک رکف ہواسلئ

ہاز ملق دمحم البل انرصہہہدعاتل ںیمہ اہقفے رکام یک ومیقیس

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپہ  ہھ(ہ1444اآلرخہ  یہ)امجد ہقا تی ہامانہہم ا
ّ

 

لت

ہارٹن نشینہ ہقا تی ہدار ا

ہنب وظنمر از ملق لصیفہہہہ ہرگم دیفم رصتخم

ہ ہیروض ہیادمح ادجم نیاز ملق الجل ادلہہہظفل قشع اک اامعتسلہ ہوروسل ےک ےیل اہلل

ہاز ملق انب ابعشن یتشچہہہہقف اربک )وساًالوجاًاب(ہ رشح
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ہاز ملق انب ابعشن یتشچہہہہ)وساًالوجاًاب(ہ ونر انیبمل صیخلت

ہیہاشہ رتاب اقحل اقدرہ از ملق العہم یسہہہہہ میلعت ینید

ہاشہہ اخدم نیسح یتفماز ملق یسہہہہاربکہ قیدص تریس

ہاشہہ اخدم نیسح یتفماز ملق یسہہہہ(ہ1)دلج اخدہیم یاتفو

ہیفنحہ یاقر از ملق الم یلعہہہہرقینہ سیاو ذرک

ہینہادمح اضیف از ملق یلخہہہہہحسہ اذان

ہادمح رطاسلبہ از ملق  اوباوفلاد وتدیحہہہہ اور ہلگ ابین میرک رقآنہ

 یسیہادمح او ضیف از ملق العہم یتفمہہہہدمار امظعہ تریس  

 ادملینہ اخدل مینست ازملق    انگہ رتسہ وگاہ ہ کیا

 از ملق اسحن راض رانیعہ    دبتع اور اہمئ 

 یہاز ملق دمحم اشہ رخ اقدرہ     ابیت یک نامیہا

 ہہہہہرمع اعہشئ  وبتق ریتصخ
ت 

 

ج ی
م

ہدمینہ یاز ملق اوب رمع الغم 

 ادملینہ اخدل مینست ازملقہہہ(ہ1اسملئ رصاط اانجلن )ہصح

ہادملینہ یاطعرہ میاز ملق دمحم دن     االطصاحت قفہ
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Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working 

since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through 

electronic and print media. We're working in various departments. 

Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You 

can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.

amo.news/blog

Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple 

languages. Have a look on our library amo.news/books

E Nikah Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If 

you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform 

for you.

www.enikah.in

E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage 

means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we 

want to promote this culture in our Muslim society.

Roman Books

Roman Books is our department for publishing Islamic literature in 

Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on amo.news

For futher inquiry: info@abdemustafa.com
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