


ےہ طلغ  ڑپانھ رپ شىپ  ء  ا مت ىك رىبكت ںىم ر ن و ااق ا ذ ا
كْب �و اىك ہى ر�ا�ء ےك زج�م  ُ ا للاّٰ كْب ُ ا سوال�: مہ وج ا�ا�ت ےتہك ںىہ للاّٰ
�و انہك  كــْب  ُ ا للاّٰ كــْب ُ ا �ےك اس�ھ حىحص ےہ�،�ا ر�ا�ء ےك�شى ےك اس�ھ  للاّٰ

�و  كْب  ا  ُ للاّٰ كْب ا  ُ للاّٰ �حىحص ےہ�،�ا�ر�ا�ء ےك شى ےك�اس�ھ ا�م ا�ہل وك الم رك  

�انہك حىحص ےہ�،�ا�ن ونىت�ں ںىم ےس وك�ن اس�حىحص ےہ�؟�ا�و�ر�ا�ر�ہى طلغ وہ�ں و 

�اىك ا�ن ےك ىنعم ںىم وك�ى دبت�ىل و�رى�ہ آ�ا�ى ےہ ا�ںى ؟

واب�:�ا�ذ�ا�ن ںىم رہ د�و ریبکت�و�ں ںىم ےس یلہپ ریبکت ا�و�ر ا�ا�ت ںىم  �ج
�یلہپ نیت ریبکت�و�ں یک ر�ا�ء وك ومضم�م�)�ریبکت�ر شى�(�ڑ�ان الخ�ف تنس 

�ےہ�،�ا�س ےىل شى ےك اس�ھ ڑ�ان�د�ر�ت ںى�۔�حىحص ہى ےہ ہک ا�س وك 

�اس�ن ڑ�ا ا�ے ا�و�ر ا�ر وتفم�ح ڑ�ھ رك د�و�ر�ی ریبکت ےك اس�ھ الم�ا 

�ا�ے�،�ب یھب د�ر�ت ےہ�۔�ا�ہت ا�س ےس ىنعم ںىم رف�ق ںى آ�ا�۔

وجيــزم  مــداد:  الإ ويف  جــزم«  ذان 
أ
»ال حديــث  ىلع  الــالم  يف  مطلــب 

التكبــرة  ن 
أ
� واحلاصــل  قلــت:  التكبــر...  يف  يســكهنا  ي 

أ
� الــراء 

مــا 
أ
و�  ،

أ
خطــ� ورفعهــا  للوقــف  الــراء  ســاكنة  ذان 

أ
ال يف  الثانيــة 

قامة،  وىل نم لك تكبرتــن منــه ومجيــع تكبرات الإ
أ
التكبــرة ال

عــرااب،  فقيــل حمركــة الــراء ابلفتحــة ىلع نيــة الوقــف، وقيــل ابلضمــة اإ

والزيلــي  مــداد  الإ الكم  ظاهــر  هــو  مــا  ىلع  حركــة  بــا  ســاكنة  وقيــل 

الغــي  عبــد  لســيدي  يــت 
أ
ر� ثــم  الشــافعية...  نم  ومجاعــة  والبدائــع 

كرب 
أ
خــرب بفتح راء هللا �

أ
لة مساهــا تصديق نم �

أ
رســالة يف هــذه المســ�

»هللا  نم  الــراء  يســكن  ن 
أ
� الســنة  ن 

أ
� وحاصلهــا  النقــل.  فهيــا  كــر 

أ
�

ن  ن ســكهنا كىف واإ كــرب« الثانية، فاإ
أ
و يصلها ب »هللا �

أ
ول �

أ
كــرب« ال

أ
�

ن مضها خالف الســنة؛  وصلها ونى الســكون حفرك الــراء ابلفتحة، فاإ

صالــة حفــرك 
أ
� اكلســاكن  ول صــره 

أ
ال كــرب« 

أ
�« ىلع  الوقــف  طلــب  ن 

أ
ل

)۳۸۶ /۱ ابلفتــح )حاشــية انب عابدني، 

�ہلئ الط�ق
سوال�: ا�ک آ�د�ی ےن ےصغ ںىم آ�رك ا�ین ز�و�ہ وك الط�ق د�ی ےہ�،�ا�ب 
�ز�و�ج د�و الط�ق اک ا�ر�ا�ر رك�ا�ےہ ا�و�ر ز�و�ج یک و�ا�د�ہ عم ا�ک اش�د ےك یھب 

�د�و الط�ق یک ا�ر�ا�ر�ی ںىہ�، ا�و�ر ویب�ی ا�ک الط�ق یک ا�ر�ا�ر�ی ےہ�، ہکبج ا�و�ر 

�اش�د وج و�ا�ں وم�وج�د ےھت�،�و�ہ فلتخم ایب�ہی رك ر�ےہ ںىہ�، الثم ا�ک نیت 

�الط�ق اک�، د�و�ر�ا اچ�ر�الط�ق اک�، رسیت�ا�ا�چ ا ھچ اک�، بج ہک ذم�وك�ر�ہ اش�د�و�ں 

�یک ز�و�ج ےك رھگ�و�ا�و�ں ےك اس�ھ ذ�ا�ى ر�شج یھب ےہ�، ا�ب رسس دضب 

�ےہ�ہک اکن�ح وٹ�ٹ ایگ ےہ�۔ ذہل�ا  �ا�ب سک یک اب�ت اک ا�اب�ر وہ�ا�؟ عمب وح�ا�ہ 

�ےك وج�ا�ب انع�ت رف�ا�ںی و آ�پ اک  �ا�اس�ن وہ�ا�۔

واب�: وص�ر�ت وئسم�ہ ںىم ذم�وك�ر�ہ صخش ا�ر د�و الط�ق اک ا�ر�ا�ر رك ر�ا  �ج
�ےہ ا�و�ر�ا�س یک  ویب�ی د�و ےس ز�ا�د�ہ الط�ق اک د�و�ی ںیہن رك ر�ی ا�و�ر 

�ذم�وك�ر�ہ صخش ےن الط�ق ےك رص�ح ا�اف�ظ ےك اس�ھ الط�ق د�ی ےہ�، و 

�ا�یس وص�ر�ت ںىم ذم�وك�ر�ہ صخش یک ویب�ی ر د�و الط�ںی و�ا�ع وہ�ں یگ ا�و�ر 

�وگ�ا�وہ�ں ےك ایب�ن ںىم ا�ال�ف یک و�ہ ےس ا�ن یک وگ�ا�ی ربتعم ںیہن 

�وہ�یگ ۔ ذہل�ا ذم�وك�ر�ہ صخش یک ویب�ی ر د�و الط�ںی و�ا�ع وہ یکچ ںىہ دع�ت 

�ین نیت ا�وہ�ا�ر�ی ےك د�ر�ای�ن ر�وج�ع ا�ز ےہ ہک ا و�و�ہ  د�و وگ�ا�وہ�ں 

�ےك اس�ےن ہى ہہک د�ے ہک ںىم ےن ا�ین ویب�ی ےس ر�وج�ع اىك ا ا�س ےك 

�اس�ھ ای�ں ویب�ی و�ا�ے اقلعت�ت ا�م رك ےل ا�و�ر ا�ر دع�ت )�ین نیت 

�ا�وہ�ا�ر�ی�( زگ�ر یئگ ےہ�، و ا�ب  ےئن رہم ےك اس�ھ د�و�اب�ر�ہ اکن�ح رك ںیل�۔ 

�ر�وج�ع ا اکن�ح ےك دعب ذم�وك�ر�ہ صخش وك رص�ف ا�ک الط�ق اک قح وہ�ا�۔

ن 
أ
� فلــه  تطليقتــن  و 

أ
� رجعيــة  تطليقــة  تــه 

أ
امر� الرجــل  طلــق  ذا  واإ

الهدايــة.  يف  كــذا  رتض  مل  و 
أ
� بذلــك  رضيــت  عدهتــا  يف  رياجعهــا 

)470  /1 الهندية،  )الفتــاوى 

لحتــاد  قبلــت(  ابلــزوجي  خــر 
آ
وال ابلنــاح  حدمهــا 

أ
� شــهد  )ولــو 

لــف 
أ
ب� حدمهــا 

أ
� شــهد  ولــو  وحنومهــا،  والعطيــة  الهبــة  )كــذا  معنامهــا 

ثــاث  و 
أ
� وطلقتــن  طلقــة  و 

أ
� ومائتــن  مائــة  و 

أ
� لفــن 

أ
ب� خــر 

آ
وال

فشــهد  قتــا  و 
أ
� غصبــا  ادىع  لــو  )كمــا  المعنيــن  لختــاف  ردت( 

بــه  قــرار  ابلإ شــهدا  ولــو  تقبــل،  مل  بــه(  قــرار  ابلإ خــر 
آ
وال بــه  حدمهــا 

أ
�

)494  /5 قبلــت. )الــدر المختار وحاشــية انب عابــدني/ رد المحتار، 

يب حنيفة 
أ
لفــن مل تقبل بيشء عنــد �

أ
خر ب�

آ
لف وال

أ
حدمهــا ب�

أ
شــهد �

المــدىع  اكن  ذا  اإ لــف 
أ
ال ىلع  تقبــل  -وعندمهــا  تعــاىل  هللا  رمحــه   -

والطلقتــان  والطلقــة  والمائتــان  المائــة  هــذا  وىلع  لفــن، 
أ
ال يــدىع 



 - حنيفــة  يب 
أ
� قــول  والصحيــح  الهدايــة.  يف  كــذا  والثــاث،  والطلقــة 

)503  /3 رمحــه هللا تعــاىل - كذا يف المضمــرات. )الفتــاوى الهندية، 

اک�اک�ر�و�اب�ر�رك�ا ا�ز�ی ہسىپ  ا�و�ر  و�ڈ  �ا�ز�ی 
سوال�: رع�ض ہى ےہ ہک ا�ز�ی و�ڈ ا�و�ر ا�ز�ی ہسىپ یک د�اک�ن وھک�ان ا�و�ر 

�اک�ر�و�اب�ر رك�ا اسیک ےہ ؟

واب�: ا�ز�ی و�ڈ ا�و�ر ا�ز�ی ہسىپ یک د�اک�ن وھک�ان ا�و�ر اک�ر�و�اب�ر�رك ا ا�ز  �ج
د�ر�ِج ذ�ل الم�ہظ رف�ا�ںی�: ىف  ك�ى�

ت
� د�و�و�ں اعم�ول�ں یک ىہقف  �ےہ�۔�ا�ن 

�)۱�(�ا�ز�ی و�ڈ رك�ےن یک وص�ر�ت ہى ےہ ہک د�و�اک�ن د�ا�ر�ینپ ےس و�ڈ رخ�د 

ىف ہى ےہ  ك�ى�
ت
�رك آ�ے ا�ےن ا�وک�ں وك اتچیب ےہ�،�ا�س اعم�ےل یک ىہقف  �

�ہک و�ڈ وج�ہک ا�ک تعفنم ےہ ا�ب زنمب�ہ ا�ل نب اکچ ےہ�،�وی�ہک رع�ف 

�ا�م ںىم ا�س وك ا�ل اھجمس�ا�ےن اگل ےہ�،�ا�و�ر�ا�س ر ہضبق یھب وہ�ا�ا�ےہ�، 

�وی�ہک بج ینپ ےن د�و�اک�ن د�ا�ر ا�و�ر و�ڈ ےك د�ر�ای�ن ہیلخت رك�ےك ا�س 

�وك ا�امع�ل رك�ےن یک ا�ا�ز�ت د�ے�د�ی و آ�ے ےنچیب ےك ےىل�ہى یمکح 

�ہضبق ی اک�ی ےہ�۔

�)۲�(�ر�م ےنجیھب ےك ےىل�ا�ز�ی ہسىپ ےك اک�ر�و�اب ر رك�ےن ںىم ىہقف ا�اب�ر ےس 

�د�و اعم�الم�ت و�وج�د�ںىم آ�ے ںىہ�۔�ال ہى ہک�: ا�ك ر�م ےنجیھب و�ا�ا�وج ر�م 

�ینپ ےك�ا�س عمج رك�و�ا�ا�ےہ�،�ہى ینپ ےك ا�س ر�ض ےہ وج�ری�یس 

�یم ز�ا�د�ى ےك د�و�ر�ی ہگج ا�س اک ا�ب ا�ےس و�وص�ل رك�ا�ےہ�۔�د�و�ر�ا 

�ہى ہک :�ینپ اف�ر�م رھب�ےن�،�ر�اک�ر�ڈ ایت�ر�رك�ےن ا�و�ر د�رگ فلتخم دخ�ا�ت ےك 

�ا�ل  �ےلس ںىم ینپ ر�م ےنجیھب و�ا�ےل ےس ا�ر�ت و�وص�ل رك�ى ےہ�،�ذہل�ا 

�ر�م ےك ا�اب�ر�ےس�ہى اعم�ہل ر�ض ےہ�ا�و�ر�ا�ر�ت ےك ا�اب�ر�ےس ا�ا�ر�ہ 

�ےہ ا�و�ر د�و�و�ں دقع ا�ین ا�ین رش�ا�ط ا�ے ا�ےن�ا�و�ر�وك�ى ا�ع ہن وہ�ےن 

�د�ر�ت ںىہ�۔�ا�و�ر اک�ر�و�اب�ر�رك�ا�ا�ز�ےہ�۔ �یک انب�ء ر�رش�ا ً

ن حنــرر مــا حتصــل مما ســبق نم 
أ
ن نتقــدم �

أ
۱(ونم المناســب قبــل � (

مــر اختلــف فيــه 
أ
ن تعريــف البيــع � مــور: اإ

أ
النصــوص الفقهيــة، ويه �

يكــون  ن 
أ
� المبيــع  يف  يشــرطون  ل  واحلنابلــة  فالشــافعية  الفقهــاء، 

بعــض  نم  يظهــر  وكذلــك  المؤبــدة.  المنافــع  بيــع  جيــوزون  بــل  عينــا، 

يكــون  ن 
أ
� البيــع  يف  اشــرطوا  ن  واإ احلنفيــة  ن  اإ المالكيــة.  فــروع 

نــه 
أ
ب� ذلــك  وعللــوا  المــرور،  حــق  بيــع  جــازوا 

أ
� ولكهنــم  عينــا،  المبيــع 

ن 
أ
� ذلــك  نم  ويظهــر  البيــع.  جــواز  يف  حكمــه  خــذ 

أ
ف� بعــن،  يتعلــق  حــق 

عيــان، 
أ
ال حــم  احلنفيــة  عنــد  حكمهــا  عيــان 

أ
ابل المتعلقــة  احلقــوق 

الغــرر  مثــل  البيــع،  نم  خــر 
آ
� مانــع  هنــاك  يكــن  مل  مــا  بيعهــا  فيجــوز 

التعــي،  حــق  مثــل  عيــان، 
أ
ابل تتعلــق  ل  الــي  احلقــوق  ن  اإ اجلهالــة.  و 

أ
�

بطريــق  عهنــا  العتيــاض  جيــوز  ولكــن  احلنفيــة،  عنــد  بيعهــا  جيــوز  ل 

ربعــة 
أ
ال النقــاط  هــذه  ضــوء  ويف  بعضهــم.  ذكــره  مــا  ىلع  الصلــح 

وهــو  العرفيــة،  احلقــوق  نم  النــوع  هــذا  بيــع  ن  اإ نقــول:  ن 
أ
� نســتطيع 

منا  مئــة الثاثــة احلجازين، واإ
أ
عيــان جائز عند ال

أ
حــق النتفــاع ابل

المجــردة،  احلقــوق  نع  العتيــاض  جيــوز  ل  فقالــوا:  احلنفيــة،  منعــه 

نم  يتــومه  الــذي  العمــوم  هبــذا  ليــس  عنــدمه  احلــم  هــذا  ولكــن 

عيان. 
أ
لفظه، بل اســتثي منــه الفقهاء بعض احلقوق الــي تتعلق ابل

ن المالية  موال، فــاإ
أ
شــياء يف ال

أ
دراج بعض ال ن للعــرف جمال يف اإ واإ

كمــا يقــول انب عابــدني رمحــه هللا، تثبــت بتمــول النــاس. فلــو اكنت 

مــوال متقومة، وتعامــل هبا الناس 
أ
بعــض احلقــوق تعتــرب يف العرف �

تية: 
آ
يضــا برشوط �

أ
ن جيــوز بيعها عندمه �

أ
مــوال، ينبيغ �

أ
تعامــل ال

يكــون  ن 
أ
� المســتقبل.  يف  متوقعــا  ل  احلــال،  يف  اثبتــا  احلــق  يكــون  ن 

أ
�

يكــون  ن 
أ
فقــط.� عنــه  الــرر  لدفــع  ل  صالــة، 

أ
� لصاحبــه  اثبتــا  احلــق 

منضبطــا  احلــق  يكــون  ن 
أ
خــر.�

آ
� ىل  اإ واحــد  نم  لانتقــال  قابــا  احلــق 

التجــار  عــرف  يف  يكــون  ن 
أ
جهالــة.� و 

أ
� غــررا  يســتلزم  ول  ابلضبــط، 

قضــااي  يف  )حبــوث  تداولهــا.  يف  مــوال 
أ
وال عيــان 

أ
ال مســلك  بــه  يســلك 

)۹۹ /  ۱ معارصة-) فقهيــة 

هــذه  نم  اكن  مــا  ن 
أ
� احلنفيــة  نم  خــرني 

أ
المت� عنــد  المختــار  والقــول 

بيعــه  جيــوز  حكمــا،  مــال  فهــو  الثابتــة،  عيــان 
أ
ابل متعلقــا  احلقــوق 

بــرشط  التســييل،  وحــق  الــرشب،  وحــق  المــرور،  حــق  مثــل  ورشاؤه، 

واجلهالــة.  اكلغــرر  البيــع،  جــواز  نم  خــر 
آ
� مانــع  هنــاك  يكــون  ل  ن 

أ
�

اثبتــة.  بعــن  متعلقــا  ليــس  نــه 
أ
ل عنــدمه،  التعــي  حــق  بيــع  جيــوز  ول 

بــه  رصح  كمــا  الصلــح،  طريــق  نع  مبــال  عنــه  التنــازل  جيــوز  ولكنــه 



)۱۱۷ /۱ اتيس. )حبــوث يف قضــااي فقهية معارصة،
أ
ال

�د�و�د�ھ ڑھچ�ا�ےن یک رمع
سوال�:�و�ا�ل ہى ےہ ہک یچب ا�ال�ی ڈنیلک�ر ےك اسح�ب ےس سی ا وچ�سی 
�ون�ر�ی وك د�و اس�ل یک وہ�ى ےہ�، ہکبج ہک یسمش ڈنیلک�ر ےك احل�ظ ےس ۱4 

�رف�و�ر�ی وك د�و اس�ل یک وہ�ى ےہ�۔�ا�س اک د�و�د�ھ ڑھچ�ا�ےن یک وك�ش یک ا�ى 

�ےہ�، نکیل تعیبط رخ�ا�ب وہ�ےن یک و�ہ ےس ا�س ر ز�و�ر ز�ر�د�یت ںى یک 

�یئگ�، سج یک و�ہ ےس ا�س وك د�و�اب�ر�ہ د�و�د�ھ اگل د�ا ایگ�۔ ا�ب ا�س یچب وك 

�د�و�د�ھ ڑھچ�ا�ےن یک وك�ش رھپ ےس یک ا ر�ی ےہ�، نکیل ا�س ںىم تہب 

�ز�ا�د�ہ و�ت د�ر�اک�ر ےہ�۔ و�ا�ل ہى ےہ ہک ہچب بک کت د�و�د�ھ یپ اتکس ےہ 

�ا�و�ر ا�س ںىم انگ�ہ ا�ز�م وہ�ا ا ںى�؟

واب�:  ہچب ا یچب وك د�و�د�ھ الپ�ےن یک دم�ت د�و اس�ل ےہ�، د�و اس�ل  �ج
�و�ر�ے وہ�ےن ر د�و�د�ھ ڑھچ�ا د�ان ا�ز�م ےہ ۔ ا�ہت ہچب زمک�و�ر وہ ا وك�ى 

�ام�ر�ی وہ�، د�و�د�ھ ڑھچ�ا�ےن ےس ہچب یک تحص ر ر�ا ا�ر ڑ�ا وہ ا�و�ر ا�ں ےك 

�ا�س ا�س یک ابتم�د�ل وص�ر�ت ا�ای�ر رك�ےن یک اط�ت ہن وہ و ڈ�ا�ى اس�ل 

�کت یھب د�و�د�ھ الپ�ا ا اتکس ےہ ۔�وص�ر�ت وئسم�ہ ںىم ا�ر یچب زمک�و�ر ےہ 

�ا�و�ر د�و�د�ھ ڑھچ�ا�ےن یک وص�ر�ت ںىم یچب وك اصقن�ن ےنچنہپ اک رطخ�ہ ےہ�، و 

�ڈ�ا�ى اس�ل ےك ا�د�ر ا�د�ر د�و�د�ھ الپ�ا ا اتکس ےہ�، ڈ�ا�ى اس�ل و�ر�ے 

�وہ�ےن ےك دعب د�و�د�ھ الپ�ا ا�ز ںى ۔�وك�ش رك ےك دلج ا�ز دلج�یچب اک 

�۔ �د�و�د�ھ ڑھچ�ا د�ا ا�ے 

)مــص   :
ً
ورشعــا الثــدي.  مــص  وكــر:  بفتــح   

ً
لغــة )هــو(  الرضــاع  ابب 

حلــق ابلمــص الوجــور 
أ
، و�

ً
يســة

آ
و �

أ
� 

ً
و ميتــة

أ
� 

ً
دميــة( ولــو بكــرا

آ
نم ثــدي �

والســعوط )يف وقــت خمصــوص( هــو )حــولن ونصف عنــده وحولن( 

حص( فتح، وبه يفي كمــا يف تصحيح القدوري 
أ
فقــط )عندمهــا، وهو ال

نــه يف احلولن ونصف، ولو بعــد الفطام 
أ
نع العــون،  لكــن يف اجلوهرة �

الفتوى.  وعليــه  حمرم 

هنمــا 
أ
� وحاصلــه  يفــي.  وبــه  قولــه:  ىلع  اســتدراك   ) خل  اإ لكــن  )قولــه: 

لقــوة  العــربة  ن 
أ
� حص 

أ
وال )قولــه:   ... ط  مهنمــا  بــل  فــي 

أ
� قــولن، 

تعــاىل:  قولــه  ن  فــاإ دليلهمــا،  قــوة  ولخيــىف  البحــر:  يف  قــال  الدليــل( 

رضــاع  ل  نــه  
أ
� ىلع  يــدل  يــة 

آ
ال  ]233 ]البقــرة:  ريضعــن{  }والوالــدات 

 نع رتاض مهنما{ 
ً
رادا فصــال

أ
ن � مــا قولــه تعــاىل: }فــاإ

أ
بعــد الــام. و�

ابلــرايض  تقييــده  بدليــل  احلولــن  قبــل  هــو  مــا  ن  فــاإ  ]233 ]البقــرة: 

صاحــب  اســتدلل  مــا 
أ
و� لهيمــا.  اإ لحيتــاج  وبعدمهــا  والتشــاور، 

 }
ً
شــهرا ثــاوثن  وفصالــه  }ومحلــه  تعــاىل:  وقولــه  مــام  لاإ الهدايــة 

رجــع  فقــد  مــر،  كمــا  مهنمــا  لــل  المــدة  ن 
أ
� ىلع  بنــاء   ]15 حقــاف: 

أ
]ال

ســتة  للحمــل  لهمــا  الثاثــن  ن 
أ
� نم  النســب  ثبــوت  ابب  يف  احلــق  ىل  اإ

شــهر والعامــان للفصــال. اه )الــدر المختار وحاشــية انب عابدني/ 
أ
�

)۲۰۹ /۳ رد المحتــار، 

وهــو  الزيلــي،  عليــه  اقتــر  مدتــه(  بعــد  رضــاع  الإ يبــح  ومل  )قولــه 

نع  القهســتاين  يف  لكــن  حبــر،  المنظومــة  رشح  يف  كمــا  الصحيــح 

ىل نصف ول  رضاع بعدمهــا اإ المحيــط: لــو اســتغي يف حولن حــل الإ

نع  قبلــه  يضــا 
أ
� ونقــل  اهـــ  ويب 

أ
� نب  خللــف  خافــا  العامــة  عنــد  ثــم 

أ
ت�

ىل حولــن،  ىل الســتغناء، ومســتحب اإ نــه واجــب اإ
أ
جــارة القاعــدي � اإ

ىل حولــن ونصف اهـ. )الدر المختار وحاشــية انب عابدني/  وجائــز اإ

)211  /3 رد المحتــار، 

�رج�ہ اک�ر ےس وشم�ر�ہ رك�ا 
سوال�:�’�’�وشم�ر�ہ ھجمس د�ا�ر ےس ںیہن�، رج�ہ اک�ر ےس رك�و�۔�‘�‘�اىك ہى 

�د�ث ےہ�؟ ا�س وح�ا�ے ےس ر�ام�ى رف�ا�ںی�۔

واب�:  اس�ل ےن سج وق�ل ےك اب�ر�ے ںىم و�ا�ل اىك ےہ�، ہى وك�ى  �ج
سل المجرب ول تسئل  �د�ث ںى ےہ�، ہکلب ا�ک رع�ی وقم�ہ ےہ�: 

�ین و�ا�ل ا�و�ر�وشم�ر�ہ رج�ہ اک�ر ےس رك�و�، میکح�، د�ا�ا ا�و�ر ھجمس د�ا�ر  احلکيم. 

�ےس ںى�۔ 

�ا�س اک وہفم�م ہى ےہ ہک وچ�ہک ضحم ھجمس د�ا�ر�ی ا�و�ر لقع دنم�ی ےس وك�ى 

�صخش اص�ب ا�ر�ا�ے ین د�ر�ت ر�ا�ے و�ا�ا ںیہن نب ا�ا�، ا�س ےىل 

�ا�س ےس وشم�ر�ہ رك�ےن ےك اجب�ے یس رج�ہ اک�ر آ�د�ی ےس وشم�ر�ہ رك�ا 

�اچ�ےی�۔ 


