


�دج�ٔہ الت�و�ت اك مكح
سوال�:�)۱�( دج�ٔہ الت�و�ت ےک اب�ر�ے ںیم ایک مكح ےہ�؟ )۲�(�ا�ص وط�ر رپ 
�ِظف رق�آ�ن ےک ہبلط ےک ےىل�،�ا�ر ا�س و�ت دج�ہ ہن ایک ا�و�ر دعب ںیم وھب�ل 

�ےئ�، وت ا�س وح�ا�ے ےس ىھب ر�ام�ى رف�ا�د�ں�۔

واب�:�)۱�(�رق�آ�ن رک�م ںیم  وچ�د�ہ  اقم�ا�ت رپ آ�ا�ِت دجس�ہ ںىہ�،�ا�ن وك  �ج
�الت�و�ت رک�ے ےس�دج�ۂ  الت�و�ت  و�ا�ب وہ�ا�ا�ے�،�ا س اك  رط�ہق ہى 

�ےہ ہك  ا�ہل ا�رب اتہك وہ�ا دج�ہ ںیم ا�ے�،�نى�، اپ�چ ا ز�ا�د �ر�ہب احىبست�ت 

�ڑ�ھ رک ا�ہل ا�رب ہہك رک ا�ھ ا�ے�،�رت ا�و�ر ا�و�ى ہى ے ہك الت�و�ت ےك وف�ر�ًا  

�دعب دج�ہ رک�اى ا�ے�،�ال ذع�ر ا�رى رک�ا ركم�و�ِہ زنت ىہى ےہ�،�وى�ہك ا�س ںیم 

�وھب�ل ا�ے اك رطخ�ہ ےہ�۔�ا�ر یسک ےک ذ�ے تہب ےس دج�ٔہ الت�و�ت ر�ہ ےئ 

�وہ�ں�،�وت ا�ےھ ا�ن وك ا�د�ا رک�ا ىھب ا�ز ےہ�،�رف�ت اكن�ل رک ا�د�ا رک�ان اچ�ےى�،�ا�ر 

�رف�ت ںىہن ىلم وم�ت اك و�ت رق�ب آ�اى�،�وت دف�ہى ىك و�تى رک�ے�۔

�)۲�(�ا�اب�غ وچب�ں رپ دج�ٔہ الت�و�ت و�ا�ب ںىہن�،�ا�م ا�ا�ذ�ہ رک�ا�م وك اچ�ےى ا�ن 

�وك دج�ہ ىك اع�د�ت ڈ�و�ا�ے�۔

هــا لوجــوب الصــاة عليــه 
أ
مــا بيــان نم جتــب عليــه فــل نم اكن �

أ
و�

ن 
أ
هــل وجــوب الســجدة عليه ونم ال فــا؛ ل

أ
و قضــاء فهــو نم �

أ
داء �

أ
مــا � اإ

وجــوب  هليــة 
أ
� لوجوهبــا  فيشــرط  الصــاة  جــزاء 

أ
� نم  جــزء  الســجدة 

احليــض  نم  والطهــارة  والبلــوغ،  والعقــل،  ســام،  االإ نم  الصــاة 

واحلائــض  والمجنــون  والصــي  الاكفــر  ىلع  جتــب  ال  ىتح  والنفــاس 

هل وجــوب الصاة 
أ
ن هؤالء ليســوا نم �

أ
و مسعــوا؛ ل

أ
والنفســاء قــرءوا �

علهيم)بدائع الصنائع يف رتتيب الرشائع ،۱/ ۱۸۶(

ي وجتــب ىلع نم مسعهــم بســبب تاوهتم 
أ
)قولــه وجتــب بتاوهتــم( �

)قولــه  بيهنمــا  ومــا  والنفســاء  مص 
أ
ال ي 

أ
� المذكــورني(  يعــي  ح.)قولــه 

خــا المجنــون( هذا ما مىش عليه يف البحر نع البدائع. قال يف الفتح: 

و 
أ
و انئــم �

أ
نــه ال جيــب ابلســماع نم جمنــون �

أ
ســام � لكــن ذكــر شــيخ االإ

ويجــد  ومل  ابلتميــز،  وحصهتــا  حصيحــة  تــاوة  مســاع  الســبب  ن 
أ
ل طــر 

ن اكن  وهــذا التعليــل يفيــد التفصيــل يف الصي، فليكــن هو المعتــر اإ

ال فــا اه ـ  واستحســنه يف احللية. )حاشــية  ممــزا وجــب ابلســماع منه واإ

انب عابدني )۲/ ۱۰۷(

تزنهيا)الــدر  خرهــا 
أ
ت� ويكــره  المختــار  ىلع  الــرايخ(  ىلع  )ويه 

المختار،۱۰۹/۲(

رتايخ اكن  نــه لــو 
أ
مجــاع ىلع � االإ احلــج  قلــت: لكــن ســيذكر الشــارح يف 

هنــا  مــا  نظــر  فهــو  خــره 
أ
بت� ثــم 

أ
وي� الفــور  ىلع  نــه 

أ
� المــرحج  ن 

أ
� مــع  داء 

أ
�

اكنــت  ولــو  ينســاها،  قــد  الزمــان  بطــول  نــه 
أ
تزنهيا(ل مل.)قولــه 

أ
ت�

انب  كذلك.)وحاشــية  وليــس  الفــور  ىلع  لوجبــت  حترمييــة  الكراهــة 

عابدني،۱۰۹/۲(

�ا�ٹى ال�ف ا�وش�ر�س اپ�ىس ان
سوال:�رق�اب سىب ا�ل ےلہپ ںیم ے ا�ٹى ال�ف ا�وش�ر�س ىك اپ�ىس 
�ن 

ش
�
ن
�ى�،�ےن ىك و�ہ ہى ىھت ہك رىم�ى رپ�ا�وى�ٹ ون�رک�ى ىھت ،�س ںیم وك ى  �پ�ى�

�ا ر�وج�ى ںىہن ىھت�،�وت رىم�ا اىخ�ل ہى اھت ہك و�ت ےك ا�ھ ا�ھ تچب وہ�ى 

�ر�ےہ ىگ ا�و�ر آ�ر ںیم ا�ك ڑب�ى ر�م نب ا�ے ىگ�، وت ا�امع�ل ںیم آ�ا�ے ىگ�۔

�ا�و�ر ا�ٹى ال�ف ىك اپ�ىس ےتىل و�ت ںیم  ے  ا�س ےک اب�ر�ے ںیم 

�ول�ا�ت ى ىھت�،�وت رىم�ا ملع ہى اھت ہك ا�ر ا�س ںیم سكف انم�ع وہ وت وس�د وہ�ا 

�ےہ�،�و�ر�ہن ںىہن�،�ا�و�ر ا�س و�ت  و�ہ سكف ںىہن اھت�،�ہك رىغتم اھت�،�ا�و�ر ہن ںیم ےن  

�ا�ن وك رق�ض د�ا ،�ہك ےسىپ اك�ر�و�اب�ر ںیم ا�ون�ٹس ےك ےىل د�ے�،�ایک ہى ر�ان 

�حى ےہ ،�ا ا�س وك متخ رک�د�ان اچ�ےى�،�ا�ر ر�تص ىك وك�ى وص�ر�ت وہ�ا�ے 

�وت ا�ىھ اب�ت ےہ�۔

واب�:�ضح انم�ع ىك رش�ح رقم�ر وہ�ا�ے ےس یسک اك�ر�و�اب�ر اك وج�ا�ز اث�ت  �ج
�ںىہن وہ�ا ،�ہك اك�ر�و�اب�ر ےک ا�ز وہ�ے ےک ےىل ھچك ا�و�ر ىھب رش�ى وق�ا�د ا�و�ر 

�اق�ے وہ�ے ںىہ�،�ن اك  وپ�ر�ا رک�ا  رض�و�ر�ى وہ�ا ےہ ،�ا�و�ر ر�و�ہ ا�وش�ر�س 

�ںیم ا�ن ىك ر�اع�ت ںىہن ر�ىھ ا�ى�،�وى�ہك ا�وش�ر�س ىنپمك ىك رط�ف ےس 

�ا�وش�ر�س رک�ا�ے و�ا�ے وك ضعب رطخ�ا�ت ےس افح�ت ا�و�ر ضعب اصقن�ا�ت 

�ىك الت�ى ىك نىقى د�ا�ى رک�ا�ى ا�ى ے�،�ا�و�ر�ىنپمك ا�س ےس ا�ك ہنىعتم ر�م 

�طس و�ا�ر و�وص�ل رک�ى ےہ�،�ا�و�ر ا�ك ہنىعم دم�ت ےك دعب ا�ےس ا ا�س ےك 

�ام�د�ا�ن وك بسحِ رش�ا�ط و�ا�س رک�ى ےہ ،�ا�ر ہچ ىنپمك ہى ىتہک وہ ہك ہى اضم�ر�ہ 

�و�رى�ہ ےہ�،�ا�و�ر آ�پ ىك ر�م م ا�ےن اك�ر�و�اب�ر ںیم اگل�ے ںىہ ا�و�ر ا�س اك عفن آ�پ 

�وك د�ےت ںىہ�،�رگ تقیقح ںیم ُا�ن ےس ایک اى اعم�د�ہ  رش�ًا ہن اضم�ر�ہ وہ�ا 

�ےہ�،�ہن ا�ا�ر�ہ�،�ہك رق�ض�، وس�د ا�و�ر وج�ے رپ ینبم اعم�ہل ےط ایک ا�ا ےہ�، ا�و�ر 



�ىنپمك دصىف ےک اسح�ب ےس زم�د ھچك ر�م وطب�ِر وس�د د�ىت ےہ�،�س ىك رش�ًا  

�وك�ى ا�ا�ز�ت ںىہن ۔

�ذہ�ا وص�ر�ِت وئسم�ہ ںیم آ�پ ےك ےىل ا�ٹى ال�ف ا�وش�ر�س ىك اپ�ىس 

�ان ا�ز ںىہن اھت�،�نک ال�یم ںیم آ�پ ے ے ى�، ا�ب آ�پ ےک ےىل مكح ہى ےہ 

�ہك اعم�ےل وك�متخ رک�د�ں�۔ ا�س وص�ر�ت ںیم ىنپمك ےس وج ر�م و�وص�ل وہ�، ا�س 

�ا�امع�ل آ�پ ےک ےىل الح�ل ےہ�، ا�س ےس  �ںیم ےس آ�پ ىك عمج رک�د�ہ ر�م اك 

�ا�امع�ل الح�ل ںىہن�، ہك ز�ا�د ر�م وك وث�ا�ب ىك تین ےک ریغب دص�ہ  �ز�ا�د ر�م اك 

�رک�د�ان ال�ز�م ےہ�۔

ابب الــراب هــو لغــة: مطلــق الــزايدة، ورشعــا: )فضــل( ولــو حكمــا فدخــل راب 

النسيئة والبيوع الفاسدة.فلكها نم الراب فيجب رد عني الراب قامئا ال رد 

بصار ،ص:۴۳۰(
أ
مضانه، النه ميلك ابلقبض. )الدر المختار رشح تنوري ال

نقلــه  ممــا  كماعلــم  مرشًطــا  اكن  ذا  اإ ي: 
أ
حــرام(� نفًعــا  جــر  قــرض  )لك 

ن مل يكــن النفــع مرشوًطــا يف  نع حبــر، ونع اخلاصــة، ويف الذخــرة:واإ

ذا  يت يف جواهر الفتاوى!اإ
أ
س... ثم ر�

أ
القرض، فعىل قول الكريخ البـ�

س 
أ
فابــ� ال  واإ راب،  وهــو  منفعــة  فيــه  ــا 

ً
قرض صــار  مرشوًطــا  اكن 

به.)ردالمحتار، ٤١٣/٧( 

يب هررية رىض هللا عنه، قال: هنى رســول هللا صىل هللا عليه وســلم 
أ
نع �

نع بيع الغرر، ونع بيع احلصاة)سنن انب ماجه )۲/ ۷۳۹( 

ن علم  ال فاإ موال وجب رده علهيم، واإ
أ
رابب ال

أ
ن علم � نه اإ

أ
واحلاصل �

عني احلرام ال حيل له ويتصدق به بنية صاحبه)رد المحتار ،۹۹/۵(

�ر�ا�ى نہب ىك یٹیب ےس اكن�ح اك مكح
سوال�:�رىم�ى و�ا�د�ہ ے رىم�ى وھ�وھ وك�، ےھجم ا�و�ر رىم�ے ےٹیب وك د�و�د�ھ الپ�ا 
�ےہ�، ےھجم ا�و�ر رىم�ى وھ�وپ وك رق�ًاب ۱۹ ا�ل لبق ا�و�ر رھپ ۱۹ ا�ل دعب رىم�ے 

�ےٹیب وك د�و�د�ھ الپ�ا�ےہ�۔ وس�ا�ل ہى ےہ ہك رىم�ے ےٹیب )�س ے ا�ین د�ا�د�ى اك 

�د�و�د�ھ ایپ ےہ�(�ىك اش�د�ى رىم�ى وھ�وھ�)�وہ�ں ے ا�ین اھب�ىھب اك د�و�د�ھ ایپ 

�ےہ�( ىك یٹیب ےس وہ�یت ےہ ا ںىہن�؟

واب�: وص�ر�ت وئسم�ہ ںیم ا�ل ےك ےٹیب ا�و�ر ا�ل ىك وھ�وھ  ےك  �ج
�د�ر�ای�ن ر�ا�ى نہب اھب�ى اك ر�ہت ےہ ا�و�ر س رط�ح  یبسن نہب ىك یٹیب ےس 

�اكن�ح ا�ا�ز ےہ�، ا�ی رط�ح ر�ا�ى نہب ىك یٹیب ےس ىھب اکن�ح  �ا ا�ز ے�۔ 

�ذہ�ا ا�ل ےک ےٹیب اك اكن�ح ا�ل ىك وھ�وھ ىك یٹیب ےس رک�ا ا�ز ںىہن ۔

ن احلرمة بســبب الرضاع معترة 
أ
 )قولــه مــا حيرم نم النســب( معناه �

هنــا حــرام 
أ
ب نم الرضــاع ل

أ
االنب وال حبرمــة النســب، فشــمل زوجــة 

هل العلم، كذا 
أ
كرث �

أ
بســبب النسب فكذا بسبب الرضاع، وهو قول �

المحتــار،   رد   / عابــدني  انب  وحاشــية  المختــار  الــدر  حبــر.  المبســوط  يف 

)۲۱۳/۳

�ا�ز�ى ہسىپ  ا�اك�ؤ�ٹ ںیم ر�م ر�وھ�ا�ے�رپ عفن
سوال�:�وس�ا�ل ہى ے ہك ایک ا�ز�ى ہسىپ ںیم ر�م ر�ےن ےس ر�و�ز�ا�ہن ىك اینب�د 
�رپ وج ولطم�ہ ر�م رپ شیک کیب ےك ا�م ےسreward )�ا�د�ہ�( د�ا ا�ا 

�ےہ�،�ا�س اك ایک مكح ےہ�، وى�ہك ۲ ا�ہ ےک ا�د�ر ںیم ے تہب یہ مک رٹ�ا�ز�زنش 

�ىك ےہ�،�س دم ںیم ےھجم ۱۹6 ر�و�ے لم ےكچ ںىہ�،�ا�ی رط�ح ر�و�ا�ر�ڈ ىك دم 

�ںیم تفم سٹ ا�و�ر ا�س ا�م ا�س د�ے ا�ے ںىہ�،�سٹ ا�و�ر ا�س ا�م ا�س ا 

�اچ�ےت وہ�ے ىھب وخ�د اك�ر اظن�م ےک تحت ا�امع�ل ںیم آ ا�ے ںىہ�، ایک ہى بس 

�ےک بس رح�ا�م ںىہ�،�ا ا�ن وك ا�امع�ل رک�ا ا�ز ےہ�؟�ا�ہل احبس�ہن و اعت�ى آ�پ اك 

�ا�ی و ا�ر وہ�۔

واب�:�ا�ز�ى ہسىپ ا�اك�و�ٹ ںیم وج ر�م ر�ىھ ا�ى ےہ�،�ا�س ىك تىثىح رق�ض  �ج
�ىك ےہ�،�ا�و�ر�ا�ز�ى ہسىپ ا�اك�و�ٹ  ںیم ر�م  ر�وھ�ا�ےن رپ ا ا�س ےك ذ�ر�ےع  

�رٹ�ا�ز�زنش رک�ےن رپ�ىنپمك ىك رط�ف ےس وج  reward  ےك ا�م ےس 

�ا�د�ہ د�ا ا�ا ےہ�،�ا ا�اك�و�ٹ ںیم ر�ےن و�ا�ى وصخم�ص ر�م  رپ ےنلم و�ا�ے رف�ى 

�سٹ�،�ا�س  ا�م  ا�س و�رى�ہ ہى بس ىھب رق�ض رپ تعفنم ےہ ،�وج وس�د وہ�ے 

�ىك و�ہ ےس ا�ا�ز ےہ�۔ ذہ�ا  ا�س ا�ا�ى ر�م ا رف�ى سٹ و�رى�ہ اك ا�امع�ل رک�ا  

�رش�ًا ا�ا�ز ےہ�،�ا�س ےس ا�ان�ب  ال�ز�م ےہ�۔�ا�ر یسک ے ا�امع�ل رک�ےىل�،�وت 

�ا�د�ا�ز�ہ رک�ےک ا�ىن ر�م ىنپمك وك و�ا�س رک�د�ى ا�ے  ۔

شــباه لك قرض جر نفعا حرام فكره للمرهتن ســكي المرهونة 
أ
ويف ال

إذن الراهن. )الدر المختار،۵ /۱۶۶( اب

ذا اكن مرشوطا كما علم مما نقله  ي اإ
أ
)قوله لك قرض جر نفعا حرام( �

ن مل يكــن النفــع مرشوطا يف  نع البحــر، ونع اخلاصــة ويف الذخــرة واإ

س به)حاشية انب عابدني،۱۶۶/۵(
أ
القرض، فعىل قول الكريخ ال ب�

ال  منفعــة  جــر  قــرض  ولك  الــرف  كتــاب  يف  خمتــره  يف  الكــريخ  قــال 



يقــرض  و 
أ
� حصاحــا  يعطيــه  ن 

أ
� ىلع  غلــة  درامه  يقــرض  ن 

أ
� مثــل  جيــوز 

فهــو  منفعــة  جــر  قــرض  لك  ن 
أ
� روي  نــه 

أ
ل بيعــا؛  بــه  يبيــع  ن 

أ
� ىلع  قرضــا 

القــرض  بعقــد  موجبــة  المنفعــة  تكــون  ن 
أ
� عنــدان  هــذا  ويــل 

أ
وت� راب، 

ن اكنــت غــر مرشوطــة فيه فاســتقرض غلــة فقضاه  مرشوطــة فيــه، واإ

ن يشــرط عليــه جاز، وكذلك لو ابعه شــيئا، ومل يكن 
أ
حصاحــا نم غر �

ىل هنــا لفــظ  س اإ
أ
صــل العقــد جــاز ذلــك، ومل يكــن بــه بــ�

أ
رشط البيــع يف �

ذا جر  ن القــرض متليــك الــىشء مبثلــه فــاإ
أ
الكــريخ يف خمتــره، وذلــك؛ ل

ن القــرض تــرع وجــر 
أ
أنــه اســزاد فيــه الــراب فــا جيــوز؛ ول نفعــا صــار ك

ذا اكنــت المنفعــة مرشوطة  منــا يكــره اإ المنفعــة خيرجــه نع موضعــه، واإ

يف العقد،)تبيني احلقائق رشح كزن الدقائق وحاشية الشلي ،۶/ ۲۹(

ا�ا�د�ث ىك دنس�ى تىثىح  �رح�م ا�رح�ا�م ےك ر�و�ز�ے ىك 
سوال�: رح�م ا�رح�ا�م ےک ر�و�ز�ے ىك ا�ا�د�ث ےک وح�ا�ے ےس اتب�ےی 
�ایک و�ہ حى ںىہ ا فیعض ؟ یسک ہعیش ذ�ا�رک ے اہک ہك ا�ن ا�ا�د�ث ےك 

�ا�ر�ے ر�ا�و�ى ےچب ےھت�۔

واب�:  رح�م ا�رح�ا�م ںیم ر�و�ز�ے ر�ےن ىك ا�ا�د�ث حى دنس ےس  �ج
ںىہ�،  �اث�ت 

ل  : قا ل یض هللا عنــه ، قــا ۃ ر ري يب هــر
أ
�ان�ہچ حى ملسم ںیم ے�:نع �

 ، ن  رمضــا بعــد   ، م لصيــا ا فضــل 
أ
�  : ســلم  و عليــه  هللا  صــی  هللا  ل  ســو ر

. الليــل ۃ  صــا  ، لفريضــة  ا بعــد   ، ۃ  لصــا ا فضــل 
أ
� و  ، م  المحــر هللا  شــهر 

)١ 6 9 /٣  ، م لمحر م ا ب فضــل صــو ، اب مســلم (

�ر�ہم�:�’�’ رضح�ت ا�و رہ�ر�ہ ر�ی ا�ہل ہنع ےس ر�و�ى ےہ ،�ر�وس�ل ا�ہل 

�یل ا�ہل ہیلع و�مل ے ا�ر�اش�د رف�ا�ا ہك ر�اضم�ن ےك دعب بس ےس ا�لض 

�ر�و�ز�ے ا�ہل ےک ہنیہم رح�م ےک ر�و�ز�ے ںىہ�، ا�و�ر رف�ض امن�ز ےک دعب 

�بس ےس ا�لض امن�ز دجہت ىك امن�ز ے�‘�‘ ۔

�زی رح�م ا�رح�ا�م ںیم ر�و�ز�ے ر�ےن ےک اب�ر�ے ںیم ننس ا�رت�ذ�ى�، ننس 

�ا�ی د�ا�ؤ�د ںیم ہى ر�و�ا�ت رضح�ت ا�و رہ�ر�ہ ر�ی ا�ہل ہنع ےس یہ وقنم�ل 

�ےہ�۔�ا�ہت ننس ا�نب ا�ہ ا�و�ر فنصم ا�نب ا�ی ہبیش ںیم رضح�ت ا�و رہ�ر�ہ 

يِب 
أَ
�ر�ی ا�ہل ہنع ےس ہى ر�و�ا�ت ا�ن ا�اف�ظ ےك ا�ھ وقنم�ل ے�:نَعْ �

 :
َ

ل ــا
َ

ق
َ
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َ
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هللّا  
َّ

َصــىل  -  ِ
ــِيّ

َ
لّن ا  

َ
ىل اإِ  

ٌ
ُجــل َر َء  َجــا  :

َ
ل ــا

َ
ق  ،

َ
ة رْيَ ُهــَر

ي  ــِذ
َ ّ
ل ا  ِ

َ
هللّا ــْهُر 

َ
ش «  :

َ
ل ــا

َ
ق ؟  َن ــا

َ
َمض َر ــْهِر 

َ
ش  

َ
َبْعــد  

ُ
ــل

َ
ض

ْ
ف

أَ
� ِم  َيــا لّصِ ا  

ُ
ّي

أَ
�

 ، م احلــر شــهر 
أ
� م  صيــا ب  اب  ، ماجــه نب  ا )ســنن   » َم

َ
ُمَحــّر

ْ
ل ا ــُه 

َ
ن ُعو

ْ
د

َ
ت

۔ )٥ ٥ ٤ /١

�ا�و�ر�د�رگ یئک نیفنصم ے ىھب ا�س دح�ث وك رضح�ت ا�و رہ�ر�ہ ر�ی ا�ہل 

�ہنع ےک وح�ا�ے ےس لقن رف�ا�ا ےہ�، ان�ہچ ا�ا�م ا�دم ے دنسم ا�دم�،�ا�ا�م 

ا�ا�م ا�مک ر�مہ  ا�و�ر  ا�ا�م یقہیب ےن ننس ا�رب�ى  ا�اس�ى�،  �اس�ى ے ننس 

�ا�ہل ے دتسم�ر�ک ںیم لقن رف�ا�ى ےہ�،�ا�س دح�ث ےک ر�ا�و�ى رضح�ت 

�ا�و رہ�ر�ہ ر�ی ا�ہل ہنع ںىہ ا�و�ر رضح�ت ا�و رہ�ر�ہ ر�ی ا�ہل ہنع اك امش�ر 

�ڑب�ے احص�ہ ںیم وہ�ا ے�۔ ا�س ےیل یسک اك ہى انہک ہك ا�ن ا�ا�د�ث 

�ےک ا�ر�ے ر�ا�و�ى ےچب ےھت د�ر�ت ںىہن�۔�ا�ی رط�ح  دحم�نی ےك 

�ز�د�ك ا�ر اپ�چ ا�ل اك ہچب ھجمس و�ھ ر�ات وہ�وت ا�س اك دح�ث وك ا�د رک�ا 

�ربت ا�ا ا�ا ےہ�، ا�ہت دح�ث وك ایب�ن رک�ےن ںیم ا�س اك ا�اب�ر بت ا�ا 

�ا�ے ا ہکبج و�ہ ا�س اك ا�ل وہ�ا�ے ۔ ا�و�ر ا�س دح�ث ےک�ر�و�ا�ۃ ںیم 

�ہى رش�ط اپ�ى ا�ى ے�۔ ا�س ےىل ا�س وك ر�ا�و�ى ىك مک رمع�ى ےك اب�ث 

�فیعض انہک طلغ ےہ�۔

ســّنِ  ُر  اعتبــا  
ُ ّ

حص
أ
ل ا و  ، ِء ا د

أ
ل ا و ــِل 

ُ
َحّم

َ
لّت ا ِســّنِ   

ُ
معِرفــة لمهــّمِ  ا نِم  َو

َم 
َّ

تقــد فقــد  ؛  ُء ا د
أ
ل ا ــا 

َ
ّم

َ أ
� و  . . . ِع ــما

َ
لّس ا يف  ا  هــذ  ، ميــِز

َ
لّت اب ــِل 

ُ
حّم

َ
لّت ا

ــِل 
ُ
ّه

َ أ
لت� ا و ِج  الحتيــا اب  

ُ
ــد يُقّيَ بــل   ، ٍ

َ
ُمعــنّي نٍم  زَب لــه   

َ
ص اختصــا ال  ــه 

َ ّ
ن

َ أ
�

وتضيــح  يف  لنظــر  ا هــة  زن ( . ِص خشا
أ
ل ا ِف  ِتــا

ْ
خ اب  

ٌ
َْتِلــف

ُ
خم ُهــو  و  . لــك لذ

مطبعــة   : رش لنــا ا  ،١ ٤ 6 ، ص  ، رث
أ
ل ا هــل 

أ
� مصطلــح  يف  الفكــر  خنبــة 

) مشــق د  ، ح لصبا ا


