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 پاورقی یا حاشیہ را توضیح دھید

 حاشیہ/پاورقی 

کغی هتي هیں هوجود کغی لفع یب الفبظ کے هعٌی، تشجوے، هختصش تششیح، وضبحت کو کہتے  حاشیہ

ہیں۔ کتبثوں اوس سعبلوں هیں حبشیہ کے هعٌی هتي کے ہش عہ طشف چھوٹب ہوا عبدٍ صفحہ ثھی ہوتب ہے 

 اوس اط حصے پش لکھی ہوئی تحشیش ثھی، جظ کب تعلق هتي کے هعٌی و توضیع 

کیوں کہ یہ کتبة کے حبشیہ  پش ہوتب ہے، اعی لیے اط کب ًبم حبشیہ گیب ہے۔ حبشیہ ضشوسی ًہیں کہ هتي  

کی صثبى هیں ہو، کجھی کجھبس اصل هتي هیں کغی دوعشی صثبى کے هتي کے اقتجبط کب تشجوہ کتبة کے 

حبشیے پش دیب جبتب ہے۔ هتي هیں کغی شخصیت، کتبة یب شہش یب اہن واقعبت کب رکش جت عشعشی ہو یب فقظ 

ًبم ہی آئے تو حبشیہ هیں اط کب هختصش تعبسف شبهل کیب جبتب ہے۔ غشض ہش وٍ تحشیش جو اصل هتي کے 

 عبتھ حبشیوں پش شبئع ہو، اعے حبشیہ کہب جب عکتب ہے۔



حبشیہ ًگبسی کب عول عٌجیذٍ اوس فٌی تحشیشوں، ًیض تشتیت هتي کب ایک اہن اوس الصهی جض ہے جظ 

کے رسیعے ًہ صشف هآخز کی ًشبى دہی کی جبتی ہے ثلکہ ثہت عے توضیح طلت ًکبت کی 

وضبحت ثھی کش دی جبتی ہے۔ ایغے ثہت عے اهوس حبشیہ هیں لکھے جبتے ہیں جو هتي کب حصہ 

ًہیں ثي عکتے۔ اط کے عالوٍ قذین هتي کی تذویي کے حوالے عے اختالفی قشآتوں کی ًشبى دہی 

کی جبتی ہے اوس هتي کے هقتضیبت اوس هعشوف حقبئق کی سوشٌی هیں توضیحی سوایتوں اوس 

تصذیقی دالئل کو حغت ضشوست شبهل کیب جبتب ہے۔ تحقیقی اوس تٌقیذی حواشی ًیض حوالہ جبت کے 

ثغیش تحقیقی کبم دسجہ اعتغٌبد عے هحشوم سہتے ہیں، اط لیے حبشیہ ًگبسی تصٌیف و تبلیف کب 

ایک الصهی جووس ہے جغے هکول کیے ثغیش علوی اوس تحقیقی هواد ثطشیق احغي قبسیئي ک وپیش 

 ًہیں کیب جب عکتب۔

  


