
 

 

اره 
شه

ن، 
زده

ل نو
 سا

ث،
حدی

لوم 
ع

 ومس

001 001 

:
:
:
:
:

تقریفیلوتعریتحل  اتآنی،براساسروارینواز

کالنتر یعل  1یاکجر 
 دهحچک

ک;;ه::آن:ْر:ی;;تقروش;;هور،::یب;;ر:=س;;<س:برد=ش;;ت:و:تلق;; :یک;;<ر:در:حض;;ور:وعص;;وم»=س;;ت:
گ گوجهر=جز<م: د:آن:یی;ل:بر:تأرکه:بخو=ن:سکوت:=و:ر=:دل:ی=:رد:و:وورد:=جک<ر:=و:و=قع:جشود؛:به:
:«.د=جست

برگحن:تعری= ک;ه:در:رو:ص;حس;ت:رر:جی :تقریرجده:ههه:وص<درف،:ص<وع:و:در ا،:آن:=س;ت:
گفخه:شود::حتعر گوجه:تثج»ف:آن: گفخ;<ر:=ش;ش<ص:توس;ط:ح;عه;ل::ید:و:=وض<ییت،:تأرهر: :>

:هر:طر:وعصوم :«. :وهکنی=غ
ف،:هه;ه:ح;ن:تعری;=_::ر:وذطج; :=س;تی;ك:قس;ن:تقرح;که:تذه<:بر:_::ف:جشستحبر:طالف:تعر

:بر:و ،:ب;ه:ی;یه;<:=غ:وخ;ون:رو=آج:یه<:ن:=قس<م:و:=سخشر=ج:جهوج;هیرد.:=ر=خۀ:=رگ:ی=قس<م:آن:ر=:در
کهك:ویت:تقررگ<ه:و:=ههحن:ص<ریتج :کذد.:یر:
:ت.ح،:رو=ر،:وعصومیر،:=قس<م:تقریتقر:ها: دواژهیکل

 درآمد
:و ر،:ضذ;د=ن:ر;،:قس;ن:=طر:وعص;ومی;ق;ول،:فع;ل:و:تقر:یعذ;حگ<جۀ:س;ّذت،::<ن:=قس<م:س;هردر

=ج;;د.:وحق;; ::<وردهر;;<ن:جر;;ب;;ه:و:ین:و=ق;;ع:جش;;ده:و:=غ:آن،:بح;;ث:وذّقح;;رش;;یپ:یو;;ورد:توص;;ه:عله;;<
:برط;;676)م:یحل;; :آن:ب;;ه::ن:ی;;آث;;<ر:ط;;ود،:ض;;هن:=:یق(:در ر:جه;;وده،:آن:ر=:ب;;ه:ر;;تعج«:=ق;;ر=ر»ک;;ه:=غ

:وورد:بحث:ق;ر=ر:د=ده:=س;ت. :و:2=طخص<ر ضذ;د:س;طر،:ب;ه::یق(:ط;786د:=ول:)مر،:ش;هیپ;س:=غ
:3وفهوم:آن:=ش<ره:جهوده:=ست.

                                                     :
:د=جشگ<ه:شرر=غ.1 :.:د=جشر<ر
 .88،:ص1،:ج=لهعخجر.:2
 .45،:صظکری:=لشرعه.:3
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:ی=:<رهر:=ش;;ی;;ت:طج;;ر:و=ح;;د،:ب;;ه:ووض;;وع:تقرّر;;ز:در:وجح;;ث:حزر;;ق(:ج1359)م:یف<ض;;ل:ت;;وج
:4کوت<ه:د=رد.

:ج<وجردگ<ن،:و :=1838)م:یرغ=:=بو=لق<سن:قهرپس:=غ ضذ;د:پرد=طخ;ه::ین:ب;<ره،:ب;ه:جک;<تی;ق(:در
:5=ست.

:ج :غو;;<ن:وع<ص;;ر ر:وحه;;د:رض;;<:رد:وحه;;د:ب;;<قر:ص;;در:و:ش;;رد:س;;رض;;ون:ش;;ه:یز،:ع<له;;<جر;;در
:6=جد.:ن:ووضوع:پرد=طخهی=غ:صو=جب:=:یوظفر،:تذه<:به:برط

ک;ه:ب;<:ظک;ر:جه:ین،:در:ح<لی= ک;ه:در:و:ییه<:وج;ه=س;ت: <ن:=قس;<م:ر;ضذ;د،:روش;ن:طو=ه;د:ش;د:
:=غ:ص<یگ<جۀ:سّذت،:تقر:سه _::وش;هور:ید:و:تلق;ح;ر:ر=ر;برطورد=ر:=ست:و:بر:طالف:تعج:یگ<ه:وههحر

=قس;<م::ین:بش;ش:=غ:س;ّذت،:د=ر=ی;=_::ك:فرض:وخصور:=ستحر،:تذه<:یتقر:یکه:بر:=س<س:آن،:بر=
گوج برد:در::یگوج< ک<ر :د=رد.:یطور:توصه:=ست:و:در:عرصه:فقه:و:=سخذج<ط،:

=: :پ;;<رهی;;=ف;;زون:ب;;ر ز:و;;ورد:=س;;خف<ده:ر;;=غ:وج<ح;;ث:عل;;ن:=ص;;ول:ج:ی=:ن،:ووض;;وع:و;;ورد:بح;;ث،:در
ک;;ه:=صه;;<ع:و:=تف;;<ق:حن:جکت;;ه:تص;;ری;;ود;;<ل،:در:وجح;;ث:=صه;<ع،:ب;;ه:=:ی=س;ت؛:ب;;ر= ا:ش;ده:=س;;ت:
:ق;;ول:ح;;فقه;;<:ب;;ر: ک<ش;;ف:=غ ک;;ه: گ;;<ه:حز;;ت:=س;;ت: :ر:وعص;;ومی;;<:تقرح;;<:فع;;ل:و:ح;;ك:حک;;ن،:آن:
:7ب<شد.
ک;:یگفخذ گ;<ه:در:وج<ح;ث:فقه;=ست: کهخ;ر:فقه;<:ب;ه:تقریه: ::ر:وعص;ومی;،:ش;<هد:توص;ه: در

گورسه:ب<:قول:و:فعل:=و:هسخحوق< :و:حز:یین؛: :=عخج<ر کهخ;رّر:جسجت:به:آن:دو،:=غ برط;ورد=ر::یت:
:ی=غ:وج<ح;;;ث:وع;;;<والت،:پ;;;س:=غ:ط;;;رح:برط;;;:یک;;;ح،:در:یجهوج;;;ه،:ورح;;;وم:بهجه;;;<ج:ی=س;;;ت؛:ب;;;ر=

:سد::حجو:یر:=ست،:ویتقر:آن:یه<:لر=غ:دل:یکحکه::ی=:هح=شک<الت:بر:جظر
ًا الی ضعف دللة التقر   8َ.یطجضه 

:به:وذ<سجخرج:یورحوم:جر=ق :سد::حجو:یو:یز
ه ل    9عارض القول؛حاج 
:ب<:قول،:وع<رضه:طو:وق<بله :جهیتقر :کذد.::یر

                                                     :
 .161،:ص=صول:=لفقه:=لو=فرة:فی.:4
 .495،:صقو=جرن:=الصول.:5
 .67:-:66،:ص8،:ج=صول:=لفقه؛:834و::68،:ص1،:جدروس:فی:علن:=الصول.:6
:قو=جرن:=الصول؛:188،:ص1،:جفر=خد:=الصول.:ر.ك::7  .839،:صتعلرقه:شرر:=جص<ری:بر
 .883،:صتعلرقه:وحرد:بهجه<جی:بر:وزهع:=لف<خدک:و:=لجره<ن.:8
 .476،:ص4،:جوسخذد:=لشرعه.:9
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: :ب<ب:طه<رت:ج:ی=غ:وج<حث:آق<:رض<:ههد=ج:یکحدر :آوده:=ست::ردر :ز
  10ص علی الخَلف؛حزاحن التجصیَ لیان التقر
:کذد.:یکه:بر:طالف:آن:ب<شد،:وز=حهت:جه:یححر،:ب<:سشن:صریتقر

: :=:یز<ب:وح<د:شده،:=ح=وور که:در کذیذه،:ب<:تأّول:برن:غویکذد: ن:و:صو=ج;ب:آن:ر=:رشخر:بحث:
:ن.رقر=ر:ده:یوورد:بررس
:پیتر:ن:و:وهنررسد:جشسخ:یبه:جظر:و ک;ه::یر،:عج;<رتی;وج;د:ب;<:تقرین:جکته:ق<بل:تأّو;ل:در =س;ت:
:=س;ت.:=:یف:آن:=ر=خه:شده:و:ت<:ح;دودحبه:عذو=ن:تعر :ی;وش;هور ن:وق<ل;ه:درص;دد:=س;ت،:پ;س:=غ

ب;;ور،:تعرح;;تعر:ی<بح;;=رز ک;;ه:ب;;ر:ط;;الف:تعری;;تقر:یب;;ر=:یگ;;رحف:دح;;ف:وز :=ر=خ;;ه:ده;;د: ف:وش;;هور،:ح;;ر
گوج:یه<:ت:=ست:و:=قس<م:و:جهوجهرص<وع:ید=ر= :شود.:یر=:ش<ول:و:یگوج<

 ریف تقرحتعر
:تعر:نرقو=جص<حب: ::سدحجو:ین:=صطالح:ویف:=حدر

ــحهــو أن  ــن  یفعــل ِحضــوره فعــل أو اطلــِ علــی فعــل ف جكــَ ... فالظــاهَ طــن حعصــَه و ل
  11السكوت الَضا بفعله؛

که:در:حضور:وعص;ومیتقر ک;<رح;=جز;<م:ش;ود،::یک;<ر:ر:آن:=ست: : ک;ه:در::ی<:=و:ب;ر
=: :=و:و=ق;ع:جش;ود:...:بذ;<:ب;ر گرفخه،:وطلع:شود:و:وورد:=جک;<ر ن،:ظ;<هر:ی;عصرش:=جز<م:

که:به:یسکوت:و ک<ر:ر=ض:آن:=ست: :=ست.:ی=جز<م:آن:
:آوده:=ست::رد:وحهد:ب<قر:صدر:جرد:سردر:وج<حث:شه :ز
  12دل علی قبوله؛حَه بجحو حسكوته عن فعل   یَه ایتقر
ک;;<ر:غ:یعذ;;حر:وعص;;وم:ی;;تقر گوج;;هر;;س;;کوت:=و:جس;;جت:ب;;ه: ک;;ه:دالل;;ت:ب;;ر::ی=:ر،:ب;;ه:
:رش:آن:د=شخه:ب<شد.یپع
:ج :سد:حجو:یز:ورورحوم:وظفر

:تقر ک;;ه:ششص;;:آن:ر:وعص;;ومی;;وقص;;ود:=غ ک;;<ریدر:حض;;ور:و:ی=س;;ت: =جز;;<م::ی،:
ک;<ر،:توص;ه::ین:در:ح<لید.:و:=حدهد:و:=و،:جسجت:به:آن:سکوت:جه< ک;ه:ب;ه:آن: =ست:

                                                     :
 .33،:ص1،:جوصج<ح:=لفقره.:10
:.495،:صقو=جرن:=الصول.:11
 .68،:ص1،:جدروس:فی:علن:=الصول.:12
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گ;;<ه ک;;<ر:ب<ش;;د،:و:یو:آ تو=ج;;د:=و:ر=:وخذج;;ه::ید=رد:و:ضذ;;<ن:ض;;ه:=جز;;<م:دهذ;;ده،:طط<
:و::یررو:صلوگ:د:...:سکوت:وعصومحجه< ک<ر :=جز<م:آن: <:=بر=غ:جد=شخن:حجکردن:=غ
:و:حر:یا:آن،:تقرروذظور:تصحبه::یزرض :13شود.:یده:ور<:=وض<:ج<وح<:=قر=ر

:=غ:ورحوم:جر=قیعج<رت:ز :ب<ره:ش:یر کشف:ر ردر :=صه;<ع:عله;<:ج:وعص;وم:یوه: ز:=ش;<ره:ر;=غ
:ف:=ست::حن:تعرربه:هه

  14َ؛حَ الجاشئ عن الطسا  عن الجكیالطام ... طن جهة دللة التقر یستكشف رأح
کش;;ف:و:ر:ی;;=و;;<م،:=غ:صه;;ت:دالل;;ت:تقر:یر  =غ::یک;;ه:ج<ش;;:یری;;ش;;ود،:تقر:یب;;ر:آن،:

:جهودن:=و<م:=غ:=جک<ر:=ست.:یطودد=ر
:=س;ت:و:آن،:=ی;تقر:یك:فرض:ب;ر=حه<،:تذه<::ن:عج<رتیبر:طج := ک;ه:ش;شص:ی;ر:وخص;ور <:ح;ن:
:=جز;<م:ر<:تصحح=جز<م:دهذد:و:=و،:جسجت:به:رّد::یک<ر:،:در:حضور:وعصومی=شش<ص ک;<ر ا:

که:ب<رشده،:سکوت:=طخ کذد:و:ح<ل:آن: : شود::یکه:=ر=خه:طو=هد:شد،:روشن:و:یقحظکر:وص<د:<ر
گوج:یه<:ه;<:و:ص;ورت:فرض:یر،:د=ر=یتقر تو=ج;د::ی<د:ش;ده،:تذه;<:وح;:یه;<:=س;ت:و:عج<رت:یگوج;<

برگ :آجه<:ب<شد.:و:یکحرجده:ردر :ر=:=یه<،:تقر: :و:جهوجهین:وص<دیت:به:=حتو=ن:ب<:عذ<:ی=غ گوج;ه:::نی;ر
کرد::حتعر گع=ش;خن:ب;ر:آجه;<:توس;ط:حل:عه:ید:و:=وض<ییت،:تأرهرگوجه:تثج»ف: گفخ;<ر،:و:ص;حه: :>

<ن:ی;;ب:یک;;ه:ب;;ه:زود:یگ;;رحوه:درو:ه;;ر:ش;;:ین،:ترق;;ر ،:تض;;هی :س;;کوت،:تش;;وی;;=غ:طر:وعص;;وم
:«.طو=هد:شد

ز:ق<ب;;ل:برد=ش;;ت:ر;;ش;;ه:آن:جحر:هن:یه;;<:و:و=ػه:یل ;;و:یر،:=غ:وعذ;;<ی;;ن:توس;;عه:در:وفه;;وم:تقری;;=
::ض;ه:ل ت:تو=ن:ب<:=سخف<ده:=غ:وزه;وع:آن:یر=:وی=ست؛:ز گفخهی;=د=ج;<ن:در :ی;=ج;د،:تقر:ن:ب;<ب: ك:ح;ر

کرد.«:طودش:یت:و:قر=ر:د=دن:آن:شً:در:ص<رتثج»:یشً:ر=:به:وعذ< :وعذ<:
:سد::حجو:یر=غب:و

َ  فـ ـَ و هـو البـَد و هـو حطكاجـه  یق َ  قـَارًا، اذا ثبـ  ثبوتـًا جاطـدًا و اصـله طـن الق   یقتضـحقـ
  َ  الحَكة. یقتضحالسكون و الح

گفخه:و:نیح<صل:وف<د:عج<رت:فوق:و:=د=وه:آن،:= گ<ه: که:هر: :ف;:ی=ست: :یشود:فالن:ش;ً:ق;ّر
کرد:و:بیطود،:ثجوت:پ:یآن:شً،:در:ص<:یعذحوک<جه،: :سخ<د.:ححرکت:=:ید=:

کلهه:=غ:و<ّده:ی=صل:= س;کون::یسرو<:=ست:و:سرو<،:=قخض;<:ی)بر:وزن:ُقفل(،:به:وعذ<«:ُقّر:»ن:
                                                     :

 .66،:ص8،:ج=صول:=لفقه.:13
 .838،:صعو=خد:=الح<م.:14
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گرو;;<،:=قخض;;<:یو ک;;ه: گوج;;ه: کله;;هرحرک;;ت:د=رد.:و:=غ:هه;;:یکذ;;د؛:هه;;<ن: ؛:«ق;;ر=ر«::ن:و;;<ده:=س;;ت:
;;ر=رً=؛»د::ح;;فرو<:یک;;ه:ق;;رآن:و:ضذ<ن :ق  ْرض 

 
ُک;;ُن:=أْل :ل  ;;ل  ع  :ق;;ر=ر::ین:ر=:ب;;ر=رغو;;:15ص  ش;;ه<،:وح;;ل:=س;;خقر=ر

ر=ُر؛»د::حفرو<:ی<:در:وصف:دوغخ:وح«:د=د :=ْلق  ْزس  ج 
:ییو:در:ص;<:17«=س;ت:دوغخ:یگ;<هحب;د:ص<:16ف 

:»د::حفرو<:یگر:وحد :ه  ک  ر  :=ْْلط  ّن  :إ  :و  ؛:ی  ر=ر  :=ْلق  :«.ت،:ط<جه:ثج<ت:و:=سخقر=ر:=ستط<جه:آطر:18د=ُر
ک;;ه:و;;:هه;;<ن: : برده;;<،:ب;;ه:جح;;وی;;ن،:در:هه;;ه:=رذیب:یط;;ور ک<ر ،:وفه;;وم:ثج;;وت:و:=س;;خقر=ر:و:ین:

:=رتثج ن:ی;=:یکه:ح<و:یتو=ن:و=ػه:وورد:بحث:ر=:در:هر:وورد:ین،:ویت،:لح<ظ:شده:=ست.:بذ<:بر
:وفهوم:ب<شد،:=سخعه<ل:جهود.

:ن.حپرد=ز:یر:وی<ن:=جو=ع:تقریه<،:به:ب:ر:جهوجهو:ظک:ییا:و:ب<:ور=صعه:به:وخون:رو=رن:توضیب<:=

 ریاجواع تقر
:ب:ییب<:تتجع:و:=سخقر= کت;<ب:یکه:در گرف;ت،:ب;ه:ش;ش::عهروس;<خل:=لش;ش;خر:وزل;د=ت: =جز;<م:

:به:شرح:ظیجوع:تقر :19ن:حطور:یل:برویر
 یر سکوتی. تقر1

که:ت<:حدود:ییه<:ن:عذو=ن،:جهوجهیتحت:= :تقرح،:تعریوذدرج:=ست: :=غ ر،:ب;ر:آن:ی;ف:وش;هور
:وذجع:ی=:ی=جطج<ق:د=رد.:بر= :ن:حطور:یل:بروی<د:شده،:به:دو:جهوجه:ظحن:جوع،:در

:کذد:::یوسلن:جقل:و:ب<:سذد:طود:=غ:وحهد:بن::یذرکل:_
:ر=ه:وّک;;ه،:ب;;<:و;;<:جه;;<غ:طو=ج;;د،:=و:در:ح;;ر=ب;;و:بص;; ک;;رد::رن:س;;زده،:ضذ;;رر،:در ن:دع;;<:
که::ین:در:ح<لیر=:به:=و:ب<غگرد=نا:و:=:ی<،:شخر:فالجحطد= ش;خر=ن:س;<رب<ن:=غ::یک;حبود:

گن:شده:بود.:وحهد:و :=ح=فز=:یآج<ن،: و=رد::ش<ود :بر:=و<م:ص<دقین:پید::طپس:=غ
ن:رر:ضذ;رش;<ن:رس;<جدم،:حض;رت:فرو;ود::=ب;و:بص;حن:ووضوع:ر=:ب;ه:=ط;الع:=یشدم:و:=

کردم::آر ک;ردم::رد::=و:ضذ;ر.:حض;رت:طدو:ب;<ره :پرس;یکرد؟:عرض: ک;رد؟:ع;رض: ن:

                                                     :
 .64.:سوره:غ<فر،:آحه:15
 .63.:سوره:ص،:آحه:16
 «.قّر:»:،:و<دکلس<ن:=لعربو::=لق<ووس:=لهحرطجرز،:ر.ک::«:قّر:»،:و<دک:وفرد=ت:=لف<ظ:=لقرآن.:17

 .39.:سوره:غ<فر،:آحه:18
که:در:ظی;ل:آجه;<:ق;ر=ر:و;ی19 که:بر=ی:=ین:=جو=ع:=جخش<ب:شده،:ب<:وص<دحقی: :.:عذ<وحذی: گر;رد،:وخذ<س;ب:=س;ت:و:جشس;خرن:ب;<ر

 توسط:جوحسذده:=ین:وق<له:=ر=خه:شده:=ست.
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:20.:پس:=و<م،:سکوت:جهود.یآر
:ب;;<ره:ص;و=غ:دع;;<:جه;;ودن:جه;;<غگز=ر:صه;;ت:=و;;ور:صزخ;;:وحه;;د:ب;;ن::ب;ه:حس;;ب:ظ;;<هر، :یوس;;لن،:در

گ;ز=رش::ز;ه:س;کوت:=و;<مرن:سزده،:=به<م:و:سؤ=ل:د=ش;خه:=س;ت:و:جخردر:ح:یوردج : پ;س:=غ
:ب;;ه:هه;;ر;;ج:یل;;یر:=س;;ت.:وحق;; :=ردبرعه;;ل:=ب;;و:بص;;:یر:و:=وض;;<ی;;=و،:تقر ک;;رده:رز ن:جکت;;ه:=ش;;<ره:
:21=ست.
که:و:یل:وجق:ریحح:بن:صدوق،:ب<:سذد:طود:=غ:صفو=ن:_ :گفت:::یکذد:

بج;رم:طو:: ،:=غ:و;ن:طو=س;ت:=و:ر=:ط;دوت:=و;<م:رض;<ر<ر:ص;<ثلح;=بو:ُقّره،:دوست:و:
:ر=:فر=هن:آورم،:ون:ط;دوت:حض;رت:رس;حن:دیذه:=رغو :=رد=ر ش;<ن:طو=س;خن:حده:و :=غ
ک<ر:=ص<غه:دهد،:حضرت:فروود::=و:ر=:بی=:یبر= :<وراین:

:د:و:=بر=غ:د=شت::رد،:فرش:آن:ص<:ر=:بوسرضون:=بو:قّره:طدوت:=و<م:رس
د=ر :ب;;<:بزرگ;;<ن:و:=ش;;ر=ف:غو<جه;;<ن،:ح;;ن:طدر:درن:و;;<،:و;;<:و;;وظفی;;ین:و:آی;;ب;;ر:حس;;ب:د

:22ن.یین:رفخ<ر:جه<رضذ
گف;تحن:حدی= : گ;ز=رش:ص;فو=ن:=غ گ;و::ث،:=د=وه:د=رد:و: =س;ت،::ی=و;<م:ب;<:=ب;و:ق;ّره،:ط;والج:یو:
:آن،:سشذردر:ه:یول :=و;<م:جس;جت:ب;ه:=:ی=غ:جه:یذ:قسهت:=غ <ن:ر;ه،:ب;ه:ون:عه;ل:=ب;و:ق;ّر:ی;و:=جک;<ر
:=رج کرده:=ست.ی<وده:و:حضرت،:در :ن:وورد:سکوت:

:وعص;وم،:جس;جت:ین:جوع:تقری=ست:=:یگفخذ ک;ه:=ّواًل گ<ه:حّز;ت:و:ق<ب;ل:=س;خذ<د:=س;ت: ر،:آن:
ک<ر گ<هرگ:یکه:=جز<م:و:یبه: :=جز;<م::یوعصوم،:جه:یً<:بر=رد=شخه:ب<شد:و:ث<ج:یرد،:=لخف<ت:و:آ =غ
: ک;<رش :و:ب;ه:=جز;<م:دهذ;ده:آن:ی<:آووغش:حکن:شرعحک<ر ّس;ر:ب<ش;د:و:رطدر:ص;ورت:طط;<:ب;ودن:
:قج:یو<جع :تأثح<:حه:رل:تقر=غ ک<ر:جج<شد.رأس:=غ :23ر:در:

که:وحق :و :سد::حجو:یب<:توصه:به:شرط:جشست:=ست:
                                                     :

ک<جت:ضّلت:ج<قة:لزّه;<لهن::=لل20 :فی:طری :وّکة،:فق<ل:و:هو:س<صد:و:قد: ه;ن:رّد:عل;ی:ف;الن:ج<قخ;ها:ق;<ل:.:صّلی:بذ<:=بو:بصرر
،:ف;;أطجره،:فق;;<ل::و:فع;;ل؟:فقل;;ت::جع;;نا:ق;;<ل::و:فع;;ل؟:قل;;ت::جع;;ن،:ق;;<ل::فس;;کت:عج;;د:=ه:=ب;;یوحه;;د::دطل;;ت:عل;;ی:

 (.383،:ص3،:ج=لک<فی؛:جرز،:ر.ك::973،:ص4،:جوس<خل:=لشرعه)

:.183،:ص3،:جوزهع:=لف<خدک:و:=لجره<ن.:21
فق<ل:: دطله:علّی،:فلّه<:دطل:علر;ه:قّج;ل::ف<سخأظجه:فی:ظلك،:لی:=لرض<.:سألذی:=بو:قّره:ص<حب:=لز<ثلر : ن: وصله:=22

:؛:جر;;ز،:ر.ك::561،:ص8،:جوس;;<خل:=لش;;رعهبس;;<طه:و:ق;;<ل::هک;;ع=:علرذ;;<:ف;;ی:دحذذ;;<: ن:جفع;;ل:بأش;;ر=ف:غو<جذ;;<:) عر;;ون:=طج;;<ر
 (.831،:ص8،:ج=لرض<

 .66،:ص8،:ج=صول:=لفقه؛:495،:صقو=جرن:=الصول.:ر.ك::23
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:برط;;:یوطل;;ب:ش;;<ّظ: و;;<:در:غو;;<ن:»ک;;ه::نیب;;ر:=:یش;;ود،:وجذ;;:یص;;ح<به:جق;;ل:و:یک;;ه:=غ
ک;ردن،::ین،:ولحکرد:یزش:ورب<:ههسر=ن:طود،:آو:رسول:طد= :یسس;خدر:غس;ل:

 :یت;;;و=ن:آن:ر=:=غ:وص;;;<د:یس;;;ت:طو:جهر،:حز;;;ت:ج«نحد=د:یجه;;;وده،:آن:ر=:=جز;;;<م:جه;;;
پذه<ن:و<جده:ب<ش;د.::<وجریر=:وهکن:=ست:عهلکرد:آج<ن،:=غ:پیر:د=جست ؛:زیتقر

:آج<ن،:دلیبذ<:بر:= ک<ر :ب<ره: :آن:جرن،:سکوت:حضرت:در :24ست.رل:بر:صو=غ
 یقحر تشوی. تقر2

ک;;رد::ی=جز;;<م:ش;;ده،:رو:یذ;;ر=ش;;ش<ص:وع<:ح;;ک;;ه:توس;;ط:ش;;شص::یب;;<:عهل;;:گ;;<ه:وعص;;وم
:آج;;<ن:تهز:یححا:و:تل;;وح :د=ش;;خه:=س;;ت:و:ب;;ه:ط;;ور:ص;;ریتش;;و :جخر;;=غ ز;;ه،:رد:جه;;وده:=س;;ت:و:در

ز:وحس;وب:ر;گ;ر=ن:ب;ه:=جز;<م:ود;ل:آن:جح :دید:عه;ل،:تش;ویی;ر:و:تأی;=و،:=فزون:بر:تقر:یررگ:ووضع
:=یظ:یه<:شود.:جهوجه:یو :ن:قسن:=ست.یل،:=غ

:ورد::بن::وجسیر:صدوق،:ب<:سذد:طود:=غ:رش:_ ج<وعلوم:طع;ن:رص;ل :و::یعجد:=لرحهن:و:=و:=غ
که:آن:حضرت:فروود:::یجقل:و:=و:=غ:=و<م:ص<دق :کذد:
گرفخن:ط=غ:رطد=ده< .ر،:دو:ضشخر:عج<دت:=بوظریب کردن:و:عجرت: :25ز:بود::فکر:

:ترصه;;ه:یکش;;:_ طل;;ف:جق;;ل:::ی=ب;;:عج;;د:=ل;;رحهن،:ب;;<:س;;ذد:ط;;ود،:=غ:=حه;;د:ب;;ن::ب;;ن::وجس:ی;;،:در
که:و:یو :::گفت:یکذد:

که:=و<م:ب<قر:یبه:سر:و:یه<ریدر:ح<ل:ب ن:ح;<ل،:ر<دتن:آو;د:و:در:هه;ر;ب;ه:ع:بردم:
:بس;خرم:ق;ر=ر:د=ش;ت.::بن:وجسیف:رطتصذ«:لهروم:و:لی»کت<ب: کذ;<ر : عج;د=لرحهن :در

:ت<:پ<یحضرت،:= :آغ<غ کت<ب:ر=:بر :بر :و:=غ ک;<ر،:ی;<ن:توّرق:جه;ود:و:در:ط;الل:=حن: ن:
کذد.:عجد:=لرحهن::بن:وجس:یسه:ب<ر:فروود::طد=: ::26ر=:رحهت:

:ر=و:ب;;ن:::وجسی;; ک;;ه:ج;;زد:=و;;<م:ب;;<قر:ی<ن:ف<ض;;لح;;عج;;د:=ل;;رحهن،:=غ :یت:عله;;ر;;=غ:ووقع:=س;;ت:
:ب;;وده:=س;;ت.:یط;;وب کت;;<ب::یجش;;<ن:و:یو:قر=خذ;;:27برط;;ورد=ر :ی<تح;;رو=:ی=و،:ح;;<و:ل;;ةروم:و:لی;;ده;;د:

                                                     :
 .89،:ص1،:ج=لهعخجر.:24
کث;;;ر:عج;;;<دک:=ب;;;ی25 ک;;;<ن:= :):ظر.: ،:1،:ج=لشص;;;<ل؛:جر;;;ز،:ر.ك::154،:ص11،:جوس;;;<خل:=لش;;;رعهطص;;;لخرن::=لخفک;;;ر:و:=العخج;;;<ر

 (.481ص

کذت:ورحضً<،:فدطل:علّی:=بو:صعفر26 کت;<ب::.: فزع;ل:حخص;فحه:ورق;ة:«:ی;وم:و:لرل;ه»حعودجی:فی:ورضی:ف;<ظ=:عذ;د:ر س;ی:
ن:=ه:ی;وجسا:رح;ن:=ه:ی;وجسا:رح;ن:=ه:ی;وجسا:)رص;<ل:=لکش;ی،:ورقة:حخی: تی:علره:ون:=وله:=لی:آطره:و:صعل:حق;ول::رح;

 (.484ص

 .446،:صرص<ل:=لذز<شی.:27
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ن:رص<لب:توصه:بوده:=ست:و:به:حسب:ظ<هر،:هه:یجظن:و:جسق:یوخذ<سب:ب<:ووضوع:آن:و:د=ر=
گرفخه:=س;ت؛:ول;:=و<م:یر:و:=وض<یوجس،:وورد:تقریک<ر::یخو=وه:و:وحرش ،:یف<ض;ل:ت;وج:یقر=ر:
=: :کرده:و:جوشخه:=ست:::یشخریت،:=سخف<ده:بحن:رو=ی=غ

كتاب الفتو كان  وجس بعـد یـد حـعلـی تقل َ الطـامیـ، فحصـل تقریالظاهَ أن  الكتاب 
 28؛طوته

ک;;ه:= کت;;<ب:فخ;;و=:ب;;وده:=س;;ت.:پ;;س:جخی;;ظ;;<هر:=و;;ر،:آن:=س;;ت: کت;;;<ب،: ه،:آن:ز;;;رن:
که:=و<م:ب<قر:یو ر:جه;وده:ی;وجس:ر=:پس:=غ:درگعش;خش،:تقرید:جهودن:=غ:رتقل:شود:

:=ست.
:تقل ک;;ه:ب<:یت،:=غ:وس;;<خل:ق<ب;;ل:درجگ;;ر;;د:=غ:ور;;=لجخ;;ه:ص;;و=غ د:در:وجح;;ث:=صخه;;<د:و:ح;;=س;;ت:

:شود.:ییصو:ید،:پرتقل
که:=و<م:ص<دق:یصدقه:جقل:و::بن::،:ب<:سذد:طود:=غ:وسعدکیذرکل:_ در:=حخز;<ج:و::کذد:
گوگفت: :<ن:فروود:ر=غ:صوف:یطود:ب<:شه<ر:یو:

گ<ه:رشه<:=غ:فضل:و:غهد:سله<ن:و:=بو:ظ :یش;خرد،:=و<:س;له<ن:طرفخ;<ر:وعحد=ر:یآ
گوج;;ه گ;;<ه:عط:ی=:=و:ب;;ه: ک;;ه :ه;;ر: :بر;;ب;;ود: <ف;;ت:ح=له;;<ل :در:تیه:طو:س;;هن :ط;;ود:ر=:ط=غ

:ج:یو :یه:بع;در;<ف;ت:عطحگرفت:ت<:وقت:در:یك:س<لش:ر=:در:جظر:وح<غ:رکرد،:وقد=ر
:=فر=:رس;د.:= گفخ;ه:ش;د::ت;و:ب;<:غه;دی;غ گرف;ت:و:ب;ه:=و: : ک;ه::ین:رو،:و;ورد:=عخ;ر=ض:ق;ر=ر

ا:و:=و:پ<س;;ر:د=د::ش;;ه<:ر=:ض;;ه:یرر;;<:ف;;رد=:بهح;;د:=و;;روغ:ح؟ا:ش;;<یکذ;;:ین:ور،:ضذ;;ید=ر
که:=و:یو :ف<ج::د؛:آنحون:جد=ر:ید:به:بق<رشود: که:=غ :ید؟ا:=رترس;:یشدجن:و:یضذ<ن:

گوجهرد=ج:ی<:جهحص<هالن،:آ ک;:ی=:د:جفس:=جس<ن،:به: گ;ر:در:غو=ست: ش;ت،:رذ;ه:وعره:=
ش:حک;;ه:بخ;;و=ن:ب;;ه:آجه;;<:=عخه;;<د:جه;;ود:ب<ش;;د،:دض;;<ر:=ض;;طر=ب:و:تش;;و:یف<ق;;د:=وک<ج;;<ت

:29کذد؟ا:ید=:وی=ش:فر=هن:ب<شد،:آر=وش:پ:یشخروع:ی<غه<رضه:ج:شود:و:ضذ<ن:یو
:و:ترغیوضهون:وورد:تقر :=رر کردن:غه;د:ی<ن:پرت،:عج<رت:=ست:=غ:صهع:وحن:رو=یب:در شه:

                                                     :
 .335،:ص=لو=فرة.:28
ا:ف<ّو;<:س;له<ن،:فک;<ن:=ظ=: ط;ع:عط;<>ه:رف;ع:وذ;ه:قوت;ه:لس;ذخه:حخ;ی::.:ثن:ون:قد:علهخن:فی:فضله:و:غهده:سله<ن:و:=ب;وظر29

:ت;دری:لعّل;ك:ته;وت:=لر;وم: و:ححضر:عط<>ه:ون:ق<بل،:فقر;ل:ل;ه::ح;<:=ب;<:عج;د:=ها:= ج;ت:ف;ی:غه;دك:تص;ذع:ه;ع=؟ا:و: ج;ت:ال
کن:طفخن:علّی:=لفذ;<>؟ا: و;<:عله;خن:ح;<:صهل;ة: ّن:=ل;ذفس:ق;د:تلخ;أت:غد=، :ترصون:لی:=لجق<>: فک<ن:صو=به: ن:ق<ل::و<:لکن:ال

،:18،:جهوس;<خل:=لش;;رععل;ی:ص;<حجه<:=ظ=:ل;ن:حک;ن:له;<:و;ن:=لع;رش:و;<:تعخه;د:علر;ه،:ف;<ظ=: ح;رغت:وعرش;خه<:=طهأّج;ت؟ا:)
 (.68،:ص5،:ج=لک<فی؛:جرز،:ر.ك::38ص
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:=و;;ور:یش;;ت:و:ت;;دبرر:وعیك:س;;و:و:تق;;دح;;=غ::یین:پ<رس;;<یک;;ه:ب;;:نیو:=:یش;;خرو:=هخه;;<م:ب;;ه:=و;;ور:وع ر
:ست.رج:یگر،:وذ<ف<تحد:ی=غ:سو:یو<د
 یر َجقلی. تقر3

:پ;;<ره زج;;دهو;;و=رد،:وعص;;وو<ن:ی=:در ک;;رده:و:ر=غ:=ش;;ش<ص:غ:ی=:،:جک;;<ت:=ر روعص;;وم:جق;;ل:
گع=ش;خه:یله،:بر:درس;خرن:وسیبد =جد.::و:ص<خز=لعه;ل:ب;ودن،:بلک;ه:رصح;<ن:عه;ل:ب;ه:آجه;<:ص;حه:

:=یظ:یه<:جهوجه :ل:=ست:رن:قجیل،:=غ
:=و;;;<م:ص;;;<دقروس;;;ف:ب;;;ن:=ب;;;ر=هی،:ب;;;<:س;;;ذد:ط;;;ود،:=غ:یذ;;;رکل:_ گ;;;ز=رش:رضذ;;;:ن:و:=و:=غ ن:
:کذد:::یو

گس;;:ب;;ن::عج;;د:=ه::نرر:=له;;ؤوذر;;ض;;ون:=و کره:ب;;< :ط;;و=رج: ل:رعج;;<س:ر=:صه;;ت:طو;;ع=
ش:ر=:ب;;ه:ط;;ود:حن:عطره;;<یب;;وتر:د:و:طوشرش:ر=:پوش;;حه;;<:ن:لج<سید=ش;;ت،:=و:بهخ;;ر

آج<ن:حرکت:جهود.:ضون:ب;<::یطود:سو=ر:شد:و:به:سو:یه<:ن:ورکبیبهخرد:و:بر:رو<ل
گفخذد::=بن :وردم:ب;ودیعج<س،:تو:در:جگ<ه:و<،:بهخر:آج<ن:رو:به:رو:گشت،: ،:ح;<ل:ین 

که:ب<:لج;<س:صّج;<ر :ب;ر:ورکج;یضه:شده: :ج;وع:ورک;ب:=:ین:و:س;و=ر د=ر:و;<:ح;ش;<ن:ب;ه:دح=غ
کس;;»ت:جه;;ود::ه:ر=:ت;;الوح;;ن:آی;;عج;;<س:طدر:پ<س;;ر:آج;;<ن :=:؟ا:=ب;;ن:ی=:آو;;ده :یبگ;;و:ض;;ه:
ک;;ه:ب;;ر=حز ک:یه;;<:یرون:آورده:و:روزی;;بذ;;دگ<جش:ب:یذ;;ت:ط;;د=: زه:ر=:ح;;ر=م:جه;;وده:رپ;;<

:30«.=ست؟ا
که:رسول:طد=:یب<:سذد:طود،:=غ:ص<بر:بن:عجد:=ه:جقل:و:صدوق،::_ :فروود:::کذد:

گف;;;ت::=غ:پرط;;;و=برد=ود،:ب;;;ه:س;;;ل:ب;;;ن:::ه<نرو;;;<در:س;;;ل ر=:ی;;;زا:زر;;;در:ش;;;ب:بپره:یه<ن:
:31شود.:ی<وت:ور=جس<ن:در:روغ:ق:یررصب:فقدر:شب،:وو:یپرطو=ب

:=و;;<م:ص;;<دق:ی،:ب;;<:س;;ذد:ط;;ود،:=غ:س;;کوجیذ;;رکل:_ :=وحو:=:و:=و:=غ :=له;;ؤوذر;;ش;;<ن:=غ :نرر
:کذد::ین:جقل:ورضذ

گ<ه:برطیوه:فقه<:و:عله<:بر:=رش که:هر: :ی=:،:ج<و;هیگ;رحش<ن:به:دح=غ:=:ین:بوده:=ست:
                                                     :

=ل;;ی:=لش;;و=رج،:ف;;و=فقهن،:ل;;جس: فض;;ل:ثر<ب;;ه:و:تطّر;;ب:ب<طر;;ب:طرج;;ه:و::عج;;<س:لّه;;<:بعد;;ه:=ورر=له;;ؤوذرنب;;ن.:=ّن:عج;;د:=ه:30
کج;;ه،:فش;;رج،:ف;;و=فقهن،:فق;;<لو=::ح;;<:ب;;ن:عج;;<سا:بیذذ;;<: ج;;ت: فض;;ل:=لذ;;<س:=ظ=: ترخذ;;<:ف;;ی:لج;;<س:=لزج;;<رک:و: رک;;ب: فض;;ل:ور=

کجه حذ;;ة:=ه:=لخ;;ی: ط;;رج:لعج;;<ده:و:=لطرج;;<ت:و;;ن:=ل;;رزق»نا:ف;;خال:ه;;عه:=ْلح;;ة::و;;ر= ،:3،:جوس;;<خل:=لش;;رعه«:)ق;;ل:و;;ن:ح;;ّرم:ز
 (.448،:ص6،:ج=لک<فی؛:و:ر.ك::348ص

کث;;رک:=لذ;;وم:ب<للر;;ل:ت;;دع:=لرص;;ل:فقر;;رً=:ی;;وم:=لقر<و;;ة:ب;;ن::.:ق<ل;;ت:=م:س;;لره<ن31 کث;;رک:=لذ;;وم:ب<للر;;ل،:ف;;<ّن: د=ود:لس;;لره<ن::=ّح;;<ك:و:
 (.88،:ص1،:ج=لشص<ل؛:556،:ص3،:جون:ال:ححضره:=لفقره؛:جرز،:ر.ك::1396،:ص4،:جعهوس<خل:=لشر)
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:ب<ره:س;ه:ض:یو:ی=:جوشت:طو:ووعظه:یو در::یز:ضه;<رور;د:و:ضجوش;خذ:یز:ور;جهود :در
کس :ججود::هر: <،:ر;،:هّهت:=و:آطرتش:ب<شد،:طد=:=و:ر=:=غ:هّن:و:غ;ن:جس;جت:ب;ه:دجیک<ر

ک;س،:درون:ط;ود:ر=:=ص;الح:جه<رج:یب کذد:و:ه;ر: :=و:ر=:=ص;الح:ح;<غ: د،:طد=وج;د:آش;ک<ر
کذ;د،:طد=وج;د،:ر=بط;ۀ:ر;طو=هد:جهود،:و:هر:کس،:ر=بط;ه:و <ن:ط;ود:و:ط;د=:ر=:=ص;الح:

کرد.:<ن:=و:و:وردم:ر=:=صالحرو :32طو=هد:
 یر ترقی. تقر4

:برط;; گرفخ;;ه،:س;;حس:ب;;ر=ر;;=غ:غ:ی=:ث،:آو;;وغهحح;;د:یو;;و=رد،:ر=و:یدر کس;;ب::یر:وعص;;وم:ف;;ر=:
ر:و:ی;;،:ض;;هن:تقرعرض;;ه:د=ش;;خه:و:وعص;;وم:ذ;;<ن:ب;;ه:آووطخ;;ه:ط;;ود،:آن:ر=:ب;;ر:وعص;;ومر=طه
:و:ج<فع:وهن:ی=:آن،:به:آووغه:ی=وض< ک;ه:د=ر=ی;تر:س;ف<رش:جه;وده:=س;ت؛:و<جذ;د:دو:جهوج;ه:ظ:تر :یل:
:هسخذد::یضهون:و=حدو

:جقل:وح::ی=ب::بن::صدوق،:ب<:سذد:طود،:=غ:عجد:=ه:_ ک;ه:و:یعفور :،:ب;ه:=و;<م:ص;<دقیکذد:
کرد:: :عرض:

<ن:ر;;ب:جه;;<غ:در:ح;;د:ف<ص;;ل:ور;;و<جذ;;د:طو=ج;;دن:تعق:یذ:عهل;;رش;;ود:ب;;<:ه;;:یگفخ;;ه:و
ن:س;شن:درس;ت:ی;<:=ح;شود.:طآ:یج<زل:جه:ید،:رزق:و:روزرطلوع:فزر:ت<:طلوع:طورش
کوت;<ه::ی::بله،:ول=ست؟ :حضرت:فروود گ;رفخن:و: ون:تو:ر=:به:بهخ;ر:=غ:آن:طج;ر:ده;ن::

:33ه<:در:روغ:صهعه.:دن:ج<طنرکردن:ش<رب:و:ض
که:و:یکههس:جقل:و::ی،:ب<:سذد:طود:=غ:=بیذرکل:_ :،:=بر=غ:د=شت::یکذد:

گف;ت::ب;ه:و;ن:ض::بن:به:عجد:=ه::یورد :ب;<ره:رزق::یزر;حسن: <د:ب;ده:طک;ه:=جز;<م:ح;در
گ<ه:جه<غ:صجا:ر=:به:ص<:آورد=م::یش:روزحآن،:ووصب:=فز= گفت::هر: ،:ت;<:یشود .:=و:

:=غ:وصاّل: ک<ر،:صهت:طلب:روزیطود:صد=:وشوا:=:یطلوع:فزر ،:=غ:پرسه:غدن:و:ین:
:ن،:سودوذدتر:=ست.رغو:یر=ه:رفخن:رو

کههس:و :د::ح=فز=:ی=بو:
                                                     :

کف;<ه:=ه:32 ک<ج;ت:هّهخ;ه:آطرت;ه: کتجو=:بدالو:لرس:وعهّن:ر=بعة::و;ن: کتب:بعضهن:=لی:بعک،: ک<جت:=لفقه<>:و:=لعله<>:=ظ=: :.
=ه،: ص;لا:=ه:و;<:بیذ;ه:و:ب;ین:=لذ;<س:هّهه:ون:=لدجر<،:و:ون: صلا:سریرته: صلا:=ه:عالجرخه:و:ون: صلا:و<:بیذ;ه:و:ب;ین:

 (.181،:صثو=ب:=العه<ل؛:37،:ص8،:ج=لک<فی؛:جرز،:ر.ك::836،:ص11،:جوس<خل:=لشرعه)

33: :=لی:طلوع:=لشهس،:فق;<ل:: ص;ل،:و:لک;ن: طج;رك:بشر;ر .:حق<ل::و<:=سُخذزل:=لرزُق:بشً:ودل:=لخعقرب:فره<:بین:طلوع:=لفزر
:ی;وم: ،:3،:جته;عحب:=الحک;<م؛:جر;ز،:ر.ك::48،:ص5،:جوس;<خل:=لش;رعه=لزهع;ة:)ون:ظلك.: طع:=لش;<رب:و:تقل;رن:=الظف;<ر

 (.187،:ص1،:جون:ال:ححضره:=لفقره؛:838ص
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ک;;ردم،:حض;;رت:فرو;;ود::آ:ده:ر=:ب;;ه:=و;;<م:ص;;<دقرن:ش;;ذی;;و;;ن:= :=ح;;گ;;ز=رش: ن:ی;;<:در
ک;ردم::بل;ه،:فرو;ود::به:تو:آ:یزرذه،:ضرغو که:سودوذدتر:=س;ت؟:ع;رض: ووغش:جدهن:

کن .رت:بگحه<:هر:صهعه،:=غ:ش<رب:و:ج<طن کوت<ه: :34ر:طو:آجه<:ر=:
 یتحر تثجی. تقر5

ک;;ه:=غ:د:ی=:،:جکت;;هیگ;;<ه:ر=و کس;;ب:=طهرش;;ذ:یگ;;رحر=: آن :ب;;ر::یذ;;<ن:=غ:درس;;خرده:طصه;;ت:
کذ;د؛:و<جذ;د::یآن:بس;ذده:و:ید:و:=وض;<یی;،:فق;ط:ب;ه:تأد=رد:و:وعصوم:یعرضه:و:وعصوم
:ل:یجهوجه:ظ
:کذد:::یقل:جقل:ورن:صر،:ب<:سذد:طود:=غ:حس=لهح<سنص<حب::_

ک;ردم::طآ:به:=و;<م:ص;<دق ک;ه :ح;ع;رض: :ح;<:درس;ت:=س;ت: ک:س;<عت:تفک;ر،:بهخ;ر
:کح;;فرو;;ود:::ک:ش;;ب:عج;;<دت؟:حض;;رت:فرو;;ود::بل;;ه.:رس;;ول:ط;;د=ح;;=س;;ت:=غ:

:35ك:شب:عج<دت.حس<عت:تفکر،:بهخر:=ست:=غ:
 یر ضهجی. تقر6

:برط <ن،:ب;ه:ی;ن:بی;=:ین:=س;ت،:ول;روع;:ی=:<ن:جکت;هیب:وعصوم:یرد،:وقصود:=صلوو=:یدر
:و:تأی،:تقریطور:ضهذ :ل:یظ:یه<:ز:هست؛:و<جذد:جهوجهرگر:جحد:ی=:د:جکتهییر

:کذد::یر:صدوق،:به:طول:ورسل:جقل:ورش:_
ر=ره:و:وحهد:بن:وسلن،:رو= :ز که:آن:دو،:به:=و;<م:ب;<قرح=غ کردج;د::طد=وج;د::ت:شده: ع;رض:

:ق :ب<ره:جه<غ ل :»ر:به:رتعجصر،:در ل :ْر:ف  :ع  :ْر:س  :=:36«ُکْن:ُصذ<ح/ ص;<در::یذ;ه،:=و;ر:و:فرو;<جرن:غوی;کرده:و:در
ک;;ه:ب;;ر:غ گوج;;ه: ر:وس;;<فر،:ته;;<م:ر;;جذه;;وده:=س;;ت،:پ;;س:ض;;ر=:قص;;ر:طب;;ر:وس;;<فر :و=ص;;ب:=س;;ت،:هه;;<ن:

:و=صب:=ست؟ :طو=جدن:جه<غ
:ب;<ره:طس;ع_::عز:و:صل_::<:طد=وجدححضرت:فروود::آ ;ْن:ف :»<ن :ص;ف<:و:و;روه:جفرو;وده::ر;و:یدر ه 

                                                     :
:=ل;ی:طل;وع:=لش;هس،:ف<ج;ه:بن:.:ق<ل:رصل:لعجد:=ه:34 =لحسن::عّلهذی:شرز<:فی:=لرزق،:فق<ل:: لزم:وصاّلك:=ظ=:ص;ّلرت:=لفز;ر

: علهك:فی:=لرزق:و<:هو: جفع:ون:ظلك؟::د:=ه جزع:فی:طلب:=لرزق:ون:=لضرب:فی:=الرض:فأطجرت: ب<:عج فق<ل:: :ال
ک;;ل:صهع;;ة:) حك:و: ظف;;<رك: ،:6،:ج=لک;;<فی؛:جر;;ز،:ر.ك::53،:ص5،:جوس;;<خل:=لش;;رعهق;;<ل::قل;;ت::بل;;ی.:ق;;<ل::ط;;ع:و;;ن:ش;;<ر

 (.491ص

:و;ن:قر;<م:ل::تفکر:س<عة:طرر:ون:قر<م:لرلة؟:فق;<ل::جع;ن،:ق;<ل:رس;ول:=هعجد:=ه.:قلت:البی35 رل;ة:::تفک;ر:س;<عة:طر;ر
:(.86،:ص1،:ج=لهح<سن؛:154،:ص11،:جوس<خل:=لشرعه)
 .888.:سوره:بقره،:آحه:36
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:=ْلج : ;;ّد  ل :ْر;;ح  :ع  ;;ال:ُصذ;;<ح  :ف  ;;ر  ه  :=ْعخ  و 
 
 : ْن:ْر;;ت 

 
 : ه;;<ح :ه  ه  :ب 

ف  ;;ّو  <ن:آن:دو،:ر;;د:ط;;و=ف:ور;;د=ج:یجه<:ح;;آ:37،«ّط 
:38و=صب:=ست؟

که:=:هه<ن::یعذح : :قرآج;ر;ن:طو=ف:در:حد:و:عهره:و=صب:=ست،:و:تعجیطور :ُصذ;<ح»:یر در:«:ال
:ب<ب:رب<:وصوب:آن:جد=رد،:هه:یب<ره:آن،:وذ<ف<ت :قصر:جن:سشن،:در :ز:ص<دق:=ست.رجه<غ

:=:یو:و ا،:صو=غ:رصوع:به:قرآن:و:تهسک:به:ظو=هر:آن:صهت:حن:وقصود:و:ودلول:صریتو=ن:=غ
:ب;ه:ط;ور:ض;هذر;ر=:ج:ی=سخذج<ط:=حک;<م:ش;رع ک;رد.:ش;:یز :=ش;<ره:ب;ه:=:یر:=جص;<رر=س;خف<ده: ن:ی;در

:سد:حجو:یجکته:و
الكتــاب و  التعــَض لســتفادة الحكــام طــن یلههــا فــ َ الطــامیــتقر یدل علــحــو هــذا 

 ظواهَه؛  یالدخل و التصَف ف
ک;ه:=و;<مرث،:دلحن:حدی= ر=ره:و:وحه;د:ب;ن:ل:بر:آن:=ست: :=::ز ک;ه:::نی;وس;لن:ر=:در

کذذ;;د:و:در:ظ;;و=هر:آن،:دط;;ل:و:تص;;رف:جه< :ق;;رآن:=س;;خف<ده: :ی;;ذ;;د،:تقرح=حک;;<م:ر=:=غ ر
:39جهوده:=ست.

:ر=:ین:جوع:تقریتو=ن:=:یقت،:وردر:حق :=قس<م:ودلول:به:داللت:=قخض:یکحر <:د=جس;ت:و:آن،:=غ
ک;الم،:وخوق;ف:ب;ر:آن::یعج<رت:=ست:=غ:ودلول کالم،:بر:آن:دالل;ت:د=رد؛:ض;ون:ص;<دق:ب;ودن: که:

ک;الم،:و=بس;خه:ب;ه:آن:=س;ت.:قس;ن:جشس;ت،:و<جذ;د::ی<:ص;حت:ش;رعحو::ی<:صحت:عقلح=ست،:
کله;;ه::40ث:وع;;روف:رف;;ع،حدر:ح;;د«:تس;;عة:یُرف;;ع:ع;;ن: وخ;;»صهل;;ه: گ;;ر: :یرر;;<:تعجح;;«:وو=ط;;عه»ک;;ه:=

=: :تقدححدن:یو<جذد:آن:در :جهیث،:در ک;الم:ص;<دق:جشو=ه;د:ب;ود؛:ض;ون:=و;ور گرفخه:جشود،: گ<ج;ه::ر:
=: :شود:و:رفع:آجه<:وعذ<:جد=رد.:ی<فت:وح:یث،:در:=وت:=سالوحن:حدیوعکور:در

کر:یقسن:دوم،:و<جذد:سشن:طد= :قرآن: ْر:»ن::حتع<لی:در :=ْلق  ل 
:ْسز  :ح :و  کلهه::41«ة  گر: «:=هل»که:=

:آن:تقد کالم،:به:لحیدر گرفخه:جشود،: ::نی;ا:جشو=هد:بود.:و:قسن:س;وم،:و<جذ;د:=رصح:ی<ظ:عقلر:
کذد:و:ب;ه:هه;:ی=:بشو=هد:برده:یکه:ششص ب;رده:=س;ت،::یک;ه:د=ر=:ین:ه;دف،:ب;ه:ششص;رآغ=د:

                                                     :
 .158.:سوره:بقره،:آحه:37
ر=ره:و:وحهد:بن:.:38 :»و:ص;ل::::=جه<:ق;<ل:=ه:ع;ز:عجد:=هوسلن:=ّجهه<:ق<ال::قلذ<:البی:ُروی:عن:ز ;ْرُکْن:ُصذ;<ح/ ل  :ع  ;ْرس  ل  ن:و:ل;:«ف 

که<: وصب: فی:=لص;ف<:و::_عز:و:صل::_:: :و:لرس:قد:ق<ل:=ه:=لخه<م:فی:=لحضر؟:فق<لحقل::=فعلو=،:فکرف: وصب:ظلک:
ه<»:=لهروک: ه  :ب 

ف  ّو  ّط  ْن:ح 
 
 : ْره  ل  :ع  ال:ُصذ<ح  :ف  ر  ه  :=ْعخ  و 

 
 : ْرت  :=ْلج  ّد  ْن:ح  ه  :ترون: ّن:=لط;و=ف:بهه;<:و=ص;ب؟:):«ف  ،:وس;<خل:=لش;رعه ال

 (.434،:ص1،:جون:الححضره:=لفقه؛:538،:ص5ج

:.148،:ص1،:جصولفر=خد:=ال.:39
 .417،:ص8،:ج=لشص<ل.:ر.ك::40
 .88.:سوره:یوسف،:آحه:41
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ک;ه:جشس;ت:ب;ردهآ:ْن:ن:سشی=:ی،:وعذ<«ی عخ :عجدك:عّذ:»د::حبگو =ت:ر=:ب;ه:ول;ك:و;ن::ن:=ست:
:و:سحس:آن:ر=:=غ:ط;رف:و;ن:آغ=د:جه;<ا:ز بی<ور ک;<ر،:تذه;<:ی;ر=:=ی;در ت،:ص;حت:ر;در:ص;ورت:و<لکن:

:د=رد.:یشرع
:قجیر:ضهذیتقر ن:ههس<ن:بودن:رکه:بشو=ه:ن:یر=:در:ود<ل:فوق،:=یر:=ست؛:زرل:قسن:=طر،:=غ

:قرآن:=سخف<ده:جه;<رو:یجه<غ:قصر:ب<:سع ن:=س;ت:ی;ن،:وذ;وط:ب;ه:=یی<ن:صف<:و:وروه:در:وصوب:ر=:=غ
:شد.ا:ب<ر=غ:آن،:=غ:جظر:شرع،:صح:یکه:رصوع:به:قرآن:و:=سخذج<ط:=حک<م:فقه

:=غ:جهوجهرل:جیدو:وورد:ظ :=ست::یر:ضهذیتقر:یه<:ز
:جقل:و::بن:ة:ح،:ب<:سذد:طود:=غ:وع<ویذرکل:_ که:و:یعّه<ر :گفت::یکذد:

:=و;;<م:ص;;<دق ک<س;;ج:=غ :و: ک;;<ر :ب;;<ره: دم،:فرو;;ود::=ش;;ک<ل:رگر:پرس;;:حز<و;;ت:یدر
:::42جد=رد.

:ن:سشن:حضرت،:وخوقف:بر:وشروع:بودن:=صل:حز<وت:=ست.ی=
که:=و<م:ص<دق:یعقوب:جقل:وح:بن:::وجسی:،:ب<:سذد:طود:=غیذرکل:_ :فروود:::کذد:

:ر=:=طخص;;;;<ص:ده:ب;;;;ه: :و;;;;<ل:و;;;;ن،:ف;;;;الن:وق;;;;د=ر پ;;;;درم:ب;;;;ه:و;;;;ن:فرو;;;;ود::صعف;;;;ر،:=غ
:=رک;;;;ه:ب;;;;ه:و;;;;دت:ده:س;;;;<ل:در:س;;;;رغو:ی<جحس;;;;ر=:جوحه <م:وذ;;;;<،:ب;;;;ر:و;;;;ن:ح;;;;ن:وذ;;;;<:و:در
:43کذذد.:ییسر=:جوحه

:=ی;;و;;ورد:تقر و::ت:=خه;;هر;;وب;;ر:وظلو:یطو=ج:هر;;و:ورث:ییس;;ر=:ث،:ص;;و=غ:جوحهحن:ح;;دی;;ر:در
:ن:وذظور:=ست.ی=:یذه:بر=حص:هزرت:تشصروشروع
گعشت،:=قس<م:شش:آن: :تتجع:وخ;ون:رو=یگ<جۀ:تقر:ضه: که:=غ ن.:ح;=:ب;ه:دس;ت:آورده:ی;یر:=ست:

:=ش;<ره:جه;ود::=لجخه:هه;<ن :آغ;<غ ک;ه:در ک<و;ل:جی;ن،:=حگوج;ه: س;ت:و:تذه;<:ب;<:و;رور:رن:تتج;ع:و:=س;خقر=،:
:==جز<م:شده:=ست.::عهروس<خل:=لششخر:وزلد=ت:یب =س;ت:در:ص;ورت:تتج;ع::یع;رن،:طجی;بذ<:ب;ر
:=قس<م:فوق:وصود:د=رد.یب :شخر،:=وک<ن:=فزوده:شدن:بر

ر،:و;ذقا:ی;ر=:ب;ر:=س;<س:آن،:بح;ث:تقری;=س;ت؛:ز:یشخر:علهین:بحث،:بی=ست:ثهرۀ:=:یگفخذ
کلر;;ش;;ده:و:ب;;<:پره <ت،:ح;;در:رو=:یذ;;رع:یه<:ن:ب;;ه:جهوج;;هرو:ب;;<:رص;;وع:وس;;خق:ی=:ش;;هرز:=غ:س;;شذ<ن:

                                                     :
کس;;ب:=لحّز;;<م،:ق;;<ل::الب;;أس:ب;;ه:):.:س;;ألت:=ب;;<:عج;;د:=ه42 ،:5،:ج=لک;;<فی؛:جر;;ز،:ر.ك::76،:ص18،:ج:وس;;<خل:=لش;;رعهع;;ن:

 (.116ص

کع=:لذو=دب:تذدبذی:عشر:سذرن:بهذی:=ح<م:وذی:)43 کع=:و: ؛:جرز،:76،:ص18،:جعهوس<خل:=لشر.:ح<:صعفرا: وقف:لی:ون:و<لی:
 (.116،:ص5،:ج=لک<فیر.ك::
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:و:یتقر:یگ<ه:و=قعحص< ک;ه:وهک;ن:=س;ت:در::ن:ی;ن:شده:=ست.:=ف;زون:ب;ر:=ری :آن،:تجرف:دقحتعرر
:ب;;ر=ر;;وج<ح;;ث:عل;;ن:=ص;;ول:ج :ب;;<:=ی;;تقر:یز ود;;<ل،::ین؛:ب;;ر=رآث;;<ر:ب<ش;;:یک;;رد،:ش;;<هد:برط;;:ین:روی;;ر
:ی;=قس;<م:آن،:و<جذ;د:تقر:یله:برط;ر(:ر=:ب;ه:وس;ییه:ع;<م:قرآج;ی;ص:ع;<م:)ب;ه:وروهکن:=س;ت:تشص; ر

:=قس;<م:آن:حد:یص:آن:ب<:برط;رتشص:یول:ن،رل:ضعف:داللت:آن :رو=:جد=جرطبه:دل:یسکوت :=غ گ;ر
:ر.یله:تقررد:وطل :به:وسرین:=ست:تقرضذ:ن:و:هنرز:بد=جیل:قوت:داللت:آجه<:ص<رر=:به:دل
:ل:پرد=طت:یکرد،:به:طرح:وج<حث:ظحن:رویتو=ن:ب<:=:یز:ورج
:تقرح.:آ1 :ر،:=طالق:ق<بل:=جعق<د:=ست؟ی<:در
:وح.:آ8 :<:وفهوم؟حق:=ست:ر،:=غ:جوع:وذطوی<ن:=جو=ع:ودلول،:تقرر<:در
کرد؟حکذد:و:در:صورت:تع<رض:ضه:ب<:ید=:وی،:تع<رض:پیل:لفظرر،:ب<:دلی<:تقرح.:آ3 :د:
=: گون:تقررگوجه:وج<حث:ج:ن:یدر گوج;< ل:رر،:ق<ی;ل:ب;ه:تفص;ی;ز:وهکن:=س;ت:ب;<:توص;ه:ب;ه:=قس;<م:

:ف;رض:وق;وع:تع;<رض:وییود;<ل،:بگ;و:ین؛:بر=حشو ل:ر;،:دلیر:س;کوتی;و:تقر:یل:لفظ;ر;<ن:دلر;ن:در
د=:ی;،:تع;<رض:پی<:جقل;ح;:یر:ترق;ی;و:تقر:یل:لفظ;ر;<ن:دلر;ضذ;<ن:ض;ه:و:یش;ود،:ول;:یووقدم::یلفظ

کرد.:یل:لفظرد:و<جذد:تع<رض:دو:دلحست:و:ب<ربر:وقدم:د=شخن:آن:ج:یلرشود،:دل : :ب<:آن:رفخ<ر

 جهیجت
برط;;ورد=ر:=س;;ت:و:وحص;;ور::یگ;;<ه:ق<ب;;ل:ت;;وصهحر،:=غ:ص<ی;;قرت:ْت:گ<جه:س;;ذ:<ن:=قس;;<م:س;;هر;;در:و

ک;;<رد:ک;;ردن:آن:ب;;ه:س;;کوت:وعص;;وم :بر=ب;;ر: گ:یر :=و:=جز;;<م: رد:و:و;;ورد:=جک;;<رش:ر;;ک;;ه:در:حض;;ور
ک;ه:در::یه<:ر:س;<غگ<ر:=س;ت:و:ج;ه:ب;<:=قس;<م:و:جهوج;هی;تقر:یو=قع:جشود،:جه:ب<:وفهوم:ل ;و ف;ر=و=ن:آن:

:ر=:به:یه<،:تقر:ن:جهوجهرتو=ن:بر:=س<س:هه:یشود.:و:ی<فت:وح:ییوخون:رو= ف:حگر:تعرحد:ی=:گوجه:ر
گوج;;;ه:ت ب;;;<::عه;;;ل:=ف;;;ر=د:توس;;;ط:وعص;;;وم:ید:و:=وض;;;<یی;;;ت،:تأر;;;ثجک;;;رد:و:آن:ر=:عج;;;<رت:=غ:ه;;;ر:
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