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 پیشگفتار

 أ 

 

 گفتارپیش

بسماللهالرحمنالرحیم

د َوآله َوَصحبه  الَْحمد لله رب الَْعاملني، َوصىل الله عىل سيدنَا ُمَحمَّ

أَْجَمِعنَي. اما بعد.

بدونشکاللهربالعزه،درهرعرصوزمان،مطابقبهظرروف،رشایرط

ونیازهایآنعرصوزمان،اشخاصویاگروهیراجهرتترشریح،نگهرداریو

احکاموفرامینخود،ازاینامتانتخابمنودهتادرحف،،فهرموتعلریمنرش

کتاباللهوسنترسولاللهودعوتالیاللهسهماساسریوفعرالیداشرتهو

احکامومسائلموردنیازرابصورتشایدوبایدبرایامرتترشریحمناینردودر

شرانمیگررددمقراومبرابرمشکالتوچالشرهایکرهدرایرنراسرتادامرنگیرر

باشند.

بنابرآنگروهیدرعرصۀتبیین،توضیحوترشریحالفراققرآنریخردمات

ارزندۀانجامدادهاندکهبناممفرسینشرهرتیافترهانردرگرروهدیگرریجهرت

حفاظتمتونواسنادحدیثخدماتشایانیانجامدادهاندکهبناممحدثین

ریدرعرصۀاسرتنبا واسرتخراجاحکرامشهرتیافتهاندرهامنطورگروهدیگ

الهیازآیاتقرآنیواحادیثنبوی)صلیاللرهعلیرهوسرلم(خردماتشرایانو

ارزندۀانجامدادهاندکهبنامفقهاءشهرتیافتهاند.

پسفقهاءکسانیاندکهآنعدهازاحکاماجاملیوپوشیدهرشعیراکه



 

 ب 

نهارسائیحاصلکردهمنیتوانرد،آنررابصورتعموماذهانمردمبهآسانیبهآ

بشکلواضح،روشنوعامفهمجهتهدایتمردمترشیحمیمنایند.

گرچندفقهایکرامهامنندمفرسرینومحردثیندرهررعرصروزمرانبره

تعدادزیادیوجودداشتند،امابرخیآنهابهاساسعلم،دانش،فهم،زکاوتو

رزشرمندواساسریکرهدرایرنراسرتاانجرامفراستیکهدارابودندوخرداماتا

دادنرد،مروردپرذیرشخرراصوعرامقررارگرفتررهوازشرهرتخاصریبرخرروردار

گردیدهاند.مانند:امامابوحنیفه،امراممالرک،امرامشرافعی،امراماحمردبرن

حنبل،امامابوسف،امامحمدودیگرامامانبرزر رحمهرماللرهتعرالیکرهاز

ارهستند.شهرتجهانیبرخورد

یکرریازایررنپیشرروایانامررتاسررالمیکررهبیشرررتینکتابهررایارزشررمند،

اساسیوگرانسنگراتقدیمامتاسالمیمنودهاست،اماممحمدبنحسرن

شیبانیمیباشد.

اماممحمدبنحسنبنفرقدشیبانی،محدث،فقیهمشهور،عرا نرامور

مالرکوامرامابویوسرف،اسرتاددرعلملغت،شاگردرشیدامامابوحنیفه،امام

امامشافعی،محرزونگهبانمذهبنعامن،صاحبکتابهایششرگانۀموسروم

هر.قمیباشد.189بهظاهرالروایتدرفقهحنفی،متوفیسنه:

حاف،بنعبدالربدرمورداماممینویسد:"اوشخصفقیهوعاملیبروده

ثوریوغیرهتحریرمنرودهاسرت.کهبیشرتاحادیثراازاماممالکوهمچناناز

رااختیرارمنرود.او)رح(سرپسامرامابرویوسرف)رح(اومصاحبتامامابوحنیفره

ناقلوترجامننظریاتامامابوحنیفهوابویوسفوپیررویمرذهبآنهرابرودهو

دراینراستاتصانیفزیادیبجاگذاشتهاست".



 پیشگفتار

 ج 

 جایگاه علمی و فقهی امام محمد رحمه الله

دراوسطچشمبهجهانگشود،درکوفهزندگیمنودکهآنجاازامامامام

ابوحنیفرره،مسررعربررنکرردام،سررفیانثرروری،امرراممالررکبررنانررس،اوزاعرریو

ابویوسف،علومحدیثوفقهآموخت.سپسدربغدادسکونتاختیارمنرودکره

مردمدرعلومحدیثونظریاتفقهیازاواستفادۀاعظمیمنودهاند.

سیادتوقیادتعلمفقهدرعراقبعدازامامابوبوسرفبرهامراممحمرد"

(.1تعلقگرفتوامامانزیادیازاوعلمفقهآموختهاند")

 جایگاه امام محمد رحمه الله در علم حدیث

"محمدبنادریسشافعی،ابوسلیامنجوزجرانی،ابروعبیردقاسرم،ابرن

(.0ند")سالموغیرهازاوحدیثروایتمنودها

خوداماممحمدمیگوید:مندرحدودسیسالنزداماممالرکاقامرت

(.3گزیدم.منبیشرتازهفتصداحادیثراازویلفظآشنیدهام")

 امام محمد از دیدگاه امام شافعی 

امامشافعیگفت:"منهیچیکیراداناترربرهکتراباللرهازمحمردبرن

گفتهمیتوانم،بنابرفصراحتوبالغتریکرهحسنندیدهام،اگرخواستهباشم

(.4محمدبنحسنداشت،گویاقرآنکریمبهلغتاونازلگردیدهباشد")

همچنانامامشافعیگفت:"منبهپیامنۀیکبرارشررتکترابازمحمرد

                                                 
(51)مناقبابیحنیفهوصاحبهللحاف،ذهبیص:- 1  

(.173،ص:0)تاریخبغداد:ج:- 2  

.17،ص:0تاریخبغدادج:- 3  

.17،ص:0تاریخبغدادج:- 4  



 

 د 

بنحسنعلمآموختم.همچنانافزود:ازنظررمرنبراامانرتتررینمردمراندر

(.5ست")علمفقه،محمدبنحسنا

همچنانامامشافعیگفت:"منهیچیکیراداناترربررحرراموحرالل،

(.6علل،ناسخومنسوخازمحمدبنحسنندیدهام")

بوسیطیازامامشافعینقلمنودهکهگفت:"اللهتعالیدرعلمودانرش

توسطدوشخصبرایمهمکاریمنرود:درعلرمحردیثتوسرطابرنعیینرهودر

(.7رضیاللهعنهام")»فقهتوسطمحمدبنحسنعلم

دیلمیروایتمنودهکهامامشافعیگفت:"منمدتدهسالهمنشرینی

محمدبنحسنرااختیارمنودهوازسخنانویبهاندازهبارشرتعلرمبرداشرت

منودهام.زمانیکهاوبهتناسبعقلخودباماصرحبتمریمنرود،ازفهرممرا

(.8اًءاوبهتناسبعقلوبرداشتماباماصحبتمیمنود")باالبود.بن

همچنانامامشافعیگفت:"درصورتیکهمردمراندررابطرهبرهفقهرااز

انصافکارگیرند،بهدرستیمیدانندکهآنهاهامنندمحمدبنحسندیگری

راندیدهاند.منهرگزدرمجلرسفقیهرینرهنشسرتمکرهازمحمردبرنحسرن

یهترمیبود،وزبانمنرابرعلمفقرهبیشررتمریگشرود.اودرعلرمفقرهوفق

(.9اسبابآنچیزهایرامیدانستکهعلامیبزرگیازآنعاجزبودند")

همچنانامامشافعیگفت:"منمبلغشصتدینرار،رابررکتابهرایامرام

                                                 
.176،ص:0تاریخبغدادج:- 5  

.103اصحابهللصمیریص:اخبارابیحنیفهو- 6  

.507ذیلالجواهراملضبةص:- 7  

.508ذیلالجواهراملضیةص:- 8  

.104اخبارابیحنیفهواصحابهللصمیریص:- 9  
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یهررمحمدبنحسنمبرصفرسانیدم،سپسرویآنهراتردبرمنرودهدرپهلرو

(.11مسئلهحدیثیراذکرمنودم")

 امام محمد از نظر امام احمد بن حنبل

اماماحمدبرنحنبرلگفرت:"هرگراهدرمروردبرهمسرئلۀ،قرولسرهامرام

موجودباشد،گنجایشمخالفتدرآنوجودندارد.پرسیدهشدآنهاچهکسانی

حنیفررههسررتند؟درپاسررخگفررت:ابوحنیفرره،ابویوسررفومحمرردبررنحسررن:ابو

بیناترینمردمانبهقیاس،ابویوسفبیناترینمردمانبهآثارومحمدبنحسن

(.11بیناترینمردمانبهلغتعربیبشامرمیرفت")

ابراهیمحربیگفت:"منازاحمدبنحنبرلپرسریدمایرنهمرهمسرائل

(.10دقیقراازکجاحاصلمنودی؟درپاسخگفت:ازکتابهایمحمدبنحسن")

 ام محمد رحمه الله تعالی از نظر هارون الرشیدام

کسائیومحمدبنحسنهمراهباهارونالرشیدبه"ری"رفترهدریرکروز

 آنجرراوفرراتمنودنررد.هررارونالرشرریدگفررت:مررنامررروزلغررتوفقررهرادفررن

(.13منودهام.)

 تألیفات امام محمد رحمه الله 

درعلرمفقره،حردیث،اماممحمدرحمهاللهکتابهایبزر وارزشرمندی

آثار،اخالقوغیرهتألیفمنرودهانرد.اینجرابرخریازکتابهرایاساسریکرهدر

                                                 
.51مناقبابیحنیفهوصاحبیهللذهبیص:- 11  

.014،ص:8االنصابللسمعانیج:- 11  

.177،ص:0تاریخبغدادج:- 10  

.180-181،ص:0تاریخبغدادج:- 13  



 

 و 

رابطهبهفقهاسالمتألیفمنودهاندرامیخواهممخترصاًبهبررسیبگیرم:

 کتابهای ظاهرالروایة امام محمد رحمه الله تعالی

ذکررمریشرود،برهکر ت«ظاهرالروایة»درکتابهایفقهحنفیاصطالع

ظاهرالروایةعبارتازهامنمسائلظاهر،معتمد،موثقومورداعتباریاسرت

کهدریکیازششکتابظاهرالروایةتذکریافتهباشد.

»عالمهابنعابردینشرامیایرنموضروعرادررسرالهخرودتحرتعنروان

ضمناشعاریبهزبانعربیاینگونهمینویسد:«عقودرسماملفتی

ستاوباالصولایضاًسمیتکتبظاهرالروایاتأتتو

حررفیهااملذهبالنعامنیدالشیبانیررصنفهامحم

یعنی،کتابهایظاهرالراوایة،ششکتاباندکهبرهکتابهرایاصرولنیرز

نامیدهمیشوند،اماممحمدشیبانیآنهاراتصنیفمنرودهکرهدرآنهرامرذهب

حنیفه(راتحریرمنودهاست.آنهاعبارتانداز:نعامنی)مذهبامامابو

یروالصغیرررروالسیرالکبیررررررالجامعالصغیروالکب

ثمالزیاداتمعاملسبو تواترتبالسنداملضبو 

یعنی،کتابهای:الجرامعالصرغیر،الجرامعالکبیرر،السریرالکبیرر،السریر

مبسو کههمۀآنهابحردترواتروبرهالصغیر.سپسکتابزیاداتهمراهکتاب

اسنادمحکم)بهمارسیدهاند(.

 کتابهای غیر ظاهر الروایة امام محمد  

ائلالنوادراسنادهافیالکتبغیرظاهررررررررکذالهمس

همچنان،ازاماممحمد،)مسائلدیگریبهنام(مسائلنروادر،نیرزوجرود

بهایظاهرالروایة)ماننرد:کیسرانیات،هارونیراتوداردکهاسنادآندرغیرکتا



 پیشگفتار

 ز 

رقیات(آمدهاست.

وبعدهامسائلالنوازلخرجهااالشیاخباالدالئل.

یعنی،پسازآن)درکتابهایدیگری(مسائلنروازل،نیرزوجرودداردکره

مشایخآنهارابادالئلتخریجمنودهاند.

 درجه بندی مسائل در فقه حنفی 

مهشامیبعدازذکراشعارفوق،مسائلفقهحنفیرابهسهدسرتهعال

ذیلدرجهبندیمنودهمینویسد:

:مسائلاصولکهبنامظاهرالروایةنیزنامیدهمریشروند،آنهرا-درجهاول

عبررارتازمسررائلیانرردکررهازاصررحابمررذهب،یعنرری:ابوحنیفرره،ابویوسررفو

ت.دربسامواردامامزفر،امامحسنومحمدرحمهماللهتعالیروایتشدهاس

دیگرشاگردانامامابوحنیفهنیزبهآنهارشیکهستند،امابطورأغلبهدفاز

ظاهرالروایةقولأمئهسهگانهویاقولبعضیآنهامیباشد.

پسهدفازمسائلاصولیاظاهرالروایة،مسائلیاندکرهدرایرنشرش

الجرامعالصرغیر-3الزیرادات-0املسبو -1:کتاباماممحمدموجودباشند

السیرالکبیر.-6الجامعالکبیر-5السیرالصغیر-4

آنهابهسببظاهرالروایةنامیدهشردهانردکرهبرهروایرتموثرق،معتمرد،

متواترویامشهورازاماممحمدثابتگردیدهاند.

ابمرذهب:مسائلنوادر،عبرارتازمسرائلیانردکرهازاصرح-درجهدوم

روایتشده،امادرششکتابمتذکرهذکرنگردیردهانرد.بلکرهیرادرکتابهرای

دیگریاماممحمد،مانند:کیسانیات،هارونیاتورقیاتذکرشدهانردویرادر

غیرکتابهااماممحمدرمانند:کتراباملجرردحسرنبرنزیراد،)االمرالی(امرام



 

 ح 

بنسامعه،معلیبرنمنصروروغیررهابویوسفویابهروایتمفردهمانندروایت

درمسائلمشخصیروایتشدهاند.

:الفتاویوالواقعات،آنهاعبارتازمسائلیاندکهدرموردآنها-درجهسوم

ازمجتهدینمتاخرینسؤالکردهشدوآنهاکدامروایتیازمتقدمیندررابطره

دند.تعدادآنهرابسریارنیافتهبلکهخوداستنبا واجتهادمنودهبهآنپاسخدا

 زیادمیباشد.

 کتاب الکسب

رسالههذانیزیکیازکتابهایمهموارزشمنداماممحمدرحمهاللرهمری

باشدکهازلحاقحجممخترص،اماازلحاقمحتویاتومضامین،مشرتملبرر

مطالبارزشمندوکمیابعلمیمیباشردکرهکمررتمیتروانآنررادرکتابهرای

اشت.دیگررساغد

اینرسالهازاماممحمدرحمهاللرهتعرالیکرهدرقررندومهجررینقرل

شدهوتحتعنوان)الکسب(بهزبانعربیتحریرگردیدهاسرت،قردیمتررینو

ارزشمندترینرسالهدرعرصۀکسبوکرارومسرائلاقتصرادی،محسروبمری

:گردد.محتویاتومطالیباینرسالهرامضامینذیلتشکیلمیدهد

شناختوجایگاهکسبوکارونیازبهآن،کسربوکرارپیرامربانعلریهم

السالم،شناختکسربمفیردوکسربمرضر،حکرماشرتغالبرهکسربوکرار،

حقیقتتوکل،حکمفرضریتویرااباحرتکسربوکرار،مرذمتثرروتانردوزی

یجهتتفاخروتکاثردراموال،اشتغالبهکسبوکاربیشرتازحدنیاز،برترر

صفتفقرویاثرومتندی،پناهخواسنترسولخداازفقرمنسری،برترریشرکر

دربرابرثروتویراصرربدربرابررفقرر،نیازمنردیثرومتنردانبرهفقرراء،مراترب
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کسبوکارجهتبررآوردهسرازینیازهرایاولیره،پرداخرتدیرن،نفقرهاهرلو

عیال،والدینودیگرخویشاوندان.

ستآوردنثروتبیشرتازحدکفافویراامتنراعازکسبوکارجهتبهد

آن،کسببرایادایعبادات،انواعکسبوکار،کسبعالیوخسیس،برتری

تجارتبرمزارعتویامزارعتبرتجارت.

فرضبودنآموخنتعلمحال،فرضبودنآموزاندنعلم،چگونگیآموزش

دنعلومومعرارفگذشرتگانبرهعلمازطرفعوامویاعلامء،فوائدعلم،رسانی

آیندگان.چهارچیزحیاتیبرایانسان،حکمتالهیدرتقسیمآموزشکسب

وکار.

تحریمافساد،ارساف،عجب،مفاخره،تکرب،تظاهروافزونطلبیدرمال

دنیا،انواعارسافدرطعام.

احکاملبراس،پوشریدنلباسرهایعمردهدراوقراتمخصروص،پوشریدن

وسمیطبقنیاز،تهیۀلباسبرایاهلوعیال.لباسهایم

حکرمغرذاچگونگیخوردنونوشیدنویامحرومسراخنتنفرسازآنهرا،

دادنبراینیازمندوفدیهدادنبررایرهراییاسریران،چگرونگیسرؤالکرردن

شخصنیازمند،برتریصدقهدهندهنسبتصدقهگیرنده،عردمجروازدریافرت

مالسالم،قناعرتبرهحردکفرافسرببورودجنرت،صدقهبرایپیغمربانعلیه

رخصتتناولازنعمتهاوعزیمتترکآن،مجازاتدرمقابللقمۀحرام.

تقسیماعاملبهمفید،مرضومهمرل،موجودیرتاعراملاقروالوافعرال

مهملهوچگونگینوشنتومحوآندراعاملنامه.

رحالتجنگی،جروازعدمجوازپوشیدنلباسریشمیبرایمرداندرغی



 

 ي 

تزیینخانهباوسائلقیمتی،مانند:طال،نقرهوریشم،چگونگیتزیینمساخد

باگچ،ساجوآبطال،جوازپوشیدنلباسهایزیباوتجملی،برتریقناعرتبره

حدکفافوذخیرهاندوزیبرایآخررت،برخریازخصرلتهایالزامریبررایهرر

بررسیقرارمیگیرد.شخصوسهولتوآسانیدردین،مورد

امالءورشحامامابوبکررسخسیرحمهاللهتعالی

اینرسالهکهدراصلازاماممحمدبنحسنشیبانیرحمرهاللرهاسرت،

اماترشیحوتوضریحوترتیربوتنظریمآنتوسرطامرامبزرگروار،فخرراالسرالم،

شررمساالمئرره،ابرروبکرمحمرردبررنأبرریسررهلرسخسرریرحمررهاللرره،صرراحب

املبسو (صورتگرفتهاسرترچنانکرهامرامرسخسریرحمرهاللرهدرمقدمرۀ)

راجعبهانگیزۀانتخاباینرسالهمینویسد:

"زمانیخواستمتراپاسرخبردهمبرایتراندررابطرهبرهآنچرهازمرنسرؤال

منودیدراجعبهامرالیرشحمخترصر...برهآثرارمشرهورواشراراتمترذکرهدر

رحمهالله...منبهایننظرشدمکهمستحقترینتصانیفمحمدبنالحسن

آننوشنترشح)کتابالکسب(است".

همچنانخاطرنشانمیسازدکهایرنیکریازرسرالههرایغیررمشرهور

اماممحمدرحمهاللرهمریباشردکرهتنهراازطریرقمحمردبرنسرامعةروایرت

گردیدهاسترچنانکهمینویسد:

بنسرامعةازمحمردبرنالحسرنرحمرهاللره"آنرا)کتابالکسب(محمد

روایتمنودهواویکیازتصانیفایشانمیباشرد،امرامشرهورنگردیردهاسرتر

زیراکهآنراازایشراننرهأبروحفصشرنیدهونرهأبوسرلیامنرحمهراماللره،بنراء

حاکمرحمهاللهآنرادرمخترصخودذکرنکردهاست"
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شرمندیایرنرسرالهاشرارهمنرودهامامرسخسیهمچنانبهاهمیتوارز

مینویسد:

"درآنبرخیازعلومیوجودداردکهعدمآگاهیازآنگنجایشنداردو

ازآگاهیآنعلومتخلفنبایدکرد".

همچنانامامرسخسیدرموردبهچگرونگیاسرتفادهازآثرارامراممحمرد

یمعرانیورحمهاللهواقوالعلرامیاصرولدرمروردآنوالحراقمنرودنبرخر

اشاراتموردپسندخود،درتألیفاینرساله،میافزاید:

"بدونتردیدکهشیخماامرامرحمرهاللره،برخریآنرراازطریرقآثرارذکرر

منودهاست،پسماآنچهراذکرمنودهجهتحصولترربکبرهشرنیدهشردهاز

منرودهانردایشانوآنچهراکهعلامیاصولرحمهماللهدرموردبرهآنگفتگرو

ذکرمینامیموآنچهازمعانیواشاراتکهخاطرمیپسندد،بهآنالحراقمری

مناییم".

توثیقمطالباینرسالهازطرفمحمدبنسامعةرحمهاللهتعالی

محمدبنسامعةشاگرداماممحمدرحهاماللرهتعرالی،راویایرنکتراب

درپایانکتابمیافزاید:

لهگفت:اینچیزیکهدراینکتاببهاثباترسیده"اماممحمدرحمهال

قولعمر،عثامن،علی،ابنعباسودیگراصحابرسولاللهصرلیاللرهعلیره

وسلمورضیاللهعنهماجمعینمریباشرد،ایرنمرذهبامرامابوحنیفره،امرام

ابویوسف،امامزفروفقهایبعدازایشانرحمهماللهمریباشردکرهمرابراایرن

نگمیزنیم".همهچ

بنررابراهمیررت،ازرشررمندی،قرردامتترراریخی،موجودیررتمطالرربمررربم

اقتصادیدرعرصههای:رشداقتصاد،تشویقبرایاشرتغالبرهکسربوکرار،



 

 ل 

جلوگیرازتنبلیوبیکاری،استفادهمعقولازمالوثروت،جلروگیرازارسافو

وپیشرههرایمفیرد،تبذیر،تکافلاجتامعی،تعاونوانفراق،آمروزشمکاسرب

تشویقبهانتخاباسبابحیاتیبرشوغیرهمسائلمهمواساسیاقتصرادیو

اجتامعیدراینرسالۀمخترصوجوددارد.

خواستمبهکمکالهی،اینرسالهرااززبانعربریبرهزبراندریترجمره

منایم،تامردممسلامنومتدینما،مخصوصاکسانیکهبهزبانعربریدسرت

ندارندازآناستفادهمنایند.رسی

هررش.آغرازگردیردهوبره1398قروس0بناًءترجمهاینکتاببهتاریخ:

هررر)للررهالحمررد(بررهپایررانرسررید.سررپسبررازنگررریو08/10/1398ترراریخ:

/01هرآغازگردیده)للهالحمد(بهتراریخ:3/1/1399تصحیحاتآنازتاریخ

هرپایانیافت.1/1399

مناللهالتوفیق()و

عبداملعبودرضیری

 هر08/1/1399شهرکابل.شهرکخواجهرواش.
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 )مقدمه(

 ِبسم الله الرَّْحَمن الرَِّحيم.)

د َوآله َوَصحبه  الَْحمد لله رب الَْعاملني، َوصىل الله عىل سيدنَا ُمَحمَّ

(.أَْجَمِعنيَ 

کرمحمردبرنأبریامامبزرگوار،پارسا،شرمساالمئره،فخرراالسرالمابروب

سهلرسخسیرحمهالله،گفت:زمانیخواستمدررابطهبهآنچهازمرنسرؤال

منودیدراجعبهامالیرشحمخترصبرحسبطاقرتوتوانراییانردک،برهآثرار

مشهورواشاراتمتذکرهدرتصانیفمحمدبنالحسنرحمهالله،بررایاظهرار

.اسخبدهمبرایتانپ،جهتتأثیروبیانطریقتصویر

بهایننظرشدمکهمستحقترینآننوشنترشح)کتابالکسب(اسرت

کهآنرامحمدبنسامعةازمحمدبنالحسنرحمهاللهروایتمنرودهواویکری

باشد،امامشهورنگردیدهاسترزیراکرهآنرراازایشراننرهازتصانیفایشانمی

حراکمرحمرهاللرهآنررادربنراءًأبوحفصشنیدهونرهأبوسرلیامنرحمهراماللره،

مخترصررخررودذکرررنکررردهاسررت،درآنبرخرریازعلررومیوجررودداردکررهعرردم

تخلفنبایردکررد،اگرردرآن،آگاهیازآنگنجایشنداردوازآگاهیآنعلوم

دگانبررمشرارکتکسربنربرود،سروایانگیرزهاقتبراسکن)چیزدیگری(منی

دریافتاززحمتدسرتشران،هرآئینرهکنندهگاندرکسببرایخودشانو

 برایهرشخصاظهارایننوعازعلمالزمبود.
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بدونتردیدکهشیخماامامرحمهالله،برخیآنراازطریقآثارذکرمنوده

است،پسماآنچهراذکرمنودهجهتحصولتربکبهشنیدهشدهازایشرانو

ذکررمری،آنگفتگومنودهانردآنچهراکهعلامیاصولرحمهماللهدرموردبه

منایموآنچهازمعانیواشاراتکهخاطرمیپسندد،بهآنالحاقمیمناییم.
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