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سیاق لغوی؛ مفهوم و کارکرد آن در فهن حدحث
*قاسن بستاجی

**جصره باجی

چکحده
:د=جشهذد=ن:=سال :دیرب<ز کش;ف:ر=ه=ز ه;<ی:مخع;دد::ه;<:و:رو :می#:به:ویژه:فقره<ن#:در:صدد:

ه;;<:و::=ج;د":=ز:جهل;ه:=ی;ن:ر=ه:فه;ن:ح;دحث#:حک;ی:=ز:دو:مذج;ع:=ص;رل:فک;;ر:و:عه;ل:=س;المی:بوده
کش;;ف:معذ;;<#::رو  ه;;<#:دق;;ت:در:س;;ر<ق:لغ;;وی:م;;خن:ح;;دحث:=س;;ت:و:عله;;<:=ز:س;;ر<ق:در:

ث:آس;رب:دح;ده:شذ<خت:=جو=ع:علل:و:مو=جع:فهن:حدحث#:ح;ذف#:=ص;الو:و:تذق;رح:=ح<دح;
::به;;;;ره:جس;;;;خه گ;;;;<هی:مذج;;;;ر:ب;;;;ه:مع;;;;<جی: ر;;;;ر:م;;;;ر=د:=ز :=ج;;;;د":توج;;;;ه:جک;;;;ردن:ب;;;;ه:=ی;;;;ن:رو #:

گردد"::حدحث:می
:=ین:مق<له: کت<بخ<جه:_در =بخ;د=:ب;ه::_ه;<:=س;ت::=ی:و:تجزحه:و:تحلرل:و:تجرین:د=ده:که:به:رو :

ک;<ربرد:س;ر<ق:لغ;وی:د کالم#:و:سحس:جح;وه: :=جو=ع:آن:و:=ههرت:آن:در:فهن: ر:تعرحف:سر<ق:و
کله;<ت:و:س;ر<ق:جه;الت: :فهن:بهخر:و:صحرح:ح;دحث#:و:=بع;<د:آن#:حعذ;ی:س;ر<ق: تجرین:و

ش;ود:ت;<:ب;ه:=ی;ن:پرس;ش:=س<س;ی::شود:و:ضهن:آن#:به:مج<حث:م;رتج :=ش;<ره:می:پرد=خخه:می
که:سر<ق:لغوی:چه:جقش:مهن:در:فهن:مخن:حدحث:د=رد": :پ<سخ:د=ده:شود:

ک:ها: کلید واژه :شف:معذ<"فهن:حدحث#:مفهوم:سر<ق#:سر<ق:لغوی#:

. مقدمه3
: :زج;دگی#:جر<زمذ;د:تع<م;ل:ب;<:دحگ;ر=ن:=س;ت:و ک;ه:هه;و=ره:در =جس<ن#:موجودی:=جخه<عی:=ست:

که:بی<ن :عذ<صری:=ست: ه;<:و:=حس<س;<ت:آدم;ی:=س;ت:و:تع<م;ل#::گ;ر:=فک;<ر#:=جدحش;ه:زب<ن#:حکی:=ز
کالم:فرد:س<خخه:می:آن:صورت:می::تذه<:به:وسرلۀ ک;ه:مخش;کل::گررد:و:بدین:شکل#: کالم;ی: ش;ود؛:

:قجرل:آو=ه<#:و=ژگ<ن:و:جهالت(:و: رر:لفظی= :عذ<صر:مخعّدد:لفظی:)=ز =س;ت":پ;س:مر;<ن:=لف;< :::ز
:

=هو=ز"::چهر=ن:درشه:شگ<هد=ج:<ررد=جش:*
:هر=ن:=هو=ز"چک<رشذ<س:=رشد:رشخه:علوم:قرآن:و:حدحث:د=جشگ<ه:شهرد::**

(نویسنده مسئول)
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:=ی;ن:رو#::و:مع<جی که:=جس<ن:در:ذهن:د=رد#:جوعی:=رتج<ط:وجود:د=رد":=ز =ی::مقول;ه«:لف; :و:معذ;<»=ی:
که:=ز:دیرب<ز:مورد:توّجه:بسر<ری:=ز:د=جشهذد=ن:و:پژوهش :گر=ن:بوده:=ست":=ست:

ه:بر:=س;<س:ک=ی:هسخذد::هرله<ت#:مو=د:=ّولکشود"::یه<:آ <ز:م:ق:و=ژهیعذ<#:=ز:طرداللت:=ر=خۀ:م
ه:ک;;:ی=ر=خ;;ه:ش;;ود":پ;;س:معذ;;<:ت;;<:وقخ;;:یمشّخص;;:یش;;ده:ت;;<:معذ;;<:یس;;<م<جده:یمخخلف;;:یه;;<:جظ;;<م

::ق;ر=ر:می«:جهل;ه»و:«:و=ژه»=ی:ب;ه:ج;<م::ذده:آجه<:ر=:در:س<خخ<ره<ی:مذّظن:و:س<م<ن:ح<فخ;هحگو ده;د#:در
:درون:آدم گر=ن:مذخقل:ش;ود":ب;ه:حذه:و:دروجش:به:عقول:در= :=ز:س:شهح=ست:ت<:=جد:یقب<:یذهن:و

بذ;<:ب;ر:=ی;ن#:مع;<جی:ب;ه:وس;رلۀ::1ش;ود":گفخ;ه:می«:Context»ه;<#:در:=ص;طالو#:س;ر<ق::=ین:س;<خخ<ر
کشف:=ین:مع<جی:به:وسرلۀ:سر<ق:رخ:می:#:=جخق<ل:د=ده:می«کالم» :=ی;ن:رو#:ه;ر::شوجد#:=م<: دهد":=ز

در:هه;ۀ:عل;وم#:=ز:جهل;;ه:«:س;ر<ق»ی:جر;;ز:هس;ت":ب;ه:هه;رن:دلر;;ل#:«س;ر<ق»ی:ب<ش;د#:«ک;الم»ج;<:
ک<ربرد:د=رد": :علوم:قرآن:و:حدحث#:

 . اهّهّحت موضوع 1 - 1
ک;ه:آج;<ن:ب;ه:دجج;<ل:فه;ن::ب<:توّجه:به:=هّهّرت:حدحث:جزد:مسله<ج<ن#:قرن ه;<ی:مخه;<دی:=س;ت:
:=بز=ره;;<:و:تکذر;;  :=ی;;ن:ر=ه:=ز ک;;رده:ص;;حرح:آن:ب;;وده:و:در :=:ه;;<ی:مخخلف;;ی:=س;;خف<ده: ک;;ه:حک;;ی:=ز ج;;د:

:ق;ول»ب;<:«:س;ر<ق»=ست؛:زیر=:«:سر<ق»آجه<#:توجه:به: کش;ف:«:س;خن:و پیوج;دی:وثر;ق:د=ش;خه:و:در:
گ<هی:قطعی:د=رد:و: :ق;ول#:فع;ل:و:»جرز:«:حدحث»مر=د:آن:جقشی:مؤثر#:بلکه: کی:=ز :ح;< سخن:و:ق;ول 

کشف:معذ<#:به:جهت:فو=ح;دی:معذ<شذ<س;<جه:ب;ر::2=ست"«:تقریر:معصوم: جقش:مؤثر:سر<ق:در:
:":تعر;;ین:دالالت:=لف;;< #:5":تعر;ین:دالل;;ت:ص;رغه#:7ت;رین:آجه;;<:::مخرت;ب:=س;;ت؛:=ز:جهل;ه:مه;;نآن:
:3":=ف<دۀ:تخصرص:و: رره"5":تعرین:محخهالت#:4":دفع:توهن:حصر#:3

که:خو=هد:آم;د::هن:_شذ<س<ن:جرز::حدحث :زمرذ;ه:_چذ<ن: =ج;د:::ه;<ی:ذی;ل:=ز:س;ر<ق:به;ره:ب;رده:در
کش;;ف:معذ;;<#:7 ح;;<دت#:تص;;حرف#:":ش;;ذ<خت:=ج;;و=ع:عل;;ل:و:مو=5": ج;;ع:فه;;ن:ح;;دحث:)ح;;ذف#:ز

:=ج;;و=ع:دحگ;;ر:جع;;ل:و:ض;;عف:ح;;دحث(#: :ب;;ین:ب;;ردن:مو=ج;;ع#:3تحرح;;ف:و :=ز ":=ص;;الو:و:4":ح;;ذف:و
:تذقرح:=ح<دحث:آسرب:دحده":

که:مالحظه:می:و:هن :فهن:معذ<ی:حدحث#:=ز:=ههرخی:بسز=یی::چذ<ن: شود#:توجه:به:سر<ق:در
برخورد=ر:=ست"

:
:لغة:=لقرآن":1 :=لداللی:بین:لغة:=لشعر:و :"455#:صشذ<سی:زب<ن:=صطالح<ترهذگ:ف؛:69#:ص=لخطور
: "83#:صجه<حة:=لدر=حة؛:77#:صدر=س<ت:فی:علن:=لدر=حة":2
:أثره<:فی:=الس<":3 :"57:-:33#:صسر<ق:=لح<ل:فی:=لدرس:=لداللی؛:539:-:537#:صلرب:=لعربیةداللة:=لسر<ق:و
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. پیشحجۀ موضوع2 - 1
:ب<رۀ:جقش:س :پژوهشدر گرفخه:=ست؛:=م<:مخأس;ف<جه#::ر<ق#:تحقرق<ت:و ه<ی:مسخقلی:صورت:

:عج;د=لفخ<و:محه;ود:مدّذ;ی#::جظرحة:=لسر<ق:=لقرآج;یبیشخر:در:حوزۀ:تفسرر:م<جذد:: :=ز جق;ش:س;ر<ق:در
::تفسرر :=ثره:فی:=لخفسرر»=ز:محهدحسن:رب<جی:و ک<رشذ<سی:=رشد(:«:=لسر<ق:=لقرآجی:و )پ<ح<ن:ج<مه:

به;;ره:م<ج;;ده::ه;;<یی:ب;;ی:مطّر;;ری:=س;;ت:و:ح;;وزۀ:ح;;دحث#:=ز:چذ;;رن:پژوهش=ز:عج;;د=لرحهن:عج;;د= :
کت;;ب:ح;;;دحدی#:ش;;روو:ح;;;دحدی#:جق;;د:و:فق;;;ه:=لح;;دحدی#:جک;;;<ت: =س;;ت؛:ه;;;ر:چذ;;د:در:ال:ب;;;ه:الی:

:توجه<ت:=رزجده:=رزجده ه;<ی:س;ودمذدی::=ی:بد=ن:شده:و:به;ره:=ی:در:خصوص:سر<ق:بی<ن:شده:و
کت<ب :آن:برده:شده:=ست":=ز:جهله:=ین: کت<ب:ت;و=ن:ه<#:م;ی:=ز ک;رد:::ب;ه: ته;ذحب:ه;<ی:ذی;ل:=ش;<ره:

::=الحک<م ::وس;<خل:=لش;رعة=ز:ش;رخ:ص;دوق#:م;ن:ال:ححر;ره:=لفقر;ه:=ز:شرخ:طوس;ی#::=السخجص<رو =ز
:=الج;;و=رح;;ر:ع;;<ملی#: :=لدخرل;;ة=ز:مجلس;;ی#::بح;;<ر معرف;;ة:عالم;;ه:محه;;د:تق;;ی:شوش;;خری#::=الخج;;<ر

::=لحدحث ::مع;<لن:=لهدرس;خرن=ز:محهد:ب<قر:بهجودی#::علل:=لحدحثو در:=حر;<ی::=خه;هجق;ش:و
:=ز:دکتر:ق<سن:بسخ<جی:و:""""«:معر<ره<ی:شذ<خت:=ح<دحث:س<خخگی»=ز:عالمه:عسکری#::دین

کت<ب گر:چه:=ین: ک;ه:ب;ه:س;ر<ق:دالل;ت: ه<#:= :ب;ردن:=لف;< ی: ک<ر به:سر<ق:به:طور:صرحح#:ب<:به:
:به:طور: رر:صرحح#:ب<:=سخف<ده:=ز:عذ<وحذی:ههچون::4کذد:می عدم:مش<بهت:حدحث:ب;<:س;خن:»و

6#«ش;;ذ<خت:=لف;;< : رح;;ب»:5#«#:ص;;ح<به:ح;;<:=م<م;;<ن:معص;;ومجرپی;;<م
تجج;;رن:=ح<دح;;ث:» 

گوش;;زد:ش;;ده:«:قرحذ;;ه»و:""":پرد=خخ;;ه:و:=ههر;;ت:آن:ب;;ه:عذ;;و=ن::7«مش;;کل :جق;;د:=ح<دح;;ث: :فه;;ن:و در
ک;;ه:=ی;;ن: :=ی;;ن:موض;;وع:جگ<ش;;خه:جش;;ده:=س;;ت:و:=مر;;د:=س;;ت: =س;;ت#:=م;;<:=ث;;ری:مس;;خقل:و:م;;دّوجی:در

گ<می:مؤثر:برد=ر :=ین:موضوع: :در :د":جوشخ<ر

. مفهوم شجاسی سحاق2
:فعل:«:سر<ق» کس;ره::_ب;وده:«:س;و=ق»=س;ت":=ص;ل:آن#:«:حس;وق»#:«س;<ق»مصدر ک;ه:ب;ه:دلر;ل:

کتب:لغت#:در:مع;<جی:مخخلف;ی:=ز:جهل;ه:::_تجدیل:شده:=ست:«:ح<»به:«:و=و»#:حرف:«سرن» و:در:
کذ<ح;ه:=ز:ش;دت:د=ش;خن:و:مهرح;ه:زن #:رشخه:پیوسخه#:ر=جدن#:ت<بع#:=سلوب:و:رو #:=م;ور:مخف;ی#:

:برده:می ک<ر ::8شود":به:
:

: "769#:پ<ورقی:ص5#:ج=الرش<د؛:574#:پ<ورقی:ص3#:جشرو:=صول:=لک<فی":4
: "335#:صه<ی:شذ<خت:=ح<دحث:س<خخگی:معر<ر":5
:دحدگ<ه:=جدحشور=ن:شرعه:مج<جی:و:رو ":6 :":736#:صه<ی:جقد:مخن:حدحث:=ز
: "737":هه<ن#:ص7
:"787#:ص5:ج#:نیمجهع:=لجحر؛:«سوق»و=ژه::لی#:ذ766#:ص73:#:جن:=لعربلس<":8
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که:می :تو=ن:آجه<:ر=:در:سه:دسخه:ج<ی:د=د::=ّم<:تع<رحف:=صطالحی:سر<ق:مخعّدد:=ست:
حف دقحق از سحاق 1 - 2 . عدم اراخۀ تعر

:زب<ن ک;<ری::شذ<س<ن#:سر<ق:ر=:=ز:جهله:=موری:د=جسخه:برخی:=ز ک;ه:تعرح;ف:دقرق;ی:=ز:آن#: =جد:
کذذ;در<:تجبسر<ر:مشکل:=ست":به:ههرن:دلرل#:سعی:شده:ب :9ین:=جو=ع:آن#:به:شذ<خت:آن:=قد=م:

:ر=:توض;;رح:و=ض;;ح<ت:م;;ی ک;;<ر ک;;ه:مذج;;ر:ب;;ه:م;;جهن:و:برخ;;ی:جر;;ز:عل;;ت:=ی;;ن: :ت;;ر:ش;;دن:ح;; ::د=جذ;;د:
:10شود":تعرحف:می

حجۀ لفظی و لغوی )سحاق متن( است2 - 2 . سحاق، حک قر
: کرده:و ب;ر=ی:«:ه<ی:ح;<لی:و:مق;<می:قرحذ;ه»=ین:تعرحف#:سر<ق:ر=:تذه<:به:جذجۀ:لفظی:محدود:

:تعرح;ف:خ;<رج:س;<خخه :=ی;ن:11=ج;د":فهن:معذ<:جقش:=س<س;ی:د=رج;د#:=ز ج;<:ش;<مل::س;ر<ق:لغ;وی#:در
:مو=رد:ذیل:=ست::

ک;;الم»س;;ر<ق:آو=ی;;ی#:س;;ر<ق:معجه;;ی#:س;;ر<ق: ::ک;;ه:جش;;<جه:_«:موس;;رقی: #:«آهذ;;گ»ه<ی:آن:در
ک;;;;;الم:و:«تکر;;;;;ه» ک;;;;;ه:آن:ر=:چذ;;;;;رن::و:ه;;;;;ن:12و:س;;;;;ر<ق:جح;;;;;وی:_وج;;;;;ود:د=رد:«:وق;;;;;ف»ی: :چذ;;;;;<ن:

کرده ::=جد:تعرحف:
ک;ه:ترکر;ب:و:س;<خخ<ر:جهل;ه#:ب;ه:وس;رله: :تت<بع:ع;و=ملی:=س;ت: سر<ق:لغوی#:تو=لی:و

:=ین:جهت::آجه<:محّقق:می ::13"شود:خو=جده:می«:سر<ق:مخن»شود:و:=ز
ک;;الم:د=جس;;خه:ش;;ده:=س;;ت:=ی;;ن:س;;ر<ق:ه;;ن کله;;ه:و: :جر;;ز:ب;;<:توّج;;ه:ب;;ه::14چذ;;رن:ر=ب;; :مر;;<ن: و

کلی:به:دو:سر<ق:عهده:تقسرن:شده:=ست:: :عهلکرد #:به:طور:
کله;;ه»ل;;ف(:= کله;;ه:پرد=خخ;;ه:م;;ی:ح;;وزه«::س;;ر<ق: ک;;ه:تذه;;<:ب;;ه: کله;;ه#:درون::=ی: ش;;ود؛:خ;;و=ه:آن:

کله;ه:=ز:س;;ه:جذج;;ۀ:مخف;;<وت:بررس;;ی:م;;ی :=ی;;ن:س;;ر<ق#: :آن:ب<ش;;د":در ش;;ود:::جهل;ه:و:خ;;و=ه:خ;;<رج:=ز
:جذجۀ:آو=یی#:صرفی:و:معجهی"

:ترکر;ب:حوزه«::سر<ق:جهله»ب(: که:به:س;<خخ<ر:جهل;ه:و ک;ه:د:بذ;دی:آن:توّج;ه:م;ی:=ی: :کذ;د: ر
:

"::7#:ص«=صول:=لذظرحة:=لسر<قرة:=لحدحدة":»9
:":75#:ص«=لخفسرر:فی:أثره:و:=لقرآجی:=لسر<ق":»10
:تفس;;رر»؛:739#:ص5#:ج=التق;;<ن:ف;;ی:عل;;وم:=لق;;رآن؛:75#:صجظرح;;ة:س;;ر<ق:=لقرآج;;ی":11 :لغ;;ة:معج;;ن؛:353#:ص«جق;;ش:س;;ر<ق:در

"6#:ص«=لحدحده:=لسر<قرة:=لذظرحة:=صول»؛:55#:ص7ج#:ر:=لهذ<ررتفس:؛7#:ص«سر<ق»؛:553#:ص=لفقه<>
:تکوین:سر<ق":12 :"95#:صرو :تفسرر:قرآن؛:788#:ص5#:ج=لخههرد:فی:علوم:=لقرآن؛:98#:صجقش:مق<م<ت:)شر=ح (:در
:"375#:صقرحذة:=لسر<ق":13
:"::375#:ص=للغة:=لعربیة":14
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ک<رکردی»=صطالو#: :=ی;ن:س;ر<ق:ه;ن::هن:ج<مرده:می«:سر<ق:جقشی:ح<: کله;ه:در گر:چه#:ب;ه: =: شود:و
ک;ه:در:جهل;ه:=حف;<:م;ی:توّجه:می :آن:جقشی:=ست: :=ین:سر<ق#:در کذ;د":=ی;ن::شود#:ولی:=هّهّرخش:در

:سر< که:مج<جی:آن:=ز:«:سر<ق:جحوی»ه<ن:ه:ق  کلهه»=ست: :شود"::گرفخه:می«:سر<ق:
ک<مل:می:ب<:هنب<:تلفرق:=ین:دو:سر<ق: :15شود":دحگر#:معذ<ی:سر<ق:لغوی:ح<:مق<لی:مخن:

حجه3 - 2  لغوی )معجوی، حال و مقام( های لغوی و غحر . سحاق، حعجی قر
:لغ;وی#:ب;ه:جذج;ۀ:ح;<لی:)ح;<:مق;<می:و:معذ;وی(:جر;ز:توّج;ه: =ین:تعرحف#:عالوه:بر:جذجۀ:لفظ;ی:و

:تعرین:مر=د:جهله#: که:در :16مؤثر:=ست"کرده:و:آن:ر=:جرز:جوعی:سر<ق:د=جسخه:
:تعرح;;ف:جخس;; :ب;;<:=ی;;ن:وج;;ود#:س;;ر<ق:در :=ی;;ن:مق<ل;;ه:جر;;ز:م:ت  :ب;;وده:و:در ک;;ه::ه;;ن:_خج;;<در چذ;;<ن:

:د:جظر:=ست"ی:مفق :سر<ق:لفظ:_خو=هد:آمد:

 . سحاق لغوی در حدحث4
که:آح<:سر<ق#:فق :مشخهل:بر:س;ر<ق:لغ;وی:=س;ت:ح;<:ه;ن :=ین: :=ین:مق<له#:ف<رغ:=ز ::در چذ;رن:در

شذ<سی:=ح<دحث#:بر:مجذ<ی:س;ر<ق:لغ;وی:خو=ه;د:ب;ود::مفهومبرگررجده:سر<ق:معذوی:=ست#:فق :
:شوجد"::ه<ی:=ین:جوع:سر<ق:در:فهن:=ح<دحث:ذکر:می:ه<:و:تکذر :و:رو 

کلی:ذیل:ق<بل:بررسی:=ست: :سر<ق:لغوی:در:=ح<دحث:=ز:دو:جذجه:
:ترکرج;;<ت:ح;;دحث#:=ز:طری;;ق:س;;ه:س;;<خخ<ر: :=ی;;ن:س;;ر<ق#:مف;;رد=ت:و کله;;<ت::در =ل;;ف(:س;;ر<ق:

:شوجد"::بررسی:می«:معجهی»و:«:آو=یی»#:«صرفی»
:ترکرج;<ت:ح;دحث::ب(:سر<ق:جهالت::به:و=سطۀ:=ین:س<خخ<ر:می تو=ن:ب;ه:مفه;وم:جه;الت:و

کلی:جهالت:حدحث#:دست:ح<فت":«:سر<ق:جحویی»=ز:طریق: :و:معذ<ی:
کت<ب : :=ین:دو:س<خخ<ر#:در کذده:=سخف<ده:=ز :پر= :شود":=ی:ح<فت:می:ه<ی:حدحدی:به:طور

 . سحاق کلهات در حدحث1 - 3
:جوع:سر<ق:خود:بر:=جو=ع:ذیل:=ست::=ین

کشف معنا بر اساس سیاق صرفی1 - 1 - 3  . 
کلهه:ح<:حّخ;ی:حرک;ت:ح;<:س;کون:آن#:ب;ه:تغری;ر:معذ;<ی:آن: :زب<ن:عربی#:تغریر:ح :حرف:در: در

                                                     :
:":6#:ص«=لحدحدة:=لسر<قرة:=لذظرحة:=صول":»15
#:7#:جدروس:ف;ی:عل;ن:=الص;ول؛:5#:ص«=لحدحد;ة:=لس;ر<قرة:=لذظرح;ة:=ص;ول»؛:83#:صعلن:=لداللة؛:339#:ص=للغة:=لعربیة":16

:"93ص
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:برهه:می ش;د#:توّج;ه:ب;ه::=ی:=ز:عصر:صدور:حدحث#:حرکت:حروف:جوشخه:جه;ی:=جج<مد:و:چون:در
گ<ه#:=جه;<ل:آن:ب;ه:=خخالف;<تی:در:در :و:شکل:و=ژه:و:چگوجگی:تغریر=ت:آن#: بسر<ر:مهن:=ست:و:

:به:عذو=ن:مد<ل::17تفسرر:حدحث:مذجر:شده:=ست؛
که:=م<م:موسی:بن:7 گفخه:=ست::به:جعفر":=ز:هش<م:بن:حکن:جقل:شده: :وی:

 18حا هشام! جصب احلق لطاعة اهلل؛
 "=ی:هش<م#:حق:بر=فر=شخه:شد:ت<:خد=وجد:=ط<عت:شود

گفخه:شده: :=ست::ذیل:=ین:حدحث:
:=ی;;;ن :ح;;;<:مص;;;در:=س;;;ت:ح;;;<:فع;;;ل:مجه;;;ول:و:قر=خ;;;ت:آن:ب;;;ه:ص;;;ورت:«:جص;;;ب»ج;;;<#::در

ک;;ه:خد=وج;;د::فع;;ل:معل;;وم:ب;;ه:ح;;ذف:ف<ع;;ل:ح;;<:مفع;;ول#:بعر;;د:ب;;ه:جظ;;ر:م;;ی :رس;;د؛:چ;;ر=:
:=و=م;ر:و:ج;و=هرش#: کت;ب:بر=فر=ش;ت:ت;<:در :=ج;ز=ل: حق:و:دین:ر=:به:وسرلۀ:=رس<ل:رس;ل:و

:19=ط<عت:شود"
:رو=5 :=م<م:ص<دقح":در  :آمده:=ست:خی:=ز

ُن ک َؤذ ِّ ُ یبیَ اَن اْلم یت الن َ
م
ِر، فَ  أ هم ؛اهلِل  ُقوُل َلُه َرُسوُل یَ یف احَلِر  یف َصلوة الظ ُ ِردم ِردم َابم   20: َابم

:ب;ه:<مجری;پ":آم;د:می:<مجری;پ:س;ر=غ:به:گفخن:=ذ=ن:بر=ی: هر:گرم<ی:هذگ<م:در:مؤذن
:":=برد:=برد::فرمود:می:=و

:م;;ردم:ت;;<:بگ;و:=ذ=ن:عحس;;ر:عذ;;یح:=س;ت؛«:دح;;بر»:م;;<ده:=ز«:=ب;رد»:هک;;:=س;;ت:فرم;وده:ص;;دوق:ش;رخ
:مرح;;وم:ول;;ی:21ذ;;د#ک:م;;ی:تک;;حر:عحس;;ر:هک;;:رس;;<ن:ج<مه:م<جذ;;د:ش;;وجد؛:خ;;الص:گرم;;<:ش;;دت:=ز:زودت;;ر

::دحفرم<:می:ضرف
:=س;ت:آن:تح;رو=:معذ;<ی:=س;ت؛:روز:آخ;ر:در:ش;دن:و=رد:معذ;<ی:ب;ه«:=بر=د»:م<ده:=ز:=برد

:22"شود: خذ:هو=:ت<:ذد=زیب:ررتأخ:ر=:جه<ز:هک
:تق<ب;ل:یض:=ره:مرحوم:فکروشن:=ست: «:=لح;ّر:»ب;<:«:=ب;رد»له;ه:کن:معذ<:ر=:ب<:توجه:ب;ه:س;ر<ق#:=ز

:رو= گرم;<:=س;ت":پ;س:«:ح;ّر:»ر=:ی;رده:=ست؛:زکت:برد=شت:حدر ب;ه:معذ;<ی:«:=ب;رد»ب;ه:معذ;<ی:ش;دت:
                                                     :

:"74#:صرو :فهن:حدحث":17
:"77#:ص7#:ج=لک<فی":18
: ":هه<ن"19
: "548#:ص7#:ج=لو=فی؛:553#:ص7#:جمن:ال:ححرره:=لفقره":20
: "553#:ص7":من:ال:ححرره:=لفقره#:ج21
: "548#:ص7#:ج=لو=فی":22
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:بودن:هو=:)هذگ<م:عصر(:=ست": هذگ<م:خذ
:فرم<حد::می:":=م<م:ص<دق3

ت مداراهتن ِللن َ  اِس َقل  کنان اام نا ن ان  قومًا مَن الن  ، ا اا اهلل! منا  ح،  اس، فُاِجُفوا منن قنش
ح،  م نت مداراهتن، فُاحلقوا االجهت الرفهع؛   23اأٌس، ا ؤن قومًا من غهر قش

:خ;;د=:ب;;ه:و":ش;;دجد:ط;;رد:ق;;رحش:=ز:پ;;س:کردج;;د#:م;;د=ر=:کهخ;;ر:م;;ردم#:ب;;<:م;;ردم#:=ز:گروه;;ی
که:دحگر#:ب<:گروهی:و:جد=شخذد:جقصی:َحَسب#:جظر:=ز:که:قسن! :ججودج;د#:قرحش:=ز:=ین:

:"شدجد:ملحق:و=الیی:خ<جد=ن:به:کردجد:و:مد=ر=:خوب:چون:=ّم<
: :ب;;ه:معذ;;<ی:«:=جف;;و=»:م;;رآا:=لعق;;ولعالم;;ه:مجلس;;ی:در :ب;;<ب:=فع;;<ل:و :«=جخف;;<>:)ط;;رد(»ر=:=ز #:ح;;<:=ز

:«:أجف»ثالثی:مجرد: ک;ردن:ح;<:=ز ب;ه:معذ;<ی:«:=الجف;ة»و:مجهول#:به:معذ<ی:بر:دم;<غ:=و:زدن:و:بی;رون:
گرفخ;;ه:=س; کت;<ب#:آن:ر=:ب;;ه:قرحذ;ه:خ;ودد=ری: :«:=لحق;;و=»ت:و:=س;;خ<د: ّف;<ری#:مص;;ّحح: :=ز مجه;;ول:و

:24ب<ب:=فع<ل:د=جسخه:=ست"
کشف معنا بر اساس سیاق معجمی 2 - 1 - 3  . 

:حعذی:توجه:به:مفرد=ت:حدحث:=ز:حرث:معذ<ی:معجهی:=ست؛:م<جذد:
کرم7 :جقل:شده:=ست::":=ز:پی<مجر:=

ُه  ِننَب یف هن أَج  ن  أن ُیحن ، َا َمنن َقاَل: ال َیح ِ  َ ذا امل ندِد، ؤال  أجنا ا عن  ا احل نن ا احل ن
؛ ُه ِمّن   25کاَن ِمن أهِ ، َفؤج َ

کس;;ی:ج;;ز:م;;ن#:عل;;ی#:حس;;ن:و:حس;;رن:جه;;ی :=ی;;ن:مس;;جد:)مس;;جد:=لذج;;ی(: :تو=ج;;د::در
:م;;ن: :=ه;;ل:بی;;خن:ب<ش;;د#:هه<ج;;<:=ز ک;;ه:=ز ک;;س: کذ;;د:و:ه;;ر: در:ح;;<ل:جذ<ب;;ت:رف;;ت:و:آم;;د:

 خو=هد:بود":

که:مر=د:=ز:جذب:بود::گفخه ن:در:حدحث#:د=خل:و:خ<رج:شدن:و:رف;ت:و:آم;د:ب;ه:مس;جد:شده:
:مر=د:=ز:مسجد:جرز:تذه<:مسجد:=لذجی گوجه#:حخهً<:ب<حد:=ی;ن::و =ست:و:جه:هر:مسجدی:و:بدین:

گردد:و:ح;دحث: :آح;ۀ:«:س;د=البو=ب»حدحث#:توجره: ه;ن#:=س;خثذ<:جه;ودن:«:تطهر;ر»جر;ز:آن:ر=:تأیی;د:و
:=ی;ن:26جه<ح;د":ر=:=مر<:می:علی کله;ۀ:ج;<#:ب;<:توج;ه:ب;:در ک;ه: =ز:لح;< :معذ;<ی:«:تجذ;ب»ه:=ی;ن:

:=ین:سر<ق:قر=ر:می :گررد":معجهی:بررسی:شده:=ست#:در
                                                     :

:"77#:ص7#:ج=لخص<ل؛:777#:ص5#:ج=لک<فی":23
:"75رو :فهن:حدحث#:ص":24
:"75#:ص6#:جتهذحب:=الحک<م؛:334)صدوق(#:ص:=الم<لی؛:557#:ص3#:جمن:ال:ححرره:=لفقره":25
:":557#:ص83#:ج=لوجرزا:شرو:فی:=لدر=حة:جه<حة؛:77#:ص=لدر=حة:علن:فی:در=س<ت":26
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:=مرر=له;;ؤمذرن5 :حک;;ی:=ز:بخ;;ش":در:مذ<ج;;<تی:=ز :=دعر;;ۀ:م;;<ه:ش;;عج<ن#:در :ه;;<#:چذ;;رن::#:در
:آمده:=ست:

َِ ِبننِه ِمننن َمنننِطِ  َا أ حننُد أن ُااننِد ننع علهننَم أمننُق ُمنَقِلننیب ا َممننوار، ا مننا ُاِ ُ  ِبننِه َا ال َیح   َتَفننو َ
27ِمن َطِلَبِِت؛

 

:تو:پذه<ن:جرست#:و:می :دجر<:و:آخرتن:=ز :=مور که:می:د=جی:آن:هرچ:ح :=ز خ;و=هن::چه:ر=:
که:می :خو=هن#:آجه<:ر=:بر:زب<ن:بی<ورم":سخن:بگوحن:و:حو=حجی:ر=:
که:در:=ین گفخه:شده:=ست: :جقد:=ین:خجر: :«:أب;ده»مح;رف:«:أب;د »ج;<::در =س;ت؛:زی;ر=:=ب;د=>:در

که:مق<بل::چ:مذ<سجخی:جد=ردج<:هر:=ین :28=ست"«:ؤع<ده»؛:چر=:
:ه<ی:=ول:دع<ی:صج<و:آمده:=ست::":در:بخش3

شوع. هن اعظهتم یف شرب جناین حنابیع احل  29ا اغرس الل 
 

:ب<رۀ:و=ژۀ: :گفخه:شده:=ست::«:ؤ رس»در
کثرت:=س;ت؛:«:= زر»ب<شد:و:صحرح:آن#:«:سرن»=مک<ن:جد=رد:=ین:و=ژه:ب<: به:معذ<ی:

:ب که:در : گفخ;ه:م;ی:رخی:جسخ:مش<هده:م;یهه<ن:طور #:حعذ;ی:«بز;ر: زی;را»ش;ود::ش;ود":
:=ی;;ن:معذ;;<#:ه;;ن:=ز:جذج;;ۀ:«:قّل;;ت»ب;;ه:معذ;;<ی:«:ر=>»ب;;<:«: ;;رز»چ;;<ه:پ;;رآب#:=م;;<: =س;;ت:و

:30لفظی:و:هن:معذوی:مذ<سجخی:ب<:حدحث:جد=رد"
 کشف معنا از طریق سیاق آوایی . 3 - 1 - 3

:لح< :و=ج کله<ت:حدحث:ر=:=ز که: کذ;د"::تکره:و:""":بررسی:می:ه<#:حروف#:حعذی:س<خخ<ری:
کرد::سر<ق:آو=یی:در:حدحث:ر=:می :تو=ن:در:دو:زمرذه:بررسی:

 تحریف . تصحیف و 1 - 3 - 1 - 3
کله;;<ت:آن:ب;;ه:مش;;<به:آن: :حک;;ی:=ز: ک;;ه:ح;;رف:ح;;<:حروف;;ی:=ز ح;;دحث:مص;;حف#:ح;;دحدی:=س;;ت:

گ;;<هی:ب;;ه:س;;جب:تغری;;ر:جقط;;ه ک;;ه: ک;;رده:ب<ش;;د#: :31ه<#:=م;;<:=ثج;;<ت:ص;;ورت:خط;;ی:آن:=س;;ت":تغری;;ر:
ک;رده:ب<ش;د"محّر: :آن:تغری;ر: که:ش;کل:=ع;ر=ب:ح;رف:ح;<:حروف;ی:=ز پ;س:مر;<ن::32ف#:حدحدی:=ست:

                                                     :
:"396#:ص7#:جمصج<و:=لهخهجد؛:78#:ص=لجلد:=المرن؛:467#:صجه<ل:=السجوع؛:596#:ص3#:ج=قج<ل:=العه<ل":27
: "547#:ص7#:ج=لدخرلة:=الخج<ر":28
:=الجو=ر":29 : "343#:ص84#:جبح<ر
:=لدخرلة":30 : "563#:ص7#:ج=الخج<ر
: "374#:ص=صول:=لحدحث#:علومه:و:مصطلحه":31
:":هه<ن"32
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:تحرحف:و:تصحرف:=خخالف:=ست"
حد:بن:ث<بت:=ست: :ز :جهوجۀ:=ح<دحث:مصّحف#:=ین:رو=حت:=ز

 33یف امل دد؛ متدر ا ان  النیب
:قر=ر:د=د:در:مسجد:بر=ی:خود:حجره:پی<مجر :"=ی:=ز:حصرر:بر=ی:جه<ز

:ج<م;;ه=ج;;د:عج;;د= :ب;;:گفخ;;ه ک;;ه:موس;;ی:ب;;ن:عقج;;ه:ب;;ر=حش:جوش;;خه:ب;;ود:)ب;;دون::ن:لهرع;;ه:آن:ر=:=ز =ی:
کرده:=ست:: :سه<ع:مسخقرن(#:=ز:زحد:چذرن:جقل:

 34امتدن یف امل دد؛ان  النیب
کرد":پی<مجر :در:مسجد:حج<مت:

:بدین:ترترب#:بر:=س<س:سر<ق:آو=یی#:و=ج: تج;دیل:ش;ده:=س;ت:و:هه;رن:تغری;ر:«:م;رن»ب;ه:«:ر»و
:معذ<:در:حدحث:شد"::و=ج#:مذجر:به:=خخالف

گفخه:=ست:: که:چذرن: :جهوجۀ:=ح<دحث:محّرف#:حدحث:ج<بر:=ست: :=ز :و
کحله، فکوا  رسول اهلل  35؛رمی ُایب یوم االمزاب ع  ا

که:پی<مجر کرد: :"آن:ر=:درآوردجد:در:جذگ:=حز=ب#:ترری:به:چشه<ن:ُ=بی:=ص<بت:
:آن:ر=:به:ج<ی: ک;ه:م;ر=د:«:أب;ی»#:«ُ=بی» ذدر :پ;در:گفخ;ه:=س;ت؛:در:ح;<لی: کع;ب:ب;وده:و ُ=ب;ی:ب;ن:

:ُ=حد:به:شه<دت:رسرده:بود" :آن#:در  36ج<بر:قجل:=ز

 . تکیه، آهنگ، موسیقی و غیره2 - 3 - 1 - 3
:و:بی;<ن:و=قعر;ت:خ;<رجی:جرس;خذد#:بلک;ه: :=خج<ر برخی:رو=ح<ت#:بر:خالف: <هر:خود#:در:مق<م 

=ی:مخ<طج;<ن:عص;ر:گر:=جش<>:و:= ه<ر:تعجب:و:=جک<رجد":داللت:چذرن:رو=ح<تی:بر:تعجب#:ب;ر:بی<ن
ک;ه:تحه;ل:ح;دحث:=ز:طری;ق::_#:ب<:توجه:به:سر<ق:آو=یی:روشن:=ست#:=م<:بر=ی:مخ;أّخر=ن:=م<م:

:جه<حد":مشکل:می:_سه<ع:=ز:شرخ:ر=:جد=رجد:
:شود::بر=ی:جهوجه:به:دو:رو=حت:=ش<ره:می

::":=م<م:ص<دق7
َنتَ  َفَقَض اهلل الُوُضوَء ااِمَدًة َوَاَضَع َرُسوُل اهلل اِس اثم ؛ِللن  َم  َنَت  37َم ِ اثم

                                                     :
:"785#:ص5#:جذد:=حهدمس؛:788#:ص5#:جصحرح:مسلن؛:743#:ص7#:جصحرح:=لجخ<ری":33
:=لرش<د؛:53#:ص5#:جمجهع:=لزو=خد؛:785#:ص5#:جمسذد:=حهد":34 :"97#:ص8#:جسجل:=لهدی:و
:"345#:ص9#:ج=لسذن:=لکجری؛:377#:ص3#:جمسذد:=حهد؛:55#:ص7#:جصحرح:مسلن":35
:"854#:ص3#:جتدرحب:=لر=وی؛:573-575#:صمصطلحه:و:=لحدحث:علوم":36
 "38#:ص7#:جمن:ال:ححرره:=لفقره":37



 

 

هارم
ه چ

هار
، ش

هن
وزد

ال ج
، س

حث
حد

لوم 
ع

 

12 12 

ب;ر=ی:م;ردم:دو:دو:مق;ّرر::خد=وجد:وضو:ر=:حکی:حکی:و=ج;ب:س;<خخه:و:رس;ول:خ;د=
:":فرموده:=ست

:=د=مه:می :جوحسد:::شرخ:صدوق:در
:=م;ری: :=ز :مق<م:=سخفه<م:=جک<ری:=س;ت؛:ج;ه:ب;ه:ص;ورت:=خج;<ر :و=قع;ی"=ین:حدحث:در

=وج;د:ش;ود :خد:چذرن:چرزی:مهکن:می:بفرم<حد::چگوجهسؤ=ل::گوح<:آن:حررت
کرده:ب<ش;د؛::حّدی:ر=:معّرن:فرمود:و:رسول:خد= =ز:آن:حّد:تج<وز:جهوده:و:تخّطی:

ک;;;ه:خ;;;د=ی:تع;;;<لی:فرم;;;وده: :»=س;;;ت::در:ح;;;<لی: :َم;;;ن  :َ َل;;;َن::َو :ُح;;;ُدوَد:= :َفَق;;;د  َحَخَع;;;ّدَ
َسهجَ: :39«"38ف 

ک;;;ه:مالحظ;;;ه:ش;;;د#:=ی;;;ن:ح;;;دحث#:=ز:لح;;;< :آو=ی;;;ی#:ب<ح;;;د:ب;;;<:لح;;;ن:و:آهذگ;;;ی: گوج;;;ه: هه;;;<ن:
:؛:چون:ح :جهلۀ:پرسشی:=ست"=سخفه<می:بی<ن:شود

:=م<م:ص<دق5 :بن:موسی:=ز :ب<ره:مردی:پرس:":عّه<ر که:به:پرسخویی:در:ص;حر=:دس;ت:ردر د:
:تو=جد:آن:ر=:بخورد :=م<م:فرمود::<:میحکذد؛:آ:د:میر<:آن:ر=:صح<بد:و:ح:یم

ا   40ُ ؛َک ؤم یُ ُهَو ِم َ
:":خوردجی:=ست:یزه<رآن:=ز:چ

و:تعّج;;ب#::یس;;خه#:آن:ر=:ب;;ر:=س;;خفه<م:=جک;;<رخ:طوس;;ی#:پ<س;;خ:=م;;<م:ر=:جهل;;ه:خج;;ری:جد=جرش;;
گوجه کرده:=ست؛:به: گ;و:ی=:حهل: :=:ییک;ه: ز:د=جس;خن:یزده:ش;ده:و:ج;<:ن:پرس;ش#:ش;گفتی;=م;<م:=ز

گوشت:= کرده:=ست"رن:حیخوردن: :41و=ن:ر=:=جک<ر:
ک;;ه:مالحظ;;ه:ش;;د#:س;;ر<ق:آو=ی;;ی:=ی;;ن:ح;;دحث#:م<جذ;;د:ح;;دحث:قجل;;ی#:ب;;<:آهذگ;;ی: گوج;;ه: هه;;<ن:

:له:پرسشی:=ست"=سخفه<می:بی<ن:شده#:چون:ح :جه
 . سحاق جهالت در حدحث 2 - 3

گ;ر:چ;ه: کله;<ت:و:و=ژگ;<ن#:= :ر=ه:رسردن:به:معذ;<ی:لغ;وی:ح; :ح;دحث#:آش;ذ<یی:ب;<:مع;<جی: در
کله;;<ت:هذگ;;<می:مش;;ّخص:م;;ی ک;;<فی:جرس;;ت:و:معذ;;<ی:دقر;;ق: ک;;ه:در::ض;;روری:=س;;ت#:=ّم;;<: ش;;ود:

:برده:شده:سر<ق:جهله ک<ر :آن:به: که:در گررج;د":=ی;::=ی: ک;<ر:ج;ز:ب;<:تس;ّل :ب;ر:=جد#:مورد:بررسی:قر=ر: ن:
                                                     :

: "7سوره:طالق#:آحه::"38
: "38#:ص7":من:ال:ححرره:=لفقره#:ج39
:"67#:ص4#:ج=السخجص<ر":40
 ":هه<ن":41
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:زب<ن:عربی:=مک<ن:پذیر:جخو=هد:ب;ود":بذ;<:ب;ر:=ی;ن#:س;ر<ق:جه;ال :بال ی  :جحوی:و :قو=عد:صرف:و :ت 
کردهمذ :آن:=سخف<ده: :جّق<د=ن:حدحث:ههو=ره:=ز ::42=جد":جع:خوبی:بر=ی:جقد:حدحث:=ست:و

کّلی:فهن:جهالت:به:دو:شکل:صورت:می :گررد::به:طور:
 )صدر و ذیل( . سیاق جمالت پس و پیش1 - 2 - 3

:و:ذی;;ل:ح;;دحث: :=س;;ت#:توّج;;ه:ب;;ه:ص;;در ک<رس;;<ز :فه;;ن:ح;;دحث:بس;;ر<ر: ک;;ه:در =ز:دحگ;;ر:ع;;و=ملی:
:آن :ت<م:پید=:می:=ست":=ز کالم#:زم<جی: هور که: که:مخکّلن:سخن:خود:ر=:به:پ<ح<ن:برس;<جد"::ج<: کذد:

:=ین:رو#:جهی کرد:و:ذیل:آن:ر=:و=:جه;<د؛:زی;ر=:مهک;ن:=:=ز کالم:وی:=سخذ<د: : :تو=ن:تذه<:به:صدر س;ت:در
کالم:قرحذه گوجه:ذیل: کالم:ر=:به: : که:صدر :»=ی:دحگر:جلوه:دهد؛:م<جذ;د:=ی;ن:آح;ۀ:ش;رحفه:::=ی:ب<شد: اَل

:ُس: ُخن  ج 
َ
اَلَا:َوأ َرُبو=:=لّصَ :جزد:یدر:ح<ل:مسخ:43<ری؛َک:َتق  :=ی;ن::جه;ی«":دح :جش;وح;ب;ه:جه;<ز ت;و=ن:ب;ه:ص;در

که:جهلۀ:ح<لره: کرد:و:ذیل:آن: :=ی;ن:ص;ورت::=ست:ر=:ره<«:و:=جخن:سک<ری»آحه#:توّجه: کرد؛:زی;ر=:در
ک<ذب:و:مخ<لف:ده ک<ماًل: ::ه<:آحۀ:شرحفه:می:معذ<یی: شود":بذ<:بر:=ین#:بر=ی:فهن:سخن:ب<ح;د:ص;در

گرفت" ::44و:ذیل:ر=:ب<هن:در:جظر:
ک;ه:رو=ح;< :رو=ح<ت:جرز:ههرن:ح<لت:ر=:د=رجد":در:بسر<ری:=ز:مو=رد:دح;ده:ش;ده: :::قطر;ع:ش;دهت:ت  و

:ب;<بی:دحگ;ر :ب;<بی:و:ذی;ل:آن:در ک;ه:آح;ة:= ::ص;در:آن:در :ب;ه:هه;رن:دلر;ل:=س;ت: آورده:ش;ده:=س;ت:و
کت;;<ب: ::ج;;<مع:=ح<دح;;ث:=لش;;رعةبروج;;ردی: ک;;ه:ب;;ه:جظ;;ر:=و:مح;;ّد :ع;;<ملی:در ک;;رد؛:چ;;ر=: ر=:ت;;ألرف:

:ب;<بی:دحگ;ر::وس<خل:=لشرعةکت<ب: :ب;<بی:و:ذی;ل:آن:ر=:در :رو=ح;ت:ر=:در کرده:و:ص;در رو=ح<ت:ر=:تقطرع:
ک;ه:قرحذ;ه ک;ه:آورده:=ست":ههرن:=مر:ب<عث:شده: :ب;ین::ه<یی: :و:ذی;ل:آن:وج;ود:د=ش;خه#:=ز در:ص;در

کرده:ت<:فقره: ک<مل:جقل: کت<ب:خود:رو=ح<ت:ر=:به:طور: برود":بر:ههرن:=س<س#:آحة:= :بروجردی#:در:
:و:ذیل:رو=حت:بخو=جد:به:مقصود:=صلی:حدحث:برسد" :45ب<:مالحظۀ:صدر

:و:ذی;;ل:ح;; :ح;;دحث#:و=قع;;ً<:=ز:خ;;ود:ح;;دحث::ه;;ن ک;;ه:ص;;در چذ;;رن:ه;;رچ:دلرل;;ی:وج;;ود:ج;;د=رد:
گرفخ;ه:ش;ده:ب<ش;د؛:در:ذی;ل:ب;ه:چذ;د:ب< شد":مهکن:=ست:حکی:=ز:آن:دو:جعل;ی:ح;<:=ز:ج;<یی:دحگ;ر:

:=ین:جوع:سر<ق:=ش<ره:می :شود::جهوجه:=ز
:ب;;<ره:ح;;دحث:مخ;;و=تر:7 :»":در ;;ُت:ُک:َم;;ن  اَلُه:::ذ  ;;:َم;;و  :#:َفه;;َذ=:َعل  اَلُه:::ی  ::46#«َم;;و  ک;;ه:مقص;;ود:=ز گفخ;;ه:ش;;ده:

                                                     :
:":98#:صحدحث:فهن:رو ":42
: "43":سوره:جس<>#:آحه:43
:قو=عد:فقه:=لحدحث":44 : "53#:ص=صول:و
: "54":هه<ن#:ص45
مس;;;ذد:؛:559#:ص5#:جقر;;;هم;;;ن:ال:ححر;;;ره:=لف:؛76#:ص7#:ج=الس;;;الم:دع;;;<خن:؛384#:59#:57#:54#:8#:ص5#:ج=لک;;;<فی":46
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:=ح;;وال ه:مقص;;ود:ک;;س;;ت#:بلرج<مجری;;پ:یذر<:ج<جش;;ح;;وم;;ت:و:=م<م;;ت#:کث#:ححن:ح;;دی;;ت:در
:ب;;<:تهس;;:ی<رح;;و::یدوس;;خ ک;;ه:رب;;ه:ق<ع;;ده:س;;: =س;;ت":در:ج;;و=ب:و گفخ;;ه:ش;;ده: :و:ذی;;ل: <ق:ص;;در

:بیدر:ههرن:خطجه#:پ:<مجریپ :ن:جهله:فرموده:=ست:ی<ن:=یش:=ز
  من اجف هن ا اموامهن؛َ  ااملؤمن ا ل ت اایل

:آج<ن:=ولر<:من:جسجت:به:ج<ن:و:م<ل:مؤمذحآ :سخن ربه:تصّرف:ج:ین:=ز
: :فه:=ست::حه:شرحج< ر:به:=ین:آ:<مجرین:سخن:پید=دجد":=:یپ<سخ:آر:یمسله<ج<ن#:ههگو

یِب ُ » یل الن َ ام
َ
نِ   أ مِّ ؤم ُ ُفِ ِهنم َ َ ِباْلم جم

َ
 47؛« ِمنم أ

:"=ست:سز=تر:خودش<ن:=ز:مؤمذ<ن:به:<مجریپ
:پحمشخص:=ست:وال گفخ<ر : :آ:<مجری;ت:در :ب;ه:معذ;<ح;و :یعذ;حت:در:تص;رف؛:ح;وال:یه:مزب;ور

که:ه;ر::=الطالق:=ست:و:مذظور:پی<مجر:یعلت:رهکهه<ن:ح< س:م;ن:جس;جت:ب;ه:=و:ک;آن:=ست:
:48ت:در:تصرف:د=رد"حز:جسجت:به:=و:والرج:یت:در:تصرف:د=رم#:علحوال

:جقل:شده:=ست::":=م<م:ب<قر5
َن لِ  ِعلم ام  َی َباِه یُ َمنم َطَلَب الم

َ
ُعَلَماَء أ ِِ ُیَ ِبِه الم ام   ِبنِه   َر ا

َ
نَفَهاَء أ ََ ِبنِه یَ ال  ُ نِر ناِس ِللَ صم نُاُجنوَ  الن َ ِه یم

ِلَها؛یَ َفلم  ُلُح ِلال َ ِِلَهم َخاَسَة اَل َتصم ِ اِر ِلن َ الق 
َعَدُ  ِمَن الن َ  َمقم

م
أ  49َتَبو َ

:ب;<:<ح;:فروش;د#:فخ;ر:د=جش;هذد=ن:ب;ر:آن:لۀروس;:ب;ه:ت;<:بپ;رد=زد:د=ج;ش:س;بک:به:هکسی:ک
:ر=ی;ز:=س;ت؛:دوزخ:=ه;ل:ذد#ک:جلب:خود:به:ر=:مردم:توجه:<ح:پرد=زد#:جد=ل:به:ج<د=ج<ن

:"ب<شذد:د=شخه:ر=:سخگی:آنح<قت:و:ش<ره:لک:=ست:س<جیک:سز=و=ر:تذه<:<ستحر
: ک;ه:م;;ر=د:=ز :حَ:»گفخ;ه:ش;;ده: :ُوُج;;وَه:=لّذ;;<س  ;ه  َف:ب  ;;ر  ه:ف;;رد:ط<ل;ب:عل;;ن#:ه;;دفش:آن:ک;;آن:=س;ت:«:ص 

:50س;خگی:عله;ی:و:عهل;ی:آن:ر=:ج;د=رد"حه:ش<ک;<س;ت:برس;د:ب;<:آن:حل:عل;ن:ب;ه:رره:ب<:تحصک=ست:
:د:حفرم<:ه:میکت:برد=شت:شده:حل:رو=یل:=م<م:در:ذر:=ز:=سخدالرن:تفسی=

ِلها. ُلُح ِاال  اِلَهم خاَسَة ال َتصم ِ  51ِان َ الق 

:جقل:شده:=ست::":=ز:پی<مجر3
                                                                                                                            :

 "555#:ص77(#:جصذع<جی):=لهصذف؛:597#:ص5#:جسذن:=لخرمذی؛:587#:ص4#:ج=حهد

 "6":سوره:=حز=ب#:آحه:47

 :"553:-:553#:ص=لغدیر:بحدحث:حخعلق:فره<:=لقدیر:فرض::ر" :شخریب:لرتفص:ی":بر=48

: "738#:صدمذرة:=لهرح؛:93#:ص=عالم:=لدین؛:98#:ص7#:جدع<خن:=السالم؛:774#:ص7#:ج=لک<فی":49
 ":574#:ص7#:ج=لو=فی":50

 :":هه<ن"51
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ااِة؛ الشؤم یف  52اَْلرأة االداِر االد 
:زن:و:خ<جه:و:مرکب#:تحّقق:میشوم :":<بدح:ی#:در

:=ین:خجر:چذرن:=ست:::ک<مل::=م<:جقل
: أن َ جنیب َ یُ رَة ین َداع  ع  عاخشنَة َفقناال: ؤن َ أانا هشَ ِ َرُجلَ أبو م ان اِلعشج أن َ  ُُ ِ ان کناهلِل  َحند 

ا الط»قول:یَ   ال نهاء ا شنقٌة یف قنال: َفطناَرش شنقٌة ِمفنا یف«ِ. املنرأِة االداانِة ا الندارِ  رُة یفهنؤّن َ
َل القرآَن عن  أیب راِلرِض، َفقاَلت: االذ اهلِل  ن جنیب ُ کنل قنول، ایَ ان کنذا کنالقاسنِن! منا ه أجَز

اهلک»قوُل: یَ ان ک ِ یَ ِة هاَن أهُ  احلن   53؛«املرأة االدار االدااة َقُة یفیَ قولون: الط 
:=بی:=حس<ن:=عرج:جقل:شده ک;ه:=ب;و:هرحدو:مرد:به:ع<::=ز گفخذ;د: ره:=ز:رس;ول:خ;د=:ی;شه:

که:پ:یجقل:م :زن:و:خ<ج;ه:و:مرک;ب:وج;ود:د=رد:»<مجر:فرمودیکذد: ش;ه:حع<«":ف;<ل:ب;د#:در
گو::ن:شد#:چذد=نرخشهگبه:شّدت: :بذ;د :م:ییکه: :خش;ن#:بذ;د  خو=س;ت::ی=ز:س;ر 

ک;رد!:پی;<مجر:::پس:گفت "=ز:هن:جد=:شود که:قرآن:ر=:ب;ر:=ب;ی:=لق<س;ن:ج;<زل: به:خد=یی:
گوجه:جهی گفخذد::شومی:در:سه:چرز::=هل:ج<هلرت:می»گفت:::گفت#:بلکه:می:=ین:

:"«=ست:در:زن:و:خ<جه:و:مرکب:وجود:د=رد
گوج;;ه گفخ;;ه:س;;ر<ق:ح;;دحث:=ول:ب;;ه: ک;;ه:ب;;<:س;;رره:عهل;;ی:پی;;<مجر:و:دحگ;;ر: ه<ی:=حش;;<ن::=ی:=س;;ت:

:=ست":حد<ج<س که:پ:یجش<ن:م:یر:به:روشذرث:=خحزگ<ر ک;رم:=یدهد: :ی;<مجر:= ن:س;خن:ج<درس;ت:ر=:=ز
که:حد:یزب<ن:=عر=ب:ج<هل کرده:=ست؛:جه:آن: :مقجول:حررت:ب<شد"::ی<:حخحش<ن:و:حث:=حجقل:

:ب;<ره:ر :یث:=م<م:عل;حگر#:حدح":جهوجه:د4 گروهت:خ;ح;در ر=ح;ت:طل;ب#::ییه;<:د=:=س;ت":
: :أَره؛:هرگز:پروردگ<رکم<:»مخن  ً<:َلن  ّبَ که:جد:یذُت:أعُجُد:َر :=م;<م:عل;«=م:دهر=م#:جحرس;خ:دهح;ر=: :ی#:ر=:=ز

کوت;;<هرب;;ه:هه;; ک;;رده:و:آن:ر=:مسخهس;;کین: :ی=جد":برخ;;::ز:=ز:عج;;<دت:س;;<خخهر;;پره:یب;;ر=:ی#:جق;;ل:
گ;;<هر;;ب;;ه:دل:ن:مسخهس;; :ر=:درس;;ت:جد=جس;;خه#:=م;;<ی;;د=ر=ن#:ه;;ر:چذ;;د:=:نی;;د ک<م;;ل::یل:ج<آ =ز:م;;خن:

کردهححد 54=جد":ث#:آن:ر=:=جک<ر:
:ن:=ست:ر#:چذیمخن:=صل 

ٌق ؤیل أم عجد اهلل عن أیب َت حن! هن  رأَ  َق املنؤمنهنا أمح، فقال: َ  ِر املؤمنهقال: جاَء ِمبم
ب َ  َتهق قال: َفقالَ َ م َم َر َتنهق حرأَف کهنقال: ا«. نُت أعُبُد َراًا ََل أَر ک! ما َم لَ حَو :» َعَبدم

ه القلوُب ِبحقاخِق اإلکُمشاَهَدة اِلاصاِر ا ل وُن یفهه الُع ُک ! ال ُتدرملحَو »قال:  55«.اِن مینم رأتم
                                                     :

؛:577#:ص3#:جص;;حرح:=لجخ;;<ری؛:36#:ص5#:جمس;;ذد:=حه;;د؛:798#:ص5#:جدع;;<خن:=الس;;الم؛:975؛:ص5#:ج=لهوط;;أ":52
#:8#:ج=لکج;;;ری:=لس;;;ذن؛:553#:ص6#:ج=لذس;;;<خی:س;;;ذن؛:535#:ص5#:جس;;;ذن:=ب;;;ی:د=ود؛:34#:ص7#:جص;;;حرح:مس;;;لن

:::"743ص
:"546#:ص5#:جمسذد:=حهد":53
:"736#:صشذ<خت:حدحثآسرب:":54
:"739#:ص=لخوحرد؛:453)صدوق(#:ص:=الم<لی؛:98#:ص7#:ج=لک<فی":55
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 . سیاق نحوی جمالت2 - 2 - 4
:جقش:=س<س :معذ<ده:ه:و=ژهک:یپس:=ز :ج;وع:=رتج;<طر;ذذ;د#:جوب;ت:ب;ه:چک:یف;<:م;ح=:یه<:در :یذش:و

ن:ی;س<زجد":ب<:توج;ه:ب;ه:=:<خخ<ر:جهالت:ر=:میرده:و:سکد=:یگر:پحدحکه<:جسجت:به::ه:و=ژهکرسد::می
:زب;;<ن:عرب;;ک;; :تذ;;وع:ز:یه:در :ب;;;وده:و:ه;;ر::ی<دح;;س;;<خخ<ر:جه;;;الت:=ز :ج;;وع:چ:ح;; برخ;;ورد=ر ذش:ر;;;=ز

:جوع:معذ< :=:یجهالت:در گ;<هکن:=مر:یآجه<:مؤّثر:=ست#:دقت:در :ب;ه::یه:ب;<:آ گس;خرده:=ز:عل;ن:جح;و:و
:=ی;ن:یض;رور:یس;ور:=س;;ت#:=م;رر<ر:بس;خن:قو=ع;;د:آن:مک; :=ی;ن:ج;;وع::ب;ه:جهوج;ه:ج;;<:=س;;ت":در ه;;<یی:=ز

 شود:::سر<ق:=ش<ره:می
:=م<م:ب<قر7 :جقل:شده:=ست::":=ز

؛یَ ال َصلوَة   َمَع ِامام 
حی ِاال  َضم ِر َا االم ِفطم َم الم  56وم

:":شود:می:د:فطر:و:قرب<ن:تذه<:در:صورت:وجود:=م<می:و=جبرجه<ز:ع
:ب;<ره:و=ژه: ه:=قخ;د=:ب;;ه:=و:ک;ی:=س;ت:":مقص;ود#:=م;<م:جه;<عخ١دو:=حخه;<ل:وج;ود:د=رد::«:=م;<م»در

:=ست"::":مقصود#:=م<م:معصوم٢ر:معصوم#:ر<: حز:ب<شد؛:خو=ه:معصوم:ب<شد:یج<
:=م;;<م:معص;;ومر;;بذ;;<:ب;;ر:=حخه;;<ل:دوم#:جه;;<ز:ع :زم;;<ن:حر;;ور و=ج;;ب::د:فط;;ر:و:قرب;;<ن#:تذه;;<:در

ک<ش;<جی:ب;<:=س;خذ<د:ب;ه:رشود":ف;:می ده;د:و:آن#::ح:میرت;ۀ:جح;وی#:=حخه;<ل:=ّول:ر=:ت;رجکج:ح; ض:
:رو=«:=م;;<م»لف;; ::ره:ب;;ودنک;;ج :ت:=س;;ت؛:چ;;ون:لف;; :=م;;<ح;;در مطل;;ق:=س;;ت#:دالل;;ت:ب;;ر:=م;;<م:خ;;<ص::م 

:57)=م<م:معصوم(:جد=رد"
:تج:":=م<م:ب<قر5 :د:حفرم<:ر:خن:میی<ن: دحن:جرریدر

می اهلُل ِالَ  ننَفننَاام  حنن»ِه: یم
َ
ننا أ َ َل ِللَ ی ُ ننِ  جم

ُ
ننأم مننا أ ُسننوُل َبل ِ ننا َالق َ نن َم یم ِ ب  َعنن م َاننا  َم ِمنننم َر ننَت َا ِلنم ََلم َتفم غم َبل َ

ِصُم یَ ِرساَلَتُه َا َاهلُل  ناِس  َم عم ِراهلِل َتعنایل، َفقناَم  58،«ِمَن َالن  ََ ِبنَامم  ِة َعن َینِبِوال َفَصنَد
َم َغدیَ  لوَة جاِمعًة »، َفنادر:    ِر ُان  یوم اَس َانم «َالص َ غاِخَب؛یُ ، َا َاَمَق الن  اِهُد الم َأ الش   59َبِل 

چ;;;ه:=ز:ج<ج;;;ب::م;;;<#:آن:رس;;;ول:=ی»::ردک;;;:لج;;;<ز:<مجری;;;ۀ:ف;;;وق:ر=:ب;;;ر:پح;;;خد=وج;;;د:آ
گر:آن:ر=:جرس<جی#":پروردگ<رت:بر:تو:ج<زل:شده:=ست#:به:مردم:برس<ن :ر=:=لهی:رس<لت:=

":«ردک;:خو=ه;د:حف :مردم:شّر::=ز:ر=:تو:خد=وجد(:ب< :جد=شخه:هییب):و:=ی:جد=ده:=جج<م
:=لهی#:<مجریپ:هذگ<م#:نی=:در :ج;د=:و:س;<خت:<رکآش;:ر=:عل;ی:تحوال:به:دسخور

                                                     :
 "7586#:ص9#:ج=لو=فی:؛444#:ص7#:ج=السخجص<ر؛:758#:ص3#:جتهذحب:=الحک<م؛:577#:ص6#:ج=لک<فی":56

 "7586#:ص9#:ج=لو=فی":57

 "67آحه:#:":سوره:م<خده58

:"557#:ص5#:ج=لو=فی؛:75#:ص7#:جمدع<خن:=السال؛:73#:ص5#:ج=لک<فی؛:593#:ص7#:ج=لغ<ر=ت":59
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به:م;ردم:فرم;<ن:د=د::علی:تحوال:=عالم:=ز:پس:و«:شوجد:جهع:ههه:بر=ی:جه<ز::»=دد
:"::ج<ن:=طالع:دهذدیح<ضر=ن:به: <

: که:ب<:توجه:به:سر<ق:= ر=>:در َعًة:»گفخه:شده: لوَا:ج<م  ه;ن:«:ج<مع;ًة:»#:=لصلوا:مذصوب:و:«َ=لّصَ
:=لص;;لوا:=س;;ت:و:معذ;;<ی:= ر=ی:جه;;<ز:ب:م;;ردم:ب;;ه:جه;;ع:ش;;دن:ب;;ر;;ق:و:تر ین:جهل;;ه#:تش;;وی;;ح;;<ل:=ز

:=:<مجریجه<عت:=ست:و:هدف:پ :ی;ردن:مردم:ب;ر=ی:رس;<جدن:پکن:جهله#:جهع:ی=ز <م:=له;ی:در
:::60بود"نرر=لهؤمذرت:=محمورد:وال
:=م<م:ص<دق3 :=بن:=بی:حعفور#:=ز :=ب<ن#:=ز :چذرن:جقل:شده:=ست::":=ز

َتَلَفا یِف  ِن   ِلَذا اام هم ِف ِدرم  الق َ لم
َ
َتُه ِبأ ا َرَهنم َمُدُُهَ

َ
، َفَقناَل: ، َفَقاَل أ َهن  اَخِة ِدرم َاُق ِِبِ ُل یُ َهن  َا َقاَل اْلم

َ
نأ  م

بَ  ِف الم لم َ اَخنِة، َا ِلنم ی ِ نم َلُه بَ ُک یَ َنَة، َفِؤنم ََلم ی ِ َصاِمُب اِلم ِ نا َکنَنٌة َمَلَف َصاِمُب املم َقن  َ ِم َ
َ
ُن أ هم اَن النق َ

 
َ
ام أ
َ
َن أ ا ُهنَو رَ کم ُرهِّ َمنُدُُهَ

َ
َتَلَفا، َفَقاَل أ نَد َثَق َا اام َانُق ُهنَو ِعنم نٌن َا َقناَل اْلم ُل یُ َعنٌة، َفَقناَل حَادِّ  َک هم

َ
نأ  م

َودِّ  بَ حَصاِمُب الم ِن؛ی ِ نم َلُه بَ ُک یَ َنَة، َفِؤنم ََلم ی ِ َعِة الم هم  61َنٌة َمَلَف َصاِمُب الق َ
:=م<م:ص<دق کردج;د#::=بن:=بی:حعفور#:=ز ک;ه:در:ره;ن:=خ;خالف:پی;د=: :جف;ر: :ب;<رۀ:دو در

:آجه<:م که:حکی:=ز ب;<:::گف;ت:گفت:آن:ر=:ب<:هز=ر:درهن:رهن:د=دم:و:دحگری:م;ی:یپرسرد:
گ;ر:بّیذ;ه:=ز:ص;<حب:ه;ز=ر:دره;ن:بّیذ;ه:خو=س;خه:م;ی::صد:درهن":=م<م:فرم;ود =ی::ش;ود#:=

:آجچ;ه::جد=شخه:ب<شد#:ص<حب:صد:درهن:قسن:می کهخ;ر:ح;<:بیش;خر:=ز گر:رهن: =: خورد:و
=س;;ت:و:ره;;ن:د=ده:ش;;ده:ب<ش;;د:و:آن:دو:=خ;;خالف:د=ش;;خه:ب<ش;;ذد؛:حک;;ی:بگوح;;د:ره;;ن:

=ز:ص;;<حب:ودحع;;ه:بّیذ;;ه:خو=س;;خه:::ج;;زد:ت;;و:ودحع;;ه:=س;;ت#:=م;;<م:فرم;;ود::دحگ;;ری:بگوح;;د
گر:بّیذه:می :":خورد:=ی:جد=شخه:ب<شد#:قسن:می:شود#:=

:=ین:قسهت:::سر<ق:جحوی:=ین:حدحث:جش<ن:می که:در :»دهد: ن  :ؤ  ;َن:َک:َو ;<:ُره  ّهَ :م 
َقّلَ
َ
ُن:أ ه  <َن:=لّرَ

:
َ
:أ و 

َ
:أ :»مربوط:به:جهله:قج;ل:::بوده:و:یدر:آن:وصل«:ؤن»#:«َثَر:ک  :َل;ن  ن   ِ :َل;ُه:بَ:ُک;حَ:َف; ُب:ّی :ن  :َحَل;َف:َص;<ح  َذ;ة 

: <َخة  ه  :=ال:«:=ل  :=ن:»=ست:و <:ب;ه:ح;:62(=لخه;ذحبث;ر:أو:=خخلف;<:)ب;ه:جق;ل:ک<ن:=لرهن:=ق;ل:مه;<:ره;ن:أو:أکو
ج;;د=رد:و::ییچ:معذ;;<ر#:ه;;«آخ;;ر:یفق;;<ل:=ح;;دهه<:ه;;و:ره;;ن:=ل;;:63(=لفقر;;ه::و:=خخلف;;<:)ب;;ه:جق;;ل:یق;;ول
:64آخر:هن:ز=حد:=ست"«:فق<ل»ه:به:مطلب:ب<ال#:ن:ب<:توجرچذ:هن

:=م<م:ص<دق4 که:=ز ::":جقل:شده: :=و کذر;ز:=ز کرده:و:آن: کذرزی:ر=:خرحد=ری: که: :ب<ره:مردی: در
                                                     :

 "577#:ص5#:ج=لو=فی":60

 "753#:ص3#:ج=السخجص<ر؛:774#:ص7#:جتهذحب:=الحک<م؛:537#:ص5#:ج=لک<فی":61

:"774#:ص7#:جتهذحب:=الحک<م":62
:"375#:ص3#:جمن:ال:ححرره:=لفقره":63
:"73#:ص5#:ج=لدخرلة:=الخج<ر":64
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:فرمود::پسری:به:دجر<:آورده#:سحس:آن:پسر:ُمرده#:پرسرده:شد:و:=حش<ن
کناَن ؤاُفنا ؤن شاَء أن َیِجهَعها ااَعهنا َا ؤن مناش موالهنا َا علهنه َدینٌن ُقِوَمنت عن   ؤاِفنا، َفنؤن 

 ُِ جَق ع  قههِِتا فؤن ماَش ؤاُفا قجنَ  ُاِمنِه، بیَعنت یف مهنرا صغهرًا ؤجتظَق ِبِه مِت  َیکُبَق ُث َ َیحن
 65الورثِة ؤن شاء الورثُة؛

گر:بخو=هد:آن:ر=:بفروشد#:می گ;ردن::آن:مرد:= حذی:ب;ه: کذرز:ُمرد:و:د  گر:موالی:آن: تو=جد:و:=
کوچ;; :ب;;ود#:مذخظ;;ر:د=ش;;خه:ب<ش;;د#:پس;;ر :ب<ح;; گ;;ر:فرزج;;د:=و: د:قره;;ت:=و:ر=:بده;;د":=

کذد:و::شوجد:ت<:بزرگ:شود":سحس:=و:ر=:مججور:می:می :ر=:پرد=خت: کذذد:ت<:قرهت:م<در
:فرزج;;;د#:در:مر;;;ر= :ورث;;;ه:فروخخ;;;ه: :م;;;<در :بهر;;;رد#:م;;;<در کذر;;;ز:قج;;;ل:=ز گ;;;ر:فرزج;;;د:آن: =

گر:ورثه:بخو=هذد:می :"شود#:=
که:ح;ذفی:در::سر<ق:=ین:حدحث:جش<ن:می گرفخ;ه:=س;ت؛:زی;ر=:دهد: قوم;ت:عل;ی:»آن:ص;ورت:

گرفخن:صدر:حدحث:«:ؤبذه< :جظر: رب :=س;ت":پ;س::ک<ماًل:بی:_که:مخرهن:مرگ:فرزجد:=ست::_ب<:در
:به:ج<چ<ر#:=صل:=ین:حدحث:ب<حد:چذرن:ب<شد::
کان مها الد قومت ع  ؤافا.  66َا ؤن 

که:مرهون:ههرن:رو=حت#:ب<:سذدی:دحگر#:ش<هدی:بر:=ین:مدع<:=ست: : :هه<ن:طور
ان مهنا الند کنون عن  موالهنا منن ،فنا، ا ان حکن رن النذیالد عوها ااعوها یفهجیؤن شاؤا أن 

جننر عنن  ین جننر ث حکنتظننر اننه مننِت حرًا هان النندها صننغکننجه، ا ان هقومننت عنن  النندها مننن جصنن
 67راُ ان شاء الورثة.هامل عت یفیهِتا، فان ماش الدها بهق

:=ین:خجر:وجود:د=رد:و:آن:هن ک;ه:ب;<:توّج;ه:ب;ه:س;ر<ق#:ف<ع;ل:در:چذرن#:هر:چذد:در #:=ی;ن:=س;ت:
ک;ه:در:خج;ر:=ّول:«ؤن:ش<>:أن:یجرعه<» : کذرز:ر=:خرحده:=ست؛:هه<ن:ط;ور که: #:ضهرر:آن:مردی:=ست:

:=ی;;ن:جهل;;ه:آورده:=س;;ت::«ؤن:ش;;<>:أن:یجرعه;;<:ب<عه;;<»آم;;ده:=س;;ت:: ؛:=ّم;;<:س;;ر<ق:خج;;ر:دوم#:بع;;د:=ز
ک;ه:«ب<عه<:فی:=لدین:=لذی:حکون:علی:مواله<:من:ثهذه<:ب<عه<» ":=ی;ن:=م;ر:جش;<ن:دهذ;دۀ:آن:=س;ت:

که: رر:=ز:آن:پسر:=ست" :68ف<عل:و=رثی:=ست:
:پی<مجر5 ک;ه:در:ش;کن:آج;<ن:)جذ;رن(:ب;ود#::":=ز گوس;فذدی: گ;<و:و: :ب;<ره:ذب;ح:ش;خر:م;<ده:و: در

حن :فرمود: حن:و:ح<:بخور که:آح<:م<:جذرن:ر=:بیذد=ز :سؤ=ل:شد:
                                                     :

:"74#:ص4#:ج=السخجص<ر؛:83#:ص7#:جتهذحب:=الحک<م":65
: "54#:ص5#:ج=لدخرلة:=الخج<ر":66
 ":777#:ص53#:جوس<خل:=لشرعة؛:574#:ص8#:جتهذحب:=الحک<م":67

: "54#:ص5#:ج=لدخرلة:=الخج<ر":68
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کاُة  َ ِ َذ ِن َ کاَة احلن ، َفِؤن َ َذ ُُتم ِه؛ ُکُلوُ  ِلنم ِشوم م ِ
ُ
کاَة[ أ   69]َذ

:=وست حد؛:زیر=:تذکره:جذرن#:تذکره:م<در گر:خو=سخرد#:جذرن:ر=:بخور =:":
:=ی;ن:ص;ورت#::مرف;وع:خو=جده«:=ّن:»دوم:ر=:بذ<:بر:خج;ر:ب;ر=ی:«:ذک<ا»برخی: =ج;د":معذ;<ی:رو=ح;ت:در

کف<ح;;ت:=ز:تذکر;;ه:جذ;;رن:می ک;;ه:تذکر;;ه:م;;<در: دوم:ر=:مذص;;وب:«:ذک;;<ا»جه<ح;;د:و:برخ;;ی::=ی;;ن:=س;;ت:
:=ین:صورت#:معذ<:چذرن:خو=هد:شد::=ج:خو=جده :=وس;ت»د":در «":تذکره:جذرن:م<جذ;د:تذکر;ه:م;<در

گوشت:جذ;رن:ر=: گردد:و:تذکره:م<در#: کرد:ت<:پ< :و:حالل: گ<جه:ذبح: بذ<:بر:=ین#:ب<حد:جذرن:ر=:جد=
:و:قجل:=ز:ذبح:خود #:ج<ن:د=ده:ب<شد#:طج;ق::حالل:جهی :ذبح:م<در گر:جذرن#:بعد:=ز کذد":پس:=

:قر=خت:=و ک;ه:مالحظ;ه::70حالل:=ست#:ولی:طجق:قر=خت:دوم:حالل:جرس;ت":< :وپ:ل  گوج;ه: هه;<ن:
:=ین:حدح :شد#:در :رکت:ض;هه:و:جص;ح:ث  ر<ق:ح;دحث:ر=:تغری;ر:د=ده:و:ب<ع;ث:تغری;ر:=حک;<م:س;:ب 
 =لهی:شده:=ست"

:رو=:آن <ا:دوم:ب;ه:رف;ع:=س;ت:ت;<:خج;ر:=ول;ی:ک;ه:ذکن:=ست:یت:و:هن:فخو=:درست:=ست#:=حچه:در
:=ز:کر;ن:مذحص;ر:=س;ت:ب;ه:هه;<ن:تذره:جذکره:تذکن:=ست:یش:=حب<شد:و:معذ< ه:م;<در :و:مذظ;ور

:=کرتذ ر:ش;ده#:و:ر;ه:در:م;<هی:و:مل;خ:تعجک;ه:کر;و=ن:=س;ت؛:م<جذ;د:تذر;ج;<:س;جب:حالل;ی:ح:نی;ه:در
گ;;ر:درس;;ت:ب<ش;;د#:ب;;ه:معذ;;<ی: ;;<هر:آن:حه;;ل:ش;;ود:ره:جذ;;کر;;=مخذ;;<ع:تذ دن:=عر;;<ی:ح;;ه:برک;;ن:=

:جسجت:فعل:جد=:=ست؛:حمخصوص:=ست: :=ز گفخه:شود:=ض<فه:مصدر که:<: «:ترحج:=لج»چذ<ن:
:=ض<فه:درست:=ست:و:جسجت:حج:به:ب«:صوم:شهر:رمر<ن»و: <:ص;وم:ب;ه:رمر;<ن:ب;ه:ح;ت:یبه:طور

 72=ست":چذرن#:رفع:ذک<ه:دوم#:مو=فق:رو=حت:=هل:بیت:هن:71ست"رعذو=ن:ف<عل:درست:ج

 جتحجه 
:آن7 که:سر<:":=ز :ج<: :=رتج<ط:=ست#:: :مقوله:زب<نح:ق  شذ<سی:=ست:و:ب<:سخن:و:معذ<ی:آن:در

:ق;;ول#:فع;ل:و:تقری;ر:معص;;وم:=س;ت::_«:ح;دحث»ذ;<:ب;ر:=ی;;ن#:ب;<:ب کی:=ز ::_ک;;ه:س;خن:ح;< =رتج;<ط:برق;;ر=ر
 کذد"::می

ک;;ه:5 س;;خن:ب;;ه:و=س;;طۀ:آن:«:فه;;ن»و:«:گر;;ری:ش;;کل»":س;;ر<ق#:مجهوع;;ه:س;;<خخ<ره<یی:=س;;ت:
«:ه<:قرحذ;ه:و:قرحذ;ه»=س;ت":بذ;<:ب;ر:=ی;ن#:ب;ه:ج;وعی:ب;<:«:ه<:مجهوع;ۀ:قرحذ;ه»گر;رد:و:ش;<مل::صورت:می

:=ین:  خورد"::ه<ی:لغوی:و: رر:لغوی:پیوجد:می:رو#:ب<:بحث:قرحذه=ست":=ز

                                                     :
:":58ص#:عدا:=لد=عی؛:353#:ص=لهرحد:مذرة":69
:.58ص#:عدا:=لد=عی:"70
:"353#:ص=لهرحد:مذرة:"71
:"754#:ص5#:ج=لرض<:=خج<ر:عرون:؛453#:صتحف:=لعقول:"72
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ک;;الم::ه<ی:لفظ;;ی:و:س;;ر<ق: ررلغ;;وی#:ب;;ه:قرحذ;;ه:":س;;ر<ق:لغ;;وی#:ب;;ه:قرحذ;;ه3 ه<ی: ررلفظ;;ی:
:به:دلرل:=رتج<ط:تذگ<تذ;گ:=ی;ن:دو:س;ر<ق:ب;<:ه;ن:می :ب;ه:ش;کلی::پرد=زد:و کذ;<ر:ه;ن:و : دحگ;ر#:ب<ح;د:در

:آ چذ;رن#::رس;<جد":ه;ن:جه;<:معذ;<ی:ج<قص;ی:ر=:م;یتلفرقی:مط<لعه:شوجد:و:تکرۀ:صرف#:بر:هر:ح; :=ز
ک;;ه:مخ<ط;;ب:ر=:ب;;ه::تلفر;;ق:=ی;;ن:دو:س;;ر<ق#:س;;ر<قی:ب;;ه:ج;;<م:س;;ر<قی:داللخ;;ی:ر=:تش;;کرل:م;;ی ده;;د:

 س<زد"::مخن:رهذهون:می«:معذ<ی:=صلی»

:=ی;;ن:تحقر;;ق#:س;;ر<ق:لغ;;وی:و: ر;;ر:لغ;;وی#:ب;;ه:س;;ر<ق4 ک;;ه:ش;;<مل:س;;ر<ق::_ت;;ر::ه;;<ی:جزخ;;ی:":در
 شود":تقسرن:می:_آو=یی#:صرفی:و:معجهی:=ست:

کش;;ف:معذ;;<#:ش;;ذ<خت:=ج;;و=ع:عل;;ل:و:مو=ج;;ع:فه;;ن:ح;;دحث#:ح;;ذف#:5 ":مح;;ّدث<ن:=ز:س;;ر<ق:در:
 =جد"::=صالو:و:تذقرح:=ح<دحث:آسرب:دحده:بهره:جسخه

::":حکی:=ز:مهن6 :آث<ر:د=جش;هذد=ن:=س;المی#:=ز که:در ترین:جخ<حج:=ین:تحقرق#:=ین:مسأله:=ست:
:س;ر<ق: «:ه<ی:مق<لی:مق<ل:ح<:قرحذه»سر<ق:لغوی:به: :=ز ه<ی::ح;<ل:و:مق;<م:ح;<:قرحذ;ه»ر;ر:لغ;وی:ب;ه:و
:مق<می :=ز:جهل;ه«:ح<لی:و کثرحث:قرحب:به:=تف;<ق:د=جش;هذد=ن:و =: مح;دث<ن:ب;ر:::تعجرر:شده:=ست:و

که:سر<ق:تذه<:بر: ه<ی:ح;<لی:و:مق;<می#:ب;<::ش;ود:و:قرحذ;ه:=ط;الق:می«:ه<ی:لفظ;ی:قرحذه»=ین:ب<ورجد:
که:در:فهن:  شوجد"::مدلول:سر<ق:معرفی:می:گردجد#:خ<رج:=ز:=سخف<ده:می«:معذ<ی:لغوی»=ین:

 کتابجامه
#:ج;;الل:=ل;;دین:عج;;د=لرحهن:س;;روطی#:تحقر;;ق::س;;عرد:=لهذ;;دوب#:=التق;;<ن:ف;;ی:عل;;وم:=لق;;رآن _

:=لفکر#:بی  ت<":بیروت::د=ر

:=لدخرلة _   ":7359#:محهد:تقی:شوشخری#:تهر=ن::مکتجة:=لصدوق#:=الخج<ر

=لخ;ر= #:بی;روت::لخحقر;ق::#:محهد:بن:محهد:مفر;د#:تحقر;ق::مؤسس;ة:آل:=لجر;ت=الرش<د _
حع#:دوم#: :=لخوز :=لهفرد:للطج<عة:و:=لذشر:و  ق"7474د=ر

:=السخجص;;<ر _ #:محه;;د:ب;;ن:حس;;ن:طوس;;ی#:تحقر;;ق::حس;;ن:خرس;;<ن:و:محه;;د:آخوج;;دی#:ق;;ن::د=ر
 ت<":=لکتب:=السالمرة#:بی

  "7389#:عجد=له<دی:مسعودی#:قن::ز=خر#:=ول#:آسرب:شذ<خت:حدحث _

لع;;رب:و:دور:ه;;ذه:=لذظرح;;ة:ف;;ی:=لخوص;;ل:=ل;;ی:=ص;;ول:=لذظرح;;ة:=لس;;ر<قرة:=لحدحد;;ة:عذ;;د:عله;;<>:= _
کلرة:=لهعلهرن"  =لهعذی#:محهد:س<لن:ص<لح#:جده::

کت<ب#:=ول#:=صول:و:قو=عد:فقه:=لحدحث _   "7383#:محهد:حسن:رب<جی#:قن::بوسخ<ن:

ومی:=ص;فه<جی#:ق;ن::ر;#:علی:بن:موسی:بن:ط<ووس#:تحقرق::جو=د#:ق=ؤلقج<ل:ب<ألعه<ل:=لحسذة _
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: "7376:#:=ول#:غ<ت:=سالمیردفخر:تجل
#:محهد:بن:علی:صدوق#:تحقرق:و:جش;ر::قس;ن:=لدر=س;<ت:=الس;المّرة:مؤسس;ة:=لجعد;ة#:=الم<لی _

 ق"7477

:=الجو=ر _  ق"7433#:محهد:ب<قر:مجلسی#:بیروت::مؤسسة:=لوف<>#:دوم#:بح<ر

:=ل;درع:=لحص;;ر=لجل;د:=ألم;; _ :یفعه;ی#:بی;;روت::مؤسس;ة:=ألعله;;ک::ن:ب;;ن:عل;ی:ع;;<ملیر=ب;ر=ه::#نرن:و
:ق"7478#:=ول#::للهطجوع<ت

ج;;ر: ف;;<ری#:ق;;ن::ج<مع;;ه:ک#:محق;;ق::عل;;ی:=:#:حس;;ن:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ش;;عجه:حر=ج;;ی:تح;;ف:=لعق;;ول _
  "7363ق:/:7434#:دوم#::نرمدرس

:تحف;ة:=الح;;وذی:ف;;ی:ش;;رو:ج;<مع:=لخرم;;ذی _ #:محه;;د:ب;;ن:عج;د:=لرحه;;<ن:مج;;<رکفوری#:بی;;روت::د=ر
:ق"7473=لکتب:=لعلهرة#:=ول#:

ج;د:=ل;رحهن:س;روطی#:تحقر;ق::عج;د:#:ج;الل:=ل;دین:عتدرحب:=لر=وی:ف;ی:ش;رو:تقرح;ب:=لذ;و=وی _
 ت<":=لوه<ب:عجد:=للطرف#:رح<ض::مکتجة:=لرح<ض:=لحدحدة#:بی

:=لداللی:ب;ین:لغ;ة:=لش;عر:و:لغ;ة:=لق;رآن _ #:ع;ودا:خلر;ل:=بوع;ودا#:زرق;<>::مکتج;ة:=لهذ;<ر#:=ول#:=لخطور
:ق"7435

حع#:دوم#:بیر:=لهذ<ررتفس _ :=لخوز :=لفکر:للطج<عة:و:=لذشر:و :ت<"::#:محهد:رشرد:رض<#:مصر::د=ر
  ":7386#:محهد:ه<دی:معرفت#:قن::مؤسسة:=لخههرد#:=لخههرد:فی:علوم:=لقرآن _

#:محهد:بن:حسن:طوسی#:تحقرق::حسن:خرس<ن/:محهد:آخوجدی#:تهر=ن::تهذحب:=الحک<م _
:=لکتب:=السالمرة#:چه<رم#:   "7365د=ر

:=لرضی#::ه<ل:=لعهل:=لهشروعکجه<ل:=ألسجوع:ب _  "ق7333#:علی:بن:موسی:بن:ط<ووس#:قن::د=ر

کج;ر: ف;<ری#:ق;ن::ج<مع;ه:مدّرس;رن:ح;وزه:=لخص<ل _ #:محهد:ب;ن:عل;ی:ص;دوق#:تحقر;ق::عل;ی:=
  ":7367علهّره#:

کج;;;ر: ف;;;<ری#:ته;;;ر=ن::ج<مع;;;ة:=الم;;;<م:=لص;;;<دقدر=س;;;<ت:ف;;;ی:عل;;;ن:=لدر=ح;;;ة _ #:=ول#:#:عل;;;ی:=
7369" :

:=لکت<ب:=للجذ<جی#:دوم#:دروس:فی:علن:=الصول _  ق"7436#:سّرد:محهد:ب<قر:صدر#:بیروت::د=ر

#:تر#:قن::مؤسسة:آل:=لج:#:محقق::آصف:فرری:#:جعه<ن:بن:محهد:مغربی:=ؤلسالمدع<خن: _
 ق"7385دوم#:

:=لکله;;ه:ف;;ی:=للغ;;ة _ که;;<ل:بش;;ر#:ب;;یدور ج;;<#:مکتج;;ة::#:=س;;خرفن:=ّوله;;<ن#:ترجه;;ه::دکت;;ر:محّه;;د:
 م"7986=لشج<ب#:دهن#:
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  "7384#:عجد=له<دی:مسعودی#:تهر=ن::سهت#:=ول#:رو :فهن:حدحث _

ص;;<لحی:ش;;<می#:محق;;ق::ع;;<دل:=حه;;د:عج;;د:=لهوج;;ود:/:عل;;ی:محه;;د:#:س;جل:=له;;دی:و:=لرش;;<د _
:=لکتب:=لعلهره#:=ول#: :ق"7474معوض#:بیروت::د=ر

:سذن:=بی:د=ود _ :=لفک;ر:للطج<ع;ة:و #:سلره<ن:ب;ن:=ش;عث:سجس;خ<جی#:تحقر;ق::س;عرد:لح;<م#:د=ر
حع#:=ول#: :=لخوز  ق"7473=لذشر:و

ه;<ن#:بی;روت::د=ر:#:محهد:ب;ن:عرس;ی:ترم;ذی#:محق;ق::عج;د=لرحهن:محه;د:عدسذن:=لخرمذی _
حع#:دوم#: :=لخوز :ق"7433=لفکر:للطج<عة:و:=لذشر:و

:=لفکر#:بی:#:حسرن:بن:علی:بیهقی#:بی=لسذن:=لکجری _  ت<":ج<#:د=ر

حع#:=ول#:سذن:=لذس<خی _ :=لخوز :=لفکر:للطج<عة:و:=لذشر:و :ق"7348#:جس<خی#:بیروت::د=ر
 ت<"::رة:=لهصرحة#:بیج<#:مکتجة:=لذه:#:فرحد:عوض:حردر#:بیسر<ق:=لح<ل:فی:=لدرس:=لداللی _

:=لفکر#:صحرح:=لجخ<ری _ :ق"7437#:محهد:بن:=سه<عرل:بخ<ری#:بیروت::د=ر
:=لفکر#:بیصحرح:مسلن _  ت<"::#:مسلن:بن:حج<ج:جرش<بوری#:بیروت::د=ر

#:=ب;;ن:فه;;د:حل;;ی#:تحقر;;ق::=حه;;د:موح;;دی:قه;;ی#:ق;;ن::مکتج;;ه:ع;;دا:=ل;;د=عی:و:جج;;<و:=لس;;<عی _
:ت<":وجد=جی#:بی

:=لهعرف;;;ة:#:پ;;;<لهر:=ط;;;<ر:جدح;;;عل;;;ن:=لدالل;;;ه _ حه::د=ر د#:تحقر;;;ق::ص;;;جری:=ب;;;ر=هرن:س;;;رد#:=س;;;کذدر
:م"7995=لج<معرة#:

 م"7959#:صجحی:ص<لح#:دمشق::ج<معة:دمشق#:پذجن#:علوم:=لحدحث:و:مصطلحه _

:=لرض;;<ر;;ع _ الج;;وردی#:::ه#:محق;;ق:و:مص;;حح::مه;;دیح;;=ب;;ن:ب<بو::#:محه;;د:ب;;ن:عل;;ی:ون:أخج;;<ر
:":ق7378#:=ول#::::جشر:جه<ن:تهر=ن

  "7369#:سرد:جلرل:س< رو=جر<ن#:مشهد::جشر:جه<#:=ول#:شذ<سیفرهذگ:=صطالح<ت:زب<ن: _

:ب;;<ره:ح;;دحث: ;;دیر(#::عجق;;<ت:=الج;;و=ر)خالص;;ه::ف;;رض:=لق;;دیر:فره;;<:حخعل;;ق:بح;;دحث:=لغ;;دیر _ در
: "١٣١6عج<س:قهی#:قن::دفخر:تجلرغ<ت:=سالمی:حوزه:علهره#:

:ق"7473ج<#:مطجعة:عجرر:للکت<ب#::#:ته<م:حس<ن#:بیقرحذة:=لسر<ق _
کجر: ف<ریرلک::عقوبحن:#:محهد:بی<فک=ل _ :=لکت;ب::ذی#:تحقرق:و:تصحرح::علی:= #:ته;ر=ن::د=ر

: ":7363#:سوم#::=السالمرة
:ر=م::نره#:محق;;;ق::عج;;;د:=لحس;;;ح;;;#:جعف;;;ر:ب;;;ن:محه;;;د:ب;;;ن:قولو:<ر=تح;;;<م;;;ل:=لزک _ ذ;;;ی#:جج;;;ف::د=ر

  "7356ة#:=ول#:ح=لهرترو

کج;ر: ف;<ری#:ق;ن::من:الححرره:=لفقرهکت<ب: _ مؤسس;ة:#:محهد:بن:علی:صدوق#:تحقرق::علی:=
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 ق"7434=لذشر:=السالمی:=لخ<بعة:لجه<عة:=لهدرسرن#:دوم#:

حع#:س;وم#:لس<ن:=لعرب _ :=لخوز :=لفکر:للطج<عة:و:=لذشر:و #:محهد:بن:مکرم:=بن:مذظور#:بیروت::د=ر
 ق"7474

کتب#:سوم#::#:ته<م:حس<ن#:بی=للغة:=لعربیة:معذ<ه<:و:مجذ<ه< _ :ق"7478ج<#:=جخش<ر=ت:ع<لن:
#:د=ود:معه;;<ری#:ق;;ن::مؤسس;;ه:حث:=ز:دح;;دگ<ه:=جدحش;;ور=ن:ش;;رعهه;;<ی:جق;;د:م;;خن:ح;;د:مج;;<جی:و:رو  _

کت<ب#:=ول#:   "7384بوسخ<ن:

  "7375#:فخر:=لدین:محهد:طرححی#:تهر=ن::مرتروی#:مجهع:=لجحرین _

:=لکتب:=لعلهره#:مجهع:=لزو=خد _  ق"7438#:هردهی#:بیروت::د=ر

:آل:=لرس;ول:یمرآا:=لعقول:ف _ ::د:ه<ش;نر#:محه;د:ب;<قر:مجلس;ی#:محق;ق/:مص;حح::س;:ش;رو:أخج;<ر
:=ل :ق"7434ة#:دوم#:رتب:=ؤلسالمکرسولی:محالتی#:تهر=ن::د=ر

:=ل _ ومی:=ص;;فه<جی#:ق;;ن::دفخ;;ر:ر;;#:محه;;د:ب;;ن:جعف;;ر:ب;;ن:مش;;هدی#:محق;;ق::ج;;و=د:قرر;;جک=له;;ز=ر
 ق"7479#:=ول#::هرن:حوزه:علهر=جخش<ر=ت:=سالمی:و=بسخه:به:ج<معه:مدرس

ی:=ص;فه<جی#:ق;ن::مدرس;ه:#:محقق::محهد:ب<قر:موحد:=بطح:د:=ولر#:محهد:بن:مکی:شه=لهز=ر _
:ق"7473#:=ول#::=م<م:مهدی

 ت<":#:=حهد:=بن:جذجل#:بیروت::د=ر:ص<در#:بیمسذد:=حهد _

عة#:ر#:بی;روت::مؤسس;ة:فق;ه:=لش;:#:محه;د:ب;ن:حس;ن:طوس;یمصج<و:=لهخهّجد:و:سالو:=لهخعّجد _
 ق"7477

ج;;;<#::#:عج;;;د:=ل;;;رز=ق:ب;;;ن:هه;;;<م:ص;;;ذع<جی#:محق;;;ق::حجر;;;ب:=لحه;;;ن:=عظه;;;ی#:ب;;;ی=لهص;;;ذف _
:ت<":ج<#:بی:جلس:=العلهی#:بیمذشور=ت:=له

کهرخه:تحقرق#:بیمعجن:رج<ل:=لحدحث _ ج<#:پ;ذجن#::ج<#:بی:#:سرد:=بو=لق<سن:خویی#:تحقرق::
 ق"7473

ح;;ع#:دوم#::#:محه;;د:قلعج;;ی#:بیمعج;;ن:لغ;;ة:=لفقه;;<> _ :=لخوز :=لذف;;<خس:للطج<ع;;ة:و:=لذش;;ر:و ج;;<#:د=ر
:ق"7438

  "7386ش#:=ول#:#:ق<سن:بسخ<جی#:=هو=ز::جشر:رسمعر<ره<ی:شذ<خت:=ح<دحث:س<خخگی _

ت;ب:کد:ث<جی#:محقق:و:مصحح::رض;<:مخخ;<ری#:ق;ن::مرشه::ن:بن:علیین:=لدی#:زدحة:=لهررمذ _
:":ق7439#:=ول#::ی=ؤلعالم:=ؤلسالم

#:م<ل :بن:=جس#:تحقرق::محهد:فو=د:عجد:=لج<قی#:بیروت::د=ر:=حر;<>:=لخ;ر= :=لعرب;ی#:=لهوطأ _
 ق"7436
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:و=خل:لذشر#:=ول#::بی:#:عجد=لفخ<و:محهود:مدّذی#جظرحة:=لسر<ق:=لقرآجی _  م"5338ج<#:د=ر

#:س;رد:حس;ن:ص;در#:تحقر;ق::م<ج;د: رب;<وی#:ق;ن::جش;ر:مش;عر#:جه<حة:=لدر=ح;ة:ف;ی:ش;رو:=ل;وجرزا _
 ت<":بی

#:محق;ق::ص;جحی:ص;<لح#:ق;ن::هج;رت#:=ول#::یف:رض;حن:ش;رر#:محه;د:ب;ن:حس;جهج:=لجال ة _
:ق"7474

ر;;ت:ؤلحر;;<>:#:محه;;د:ب;;ن:حس;;ن:ح;;ر:ع;;<ملی#:تحقر;;ق:و:جش;;ر::مؤسس;;ة:آل:=لجوس;;<خل:=لش;;رعة _
:ق"7474=لخر= #:قن::دوم#:

که<ل:بشر#:مجله:«در=س<ت:فی:علن:=للغة:)=لسره<جخر (» _  #:بخش:چه<رم"=الزهر#:محهد:

:أثره<:فی:=الس<لرب:=لعربیة» _ :=لعربی;ة:=لکلر;ة:مجل;ة#:محهد:=بو:=لس;عود:دردی;ر#:«داللة:=لسر<ق:و
:ق"7437#:شه<ره:هفخن#:=سروط

کجر:ب<ب<یی#:م<هذ<مه:آ«سر<ق» _ :"67#:شه<ره:7388#:ترر:مع<رفموزشی:=طالع:رس<جی:#:علی:=
:أث;;;ره:ف;;;ی:=لخفس;;;رر» _ ک<رشذ<س;;;ی:=رش;;;د:تفس;;;رر:و:عل;;;وم:ق;;;رآن#:«=لس;;;ر<ق:=لقرآج;;;ی:و #:پ<ح;;;<ن:ج<م;;;ه:

عج;;;د=لرحهن:عج;;;د= :مطر;;;ری#:وزر=ا:تعل;;;رن:=لع;;;<لی#:ج<مع;;;ة:=م:=لق;;;ری#:عربس;;;خ<ن:س;;;عودی#:
 م"5338

:تفسرر» _  "58و::57#:شه<ره:7383#:آجیقر:ه<ی:پژوهش#:محهدحسن:رب<جی#:«جقش:سر<ق:در

:تکوین:سر<ق» _ کذع<جی#:جشرحه:«جقش:مق<م<ت:)شر=ح (:در #:=س;المی:مط<لع;<ت#:سرد:حسرن:
 ":76شه<ره:




