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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

در قواعثد عثامه دتلل لی ی یانان نا ل و اا امروا بح  دربارق قواعد صا ثثثه دتلل لی ی را   اا بحث  
اعد قومن ور ما اا قواعد صا ثه دتلل لی ی قواعد  اسثل که به الیاخ صام مربوه هستند نعنی  .کنیممی

ظ که مربوه به لی کردنممیدر قواعد عامه قواعد  را بح   کهدرحالی .بر میهوم و دتلل الیاخ معینی بر معنا
 .صا ی نبود

قبل اا اننکه وارد بح  قواعد صا ثه دتلل الیاخ وونم باند به یرسشی یاس  بدهیم و  ن یرس  انن اسل 
و در  گیرندمیقرار  موردبح در ا ثثثو  مربوه به معانی الیاخ هسثثثتند   نکه باکثه ررا انن دسثثثته اا مباح  

ح هم توضثثثی ؟گیرندمیقرار ن موردبح مباح  لغل در کل و  طوربهاح  ادب، نعنی ادبیات عرب نا ادبیات مب
 .کنممیاوارق  عدا  بانن هم نک  رقی دارد که حات  ، رق بین مباح  ادبی و لغو  ریسل صواهیم داد که

 ةب ات ثثو  العاماحسثثید محمد ت ی حکیم  ثث  قا ا راد  مثل حضثثرت امام قدا الله روحه، مثل مرحوم
ن روان بر انن اسل که انن دسته اا مباح  الیاخ ا و  که دربارق معنا  الیاخ  ،للی ه الم اِرن نا الی ه الم اَرن

ماهیتشثثثان  و کنندمیرون دربارق معانی الیاخ بح   ؛همان ماهیل مباح  لغو  را دارند ماهیتا   دکنمیبح  
ارق انن قبیل مباح  رون در کتب ادب و در علوم ادبی و لغو  درب. اما مثاهیثل مبثاح  لغو  و ادبی اسثثثل

بعد   نا عام مثَل  ت  أمت، نهی نیید الحرمه  أمدق اسل که  نا امر نیید الوجوب بح  نش مثَل   و بح  نشثدق اسثل
اا تخصثثیم میید عموم هسثثل نا نیسثثل، اا انن قبیل مباح  لغو  رون در مباح  علوم لغو  و ادبی بح  

 ودومیبح   ها نو اا سو  دنگر رون انن دسته اا مباحثی که در ا و  دربارق  سثونکنیامدق اسثل اا یی  
 .وودیمبح   ها ندر ا و  دربارق  لذا استطرادا  هستند م دمیل برا  استنباه دارند و ت ع در طرنق استنباه 

ن استطرادا رو و در استنباه هسل موردنیاارون  ضثرورتبنا بهو دو: اسثتطرادا؛  ضثرورتبه بنا نک:یس 
جزء مباح  ا ثثو  نیسثثتند لذا اا باب اسثثتطراد در مباح  ا ثثو  بح   طبیعتا  و  بودقمباح  لغو   طبیعتا  

 بزرگان اسل.انن ن ر انن  قانان و  .وودمی

بر اننکه اا انن دسثثته اا مباح  تعبیر به  دارنم تأکید اوت  . را مطرح کردنم ما در اوانل مباح  الیاخ هم انن
تلل بح  ما در د امنته کنیممیمباح  الیاخ نشثود، گرره دلیل ما دلیل لیظ اسل و دربارق دلیل لی ی بح  

ه اا ؛ ریز  کما در ا و  با قوانین  هم م صود متکلم اسل سثروکار .معنا  لیظ بماهونه در معنی لیظ  اسثل
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مباح  ا ثثولی با قواعد دتلل اسثثل، قواعد دتلِل م صثثود  سثثروکار، کنیممیبیر  ن به دتلل بر م صثثود تع
ماهو  با مباح  لغو  متیاوت  اان رجوهر  و  اان رمتکلم و انن دسثته اا مباح  که مباح  ا ولی هستند 

مه م د صواهیممیما رون  .کنندمیبر م صثثود بح  ن لغل و مباح  لغو  دربارق قوانین دتلل ا ثثَل   .اسثثل
ر حکم ولی انن دلیل ب ،دلیل بر حکم وثثثرعی قواعد گیتیمرا بح  کنیم در تعرنف مباح  ا ثثثولی  اسثثثتنباه

واعد ق لذا گیتیم .وودمیاثبات دلیل بح   اان ر نا و دتلل اان رنا  وثودمیوثرعی که دربارق قواعد  بح  
 ما معت دنم انن تعرنیی که ما برا  .مهمی اسثثل مسثثهلهانن صیلی  اسثثل و و دتلتاأدلیل بر حکم وثثرعی اثباتا 

اعد دلیل قوا و   .ا ع اوکاتت و جامع مسائل هم هسلو د ا و  کردنم تعرنف بسیار بنیادنن و دقی ی اسل
 لوق نببیند دلیل بر حکم   هی ره قواعد  دارد وقتی انن قواعد معین وثثد  صواهدمی حا  ،کندمیرا بح  

استنباه علمی   استنباطمنطبق باود تا بتواند  بر  نرا ییدا کند که انن قواعد  باند دلیلی  یه در م ام استنباه 
 و منط ی و درسل باود.

وقتی ا ثو  عبارت اا رنین  نی اسل، نعنی هو العلم ب واعد الدلیل علی الحکم الشرعی نا الحکم الی هی 
 اان رم ؛ هباوثثثد اثباتا و دتلتالی هی علی الحکم ا هو العلم ب واعد الدلیل انن حکم   هی، دادنم ترجیحمثا و 

ن  وجود دارد؟ او  دلیل انن دلیل دلیلل دارد نا نه؟ ره دلیلی بر دلیل بود ا ثثثَل   و هم اا ن ر دتلثل. اثبثات
ثابل  و بل ود که دنگر صبر واحد دلیل اسلثا و مثَل   دلیل بودن  ثابل ود وقتیبعد  کنیممیاثبات  بودن  را

د . قواعکنیممیقواعد دتلل انن دلیل را بح    نیممیو دلیل هسثثثتند بعد ظواهر قر نی حجل  مثَل  وثثثد کثه 
دقیق  و عبارت مباح  الیاخ صیلی گوناولی  وودمیاا  ن به مباح  الیاخ تعبیر  دتلل همان ریز  اسل که

ح  درسل سخن گیتن بدر مباح  ادبی اا قواعد به دلیل انن اسل که  گونیممینیسثل، لذا مباح  لغو  که 
 که گونندق اگر بخواهد یرداادمیدر ادبیات به وظییه گونندق  انمگیتهلذا  .نه درسثثثل  همیدن سثثثخن وثثثودمی

ل به درسمربوه  ا همهی و بیان ان، قواعد نحو، قواعد  رف، قواعد معباوثدبگوند رنان بگوند که  ثحیح 
دسته اا  نک ننا و کنیممی نا قواعد التکلم نا قواعد البیانسثخن گیتن اسثل که ما اا  ن تعبیر به قواعد التعبیر 

 .کنندبح  می ادبیات انن اسل، همه علوم ادبی دربارق قواعد درسل سخن گیتن .قواعد اسل

عدانه سثث گوندیمما معنا سثعدانه؟  مثَل  انن دنگر به معنا  علم معانی میردات اسثل،  گونیممیلم لغل که ع
ل در  رهنگ لغ .کندمیکتب لغل انن کار را  .نثا کلمه الحجر، الحجر نعنی ننکسثثثرمثا مع . رض کنیثد نبثل

لغو   گونیمیمادبی نعنی قواعد و وقتی  گونیممیلذا وقتی  کنندمیبلکه معنا  لیظ بیان  کنندمیقثاعدق بیان ن
در مباح  لغل که معانی لغات را بح   .ر مبثاحث  ادبی و رثه در مباح  لغو رثه د .نعنی معنثا  میردات
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قواعد  ثحیح سخن  ؛کنندمیدر مباح  ادبی هم که دربارق قواعد بح   .دوثومیقواعد بح  ن ا ثَل   کندمی
 .گیتن

نعنی اا علوم مربوه به ر تار  دمی  ؛انن علم دنگر اا علوم ر تار  اسثثلکه اما ما نک علم دنگر  نیاا دارنم 
واعد درسل قبه دلیل اننکه سثخن نوعی ر تار اسثل. بح  ما در مورد  کنیممی  اسثل و اگر سثخن را هم بح

درسثثل بیهمیم نعنی م صثثود او را اا را  کندمیرا ادا  که  نمتکلم اگر بخواهیم کَلم  ؛ همیدن کَلم متکلم اسثثل
مباحثی  نعنی دوومیدر ا و  مباح  الیاظی که اا  ن در ا و  به مباح  الیاخ تعبیر  .درسل بیهمیمرا کَلم 

علی الم صثثود که اگر ما  ةقواعد الیهم اسثثل نا قواعد الدتل ؛وثثودمیکه دربارق قواعد درسثثل  همیدن بح  
انن  .نمبه م صود او یی ببر توانیممی دستورهانیبا ره قواعد و با ره  را کشف کنیم ا گونندقبخواهیم م صثود 

 و متیاوت اسل کَل  لذا در ا ثو  مباح  ا ولی و مباح  ادبی و لغو   .وثودمیاسثل  نهه در ا ثو  بح  
در کتب ادبیات و لغل بح  نشدق اسل  هااننرون دربارق  امنته اندبودقاا مباح  لغو   هااننگیل  وثودمین

 .نیاا داوتیم ها نبه 

 اتههم نیاا دارنم من ها ن؟ به دارنمتب قواعد ادبی نیاا نکدر   ه به گر مدر   ه نیاا داوتیم؟  ها نصب ررا به 
م  سلصدا گوسخنسثخن صود  را گیته اسثل اگر  گوسثخن ؛ان و تکلم ربطی به اسثتنباه نداردقواعد بی تکلَّ

اسل  ودقتمام و کلمواهستند تعلیهم السَلم تکلیما و ارسثل کَلمه لعبدق و اگر گونندق رسو  اکرم و معصومین 
نرا به ما مربوه نیسل و قواعد درسثل سثخن گیتن ریسثل کهاننه دنگر ما کار  ندارنم ب و انن م کس متکل ا

 اما در علم   ه ما صوردمیبه درد ما قواعد الیاخ گیتن بخواهیم  ثثحبل کنیم بله  صودمان . اگردنگر  اسثثل
ارق علوم لغو  درب ؛ انرایس نعنی علوم لغو  ربطی به  ن   ه ندارد کنیممیدربثارق کَلم صثدا و رسثثثو  بحث  

واهیم بخ صود ما اسثثل. البته اگر و متکلم ما در اننجا تکلم و  رغ عن کَلمه کندمیدرسثثل سثثخن گیتن بح  
ن و م اله بنونسیم وبخواهیم کتاب  و  حبل کنیم باهم م بخواهیم سخن بگونیم نیاا به به علوم ادبی و لغو  دار

لذا در  .ما در اسثثثتنباه اسثثثل ها نیاامند  ااجملهدارنم و انن  اما برا  اسثثثتنباه ما به قواعد  هم کَلم نیاا
تبیین کند. در استنباه به دو ریز  وقواعد استنباه را تدونن صواهد می ثمیم علم ا ثو  اسثل؛ رون ا و  

ن اا قواعد نیاا دارنم، قواعد  که با   دودسثثثتهنکی به اثبات دلیل و دنگر  به دتلل دلیل و لذا به  ؛نیاا دارنم
را  تلل دلیل را بقواعثد بتوانیم اثبات دلیل بودن دلیل را انجام دهیم و به قواعد  هم نیاا دارنم که  ن قواعد د

جوهر  با مباح  لغو  و ادبی متیاوت اسل و انن نکته  طوربهیس مباح  ا ثولی اا انن ن ر  .ما اثبات کنند
ق نک علم منطلی ی  ها دتللهمین بخ  مربوه به البته اا انن علم ا ثثو   ما که انمگیتهلذا  .مهمی اسثثل
 .کنیممیة تعبیر که اا  ن به علم منطق الدتل انم وردقو به دسل  کردقجدند کشف 
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ز  انن همان ریکه نک منطق، منطق تیکر اسثل قانون  ثحل اندنشیدن  ؛ما گیتیم سثه گونه منطق دارنم
 الذهن عن الخطا نعنی هامراعاتتعصم  ةِ قانونی المنطق هو عبارت اا  لة .وودمیاسثل که اا  ن به منطق تعبیر 

نم که منطق سخن  .یس ما نک منط ی دارنم که منطق اندنشثیدن اسثثل .عن الخطا  ی التیکر نک منط ی دار
ق طدارنم که من هم نک منطق سومی .وودمیانن  ن منط ی اسل که در علوم ادبی دربارق  ن بح   .گیتن اسل

 انمرا در درا ا و  بح  کردقدر ا و   انن منطق  هم .منطق  هم و  همیدن اسثل، منطق  هم سخنسثخن 
 .عرضه کنیمهم  مست ل نک علم عنوانبهانن را  توانیممیو 

تلل انن مباح  د انمتوانستهکه همل کنید و البته ما ام گیتهصودمان  ها طلبهرا به بعضی اا حرف من انن 
اصل سمباح  صیلی  ن وثکل  معموت  و ات در کتب ا ثولیون ما  دربیاورنمرا من م کنیم و به وثکل نک علم 

 منشأ اننو  کردقاساا علمی تعیین برا   ن  ااسثل. میراکندق  طوربهاما  وثدقمطرحمباح   .علمی ندارد وارق
و لذا  هستند ی منط هاارتباههمه تبیین کردنم.   با نکدنگر ارتباه انن  صو و  صثو  .انمکردقتبیین مباح  را 

ند و ون بکشکه صوب اسثل بعضثی اا دوستان همل کنند و انن منطق دتلل را اا انن مباح  ما بیر انمگیتهما 
 ترننمهماا  انن علم سل.ما ها حواقصود  علم جدند  اسثل و علم مکتشثف در  .انن را جدا عرضثه کنند

کسثثی دنگر  واقح یر اا ما در را  و انن علمدارنم انن علم را علمی اسثثل که ما  نعنی واهد وثثد؛علوم جدند ص
 .ندارد

اعد دربارق قوو  وودمیکه اا  ن به مباح  الیاخ تعبیر اسل بنابرانن م دمه ما در مباح  الیاخ علم ا ثو  
 یم  رمانشی نیسل کهلذا  رمان  مرحوم امام و  رمان  مرحوم  قا سثید محمد ت ی حک .کنیممیدتلل بح  
 صیر ؛علم ا و  بح  ودق اسلرنین  رمانشثی را قبو  ندارنم که انن مباح  اسثتطرادا در  ؛ ماما قبو  کنیم

تعرنف  دنگر ا نهگوبهتعالی علیه علم ا و  را  اللهرضواندا نیسثل. حات که معلوم وثد، اسثتاد وهید اسثتطرا
ند جزئی بگون و مباح  الیاخ را وارد علم ا و  کنند کنندمیو بر مبنا  تعرنف علم ا ثولشثان سعی  کنندمی

ه انن ب. انشثان مَل  در ا ثولیل را کنیممیاما به بیانی دنگر نه به انن بیانی که ما مطرح  .اا علم ا ثو  اسثل
 .نداه بح  کنا قواعد  که دربارق عنا ثثر مشثثترکه در اسثثتنب اسثثتنباهقواعد مشثثترکه در  دانند کهوثثکل می

 :کنیممیدو نکته اا انن مباح  الیاخ بح  که   رمانندمی وقل ن

تطابق قضثثانا  لی یه را با قضثثانا   صواهیممی کنیممیانن اسثثل که ما در علم ا ثثو  کار  که  نکته او 
نک  رضثثا   و تطابق قضثثانا  ذهنیه را با قضثثانا  واقعیه اا سثثو  دنگر اثبات کنیم، نعنی ما  سثثونکذهنیه اا 
اند عالم، صب انن اند عالم در سثثثه عالم انن اند عالم وجود دارد، نکی در عالم  گونیممیدارنم که  ا قضثثثیه
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 نسثثبتی بین مبتدا و صبر اسثثل اند عالم، انن لیظ مرکب اا مبتدا و صبر اسثثل و اا ا جملهنک هرحا بهلیظ 
ن جمله به ااا  ان لیظ اسل صب انن لیظ به ااا  انن لیظ نا انن مجموعه لی ی، نکانننسبل صبرنه،   رضثا  

ما تصدنق دارنم به اننکه اند عالم  لی ی ما نک جمله ذهنی هم دارنم، صب در ذهن ما هم اند عالم وجود دارد
مله لی ی انعکاا  ن جمله ذهنی ما اسثثل؛ به ااا  انن جمله انن جمله لی ی ریسثثل؟ انن ج وقل ناسثثل، 

ذهنی هم مثا نثک جملثه ح ی ی، واقعی در عثالم جهان صارر دارنم، صب در صارر هم نک اند  وجود دارد 
اا میاد  مثَل   کنیممیدر ا ثثو  وقتی بح   وقل ن؛ هرحا بهعملی دارد انن علم عارض بر  ن اند وثثدق اسثثل 

مله ببینیم که انن ج صواهیممی، ررا؟ کنیممی؟  رق بین اصبار و انشثثثا را بح  کنیممیبح  جمله صبرنه، ررا 
ااا   ن در جمله ح ی یه واقعیه صارجیه  ما بهدر جمله ذهنیه ریسل و انن جمله ذهنیه ما  ااان  ما به لی یه ما

 ؛یرداانمیم ها نما در الیاخ به  نکته اا نکات مباحثی اسل که نکاننتطبیق بدهیم.  باهم دنگرریسل، انن را 

ر داما نک نکات ع لی  وثثثودمیبح   ها ننکتثه دنگر اننکثه بعضثثثی اا مباح  لغو  در علم لغل دربارق 
ر اگ وودمیدربارق  یغه امر که بح   مثَل   .وودمیدر علوم لغل بح  ن هاکه دنگر اا  نوجود دارد  ها نمعانی 

ررا ند  علی الوجوب؟ ررا بعضی  صب ؛  علی الوجوب، صب انن نکاتی دارد ثیغه امر ند مثَل  هم بگونند که 
 دنگر بسثثتگی به هااننند  علی الکراهه؟  اوقات بعضثثیاوقات ت ند  علی الوجوب و ند  علی اتباحه؟ ررا 

ر ه به عنا و رون انن بح  اا مباح  مربو ع لی در علوم لغل بح  نشدقانن نکات رون  .نکات ع لی دارد
 گاهی در باب .نا در اکثر مباح    هی مطرح اسل اسثتنباه اسثل،  ثیغه امر در همه مباح    هیه مشثترکه

ب تا کتا ةاا او  کتاب الطهار . ندمیگاهی در باب الحدود  و گاهی در باب البیع ،گثاهی در باب الزکاة ، ثثثَلة
. اا عنا ر مشترکه استنباه اسلدارنم انرا بح   به احتیار دربارق  یغه امر هرحا به تنا کتاب الدنا الحدود

در کتب لغل و در  ا معانیو دربارق انن جهات  سثثونکانن عنصثثر رون عنصثثر مشثثتر  اسثثتنباه اسثثل اا 
 .کنیممیدر ا و  بح   انن موضوع را اا سو  دنگر لذا ما وودمیمباح  ادبی بح  ن

  بح ، بح ا َل  که گیتیم  طور همانوهید هم تام نیسل،  ما هم انن اسثل که انن  رمان  اسثتاد عرض
 دربارق تطابق قضیه مثَل  اگر هم بح  کنیم  .بح  اا قواعد  هم اسثل اسثل و در مباح  الیاخ ا ثو  دنگر 

نیم قاعدق دتلل بتوا؟ برا  اننکه کنیممیلی یه با قضثانا  ذهنیه و قضیه ذهنیه با قضیه لی یه، برا  ره بح  
برا  ره دربارق معنا   یغه امر بح   کنیممیاگر دربارق  ثیغه امر بح   .بح  ما  نجاسثل و کنیمرا کشثف 

ود متکلم الم ص ةما با قواعد دتل سثروکار .؟ برا  اننکه بتوانیم قاعدق دتلل بر م صثود را کشثف کنیمکنیممی
انن اسثثل که دربارق قواعد  ا ثثل در مباح  الیاخ ا ثثو  .ل و لذا  نهه اسثثتاد وثثهید  رمودند  رع اسثثلاسث

نعنی قواعد دتلل بر م صود متکلم و انن اساسی اسل. حات که  ة، قواعد الدتلوثودمیبح   ها ندر  ةالدتل
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البته ما دربارق قواعد دتلل  .هسثثثتند دودسثثثتهانن قواعد دتلل لی ی  گونیممی وقل نانن معنا معلوم وثثد 
 عل، ت رنر، قواعد دتلل ع ل همه  مثَل  لل لیظ بعد قواعد دتلل هم قواعثد دت ؛کنیممیکثل بحث   طوربثه
 ی ی اسثثل اا انن ناحیه اسل وو مربوه به دلیل ل الیاخ ن بخشث  که مربوه به  امنته کنیممیرا بح   هاانن
ررا اصتصام به دلیل لی ی ندارد؟ برا   نکه  .اصتصا ی هم به دلیل لی ی ندارد سثل که قواعد دتلل مالذا

ما کار به لیظ بماهو لیظ ندارنم، ما دربارق قواعد بر حکم وثثرعی نا بگونید قواعد دتلل بر م صثثود متکلم نا 
 مکنیمیدربارق دتلل بر م صثود وثارع و دتلل بر حکم وثرعی بح   .بح  کنیم صواهیممیم صثود وثارع 

در همه دوا  مدلو  مدلو  . گاهی دا  ت رنر و گاهی دا  ع ل اسثثل ،گاهی دا   عل ،حات انن دا  گاهی لیظ
 سل.او حکم و ورعی حکمد وارع اسل که  ن م صود هم م صو

قواعد عامه  ؛اسثثل دسثثته دور مباحثی که مربوه به قواعد دتلل لی ی اسثثل، انن قواعد دتلل لی ی د
همین قواعد عامه را هم گیتیم  ن قواعد   .مکردنمیبح   تاکنونانن همان ریز  بود که ما کثه دتلثل لی ی 

نعنی  ؛گیتیم گاهی انن قواعد مربوه به وضع اسل .کندمیکه بر اسثاا انن قواعد لیظ دتلل بر م صثود ییدا 
را بح  کردنم و  هااننگر ته اا عالم اسثتعما  اسل که  نشثأتگر ته اا صوِد عالم وضثع اسثل و گاهی  نشثأت
 امی اا قواعد دتلل لی ی اسل منتهاطَلق م ا ؛اطَلق م امی بود مسثهله  کردنم هم که بح ا قاعدق صرنن 

   که دتلل بر م صود متکلم دارد.ن ر اا

ا ثثثه دتلل الیاخ نعنی الیاخ نعنی قواعد ص صواهیم وثثثد؛ قواعد دتلل صام رقاکنون وارد بحث  دربا
انن قواعد  ت سثثیم کردنم. رهار مبح به  انن الیاخ را .وجود دارد ها ندر دتلل  ا قاعدقره اننکه  .صا ثثه

 نیمکمیبح   ها نانن الیاظی که دربارق قواعد دتلل  وثثوند.میهیهات، او  به دو قسثثم ت سثثیم  لی ی مواد و
گاهی هم دربارق هیهات  و ما با مادق لیظ اسثثثل سثثثروکار و کنیم نعنی مادق لیظبح  می ن واد گثاهی دربارق م

یهل ه و  عل مضارع، هیهل جمع هیهلمثل هیهل  عل ماضی، هیهل  عل امر،  ،کنیمواد بح  میعارضه بر م
 ،قواعد دتلل حروفدربارق  و حروف گونیممیحرف، مثَل   گونیممیو کنیم گاهی دربارق مواد بح  می .تثنیثه

دربارق قواعد  اسثثل که  هاانن .کنیمد دتلل اسثثماء مبهمه بح  میدربارق قواع وعد دتلل ادوات عموم قوا
 نکی مواد و نکی هیهات. ؛سم هستندبنابرانن قواعد صا ه دتلل لی ی هم دو ق اسل. دتلل موادمربوه به 

قواعد مربوه  .کنیمبوه به مواد اسل را   اا میقواعد صا ثه دتلل لی ی  ن بح  که مردر حا  حاضثر 
نعنی در ح ی ل رهار  ؛ب مخصثوم به همین بح  اسلکه همین جلد کتا انمکردقبه مواد را هم رهار بخ  

، وه بثه قواعد دتلل ادوات عموم، بخ  دوم مربو  مربوه بثه قواعثد دتلثل حروفبخ  ا .بخ  اسثثثل
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، الیاخ طبانع نعنی اسثثماء اجناا و بح  رهارم عد دتلل الیاخ موضثثوعه لطبانعبخ  سثثوم مربوه به قوا
انن رهار بح  اسل که  سل.هاانناوارق و اسماء مو و  و امثا   مثل اسثماء الیاخ مربوه به اسثامی مبهمه

 .مکنیلل مواد بح  میمربوه به مواد اسل. ما در انن مباح  ان واء الله دربارق قواعد دت

 ه و سلمالله علی محمد و  ل یو  ل


