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رواینقشقرآندرکشفواصالحتصح  اتیفدر

 1یدلجر ید علیس
2ییخدا ید مهدیس

 

 دهحچک
ه<::برن:آس;ی;=غ:=:یک;حو=رد:بر:آن:=ست.::یه<:برغدودن:آس <ت:وذوط:بهح=غ:رو=:یررگ:بهره
:=لف;<ظ:رو=:یر:صزخ;ریکه:ووصب:ت ف:=ست:رتصح :جخح;در :یز;ه:=جح;ر=ف:=غ:وعذ;<رت:و:در

:ب;;<:روش:توص;;ی;;ش;;ود.:=:یوقص;;ود:و ن:ی;;=:ی=صه;;<ل:یپ;;س:=غ:وعرف;;:یل;;رتحل_::یفرن:جوش;;خ<ر
<ت:ح;;رو=:ییوشخل;;ف:شذ<س;;<:یه;;<:<ن:روشی;;ت:توص;;ه:ب;;ه:آن،:ب;;ه:بر;;<ن:=ههی;;ب:و:برآس;;

ف:پرد=طخ;;ه،:پ;;س:=غ:آن:ض;;هن:توص;;ه:د=دن:ب;;ه:ت;;أث ;;ّح  :یو:ش;;کل:ییخ;;و=وح:یریر:پ;;عروص 
:آح;;رو= و::ییب;;ر:ق;;رآن،:در:صه;;ت:شذ<س;;<:ید،:وجخذ;;ح;;<ت:ق;;رآن،:ب;;ه:=ر=خ;;ه:دو:روش:صدح;;<ت:=غ

:رو=ی=صالح:= :پرد=غد.::ی<ت:وحن:دسخه:=غ
کل :ق;رآن،:ت;أثح;ث،:عرض;ه:رو=حفه;ن:ح;د:یب:شذ<س;رف،:آس;رتص;ح::یدیکلهات  ر:ر<ت:ب;ر

:قرآن.حرو=:یریپع :<ت:=غ

 آمد در 
:و<ج;ده:=غ:پحث:به:ح=ح<د :=ی;<دگ<ر :ق;رآن،:رو=:ک;رم:و:=ه;ل:بی;ت<وجر کذ;<ر ش;ه:حگ;ر:=جد:تح;در:
ک;ه:در:ط;ح=ست؛:=و<:ب<:یو:ق<جون:=له:ی=سالو ف،:رف:و:تص;حح;<ن،:غج;<ر:تحررس;<ل:ید:د=جست:

کی:ی<ت:جشسخه:و:=حوضع:و:جقل:به:وعذ<:بر:ضهره:رو= ،:=ض;طر=ب:یی،:ج<رس;<یفهه:ن:طود:=سج<ب:
:=:س<طخه:<ت:ر=:فر=هن:حرو=:یج<س<غگ<رو: گوهر:وقصود:وذ;وط:<فحن:رو،:ی=ست.:=غ خن:صوهر:وعذ<:و:

:<ْت:ح;;;ع:در:رو=حش;;;<:یه<:بر=غ:آس;;;:یک;;;ح<ت:=س;;;ت.:ح;;;ه<:=غ:د=و;;;<ن:رو=:برن:آس;;;ی;;;ب;;;ه:برگ;;;رفخن:=
:=لف;;<ظ:ح;;د:یرری;;ف:ووص;;ب:ت رف:=س;;ت.:تص;;حرتص;;ح ک;;ه:ط;;ود:وذش;;أ:ح=ج;;دک:در ث:ش;;ده:
:شود.::یزه:=جحر=ف:=غ:وقصود:وروعذ<:و:در:جخ:یدگرگوج

                                                     :
گروه:علوم:قرآن:و:حدحث:.1 :د=جشگ<ه:علوم:=سالوی:رضوی،: :.=سخ<دح<ر
ک<رشذ<سی:=رشد:علوم:قرآن:و:حدحث:د=جشگ<ه:علوم:=سالوی:رضوی.:.2  د=جشزوی:
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=: :یه<:=غ:دغدغ;;ه:یک;;حن:فذ;;ون:و:یت;;ر:=غ:وهن:یک;;حف:رو:=ص;;الح:تص;;ح:یین:رو،:شذ<س;;<ی;;=غ
بوط:به:حد:یه<:د=جشهذد=ن:در:ههه:حوغه:ی=صل پژوه<ن::ثحرب;<غ:ح;دیث:ب;وده:=س;ت.:=غ:دحور

=غ::ی=ج;;;د.:برط;;;:ن:آف;;;ت:پرد=طخهی;;;=:یب;;;ه:بررس;;;«:ثحعل;;;ل:=لح;;;د»و::3«ثحة:=لح;;;دح;;;در=»در:عل;;;ن:
کت<بر;;د=جش;;هذد=ن:ج گرفخ;;ه:در:رروس;;خقل:در:شذ<س;;<جدن:تص;;ح:ییه;;<:ز: :ص;;ورت: <ت:ح;;و=ف<ت 

:::4=جد.:ف:جهودهرتأل
ک;ه:=حب< ک;ه::یط<ص;:یه;<:گ;ر،:=ب;ز=ر:و:روشحف،:و<جذ;د:ه;ر:ف;ن:دحن:ف;ن:ش;ری;د:د=جس;ت: د=رد:

گ<ه ک<ربسخن:آن:رس;:یبدون:آ :=ردن:ب;ه:وقص;ود:ورو:به: رو،:پ;ژوهش:در::ن:ی;س;ر:جشو=ه;د:ش;د.:=غ
:رو=:ییغد=:فرتصح:یه<:روش :به:وذظ;ور:وعرف;ی<بد.:=ح:ی<ت:ضرورت:وح=غ دو:روش::ین:جوشخ<ر
:=ست.::<فخه:ح<ت:س<و<ن:حف:=غ:رو=ر،:در:غدودن:تصحیقرآج:یکرد:یع،:ب<:روحبد

 ف در لغت و اصطالححتصح
:ل ت،:ب;ه:وعذ;<«:فرتصح» گوج;ه:یدر :طو=ج;دن:و:جوش;خن:=س;ت؛:ب;ه: ک;ردن:در ک;ه::ی=:طط;<:

کذ;;د:و:ووص;;ب:=ش;;خج<ه:ش;;ود.ری;;وعذ;;<:ت  ;;ّحف»ت:ح;;رو=:5ر: :پژوه;;<ْن::ثحدر:=ص;;طالح:ح;;د«:وص 
که:قسهخ:یخحرو= کله;ه:ح;غ:سذد:=:ی=ست: :6<فخ;ه:ب<ش;د.حر:ری;<:عج;<رت:وش;<به:آن:ت ح;<:و;خن:آن:ب;ه:
:رو=رف:و:تصححتحر:یبرط :ییه;<:گ;ر:تف<وتحد:یو:برط;:7=ج;د:ک:وعذ;<:د=جس;خهح;<ت:ر=:ب;ه:حف:در
:8=جد.:<:جوع:آن:ق<یل:شدهحر:ری<ن:آجه<:به:=عخج<ر:قصد:ت رو

واحتصح ییت شجاساحاهه  اتحف در ر
:فر= :یت:ض;;رورح;;و:غالل:رو=:یدن:ب;;ه:و;;خن:=ص;;لرز،:رس;;ر;;ش:=غ:ه;;ر:ضیت،:پ;;ح;;ذ;;د:فه;;ن:رو=حدر

که:ت  :=لف<ظ:رو=:یرری=ست.:ضه:بس<: ::ذهرغو:ْت:ح=جدک:در س;<غ:س;و>:برد=ش;ت:=غ:آن:و:=جح;ر=ف:در
گ;ردد؛:ب;;ر=ح;;فه;;ن:رو=:یک;ن:ووص;;ب:دش;و=ر:<:دس;;تح;;ش;ود::یده:ور;;عه;ل:و:عق ر=ره:=غ::یت: جهوج;;ه:ز
:ب;;<ره:و;;رد:=و;;<م:ب;;<قر :ح;;بشو=ج;;د،:بلذ;;د:بشو=ج;;د::د:آهس;;خهح;;ک;;ه:ب<:ییک;;ه:جه;;<غ:ر=:در:ص;;<:یدر <:در

کرد::حضرت:فروود:حکه:ب<:ییص< :د:بلذد:بشو=جد،:آهسخه:بشو=جد،:سؤ=ل:
                                                     :

:=ین:عذو:.3 گ<ه:به:=غ ت;أولی:در:عذ;و=ن:در=ح;ه:»ش;ود:)ح<د:و;ی«:قو=عد:=لحدحث»و:«:=صول:=لحدحث»،:«وصطلا:=لحدحث»=ن،:
 ::(.55ص:،«=لحدحث

کت<ب:=غ:آن:صهله:وی:.4 :ق(:=ش<ره:جهود.:388عجد:=ه:عسکری:)مبن:،:=ثر:حسن:تصحرف<ت:=لهحدثرنتو=ن:به:
 .:78،:ص5،:جوزهع:=لجحرین:.5

:.:113،:صة=لرع<حة:فی:علن:=لدر=ح.:6
 .:883،:صتوضرا:=لهق<ل:فی:علن:=لرص<ل.:7
 .:353،:ص7،:جد=جشذ<وه:صه<ن:=سالم،:«تصحرف:و:تحرحف.:»8
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َ
دًا َفَقْد َجَقَض َصََلَتُه َو َعلَ  ی َ أ ََ َفَعَل ُطَتَعه ِّ َعاَدة؛ْح َذلِّ   9هِّ اْلِّ

: :=حهر گر:رویك:=غ ک;رده ::ین:دو:ر=:= کرده:ب<شد،:جه;<غ:ط;ود:ر=:شکس;خه:طب<ط;ل: عهد:
:جه<غش:ر=:دو:ب<ره:بشو=جد.:د:ح=ست:و:ب<

:بعض :جسر:به:ص<:یدر :»:ی=غ ک  ق  ک;ه:بذ;<:ب;ر:جس;شه:وعزه;ه،:=ع;<ده:«:جقص»،:«ج  آوده:=ست:
:10جه<غ:و=صب:و:بذ<:بر:وههله،:وسخحب:=ست.

=: :=لف;;<ظ:رو=:یر=ت;;رین:ت رن،:ضذ;;ی;;بذ;;<:ب;;ر ک;;ن:=ههح;;<ت:ر=:جج<ح;;در ن:=و;;ر،:ب;;ه:ی;;ت:د=جس;;ت.:=ر;;د:
:ب;;<ره:تص;;ح ک;;ه:تص;;ح:یود=:ی;;پ:یش;;خریت:بر;;ف،:=ههرطص;;وص:در <ت:ح;;ف:در:رو=رکذ;;د؛:ض;;ر=:

:ر;;ج:یوزلس;;:11د.ح;;آ:یه<:ب;;ه:ش;;ه<ر:و:برن:آس;;یتر::عح=غ:ش;;<:یک;;ح :138ب;;ه::یلو=و;;ع:ص;;<حجقر=جز:در
:رو=روورد:تصح :::12د.حجه<:ی<ت:=ش<ره:وحف:در

وش واحتصح ییشجاسا یها ر  اتحف در ر
ک;ه:ود;ل:ه;ر:ف;ن:ر<ر:دقر<ت:=غ:فذون:بسحف:در:وخن:رو=رتصح:ییشذ<س<  :و:حس<س:=ست:

:و:روشرج:یرگحد :آث<ر:د=جشهذد=ن:=جز<م:شده::ییه<:=ست.:پژوهش:یط<ص:یه<:<غوذد:=بز=ر در
گ;;ز=رش:ش;;دهح;;ف:=غ:رو=رش;;<ن:در:غدودن:تص;;ححوشخل;;ف:=:یه;;<:و:روش :=د=و;;ه:ب;;ه::13<ت: ک;;ه:در

:به:برط :=:ی=طخص<ر :ن:رکذ:یه<:=ش<ره:و:ن:روشی=غ
:ج;;<ورن:روش:در:عص;;ر:غی;;؛:=لجخ;;ه:=ث:ب;;ه:=و;;<م:وعص;;ومح.:عرض;;ه:ح;;د1 گ;;ر هکن:ج;;ت،:=

:د:=ست.:ر<ر:بعرجج<شد،:بس
بوط:به::یه<:سه:جسشهح.:وط<بقت:د=دن:و:وق<8 کت<ب؛:حوشخلف:ور :ک:
:=ول؛::و:وذ<بع:دسخه:یی.:ور=صعه:به:=صول:رو=3
ک;ه:ش;<رح<ن:و:ص;<حج<ن:صو=و;ع:رو=ی;؛:ب;<:توص;ه:ب;<:=یث<جو:یی.:ور=صعه:به:صو=وع:رو=4 :ی;ین:
:=طخه:ر=:در=غ:صو=وع:=ول:یوخعدد:و:وعخجر:یه<:جسشه:یث<جو ت;و=ن:ب;<:ور=صع;ه::ی=جد،:و:<ر:د=شخهرر
:رو=رث:تصححو:شروح:حد:یین:صو=وع:رو=یبه:= کشف:و:=صالح:جهود.:حف:در :<ت:ر=:

گون:ح;;<ت:ه;;ن:وض;;هون:ح;;س;;ه:و:وط<بق;;ت:رو=ح.:وق<5 گوج;;< :=ب;;و=ب: کت;;<ب:ح;;<:وش;;<به:در <:ح;;ک:
                                                     :

،:=لش;;رعة:وس;;<خل:؛344،:ص1:،:جو;;ن:ال:ححض;;ره:=لفقر;;ه:؛9،:ب168،:ص8،:جته;;عحب:=ألحک;;<م:؛313،:ص1،:ج=السخجص;;<ر.:9
:.86،:ب86،:ص6ج
:.846،:ص4:؛:ج536،:ص3:،:جلو=وع:ص<حجقر=جی.:10
 .:76،:ص7؛:ج156،:ص3،:ج=لحد=خ :=لذ<ضره:.11
:لو=وع:ص<حجقر=جی.:»12  .:134،:ص«ور=حل:و:قو=عد:فقه:=لحدحث:=غ:دحدگ<ه:وزلسی:=ول:در

:رو=ح<ت:و:ر=ه».:ر.ک::13  .:44:-16،:ص«آنه<ی:شذ<س<ییک<رآفت:تصحرف:در
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:آوده:=ست.::ییکتب:وخعدد:رو=
=: که::ی<ت:وصحف:=ر=خه:وحو=و:=صالح:ر:ییبر=ی:شذ<س<:یگرحک<ر:د: ،:ر=هرن:تحقیدر شود:

کهخر:به:آن:توصه:شده:=ست:و:آْن: : کر:یررگ:بهره:ت<:به:=وروغ :قرآن: :ن:=ست.:ح=غ
واحو اصالح تصح ییجقش قرآن در شجاسا  ات حف در متن ر

کت;;<ب:ط;;د=:هس;;خذد:و:قل;;ب:وج;;<رک:=:=ه;;ل:بی;;ت ش;;<ن:ظ;;رف:هه;;ه:حح;;<والن:و:و=رث;;<ن:
که:طد=وجد:و :د:حفرو<:یوع<رف:قرآن:=ست؛:ضذ<ن:

ذ  یجاٌت فی ِّ اٌت بَ حَبْل ُهَو آ»
ْلَن یُصُدورِّ ال َ وُتوا اْلعِّ

ُ
  14«.َن أ

:فرو<حد:::یو:ین:علرر=لهووذر=و
َتُه فِّ  هِّ َو ُحج َ َجا َو َعَصَهَجا َو َجَعَلَجا ُشَهَداَء َعَلی َخْلقِّ ََ ن َ الَِل َطه َ آنِّ َو  یؤِّ َْ َِ اْلُق هِّ َو َجَعَلَجا َط ْرضِّ

َ
أ

آَن َطَعَج  َْ ُقُه َو َل َجَعَل اْلُق ُقَجا؛حُ ا، َل ُجَفارِّ   15َفارِّ
ک د:و:ش;<هد=ن:ب;ر:طلق;ش:ق;ر=ر:د=د:و:رزه:س;<طت:و:عص;هت:بشش;رطد=وجد:و<:ر=:پ<

:ق;رآن:ص;د=:=فخ; ن:ج;ه:ق;رآن:=غ:و;<:رو<:ر=:ب;<:ق;رآن:و:ق;رآن:ر=:ب;<:و;<:هه;ر=ه:س;<طت.:ج;ه:و;<:=غ
:رد.:رگ:ییصد=

:و=جد:و:فروود:ر:طیج<پع:ییر=:دو:جور:صد=:ز:قرآن:و:=هل:بیترج:رسول:طد=
ــ ِّ ج  ــٌف   یؤِّ ل ِّ ــ  ُموَ ــ  ُكُن حفِّ َقَل ــْح الث َ تِّ ََ ْت ــاَب الِلِّ َو عِّ َت كِّ ــَل بَ  ینِّ  ْه

َ
ــیْ أ ــْن  یتِّ ــی حَ َل ــا َحت َ َق َِّ ــْفَت ــَی َدا َعَل  ی َ َِّ

ْوض؛ 16اْلحَ
  

:وحدو: :در گر=جقدر : کت<ب:ی<ن:شه<:ب<قر<دگ<ر ن:دو:ی;.:=خنیطد=:و:=هل:ب::گع=رم::
که:بیگر:صد=:جشوجد:ت<:=حد:کح=غ: :ذد.:حر:سر:حوض:بر:ون:و=رد:آن:

:پح;<ت:و:و<جذ;د:آن،:حک<حن:رو=ی= گسس;خذیت:=غ ک;ر:تی;ب:=ه;ل::یوج;د:ج< ن:د=رد:و:حو:ق;رآن:
:=غ:ههخ< گر=نی=:ییطجر گوهر: :ج<حر;ن:ترتی;ب;ه:=:17ده;د.:یبه;<:و:ن:دو: ه:وق;دس:ر;ب،:ه;ر:آن:ض;ه:=غ
ک:=هل:بیت ر:ق;رآن:رش;<ن:تفس;حقرآن:=س;ت.:فع;ل:=:ی :و:وع<رف:جور=جی=غ:حق<:یسر:زجد،:پژو=
کالم:= گ<ه:تذه;<:در:وض;هون:و:وحخ;و=ین:تزلی=ست.:=:ی<ت:=لهحگ<ه:آ:یش<ن:تزلحو: ت:ح;رو=:ی،:

:=لف;;;<ظ:و:عج;;;<ر=ت:رو= گ;;;<ه:در و::ییوحخ;;;و=:ین:ههش;;;و=جی;;;ش;;;ود.:=:ی<ن:و;;;ح;;;ز:جه<ر;;;ت:جح;;;=س;;;ت:و:
                                                     :

:.:49.:سوره:عذکجوت،:آحه:14
:.:191،:ص1:،:ج=لک<فی.:15
 .:486،:صتحف:=لعقول.:16

:.:118،:ص«بر=بری:قرآن:و:=هل:بیت»ک::.:ر.17
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کت;;<ب:ط;;د=:و;;ح;;<ت:ب;;<:آح;;رو=:یظ;;<هر:یس;;<ز:ه;;ن ک;;ر;;تو=ج;;د:وع:ی<ت: ا:وخ;;ون:ردر:تص;;ح:ی<ر:و:وال
:حح;;;د گ:برگ;;;ر:آس;;;حف:و:درتص;;;حث:و:غدودن:آن:=غ :=د=و;;;ه:ب;;;ه:تجر;;;ه<:ق;;;ر=ر: ن:دو:روش:ر;;;یرد.:در
:قرآن:در:شذ<س<:یررگ:بهره که:ر<ت:طو=هحف:در:وخن:رو=رو:=صالح:تصح:یی=غ :یک;حن:پرد=طت:
کرحرو=:یو:ظ<هر:یشج<هت:شکل:یگرحو:د:ییگرفخه:=غ:شج<هت:وحخو=:بر :ن:=ست.ح<ت:ب<:قرآن:

 . عرضه بر قرآن 3
گعشت،:تزل که: کالم:وعصوو<ن:یضذ<ن: :)وس;خق:قرآن:در: ن(:و:رگ<ه:به:صورت:آش;ک<ر

:تأثرر:وس;;خقر;;پذه;;<ن:)غ:یگ;;<ه :=غ پ;;عرن(:=س;;ت.:وذظ;;ور ن:و:وع;;<رف:رپذه;;<ن،:تجل;;ور:وض;;<و:یریر
:=لف;<ظی;<ت:=ست؛:بدون:=حرو=:یدر:وحخو=:یقرآج ک;ه:در:ظ;<هر :آ:ی=ث;ر:،ن: ب;ه:ضش;ن::ی<ت:=له;ح;=غ
:ن:ههش;و=جی;=:18د.حآ :ریر:پ;عر :و:ت;أثر;دق:ی  کذ;<ر:=س;خو=رح; :رو=ر;عه:ی  :ق;رآن،:در: =لف;<ظ:و::ی<ت:=غ

:بودن:آ:یوع<ج که:قرآْن::یف،:ووصب:وح=غ:تحر:ی<ت:=لهحو:برکذ<ر وحور:س;ذزش:درس;ت:و::شود:
:رو= گحج<درست:در : <ر،:وو=فقت:و:وش<لفت:ب;<:ق;رآن:جش;<جه:ص;دور:رن:وعیرد.:بر:=س<س:=ر<ت:قر=ر

:رو=ح ک:<ت:وشخل;ف،ح;<ر:در:رو=رن:وعی=ست.:=:ت:=غ:وعصومح<:عدم:صدور د:ر;ب<ره;<:و;ورد:تأ
گرفخه:=ست.:=و<م:ص<دق ::د:حفرو<:یو:قر=ر:

ْق ُی   َطا َلْن  دِّ   َوافِّ َن اْلحَ ف؛حطِّ َُ آَن، َفُهَو ُزْخ َْ   19ثِّ اْلُق
:جه<.::=ست:طوش:یکه:ب<:قرآن:وو=ف :ججود،:دروغ:یدحهر:حد

:فروود::ش<ن:=غ:قول:رسول:طد=حهن:=
 
َ
ـی ُ أ ِّ اُس! َطا َجاَءُكن َعج  ـُق ُی  یَها الج َ َتـاَب   َوافِّ َجـا ُقْلُتـُه، َو َطـا َجـاَءُكْن   الِلِّ   كِّ

َ
َتـاَب الِلِّ ُی َفأ كِّ ُف  ـالِّ وَ

ُقْلُه؛
َ
  20َفَلْن أ
کالو;;:ی= :و;;ن:ب;;ه:ش;;ه<:رس;:یو;ردم،:ه;;ر: :و;;ن:رک;ه:=غ کت;;<ب:ط;د=:وو=ف;; :ب;;ود،:=غ د:و:ب;;<:

کالم:ون:ج کت<ب:طد=:وش<لف:بود،: :ست.:ر=ست:و:آن:ضه:ب<:
ک:ورهه :ح;ف<ت:ووص;ود:در:و;خن:رو=ر=ص;الح:تص;حو::یی<ر:شذ<س<رتو=جد:وع:ین:وال <ت:ق;ر=ر

:رد.رگ
گ;;<هرتوض;; ک;;ه: :لف;; :ووص;;ب:ت :یرری;;ت :یا،:آن: ش;;ود:و::یوعذ;;<:و;;:یر:و:دگرگ;;وجری;;=ج;;دک:در

                                                     :
:.95،:صهه<ن:.18
 .:69،:ص1:ج،:=لک<فی.:19

:.:69،:ص1:ج.:هه<ن،:20
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که:به:و<جذد:رو=حآ:ید:ح<صل:وحصد:ییوعذ< کذ;<ر:و;خن:=ص;ح;صد:یخحد: :ییل:آن:طودجه;<رد،:در:
:=:یو ک;ه:ب;ه:دل:یوشخلف:یتو=ن:وع<ج:ین،:ویکذد.:بذ<:بر :=لف;<ظ:رو=ف:رل:تص;حر;ر=: ز;<د:حت:=ح;در

کت;<ب:ط;د=:عرض;ه:جه;ود:و:ضذ;<ن:ح;شده:=ست،:به:س<ن:رو= گ;<ه:وخع;<رض(:ب;ه: <ت:وشخل;ف:)و:
:ق;;رآن::یش;;<هد:ی=غ:آن:وع;;<ج:یک;;ح:یض;;ه:ب;;ر= کح=غ :آن:ر=:ب;;ه:عذ;;و=ن:و;;خن::ی<ف;;ت:ش;;د،:لف;; :ح;;< =غ
:ن::حپرد=ز:یک<رکرد:قرآن:و::نی<ن:دو:جهوجه:=غ:=یذک:به:بحرفت.:=یت:پعحل:رو=ر=ص

 نهونه اول
: :=و<م:ب<قر:یخحرو=:تحف:=لعقولدر :ن:وضهون:جقل:شده:=ست::یب<:=:=غ

َِ   َطْن  ْثَل   َصَج لَ   طِّ َِ ؤِّ َكاَن َشُكورًا؛ْح َطا ُصجِّ ْضَعَف 
َ
 ،َو َطْن أ

َ
َكاَفأ   21هِّ َفَقْد 

ک;رده،:یگ;رحک;ه:د:ی=:هر:کس:به:=جد=غه کذ;د،:صج;ر=ن:جه;وده:::ب;ه:=و:=حس;<ن: =حس;<ن:
گر:ب کذد،:ی=ست:و:= ::.شکور:=ستش:=غ:آن:=حس<ن:

:ن:صورت:جقل:جهوده:=ست::یبه:=:=الطج<ر:یوع<جر:صدوق:در:رت:ر=:شحن:رو=رهه
َِ   َطْن  ْثَل   َصَج لَ   طِّ َِ ؤِّ ًَا؛ْح َطا ُصجِّ كِّ َكاَن شا ْضَعَف 

َ
، َو َطْن أ

َ
َكاَفأ   22هِّ َفَقْد 

ک;رده،:یگ;رحک;ه:د:ی=:هر:کس:به:=جد=غه کذ;د،:صج;ر=ن:جه;وده:::ب;ه:=و:=حس;<ن: =حس;<ن:
گر:ب کر:=ست.ش:=ی=ست:و:= کذد،:ش< :غ:آن:=حس<ن:

کس;;ح;;رو= ک;;ه:ب;;:یت:=ول،: کردهیر=: «:ش;;کور»کذ;;د،::ی=ج;;د،:صج;;ر=ن:و:ش:=غ:آن:ض;;ه:ب;;ه:=و:=حس;;<ن:
کر»ت:دوم،:=و:ر=:ح;;طو=ج;;ده:و:رو= ک;;ر:ن:ی;;ذ;;ک:=حده:=س;;ت.:=ر;;ج<و«:ش;;< :ق;;رآن: ن:عرض;;ه:حدو:وعذ;;<:ر=:ب;;ر

ک;;ررکذ:یو;; پ;;رد=غد،::یودر:وق<ب;;ل:عه;;ل:بذ;;دگ<ن::ی<ن:پ;;<د=ش:=له;;ی;;ک;;ه:ب;;ه:ب:یین:در:ص;;<حن.:ق;;رآن:
کر»طد=وجد:ر=: : د:حفرو<:یج<ود؛:به:عذو=ن:ود<ل:و:یو«:ش<

َِّ الِلِّ َفَهـْن َحـل َ اْلَب » ـْن َشـعاخِّ فا َو الَْمـْرَوَة طِّ ن َ الص َ ََ َفـَل ُججـاَح َعلَ ْحـؤِّ وِّ اْعَتَهـ
َ
ْن ْحـَ  أ

َ
َف حَ هِّ أ ـو َ َ  

َع َخ  ها َو َطْن َتَ و َ هِّ ٌَ َعلْح بِّ كِّ ن َ الَِل شا  23«.ٌن حًَا َفإِّ

کلهه:ی=و<:هر:ص<:به:پ<د=ش:ب :=سخحق<ق:=ش<ره:د=رد،: گرفخه:=ست؛:ب;ه:«:شکور»ش:=غ ک<ر: ر=:به:
:د::حفرو<:یعذو=ن:ود<ل:و

                                                     :
:.898،:صتحف:=لعقول.:21
:.:141،:صوع<جی:=ألطج<ر.:22
:.:158.:سوره:بقره،:آحه:23
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ِّ ُح لِّ » ُجوَرُهْن َو َی َوف 
ُ
ُه َ ُفوٌر َشُكوٌر حزَی ُهْن أ ج َ هِّ ؤِّ ْن َفْضلِّ  24«.َدُهْن طِّ

:د::حفرو<:یز:ورو:ج
ذ»

ََ ال َ ذُی  یذلِّ
باَدُه ال َ َُ الُِل عِّ ِّ ْسَخُلُكْن َعلَ  َن یَبش 

َ
حاتِّ ُقْل ل أ الِّ ُلوا الص َ ل َ ْح آَطُجوا َو َعهِّ ْجًَا ؤِّ

َ
هِّ أ

َة فِّ  ب یالَْمَود َ ْد َلُه فحَ َو َطْن    یاْلُقْر ْف َحَسَجًة َجزِّ َِّ ن َ الَِل َ ُفوٌر َشُكوٌر یْقَت   25«.ها ُحْسجًا ؤِّ

:د:حفرو<:ین:ورضذ:هن
ضًا َحَسجًا » َْ ُضوا الَِل َق َِّ ْن ُتْق ْفُه َلُكْن َو حُ ؤِّ َْ َلُكْن َو الُِل َشُكوٌر َحلحَ ضاعِّ   26«.ٌن حْغفِّ

کر:یب<:توصه:به:شو=هد :قرآن: ::یخ;حت;و=ن:=دع;<:جه;ود:رو=:ین:دست:آود،:وحکه:=غ :یوع;<جک;ه:در
:ت:=ست.حل:رو=روخن:=ص:تحف:=لعقولف:شده:=ست:و:جقل:رجقل:شده،:تصح:=الطج<ر

 نهونه دوم
کت;;;<ب:ررف;;;ه:ر=:س;;;در:روغ:ع:نر=و;;;<م:حس;;;:ی=غ:دع;;;<:یبشش;;; : =القج;;;<ل:د:ب;;;ن:ط;;;<ووس:در

کرده:=ست:: گوجه:نی=:ب<العه<ل:=لحسذه :جقل:
ْن َطجِّ   یَخْلقِّ   َفاْبَتَدْعَ   ْسَكْجَتجِّ  ْمجییُ  ی ٍ طِّ

َ
ْلٍد َو َدٍم، َلْن یْ ُظُلهاٍت َثَلٍث، بَ  یفِّ  ی، ُثن َ أ ٍن َو جِّ َن َلحْ

ْدجِّ  ْلقِّ  یُتْشهِّ وَ   27.یِِّ

کت<ب،:ب;<:ج;<م:ی=:یهحدر:ض< :قد :_ا:=س;ت:ر :و:تص;حر;ک;ه:ب;دون:تحق:_:=قج;<ل:=العه;<لن:
ْدج :»عج<رت: :=جخه<«:یُتْشه  :آو;ده:=س;ت::حن:بشش:=غ:دع<:به:سه:ص;ورت:دی=:یدر ْرج :»گ;ر ;ّه  ،:«یُتش 

ْهذ :» ّو  ْهذ :»،:«یُتش  ّج  ز;<د:حوشخل;ف:=:یک:و=ػه،:ضه;<ر:وعذ;<ح;ف:رب،:=غ:تص;حرن:ترتیبه:=:28«یُتش 
ک;ه:تذه;<: :=و;<م:یک;حشده:=ست: گفخ;<ر :آجه;<: ک;ه::ی<ت:ق;رآن:جش;<ن:و;ح;آ:ی=س;ت.:بررس;:=غ ده;د:
کریا:=ست؛:زرهه<ن:جقل:=ول:صح :د::حفرو<:ین:وحر=:قرآن:
ْن » هِّ ْجُفسِّ

َ
ْرضِّ َو ل َخْلَق أ

َ
هاواتِّ َو اْْل ْشَهْدُتُهْن َخْلَق الس َ

َ
29«.طا أ

  

=: :قرآن:وخن:=ص:ی<فخن:ش<هدحن،:ب<:یبذ<:بر  شود.::یز:ویه<:وخه<:ر:جقلیت:=غ:س<حل:رو=ر=غ

                                                     :
:.::33.:سوره:ف<طر،:آحه:24
:.83.:سوره:شوری،:آحه:25
:.:17.:سوره:ت <بن،:آحه:26
:.74،:ص8،:جة:فره<:حعهل:ورک:فی:=لسذة=إلقج<ل:ب<ألعه<ل:=لحسذ.:27
:.339،:ص1،:جإقج<ل:=ألعه<ل.:28
کهف،:آحه:29 :.51.:سوره:
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 سومنهونه 
::یر=وجد :کذد::ین:وضهون:جقل:ویر=:ب<:=:ییدع<:=لدعو=تدر

َل َو ْح ا َخ حَ  ْعَ  حَ ََ َطْن ُسخِّ
َ
ْجَوَد َطْن أ

َ
لَ یا أ ُه ؤِّ ََ ا َتْك

م َ ْلَجا نِّ ِّ َض  ی! َحو  َْ ج ُ َو َت   30؛یَطا ُتحِّ
کذذ;;ده،:و;;<:ر=:=غ:آن:ض;;ه::ن:عط;;<یت;;ر:بشش;;ذده:ین:درطو=س;;ت:ش;;وجده:و:=یبهخ;;ر:ی=
:ر:ده.ریت :یپسذد:یو:و:یو:دوست:د=ر،:به:آن:ضه:تیپسذد:یجه

: :=الج;;و=ر=و;;<:در ُه:»:یب;;ه:ص;;<:بح;;<ر ْک;;ر  ;;<:ت  ّه  ُه:»آو;;ده:=س;;ت::«:و  ْک;;ر  ;;<:ج  ّه  و;;<:ر=:=غ:آن:ض;;ه::یعذ;;ح:31؛«و 
کله;ه:وعذ;<ح;ر:رین،:ب<:ت یر:ده.:بذ<:بر:=ریت :یپسذد:ین،:به:آن:ضه:تو:وحپسذد:یجه عج;<رت::یک:
:=ریت  :جهوده:=ست.:در ا:ر=:ش;ذ<طت.:رن:دو:وعذ<:به:قرآن:جقل:ص;حیتو=ن:ب<:عرضه:=:ین:ص<:ویر

کر  د::حفرو<:ین:وحقرآن:

ُهوا َش   یَعس» ََ ْن َتْك
َ
وا َش   یٌَ َلُكْن َو َعسْح خًا َو ُهَو َخ ْح أ ب ُ ْن ُتحِّ

َ
َ ٌ َلُكنْح أ   32؛«خًا َو ُهَو َش

ک;ه:طرر=:ط;وش:جد=ش;خه:ب<ش;:یزرضه:بس<:ض <:ح;ر:ش;ه<:در:آن:=س;ت.:و:ر;د،:ح;<ل:آن:
که:شر:شه<:در:آن:=ست.:ر<شر=:دوست:د=شخه:ب:یزرض :د،:ح<ل:آن:
کر=هت:بذده:والغو;هحه،:رض<حن:آیبر:=س<س:= :=ر;ب;<:ط:ی=:ت:و: ن،:ی;ر:و:ص;الح:=و:ج;د=رد.:بذ;<:ب;ر

که:در:دع<:تق<ض<:یلردل :آن:وطرح:شود.:پس:جقل:=ول:صحریت :یجد=رد: :ا:=ست.:رر:در

 ات قرآن حات با آحق الفاظ روای. تطج2
:ق<ل;ب:رو=یوع<رف:قرآج:یگ<هی:=فزون:بر:تزل ،:ی<ت:=له;ح;آ:یگ;ر:=غ:صل;وه:یش;ح<ت،:جه<ح;،:در

:و;;ح;;ز:پدر;;<ت:جح;;در:ص;;ورت:رو= :رو=ح;;آ:یش:ص;;ورحن:جه;;<ی;;ش;;ود.:=:ید=ر :پ;;عرت;;أث»<ت:ح;;<ت:در :یریر
که:به:سه:صورت:تصر«:ی=:گز=ره»<:ح«:آشک<ر ن(:را:)=ش;<ره(:و:=قخج;<س:)تض;هرا،:تله;حج<م:د=رد:

::33د.حآ:یبه:ضشن:و :=حدر:هر :ق;ر=ر:د=دن:آر;وعت;و=ن:ب;<::ین:و;و=رد:و;ی;ک:=غ ب;ه:=ص;الح::ی<ت:=له;ح;<ر
:پرد=طت.::ییوخون:رو=

 حیاول. تصر

:آآ:ْا:حتصر که:به:ص;ورت:آش;ک<ر :ق;رآن:در:رو=:ی=:هح;ن:=ست: ا:ش;ود:ح<ن:ش;ود:و:تص;ری;ت:بح;=غ
                                                     :

:.:161،:ص=لدعو=ت.:30
:=ألجو=ر.:31 :.:344،:ص77:،:جبح<ر
 .::816.:سوره:بقره،:آحه32

گوجه»:.33 :جر<حش:وعصوو<ن=قخج<س؛:  .:96،:ص«=ی:=غ:تزلی:قرآن:در
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:ق;رآن:=س;ت؛یکه:= کالم:طد=وج;د:در :زی;و<جذ;د:=:34ن: ک;ه:=غ:س;وی::نر<رت:=و;<م:حس;ح;ن:بذ;د:=غ
 جقل:شده:=ست:::ی=لک<ف:در:=و<م:ص<دق

َكَها َقاَل َف   ، ْجَصاُر الِلِّ
َ
ُكْن أ ج َ :   الُِل   إِّ

 »َعـز َ َو َجـل َ
َ
َكـأ ِّ َو  ـی  ـْن َجبِّ ِّ  ی ٍ ْن طِّ ب  ـقاَتـَل َطَعـُه رِّ ٌَ َفهـا حـَكثِّ   وَن ی ُ

صاَبُهْن فِّ 
َ
ما أ  36و ... 35«لِّ الِلِّ َو طا َضُعُفوا َو َطا اْسَتكاُجواحَسبِّ  یَوَهُجوا لِّ

:=حترد:یب گوجه:وو=رد:ب<ید،:در ک<ول:د=شخه:ب<شد.:بذ<:بر:=رت:ب<:قرآن:تطجحخن:رو=د:وحن: ن،:ی :
گر:=طخالف :=ح;د،:ب<ح;<ت:ق;رآن:ب;ه:ضش;ن:آح;ب<:آ:ی= =غ:وص;حح<ن::ین:وجذ;<،:برط;ی;د:=ص;الح:ش;ود.:ب;ر
کت<ب،:عج<رت:قرآج;:ی=:ذ:جسشهر،:هر:ضذد:در:هییکتب:رو= <فخ;ه:ب<ش;ذد،:را:ر=:جرص;ح:ی=غ:آن:

:پح=قد=م:به:=صالح:وخن:رو= گ;ر=ن:ب;ه:حد:37=ج;د.:ر:ر=:وخ;عکر:ش;دهری;ن:ت ی;=:جوشْت::یت:جهوده:و:در
که:=حخه<ل:د=دهی=جد؛:ودل:=:ن:=طخالف:پرد=طخهیه:=ربه:توص:یجحو ه:جقل:به:وعذ;<:ش;ده:ح=جد:آ:ن:
:قرآجی<:=حب<شد: که:در ::38ن:صورت:آوده:ب<شد.یه:به:=حبوده،:آ:که:جزد:=خهه:ین:

 نهونه
:ب;;<ب:عق;;ل:و:صه;;ل::یذ;;رکل :=و;;<م:ووس;;:یخ;;حرو=:ی=لک;;<فدر کذ;;د.:در::یجق;;ل:و:صعف;;ربن::ی=غ
:=:یبشش :ق;رآن::ی<تح;ب;<:=سخش;ه<د:ب;ه:آ«:لر;قل»و:و;دح:«:رر;کث»در:وعوت::ت،:=و<محن:رو=ی=غ =غ
:فرو<حد::یو

 َقلِّ   َو َطْن آَطَن »َو َقاَل: 
ل َ ُهْن ل »َو َقـاَل:  39«ٌل حـَو طـا آَطـَن َطَعـُه ؤِّ ََ ْكَثـ

َ
ـن َ أ َو  40«ْعَلُهـوَن حَ َو لكِّ

ُهْن ل: » َقاَل  َُ ْكَث
َ
ُلوَن حَ  َو أ ُهْن َل »َو َقاَل:  41«ْعقِّ َُ ْكَث

َ
  42«.ْشُعُروَن حَ َو أ

:به:=رن:عج<رت:=طی=:یول کریر :قرآن: :ق;رآن:بحن:شکل:در <ن:ش;ده،:ی;ن:وصود:ج;د=رد.:آن:ض;ه:در
:»فه:=س;ت::حه:ش;رحن:آی= ُهْن:ال  ;ر  ْکث 

 
:ح :  گف;ت:=:یو:43«.ْش;ُکُرون  :جخی;ت;و=ن: :یز;ه:طط;<رن:عج;<رت:در

                                                     :
 .96.:هه<ن،:ص34
 .146سوره:آل:عهر=ن،:آحه:.:35
:.574،:ص4ج،:=لک<فی:.36
ر=:ب;;<:ضذ;;رن:=ص;;الح<تی:ب;;ه:ض;;< :رس;;<جده:=س;;ت.:ج;;ک:::=ص;;ول:=لک;;<فیب;;ه:عذ;;و=ن:جهوج;;ه،:ووسس;;ه:د=ر=لح;;دحث:و;;خن::.37

 .483ص1ج؛:469ص1؛:ج33ص:1؛:ج38ص1ج
:آل:=لرسول.:38 :.53ص1،:ج:ورآک:=لعقول:فی:شرح: طج<ر
:.43،:آحه:هودسوره:.:39
 .38،:آحه:=ألجع<مسوره:.:40

:.133،:آحه:=له<خدکسوره:.:41
:.:15،:ص1:،:ج=لک<فی.:42
:.:73.:سوره:جهل،:آحه:43
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ک;;ه::یگ;;رحه:دح;;ف،:آحت:ش;;رح;;رو=ن:ردر:هه;; ف:ش;;ده:=س;;ت.رس;;هع:تص;;ح :ق;;رآن:جق;;ل:ش;;ده: =غ
ْح:»د::حفرو<:یو

 
أ :و;<ً>:ف  ه<>  :=لّس  ن  :و  ل  ّز  ْن:ج  ُهْن:و  ْلخ 

 
أ ْن:س  ز  :ل  ْوت ه;<:ل :ر;و  :و  ْع;د  ;ْن:ب  :و  ْرض 

 
:=أْل :ر :<:ب ;ه  :=ّه ُ ُق;وُلّن 

;;ْل: :ب    ّ ْه;;ُد:ه  :=ْلح  ;;ُرُهْن:::ُق;;ل  ْکث 
 
 ::: :ح :ال ُل;;ون   «ْعق 

ک;;ه:بش;;ش:پی;;ب;;<:=44 :»ه،:ب;;ه:ص;;ورت:ح;;آ:ی<جح;;<ن:تف;;<وت: ال
:رو=:یفرن:تصحیجقل:شده:و:=«:علهونح که:ب<:ور=صعه:به:ق;رآن:ق<ب;ل:=ص;الح:حآشک<ر:در ت:=ست:

:=ست.:
 دوم. اقتجاس

:تزلحد:ی=:گوجه :=غ :رو=:یگر <:ح;=س;ت.:=قخج;<س:«:=قخج<س»وه:ربه:ش:<ت:وصوو<نحقرآن:در
گورتض;;ه ک;;ه: :ش;;شص:د:یبشش;;:ذ;;دْه:حن،:آن:=س;;ت: ک;;الم  : ک;;الم:یگ;;رح=غ : ::45<ورد.ی;;ط;;ود:ب:ر=:در در
:ق;;رآن:ف;;ر=و=ن:ب;;ه:ضش;;ن:و;;:<ْت:ح;;رو= :آح;;آ:ی=قخج;;<س:=غ <ت:ط;;ود:ب;;ه:دو:ح;;در:رو=:ی<ت:=له;;ح;;د.:=قخج;;<س 

:صورت:=ست::
 حیکن. اقتباس صری

:ص;;ر ک;;ه:=و;;<مح=قخج;;<س  :و:=لف;;<ظ،:ب;;دون::یقرآج;;:یعج;;<رت:ا:آن:=س;;ت: ر=:ب;;<:هه;;<ن:س;;<طخ<ر
::::=و<م:سز<د:یدع<ن:یودل:=:46آورجد؛:یدر:سشن:طود:و:یرری<:ب<:=جدک:ت حر:ریت 

لَ  ْل ؤِّ ْوصِّ
َ
ُهن َ َو أ

ابِّعِّ  یالل َ ـذِّ حالت َ
ْحَسـاٍن، ال َ إِّ ـذِّ حَ   َن یَن لَهُـْن بِّ

ْخواجَِّجـا ال َ ِّ َْ َلجـا َو لِّ ـ َجـا اْ فِّ َن یُقوُلـوَن َرب َ
.ْح َخ   مانِّ ی َسَبُقوجا بِّاْلِّ  ََ   47ََ َجَزاخِّ

:آن،:آ که:وره:دهن:سوره:حشر:تضهحکه:در :د::حفرو<:ین:شده:
« 

ْن یذَو ال َ هِّ ْن َبْعدِّ ذحَ َن جاُؤ طِّ
ْخواجَِّجا ال َ ِّ َْ َلجا َو لِّ َجا اْ فِّ   48...«مانِّ ی َن َسَبُقوجا بِّاْل یُقوُلوَن َرب َ

  یدوم. اقتباس اشار
=: :=قخج<س،:عج<رتیدر گوجه:=غ کالم:آورده:شده؛ر<:ترکحر:در:لف :ری،:ب<:ت یقرآج:ین: ب;ه::49ب:در:
دهد؛:ب;ه:عذ;و=ن::یسوق:و:یقرآج::قرآن:ر=:به:آن:عج<رت<ت:حکه:ظهن:هر:شذوجدۀ:آشذ<:به:آ:ی=:گوجه

:فرو<حد:::یو:ییدر:دع<:ود<ل،:=و<م:سز<د
                                                     :

::.63:سوره:عذکجوت،:آحه:.44
 .196،:ص=لهعزن:=لهفصل:فی:علوم:=لجالغه.:45
گوجه».:46 :جر<حش:وعصوو<ن=قخج<س؛:  .97،:ص«=ی:=غ:تزلی:قرآن:در
 .:48ص،:=لصحرفة:=لسز<دحة.:47

:.:13.:سوره:حشر،:آحه:48
گوجه».:49 :جر<حش:وعصوو<ن=ی:=غ:تزلی:قر=قخج<س؛: :.97،:ص«آن:در
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ــذِّ 
ََ ال َ ــ شِّ َْ ُهــن َ َو َحَمَلــُة َع

ــْن َتْســبِّ   ْفُتــُروَن حَ ل   َن یالل َ ، َو ل حطِّ ََ ُطوَن حَ حِّ
َ
ــْن َتْقدِّ   ْســأ ، َو ل حطِّ ََ ــ سِّ

ُروَن حَ  .  ْسَتْحسِّ ََ َباَدتِّ ْن عِّ   50طِّ

ک;ه:=رج:یدح;ذ:تردره;:یص;< :قرآنح;ج;<ظر:ب;ه:س;ه:آ:<ْن:ی;ن:بی;س;ت: خک;;ه:حک;ر:ه:=غ ن:در:وص;ف:وال
:=ست::
:=لّل :حُ:»=ول.: ُحون  ّج  :ْر:س  :ال ه<ر  :=لّذ  :و  :ح :ل  :::51«.ْفُخُرون 
ُه:ب <لّل :حُ:»...دوم.:

:ل  ُحون  ّج  :ْر:س  :ُهْن:ال :و  ه<ر  :=لّذ  :و  :ح :ل  ُوون 
 
:52«.ْسأ

:»...ه:سوم.:حو:آ ُه:ال ْذد  ْن:ع  :و  :ح :و  ُرون  ْکج  ::ْسخ  :ال :و  ت ه  ج<د  ْن:ع  :ح :ع  ُرون  ْحس  ::53«.ْسخ 
:تزلحدر:ههه:=شک<ل: :رو=:ی<د:شده،:=غ :ق;رآن:در ه:ح;ت:ب;<:آح;س;ه:=لف;<ظ:رو=ح<ت:ب;<:وق<ح;آش;ک<ر

:و ه،:آن:ر=:=ص;الح:ح;ب;رد:و:وخذ<س;ب:ب;<:=لف;<ظ:آ:ی=لف;<ظ:پ:یف:=حخه;<لرتو=ن:به:تص;ح:یوورد:جظر
:=د=وه:به:جهوجحت:دست:حل:رو=ربه:وخن:=ص:کرد:و :ن::رکذ:=غ:هر:وورد:=ش<ره:وی:ییه<:ه<فت.:در

 نهونه اول
:جسشه:یر:طوسرش ::ی=:در کذ;د.::یجه;<غ:ح<ص;ت:جق;ل:و:یب;ر=:ی،:دس;خورب:=الحک<محتهع=غ
:=:یدر:دع< :آوده:=ست::یبعد:=غ :ن:جه<غ

ذِّ 
ََ ال َ ََ بِّاْسمِّ ُل

َ
ْسأ
َ
ـَفْ ، یَفأ َبالِّ َفُجسِّ ـَهاءِّ َف   َوَضْعَتُه َعَلی اْلجِّ ْ ، َو َو َوَضـْعَتُه َعَلـی الس َ اْجَشـق َ

َحْ . ْرضِّ َفُس ِّ
َ
ْت، َو َعَلی اْْل ََ ُجومِّ َفاْجَتَش

  54 َعَلی الج ُ

که:=رد:جحترد:یشذوجده:ص<:یبر= کریست: :قرآن: ن:=قخج<س:شده:=ست.:بش;ش:حن:عج<ر=ت:=غ
:به:=یآغ<ز کرحن:آین،:ج<ظر :قرآن: ت»ن:=س;ت:حه:=غ ;ف  ج;<ُل:ُجس  =:=ْلز  ظ  :إ  ن:ی;ب;ه:=:یو:عج;<رت:بع;د:55«و 
ت»رد::ه:جظ;;ر:د=ح;;آ ;;ّق  ;;ه<ُ>:=ْجش  =:=لّس  ظ  :ب;;ه:=ر;;ر:جر;;و:عج;;<رت:=ط:56«إ  ;;»ه:ش;;ج<هت:د=رد::ح;;ن:آی;;ز ل  :إ  :یو 

ک : : ْرض 
 
ْت:ْر:=أْل ح  :ُسط   «.ف 

57:
=: که:عج<رت:سوم:ج:ین،:ویبذ<:بر :آرتو=ن:=جخظ<ر:د=شت: که:حز:برگرفخه:=غ <ت:قرآن:ب<شد؛:ضذ<ن:

                                                     :
 .36ص،:=لصحرفة:=لسز<دحة.:50

:.:83.:سوره:=ججر<>،:آحه:51
:.:38.:سوره:فصلت،:آحه:52
 .19.:سوره:=ججر<>،:آحه:53
:.::183،:ص3:ج:،تهعحب:=ألحک<م.:54
:.13.:سوره:ورسالت،:آحه:55
:.1.:سوره:=جشق<ق،:آحه:56
:.83.:سوره:غ<شره،:آحه:57
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ْت:»د::ح;;فرو<:یو ;;ر  ث  ;;ُب:=ْجخ  ک  و= =:=ْلک  ظ  :إ  :رو=:58؛«و  ْت:»عج;;<رت::یت،:ب;;ه:ص;;<ح;;=و;;<:در ر  ث  ،:آو;;ده:«ف;;<ْجخ 
ْت:»=ست:: ر  ش  <ْجخ  :آن:و=قع:شده:ب<شد.:هه;:یفررسد:تصح:یکه:به:جظر:و«:ف  و;ن:ن:بش;ش،:در:ردر

: :ن:صورت:جقل:شده:=ست::یبه:=:هرحضره:=لفقحال
ََ بِّاْسمِّ  ُل

َ
ْسأ
َ
ذِّ ـَفأ

ـَفْ   یََ ال َ َبـالِّ َفُجسِّ ـ  َوَضـْعَتُه َعَلـی اْلجِّ ْ  َو َو َوَضـْعَتُه َعَلـی الس َ َهاءِّ َفاْجَشـق َ
َحْ . ْرضِّ َفُس ِّ

َ
ْت َو َعَلی اْْل ََ ُجومِّ َفاْجَتَث

  59 َعَلی الج ُ

:و;;خن:رو=رب;;ه:تص;;ح:یقرآج;;:ی=:ذ;;هحله:قررب،:ب;;ه:وس;;ر;;ن:ترتی;;ب;;ه:= ب;;رده:و:آن:ر=::یت:پ;;ح;;ف:در
:ن.:ح=صالح:جهود

 نهونه دوم
کت;;<ب:رس;; :ن:ص;;ورت:جق;;لی;;ر:ر=:ب;;ه:=یث:غ;;دح=غ:ح;;د:یبشش;;:نر=لخحص;;د:=ب;;ن:ط;;<ووس:در:

:جهوده:=ست::
آَن َو اْفَهُهوا آ َْ ُروا اْلُق ! َتَدب َ اسِّ ََ الج َ َهه  اتِّهِّ حَ َطَعاشِّ َكَهاتِّهِّ َو َل َتْبَتُغوا ُطَتَشابِّ   60. َو ُمحْ

ک;;;ه:رس;;;ول:ط;;;د=رج:یدح;;;ترد :=:س;;;ت: :ب;;;ه:آی;;;در ک;;;الم،:جظ;;;ر عه;;;ر=ن::ه:هف;;;خن:س;;;وره:آلح;;;ن:
:=جد:::د=شخه

ذ»
ْجَزَل َعلَ  یُهَو ال َ

َ
ْج ْح أ تاَب طِّ ا حُه آََ اْلكِّ ط َ

َ
هاٌت َفأ َُ ُطَتشابِّ َخ

ُ
تابِّ َو أ م ُ اْلكِّ

ُ
َكهاٌت ُهن َ أ اٌت ُمحْ

ـذ
ْن َز   یَن فـیال َ هِّ وَح ٌغ َف ْحــُقُلـوبِّ

ْ
غــاَء َتأ ْتَجـةِّ َو اْبتِّ غـاَء اْلفِّ ْجـُه اْبتِّ ُعـوَن طـا َتشــاَبَه طِّ بِّ ـهِّ َو طـا حت َ ْعَلــُن حَ لِّ

و
ْ
ُخوَن فِّ حَتأ اسِّ َ َ  الُِل َو ال

ل َ ْلنِّ  یَلُه ؤِّ ِّجـا َو طـا حَ  اْلعِّ ْجـدِّ َرب  ـْن عِّ  طِّ
ُكـل ٌ ا بِّـهِّ 

وُلـوا َحـُقوُلوَن آَطج َ
ُ
ل َ أ َُ ؤِّ

ك َ ذ َ
ْلباب

َ
   61«.اْْل

که:آ :آن:ص<: ْذُه:ر :ف :»د::حفرو<:یه:وح=غ :و  ه  ش<ب  :و<:ت  ُعون  ج  :و;ی،:=«ّخ  گوجه:ب;ه:جظ;ر ک;ه:عج;<رت::ین: رس;د:
ه» ه  ;;;<ب  ش  ُ ;;;و=:ُوخ  ْجخ  :ت 
ُع;;;و=:»:عج;;;<رت:درس;;;ْت::ف:ش;;;ده:ب<ش;;;د:و:ردض;;;<ر:تص;;;ح:ْت:ح;;;در:رو=«:ال  ج  ّت  :ت 

ال 
ه ه  ;;;<ب  ش  کت;;;<ب::ب;;;ن::درن:عج;;;<رت:ر=:س;;;رب<ش;;;د.:هه;;;«:ُوخ  : ن:ب<طخص;;;<ص:ووالج;;;<:رق;;;ر=لط;;;<ووس:در

:ن:صورت:جقل:جهوده:=ست::یبه:=::نربؤورک:=لهؤوذ:ّی:عل
آَن َو اْفَهُهوا آ َْ ُروا اْلُق اسِّ َتَدب َ ََ الج َ َكَهاتِّهِّ َو  یَو اْجُظُروا فِّ   اتِّهِّ حَ َطَعاشِّ َهه. ُمحْ ُعوا ُطَتَشابِّ بِّ   62َل َتت َ

                                                     :
 .:8.:سوره:=جفط<ر،:آحه:58

:.:557،:ص1:ج،:ال:ححضره:=لفقرهون:.:59
کت<ب:=لرقرن.:60 :و<:غ=د:ون: :.583،:ص=لخحصرن:ألسر=ر
 .:7.:سوره:آل:عهر=ن،:آحه:61

:.:351،:صبؤورک:=لهؤوذرن:=لرقرن:ب<طخص<ص:ووالج<:علی.:62
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=: :ق;;رآن:ب;;ه:دس;;ت:آو;;د،:و;;:ی=:ذ;;هحن،:ب;;<:قری;;بذ;;<:ب;;ر :قط;;ع،:عج;;<رت:=ول:ر=::یک;;ه:=غ ت;;و=ن:ب;;ه:ط;;ور
:ف:شده:د=جست.:رتصح

 نهونه سوم
کت;;<ب: ;;=لع;;دد:=لقودر: :ب;;ه:=یف:غ;;دحث:ش;;رح=غ:ح;;د:یبشش;;ة:ر;;وورة:ل;;دفع:=لهش;;<وف:=لحّ ن:ی;;ر

:صورت:عذو=ن:شده:=ست::
! ؤِّ  اسِّ ََ الج َ ِّـَطَعاشِّ ُكـلِّ  یج  ـًة َعَلـی 

ْغـُ  ُحج َ
ْغـُ  َطـا َبل َ

َراَثـًة، َو َقـْد َبل َ َطاَطـًة وِّ َدُعَهـا ؤِّ
َ
ٍَ َو   أ ـ َحاضِّ

َد َو َلـْن  ْو َشـهِّ
َ
ـَد، أ ْن ُولِّ م َ َحٍد نِّ

َ
ِّ أ
ُكل  َُ اْلَغاخِّـَج َو ُی ْشـَهْد حَ وَلـْد، َو َلـْن ُی َ اخٍِّج َو َعَلی  ـ اضِّ ـُغ اْلحَ َبل ِّ
َلی  ُد اْلَوَلَد ؤِّ ، َو َس َح ْومِّ اْلقِّ َی اْلَوالِّ ْجَدَها َح اَطةِّ َصابًا، َفعِّ    ْفُرُغ حَ ْجَعُلوَنَها ُطْلكًا َو اْ تِّ

َ
َقَلنِّ ح ُ َلُكْن أ

  َه الث َ
َسُل َعلَ ُی ْفُرُغ، َو حَ َطْن  َان  ُكْن ْح َْ ْن جاٍر َو ُنحاٌس َفَل َتْجَتصِّ   63 . ُشواٌظ طِّ

:آح=قخج<س:صر:ْت:حرو=:ی<جحبشش:پ< ::::سوره:=لرحهن:=ست:35ه:حا:=غ
َسُل َعلَ ُی » َانِّ ْح َْ ْن جاٍر َو ُنحاٌس َفَل َتْجَتصِّ   64«.ُكها ُشواٌظ طِّ

:ر=و;;<:ض;;ه ر:رن:ض;;هی;;ف:=رت;;و=ن:ب;;ه:تص;;ح:یل:ش;;ده:=س;;ت.:ویتج;;د«:ک;;ن»ب;;ه:«:که;;<رعل»ر:در
کرد.:صست:و:صو:در:س< :=رر:وذ<بع:جیحکن: :65کذد.:ید:ویین:وطلب:ر=:تأیز

:آوده:=ست:::ر:به:جقل:صدوقیث:غدح=غ:حد:یگرحد:یدر:بشش
ذِّ 
ْهُد لِلِّ َِّ ال َ ْن  یاْلحَ ه.  َل َطْقُجوٌط طِّ ْن جِّْعَهتِّ ُلو ٌ طِّ هِّ َو َل َموْ    66َرْحَمتِّ

کردهیبه:=:کرن:عج<رت:ر=:فرهه :»=ست::::ن:صورت:جقل: ;ع 
:=ّل    ّ ْهُد:ه  :ف;:ی=ْلح  ْقُذ;وط/ :و  :یال 

: ه  خ  ْحه  که:=«:یف»حرف:«:ون»حرف::یکه:به:ص<:67«:ر  عج<رت::نیآورده:شده:=ست.:روشن:=ست:
:فه::حه:شرحن:آی=ش<ره:د=رد:به:=

بادِّ حُقْل » ـذ َی ا عِّ
ُفوا َعلـیال َ ََ ْسـ

َ
ن َ الَِل    یَن أ ـْن َرْحَمـةِّ الِلِّ ؤِّ ْن ل َتْقَجُ ـوا طِّ ـهِّ ْجُفسِّ

َ
ُجوَب حَ أ َُ الـذ ُ ـ ْغفِّ

ححَجم َ َ ُه ُهَو اْلَغُفوُر ال ج َ   68«.ُن حعًا ؤِّ

که:جقل::یفه:وحه:شرحن:آیب<:توصه:به:= گفت: :ف:شده:=ست.ردض<ر:تصح:ی=فوتو=ن:

                                                     :
 :.:176،:ص=لعدد:=لقوحة:لدفع:=لهش<وف:=لروورة.:63
:.:35.:سوره:=لرحهن،:آحه:64
:.68،:ص1،:ج=إلحخز<ج:علی: هل:=للز<ج؛:96،:ص1:ج:،=لهخعظرنروضة:=لو=عظرن:و:بصررک:.:ر.ک::65
:.:514،:ص1:،:جون:ال:ححضره:=لفقره.:66
:.:138،:ص9:،:ج=لو=فی.:67
:.:53.:سوره:غور،:آحه:68
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 نهونه چهارم
کت;;<ب::نرحس;;::=و;;<م:ی=غ:دع;;<:یبشش;; ن:ص;;ورت:جق;;ل:ی;;ب;;ه:=:غ=د:=لهع;;<ددر:روغ:عرف;;ه:در:

:شده:=ست::
َتجِّ 
ْ
ْجَشأ

َ
َما أ ْجَ  ُصوَرتِّ  یَرب ِّ بِّ   69. یَفَحس َ

ذ :»گر:وذ;<بع،:ب;ه:ص;ورت:حن:عج<رت،:در:دی= ت 
ْ
;أ ْجش 
 
 :>; :ب ه  ّب  ::یر  ;ْذت  ْحس 

 
أ ت :::ف  ز:جق;ل:ر;ج:70«یُص;ور 

:=:ی=قخج<س:ین:عج<رت،:به:روشذیشده:=ست.:= :فه:=ست:حه:شرحن:آی=غ
لَ » ْحَسَن ُصَوَرُكْن َو ؤِّ

َ
َرُكْن َفأ ِّ َو َصو َ ق  ْرَض بِّاْلحَ

َ
هاواتِّ َو اْْل   71«.َُ حهِّ الَْمصْح َخَلَق الس َ

=: :»ن،:عج<رت:یبذ<:بر ْذت  ْحس 
 
أ ت :::ف  :ه:هه<هذ :=ست.:حب<:آ«:یُصور 

 نهونه پنجن
::یبرق :کذد:::یجقل:و:=غ:=و<م:ص<دق:لهح<سن=در

َس  ی ُ َكاَن َعلِّ  َعاُم بَ  نِّ ْح ْبُن اْلحُ َِ ال  َ َذا ُوضِّ ََ حْ َد حَ َن یْ ؤِّ ََ َو َفْضـلِّ ـ ِّ ـْن َطج  ! َهَذا طِّ ُهن َ
، َقاَل: الل َ   هِّ

ْ  َلَجا فِّ  اَ  حَ َو َعَ ا َكْلَجـاُه، َو ح، َفَبارِّ
َ
َذا أ ْ َجاُه، َو اْرُزْقَجـا َخَلفـًا ؤِّ ِّ لَ  هِّ َو َسـو  َتـاٍج ؤِّ ْقـَ  َو ْحـُرب َ ُمحْ هِّ ُرزِّ

رِّ  كِّ ا
َن الش َ ََ طِّ ! اْجَعْلَجا َل ُهن َ

ْحَسْجَ ، الل َ
َ
ـذِّ یأ

ْهـُد لِلِّ َِّ ال َ ـَواُن، َقـاَل: اْلحَ َِ اْلخِّ ـ َذا ُرفِّ َحَمَلَجـا  یَن، َو ؤِّ
َن ال  َ  یفِّ  َِّ َو َرَزَقَجا طِّ ِّ َو اْلَبْح  َ ِّ اْلَب َكثِّ ح  َلَجا َعَلی  ْن َخَلَق َتْفضِّ ٍَ طِّ حَباتِّ َو َفض َ م َ ْو نِّ

َ
هِّ أ   72ًَل.حْن َخْلقِّ

ک;;ه::یکذ;;د؛:در:ح;;<ل:ید،:ب;;ه:دو:ص;;ورت:جق;;ل:وح;;ت:ر=:ب;;ه:جح;;و:تردح;;رو=:ی<جح;;عج;;<رت:پ<:یبرق;;
کرحترد:ین:دع<:بی=:ی<جحبشش:پ< :قرآن: که:وحد:برگرفخه:=غ :د::حفرو<:ین:=ست:

ْطجـا َبجــ» َ َ َك ــ  یَو َلَقـْد  ِّ َو ا یآَدَم َو َحَمْلجـاُهْن فِّ  َ ــَن ال  َ اْلَبـ َِّ َو َرَزْقجـاُهْن طِّ ِّ ْلَبْحــ ــْلجاُهْن ح  بـاتِّ َو َفض َ
ْن َخَلْقجا َتْفضحَكث   یَعل م َ  73«َلً حٍَ نِّ

;»فه،:عج;<رت:حه:ش;رح;ن:آی;،:ب<:=س;خذ<د:ب;ه:=یوزلس ْفض  :ت    ; ل  ;ْن:ط  ّه  تر:د=جس;خه::ر=:درس;ت«:اًل:رو 
:74=ست.

                                                     :
:.761ص،:غ=د:=لهع<د.:69
:.:79،:ص8:،:ج=إلقج<ل:ب<ألعه<ل:=لحسذة؛:853،:ص=لجلد:=ألورن:و:=لدرع:=لحصرن:.70
:.:3سوره:ت <بن،:آحه:.:71
:.:334،:ص8:،:ج:لهح<سن=:.72
:.73آحه:سوره:=سر=>،::.73
:=ألجو=ر:.74  .373ص:،63:،:جبح<ر
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 ححسوم. تله
::ْا:رس;;ت.:تله;;;=«:ارتله;;;»:<ْت:ح;;در:رو=:ی<ت:=له;;;ح;;=غ:صل;;;وه:آ:یگ;;رحگوج;;ه:د ک;;;ه:در آن:=س;;ت:

که:=صل:آن:ظکر:شود.:ی<:قصه:وشهورح<:ودل:حکالم:به:شعر::یفحو= ::75=ش<ره:شود؛:بدون:آن: در
گ;;<هر;;<ت:جح;;رو= :ق;;رآن:=ش;;<ره:ش;;ده:=س;;ت؛:و<جذ;;د:=:یب;;ه:وطلج;;:یز: :=غ ت:=غ:رس;;ول:ح;;ن:رو=ی;;وش;;هور
:»که:فرو;ود:::طد= ْه;ل 

 
;ُل:  د  ;ْی:ب : و  ;:یخ  ;ٍة:ف  ّط  :ح  ;<ب  ;ُل:ب  د  ;:یو  ذ  ْس;:یب  =خ :إ  :رر  ک;ه:=ش;<ره:د=رد:ب;ه::76«ل 

که:ور=سر=خ:یت:بذح=غ:حک<:یبشش :قرآن: :د::حفرو<:یل:در
هِّ اْلَقْر » ْذ ُقْلَجا اْدُخُلوا هذِّ ْنها َح حَ َو ؤِّ دًا َو ُقوُلـوا ْح َة َفُكُلوا طِّ ْخُتْن َرَ دًا َو اْدُخُلـوا اْلبـاَب ُسـج َ ُث شِّ

َْ َلُكْن َخ ا ٌة َجْغفِّ ُكْن َو َسَجزححِّ  َ جُد الُْمَّْ حا   77«.َن حسِّ

=: گوجه:وو=رد:جیدر گ<هرن: <ت:قرآن:ب;ه:=ص;الح:حتو=ن:ب<:والحظه:=لف<ظ:و:=جطج<ق:آن:ب<:آ:یو:یز:
:رف;ع:تص;حرت:تصححرو= :ق;رآن:در :رو=رف:شده:پرد=ط;ت.:=لجخ;ه:=س;خف<ده:=غ :=ح;ف:در ن:ی;ت،:در

گوجه: :=ج;دک:=س;ت.:=رگ;ر:بس;ح<د:ش;دۀ:دح;وورد،:جسجت:به:دو: گ;ز=رش:جهوج;هح<ر :ب;ه::ی=:ذ;ک:ب;ه: در
:ن::حپرد=ز:ین:روش:وی=:یررگک<ر

:تفس:ی<شرع که:فروود:::یجقل:و:رش:=غ:=و<م:ص<دقردر :کذد:
َظ الُِل اْلُغََلَط ُی  َكَها َحفِّ ْن  هِّ ْطَفاُل بِّأعهالِّ آَبائِّ

َ
َفُظ اْْل بِّ ْح حْ

َ
َها.ینِّ بَِّصََلحِّ أ   78هِّ

:=الجو=ردر::یت:ر=:وزلسحن:رو=رهه ::بح<ر :د::حجه<:ین:صورت:جقل:ویبه:=:ی<شرر:=لعرتفس=غ
َظ الُِل اْلُغََلَط ُی  َكَها َحفِّ ْن  هِّ ْطَفاُل بَِّصََلحِّ آَبائِّ

َ
َفُظ اْْل َبَو ْح حْ

َ
َها.ْی نِّ بَِّصََلحِّ أ   79هِّ

:جق;;ل:وزلس;; ْن:»:یب;;ه:ص;;<:یدر ;;<خ ه  :آب  ْن:»آو;;ده:=س;;ت::«:بأعه;;<ل  ;;<خ ه  :آب  ح 
;;ال  :ب;;ه:ص;;<ر;;و:ج«:ب ص  :یز

ب :»
 
<ی  ه  :»آوده:=ست::«:ه  و  ب 

 
;<ْی:  ه  =غ::یج<ش;:جق;ل:ب;ه:وعذ;<،:و:=ط;خالف:دوْم::=غ::یج<ش;:=ط;خالف:=وْل:«.:ه 

ک;;;ر:یب:ر=:و;;;رف:=س;;;ت.:ه;;;ر:دو:آس;;;رتص;;;ح :ق;;;رآن:=ص;;;الح:جه;;;ود.:ق;;;رآن: ن:حت;;;و=ن:ب;;;<:=س;;;خف<ده:=غ
:د::حفرو<:یو

ُغَلَط » داُر َفكاَن لِّ ا اْلجِّ ط َ
َ
حًا حالَْمد ینِّ فِّ ْح َه حتحَ نِّ ْح َو أ ُبوُوها صالِّ

َ
كاَن أ َكْجٌز لَهُها َو  َتُه  كاَن َتحْ َجةِّ َو 

                                                     :
:.:488،:ص=لهعزن:=لهفصل:فی:علوم:=لجالغه.:75
:=ألجو=ر:.76  .885،:ص84:،:جبح<ر
::.58:سوره:بقره،:آحه:.77
:=لعر<شی.:78  .:338:،:ص8،:جتفسرر

:=ألجو=ر:.79  :.836،:ص68،:جبح<ر
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ک;رض :ق;رآن: :در که:آشک<ر:=س;ت،:=واًل :=:یس;خگحن:تذه;<:ب;ه:ش<حذ<ن: ن:=ش;<ره:یش;<ن،:ج;ه:=ب;وحپ;در
:=ی;;ش;;ده:=س;;ت.:بذ;;<:ب;;ر:= :آر;;تر:=س;;ت.:ث<ج:کح;;ن:لح;;<ظ:ب;;ه:و=ق;;ع:جزدی;;ن،:جق;;ل:=ول:=غ فه:حه:ش;;رح;;ً<:در

:=ی;;س;;شن:=غ:ص;;الح:پ;;در،:ج;;ه:=عه;;<ل:=س;;خو:بذ;;<:ب;;ر:= ا:رن:لح;;<ظ،:جق;;ل:دوم:ب;;ر:جق;;ل:=ول:ت;;رصی;;ن،:=غ
:د=رد.

 جه یجت
:آس:یکحف:ر.:تصح1 ا:رص;ح:یرر;گ:<ت:=س;ت:و:بهرهح;ع:در:وخن:و:سذد:رو=حش<:یه<:بر=غ
:ب:=ست.:رن:آسیو:برطرف:جهودن:=:یی<ت:وذوط:به:شذ<س<ح=غ:رو=
<ت:وص;ود:د=رد؛:و<جذ;د::وق<بل;ه:حف:=غ:د=و<ن:رو=رغدودن:تصح:یبر=:یوشخلف:یه<:.:روش8
کت<ب،:ور=صعه:به:=ص;ول:رو=حوشخلف::یه<:جسشه وض;هون::<ت:هنح;س;ه:رو=ح<ه،:وقر;=ول:ی;یک:

کتب:وشخلف:و:ور=صعه:به:شروح:و:صو=وع:ث<جو :.::ییه:رو=حدر:
ن:رو:ق;رآن:ج;<ط :هس;خذد.:ب;ه:هه;:یقرآن:و:ظرف:ههه:وع<رف:قرآج:یههخ<:تی.:=هل:ب3
کهحل،:رو=ردل کالم:جور=ج:تححک<_::<ت: :جظ;ر:وحخ;و=:و:وض;هون:ه;ن:آهذ; :_::ش<ن:=ستح=:یگر: =غ

:پ;;عرأثن:ت;;ی;;ب;;<:وع;;<رف:و:روح:ق;;رآن:=س;;ت.:= :ق;;رآن:ح;;رو=:یریر :پ;;عرت;;أث»<ت:=غ ده:ر;;ج<و«:پذه;;<ن:یریر
:شود.::یو

کذ;<ر:=عخق;<د:ب;ه:ع;دم:تحرح;رو=:یوض;هوج:ی.:هه<هذگ4 : ک:و:ح;<ت:ب;<:ق;رآن،:در ف:ق;رآن،:و;ال
<ت:ح;دهد:و:آن:عرضه:رو=:یبه:دست:و:ث:ص<دره:=غ:وعصوو<نحدر:شذ<طت:=ح<د:ی<رروع

:ق;;رآن:=س;;ت.:در:= ک:پ;;ع<ح;;وو=فق;;ت:و:وش<لف;;ت:ب;;<:آ:ن:روْش:ی;;ب;;ر ت:ح;;<:رد:رو=ح;;رش:یت:ق;;رآن:و;;ال
:=ست.:
گ<ه5 ش;ود.:ب;<:توص;ه:ب;ه::یوشخل;ف:در:آن:و:یز;<د:وع;<جحث:ووصب:=حف:در:حدرتصح:ی.:

:=ث;ر:تص;حح=:یتو=ن:ب<:عرضه:ههه:وع<ج:ی<ت:قرآن،:وح<ت:ب<:آحرو=:یهن:وضهوج ف:رز<د:ش;ده:در
کت<ب:طد=،:وعذ< :=هل:ب:یبه: ک:تیص<در:شده:=غ :آن:وعذ;<:یر=:شذ<طت:و:لف; :ح;< ر=:ب;ه::=غ

:ت:د=جست.:حل:رو=رعذو=ن:وخن:=ص
:رو=حآ:ی.:تزل6 ش;ود،:بلک;ه:در::یتذه<:در:وحخ;و=:طالص;ه:جه;:<ت:وعصوو<نح<ت:قرآن:در

:=لف;<ظ:رو=روو=رد:بس ک;رر;ت:جح;<ر :ق;رآن: :=غ :و;رن:ت;أثحز ک;ه:ب;ه:آن:یپ;ع:یر <:ح;«:آش;ک<ر:یریر:پ;عرت;أث»رد:
                                                     :

کهف،:آحه:.80 :.:88سوره:



ات
روای

 در 
ف

صحی
ح ت

ال ص
ف و ا

کش
 در 

رآن
ش ق

نق
 

 

 

82 

:ذد.:حگو«:ی=:گز=ره»
کت;;<ب:=له;ح;آش;;ک<ر:رو=:یریر:پ;عر.:ت;<ث7 ا،:=قخج;;<س:و:حب;ه:س;;ه:ص;ورت:=س;;ت::تص;ر:ی<ت:=غ:
:=رتله ث:وص;حف:ر=:ح<ت:قرآن،:ح;دحت:ب<:آن:آحسه:=لف<ظ:رو=حتو=ن:ب<:وق<:یز:ورن:وو=رد:جیا.:در

:ه:آن:ر=:=صالح:جهود.:حشذ<طت:و:وط<ب :ب<:=لف<ظ:آ

 کتابنامه 
:.:ق1433:،:=ول،:ی،:وشهد::جشر:ورتضیطجرس:ی،:=حهد:بن:عل هل:=للز<ج:ی=إلحخز<ج:عل _
طرس;;<ن،:ته;;ر=ن::د=ر::ید:حس;;ن:ووس;;ور،:تص;;حرا::س;;ی،:وحه;;د:ب;;ن:حس;;ن:طوس;;<ر=السخجص;; _

:ش.1363ه،:ضه<رم،:ر=لکتب:=السالو
:=لکتب:=إلسالو:یبن:ووس:یعل:إقج<ل:=ألعه<ل، _ :ق.:1439ه،:دوم،:ربن:ط<ووس،:تهر=ن::د=ر
ب;ن:ط;<ووس،:ق;ن::دفخ;ر::یب;ن:ووس;:ی،:عل;=لس;ذة:یعه;ل:و;رک:ف;حه;<:ر=إلقج<ل:ب<ألعه<ل:=لحسذة:ف _

:ش.1376=ول،:،:ی=سالو: <ترتجل
کذگره:شر،:وحهد:بن:وحهد:وفی=ألو<ل _ ::ق.:1413د،:=ول،:رر:وفرد،:قن::
:ی،:وش;هد::پژوهش;گ<ه:د=جش;گ<ه:عل;وم:=س;الویدلج;ر:ید:عل;رس;:ث،حفهن:ح;د:یشذ<س:برآس _

:ش.:1391،:=ول،:یرضو
خه;;ة:=ألطه;;<ر، _ ر: طج;;<ر:=أل :=ألجو=ر=لز<وع;;ة:ل;;در <>:ر;;روت::د=ر:إحی;;،:بیوحه;;د:ب;;<قر:وزلس;;:بح;;<ر
ب= :ق.1433،:دوم،:یلخر=و:=لعر
:یوؤسس;;;ة:=ألعله;;;:روت::ی;;;،:بیکفعه;;;:ین:ب;;;ن:عل;;;ر،:=ب;;;ر=هنرن:و:=ل;;;درع:=لحص;;;ر=لجل;;;د:=ألو;;; _

::ق.:1418:=ول،: للهطجوع<ت،
کت;;<ب:=لر=لخحص;; _ :و;;<:غ=د:و;;ن: ب;;ن:ط;;<ووس،:ق;;ن::وؤسس;;ة:د=ر::یب;;ن:ووس;;:یعل;;:ن،رق;;رن:ألس;;ر=ر

:ق.:1413=لکت<ب،:=ول،:
:=جخش;;<ر=ت:یب;;ن:ش;;عجه:حر=ج;;:ی،:حس;;ن:ب;;ن:عل;;تح;;ف:=لعق;;ول:ع;;ن:آل:=لرس;;ول _ ،:ق;;ن::دفخ;;ر

:ق.1434ه:قن،:رن:حوغه:علهرص<وعه:ودرس:ی=سالو
د;;ة،:حة:=لحدی;;،:ق;;<هرک::=لهطجع;;ة:=لعربیحس;;ن:ب;;ن:عج;;د:=ه:عس;;کر:ن،رف<ت:=لهح;;دثرتص;;ح _

:ق.:1438
:ق.:1383=ول،: ة،ر،:تهر=ن::=لهطجعة:=لعلهی<شروحهد:بن:وسعود:ع:،ی<شرر:=لعرتفس _
،:ق;;;ن::د=ر:ین:وول;;;وروحه;;;د:حس;;;: ::ر;;;،:تحقیکذ;;;:یعل;;;،:عل;;;ن:=لرص;;;<ل:یا:=لهق;;;<ل:ف;;;رتوض;;; _

:ق.:1481ث،:ح=لحد
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:=لکتب:=إلسالویوحهد:بن:حسن:طوس:ب:=ألحک<م،حتهع _ :ق.:1437ه،:ضه<رم،:ر،:تهر=ن::د=ر
:=جخش;<ر=ت:یوس;ف:ب;ن:=حه;د:بحر=ج;ی،:: حک<م:=لعخرک:=لط;<هرک:ی=لحد=خ :=لذ<ضرک:ف _ ،:ق;ن::دفخ;ر
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