
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

         

 

 بداء در قرآن کریم

 گروه پژوهش وپاسخ به شبهات

 

 
 مترجم:

 گروهی از مترجمان
 

 

 

 

 

مجمع جهانى اهل بيت   



 بهبهانی، عبدالکریم:  سرشناسه 
 فارسی.: البداء فی القرآن الکریم.   عنوان قراردادی

 : بداء در قرآن کریم / تألیف گروه پژوهش، عبدالکریم بهبهانی؛ عنوان و نام پدید آور
 ترجمه گروهی از مترجمان. 

 .3116 =ق.  3418: قم : مجمع جهانی اهل بیت )ع( ،  مشخصات نشر 
 ص .  43:  مشخصات ظاهری 

  1-183-921-164-178: شابک 
 : فیپا. وضعیت فهرست نویسی

 : کتابنامه به صورت زیرنویس. یادداشت 
 جنبه های قرآنی بداء :  موضوع 
 احادیث -: شفاعت  موضوع 

 : مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم. معاونت فرهنگی. اداره ترجمه شناسه افزوده 
  BP 304ب /   4ب  12043  - 3116:  رده بندی کنگره 
 398/217 :  رده بندی دیویی

 

 
 
 

 

 .بداء در قرآن کریم ●
 .عبدالکریم بهبهانی، گروه پژوهش: تألیف
 .گروهی از مترجمان: ترجمه

 . امر ا... نصیری: ویراستارى
 : قاسم البغدادی.و تصحیح صفحه آرایى

 .: مجمع جهانى اهل بیتناشر
 : اول .نوبت چاپ
 . خاتم االنبیاء: چاپخانه
 هـ . ق .9438هـ . ش. /9316: سال نشر

 جلد. 9000: تیراژ
 178-164-921-189-1  :شابک

 محفوظ است.برای ناشر حقوق چاپ 
 130 - 23020216 - 01تلفن: ، 6نبش كوى  ،بلوار جمهورى ،آدرس: قم

 130 - 22801238تلفن: ، 342تهران، بلوار كشاورز، مقابل پارک الله، شماره 

www.ahl-ul-bayt.org                abwa-cd.com          
info@ahl-ul-bayt.org              www.abna.ir          
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 پیشگفتار

[... معرفی مکتب  کار اساااساای شااما جمجمع جهانی اهل بیت»

اسات به دنیای اسالم. بلکه به سراسر عالم، چون امروز    اهل بیت 

همه دنیا تشانه معنویت اند و ای  معنویت در اسالم هست و در اسالمی  

معرفی می کناد به  نحو جامع و کاملی   کاه در مکتاب اهال بیات    

                «.وجود دارد
 (9386/ 9/ 28،  «مد ظله العالی»از بیانات مقام معظم رهبری ) 

 

 

ــ م نام محم  دی در مکتب اهل بیت عصــمت و اهارتاس

ــته از   تبلور یـاتت ومعار  نیی و متقن و متکی به برهان و برخاس

تطرت ســلیم اننــان در این مکتب اننــان ســاز با مجاهدت ه اران 

دانشـمید و جهادگران عرهه علم و ادم و ترهی  دراال انتشار و  

 باشد.گنترش می
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ــ می بـه رهبری     ــکوهمیـد اس ــرت امـام  پیروزی انق م ش اض

و تأسیس نظام اس می با تکیه بر قوانین اس می و با محوریت  خمییی

ــی، اجتماعی و ترهییی جدیدی را برای    ــیاس والیـت تقیه، ات  های س

گشود  های آزاده به ویژه منلمانان و پیروان و محبّان اهل بیتاننان

   .یان و منتضعفان جهان را به خود معطو  کردو توجه بنیاری از نخب

ــت که  ،مجمع جهانی اهل بیت مولود این دگرگونی مبارک اس

ــرتبه ابتکار  ای خامیهامام آیت اهلل العظمی  مقام معظم رهبری اض

می دی تأســیس شــد و 9110شــمنــی/ 9361در ســال )مد ظلّه العالی( 

ــایانی را در تبلیر معار  قرآن و     و  اهل بیتتـاکیون خـدمـات ش

 در سراسر جهان انجام داده است.    امایت از پیروان اهل بیت

با هد  معرتی  معـاونـت ترهییی مجمع جهـانی اهل بیت   

ــحیا اهـل بیت  ــبهات   ه ــب به ش ومعار  ژر  آنان و پاس

ــان مجموعـه   ــخیوی دگرانـدیش ای  از معار  این مکتب که پاس

ای بهم پیوسته مهمترین شـبهات مطر،، را با روش علمی در ســلنله 

تقدیم جامعه اسـ می و اننانی نموده است و دومین چا  را به روان  

ــ م نام محمدی    ــهـدا و علمای مجاهد در راه اعت ی اس  پـاک ش

 نماید.اهدا می

در خاتمه از دبیرکل  محترم مجمع و اعضای محترم شورای کتام 

 هو مدیران کل پژوهش و ترجمه و ادارات تابعه و کلیه همکاران ک



   33 سخن مجمع 

ــته  ــکل نقش داش ــا این ا ر به بهترین ش اند به ویژه مؤلف در عرض

ــ م    ــیب عبدالکریم بهبهانی محترم جیـام اجـت االس قدردانی ش

 نماید.می

ی دمیو بهره بـا امید به تعجیل تر  و ظهور مهدی آل محمد 

ــ م    ــمول اس ــفا و جهان ش ــلا و ه ــریت از مکتب ه  جهان بش

 نام محمدی.
 

 علیرضا ایمانی                                                                              

 امور فرهنگی معاون

 


