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مجمع جهانى اهل بيت   
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 . 2431 =ق.  2348: قم : مجمع جهانی اهل بیت )ع( ،  مشخصات نشر 
 ص .  218:  مشخصات ظاهری 
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 : فیپا. وضعیت فهرست نویسی

 : کتابنامه به صورت زیرنویس. یادداشت 
  تحریف -: قرآن  موضوع 
 دفاعیه ها و ردیه ها : قرآن  موضوع 

 مترجم عربی، حسین علی  : شناسه افزون
 : مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم. معاونت فرهنگی. اداره ترجمه شناسه افزوده 

  1/83BPم /   8  ص 3132  - 2431:  رده بندی کنگره 
 351/132 :  رده بندی دیویی

 

 

 

 

 

 
 .از تحریف کریم  مصونيت قرآن ●

 .: مجمع جهانى اهل بيتناشر
 عبدالرحيم موسوى.، : گروه پژوهشتألیف

 حسين علی عربی.: ترجمه
 . امر ا... نصيری: ویراستار

 : قاسم البغدادی.و تصحیح صفحه آرایى
 : اول .نوبت چاپ

 . خاتم االنبياء: چاپخانه
 هـ . ق .9133هـ . ش. /9316: سال نشر

 جلد. 9000: تیراژ
173  :شابک 161 921 176-9 

 محفوظ است.برای ناشر حقوق چاپ 
 530 - 23323333تلفن: ، 6نبش كوى  ،بلوار جمهورى ،آدرس: قم

 533 - 22805303تلفن: ، 332تهران، بلوار كشاورز، مقابل پارک الله، شماره 

www.ahl-ul-bayt.org              abwa-cd.com             

info@ahl-ul-bayt.org              www.abna.ir      
  



 





 فهرست

 9 ................................................................................................................... سخن مجمع

 31 ............................................................................................................................ مقدّمه

 13 ...................................................................................................................... پيشگفتار

 12 .................................................. تدوين قرآن در عصر پيامبر :فصل اوّل

 10 .................. كند آورى قرآن در زمان ابوبكر اشاره مى رواياتى كه به جمع

 15 .................................... آورى قرآن در عصر رسول خدا جمع م:فصل دو

 49 ................................................... بررسى احتماالت وقوع تحريف م:فصل سوّ

 50 ......................... درزمان شيخينتحريفوقوعاوّل:احتمالحالت[بررسی]

 54 ....ريزى شده صورت برنامه زمان شيخين به درحالت دوّم:وقوع تحريف

 55 ............................ ]بررسی[ حالت سوّم: وقوع تحريف در زمان عثمان

 55 ....................... اميه ]بررسی[ حالت چهارم: وقوع تحريف در زمان بنى

 59 .......................................................................................... جهينت

 53 .......................... تصريحات علماى اسالم بر سالمتى قرآن از تحريف م:فصل چهار

 22 ...................................... تحريف و گسترش آن ۀعوامل ايجاد شبه م:فصل پنج

 29 ............................................ موضعگيرى در قبال روايات تحريف م:فصل شش

 29 .................  ل: موضعگيرى در قبال روايات تحريفى كه در منابع عامّه.اوّ

 29 ...................................  را ذكر كرده كه سوره يا آياتى رواياتى قسم اوّل:



 مصونيّت قرآن کريم از تحريف   3 

 55 ...................................................... اقسام نسخ و چگونگى نسخ تالوت

 91 ................................................................................ بطالن نسخ تالوت

 94 .............................  كنند. رواياتى كه بر لحن و تغيير داللت مى قسم دوّم:

 300 ...................................  كنند. رواياتى كه بر زياده داللت مى قسم سوّم:

 301 ................. شيعى كه درمنابع روايات تحريف موضعگيرى در قبال دوّم:

 302 ................. به كار رفته است« تحريف»رواياتی كه در لفظ  :لوّا هدست  

 305  ... هاسامی ائمّه بودآيات، شاملازگويد: بعضیكه میرواياتی :موّد هدست  

 305 ............... كه توهّم وقوع تحريف به زياده و نقصانرواياتی سوّم: هدست  

 333 ....... گويد در قرآن اسامی مردان و زنانی رواياتی كه می چهارم: هدست  

 331  ......... اند چرا محدّثان، اين روايات را در كتابهاى معتبر نقل كرده سوّم:

 335 ........................ در قبال قرآن موجود اهل بيت ۀموضع ائمّ چهارم:

 315 ..................................................................................... بحث هچكيد

 



   3 سخن مجمع

 

 

 

 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 این معنویت در اسالم هست و در اسالمی  

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

                «.وجود دارد
 (9336/ 9/ 23،  «مد ظله العالی»از بيانات مقام معظم رهبری ) 

 

 

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

ــته از  تبلور يافت.  ومعارف غنی و متقن و متکی به برهان و برخاس

فطرت ســليم انســان در اين مکتب انســان ســاز با مجاهدت ه اران 

دانشـمند و جهادگران عرهه علم و ادم و فرهن  درحال انتشار و  

 گسترش می باشد.
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ــکوهمنـد ا  ــ می بـه رهبری  پيروزی انق م ش ــرت امـام  س حض

و تأسيس نظام اس می با تکيه بر قوانين اس می و با محوريت  خمينی

ــی، اجتماعی و فرهنیی جديدی را برای    ــياس واليـت فقيه، اف  های س

گشود  های آزاده به ويژه مسلمانان و پيروان و محبّان اهل بيتانسان

   .به خود معطوف کردو توجه بسياری از نخبیان و مستضعفان جهان را 

ــت که  ،مجمع جهانی اهل بيت مولود اين دگرگونی مبارک اس

ــرت آيت اا العظمی به ابتکار  ای خامنهامام مقام معظم رهبری حض

مي دی تأســيس شــد و 9110شــمســی/ 9361در ســال )مد ظلّه العالی( 

ــايانی را در تبلير معارف قرآن و اهل بيت    و  تـاکنون خـدمـات ش

 در سراسر جهان انجام داده است.    وان اهل بيتحمايت از پير

با هدف معرفی  معـاونـت فرهنیی مجمع جهـانی اهل بيت   

ــحيا اهـل بيت  ــبهات   ه ــب به ش ومعارف ژرف آنان و پاس

ــان مجموعـه   ــخیوی دگرانـديش ای  از معارف اين مکتب که پاس

ای بهم پيوسته مهمترين شـبهات مطر،، را با روش علمی در ســلسله 

جامعه اسـ می و انسانی نموده است و دومين اا  را به روان  تقديم 

ــ م نام محمدی اهدا  ــهدا و علمای مجاهد در راه اعت ی اس پاک ش

 نمايد.می

در خاتمه از دبيرکل  محترم مجمع و اعضای محترم شورای کتام 

و مديران کل پژوهش و ترجمه و ادارات تابعه و کليه همکاران که 
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ــا اين ا ر به ــته در عرض ــکل نقش داش اند به ويژه مؤلف بهترين ش

 .نمايدقدردانی می محترم جنام حجت االس م سيد عبدالرحيم موسی

ی دمنو بهره بـا اميد به تعجيل فر  و ظهور مهدی آل محمد 

جهان بشـريت از مکتب هــلا و هـفا و جهان شــمول اســ م نام   

 محمدی.
 

 علیرضا ایمانی                                                                              

 امور فرهنگی معاون

 


