
 (تحریف از مصونیّت و قرآن) «التحریف من القرآن صیانة» کتاب معرفی

 مقابل، در و نموده رد   و نقد طرح، را «قرآن تحریف نظریۀ» کتاب، این در حیدری هللا آیت

 تحلیلی ای گونه به را نقصان و زیادت به «تحریف هرگونه از کریم قرآن مصونیت نظریۀ»

 .است نموده اثبات استداللی و

  آن اقسام و تحریف معنای: کتاب مقدمه

 به «تحریف» معنای مقدمه، در. است یافته سامان فصل دو و مقدمه یک قالب در رو پیش اثر

 مهم، مقدمۀ این در. است شده ذکر آن برای قسم شش و گرفته قرار بحث مورد دقیق طور

 به زیادت به تحریف نهایتا   و شده روشن خوبی به قرآن تحریف مسألۀ در اختالف و نزاع محل  

ف آن در بشر و نبوده الهی کالم قرآن از بخشی که معنا این  رد   قاطعیت با است، کرده تصر 

  :شود می

ل الكالم من سیل نایدیبأ یالذ المصحف بعض أن   بمعنى ادةیبالز فیالتحر»  فیوالتحر. المنز 

ا هو بل ن،یالمسلم بإجماع باطل المعنى بهذا  من القرآن انةیص ؛«بالضرورة بطالنه علم مم 

 . 11 ص ف،یالتحر

 که الهی کالم ماست، دست در اکنون که قرآنی از بخشی که معنا این به زیادت؛ به تحریف)

 باطل مسلمین اجماع به ،![برده دست آن در بشر] و نیست شده نازل[ ص اکرم پیامبر قلب بر]

 می بدیهی و ضروری را آن بطالن انسان که است اموری آن از تحریف نوع این بلکه است،

 .!(داند

 - است شده کم و نرسیده ما دست به قرآن از بخشی که معنا این به نقصان؛ به تحریف همچنین

 حیدری عالمه نظر از ، – است تحریف از معنا همین نیز علما بین اختالف و بحث محل   که

 على شتملی ال نایدیبأ یالذ المصحف أن   بمعنى صة،یبالنق فیالتحر» :است شده دانسته باطل

 یالذ هو المعنى بهذا فیوالتحر. الناس على بعضه  ضاع فقد السماء، من نزل یالذ القرآن عیجم

  11 ص ف،یالتحر من القرآن انةیص ؛«آخرون ونفاه قوم فأثبته الخالف هیف وقع

 سوی از که قرآنی همۀ شامل ماست، دست در که کتابی که معنا این به نقصان به تحریف)

 نظر اختالف مورد که است ای مسأله رفته، بین از آن از بخشی و نیست، شده نازل خداوند

 (.اند کرده نفی دیگر برخی و نموده اثبات را آن برخی شده، واقع

 «قرآن تحریف عدم» به قائلین ادلۀ: اّول صلف

 ،(قرآن تحریف عدم به قائلین ادلۀ) «فیالتحر بعدم نیالقائل أدل ة» عنوان تحت کتاب اول فصل

 سه مدعا اثبات برای. است پرداخته کنند می اثبات را قرآن تحریف عدم که دالیلی تبیین به

  :از اند عبارت که شده ذکر دلیل



 به تحد ی علم، به تحد ی تهافت، و اختالف عدم به تحد ی بالغت، به تحد ی) قرآنی تحد ی دلیل.1

 (غیب از إخبار

ْلنَا نَْحن   إِنَّا) رب انی تعهد دلیل.1 ْكرَ  نَزَّ  (9: الحجر لََحافِظ وَن؛ لَه   َوإِنَّا الذ ِ

 .روایی دالیل.3

 «قرآن تحریف» به قائلین ادلۀ: دّوم فصل

م فصل در و  گرفته قرار بررسی و بحث مورد قرآن تحریف به قائلین ادل ۀ و مد عا اصل نیز دو 

  .است

 ادامه، در. است شده ابطال و نقد مؤلف، سوی از سپس و شده بیان دلیل سه فصل این در

 مختلف های دیدگاه و قرآن سور و آیات نبودن یا بودن توقیفی و قرآن جمع کیفیت مسألۀ

  .است گردیده تبیین آن پیرامون مفس ران

 ایشان نظر تحت و( ص) اکرم رسول خود زمان در قرآن جمع حیدری هللا آیت دیدگاه از

 !عثمان و ابوبکر دورۀ در نه و است گرفته صورت

 زیادت معنای به قرآن تحریف عدم» حیدری، کمال سید هللا آیت صریح دیدگاه گفت باید نهایتا  

 .باشد می «نقصان و

 و اقوال و بوده برخوردار مناسبی بندی تقسیم از و است مطلب پر اما حجم کم کتاب، این

  .است آورده گرد را گوناگون نظریات

 تهیه را آن توانند می مندان عالقه و شده ترجمه فارسی به کتاب این که است ذکر به الزم

 .کنند


